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พันธะเถื่อน มณีจันท์ 2020-04-20 พันธะเถื่อน ชุด ตระกูลคิง โดย มณีจันท์
เดเมียน เจมส์ คิง นักธุรกิจจากตระกูลทรงอํานาจ และรํ่ารวยที่สุดในโลก
คือหนุ่มเสเพลที่ไม่เคยเชื่อในความรัก ปัญหาเกิดเมื่อเขาเผลอลากสาว
สวยที่เข้าใจผิดว่าเป็น ‘ผู้หญิงอย่างว่า’ มาปลํ้าตั้งแต่ยังไม่ได้
พูดจากัน และดันอยากเก็บเธอกลับบ้านด้วย พลอยจันทร์ คือผู้จัดการ
โรงแรมและรีสอร์ตเวียงแสงดาว หญิงสาวเป็นคนบ้างานที่ไม่เคยมีเวลา
ให้ความรักหรือผู้ชายคนไหน เธอจะทําอย่างไรเมื่อถูกลดศักศรีดิ์ให้
เป็นแค่ ‘ผู้หญิงขายบริการ’ จากบิลเลียนแนร์ที่ทั้งเอาแต่ใจ และตาม
ราวีไม่หยุดหย่อน . . “คนสถานะอย่างผมนี่ มันเป็นยังไง” ชวนคุยไป
อย่างนั้นเอง เมื่อย่อตัวลงเล็กน้อยเพื่อเปิดประตูห้องของตัวเอง โดย
ไม่ยอมละสายตาจากเธอ “ซีอีโอบริษัทข้ามชาติ ไทคูนจากตระกูลที่มี
อิทธิพลมากเกินไป ซึ่งหมายความว่าถ้าไม่พอใจ คุณอาจรังแกผู้หญิง
อย่างฉันยังไงก็ได้” “ผมดูเลวร้ายขนาดจะรังแกเมียเลยรึไง” “คุณเคย
ขู่ว่าจะจัดการกับแฟนของฉัน จําได้มั้ย” “โอเค พอฟังขึ้น แต่พลอยมี
ความรู้ ฉลาดพอที่จะรับมือกับผมได้ คงไม่ใช่ผู้หญิงขี้ขลาดที่จะยอม
โดนรังแกง่ายๆ” “เพราะอย่างนั้นสิคะ เราเลยต้องแต่งงานกัน” “งั้นก
็แก้ผ้าซะที!” ชุดคิงทุกเล่มมี 2 คู่ เล่มนี้คือ เดเมียน♥พลอยจันทร
์ และ พยัคฆ์♥กรกานต์ +++ หนังสือเล่มนี้เคยตีพิมพ์กับ สนพ. Simplybook
Love & Desire ไรเตอร์นํามาทํามือเพราะหมดสัญญา และหนังสือขาดตลาดนาน
แล้วค่ะ +++ นวนิยายชุดนี้ คือชุดตระกูลคิง มี 5 เล่มคือ 1. เกมเสน่หา
2. พันธะเถื่อน 3. พ่ายพิศวาสซาตาน 4. พลิกเกมร้ายล่าเกมรัก 5.
หนี้เสน่หาจารชน - เล่ม 1, 3, และ 5 ยังไม่รีไรต์ จึงไม่มีทั้งหนังสือ
และ eBook นะคะ - เล่ม 2 และ 4 มีทั้งหนังสือและ eBook ค่ะ *** นิยายชุด
นี้ จะเป็นแนวโรมานซ์ ที่มีฉากอีโรติกค่อนข้างแรงมาก หากใครไม่
อ่านเลิฟซีนเลเวลนี้ ห้ามโหลดซื้อนะคะ / ขอบคุณค่า keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, maneechan
หัวใจนักเขียน ʻUthit Hēmamūn 2016 Thoughts and reflections of Uthit Hemamun,
2009 SEA Write Award winner.
ดวงใจอาชา อัณณากานต์ ~ หนักหน่วง ฉับไว สมชาติอาชา ~ เก่งกาจ ...
ตํารวจหน่วยอาชาแม้ภายนอกจะดุดันแต่จิตใจแสนอ่อนโยน กัลยกร ...
นักศึกษาในเหตุกราดยิง ได้เจอกับรักแรกพบท่ามกลางห่ากระสุน ❀❀❀❀❀❀❀❀
เนื้อหาบางส่วน ❀❀❀❀❀❀❀❀ “ตุบ !” มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อหน้าฉันชัดเจน
ทั้งภาพและเสียง คนร้ายใบหน้าอาบเลือดพลัดหล่นจากชั้นสี่แล้วกระแทก
กับเคาน์เตอร์ชั้นหนึ่ง เกิดความโกลาหลอยู่พักใหญ่กับตึกห้องสมุด เจ้า
หน้าที่ไม่รู้กี่สิบหน่วยกรูกันเข้ามาโดยที่ฉันได้รับคําสั่งให้นั่ง
นิ่งๆ และเงียบกริบที่สุด “เคลียร์ !” เสียงกึกก้องดังกระหึ่มขึ้นมา
พร้อมกันแล้วฉันก็โดนประกบหลังแบบก้าวต่อก้าว อึดใจต่อมาฉันก็ถูก
นําไปส่งที่เต็นท์ของผู้ประสบภัยเพื่อตรวจร่างกาย ในความวุ่นวายฉัน
ไม่ได้ขอบคุณไม่ได้บอกลาคนที่ช่วยชีวิตเลยแต่ฉันไม่มีวันลืมใบหน้า
นํ้าเสียง ความอ่อนโยนและความสุภาพของเขาแน่ๆ ทั้งชีวิตก็ลืมไม่ได้
❀❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀❀ หมายเหตุ: บุคคล ตําแหน่ง หน่วยงาน สถานที่ ใน
นิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการทั้งสิ้น ผู้เขียนขอสดุดีเจ้า
หน้าที่ทุกท่าน ที่ปกป้องประเทศชาติและอยู่เคียงข้างประชาชน keyword:
นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, annakan
ผู้ชายเลวกว่าหมาและไม่ได้มาจากดาวอังคาร Phatcharasī Bēnčhamāt 2003
เศรษฐกิจการพนัน 2003 On the gambling business in Thailand.
