ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ
Recognizing the artifice ways to acquire this books ฝากถอนไม่มีขั้นตํ่า
is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this
info. acquire the ฝากถอนไม่มีขั้นตํ่า associate that we allow here and
check out the link.
You could buy guide ฝากถอนไม่มีขั้นตํ่า or get it as soon as feasible.
You could quickly download this ฝากถอนไม่มีขั้นตํ่า after getting deal.
So, like you require the book swiftly, you can straight get it. Its so
utterly easy and thus fats, isnt it? You have to favor to in this heavens

เมียคํ้าประกัน แก้วชวาลา เมื่อ
ภรรยาวัยขบเผาะ เมียที่ถูกเขา
ทิ้งให้ร้างหอมาถึงหกปีเต็ม
เจ้าสาวที่เขาได้มาในช่วงเวลา
ที่ไม่พร้อมจะเป็นเจ้าบ่าว
อย่างสุดๆ ได้ปรากฏกายขึ้นอีก
ครั้งพร้อมความสวยสะพรั่งแสน
เสน่หา ความปรารถนาที่ไม่เคย
เกิดขึ้นกับหญิงใดมาก่อนจึง
ลุกกระพือ แต่ ภควันต์ จะ
ทําอย่างไร เมื่อภรรยาที่ครั้ง
หนึ่งเคยถูกใส่พานมาให้ กลับ
เหม็นขี้หน้าเขาอย่างเหลือทน
แถมยังประกาศก้องว่าไม่ต้องการ
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว เขาจะ
หย่าขาดและปล่อยหล่อนไปง่ายๆ
ก็ให้มันรู้ไป keyword: นิยาย,
นิยายไทย,หนังสือไทย,ไทย,thai
book, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ,lightoflove
52 วิธี สร้างตัวตนให้เป็นคน
สําคัญ เพชรชมพู เทพพิพิธ สํานัก
พิมพ์ KNOW HOW ราคาปก 245 บาท
ลด 20% คงเหลือ 196 บาท อย่า
พยายามเปลี่ยนตัวเอง เพราะมัน
ไม่มีทางสําเร็จ ยังไงเราก็
ไม่มีวันละทิ้ง ตัวตน ของเรา
ได้ ต่อให้เราพยายามจะเปลี่ยน
แปลงสั กเท่าไหร่ สุดท้ายเราจะ
วนกลับมาที่เดิม สิ่งที่เรา
ต้องทําคือ หาจุดแข็ง ออกมาให้
ได้ แม้จะต้องใช้ความพยายาม
อย่างหนั กเท่าไหร่ก็ต้องทํา
การหาจุดแข็งจะทําให้เรารู้
ว่า เราสามารถทําอะไรได้ดีและ
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เหมาะกั บตัวเรา พบกับ 52 วิธี
สร้างตัวตนให้เป็นคนสําคัญ ที่
จะทําให้คุณก้าวขึ้นมาเป็นอั
นดับหนึ่งในสิ่งที่คุณต้ องการ
จะเป็นได้ในหนังสือเล่มนี้ !
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา
ได้ที่ www.phetpraguy.com
ตรวนสวาทมัจจุราช มาวาร 2
018-02-02 เขารับผิดชอบชีวิตเธอ
ชั่วคราว แต่ลืมหัวใจและ
พรหมจรรย์เธออย่างถาวร พอเหยื่อ
สวาทอย่างเธอเกือบลืมเขาได้
เขาก็กลับมาบอกว่าจะชดใช้ให้
ด้วยการตีตรวนแบล็คเมล
ฤทัยบดี จรสจันทร์ 2021-06-28
เพราะมีพลังจิตติดตัวมาตั้งแต่
เกิด จึงทําให้ช่อเอื้องถูก
ป้ายสีว่าเป็นกาลกิณีต่อบ้าน
เมือง บุพการีพาหลบหนีทั้งที่
อายุได้เพียงเดือนเศษ บิดาร่าย
คาถาบังตาเอาไว้ให้ แต่มนตร์
พรางตาที่ลงไว้ ทําให้ช่อ
เอื้องหลงไปในยุคหลายร้อยปี
ข้างหน้า ช่อเอื้องได้ครอบครัว
หนึ่งอุปการะไว้ และให้ชื่อใหม่
ว่า ปานฤทัย แต่แล้วเหตุไม่คาด
ฝันก็ทําให้ปานฤทัยได้กลับมา
ในยุคเดิมอีกครั้ง เธอไม่มี
ความทรงจําใดๆ กับที่นี่ รู
้แต่ว่าพลังจิตกลับกล้าแข็งขึ้น
ขณะที่กําลังสับสน กลับมีชาย
หนุ่มคนหนึ่งคิดว่าเธอเป็นโจร
เสียนี่ เขาไล่ล่า ไล่จับเธอ
ราวกับเธอเป็นนักโทษเดนตาย แต่
สุดท้าย เธอก็ต้องมาอาศัยอยู่
ร่วมเรือนกับเขา สิงห์คํา เอาละ
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สิ! คราวนี้เธอจะทําอย่างไรดี
ถึงจะเอาตัวรอดในดินแดนที่
ไม่คุ้นเคย และมีแต่เรื่องแปลก
ประหลาดแห่งนี้ไปได้ ไหนจะ
ปัญหาเรื่องหัวใจ ที่นับวันปาน
ฤทัยก็รู้สึกว่า ช่างหวาน
ลํ้ามากขึ้นทุกที keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ, naramon
เจ้าบ่าวหัวใจเถื่อน แก้วชวาลา
เพียงได้เห็นใบหน้าหวานของ “แพร
ไหม” ในยามเช้า ไมค์ เลอร์วาร์ด
เจ้าพ่อกาสิโนหนุ่มเลือดผสม
อเมริกัน ถึงกับบอกตัวเองว่า
เขาอยากเห็นหล่อนอย่างนี้ทุก
วัน แต่จะเป็นไปได้อย่างไร
แพรไหม เกลี้ยกล่อมไม่ง่ายเลย
วิธีที่จะได้หล่อนมาคือ
ทะเบียนสมรสและคําว่าเจ้าบ่าว
แต่ไมค์ เลอร์วาร์ด ยังไม่เคย
เป็นเจ้าบ่าวมาก่อนในชีวิต
เมื่อถึงเวลาต้องเป็นเจ้าบ่าว
เขาจึงเป็นได้แค่ เจ้าบ่าว
หัวใจเถื่อน เจ้าบ่าวที่มอบ
หัวใจแด่ เจ้าสาวผู้ทระนงของตน
เพียงผู้เดียว keyword: นิยาย,
นิยายไทย,หนังสือไทย,ไทย,thai
book, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ,lightoflove
เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน กวี
ชูกิจเกษม 1470 การถอดรหัสหุ้น
คัดหาเมล็ดพันธุ์ชั้นดี เพื่อ
ให้คุณเพาะหุ้นที่มีผลให้เก็บ
เกี่ยวได้ตลอด จนค้นพบหนทาง
สู่อิสรภาพทางการเงินอย่าง
ยั่งยืน การลงทุนในหุ้นเป็น
เรื่องเรียบง่าย แต่ไม่ง่าย
ต้องอาศัยประสบการณ์คอยสั่งสม
แต่วันนี้จะมาเผยความเรียบ
ง่ายของการลงทุนเป็นอย่างไร
เรามีหลักในการลงทุนในหุ้น
อย่างไร เพื่อให้การลงทุนที่
แม้ว่าจะไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก
อย่างที่หลายคนเข้าใจ เรามี
หนทางขึ้นถึงยอดของภูเขาได้
หลายทาง แต่เมื่อขึ้นไปถึงเรา
จะเห็นวิวเดียวกัน ตลาดหุ้นให้
อะไรมากกว่าที่คุณคิด ถ้ารู้จัก
ลงทุนอย่างถูกวิธี
รื่นรักรมย์ลวง@หัวหิน กิ่งฉัตร
2017-04-08 อธินาถ เป็นผู้หญิง
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ธรรมดาๆ สวมสูทสีหวาน เปิด
สํานักงานที่แต่งอย่างดี น่า
เข้าไปใช้บริการ อธินาถทํางาน
ของตัวเองอย่างมีความสุข หล่อน
ยิ้มแย้มเบิกบานต้อนรับลูกค้า
ด้วยความอ่อนหวานเข้าอกเข้าใจ
ทุกอย่างคงเป็นปกติถ้าลูกค้า
ที่มาขอความช่วยเหลือจากหล่อน
จะไม่ใช่วิญญาณที่ยังติดค้าง
อะไรบางอย่างจากชีวิตเดิม จิ
รัสย์ เป็นคนดวงแข็ง จิตแข็ง
เขารู้ว่าโลกใบนี้มีภูตผี
วิญญาณ แต่เมื่อไม่เห็นกับตา
สัมผัสไม่ได้ เขาก็ขอที่จะ
เลือกไม่เชื่อ เข้าไม่เชื่อ
เรื่องคนทรง ไม่เชื่อเรื่องผู้
สื่อวิญญาณหรือผู้บําบัดวิญญาณ
อะไรทั้งนั้น เขาไม่เชื่อจน
กระทั่งได้พบผู้หญิงธรรมดาที่
จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเขาไป
ตลอดกาล keyword: นิยาย, นิยาย
ไทย, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ, lookahngoon
หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้
พันธนาการ เล่ม 2 Zhou Munan /
ณัฐจงกล 2021-12-09 "หากประลอง
กระบี่ได้สามกระบวนท่า หลี่หาน
อีจะยอมไปเยือนคฤหาสน์สกุลเหลย
เพียงสามกระบวนท่าเท่านั้น เป้า
หมายเหลยอู๋เจี๋ยก็จะบรรลุ แต่
สามกระบวนท่าที่ว่า เป็นถึง
กระบวนท่าของเซียนกระบี่หิมะจัน
ทรา หนึ่งในเซียนกระบี่ที่มี
เพียงห้าคนบนโลกนี้! มันมี
เวลาฝึกฝนสามเดือนเพื่อสาม
กระบวนท่า คนอื่นไม่มีทางทําได้
... เหลยอู๋เจี๋ยก็ว่ามัน
ทําไม่ได้ แต่อย่างไรก็ต้องลอง
ดูก่อนจึงจะรู้! ขณะที่อีก
ฝั่งฟากฟ้าอันแสนไกล เหล่ามือ
สังหารที่อันตรายที่สุดต่าง
เคลื่อนไหวเพื่อทําภารกิจใหญ่
สังหารเซียนกระบี่ ทําลายสํานัก
เหลย ไม่ตายไม่เลิกรา!" keyword:
นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaipub
เล่ห์รักไฟพิศวาส ปูณ / ปูณ ปู
ริดา 2017-05-15 ยึดถือคํามั่น
สัญญา เฝ้ารอคอยเขากลับมา แต่
...ความรักที่ให้กลับได้เป็น
ความเจ็บปวดชอกชํ้ากลับมา เธอ
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จึงต้องตัดสินใจ... “ไม่นึก
ว่าเธอจะยังมีหน้ามาหาฉันอีก
เมษา เสร็จธุระแล้วก็รีบไปซิ
จะมัวรีรออะไรอยู่อีก รู้ก็
รู้อยู่ว่าคนไม่รัก ยังจะตาม
ตื้ออยู่ได้ ไม่รู้เมื่อไหร่จะ
ไปให้พ้นๆ หน้าซะที” เบนนิโต้
กัดฟันพูด เพราะต้องการให้เมษ
าตัดใจจากเขาซะที ถ้าเป็นอยู่
อย่างนี้ คนที่เจ็บปวดก็คือ
ตัวเมษาเองนั่นแหละ แต่ทําไม
พอคิดทําอย่างนี้...เขาถึง
รู้สึกปวดใจอย่างบอกไม่ถูก มัน
เหมือนถูกควักหัวใจออกจากร่าง
เลย “ดิฉันทราบแล้วค่ะคุณเบน
นิโต้ ดิฉันทราบว่าคุณไม่
ต้องการที่จะเห็นหน้าหรือพูดจา
เสวนากับดิฉัน ตัวดิฉันเองก็
ไม่ได้คิดอยากจะมาที่นี่
เหมือนกัน ถ้าไม่ติดว่าจะต้อง
เอาความทรงจําที่มี...ความ
รักที่เคยใช้หล่อเลี้ยงหัวใจ
นํามาคือคุณและรับเอาความรัก
และหัวใจของตัวเองคืนกลับมา
เพื่อจะได้รักตัวเองให้มากกว่า
รักคนอื่น! เสียที” เธอไม่ได้
ยํ้าให้เขารู้ แต่ยํ้ากับใจตัว
เอง นับจากนี้ไป ควรรักตัวเอง
ให้มาก ไม่ควรหลงละเมอเพ้อพก
ไปกับคําลมลวงและความรักจอม
ปลอมที่เขาเคยมอบให้ไว้ ยิ่ง
เขาใจดําเพียงนี้...ก็สมควร
แล้วที่เธอจะตัดใจ...หยุด
รักเขา! เสียที “คุณเบนนิโต้
ไม่ต้องห่วงอีกแล้วละคะ” เมษ
าเงยหน้ามองเบนนิโต้ ในดวงตา
ยังคงมีนํ้าตาคลอหากเต็มไป
ด้วยความปวดร้าวที่ยังปิดไว้
ไม่มิด แต่มันก็มั่นคงและเข้ม
แข็ง บอกให้เขารู้ว่า...
