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This book is set in Paris, France and some of
the characters use French words.
Mademoiselle (say mad¯mwa¯zel) means
Miss and Monsieur (say muhss¯yuh) means Sir.
ฉากของหนังสือเล่มนี้คือกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตัวละครบางตัวจึงใช้ภาษาฝรั่งเศส
Mademoiselle อ่านว่า แมดมัวแซล' แปลว่า มาดมัวแซลล์, คุณผู้หญิง
ส่วน Monsieur อ่านว่า เมอซิเยอ' แปลว่า มองซิเออร์, คุณผู้ชาย

Chapter 1

The Opera House
opera house

(n)

โรงละครโอเปร่า
phantom (n) ปีศาจ
just (adv) เพียงแค่
another (det) อีกเรื่อง
ghost (n) ผี
story (n) เรื่องราว
really (adv) จริง ๆ
exist (v) มีอยู่
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The Phantom of the Opera
isn’t just another ghost story.
The phantom really existed, secretly
roaming the grand halls of the Paris
Opera House...
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secretly

(adv)

อย่างลับ ๆ
roam (v) เดินเตร่
grand (adj) โอ่โถง, ใหญ่
hall (n) โถงทางเดิน

อึกทึก

excitement

(n)

ความตื่นเต้น
first (det) แรก
night (n) คืน

under (prep) ภายใต้
new (adj) ใหม่
management (n)

การจัดการ

voice (n) น้ำ�เสียง
warm up (v) อุน
่ เครือ่ ง
high (adj) สูง
trill (n) เสียงสั่นรัว

The air in the opera house
was humming with excitement.
It was the first night under
new management. Voices were
warming up with high trills...
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air (n) ท่วงทำ�นอง
humming (v-ing)
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Tra la la laa!

and (conj) และ
stage-hand (n)

คนควบคุมเวที

mill around

ชุลมุน

(v)

look for (v) หา
prop (n) อุปกรณ์

ประกอบฉาก

...and stage¯hands were milling
around, looking for props.
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The star of the show,
Carlotta, stomped around,
complaining.

star (n) ดาวเด่น
show (n) การแสดง
stomp (v) 		

เดินกระแทกเท้า

complain (v) บ่น
said (pt) บอก
grape (n) องุ่น
fool (n) คนโง่
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I said
RED grapes
you fool!

“How can I be expected to sing,”
she wailed, to no one in particular,
“when my throat hurts from all the
smoke in this horrible city?”
19

how (adv) อย่างไร
expect (v) เรียกร้อง
sing (v) ร้องเพลง
wail (v) คร่�ำ ครวญ
no one (pron) ไม่มีใคร
in particular

โดยเจาะจง

when (conj) เมื่อ
throat (n) ลำ�คอ
hurt (v) เจ็บ
all (det) ทั้งหมด
smoke (n) ควัน
horrible (adj)

น่ารังเกียจ
(n) เมือง

city

ลงไปทาง

corridor

(n)

ทางเดินในอาคาร

from (prep) จาก
dancer (n) นักเต้น
fuss (v) เอะอะ
fiddled (pt) หยิบจับ
costume (n)

ชุดแต่งกาย

but (conj) แต่
dressing room

ห้องแต่งตัว

(n)

evening (n) ยามเย็น
performance (n)

การแสดง

last (det) สุดท้าย
thing (n) เรื่อง
anyone (pron)

ใครก็ตาม

think about

(v)

Sa
m

คาดคิด, นึกถึง

Down the corridor from
Carlotta, dancers fussed and
fiddled with their costumes.
But in one dressing room the
evening’s performance was the last
thing anyone was thinking about...
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down (prep) ลงไปตาม,
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heard (pt) ได้ยิน
ghost (n) ผี
different (adj)

หลากหลาย

head (n) ศีรษะ
that (conj) ซึ่ง
change (v) เปลี่ยน
as (conj) ตามที่
please (v) พึงพอใจ
heard (pp) ได้ยิน
has no (sing-v) ไม่มี
nose (n) จมูก
cried (pt) ส่งเสียง
another (pron) คนอื่น
whose (conj) ของผู้ซึ่ง
own (adj) ของตัวเอง
widely (adv)

pl
e

“I heard the ghost has different
heads that he changes as he
pleases,” said one of the dancers.
“I’ve heard he has no nose!”
cried another, whose own nose was
widely admired.