คุณหมีปาฏิหาริย์ 2019
กัลปังหา Phanomthīan 1998
ดาวเหนือหัวใจ มณีจันท์ คุณเชื่อเรื่องเทเลพาธีระหว่างคู่แฝดไหม? ศิว
ัช วินเซนต์ ศิวะคุปต์ ต้องพบความยุ่งยาก เมื่อนักแสดงชื่อดังดิ่งคอน
โดหรูที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ในตระกูลศิวะคุปต์เพื่อจบชีวิตตัวเอง ดาว
เหนือ รู้ว่าคู่แฝดไม่ได้ฆ่าตัวตายอย่างที่ถูกจัดฉากให้ทุกคนเชื่อ
หญิงสาวจึงตั้งใจจะหาตัวฆาตกรให้พบ แม้ตนอาจมีจุดจบอย่างเดียวกัน
การเข้าถึงครอบครัวนักธุรกิจระดับประเทศที่พัวพันกับคดีไม่ใช่เรื่อง
ง่าย โชคดีที่เธอมีไม้ตายเป็น ‘ทะเบียนสมรส’ กับท่านประธานแห่งเอสวี
จี ผู้สามารถเปิดประตูทุกบานของอาณาจักรศิวะคุปต์คอร์ปอเรชันได้ แต่
เขาทั้งต่อรองยาก และอาจอันตรายมากกว่าคนร้ายตัวจริงนี่สิ? “ฉันจะ
หย่าให้ ก็ต่อเมื่อรู้ว่าใครฆ่าแดนนี่” “ก็ถ้าคุณไม่มีวันหาหมอ
นั่นเจอ?” “คุณก็ต้องผูกติดกับฉันต่อไปอย่างนี้ไงคะ ฮับบี” “รู้ไหม
ว่าจุดจบของไอ้โง่ที่เคยแบล็กเมล์ผม มันลงเอยยังไง?” “กลัวจัง แต่
ไม่เคยได้ยินเหรอคะว่ามนุษย์เมียน่ะ หนังเหนียว อายุยืนจะตาย รับรอง
ว่าฉันไม่ทิ้งคุณไปง่ายๆ แน่” “งั้นเราคงเป็นคู่สร้างคู่สม ผม
กําลังมองหาแม่พันธุ์ที่อึด ถึก ทน ตายยากอยู่พอดี!” สามีแบบได
รฟ์ทรูของเธอแสยะยิ้มน่ารักให้ “อย่าใจเสาะรีบขอหย่าง่ายๆ ซะเองก็
แล้วกัน ฮาร์ตตี้” keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ, maneechan
Athirachā Thommayantī 2004
กระเช้าสีดา Kritsanā ʻAsōksin 1984
คิดถึงเตี่ย ศรีสมร มณีรัตน์ “คิดถึงเตี่ย” เป็นผลงานเล่มต่อของ “แปะ
เกี้ย” ผู้เขียนหนังสือ “เดินกับเตี่ย” ที่เคยสร้างความประทับใจให้ใคร
หลายคนมาแล้ว“คิดถึงเตี่ย” คือหนังสือที่ถ่ายทอดวิธีการดูนรลักษณ์ของ
คนเป็นพ่อ ผ่านเรื่องเล่าของผู้เป็นลูกสาว เรื่องราวที่เล่านอกจากจะ
เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก หากแต่ยังอัดแน่นด้วยความรู้ทางวิชาจาก
ศาสตร์การดูนรลักษณ์อย่างที่หาอ่านไม่ได้จากที่ไหนหากครั้งหนึ่งคุณ
เคยประทับใจกับหนังสือ “เดินกับเตี่ย” มาแล้ว นี่คือหนังสืออันยอด
เยี่ยมอีกเล่มที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
ราตรีนิมิตกลางคิมหันต์หรือ ฝันในคืนกลางฤดูร้อน William Shakespeare 2012
ทหารที่รัก อัณณากานต์ 2016-11-22 “หนึ่งคนเสียสละเพื่อให้อีกคนพบสิ่ง
ที่ดีกว่า” “เขมชาติ” ชายชาติทหารหายใจเข้าออกเป็นหน้าที่และระเบียบ
อันเคร่งครัด ชีวิตของเขาคุ้นชินแต่ความหยาบกระด้างนอนกลางดินกินกลาง
ทราย และเธอทําให้เขารู้จักรักแรกพบ “พราวฟ้า” เด็กสาวผู้ไม่เคย
รู้จักความลําบาก ชีวิตโปรยไปด้วยกลีบกุหลาบ และเขาคือรักแรกและรัก
เดียวของเธอ “แมว” กามเทพที่ทําให้ทั้งคู่มาพบกัน และรักแท้จะทําให้
ทุกสิ่ง “สมประกอบ” keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ, annakan
Thanon sāi hūačhai Thommayantī 1998
คัมบัง 2006
การผจญภัยของเจ้าหนูผ้าอ้อมจอมพลัง Dav Pilkey 2002
แม่สื่อแสนรัก มณีจันท์ 2014-08-29 เลิฟ ฮันเตอร์ คือ บริษัทจัดหาคู่
ขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งของลอสแอนเจลิส แสนรัก
จึงต้องการขยายฐานลูกค้าของเธอไปยังกลุ่มชนชั้นสูง แต่การเข้าถึงคน
เหล่านั้น เธอต้องเฟ้นหาลูกค้าอ้างอิงยอดเยี่ยมให้ได้ซะก่อน มีเพียง
ชายโสดระดับท็อปลิสต์จึงจะทําให้งานนี้สําเร็จ และเจ้าพ่อสื่อแห่งบิ