“เมื่อรัก ดิฉันทุ่มเททั้งใจ
แต่เมื่อต้องตัดใจ ดิฉันก็จะ
ทําให้คุณรู้เหมือนกัน สามารถ
ทําได้อย่างที่พูดจริงๆ นับ
ตั้งแต่นี้ไป ดิฉันจะไม่ตามติด
ให้คุณรําคาญอีกแล้ว แต่ที่
จําเป็นต้องมาที่นี่อีกครั้ง
เพราะต้องนําของมาคืนคุณ” ให้
ทิ้ง...เธอยังตัดใจทําไม่ได้
แต่ถ้าส่งคืนแล้วเขาทิ้งโดย
เธอไม่รู้ มันก็เป็นอีกเรื่อง

หนึ่ง keyword: นิยาย, นิยายไทย,
Thai novel, Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, darakarnbooks
มินตรา รอมแพง 2015-10-27
ฝากรักไว้ในชั่วข้ามคืน รดามณี
2020-10-06 “ผมคิดถึงคุณนะ” วาโย
กระซิบพร้อมยกมือขึ้นปัดผมที่
ตกลงมาปกหน้าของหญิงสาวขึ้นไป
ทัดที่ใบหู “เพราะอะไรนะทําไม
ผมลืมคุณไม่ได้” แล้วเลือนมือ
นั้นมาประคองใบหน้านวลที่แดงระ
เรื่อชวนมอง “เพราะฉันเป็นคน
ชวนคุณก่อนมั้งคะ” ชญานินบอก
เหตุผลที่พอจะคิดได้เสียงแผ่ว
พลางหลุบตาตํ่า รู้สึกตัวร้อน
ผ่าวตั้งแต่หัวจรดเท้า ใจเต้น
ระรัวแทบจะหลุดออกมานอกอก
รุนแรงยิ่งกว่าเจอเขาในลิ
ฟท์เสียอีก “ผู้หญิงหลายคนก็
เคยชวน แต่ผมไม่เคยรู้สึกแบบ
นี้” วาโยสารภาพ “พูดแบบนี้กับ
ผู้หญิงที่เคยชวนคุณทุกคนหรือ
เปล่าคะ” ชญานินย้อนถามเสียง
สั่น เมื่อมือของเขาเริ่มอยู่
ไม่สุข “ผมอยากให้คุณเชื่อ”
“เป็นคําสั่งของเจ้านายหรือ
เปล่าคะ” ไม่รู้เพราะอะไรทําให้
เธอถามคําถามเหมือนปูทางให้เขา
“ถ้ามันจะทําให้คุณยอมเป็นของ
ผม ก็ขอใช้สิทธิ์นั้นได้ไหม
ล่ะครับ” เหมือนขออนุญาต แต่
วาโยไม่คิดจะรอ พูดจบเขาก็
ก้มลงไปจุมพิตริมฝีปากอิ่มตรง
หน้า บดจูบเบาๆ ละเลียดลิ้มรส
ความละมุน เมื่ออีกฝ่ายมี
ปฏิกิริยาตอบรับ ชายหนุ่มจึง
เพิ่มความเร่าร้อนดูดดื่มขึ้น
เรื่อยๆ keyword: นิยาย, นิยายไทย
, Thai novel, Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, kesmani
ความสุขของกะทิ ตอนตามหาพระ
จันทร์ Ngāmphan Wētchāchīwa 2006
เซียนหุ้นมือทอง (ฉบับปรับปรุง)
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร 2016
นักลงทุนบางประเภทที่เรียกว่า
นักลงทุนแบบคุณค่า (Value
Investor) หรือที่เรียกว่า VI จะ
เน้นเรื่องการดูพื้นฐานของหุ้น
และจะถือหุ้นเป็นระยะเวลานาน
เหมือน ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรา
กร กูรูหุ้นคุณค่าอันดับหนึ่ง
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ของเมืองไทย หรือบางคนเรียกว่า
เป็นปู่บัฟเฟตต์ของเมืองไทยเลย
ทีเดียว คําว่า “เซียนหุ้น” ที่
จะเป็นระดับ “มือทอง” ไม่ใช่คน
ที่สามารถทํากําไรได้มหาศาลเพียง
2-3 ปี ด้วยเม็ดเงินลงทุนเพียง
เล็กน้อย แล้วสามารถประกาศตัว
หรือได้รับการยกย่องว่าเป็น
“เซียนหุ้น” ได้ เพราะการลงทุน
นั้นเป็นเรื่องที่ต้องวัดกัน
หรือแข่งขันกันยาวนาน ถ้าเปรียบ
กับกีฬาก็เหมือนกับการแข่งขัน
วิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งร้อย
เมตร ขั้นตอนสําคัญในการลงทุน
ก็คือการเลือกหุ้นดีๆ เข้า
พอร์ต การค้นหาว่าหุ้นตัวไหนมี
ราคาไม่แพงเกินไป เมื่อเทียบ
กับค่า P/E และผลกําไรที่แสดง
ให้เห็นของแต่ละบริษัทก็เป็น
ปัจจัยสําคัญในการเลือกหุ้น
เหมือนกัน หนังสือเล่มนี้จะช่วย
ให้คุณค่อยๆ รู้จักวิธีการค้น
หา คัดกรองหุ้นมีคุณค่าน่าลง
ทุน อย่าทําตัวเป็นเม่าที่เห็น
คนเข้าช้อนซื้อตัวไหนแล้วช้อน
ตามโดยไม่ศึกษา ไม่อย่างนั้น
คุณจะนั่งทําสมาธิอยู่บนดอยอัน
หนาวเหน็บ แต่ใช่ว่าการลงทุนแบบ
ระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ดี
เสมอไป สิ่งสําคัญคือพื้นฐาน
ของหุ้นที่เราลงทุนนั้นมีการ
เติบโตไปด้วยหรือไม่ ยังมี
ปัจจัยอีกหลายอย่างที่คุณจะ
ต้องศึกษาและคอยติดตามผลตลอด
อย่างที่ ดร. นิเวศน์ ได้บอก
ไว้ว่าคุณต้องมีสามสิ่งต่อไป
นี้ คือ ข้อมูล ความรู้ และ
ประสบการณ์ในการลงทุน หนังสือ
เล่มนี้จะเป็นคู่มือให้คุณ
รู้จักศึกษาหาหุ้นดีๆ เข้ามาใน
พอร์ตตามขั้นตอนอย่างที่ดร.
นิเวศน์ ได้แนะนําไว้ แล้วคุณจะ
เป็นเซียนหุ้นมือทองในวงการนัก
ลงทุนอีกคนหนึ่งก็ได้
ขงจื้อ Su Wang 1997
สองชีวิต Thommayantī 1985
พยศรักเมียกํามะลอ มณีกานต์ 2
020-10-15 *****งานหมดสัญญา เคย
วางขายอีบุ๊กและเล่มกับสนพ.
นะคะ***** - มีสองคู่ -คนมี
ฉบับเดิม เพิ่มฟรีให้ -เนื้อ
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เรื่องมีปรับ ตัดออก และเพิ่ม
หลายจุด - ทดลองอ่านตัวอย่างถ้า
ไม่มั่นใจกรุณาผ่านเลยไปนะคะ ขอบพระคุณที่อุดหนุนค่ะ
++++++++++++++++++++ น้องพรีม คุณ
รัช “เราทําให้ฉันควบคุมตัวเอง
ไม่ได้ ว่าแต่แล้วเรารังเกียจ
ฉันรึเปล่า?” “คิดว่าไงล่ะคะ?”
