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J onathan ran. The wolf was close behind, 

a nightmare creature with blazing eyes and 

blood¯stained fangs... it was almost on him... 
 Suddenly, he jolted awake. It took him 

a moment to remember where he really 

was – in a coach in Transylvania, on 

his way to see a wealthy count. The count 

wanted to buy a house in London and had 

hired Jonathan, a lawyer, to help him.  

 An eerie howl pierced the night. 

Jonathan shivered. “Get a grip,” he told 

himself sternly. “It’s just a dog... isn’t it?” 

Chapter 1

Bad dreams
 

bad dream (n) ฝันร้าย 
ran (pt) วิ่ง 
wolf (n) หมาป่า 
close behind           

ตามมาติด ๆ  
nightmare (n) ฝันร้าย
creature (n)          

สัตว์ประหลาด 
blazing (adj) โกรธจัด 
blood-stained (adj) 

ที่เปื้อนเลือด 
fangs (pl) เขี้ยว 
almost (adv) เกือบจะ 
suddenly (adv) 

ทันใดนั้น 
jolt awake (v) สะดุง้ตืน่ 
took sb a moment 

(pt) ใช้เวลาครู่หนึ่ง
remember (v) จำาได ้
really (adv) จริง ๆ  
coach (n) รถม้า 
on one’s way 

ระหว่างทาง 
wealthy (adj) มั่งคั่ง, 

ร่ำารวย 
count (n) เคานต์ 
want (v) ต้องการ
buy (v) ซื้อ
house (n) บ้าน
hired (pp) ว่าจ้าง  
lawyer (n) ทนายความ
help (v) ช่วยเหลือ 
eerie (adj) น่าขนลุก 
howl (n) เสียงเห่าหอน
pierced (pt) แทรกผ่าน 
night (n) ค่ำาคืน 
shiver (v) ตัวสั่น 
get a grip ตั้งสติ 
told oneself (pt) 

บอกตัวเอง 
sternly (adv) อยา่งดดุนั
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   The count had sent Jonathan 

directions. They seemed simple enough... 

   But when the other passengers 

heard where Jonathan was going, they 

gave him sideways looks and muttered to 

each other. Several times he thought he 

heard the word vampire.  

   It was very late by the time they 

reached the pass – only to find it deserted. 

Take the stagecoach to the Borgo Pass. 
My carriage will meet you there. 

Count Dracula

sent (pp) ส่ง
direction (n) คำาสั่ง 
seem (v) ดูเหมือน 
simple (adj) เรียบง่าย 
enough (adv)         

พอสมควร 
take (v) โดยสาร
stagecoach (n)     

รถม้าโดยสาร 
pass (n) ช่องเขา
carriage (n) รถม้า 
meet (v) พบ, เจอ
there (adv) ที่นั่น
other (adj) อื่น ๆ  
passenger (n)               

ผู้โดยสาร 
heard (pt) ได้ยิน 
gave sb                    

sideways 
look (pt)               
ชำาเลืองมอง...  

mutter (v) พึมพำา 
each other (pron) 

ซึ่งกันและกัน 
several (det) หลาย 
time (n) ครั้ง 
thought (pt) คิด 
word (n) คำาพูด 
vampire (n)                   

ผีดูดเลือด
very (adv) มาก 
late (adj) ดึก 
by the time                

ในขณะที ่
reach (v) มาถึง 
only (adv) เพียงแค่
find (v) พบว่า
deserted (adj)          

เปลี่ยว
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   “I can’t wait!” said the driver hastily. 

But before they could drive on, a black 

carriage with the count’s coat of arms on 

it materialized out of the darkness. The 

driver crossed himself. 

   A chill swept over Jonathan. “If only 

I were at home with Mina!” he thought. 

But his beloved fiancée was hundreds of 

miles away. 

 

wait (v) รอคอย 
said (pt) พูด, บอก 
driver (n) คนขับรถม้า 
hastily (adv)         

อย่างรีบร้อน 
drive on (v) ขับต่อไป 
coat of arms (n) ตรา

ประจำาตระกูลขุนนาง 
materialized (pt) 

ปรากฏตัว 
darkness (n) ความมดื 
cross oneself (v)    

ทำาเครื่องหมายกางเขน 
chill (n) ความหนาวเย็น 
swept over (pt)           

แผ่คลุม 
if only  ขอเพียงแค่ 
at home อยู่บ้าน 
beloved (adj)             

สุดที่รัก 
fiancée (n) คู่หมั้นสาว 
hundreds of (pl) หลาย 
mile (n) ไมล์
away (adv) ห่างออกไป
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   Reluctantly, Jonathan got into the 

carriage and the mountains flew past.