วเรนกรุ๊ปอยู่ในอันดับแรก แม็กซ์เวล แวน บิวเรน อาจจะมีมาดสง่าทรง
ภูมิอย่างเจ้านาย บุคลิกสุขุมลุ่มลึก และมารยาทงดงามแบบผู้ดีเก่า ทว่า
tag
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ประวัติของเขากลับสวนทางกัน เพียงประสานนัยน์ตาสีเทาของเป้าหมายราย
นี้ หญิงสาวก็รู้ว่าตัวเองพลาดไปถนัดใจ! ทุกอย่างที่เธอรับรู้มา
เกี่ยวกับเขาเป็นแค่เปลือก เพราะผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอคือเสือ
หิวโคตรดุ แสนห่าม ไม่เห็นจะมีความเป็นผู้ดีที่ตรงไหน เขายังขู่
ด้วยว่าถ้าเธอหาผู้หญิงตาม ‘มาตรฐาน’ ที่เขา ‘กําหนดเอง’ มาให้ไม่
ได้ บริษัทที่เธอรักดั่งลูกในไส้จะต้องถูกขยี้เหมือนแมลงสักตัวที่
บังอาจบินมากวนใจทําให้เขาเสียเวลาอันมีค่าในการทําเงิน ที่สําคัญ
คือไอ้ผู้ดีจอมปลอมคนนี้ช่างเลือกมาก! สาวคนนั้นก็ไม่ดี คนนี้ก็
ไม่ชอบ คนโน้นก็มีประวัติด่างพร้อยน่าตําหนิไปเสียทั้งสิ้น ถามหน่อย
เถอะว่าเธอจะไปหานางฟ้านางสวรรค์ที่ไหนมาให้เขาได้! keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, maneechan
จอมยุทธ์ไร้นํ้าตา โก้วเล้ง จอมยุทธ์ไร้นํ้าตา เขียนถึงบุคคลที่เงียบ
ขรึมธรรมดา ถือหีบคํ่าครึธรรมดาใบหนึ่ง หากทว่าภายในหีบกลับบรรจุ
อาวุธที่น่ากลัวที่สุดชนิดหนึ่ง เขียนถึงเซียวกอที่เพิ่งเริ่มบิน มี
ส่วนร่วมกับการต่อสู้ช่วงชิงระหว่างสํานักต่อสํานัก ซึ่งกอปรด้วย
ผู้นําค่ายพรรคหนึ่ง จองวางแผ่นลึกซึ้งผู้เหี้ยมหาญดุดัน นางระบําอัน
อ่อนช้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ถ่ายทอดชีวิตของจอมยุทธ์ได้อย่างลึก
ซึ้งที่สุด
ระหว่างทางกลับบ้าน อังคาร จันทาทิพย์ 2018
ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย Tem Smitinand 1980
จันทร์กระจ่างฟ้า จรสจันทร์ นิยายที่จะพาคุณย้อนกลับไปค้นหาความทรง
จําในวันวาน ของช่วงปีพ.ศ.2525-2530 ---------------------------------------------------- ศศิธร : บนฟ้ามีดาวตั้งหลายดวง ศศิก็เป็นแค่หนึ่งใน
นั้นเท่านั้นแหละ ฟ้าคราม : ฟ้าที่อื่นอาจมีหลายดวง แต่ฟ้าที่นี่
มีดาวดวงนี้แค่ดวงเดียว เขาจับมือของเธอทาบลงบนอกเขา ตรงตําแหน่ง
หัวใจ สบตาอย่างสื่อความหมายจนเธอต้องหลบสายตาร้อนแรงคู่นั้น ฟ้า
คราม : ฟ้าที่อื่นอาจกว้างใหญ่ไพศาล แต่ฟ้าที่นี่ไม่มีพื้นที่สําหรับ
ดาวดวงอื่นอีกแล้ว -+-+-+-+-+-+-+- คนหนึ่งมุ่งมั่นกับการเดินตามความ
ฝัน คนหนึ่งมุ่งมั่นกับการเป็นท้องฟ้า และที่พักใจให้ใครบางคน
เมื่อรักเกิดท่ามกลางอุปสรรค คนสองคนกับใจสองดวง จะจับมือกันก้าว
ผ่านมันไปได้หรือไม่ ความรักเท่านั้นคือคําตอบ -+-+-+-+-+-+-+- ศศิธร
สาวสวยแสนมาดมั่นผู้ใฝ่ฝันจะเป็นดารา ภายนอกเธอดูแข็งแกร่ง เป็นสาว
เปรี้ยวปากกล้า ไม่สนโลก แต่ภายในเธออ่อนไหว เปราะบาง และขี้ใจอ่อน
ทุกคนคิดว่าเธอร้าย เธอแรงตามบทบาทที่ได้รับ มีเพียงเขาเท่านั้นที่
มองทะลุตัวตนของเธอได้ถึงก้นบึ้งของหัวใจ ฟ้าคราม หนุ่มหน้าตี๋ผู้
มีรอยยิ้มสดใส ชายหนุ่มที่มักใช้ใบหน้าขาวๆ กับยิ้มกว้างๆ ของตัว
เองให้เป็นประโยชน์ เวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ เขาคือผู้ชายแสนเรียบ
ร้อย เอาการเอางาน เวลาอยู่กับเพื่อนสนิท เขาคือหนุ่มเสเพล ใจถึง
กล้าได้กล้าเสีย แต่เวลาอยู่กับเธอ เขาคือผู้ชายช่างหยอด ปากหวาน
และปากว่ามือถึง! keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ, naramon