“ฉันถามเรานะน้องพรีม เรื่อง
ระหว่างเรามาไกลขนาดนี้แล้ว
เรายังจะรังเกียจผู้ชายอย่างฉัน
ไหม รับไว้ได้ไหมความรักที่
ฉันมีให้เรา จนลงทุนทําเรื่อง
อะไรไปตั้งมากมายแบบนี้
ทําทั้งหมดก็...เพราะความหลง
รักเด็กแสบแบบพรีมนะรู้ไหม”
“เอ่อ...” สาวน้อยอึกอักตอบ
เขาไม่ถูก เมื่อเขาจ้องหน้าส่ง
สายตาอ้อนวอนจนหล่อนรู้สึกร้อง
ไปทั้งตัว “ฉันพร้อมจะดูแลเรา
รักเราคนเดียว” “ขอคิดดูก่อน”
สาวน้อยนึกเขินกับสายตาจริงจัง
หวานซึ้งที่หนุ่มขรึมส่งมาให้
เลยเล่นตัวอีกหน่อยอย่างปรับ
ตัวไม่ทัน “ทําไม?” “เอ๊ะ ฉัน
ไม่อยากขาดทุน คุณมีอะไรดี
นักหนาจนฉันต้องไปเสี่ยงด้วย
ทั้งชีวิต” คนเล่นตัวบอกอย่าง
หยิ่งๆ ทั้งที่ท้องกําลังจะป่อง
ออกมาอยู่อีกไม่กี่เดือน แถม
ยังเสียเนื้อเสียตัวให้เขาไป
หมดแล้ว คนตัวโตกลั้นเสียง
หัวเราะและเสียงถอนหายใจไว้
อย่างสุดกําลัง เมื่อต้องออกปาก
กล่อมแม่สาวน้อยตัวป่วนให้
คล้อยตาม “ก็ ฉันรวยมาก หน้าตา
ดีด้วย มีแรงเยอะ... แล้ว
แถมสามารถดูแลเรากับลูกได้สบาย
ไปทั้งชาติ ฉันพร้อมจะโอ๋เรา
เอาใจ ตามใจเราจนเสียผู้เสีย
คน เราอยากได้อะไรฉันสามารถจะ
หามาประเคนให้เราได้แทบทุก
อย่างบนโลกใบนี้ และที่สําคัญ
ฉันจริงจังกับเรา รักเรา มีเรา
แค่คนเดียวทั้งชีวิตที่เหลือ.
..” “จะเชื่อได้แค่ไหนก็ไม่
รู้” คนจะโดนเอาใจจนเสียผู้
เสียคนบ่นลอยๆ หันหน้าหนีเพื่อ
ซ่อนความหวั่นไหวใจพอง ทั้งที่
ในสมองกําลังนึกคาดคะเนเตรียม
การณ์ ถึงการจะใช้ประโยชน์จาก
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ความรวยของว่าที่สามีอย่างชอบ
อกชอบใจ ก็แหม มีสามีหล่อรวย
เว่อร์อลัง... แถมยังคึกและ
ถึกได้ใจหล่อนเสียขนาดนี้ ลีลา
รักที่ได้ประจักมาแล้วกับตัว
เป็นที่ถูกอกชอบใจหล่อนมากด้วย
เลอเลิศขนาดนี้เห็นทีหล่อนคง
เหมือนหนูน้อยตัวอ้วนพีที่ตกลง
ไปในโอ่งข้าวสารทองคําใบใหญ่เลย
เชียวล่ะ ถ้าได้ครอบครองผู้ชาย
คนนี้แต่เพียงผู้เดียวจริงๆ
แต่...มันจะดีแน่นะ ผู้ชาย
หล่อรวยเพียบพร้อมอย่างนี้ จะ
ยอมให้หล่อนกดขี่ข่มเหงไว้ใน
ครอบครองได้จริงแน่หรือ?
“เรื่องอะไรล่ะ?” คนลงทุนกล่อม
เด็กแบบหมดมาด ไหนจะยังสารภาพ
รักหล่อนไปจนไม่เหลือท่าขมวด
คิ้วนิ่วหน้าถามกลับ “ก็ เกิด
คุณมีคนอื่นเพราะเบื่อพร
ีมทีหลังจะทํายังไง?” “ไม่มีทาง
เราเด็กกว่าฉันตั้งเป็นสิบๆ ปี
มีแต่เรานั่นล่ะที่ฉันต้องหวง
อีกอย่างเราถูกใจฉันขนาดนี้
ทําไมยังกล้าคิดว่าฉันจะมีคน
อื่นอีกได้?” “เชื่อได้แน่เหรอ
ไง คนแก่ๆ ตัณหากลับมีเยอะแยะ
ไป อีกหน่อยพอเจอสาวเอ๊าะๆ
เข้าไป ได้หน้ามืดตามัวตามสืบ
ประวัติเขาอีกจะว่าไง” “ฉัน
ทําแบบนี้ก็เฉพาะกับเราเท่า
นั้น ไม่คิดจะลงทุนแอบรักใคร
ตอนแก่อีกหรอกนะ ฉันรอเรามา
ได้ตั้งหลายปีโดยไม่มีใคร
มั่นใจในตัวเองหน่อยสิสาวน้อย
พรีมออกจะร้อนแรงขนาดนั้น ฉัน
จะมีสมองที่ไหนไปคิดถึงการมี
คนอื่น” “ก็ถ้าเกิดวันหนึ่งพร
ีมไม่ เอ่อ ไม่ร้อนแรงแบบที่
คุณชอบ” “ไม่คิดหรือว่าฉันอาจ
จะหมดปัญญาทําเรื่องแบบนั้นก่อน
เรา แล้วถ้าฉันชอบสาวร้อนแรง
หรือเก่งเรื่องแบบนั้น ไม่
จําเป็นที่ฉันจะต้องอดทนรอเรา
มาขนาดนี้หรอกนะ ที่ฉันรักเรา
พอใจเราก็เพราะว่า...ตัวเรา
มากกว่า เพราะเป็นพรีมแบบนี้
ที่ทําให้ฉันรู้สึกรัก” “บ้า..
.คุณแข็งแรงจะตาย!” สาวน้อย
ตกใจร้องบอกเขาเสียงดัง แก้ม
สาวแดงกํ่าในความมืดสลัวหัวใจ
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เต้นแรงโลดจนน่ากลัวว่าเขาอาจ
ได้ยินเสียงหัวใจหล่อนด้วย “แล้ว
ถ้าฉันไม่มีแรง เราจะทิ้งฉัน
ไปมีคนอื่นรึเปล่าล่ะ?” “บ้า พ
รีมทําไม่ได้หรอกแบบนั้น มี
เรื่องอื่นๆ ให้ทําเยอะแยะจะไป
หมกมุ่นกับเรื่องเพศอย่างเดียว
ทําไม ถ้าคุณทําไม่ไหวก็ไม่
เป็นไร พรีมจะ...อุ๊บ” สาว
น้อยยกมือปิดปากแทบไม่ทัน เมื่อ
เผลอพูดออกมาตามความคิดของตัว
เอง “หึๆ ฉันก็เหมือนกัน อยาก
มีเมียแค่คนเดียว รักเราแล้ว
มีเราแล้ว ฉันก็ไม่คิดจะมี
ใครอื่น ส่วนเรื่องบนเตียงของ
เรา รับรองว่าฉันมีวิธีสร้าง
ความสุขให้เราจนกว่าเราจะเบื่อ
นั่นล่ะสาวน้อย” โคหนุ่มที่
เพิ่งค้นพบแหล่งหญ้าอ่อนอัน
อุดมสมบูรณ์หัวเราะเสียงพลิ้วจน
อกสะเทือน เมื่อมั่นใจว่า
ทําการยึดครองดงหญ้าอ่อนรสเด็ด
ไว้ได้แล้วแต่เพียงผู้เดียว !
+++++++++++++++++++++ น้องกัญ คุณ
รักษ์ “ทําอะไรแบบนี้คะ บอกว่า
ห้ามทําไง คนเยอะแยะพี่รักษ์
ไม่อายแต่กัญอายนะคะ” หล่อน
ต่อว่า เมื่อพนักงานในร้านหัน
มามองแล้วยิ้มกรุ้มกริ่มส่งมา
ให้ทั้งสายตาล้อเลียน “คิดถึง
เมีย...เอ๊ยแฟนนี่คะ ไม่เจอ
หน้ากันตั้งหลายชั่วโมง เค้า
คิดถึงที่รักจะแย่...ขอโทษ
ครับ ต่อไปจะหอมตอนอยู่กันสอง
คนเนอะ ว่าแต่เย็นนี้ไปซื้อ
ของสดเข้าบ้านกันนะคะ พี่จะ
ทําของอร่อยๆ ให้ชิม” พ่อครัว
เอกเสนอแนะหลังจากฝึกปรือวิทยา
ยุทธ์ แข่งกับหล่อนมาหลายเดือน
จนมั่นใจฝีมือตัวเอง “แต่ตัว
พี่อร่อยสุด...ที่รักสนใจอยาก
ชิมไหมคะ?” “พี่รักษ์นี่!” คน
สวยเบิกตาโตเมื่อประโยคท่อนสุด
ท้าย ชายหนุ่มก้มลงกระซิบบอก
ทั้งสีหน้าแพรวพราว หน้าตายิ้ม
กริ่มอย่างซุกซน “หึๆ ก็เผื่อ
ที่รักสนใจไงคะ อร่อยเด็ดกว่า
ข้าวเย็น ก็...สามีน้องกัญ
นี่แหละค่ะ” “หยุดเลย พูดเล่น
อยู่ได้...รอแป๊บหนึ่งนะคะ
ช่วยเด็กๆ ปิดร้านก่อน” หญิงสาว
Downloaded from 11gebod.com on May
16, 2022 by guest

บอกยิ้มๆ ด้วยความอ่อนใจกับคน
ขยันอ่อย ให้ท่าหล่อนตลอด เสนอ
ตัวขั้นสุดเย้ายวนชวนกินเขาตล
อดๆ จนหล่อนแทบใจอ่อนอยู่หลาย
รอบแล้วแบบนี้ คิดแล้วส่ายหน้า
เบาๆ อย่างอ่อนใจ หันไปจัดการ
เก็บข้าวของเตรียมปิดร้าน โดย
มีพนักงานสาวๆ กุลีกุจอเร่งมือ
ทํา หลังจากรับสินบนค่าจ้างเป็น
หูเป็นตาให้หนุ่มหล่อตัวโตจอม
ขี้หวง เรื่องบรรดาหนุ่มๆ ที่
ชอบแวะมาจีบเมียชาวบ้าน เป็น
ขนมนมเนยของกินหรูๆ แพงๆ ซึ่ง
แฟนเจ้านายสาวหิ้วมาฝากเป็น
ประจําทําคะแนน “พี่พูดจริงตลอด
ไม่เคยเล่นสักที” คนตัวโตบ่น
เบาๆ กลั้วขํา มองแก้มแดงๆ ของ
คนโดนอ่อยทุกวันอย่างพอใจ คน
ตัวเล็กได้ยินชัดเจนแต่ทําไม่รู้
ไม่ชี้ไม่สนใจ แต่สีหน้าอาการ
แก้มแดงกํ่ากับรอยยิ้มแก้มปริ
ของหล่อนปิดเขาไม่มิด รู้แหละ
ว่าโดนตก...และก็แทบจะติด
กับเขาได้ทุกรอบ ผู้ชายอะไร
อ่อยเก่งเหลือเกิน...เดี๋ยวก็
...กินจริงๆ ซะนี่! keyword:
นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ, sineenat
Kœ̄t tǣ tom Bōtan 1992
แสนพยศ (พิมพ์ครั้งที่ 6) เก
ษวดี 2016-11-21 ถ้ามีใครบอก แบ
รนเวล แมนเนอริ่ง ผู้รํ่ารวยยศ
ศักดิ์ ฐานะ และความหล่อ ว่าเขา
จะต้องตามล่าตัวสาววัยกําดัด
เพื่อบังคับหล่อนแต่งงานด้วย เขา
คงหัวเราะขบขัน แต่ครั้นพบเข้า
กับแคทลีน นิวบูรี่ บุตรสาว
ขุนนางใหญ่ ซึ่งจุดไฟปรารถนาใน
ตัวเขาให้ลุกโซน แต่สาวไพล่
ไปสนใจชายอื่นนี่สิ แบรน
เวลขําไม่ออก ทําได้อย่างเดียว
คือ ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแทน แล้ว
ความรักแบบพยศจัด ร้อนแรงด้วย
ไฟรักจึงอุบัติขึ้น
******************* keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ, JoyBookClub
เล่ห์รักรอยสวาท มณีกานต์ 2
020-05-18 ****หนังสือหมดสัญญา เคย
ตีพิมพ์ และขายอีบุกกับสนพ.