อย่างกว้างขวาง

admired (pp) ชื่นชม
thought (pt) คิด
skeleton (n)

I thought he
?
was a

skeleton
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โครงกระดูก
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all (adv) ทั้งหมด
wrong (adj) ผิด
third (det) ลำ�ดับที่สาม
dancer (n) นักเต้น
smugly (adv)

อย่างยิ้มกระหยิ่ม

seen with one’s
own eyes (pp)

เห็นกับตาตัวเอง
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very (adj) แท้จริง
other (pron) คนอื่น
turn (v) หันมา
stare (v) จ้องมอง

“You’re all wrong,” said a third
dancer, smugly. “I’ve seen the
phantom with my very own eyes.”
The others turned to stare at her.

could (pt) สามารถ
mistake sb for sth

(v) เข้าใจผิดว่า...เป็น...
(n)

gentleman

สุภาพบุรุษ

long (adj) ยาว
black (adj) สีดำ�
cloak (n) ผ้าคลุม
fine (adj) หรูหรา
hat (n) หมวก
know (v) รู้
because (conj)

เพราะว่า

face (n) ใบหน้า
cover (v) ปกปิด
mask (n) หน้ากาก

“He has one head and you could
mistake him for a gentleman in his
long black cloak and fine hat. But
I don’t know about his nose,
because his face was covered with
a mask.”
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“A mask?” the girls cried.
The dancer paused dramatically.
“They say the phantom’s face is
SO
and SO
,
it would make a grown man weep!”
“Arrgh!” screamed the girls.

อย่างฉับพลัน

say (v) พูด, บอก
so (adv) มาก
horrific (adj) น่าสยอง
frightening (adj)

น่าหวาดกลัว

would (pt) จะ
make (v) ทำ�ให้
grown man (n)

ชายหนุ่มโตเต็มวัย
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frightening
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horrific

girl (n) หญิงสาว
cried (pt) ร้องเสียงดัง
paused (pt) ชะงัก
dramatically (adv)
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weep (v) ร้องไห้
scream (v) กรีดร้อง

(pron)

จำ�นวนเพียงพอ

nonsense

เรื่องไร้สาระ

(n)

interrupt

(v)

madame

(n) มาดาม,

ขัดจังหวะ

คุณผู้หญิง

in charge of

ดูแล, รับผิดชอบ

show (n) การแสดง
have (v) มี
crisis (n) วิกฤต, 	

เรื่องฉุกเฉิน

refusing

ปฏิเสธ

(v-ing)

“Enough of that nonsense!”
interrupted Madame G, who was
in charge of the show. “We
have a crisis. Carlotta is
refusing to sing.”
The girls began
to whisper among
themselves.
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enough
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It’s your
chance!

Go on!

began (pt) เริ่ม
whisper (v) ซุบซิบ
among (prep)

ท่ามกลาง

themselves

ตัวพวกเขาเอง

Go on!

(pron)

(interj)

เอาเลยสิ !

dragged (pt) ลาก
shy (adj) เขินอาย
named (pt) ตั้งชื่อ
can (v) สามารถ
do (v) ทำ�

They dragged a shy girl named
Christine over to Madame G.
“Christine can do it!”
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know (v) รู้
part (n) บท
softly (adv) เบา ๆ
every (det) ทุก ๆ
night (n) คืน
after (prep) หลังจาก
look (v) มอง
up and down

หัวจรดเท้า

sigh (v) ถอนหายใจ
choice (n) ทางเลือก
well (adv) เอาละ
get into (v) สวมใส่
costume (n)
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“But she doesn’t know the part!”
cried Madame.
“I do,” said Christine softly, “I
sing it every night after the show.”
Madame looked her up and
down and sighed. “What choice
do I have? Well,
get into costume.
Go!”
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ชุดแต่งกาย

Go!

(interj) ไปสิ !

Chapter 2

surprising

(adj)
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น่าทึ่ง
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A surprising voice

voice (n) น้ำ�เสียง
audience (n) ผู้ชม
wait (v) รอ
eagerly (adv)

อย่างกระตือรือร้น

red (adj) สีแดง
velvet seat (n)

ที่นั่งผ้ากำ�มะหยี่

gazed (pt) จ้อง
huge (adj) ใหญ่ยักษ์
glass (n) กระจก
chandelier (n)

โคมไฟระย้า

suspend (v) ห้อย
painted (adj)

ที่ทาสีไว้

ceiling (n) เพดาน
slowly (adv)

อย่างช้า ๆ

light (n) แสงไฟ
dimmed (pt) หรี่แสง

The audience waited eagerly in
their red velvet seats. They gazed
up at the huge glass chandelier,
suspended from the painted ceiling.
Slowly, the lights dimmed...
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