หวามรักเจ้าพ่อคาสิโน Miss sexy 2020-04-29 เพราะคําว่า ‘หนี้’ ทําให้
ชีวิตของนิลยาพลิกผัน คําๆ นี้มันร้ายแรงถึงขั้นทําให้ครอบครัวเธอ
แตกแยก แถมเธอยังถูกพี่ชายต่างพ่อ มอมยาแล้วนํามาขายราวกับสินค้าไร้
ราคา ++++++++++++++ “อยากได้เงินมากขนาดนั้นเลยหรือไง” “ใช่...ฉัน
อยากได้เงิน เพราะเงินมันทําให้ฉันไปจากที่นี่ได้” เพราะโกรธที่
ราเชนทํากับเธอย่างไม่มีเหตุผล ทําให้นิลยาตอบกลับมาด้วยอารมณ์
ทั้งๆ ที่พึ่งขอบคุณในใจไปหยกๆ ที่เขาเข้าไปช่วยให้รอดพ้นจากไพร
วัลย์ “ถ้างั้นฉันจะให้เธอเอง” เอ่ยจบ ราเชนก็เดินกลับมาที่โต๊ะ
ทํางาน จากนั้นก็เปิดลิ้นชักออกแล้วคว้าเงินปึกใหญ่หลายปึกมาถือ
ไว้ เสร็จก็เดินกลับหานิลยาพร้อมโยนเงินปึกแรกให้เธอ “หนึ่งแสน
สําหรับเสื้อตัวนั้น ถอดออกสิ” ประโยคที่ได้ยินจากราเชน ทําให้นิลยา
หน้าชาอย่างบอกไม่ถูก หรือว่าที่ผ่านมาเธอมองผู้ชายตรงหน้าผิดไป
เขาคงเหมือนผู้ชายเลวๆ คนอื่น ที่คิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง นิลยา
จ้องมองราเชนด้วยแววตาผิดหวังอย่างเห็นได้ชัด แววตานั้นทําให้ราเชน
ชะงักไปนิดหน่อยและรู้สึกผิดที่ทําเช่นนี้ แต่เพราะอยากสอนให้เธอรู้
ว่าโลกใบนี้ไม่ได้สวยงามไปเสียหมด ราเชนก็จําต้องใจร้าย “แล้วนี่ก็
อีกหนึ่งแสนสําหรับกระโปรงตัวนั้นของตัวเธอ อยากได้เงินมากไม่ใช่เห
รอ ถ้าใช่ก็รีบถอดเสื้อกับประโปรงออกมาแลก” นิลยาไม่เอ่ยอะไร แต่
ทว่าเธอกลับทําตามที่ราเชนบอก ด้วยการถอดเสื้อและกระโปรงออกทันที
ราเชนมองเห็นความกลัวจากแววตาของนิลยาได้ รวมถึงร่างกายบอบบางที่
กําลังสั่นเทานั่นก็ด้วย แต่เขากลับมองเธอด้วยความเฉยชา กระทั่งนิล
ยาถอดเสื้อและกระโปรงพ้นไปจากตัว เรือนร่างกึ่งเปลือยของนิลยานั้น
ชวนมองไม่น้อย แต่ราเชนก็จําต้องใจแข็ง “สองแสนสําหรับบราเซียกับบิ
กินี่” เอ่ยจบราเชนก็โยนเงินลงไปบนโต๊ะตรงหน้านิลยา เธอยืนกําหมัด
เล็กๆ ของตัวเองไว้แน่น พร้อมพยายามหยุดนํ้าตาที่ค่อยๆ เอ่อออกมา
นิลยากัดฟันไว้แน่น จากนั้นก็ปลดสายบราเซียออกจากหัวไหล่ข้างซ้าย
ก่อนตามด้วยข้างขวา แต่จังหวะที่เธอเอื้อมมือไปด้านหลังเพื่อปลดตะ
ขอ ราเชนกลับทนดูไม่ไหวเสียเอง “หยุด พอแค่นั้นแหละ” “แต่ฉันอยาก
ได้เงินเพิ่ม ส่วนคุณก็พร้อมจะจ่ายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ” นิลยาเอ่ย
ถามเสียงสั่นพร้อมจ้องมองราเชนอย่างถือดี ชายหนุ่มก้าวเพียงหนึ่งก้าว
ก็เข้ามาประชิดตัวนิลยาได้แล้ว ก่อนจะโยนเงินทั้งหมดในมือลงไปบน
โซฟา แล้วล็อคใบหน้าของเธอไว้ด้วยมือหนาทั้งสองข้าง จากนั้นก็บดขยี้
จูบหนักๆ ลงไปบนริมฝีปากอิ่มของเธออย่างจาบจ้วง +++++++++++++++++++
ฝาก หวามรักเจ้าพ่อคาสิโน ผลงานจากนามปากกา Miss sexy ด้วยนะคะ
นามปากกานี้เน้นความเซ็กซี่ ร้อนแรง นอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมี
เรื่อง… รัญจวนรัก รัญจวนหลง ซ่านปรารถนา ที่รักของคนเถื่อน มาเฟียทวง
สิทธิ์รัก ซึ่งทั้ง 5 เรื่อง วางขายแบบ E-book แล้วเช่นกันค่ะ ขอบคุณ
มากค่ะ Miss sexy keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, yuwadeep
อันธการ Thommayantī 1997
ล่ามหัวใจบอดี้การ์ด ศิวารินทร์ “ญดา” ทนายสาวที่มีความสวยเป็นที่
ถูกตาถูกใจ “มาเฟียดอน” เจ้าพ่อบ่อนคาสิโนผู้ทรงอิทธิพล เขาใช้
เล่ห์เหลี่ยมหลอกล่อจนพี่ชายของเธอต้องขายน้องสาวให้เป็นของเขาโดย
ไม่เต็มใจ ญดาถูกกักขังไว้ในกรงทองที่เพนท์เฮาส์หรู เพื่อรอวันเห