แล้วนะคะ +++++++++++++++++++
6/14

“อย่ามามองนะ...” หล่อนขู่
เสียงแหว ตาคู่โตทั้งขวางทั้ง
ขุ่น ใบหน้าสวยน่ารักแดง
กํ่าด้วยความโกรธปนอับอาย คน
มองส่งรอยยิ้มยั่วโมโห ไม่ลดละ
สายตาหื่นห่าม ที่เขาจงใจมอง
จ้องหล่อนแบบจาบจ้วง จนคนโดน
มองขนลุกขนพองแทบจะกระโจนเข้า
ใส่เขา เพื่อไปทําร้ายร่างกาย
ให้หนําใจ “ไม่ให้มอง งั้น
ทําเลยได้ป่ะ?” เขาถามหน้าตากวน
ใจหล่อนเป็นที่สุด ทั้งร่างหนา
ที่ทําท่าคุกคามของเขา ก็เลื่อน
ตัวทาบทับลงมาบนตัวหล่อน จน
ร่างเล็กบางของจมยุบลงไปกับ
ที่นอน “อาวิชย์!” หล่อนเรียก
เขาเสียงสั่น เริ่มกลัวขึ้นมา
บ้างกับท่าทางหื่นกามเกินจริง
ที่เขาจงใจข่มขู่ “ว่าไง หรือ
อยากเริ่มเองจ๊ะ ท่าทางจะเก่ง
กล้าเป็นงานอยู่แล้วนี่หืม” เขา
ถามทั้งรอยยิ้มเย้ยๆ มือใหญ่
เลื่อนลงจับเข่าเล็กดึงรั้งลูบ
เลื่อนขึ้นมาตามต้นขาขาวที่
โผล่พ้นชุดคลุม “ไอ้คนบ้า อย่า
มาทําลามกกับวิวนะ คอยดูวิวจะ
ฟ้องคุณพ่อ ถ้าคุณพ่อรู้...”
ยกเอาบิดาขึ้นมาขู่เขาเสียง
สั่นไปหมด คนโดนขู่กระตุกยิ้ม
บางอย่าง ส่งมาให้หล่อน ทั้ง
พยักหน้ารับฟังข้อเสนอของหล่อน
อย่างใจเย็น ขยับตัวเข้าใกล้
หล่อนอีกนิดอย่างไม่เกรงกลัว
ต่อคําข่มขู่แม้แต่น้อย “เอาไว้
ตอนเรา ‘คุย’ กันแบบตัวต่อตัว
...จนเสร็จ... ตอนนั้นน้อง
วิวก็จดจําทุกรายละเอียดไปฟ้อง
แล้วกันนะคะ” ชายหนุ่มบอกกับ
หล่อนด้วยสีหน้าขรึมขึ้นกว่า
เดิม แววตาแข็งกร้าวเมื่อนึกถึง
พี่ภู พ่อของหล่อน keyword: นิ
ยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ, sineenat
Candy -west- 2020-04-16 "ผม ‘ว่าน’
อดีตเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่
ใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆ ผมไม่มี
ความฝันที่อยากทํา ไม่มีความ
หวัง ไม่มีสิ่งที่รักหรือเกลียด
แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ชอบที่จะ
สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และ
ความสุขให้กับคนรอบข้างเสมอ
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จนกระทั่งวันหนึ่งผมบังเอิญได้
ร่วมโต๊ะกินข้าวกับ ‘ไอ้พี่แคน
’ รุ่นพี่ในคณะที่เพอร
์เฟ็กต์ไปหมดทุกด้าน แถมมันยัง
เป็นคนที่ผมชื่นชมอยู่ในใจจน
ยกให้เป็นไอดอลของตัวเองอีก
ต่างหาก ถึงขนาดพรํ่าเพ้อรําพัน
หามันในทวิตเตอร์อยู่บ่อยๆ
เพราะไม่สามารถบอกใครเพื่อระบาย
ความอัดอั้นนี้ได้ ก็ใครจะไป
กล้าพูดชมต่อหน้ากันวะครับ
แต่เหมือนว่าเรื่องจะไม่ได้จบ
ลงแค่ตรงนั้น เมื่ออยู่ดีๆ คน
ที่ตอนแรกปฏิเสธผมเสียงแข็ง
เกิดกลับคําพูดว่าจะติวหนังสือ
ให้ซะงั้น แต่แลกกับข้อเสนอ
ที่ผมต้องไม่ไปทํางานร้านเหล้า
อีก และไอ้สายตาแกมบังคับที่
เหมือนสั่งให้ผมย้ายไปอยู่คอน
โดฯ นั่นก็ด้วย คืออะไรวะ!
แล้วแบบนี้แฟนเก่าของพี่แกที่
ยังติดต่อกันอยู่จะไม่ตามมา
ฉีกอกผมเหรอ บอกไว้ก่อนเลย
ว่าว่านไม่สู้คนนะคร้าบบบ!"
keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai
novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
jamsaieverypub
เจ้าสาวไร้ศักดินา แก้วชวาลา "
ดิลฮามบิน ฮานาน อัลคัลดิจาร์
เจ้าชายรัชทายาทเพียงหนึ่งเดียว
แห่งรัฐคัลดิจาร์ บุรุษผู้
สูงส่งด้วยฐานันดรศักดิ์ และงาม
สง่าอย่างมิอาจหาชายใดมาเทียบ
ได้ เขาต้องเผชิญกับความเจ็บ
ปวดและถูกเหยียบยํ่าศักดิ์ศรี
อย่างแสนสาหัส เมื่อชายาที่รัก
ยิ่งได้ทําลายชีวิตสมรสอันหอม
หวานลงในพริบตา แต่การปล่อย
ให้หล่อนออกไปจากอกนั้นกลับ
ไม่ใช่สิ่งที่ดิลฮามจะพึงทํา
เจ้าชายหนุ่มตัดสินใจตอบแทนการ
สบประมาทครั้งนี้ ด้วยการพา
หล่อนกลับไปยังคัลดิจาร์ เพื่อ
นําหล่อนเข้าสู่ดินแดนที่จะมี
เพียงเขาเท่านั้นที่กุมอํานาจ
สูงสุดประดุจราชาเหยี่ยวแห่งทะเล
ทราย และตัวหล่อนเองก็คงจะเป็น
ได้แค่เศษไม้เล็กๆ ที่มารองรับ
ฝ่าเท้าของราชาเหยี่ยวเท่านั้น
(ถ้าหากว่าหล่อนจะยอมนะ) ดุจ
ดาว จําต้องเฉือนหัวใจตัวเอง
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ทิ้งด้วยการขอหย่า แล้วตัดสิน
ใจหันหลังให้กับชายผู้เป็น
ที่รักยิ่งอย่างไร้เยื่อใย ด้วย
สาเหตุอันเร้นลับที่หล่อนเองก็
ไม่สามารถบอกใครได้ ทั้งสองคน
กําลังจะจากกันอย่างชั่วนิรัน
ดร์อยู่แล้ว ถ้าหากว่ารัชทายาท
อันดับหนึ่งของคัลดิจาร์ไม่
บังเอิญทราบว่าดุจดาวกําลังตั้ง
ครรภ์จากอุบัติเหตุเล็กๆ ของ
หล่อนเสียก่อน และนี่คือสาเหตุ
ที่ทําให้หญิงสาวต้องถูกพาตัว
ไปยังบ้านเมืองของเขา ณ ดินแดน
ที่ผู้หญิงธรรมดาอย่างหล่อนไม่
สามารถยืนเคียงข้างเขาได้อย่าง
สง่างาม และด้วยช่องว่างระหว่าง
ฐานันดรกับสถานภาพที่ติดตัวมา
ตั้งแต่เกิด ดุจดาวจึงเป็นได้
แค่เจ้าสาวไร้ศักดินาที่มี
หัวใจรักอันทระนงเท่านั้น!
"ดิลฮาม ฉัน..." เอ่ยด้วย
นํ้าเสียงเลื่อนลอย เผลอขยับกาย
เข้าไปชิดเขาโดยไม่รู้ตัว มือ
เรียวขาวที่ตัดกับผิวสีทองแดง
ของดิลฮาม ค่อยๆ ดึงใบหน้าคมสัน
ของเขาให้โน้มลงมาหา จน
กระทั่งลมหายใจของทั้งคู่สัมผัส
กัน "นี่มันอะไรกันดุจดาว อย่า
นะ ฉันไม่..." "ชู่ว์" ดุจดาว
ปรามเพียงเท่านั้นก็ยื่นหน้า
เข้าไปชิด กัดริมฝีปากบนของด
ิลฮามอย่างหยอกเย้า ได้ยินเสียง
เข่นเขี้ยวคํารามคล้ายสิงห์ ก่อน
ที่จะโดนจุมพิตกลับมาอย่างดุ
ดัน แต่ไม่นานเขาก็ขยับกายหนี
ห่าง พร้อมกับสะบัดศีรษะไปมา
อย่างสับสนงุนงง สุดท้ายก็จ้อง
มาที่ดุจดาวด้วยนัยน์ตาวาว
โรจน์และเกรี้ยวกราด “บ้าที่สุ
ด! เธอจะเอาชนะให้ได้เลยใช่
ไหมดุจดาว อย่าฝันเลย มันไม่มี
ทาง!” " keyword: นิยาย, นิยาย
ไทย,หนังสือไทย,ไทย,thai book,
Thai novel, Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, lightoflove
เจ้าเสน่หาพญาเหยี่ยว เกษวดี
ดารัณยา ฮันนี่ สายนํ้าผึ้ง เมอร
์เร็ต ทําให้ เดเมี่ยน บาสซาเลโน
่ ฮอว์ก รู้ว่า รักแรกพบนั้น
เป็นฉันใด หล่อนเงยขวับแหงน
หน้าคอตั้งบ่า เบิกตากว้างขึ้น
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มองหน้าเขา ดวงตาสองคู่สบตรึง
กันนิ่งนาน... พระเจ้า! ตากลม
โตสีฟ้าจัดประดุจแซฟไฟร์นํ้างาม
...ฟ้าจนเกือบเป็นนํ้าเงิน..