   Soon, he glimpsed a high castle, its 

broken battlements jagged against the sky. 

   The carriage stopped in a dark 

courtyard. A gaunt figure 

came to meet it, carrying 

a lantern. He smiled, 

revealing long, sharp 

teeth. 

   “Jonathan Harker? 

I am Count Dracula. 

Welcome to my 

castle.”

reluctantly (adv) 
อย่างจำาใจ 

got into sth (pt) 
ขึ้น... 

mountain (n) ภูเขา 
flew past (pt)              

ผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
soon (adv) ไม่นาน 
glimpsed (pt) 

เหลือบเห็น
high (adj) สูง 
castle (n) ปราสาท 
broken (adj)             

หัก, พัง 
battlements (pl)  

กำาแพงป้อมปราการ  
jagged (pt)             

เป็นรอยหยัก 
sky (n) ท้องฟ้า  
stopped (pt) หยุด 
dark (adj) ที่มืดมิด 
courtyard (n) ลาน 
gaunt (adj) ผอมแห้ง 
figure (n) ร่าง 
carry (v) ถือ 
lantern (n) ตะเกียง
smiled (pt) ยิ้ม 
reveal (v) เผยให้เห็น
long (adj) ยาว 
sharp (adj) แหลม 
teeth (pl) ฟัน 
welcome (interj) 

ยินดีต้อนรับ
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The count held out his hand. When 

Jonathan shook it, it felt cold as ice.  

   “You must be hungry after your 

journey,” said the count, leading him into 

a room where a delicious meal lay ready.  

   The count didn’t touch a bite. “Tell me 

about the London house!” he demanded.  

   “It’s called Carfax,” Jonathan replied, 

between mouthfuls. “It’s an ancient stone 

building with large grounds, surrounded 

by high walls...”

Chapter 2

Castle Dracula
held out (pt)               

ยื่นออกมา 
shook (pt) จับมือ 
felt (pt) ให้ความรู้สึก 
cold (adj) เย็น 
as (prep) ราวกับ 
ice (n) น้ำาแข็ง
must (v) ต้อง  
hungry (adj) หิว
journey (n) การเดนิทาง 
lead (v) นำาทาง 
room (n) ห้อง 
delicious (adj) น่ากิน 
meal (n) มื้ออาหาร 
lay (pt) วาง 
ready (adj) เตรยีมพรอ้ม 
touch a bite กิน
tell (v) บอก, เล่า 
demand (v) สอบถาม
call (v) เรียกว่า 
replied (pt) ตอบ 
mouthful (n)             

อาหารเต็มปาก  
ancient (adj) เก่าแก่  
stone (n) หิน 
building (n) สิง่ปลกูสรา้ง
large (adj) กว้าง 
ground (n) บริเวณ 
surround (v) ล้อมรอบ 
wall (n) กำาแพง
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   The next morning, Jonathan was  

shaving when a sudden noise made him 

jump. He spun around and nearly collided 

with the count. 

   “I – I didn’t see you in my mirror,” 

stuttered Jonathan. The count didn’t 

seem to hear. He was staring intently 

at Jonathan’s chin. Jonathan put up his 

hand and felt a trickle of blood. 

shaving (v-ing)         
โกนหนวด 

sudden (adj) ฉับพลัน 
noise (n) เสียงดัง 
made (pt) ทำาให้
jump (v) สะดุ้ง 
spun around (pt) 

หมุนตัว 
nearly (adv) เกือบจะ 
collided with (pt) 

ชนกับ...
mirror (n) กระจกเงา  
stutter (v)                  

พูดตะกุกตะกัก
hear (v) ได้ยิน 
staring at (v-ing) 

จ้องมอง 
intently (adv)               

อย่างตั้งใจ 
chin (n) คาง 
put up one’s hand 

(pt) ยกมือขึ้นแตะ 
felt (pt) รู้สึก
trickle of sth (n) 

หยด... 
blood (n) เลือด
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   “You should be more careful,” hissed 

the count. “And I don’t allow mirrors!” 

He flung Jonathan’s shaving mirror out of 

the window and stalked away.

   There was no sign of the count at 

breakfast, or after it. To pass the time, 

Jonathan decided to explore – but each 

door he tried was locked.  

   Eventually, he came to one door with 

broken hinges. He put his shoulder 

against it and shoved... 