มาะๆ ที่มาเฟียดอนจัดการให้เธอเป็นผู้หญิงของเขา โดยมี “คิมหันต์”
บอดี้การ์ดหนุ่มหล่อมาดดีคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิด แต่แล้วก็เกิด
เหตุการณ์เหนือความคาดหมาย มาเฟียดอนได้มอมยาญดาเพื่อมี 'คํ่าคืนแรก'
ด้วยกัน แต่กลับกลายเป็นหนุ่มบอดี้การ์ดที่เป็นผู้ที่ได้เชยชมหญิง
สาวของเจ้านายเสียเอง เมื่อตื่นขึ้นมา ทั้งคู่ถึงได้รู้ว่าตกอยู่
ในอันตรายใหญ่หลวง หากมาเฟียดอนจับได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ทั้งญดาและ
คิมหันต์จะต้องโดนสังหารโหดอย่างแน่นอน คิมหันต์จึงต้องพาเธอหนีไป
ซ่อนในเซฟเฮาส์ ปลายทางคือเกาะสวาทหาดสวรรค์ ที่นั่นกลายเป็นรังรัก
โรแมนติกที่ทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกันอย่างหวานชื่น ทะเลสีฟ้ากลายเป็น
สีชมพู กับบทรักร้อนระอุที่กระทั่งทะเลยังต้องเดือดพล่าน พร้อมกัน
นั้น ญดาก็ได้ล่วงรู้ความลับบางอย่างว่า เขาไม่ได้เป็นแค่บอดี้การ์ด
เท่านั้น keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ
, Sivarin
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คดีฆาตกรรมคฤหาสน์สิบมุม เล่ม 1 Yukito Ayatsuji "ไม่ว่าจะอ้างเหตุผลอะไร
สิ่งที่พยายามทํามันก็ไม่สมเหตุสมผลอยู่ดี นักศึกษามหาวิทยาลัย K**
ซึ่งสังกัดมิสเทอรีคลับเจ็ดคนได้ไปเที่ยวชมคฤหาสน์สิบเหลี่ยมอันแปลก
ประหลาดบนเกาะห่างไกล นาคามุระ เซจิ ผู้ออกแบบอาคารหลังนี้ถูกไฟ
ไหม้คลอกตายอย่างปริศนาเมื่อหกเดือนก่อน ในขณะเดียวกัน จดหมายจาก
“นาคามุระ เซจิ” ที่น่าจะเสียชีวิตไปแล้วก็ถูกส่งมายังคาวามินา
มิซึ่งอยู่ใน “แผ่นดินใหญ่” ขณะสืบค้นเรื่องราวลึกลับนั่นคาวามินา
มิก็ได้พบกับชิมาดะ... ดรามาฆาตกรรมสยองขวัญเปิดม่านขึ้นทั้งบน
“เกาะ” และ “แผ่นดินใหญ่”" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ, DEXPRESS
สัตว์มหัศจรรย์ อาชญากรรมของกรินเดลวัลด์ ต้นฉบับบทภาพยนตร์ J.k. Rowling
2020-06-01
ร่ายปรารถนา รัศมีจันทรา 2016-06-14 หญิงสาวไม่มีแม้แต่กิริยาต่อต้าน
ตรงข้าม กลับแหงนใบหน้าขึ้นราวกับเชื้อเชิญให้เขาเข้าไปไซร้ซอกคอขาว
ทว่านั่นไม่ใช่เจตนา ความละมุนละไมจากริมฝีปากหยักต่างหากที่ทําให้
เธอต้องแหงนหน้าขึ้นเพื่อพ่นลมหายใจออกมา หากแต่คิมหันต์ไม่ได้
เข้าใจแบบนั้น ริมฝีปากหยักร้ายกาจค่อยๆ คลอเคลียตํ่าลงไปหาซอกคอขาว
พร้อมกับมือใหญ่ที่ลูบตํ่าลงไปเคล้าคลึงเอวคอดกิ่ว “อา...” ข้าว
หอมพ่นลมหายใจออกมาอย่างหนักหน่วง สัมผัสอันแผ่วเบาของเขาสามารถให้
เธอรู้สึกวาบหวามได้อย่างประหลาด “คุณไม่น่ายั่วผม...” ชายหนุ่ม
พึมพําขณะจูบไล่ตํ่าลงไปหาเนินอกอวบ อ้อยกําลังจะเข้าปากช้างขนาดนี้
แล้ว ใครมันจะไปอดใจไหว “อืม...” มือน้อยเลื่อนมาประครองศีรษะเขา
ก่อนจะขยํามือลงไปที่กลุ่มผมดกดํา เธอกําลังปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึก
ที่ร้อนระอุอยู่ภายในออกมา “จูบ?” ใบหน้าคมคายเผชิญชิดกับดวงหน้าหวาน
ละมุนนั่นอีกครั้ง พร้อมกับพูดประชิดเรียวปากอิ่มเอมด้วยนํ้าเสียงแหบ
พร่าชวนหลงใหล เขาอยากจะจูบเธอให้หนําใจ ให้สมกับที่มาทําให้อารมณ์
ปั่นป่วน เปลือกตาบางค่อยๆ ปรือขึ้นเมื่อคําถามนั้นแล่นเข้าไปในโสต
ประสาท ก่อนจะประสานกับดวงตาคมกริบนิ่งงันราวกับต้องมนต์สะกด เธอ
ค่อยๆ เผยอริมฝีปากขึ้นราวกับตอบรับคําเชิญชวน ชายหนุ่มเห็นก็แอบ
อมยิ้มในใจ ขณะกรีดไล้ปลายนิ้วไปตามไรผมจนถึงใบหูเล็กน่ารัก “อา.