.วงข อบนอกสุดเป็นสีดํา กลาง
แก้วตาเป็นสีดํา...สวยจริงๆ.
..สวยจนอยากจมลึกในดวงตาคู่
นั้น เขาสบตาหล่อน...ตะลึงลาน
...ตาไม่กะพริบแม้แต่ครั้ง
เดียว จ้องลึกเข้าไปในดวงตาคู่
งามที่มีแผงขนตานํ้าตาลเข้ม
เกือบดํายาว งอนเป็นแพระยับล้อม
กรอบ ปากเรื่อแดงชมพูเผยออ้า
นิดๆ ระหว่างประสานสายตากัน โลก
ราวจะหยุดหมุนอีกครั้งสําหรับ
เดเมี่ยน... นัยน์ตาสวยเหลือ
เกิน...ทั้งหวานทั้งคม...
งามตะลึงแลเป็นแบบนี้เอง หล่อน
หอบหายใจแรง จนแผงอกเขาสัมผัส
อาการกระเพื่อมขึ้นลง…
////////////////////////////// เขา
ที่ผงาดโลดแล่นในโลกธุรกิจ จน
ได้ฉายา “เหยี่ยวจอมโหด” เพราะ
การตัดสินใจเฉียบขาด ดุดัน
กลับต้องมาพบรักกับลูกสาว
พนักงานอาวุโส ในช่วงเวลาไม่คาด
คิด...ทว่าตอกตรึงถึงวิญญาณ
เป็นสิบห้านาทีที่เปลี่ยนชีวิต
เขาโดยสิ้นเชิง. keyword: นิยาย
, นิยายไทย,หนังสือไทย,ไทย,thai
book, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ,JoyBookClub
จอมมารหวงรัก รัญนรี 2017-05-08
เรื่องราวน่ารักตะมุตะมิ แต่
ชวนใจหวิวสยิวซ่านตั้งแต่หน้า
แรกที่อ่าน เรื่องราวของคุณ
หมอสาวที่ต้องมาดูแลคนไข้
เอาแต่ใจที่ชอบฉวยโอกาส กอด
จูบ ลูบ คลํา คุณหมอคนสวยตลอด
ตอนแรกไล่นักไล่หนา แล้วพอเขา
จะหนีไปจริงๆ กลับใช้ความ
เผด็จการบังคับให้อยู่ต่ออีก
เสียนี่ อย่างนี้คุณหมอศราจะ
รับมือกับคนไข้จอมหื่นคนนี้
อย่างไรดี เอาใจช่วยกันค่ะ ตัว
อย่าง “ว้าย…คุณรัญญ์” ร่างบาง
ทิ้งนํ้าหนักตัวลงมาก็เหมือน
กับกระสอบนุ่น วงแขนแข็งแรงโอบ
เธอไว้ทั้งตัวและพลิกเปลี่ยน
ตําแหน่งเธอลงไปนอนราบกับที่
นอน ใบหน้าของเธอและเขาห่าง

กันเพียงปลายจมูกชน หรัญญ์รับ
รู้ความนุ่มหยุ่นของก้อนเจ
ลขนาดพอดีมือที่เบียดกับแผ่นอก
มันเคลื่อนไหวเสียดสีไปมาตาม
จังหวะหายใจแรงรัวของเจ้าตัว
ส่งให้หัวใจแกร่งสูบฉีดเลือด
แรงตัวไปด้วย ใจแกร่งที่กําลัง
ซอกซํ้าจากคนรักที่สลัดทิ้ง
เพียงเพราะตามองไม่เห็นเริ่ม
สั่นคลอน หากการแสดงออกกลับตรง
กันข้าม “ซุ่มซ่ามจนได้เรื่อง
หรืออยากอ่อยให้ฉันกอดอีก”
“คุณรัญญ์ล้มเองนะคะ และฉันไม่
คิดจะอ่อยคุณด้วย” เธอแก้ต่าง
ให้ตัวเอง หรัญญ์เหยียดยิ้ม
ฝ่ามือข้างหนึ่งสอดใต้สะโพกผาย
และยกขึ้นมาชิดกับหน้าท้อง
แกร่ง จนหญิงสาวรับรู้อะไรบาง
อย่างของเขากําลังพองขยายราวกับ
ถูกอัดลมเข้าไปข้างใน “ใครจะ
รู้ว่าเธอกําลังจับฉันหรือ
เปล่า ผัวตาบอดแถมมีเงินถุง
เงินถังแบบนี้หายากนะ ไม่อยาก
สบายหรือไง” คําพูดดูถูกเหยียด
หยามคนที่ฐานะด้อยกว่าทําให้
อารมณ์ศราเดือด ออกแรงดันอก
กว้างออกห่างและเบี่ยงกายออก
แต่ติดใต้มือหนาที่บังคับสะโพก
งามไว้ “สมบัติที่มันฉาบกาย
คุณไว้ให้ดูดีกว่าคนอื่น ฉัน
ไม่ต้องการหรอกนะคะ อย่าดูถูก
กันให้มันมากนัก ถ้าไม่ใช่
เพราะคุณพ่อคุณขอร้องฉันคงไม่
มาดูดําดูดี คนนิสัยเสียอย่าง
คุณหรอก” แม้หรัญญ์จะไม่เห็นสีห
น้า แต่ฟังจากนํ้าเสียงก็รู้
ว่าเธอกําลังโกรธ พูดแทงใจดําละ
มั้งถึงโมโหขนาดนี้ “เธอกล้าว่า
ฉันเหรอ” “ฉันจะว่ามากกว่านี้
ถ้าคุณพูดจาดูถูกฉันอีก ปล่อย
คนเอาแต่ใจอย่างคุณฉันจะไม่
ดูแลแล้ว ฉันจะไปลาออกกับคุณ
ท่าน” เธอดิ้นรนและทุบกําปั้น
ทั่วร่างหนาจนเหนื่อยหอบ
หรัญญ์คว้ามือที่ทําร้ายตัวเอง
ไว้ได้แล้วกดลงบนที่นอน “ไม่
ได้ เธอต้องอยู่ดูแลฉัน และ
ตลอดไปด้วย” เขาบอกเสียงแข็ง
หน้าแดงกํ่าด้วยความโกรธ ไม่เคย
มีใครปฏิเสธแบบนี้มาก่อน ทุก
คนยอมให้หมดไม่ว่าเขาอยากได้
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อะไรต้องหามาประเคนให้ และยาย
หมอเสียงหวานนี้นี่กล้าดียัง
ไงมาเถียงเขา ถึงจะเป็นลูกสาว
ผู้มีพระคุณก็เถอะ “ไม่มีวัน
ปล่อย” เธอบิดข้อมือหนี เขา
ยิ่งเพิ่มแรงบีบจนมือเธอแดง
เถือก แต่เขามองไม่เห็นจึง
ไม่รู้ว่าผิวเธอบอบบางแค่ไหน
“ทุกวันเป็นวันของฉันศรา และ
เธอก็ต้องอยู่กับฉันจนกว่าฉัน
จะมองเห็นเช่นเดิม เข้าใจมั้ย”
เขากระแทกเสียงตามแรงอารมณ์ที่
กรุ่นอยู่ข้างใน แถมใบหน้าแนบ
ลงไปซะใกล้จนจะแนบกับหน้าเธอ
อยู่แล้ว หรัญญ์รับรู้ว่าร่าง
บางสั่นเทาแต่ไม่รู้เพราะโกรธ
หรือความกลัวกันแน่ “ไม่ค่ะ
ปล่อย ฉันจะไปเก็บของ” “ฉันไม่
ให้ไป เธอต้องอยู่กับฉัน ถ้า
ดื้อฉันก็จะขังให้อยู่ห้อง
เดียวกับฉัน ไม่เชื่อก็ลองดู”
หรัญญ์บอกเสียงตํ่าดุดันเพื่อให้
เธอได้กลัวและเชื่อฟัง “ฉัน
ไม่ใช่เชลยคุณนะ จะมาขังไว้
ได้ยังไง” เธอเถียงแล้วเสียงก็
หายไปเมื่อปากร้อนเคลื่อนสะเปะ
สะปะมาประกบ พอได้โอกาสเขาก็
จูบหนักๆ บดเบียดกัดเม้มแรงๆ
เพื่อลงโทษที่กล้าเถียงและคิด
จะไปจากเขา “ฮื้อ…ฮื้อ” เธอ
ครางประท้วงพยายามจะเบือนหน้า
หลบแต่ไม่ได้ผลเพราะเขาตามระ
ราน จนเธอหายใจหายคอไม่ทัน
ลิ้นสากสอดลึกเข้าไปชิมรสความ
หวานจากโพรงปากชื้น เธอพยายาม
ใช้ลิ้นดุนดันออก นั่นเท่ากับ
เป็นการยั่วยุให้เขาเร่าร้อน
ต้องการมากกว่าเดิม ความตื่นเต้น
ตกใจทําให้สมองเริ่มมึนงง ไม่
สั่งการให้ต่อต้าน เรี่ยวแรง
เริ่มอ่อนลงไปเรื่อยๆ เพราะถูก
ความรัญจวนเล่นงาน เพียงได้
ลิ้มรสความหวานแบบเต็มๆ
หรัญญ์ควบคุมตัวเองแทบไม่ได้
การห่างหายเรื่องบนเตียงทําให้
ความต้องการมากล้นเป็นเท่าทวี
แถมก้อนเจลชั้นดีมันช่างน่า
บีบน่าจับและเคล้นคลึงและซุก
ไซ้เหลือกําลัง ทุกตารางนิ้วที่
สัมผัสเต็มไปด้วยกลิ่นสาบสาว
ที่ทําให้เขาต้องการ “อื้ม…ปะ

ปล่อย” เธอร้องห้ามทันทีที่เขา
เคลื่อนปากไปพรมจูบดวงหน้า ไล่
ลงไปที่ปลายคาง บ่าบางและวก
ไปซุกซบกับซอกคอหอมให้เธอได้
สะท้านสั่น “อย่านะคุณรัญญ์
ปล่อยฉันนะ” เสียงเธอสั่น ควา
มหวาดหวั่นเสียวซ่านตีตื้นขึ้นมา
ให้ร่างงามร้อนไปทั้งตัว “หึ
หึ อย่าอวดเก่งและขัดใจฉันอีก
ไม่งั้นจะโดนหนักกว่านี้”
หรัญญ์ยกตัวห่าง ทว่าปลายจมูก
คลอเคลียข้างแก้มนุ่มๆ นิยาย,
นิยายไทย, นิยายรัก, Thai
ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย
,kindlethailand,kindle, ebook
ลวงใจพ่ายรัก ลักษณะปรีชา 2
020-04-10 ‘โรมิโอ’ ไม่ศรัทธา
ความรัก ไม่รู้จักคําว่า ‘ร
ักแท้’ เปรียบผู้หญิงเหมือน
สายลมพัดผ่านมาแล้วผ่านไป ทว่า
จู่ ๆ โชคชะตาก็เล่นตลกหอบ ‘ลม
พายุ’ ที่ชื่อว่า ‘นภิสา’ พัด
พาเข้ามาในชีวิต ชายหนุ่ม
ไม่รู้จักรักก็ได้รัก ไม่รู้จัก
อ่อยก็ได้อ่อย ตัดสินใจทําทุก
วิถีทางเพื่อทําให้เธอตกอยู่ใน
อ้อมกอดเขา Fairy นภิสา “ถึง
เรียนมาน้อย ฟ้าก็รู้ตัวดีว่า
คงเป็นได้แค่ไม้ประดับ ไม่
สามารถเป็นต้นไม้ที่คุณจะนําไป
ปลูกภายในบริเวณบ้านแล้ว
รดนํ้าพรวนดินให้มันเติบโตผลิ
ดอกออกผลได้หรอกค่ะ” “ฟ้า
เป็นต้นกล้าที่อ่อนแอ ถ้าคุณ
ยังฝืนดึงดันนําไปใส่กระถาง
ประดับไว้ข้างกาย สักวันหนึ่ง.