   “Ugh!” He brushed a 

cobweb out of his eyes 

and looked around at 

a room full of heavy 

old furniture, covered 

in dust. The stale air 

began to make him 

feel sleepy. Yawning, 

he sank onto a couch. 

careful (adj) ระมดัระวัง 
hiss (v) ทำาเสยีงไม่พอใจ 
allow (v) อนุญาต
flung (pt) โยน 
shaving mirror (n) 

กระจกโกนหนวด  
stalk away (v)                     

เดินหนีอย่างโมโห  
sign (n) การปรากฏตัว 
pass the time               

ฆ่าเวลา 
decided (pt) ตัดสินใจ 
explore (v) สำารวจ 
lock (v) ใส่กุญแจ 
eventually (adv) 

ในที่สุด 
hinge (n) บานพับ 
shoved (pt) ผลัก, ดัน 
brush (v) ปัด  
cobweb (n) ใยแมงมุม 
full of (adj) เต็มไปด้วย 
heavy (adj) หนัก 
cover (v) ปกคลุม 
dust (n) ฝุ่น 
stale (adj) เหม็นอับ 
began (pt) เริ่ม 
sleepy (adj) ง่วงนอน 
yawn (v) หาว 
sank (pt) ทรุดตัว 
couch (n) เก้าอี้ยาว 
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   As if in a dream, three women 

appeared. They were very beautiful, with 

flashing eyes and sharp, white teeth. 

   “Enough blood for us all,” laughed one, 

leaning over him. 

   Jonathan felt her teeth on his neck, but 

he couldn’t move. “Vampires,” he thought 

helplessly. “This is the end!”

   Suddenly, he heard the count. “Stop! 

You must not eat him – not yet.” It was 

the last thing Jonathan remembered...

as if ราวกับ
dream (n) ความฝัน 
women (pl) ผู้หญิง 
appear (v) ปรากฏตัว 
beautiful (adj) สวย 
flashing (adj)           

ซึ่งเป็นประกาย 
enough (det) เพยีงพอ
all (pron) ทั้งหมด 
laugh (v) หัวเราะ 
lean over (v) โน้มตัวลง 

move (v) ขยับ 
helplessly (adv) 

อย่างหมดหนทาง 
end (n) จุดจบ 
suddenly (adv) 

ทันใดนั้น 
stop (v) หยุด 
yet (adv) ยัง
last (det) สุดท้าย 
thing (n) สิ่ง
remember (v) จำาได ้
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   When Jonathan woke, he was in his 

room. He sprang up and tried the door, 

but it was locked. 

   There were shouts under his window. 

In the yard below, some men were loading 

wooden boxes onto a cart. 

   “Help,” he called. “I’m locked in. Can 

you help me?” 

   He thought the men nodded.  

But when they returned, it                         

was with Dracula. 

   “You cannot leave,” said                       

the count bluntly. “I need you here.”

   “Yes, I’m sure you need me... 

so those women can eat me!” 

thought Jonathan. But he was too 

frightened to say anything.

woke (pt) ตื่น  
sprang up (pt) ลกุพรวด
shout (n) เสียงตะโกน 
yard (n) ลาน 
load (v) ลำาเลียง 
wooden (adj)             

ที่ทำาจากไม้ 
cart (n) เกวียน 
lock in (v) ขัง 
nodded (pt) พยักหน้า 
return (v) กลับมา
bluntly (adv)             

อย่างห้วน ๆ  
sure (adj) แน่ใจ
frightened (adj) 

ตกใจกลัว
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   Eventually, the men finished loading 

the boxes and the yard was deserted. 

Jonathan looked around carefully, then 

climbed out of his window...

  To his dismay, the outer gates were 

locked. He looked around desperately.  

One door stood ajar – but the passageway 

beyond led only to a dark vault.

   “Yuck!” He wrinkled his nose. The air 

smelled foul. Inside, someone had 

been digging up the ground. 

More wooden boxes lay 

around, half¯filled                             

with soil.

finish (v) เสร็จสิ้น 
deserted (adj)              

ทิ้งร้าง 
look around (v) 

มองไปรอบ ๆ  
carefully (adv)  

อย่างระมัดระวัง 
then (adv) หลังจากนั้น 
climb (v) ปีน 
to one’s dismay 

ผิดหวัง 
outer (adj) ด้านนอก 
gate (n) ประตูรั้ว  
desperately (adv) 

อย่างสิ้นหวัง 
stood (pt) ตั้งอยู ่
ajar (adj) ซึ่งเปิดแง้มไว้ 
passageway (n) 

ทางเดิน 
beyond (adv)        

ที่ไกลออกไป 
led (pt) นำาทางไป 
vault (n) ห้องใต้ดิน 
wrinkled one’s 

nose (pt) ย่นจมูก   
smell (v) มีกลิ่น 
foul (adj) เหม็นเน่า  
inside (adv) ภายใน 
digging up (v-ing) ขดุ 
ground (n) พื้นดิน 
lay around (pt)        

วางเกลื่อน 
half-filled (adj)            

ซึ่งมีอยู่ครึ่งหนึ่ง 
soil (n) ดิน

28 29

Sam
ple



   Jonathan stopped. There, in one box, 

lay Count Dracula, apparently asleep. His 

face was twisted in an evil smile and his 

lips were stained with blood. 