..” สาวสวยพ่นลมหายใจออกมาอีกครั้ง ขณะขนอ่อนลูกซู่ไปทั่วตัว พ
ร้อมกับห่อไหล่เข้ามาเมื่อรู้สึกสยิว “ถ้าพร้อมก็เข้ามา...” นิยาย
, นิยายไทย, นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย
,kindlethailand,kindle, ebook
ศาสตร์แห่งโหร 2562 สํานักพิมพ์มติชน รวมคําพยากรณ์อนาคตในปี 2562
อย่างรอบด้านทั้งดวงเมือง เศรษฐกิจ สังคมและชะตาชีวิตทุกราศีราย
สัปดาห์ รายเดือน และตลอดปี จากโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทย
นครคนนอก Phalang Phīangphirun 2016
ตํารา หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) 2012 Thai traditional massage
for flexibility and relaxation.
อุณากรรณ มณีจันท์ *Ebook จะถูกเพิ่มให้ลูกค้าเดิมที่เคยซื้อเวอร์ชัน
สนพ. ในแอพ hytexts เท่านั้น* +++ หนังสือเล่มนี้เคยตีพิมพ์กับ สนพ.
สถาพรบุ๊คส์ ไรเตอร์นํามาทํามือ เพราะหมดสัญญา ไฟล์ eBook จะถูกเพิ่ม
เข้าไปให้นักอ่านที่เคยซื้อเวอร์ชันของ สนพ. โดยอัตโนมัตินะคะ ดัง
นั้น ท่านจะมี 2 ปก โดยไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มค่ะ +++ อุณากรรณ สามใบ
เถาคนกลางแห่งบ้านสุกนต์ธี ผู้มีเสน่ห์ปลายจวัก ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้
ช่วยพีเอของ วสวัตติ์ ศิวราชภักดี บิ๊กบอสแห่งเคนต์ อินดัสตรีส์ เธอ
ตกหลุมรักเขาทันทีเพราะเจ้านายเพลย์บอยเคยช่วยชีวิตตนตั้งแต่แรกเจอ ว
สวัตติ์รู้ดีว่า ‘ลูกแมวน้อย’ มอบหัวใจให้เขาเป็นแน่แท้จึงหาเรื่อง
ให้เธอมาอยู่ใกล้ ออกอุบายให้เธอต้องทําอาหารรสชาติอาหารอร่อยลํ้ามา
เสิร์ฟถึงปาก แต่แท้จริงที่เขาอยาก ‘กิน’ มากกว่าก็คือ แม่ครัวหุ่น
เซียะ เอวเอส อกอึ๋ม สุดท้ายกุลสตรีไร้เล่ห์ก็พ่ายแพ้แก่เสน่ห์ล้น
เหลือของนายใหญ่ ซํ้าร้ายยังถูกเขาไล่ออกจากงานด้วยข้อหาสปายของฝ่าย
ตรงข้าม ลูกแมวน้อยต้องหลบมาเลียแผลใจและตั้งหลักชีวิตใหม่ด้วยการ
เปิดร้านอาหาร ก็ยังหนีไม่พ้นวังวนของเสือร้ายที่ตามมาตอแย และ
รังแกอย่างเอาแต่ใจ แถมเขายังเอาตัวมาชิดใกล้ และเข้านอกออกในบ้าน
เธออย่างหน้าด้านๆ หญิงสาวไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะพอตั้งท่าจะต้านทาน
เขาก็พานทําให้อ่อนระทวย “เอางี้นะลูกแมว ถ้าไม่อยากหนีต่อก็ยอม
ดีๆ อ่อนแอก็แพ้ไป อ่อนไหวก็ขึ้นเตียง โอเค้?” นวนิยายชุดนี้ คือชุด
บุปผารัญจวน มี 3 เล่มคือ 1. พุดพิชญา 2. อุณากรรณ 3. สุพรรณิการ์
ขอบพระคุณค่า keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, maneechan
ชีวิต...ต้นไม้ในสวน ศรีสมร มณีรัตน์ “ชีวิต...ต้นไม้ในสวน” เป็น
ผลงานเล่มล่าสุดจาก “ศรีสมร มณีรัตน์” หรือ “แปะเกี๋ย” ผู้เขียน “เดิน
กับเตี่ย” ที่หลายคนเคยประทับใจมาแล้ว ผลงานเล่มนี้ เป็นประสบการณ์
จากหลากหลายชีวิตที่ผู้เขียนได้ยินได้ฟังมา ทั้งเรื่องราวสุขทุกข์ พ
บพานจําพราก ที่ให้แง่มุมความคิดอันประทับใจ หรือรํ่าไห้ด้วยความ
สะเทือนอารมณ์ชีวิตคนแม้โดยเรารู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ทุกวันเราล้วนแต่
มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่นเดียวกับต้นไม้ที่บางต้นอับเฉา บางต้น
งดงาม ตามแต่สภาพแวดล้อมหรือบริบทที่แตกต่างไปตามแต่ที่ได้พบ
แม่รักยักษา อลินา ‘แม่รักยักษา’ คือเรื่องราวของพันธุรัต ยักษ์ใจดี
ที่กําลังเผชิญมรสุมทางเศรษฐกิจอย่างหนัก - บ่อเงินบ่อทองแห้งไปหมด
แล้ว - สมบัติที่พอเหลือขายเอาเงินให้ลูกน้อยหอยสังข์ไปซื้อคอนโด
หรูติดรถไฟฟ้าหมดแล้ว - มนต์เรียกเนื้อเรียกปลาใช้ไม่ได้เพราะเสี่ยง