..มันจะเหี่ยวเฉาตาย เพราะ
อยู่ผิดที่ผิดทาง นั่นเพราะ
ต้นไม้บางชนิดมันเลือกสถานที่
ที่จะเติบโต เลือกนํ้าเลือกดิน
ที่สําคัญ...มันอาจเลือก
เจ้าของเพื่อวางทุกสิ่งทุกอย่าง
ให้เขาประคับประคองไปจนเติบโต
” Romeo “ยายบ๊อง ชาตินี้เธอเป็น
ได้แค่เมียเศรษฐีนั่นแหละ อย่า
คิดเลื่อนเปื้อนนักเลย” “คุณ
ไม่ใช่หิ่งห้อยที่กระพริบแสงได้
แต่เป็นเพชร และผมก็คือคนที่
เก็บเพชรเม็ดนั้นขึ้นมา” “ถ้า
คุณคือต้นกล้าที่อ่อนแอ ผมก็
คือคนที่ขุดมันขึ้นมา ผมจะ
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เป็นเจ้าของคุณ คุณสามารถวางทุก
อย่างไว้บนมือผมได้ ผมจะ
ฟูมฟักต้นกล้าน้อย ๆ นี้ให้
เติบโตด้วยตัวเอง” “วางสิ่งที่
คุณกังวลทิ้งเสีย ผมจะทําให้
คุณเป็นคนที่เหมาะสมกับผมเอง”
********************** “ผมจูบคุณ
ได้ไหมแฟรี่” ชายหนุ่มรวบตัว
หญิงสาวเข้ามากอด แขนที่ใช้
งานได้ข้างเดียวไม่ได้เป็นอุป
สรรค “คะ เอ่อ ค่ะ แต่ขอดื่ม
ไวน์สักสามแก้วก่อนนะคะ”
“ทําไม” “จะได้หายอาย” “อืม ครบ
สามแก้วแล้วยอมให้ผมทําทุก
อย่างไหม” นภิสาพยักหน้าหงึกๆ
หญิงสาวดื่มไวน์อีกสองแก้ว จาก
นั้นก็ถูกรวบตัวเข้าไปกอด
โดยที่มือยังกําขวดไวน์แล้วพาต
รงไปที่เตียง หญิงสาวไม่ได้
ดื่มไวน์อีก มีเพียงโรมิโอ
เท่านั้นที่ละเลียดไวน์บนเนื้อ
ตัวสาวทุกส่วนสัด เขาแสดงให้
เห็นว่าการที่แขนอีกข้างใส่
เฝือกอยู่ไม่ได้เป็นอุปสรรค
เสียงครวญครางอย่างสุขสมดังกว่า
ค่อนคืน ชายหนุ่มปรนเปรอเธอ
ด้วยลิ้นชํ่าชองก่อนถาโถมเรือน
ร่างกํายําเข้าหาครั้งแล้วครั้ง
เล่า บทรักร้อนแรงซึ่งเปี่ยมไป
ด้วยความกระหายไม่ได้จบที่
เตียงใหญ่ หากแต่มันยังเกิด
ขึ้นที่ระเบียง บนพื้นห้อง
แล้วไปจบลงในห้องนํ้า keyword:
นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ, Taksawaree
พี่ช่างจัด(รัก)จริง ดรินทร์
2021-07-12 รักที่คิดว่าลาไป
แล้ว แต่เพื่อนรักกลับจัดให้!
งานนี้เมื่อได้เธอคืนมาในอ้อม
แขนอีกครั้ง พี่ช่างพลเลยต้อง
จัดรักจริง ไม่ปล่อย ไม่ถอย
ไม่สนอีกแล้วจะดอกฟ้าหมาวัด
เพราะพี่รักจริง พี่ถอยไม่ได้
อีกแล้ว... โปรยปราย มือของ
เขาเลื่อนไล้ ไปตามร่างหอมนุ่ม
ในอ้อมแขน ปากของเขายังคลอ
จูบกับเธอ ปิ่นเพชรเผยอปากให้
เขา จูบตอบเขา ตอนนี้กระหายเขา
จนไม่มีคําพูดใดๆ อีกแล้ว เธอ
รักเขา และเธอจะทําให้เขารู้
ว่าเธอรักและปรารถนาอยากจะให้

เขาคืนมากขนาดไหน เธอถอนจูบ
จากเขา ผลักให้เขานอนลง พ
ลพรหมขมวดคิ้วนิดๆ มองเธออย่าง
ไม่เข้าใจ เพราะปรกติแล้ว คน
เริ่มเกมรักมักจะเป็นเขา เขา
ร้อนรุ่มไปหมดกับสายตาราวกับ
แม่เสือนั้น ยามมองกวาดร่าง
เปลือยเปล่าของเขา ที่บางส่วน
มันกําลังฟ้องว่าเขานั้นรู้สึก
กับเธอมากแค่ไหน ตาของปิ่น
เพชรมองไปยังส่วนกลางของลําตัว
เขา แล้วกลืนนํ้าลาย นัยน์ตา
วาววับหมายมั่นนั่น ทําให้คนที่
มองหน้าเธออยู่ถึงกับมีปฏิ
กิริยา... มันกระตุกเบาๆ เธอ
มองหน้าเขาแล้วยิ้มร้าย...
มือนุ่มค่อยๆ ลูบไล้ผิวเนื้อ
แกร่งเปลือยเปล่าของเขา จากหน้า
อก ขนของเขาลุกเกรียว ตาของ
เขามองสบตาเธอ สายตานั้นพลัน
อ้อนวอนอย่างประหลาด... ลูบ
พี่ตํ่าลงไปอีกนิดสิคนดี...
ต่อจากพี่ช่างจัดหนัก มาต่อ
ที่พี่ช่างจัดจริง รักนี้พี่
เบิ้มจัดให้ พี่พลเลยต้องไม่
ถอยอีกแล้ว ฝากงานฮอตๆ ของดร
ินทร์ไว้ด้วยนะ keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ, natchayarak
กามเทพพรํ่ารัก กระดาษทรายแก้ว 2
021-08-03 หมายเหตุ นิยายเรื่อง
นี้เคยตีพิมพ์รูปเล่มและวาง
จําหน่าย ebook มาก่อนแล้วนะคะ
เนื้อหาไม่มีการตัดทอนหรือแก้
ไข ยังคงเนื้อเรื่องเดิมเอาไว้
ทั้งหมด อาจมีแตกต่างเรื่องการ
แก้คําผิดหรือจุดผิดพลาดบ้าง
แต่ไม่กระทบเนื้อหาหลัก **** แค่
จูบเดียว... นํามาซึ่งคํ่าคืน
ที่เร่าร้อน ‘รีส แลงดอน’ ไม่
สามารถลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในคืน
นั้นได้เลย รสชาติของเธอทําให้
เขาโหยหา ความร้อนแรงของเธอ
คือสิ่งที่เขาต้องการ รีสเป็น
ผู้ชายที่มุ่งมั่นเพื่อให้ได้
ในสิ่งที่เขาหมายตา และตอนนี้
สิ่งนั้นก็คือเธอ! ในอดีตเขา
คือคนรักของรูมเมต วันนี้เขา
กลับมาในชีวิตเธออีกครั้ง แต่
ในฐานะหนุ่มโสดที่ร้อนแรง
ที่สุดในบริษัท จีรภัสเคยฝัน
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แต่เธอไม่เคยคาดหวังที่จะได้
เจอเขาอีกครั้ง สําหรับคนอื่น
อดีต อาจจะเป็นสิ่งที่จบไป
แล้ว แต่สําหรับทั้งคู่ พวกเขา
มี ‘อดีต’ บางอย่างที่เชื่อม
โยงมาถึง ‘ปัจจุบัน’ ผูกพวกเขา
เอาไว้ด้วยกันแม้ว่าจะห่างกัน
ถึง 7 ปี สิ่งนั้นคือเด็กหญิง
ตัวเล็กๆ ที่มีดวงตาสีนํ้าเงิน
เข้มสวย ซึ่งรีสเห็นดวงตาสีนี้
ทุกครั้งที่เขาส่องกระจก! “คุณ
ตั้งใจจะทําอะไร!” จีรภัสโน้มตัว
ไปหาแล้วกระซิบถาม แต่อีกฝ่าย
กลับไม่คิดจะกระซิบตอบ รีสยัง
คงยิ้มกริ่มขณะตอบกลับด้วย
เสียงระดับเดิม “เห็นกันอยู่
ชัดๆ นี่ที่รัก ผมกําลังชวนคุณ
ออกเดต” ...โอ้ มายก้อด...