   “Help,” gasped Jonathan. “He’s a 

vampire too!” Filled with horror, he 

seized a shovel and swung it at Dracula... 

but his hand shook and he missed.        

The shovel struck the lid of the box and 

it slammed shut. 

   Terrified, Jonathan dropped the shovel 

and ran. “I’ve got to get out of here, even 

if I have to climb the walls!” he decided.  

“Oh Mina, will I ever see you again?”

apparently (adv) 
อย่างชัดเจน 

asleep (adj) หลับ 
face (n) ใบหน้า 
twisted (adj) บิดเบี้ยว 
evil (adj) ชั่วร้าย 
smile (n) รอยยิ้ม 
lip (n) ริมฝีปาก 
stained (adj)              

เปรอะเปื้อน 
gasp (v) หายใจหอบ 
filled with (adj)          

เต็มไปด้วย 
horror (n)                  

ความหวาดกลัว 
seized (pt) คว้า 
shovel (n) พลั่ว 
swung (pt) ฟาด 
shook (pt) สั่น 
miss (v) พลาด 
struck (pt) กระแทก 
lid (n) ฝาปิด 
slammed shut (pt) 

กระแทกปิด 
terrified (adj)          

ตกใจกลัว 
dropped (pt) ทิ้ง 
get out of sth (v) 

ออกจาก... 
even if แม้ว่า 
have to (v) ต้อง
ever (adv) ได้... 
again (adv) อีกครั้ง
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Jonathan, Jonathan... Mina stared out 

to sea, worrying about her fiancé. At 

her side, her friend Lucy was talking 

happily. Mina was staying with her for 

the summer. They were sitting on a bench 

outside the church on the cliff.  

   “I’ve been dying to tell you,” Lucy 

giggled excitedly. “Arthur proposed – and  

I accepted!”  

   “Congratulations,” said Mina. She 

couldn’t keep the worry out of her voice. 

   “What’s the matter?” asked Lucy.  

Chapter 3

A ghost ship
ghost (n) ผี 
ship (n) เรือ
stared (pt) จ้องมอง 
sea (n) ทะเล 
worry about (v)           

กังวลใจ 
fiancé (n) คู่หมั้นชาย 
at one’s side          

อยู่ข้าง ๆ  
happily (adv)              

อย่างมีความสุข 
stay (v) อยู่ 
summer (n) ฤดูร้อน 
bench (n) ม้านั่ง 
outside (prep) ขา้งนอก 
church (n) โบสถ์ 
cliff (n) หน้าผา 
been dying to (pp) 

อยาก...ใจจะขาด  
giggled (pt)     

หัวเราะคิกคัก 
excitedly (adv) 

อย่างตื่นเต้น 
proposed (pt)                 

ขอแต่งงาน 
accept (v) ตกลง 
congratulations 

(interj) ยินดีด้วย
keep (v) เก็บงำา 
worry (n) ความกังวล  
voice (n) น้ำาเสียง 
What’s the matter? 

เกิดอะไรขึ้น
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   “It’s Jonathan,” Mina admitted. “I 

haven’t heard from him for weeks!” 

   Just then, it began to rain – heavy, 

stinging drops. Mina and Lucy had to 

run home. By the time they arrived, the 

rain was coming thick and fast and by 

nightfall, a fierce storm was raging. 

Lightning flashed and the wind whipped 

the sea into a fury. 

   “I hope there are no ships out there,” 

whispered Mina, watching. Then a thick 

fog drifted in, as damp and clammy as 

ghosts’ fingers, and the shore was hidden.

admitted (pt) สารภาพ 
heard (pp) ได้ข่าว 
stinging (adj) ทั่ว 
drop (n) เม็ดฝน 
had to (pt) ต้อง 
thick and fast   

โหมกระหน่ำา  
nightfall (n) เวลาค่ำา 
fierce (adj) รุนแรง 
storm (n) พายุ 
raging (v-ing)                 

ทวีความรุนแรง
lightning (n) ฟ้าแลบ
flash (v) สว่างวาบ 
wind (n) ลม 
whipped (pt) พัด 
fury (n) ความรุนแรง 
hope (v) หวังว่า 
whisper (v) กระซิบ 
watch (v) มองด ู
thick (adj) หนา 
fog (n) หมอก 
drift in (v) พัดเข้ามา 
as…as (adv) ...ราวกับ... 
damp (adj) ชื้น 
clammy (adj) 

เหนอะหนะ 
shore (n) ชายฝั่ง 
hidden (pp) บดบัง
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