กับการถูกจับข้อหาลักลอบล่าสัตว์ในเขตอนุรักษ์และจับสัตว์นํ้าในเขต
อภัยทาน - กระเป๋ารองเท้าสมัยใหม่ยั่วยวนเกินยักษ์ห้ามใจ - แม่ยักษ์
เป็นติ่งอย่างหนัก แม้ทุ่มเป็นแสนแขนก็ยังไม่ได้จับแต่แม่ยอม! แม่ยักษ์ใจร้ายที่ไปอาศัย (เกาะ) อยู่บังคับให้หาเงินมาหารค่านํ้าค่า
ไฟ ไม่งั้นจะไล่ให้ไปเป็นยักษ์จรจัด สารพัดปัญหารุมเร้าเพราะชีวิต
ยักษ์ยุคใหม่ไม่ง่ายเอาเสียเลย สุดท้ายแม่รัตต้องงัดวิชาเดียวที่พอ
ทําได้ขึ้นสู้ ด้วยนิสัยรักเด็กเป็นทุนเดิม ยักษ์ใจดีเลยไปสมัครเป็น
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ครูอนุบาล เพราะคิดว่าเลี้ยงเด็กน่ะเรื่องกล้วย ๆ แล้วก็จริงสอนเด็ก
ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ (มั้ง) แต่ทําไมหลังจากเป็นม่ายมาหลายร้อยปี จู่ ๆ
ก็มีหนุ่มปริศนาเข้ามาพัวพัน เขามาดีหรือมาร้าย แม่รัตยังข้องใจ
keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
lookahngoon
บังเอิญรัก แพรสีนิล 2021-05-14 เมื่อไม้เบื่อไม้เมาที่ห่างหายกันไป
กว่าสองปี อยู่ดี ๆ วันหนึ่งความบังเอิญก็เหวี่ยงให้คชา ชายหนุ่มปาก
ปีจอได้กลับมาเจอนิล คุณหมอสาวเจ้าพยศอีกครั้ง นอกจากจะได้รับ
เกียรติให้เป็นไม้กันหมากิตติศักดิ์แล้ว ยังพบว่าเธอได้กลายมาเป็น
เพื่อนบ้านคนใหม่อีกด้วย คราวนี้มีหรือที่คนอย่างคชาจะยอมปล่อยให้
เธอหนีหายไปอีก ไหน ๆ ก็ถูกด่าว่าเป็นสัมภเวสีผีไม่มีญาติแล้ว ก็
ขอวนเวียนมันอยู่ใกล้ ๆ เธอแบบนี้นี่แหละ ยัยหมอผีที่รัก! ตัวอย่าง
"ถะ....ถอย! ถอยไปนะ!! เป็นหมารึไง แทะเล็มฉันอยู่ได้!" ท่อนขา
แข็งแรงพาดทับท่อนล่างเสียจนเธอขยับตัวไม่ได้ นิลก่นด่าคชาอย่าง
เกรี้ยวกราด พลางใช้มือดันกายกํายําออกห่าง "ทีสองที คงไม่เป็นไรหรอ
กมั้ง" คชาหยอกเย้าด้วยนํ้าเสียงกลั้วหัวเราะ ไล้ปลายนิ้วไปตามพวง
แก้มนวลอย่างอ้อยอิ่ง ก่อนเลื่อนมาหยุดลงที่ริมฝีปากอวบอิ่มสีแดง
เชอร์รี่ "นายกําลังเอาเปรียบฉันอยู่นะ!" "งั้นฉันให้เธอหอมแก้มคืน
ก็ได้ จะได้เท่าเทียมกัน" นิลกรอกตามองบน ทุบแผงอกกว้างเบา ๆ เพื่อ
ให้เขาขยับถอยออกไป เธอเม้มปากเข้าหากันแน่นเมื่อสังเกตได้ว่าสายตา
ของชายหนุ่มฉายแววอันตรายออกมา ถึงแม้เขาจะแทะโลมเธออยู่บ่อยครั้ง
แต่มากสุดก็ทําเพียงแค่จูบและยั้งตัวเองไว้ได้ทันเสมอ ทั้งคู่จึง
ยังไม่เคยเลยเถิดถึงขั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเลย "เอ่ออ ฉันว่า
...เราไปกินข้าวกันดีไหม" "อืมมม หิวแล้วเหรอ ไหนบอกง่วง" คชาใช้
ปลายจมูกโด่งคลอเคลียไปตามพวงแก้มนุ่ม กดฝังหยอกเย้าซํ้า ๆ สบสายตา
วูบไหวของหญิงสาวแล้วลอบกลืนนํ้าลายลงคอเอือกใหญ่ รู้สึกได้ถึงความ
ร้อนระอุบางอย่างของท่อนล่างที่กําลังก่อตัวขึ้น "จูบหน่อยได้ไหม"
"หะ?" ถามบ้าอะไรเนี้ย! ใครเขาสั่งเขาสอนให้ถามก่อนทํา ปัดโถ! จะ
ให้ฉันตอบว่ายังงายยยยยยย รับประกันความฟิน ความจิ้น ความน่ารัก และ
ถ้าคุณชอบพระนางสายสตรองที่ฟาดตัวร้ายแบบปั๊วะปังด้วยแล้ว คุณต้อง
ลองอ่านนะ! ในเซตมีทั้งหมด 5 คนนะคะ 1. คชา x หมอนิล จาก บังเอิญ
รัก 2. หมอนัท x หมอฟ้าใส จาก รักอําพราง 3. หมอเกมส์ x นํ้าค้าง จาก
รักอําพรางคู่พิเศษ 4. ต้นไม้ x ใบบัว จาก เพื่อน(ไม่)จริง 5. อาร์ม x
ยูกิ จาก กับดักรักร้าย สามารถอ่านแยกกันได้ค่ะ เพียงแค่มีความ
สัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันในบางฉากเท่านั้น keyword: นิยาย, นิยายไทย,
Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, praesrinil
บอสครับอย่าจับผม(ทําเมีย) นางฟ้าจันทรา 2020-06-22 ไอ้เด็กบ้านี่มัน