เสียงร้องประโยคนี้ดังระงมไป
ทั้งออฟฟิศ keyword: นิยาย, นิยาย
ไทย, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ, fayya
66 วิธีลับคมสมอง Toshinori Kato
สมองมีพัฒนาการได้จนถึงวันที่
เราสิ้นชีวิต ดังนั้นมาฟิต
สมองกันไม่ต้องรอวันสมองเสื่อม
โทะชิโนะริ คะโตะแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญด้านสมองของญี่ปุ่นจะ
พาคุณรู้จัก “รหัสสมอง”(กลุ่ม
ของเซลล์ประสาทและฐานบัญชาการ
ของกลุ่มเซลล์ประสาท)ทั้ง 8
กลุ่มซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน
ทั้งรหัสสมองด้านความคิด ด้าน
อารมณ์ด้านการสื่อสาร ด้านความ
เข้าใจ ด้านการเคลื่อนไหว ด้าน
การได้ยิน ด้านการมองเห็น และ
ด้านการจดจําแล้วมอบ 66 วิธีลับ
คมสมองที่คุณฝึกฝนได้ง่าย ๆ ใน
ชีวิตประจําวันทุกเพศทุกวัย
ทําตามได้ไม่ยาก เช่น พูดคุย
กับต้นไม้ แข่งเกมให้แพ้พ่าย
งดสิ่งที่ชอบให้ได้ 10 วัน
แปรงฟันด้วยมือที่ไม่ถนัด หลับ
ไป ฟังวิทยุไป ฯลฯแล้วคุณก็จะ
มีสมองที่แกร่ง คิดไว จําแม่น
ปราดเปรื่อง…ได้สมองในแบบที่
คุณอยากให้เป็น
อุ้มรักจอมมาร มณีกานต์ “คุณ!”
“ลูกใคร?” เขาถามเสียงเรียบ
หลังจากตาคมๆ มองสบตาหวานตื่น
ตกใจของหล่อน แล้วหลุบลงจ้อง

มองเด็กหญิงตัวน้อยที่นอนดูดนม
จากอกแม่ตาแจ๋วแหวว “!!!”
คําถามของเขา ทําเอาสาวน้อยหน้า
ซีดแล้วซีดอีก ก้มหน้าก้มตา
เบี่ยงตัวเองหลบสายตาเขาด้วย
เมื่อตอนนี้แม่หนูรมย์ชลีนอน
ดูดนมติดอกแม่ หลังจากร้อง
งอแงประท้วงเพราะอยากกินนมนอน
ซึ่งขวดนมของแม่หนูอยู่ใน
ตะกร้าด้านนอก และคนเป็นแม่ไม่
กล้าออกไปหยิบ จึงยอมเปิดอกให้
ลูกน้อยฟัดนมจากเต้า อย่างที่
ถ้าคนสูงวัยเห็นหล่อนคงโดนดุ
เข้าให้ เพราะตามใจลูกวัยขวบ
เศษจนเคยตัว “ยายยย!” เด็กหญิง
เหลือบตามองเห็นชายหนุ่มตัวโต
ยืนตระหง่านอยู่ไม่ไกล รีบปล่อย
หัวนมในปาก ที่กําลังดูดดื่มมา
ส่งยิ้มหวานน่ารักร้องเรียก
อย่างยินดีจดจําได้ “อุ๊ย!” คน
เป็นคุณแม่หน้าร้อนผ่าว รีบดึง
เสื้อลงปิดทรวงอกขาวผ่อง กับ
ปลายป้านฐานอกสีแดงฉํ่านํ้าลาย
ลูกรักมือไม้สั่นไปหมด ซึ่งคน
ตัวโตหน้าขึ้นสีตามอารมณ์
เมื่อเห็นความขาวความอวบ ทั้ง
ยอดอกสีแดงหวานฉํ่า ที่เขาเคย
สัมผัสมาแล้วชัดเจนเต็มๆ ตา ถ้า
มองไม่พลาด เขาว่าหล่อนดูอวบ
อิ่มเต็มตึงขึ้นกว่าเดิมเยอะที
เดียว โดยเพราะสองเต้าขาวนุ่ม
ที่ตอนนี้แค่มองด้วยตาเปล่า
เขาก็แทบจะกะเกณฑ์ถึงขนาดอัน
ล้นฝ่ามือตัวเองได้ อาจเพราะ
ภาวะของการเป็นคุณแม่ ที่
ทําให้สาวน้อยตัวบางอ้อนแอ้นดู
มีนํ้ามีนวลทุกสัดส่วนเย้ายวน
ใจขึ้นกว่าเดิมแบบนี้ “ว่าไง?”
เขาเข้ามาทิ้งตัวลงนั่งใกล้ๆ
ยื่นมือจับแก้มยุ้ยของเด็กหญิง
เบาๆ ส่งสายตาคมกริบจ้องมองทุก
สัดส่วน ของรูปหน้าเนื้อตัว
เล็กจิ๋ว เพ่งพิศจดจ้องปากเล็กๆ
เชิดๆ กระจุ๋มกระจิ๋มหยักบางของ
เด็กหญิง ทั้งจมูกคอคิ้วคาง
ซึ่งถอดแบบออกมาคล้ายๆ กับเขา
อย่างที่ทั้งมารดาและคนเป็นย่า
เคยพูดจริงๆ เหมือนเขาขนาดนี้.
.. “น้องลีนี่...ลูกใคร
keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai
novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
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sineenat
กลรักเกมรัญจวน วไลกร 2021-08-13
---เคยลงขายอีบุ๊กในนามสํานัก
พิมพ์ ภายใต้นามปากกา จารุจัน
ทร์ โปรย ---เอนริกซ์ มาตาเร ซี
อีโอมาตาเรอินดัสทรีผู้มีมาด
สุขุมเคร่งขรึมจริงจัง เขาไม่
เหลือคราบนักบริหารมือหนึ่งและ
ไม่เป็นตัวของตัวเองทันทีที่
ได้พบเธอครั้งแรก อันนสา คุ้ม
จันทร สาวเหนือเจ้าของธุรกิจการ
บินด้วยบอลลูน ---เขาจะทําอย่าง
ไร เมื่อเธอเกี่ยวพันกับคนที่
เขาเดินทางมาประเทศไทยเพื่อจะ
สะสางบางเรื่อง ทางเดียวที่จะ
แยกเธอออกมาได้คือ เขาต้องกัก
เรือนร่างสมส่วนไว้ด้วยปรารถนา
เร่าร้อนให้เธอติดกับทั้งหัวใจ
และร่างกาย ---ใช่ว่า...สิ่ง
ที่ชายหนุ่มคิดจะสมหวังเสมอไป
เมื่ออันนสาเกลียดผู้ชายตระกูล
มาตาเรฝังใจ แม้หัวใจสาวจะ
หวั่นไหว ก็ช่างหัวใจปะไร!
เพราะถึงยังไงเธอจะต้องหาวิธี
ที่จะให้เขายอมรับผิดเรื่องราว
ในอดีตให้จงได้ ---“ผมเตือนคุณ
แล้วว่าอย่าไปยุ่งกับมั่น ชอบ
คนเลวนักรึ...อันนสา” เอนริก
ซ์บีบต้นแขนนุ่มอย่างแรง อัน
นสาร้องออกมาทันที ก่อนจะ
ตอบโต้ด้วยวาจารุนแรงไม่แพ้เขา
---“โอ๊ย...แล้วคิดว่าตัวเอง
ดีกว่างั้นสิ คุณทําอะไรไว้
อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ ความร
ับผิดชอบคงไม่มีอยู่ในสํานึก
ของพวกคนรวยอย่างคุณ” เธอถลึงตา
ใส่อย่างไม่หวาดหวั่น ---“ทําไม
คุณดื้ออย่างนี้นะ ได้...ถ้า
คุณยังดื้อจะชอบคนเลว ผมจะ
เป็นคนเลวให้สาสมใจคุณเอง”
พูดจบเขาก็บดจุมพิตดุเดือด
มือไม้ปัดป่ายทั่วร่างของคน
ดื้อรั้น… ---เอนริกซ์และอันนสา
ต่างเก็บซ่อนเรื่องราวในอดีต
ที่ต้องสะสาง ทว่าชายหนุ่มทน
รอให้มันจบลงไม่ไหว เมื่อหญิง
สาวใกล้ชิดชายอื่นมากเกินไป
ทางเดียวที่จะหยุดความดื้อดึง
ของเธอได้ คือการกักเธอไว้
ด้วยร่างกายไร้อาภรณ์ของเขาเอง
ตราบเท่าที่เขาจะพอใจ keyword:

นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ, walaikorn
ไทม์ไลน์รัก Covid19 พันพราย 2
021-11-22 คนเราจะตามหาความรัก
ท่ามกลางสถานการณ์ครํ่าเครียดเช่น
นี้ได้อย่างไร โรคระบาด สง
คราม การคร่าชีวิตผู้คนบริสุทธิ์
ให้ล้มตายลงโดยไม่มีสาเหตุอัน
ควรเกิดขึ้นทุกยุคสมัย
เหตุการณ์วันนี้ล้วนเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์
ทุกสรรพสิ่งจะกลายเป็นอณูเถ้า
ธุลีของจักรวาลกว้างขวางนับล้าน
ดวง แหลกสลายไปกับกาลเวลา เร็ว
หรือช้า... มันอาจผ่านไป
อย่างรวดเร็วหรือเชื่องช้าราว
นาฬิกาไขลานที่กําลังจะหมดอายุ
ขัย ในเมื่อมนุษย์ต่างเกิดแก่
เจ็บตาย เจ็บปวดทรมานทั้งสิ้น
นั่นคือที่คุณป้าบอกสอนเปมนี
ย์ให้หัดมีความเชื่อ อย่ากลาย
เป็นเด็กหัวนอกที่ไม่ฟังผู้
หลักผู้ใหญ่เลย อย่างน้อยเธอก็
ยังมีความเชื่อ... ด้วยบุญ
กรรมที่กระทําร่วมกันมา สักวัน
คงได้พบกันอีกในรูปแบบใดรูป
แบบหนึ่งแค่รอ... อดทนรอสัก
หน่อย เราจะได้พบกันอีกแน่นอน
“คือ... ฉันคิดว่าถ้าคุณตา
ณเกิดโชคร้ายอย่างคุณป้าฉัน..