กระโดดขวางหน้ารถผมครับ ผมก็เลยจับทําเมียซะเลย keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, Channakarn
คัมภีร์ห้าห่วง : วิถียอดซามูไร มิยาโมโต้ มุซาชิ ฉบับการ์ตูน มิยาโม
โต้ มุซาชิ ประสบการณ์ใหม่ของการอ่าน หนังสือบริหารสไตล์กราฟิก โนเวล
เข้าใจ สุดยอดแนวคิดระดับโลก อย่างรวดเร็ว พร้อมใช้ สําหรับคนรุ่น
ใหม่ นักธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการหัวทันสมัย จากสุดยอด
หนังสือธุรกิจที่ต้องอ่านตลอดกาล ของ มุซาชิ เจ้าแห่งยุทธศาสตร์ผู้
เก่งกาจผู้รู้จักจังหวะและความละเอียดอ่อนในการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์
คัมภีร์ห้าห่วง คือบับทึกข้อสังเกตอันเฉียบคม กลั่นมาจากประสบการณ์
ทั้งชีวิต อ่านไปเพียงไม่กี่หน้าก็รู้ได้ทันทีว่า ทําไมหนังสือ
เกี่ยวกับชีวิตและงานเขียนของมุซาชิจึงขายได้มากกว่า 100 ล้านเล่ม
แนวคิดเรื่องยุทธศาสตร์ที่ยังทันสมัย นําเสนอในรูปแบบใหม่ ประยุกต์
ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งหน้าที่ การงาน และชีวิต วิถียุทธศาสตร์จาก
ประสบการณ์การรบตลอดชีวิตของซามูไรไร้พ่าย มิยาโมโต้ มุซาชิ กลั่น
เป็นสุดยอดคัมภีร์ในรูปแบบการ์ตูนสีสวย เผยวิสัยทัศน์การพิชิตคู่ต่อ
สู้ ซึ่งยังคงทันสมัยและตรงประเด็นใน 40 ปี ต่อมา เหมาะทั้งสําหรับ
สนามชีวิตและสนามธุรกิจ หนังสือเล่มนี้สอนว่ายุทธวิธียิ่งใหญ่กิน
ขาดคําพูดบาดในหรือดาบปลายแหลม
เสน่หาลาสเวกัส แก้วอักษรา 2021-08-24 เนวิกา เปรียบเสมือนเจ้าหญิงบน
หอคอยสูง เป็นของต้องห้ามที่ใครก็ไม่มีสิทธิ์แตะต้องเพราะเธอคือผู้
หญิงของมาเฟีย! มาร์ส ลูเฟ่น เจ้าหน้าที่หนุ่มแห่งหน่วยซีไอเอได้รับ
ภารกิจลับให้ติดตามเธอไปทุกแห่งหนเพื่อสืบข้อมูลบางอย่าง จนกระทั่ง
คํ่าคืนหนึ่งในฟูมูนปาร์ตี้นําพาเธอและเขาให้มาแนบชิดสนิทสนมแบบวัน
ไนท์สแตน! มิหนําซํ้าเขายังเป็นผู้ชายคนแรกของเธอ! คืนนั้นเพียงคืน
เดียวเปลี่ยนทุกสิ่งจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือ มันคือความอัปยศที่
แสนชิงชัง เนวิกาจึงพยายามหลบหนีจากชายแปลกหน้ากลับไปหลบใต้ปีก
มาเฟียหนุ่มแห่งลาสเวกัส แต่ทว่าพระเจ้ากลับเล่นตลกกับชีวิตเธอโดยการ
หวี่ยงผู้ชายคนนั้นกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้ง! “ใจเย็นๆ น่า ผมไม่
พาไปขายหรอก ตัวเล็กแค่นี้จะขายได้สักเท่าไหร่กัน ผมก็แค่อยากพา
เนยไปกินข้าวนอกเมืองก็เท่านั้น สายตาของไอ้อเล็กซ์จะได้สอดส่องมา
ไม่ถึง” “บ้าหรือไง ทําไมต้องกลัวด้วยฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาสัก
หน่อย” “ไม่เป็นเหรอเนย ออกข่าวออกงานด้วยกันขนาดนั้นต่อให้ถามเด็ก
สิบขวบ เด็กมันยังรู้เลยว่าเนยกําลังคบกับมัน! สะใจมากไหมที่พอ
เขี่ยผมทิ้งได้ปุ๊บก็มีมันมาแทนที่ปั๊บ” “อย่ามาดูถูกฉันนะมาร์ส!
ฉันยอมรับว่าฉันกับคุณอเล็กซ์เปิดเผยสถานะต่อกันแต่นั่นก็ยังไม่ถึง
ขั้นคบหาดูใจ เขาเป็นสุภาพบุรุษมากพอที่จะให้เกียรติและให้เวลาฉัน
ได้ปรับตัว ไม่เหมือนคุณที่เอะอะก็ฉุดเอะอะก็คิดแต่จะทําเรื่องอย่าง
ว่า ฉันขอบอกเลยว่าคุณเทียบคุณอเล็กซ์ไม่ติดแม้แต่ปลายก้อย!” “เออ
ชื่นชมมันเข้าไป ชื่นชมผู้ชายคนอื่นต่อหน้าผัวตัวเองเข้าไป ระวัง
เถอะ ชมเพลินๆ แล้วจะโดนจูบปิดปากไม่รู้ตัว!” หมายเหตุ: นิยายเก่า
นํามาลงใหม่ เคยตีพิมพ์กับสํานักพิมพ์วาเลนไทน์ ระหํ่ารักจอมมาร
keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
kaewaksara
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