. เท่ากับว่าชีวิตของคุณต้อง
เสียไปเพราะฉัน หนึ่งชีวิตและ
ชีวิตก็คงไม่พอ... แต่ว่า
ฉันก็ไม่อยากอยู่เกาะไปนาน ๆ
นะคะ ฉันอยากกลับไปทํางาน
เหมือนกัน” คนได้ยินมีสีหน้าฉงน
ยกมือขึ้นแตะคาง “อืม... ตอน
นี้เขาติดไอ้โรคนี่กันทั่ว
แล้วนะ วันหนึ่งมีคนเสียชีวิต
ก็เยอะ ที่คุณบอกว่าหนึ่งแลก
หนึ่งน่ะคุณมีกี่ชีวิตกัน ผม
ว่าคุณกําลังสับสน...” “สับ
สน...? คงงั้นมั้งคะ” ปลาย
เสียงแผ่วเบาลง กิริยาย่นคิ้ว
เข้าหากันหลุบตาลงมองตํ่าไม่
เป็นตัวเธอเอาเสียเลย ไม่รู้
เมื่อไรที่เปมนีย์กลายเป็นคน
พูดไม่รู้เรื่อง คิดอะไรก็
ไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเอง เธอยัง
กลัวแม้กระทั่งลมหายใจตัวเอง
กลัวว่ามันจะแพร่เชื้อใส่ใคร
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อีก ชายหนุ่มถอนหายใจออกมาหนัก
ๆ พยายามพูดปลอบใจเธอ “เรื่อง
บางเรื่องช่างมันบ้างก็ได้ ผม
ว่าคุณรู้สึกผิดมากพอแล้วและ
คุณคงไม่ทํามันอีก คุณเป็นคน
ดีนะคุณเปม ผมเชื่อว่าคุณจะ
ไม่ทําผิดพลาดซํ้าสอง... คน
อื่น ๆ ก็คงจะเหมือนกัน ระหว่าง
นี้เรามาช่วยกันแก้ไขปัญหาดี
กว่าครับ” “ยังไงคะ? เราควรแก้
ปัญหากันยังไง...” ท่าทาง
สงสัยจริงจังนั้นพารอยยิ้มเจ้า
เล่ห์ปรากฏบนใบหน้าคมคาย “ที่
ผมบอกว่าจะช่วยไง อะไรก็ได้.
.. ได้หมด...” “ฉันไม่เข้าใจ
ค่ะ” เธอก้มหน้าลงมองหน้าตัก
อย่างขลาดกลัว ทั้งที่เขา
พิสูจน์ให้เธอเห็นแล้วว่างาน
บริจาคโชว์พาวสาวก็ทําได้ ขณะ
ร่างสูงกระเถิบก้นเข้าหา เอื้อม
มือลูบหัวเจ้าเหมียวเหมือนอยาก
มีส่วนร่วมยังก้มหน้าคุยกับ
แมว “นี่... อย่าเล่นตัวเยอะ
เลยนะ” ซีรีส์ COVID ทั้งสาม
เล่ม : กรงรักกักหัวใจ Covid19
(กุมภาพันธ์ 64) พันพราย : หน่วย
คัดกรองรัก Covid19 (มีนาคม 64)
อากาเป : ไทม์ไลน์รัก Covid19
(กันยายน 64) พันพราย พันพราย
ขอฝากอีกหนึ่งผลงานไว้ในใจ
ด้วยนะคะ และอย่าลืม...
การ์ดอย่าตก! keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ, Panapsorn
มายา Wō̜
. Winitchaikun 1980
เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับ
สมบูรณ์ Rư̄
nrưthai Satčhaphan 2007
Atlas of medical parasitology 1992
เทพบุตรเถื่อน แก้วชวาลา "เพราะ
ความทะนงเชื่อมั่นในความเฉียบ
คมของตนโดยแท้ ทําให้ รังสิมัน
เลอร์วาร์ด บุตรชายเพียงคนเดียว
ของ นิคอส เลอร์วาร์ด ผลาญพร่า
พรหมจารีของ นํ้าริน เหยื่อสาว
เนื้ออ่อนไร้หนทางสู้ โดยมิได้
คิดถึงใจ และเพราะความเสียดาย
หรือความผูกพันที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เขาเองก็มิอาจทราบได้
ที่ทําให้รังสิมันต้องติดตาม
ไขว่คว้า เพื่อจะได้นํ้ารินมา
แนบกาย เขายอมทําทุกอย่างเพื่อ

กักนํ้ารินไว้ในอ้อมแขนของตน
และเมื่อนกน้อยอย่างนํ้าริน
ตกลงไปในบ่วงรักของเขาอย่าง
ถอนตัวไม่ขึ้นแล้ว ก็มาถึงวัน
ที่รังสิมันจะต้องถามตัวเอง
ว่า เขาพร้อมที่จะอุทิศทั้งชี
วิต ให้กับความรักของหล่อนหรือ
ยัง" keyword: นิยาย, นิยายไทย
,หนังสือไทย,ไทย,thai book, Thai
novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ
,lightoflove
ชีวิตไม่ง่าย แต่รับมือได้ไม่
ยาก นัมอินซุก 55 ข้อคิด ติว
ชีวิตไม่ให้หลงทาง อบอุ่นเติม
เต็มหัวใจ เป็นทั้งคําปลอบ และ
ได้คําตอบชีวิตไปด้วย หนังสือ
จุดประกายความหวังที่น่ารักและ
อบอุ่น ด้วย 55 ข้อคิดการใช้
ชีวิตให้คลายความเจ็บปวดเต็ม
เปี่ยมความมุ่งมั่น ความรัก และ
ความสุข จาก “นัมอินซุก” นัก
เขียนหนังสือขายดีและโค้ชการ
ใช้ชีวิตชาวเกาหลีที่มีผลงาน
Bestseller ทั่วเอเชียกว่า 4 ล้าน
เล่ม! จะปลอบโยนและปลุกพลังให้
ใจทุกดวงสว่างไสวใช้ชีวิตอย่าง
ชาญฉลาด มีความหมาย และมีความ
สุขได้ทุกวัน หนังสือเล่มนี้
จึงเหมือนเป็นที่ปรึกษายามเรา
ไปต่อไม่ไหว เหมือนมีรุ่นพี่
หรือโค้ชชีวิตคอยให้
คําแนะนําอยู่เคียงข้างโอบกอดให้
เราคลายความสับสน แค่เรา
เปลี่ยนวิธีคิดเท่านั้น ก็จะ
พร้อมเดินไปข้างหน้าและใช้
ชีวิตอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง..
.เหมาะสําหรับเป็นคู่มือปลอบใจ
ข้างกายหรือมอบให้คนที่คุณ
ห่วงใย
ศาสตร์แห่งโหร 2562 สํานักพิมพ์
มติชน รวมคําพยากรณ์อนาคตในปี
2562 อย่างรอบด้านทั้งดวงเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและชะตาชีวิตทุก
ราศีรายสัปดาห์ รายเดือน และ
ตลอดปี จากโหราจารย์ชื่อดังของ
เมืองไทย
Fā čharot sāi Sōphāk Suwan 1974
เล่ห์รักซาตาน มาอายะ//กัญญา
พัชร 2015-05-18 เล่ห์รักซาตาน
เป็นรุ่นลูกของเรื่องเล่ห์รัก
มาเฟียค่ะ สามารถอ่านแยกกันได้
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ค่ะ เป็นเรื่องราวของซาตานตัว
ร้ายอย่างนายปาล์ม ปริเยศ นอ
ร์แมน บุตรชายสุดรักสุดหวงของ
อเล็กซิสส์และคีตภา จากน้อง
ปาล์มในวันวาน โตขึ้นมาเป็น
นายปาล์มที่ถูกจัดให้เป็นคาส
โนว่าขั้นเทพ เขาแอบหลงรัก
เด็กสาวที่บิดาเก็บมาเลี้ยง
แต่ความรักของเขาแสดงออกในรูป
แบบของการกลั่นแกล้ง แล้วอย่าง
นี้สาวน้อยอย่างนาฎลดาจะยอมรับ
ในตัวเขาไหม หรือแกะน้อยอย่าง
เธอจะรอดพ้นหมาป่าจอมเจ้าเล่ห์
อย่างนายปาล์มได้หรือไม่ ต้อง
มาตามลุ้นกันค่ะ keyword: นิยาย,
นิยายไทย,หนังสือไทย,ไทย,thai
book, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ,papamama ดู E-Book
เรื่องอื่นๆ ได้ที่
http://www.hytexts.com/thirdstoreeboo
k
The 4-Hour Workweek ทําน้อยแต่รวย
มาก (ฉบับปรับปรุง) Timothy Ferris
/ ตวงทอง สรประเสริฐ "ลืมความ
คิดเก่าๆ เรื่องการวางแผนเกษียณ
และการรอทําความฝันทุกอย่าง
เมื่อได้หยุดพักหลังเกษียณไป
ได้เลย เพราะคุณสามารถทําทุก
อย่างที่อยากทําได้ตั้งแต่วัน
นี้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยวรอบโลก เพราะคุณ

สามารถมีรายได้ 6 หลักต่อเดือน
จากธุรกิจที่คุณไม่ต้องเสีย
เวลาดูแลหรือเพียงแค่การได้มี
เวลาใช้ชีวิตมากขึ้น และทํางาน
น้อยลง หนังสือเล่มนี้จะเป็น
พิมพ์เขียวที่สอนให้คุณสามารถ
ออกแบบชีวิตที่ต้องการด้วยวิธี
การที่ทําได้จริง อาทิเช่น •
วิธีการสร้างระบบทําเงิน
อัตโนมัติที่เหมาะกับความสามารถ
ของคุณ (โดยใช้เวลาทํางานเพียง
แค่ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) • วิธี
การเปลี่ยนรูปแบบการทํางานระยะ
ยาวให้เหนื่อยน้อยลงและมีเวลา
เกษียณแบบย่อยๆ บ่อยเท่าที่คุณ
ต้องการ • วิธีกลายเป็นผู้
เชี่ยวชาญภายใน 3 สัปดาห์และ
เริ่มธุรกิจทําเงินของตัวเอง •
วิธีการหนีจากที่ทํางานไป
เที่ยวรอบโลกโดยที่ไม่ถูกไล่
ออก ทุกวิธีการที่รวบรวมไว้ใน
หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณ
ง้างโซ่ตรวนที่ล่ามคุณไว้กับ
นิยามการทํางานแบบเดิมๆ และปลด
ปล่อยคุณให้โบยบินไปสู่การเป็น
“เศรษฐีแนวใหม่” ที่มีอิสรภาพ
ทั้งด้านการเงิน เวลา และความ
สุขในแบบที่คุณเป็นคนเลือก"
keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai
novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
jamsaipub
ปลายฝนต้นหนาว Bōtan 1993

14/14

Downloaded from 11gebod.com on May
16, 2022 by guest

