ยิงปลาออนไลน์fish Hunter
If you ally infatuation such a referred ยิงปลาออนไลน์fish hunter book that will have the funds for you worth, acquire the very best seller from us currently from several preferred authors. If you want to droll books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are also launched, from best seller to one of
the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections ยิงปลาออนไลน์fish hunter that we will utterly offer. It is not regarding the costs. Its just about what you infatuation currently. This ยิงปลาออนไลน์fish hunter, as one of the most operating sellers here will categorically be in the middle of the best options to
review.
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บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของ ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน 2009 A bibliography of works by Phrayā Anuman Rajadhon; published to commemorate his
120th birth anniversary.
FUTURATION เปลี่ยนปัจจุบัน ทันอนาคต สันติธาน เสถียรไทย ถอดรหัสโลกอนาคตผ่านมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ก้าวสู่โลกอนาคตที่กำลังไล่ล่าทุกคนด้วยนวัตกรรม “เทคโนโลยีดิจิทัล” เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกือบทุกวงการแบบวินาทีต่อวินาที หลายวงการ
"ปฏิวัติ" สู่รูปแบบโครงสร้างใหม่ ทั้งเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และไลฟ์สไตล์ระดับปัจเจกที่กำลังถูกปรับเปลี่ยนไปตามนวัตกรรมต่างๆ
สารานุกรมของใช้พื้นบ้านไทยในอดีตเขตหัวเมืองฝ่ายเหนือ Sanom Khrutmư̄ang 1987
Candy -west- 2020-04-16 "ผม ‘ว่าน’ อดีตเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆ ผมไม่มีความฝันที่อยากทำ ไม่มีความหวัง
ไม่มีสิ่งที่รักหรือเกลียด แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ชอบที่จะสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุขให้กับคนรอบข้างเสมอ
จนกระทั่งวันหนึ่งผมบังเอิญได้ร่วมโต๊ะกินข้าวกับ ‘ไอ้พี่แคน’ รุ่นพี่ในคณะที่เพอร์เฟ็กต์ไปหมดทุกด้าน
แถมมันยังเป็นคนที่ผมชื่นชมอยู่ในใจจนยกให้เป็นไอดอลของตัวเองอีกต่างหาก ถึงขนาดพร่ำเพ้อรำพันหามันในทวิตเตอร์อยู่บ่อยๆ
เพราะไม่สามารถบอกใครเพื่อระบายความอัดอั้นนี้ได้ ก็ใครจะไปกล้าพูดชมต่อหน้ากันวะครับ แต่เหมือนว่าเรื่องจะไม่ได้จบลงแค่ตรงนั้น
เมื่ออยู่ดีๆ คนที่ตอนแรกปฏิเสธผมเสียงแข็งเกิดกลับคำพูดว่าจะติวหนังสือให้ซะงั้น แต่แลกกับข้อเสนอที่ผมต้องไม่ไปทำงานร้านเหล้าอีก
และไอ้สายตาแกมบังคับที่เหมือนสั่งให้ผมย้ายไปอยู่คอนโดฯ นั่นก็ด้วย คืออะไรวะ!
แล้วแบบนี้แฟนเก่าของพี่แกที่ยังติดต่อกันอยู่จะไม่ตามมาฉีกอกผมเหรอ บอกไว้ก่อนเลยว่าว่านไม่สู้คนนะคร้าบบบ!" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai
novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaieverypub
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นิราศเดือน พรหมสมพัตสร (มี) (หมื่น.) 2001
ถอดรหัส ภาพผนัง พระจอมเกล้า-ขรัวอินโข่ง วิไลรัตน์ ยังรอด 2016
เฟื่องนคร ร เรือในมหาสมุท 2020-04-26 "คุณรู้จักแอพพลิเคชั่นสัญชาติอเมริกันที่ชื่อว่าเซนดาย่าไหม มันคือแอพฯ
สังคมออนไลน์ที่มีกฎว่าทุกโพสต์จะต้องมีเนื้อหาแบบพลังบวกเท่านั้น ด้วยข้อจำกัดจากคอนเซ็ปต์แอพฯ ทำให้มันไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าใดนัก
จนเมื่อตัวร้ายอันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่าง ‘เฟื่องนคร’ สมัครลงทะเบียนและโพสต์ข้อความแรก ม า ส่ ง ต่ อ พ ลั ง บ ว ก กั น ค รั บ
เซนดาย่าก็ถูกประชากรชาวไทยจู่โจมและกลายเป็นที่แพร่หลายทันที... ผู้ใช้บริการในไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนออฟฟิศเล็กๆ
ของเซนดาย่าในซิลิคอนแวลลีย์ถึงขั้นสั่นสะเทือน ‘กรมท่า’ พนักงานชาวไทยหัวดำผู้น่าสงสารแห่งบริษัทเซนดาย่า ตั้งใจจะกลับไทยมาพักผ่อนสบายๆ
ก็กลายเป็นต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งดูแลแอพฯ ที่อยู่ดีๆ ก็ฮิตขึ้นมา ยิ่งไปกว่านั้น...
ใครจะไปคิดว่าตัวต้นเหตุที่ทำให้พักร้อนไม่ใช่พักร้อนอย่างเฟื่องนคร จะมายืนกดกริ่งอยู่หน้าบ้านเพื่อมาขอกินข้าวฝีมือแม่ของเขา
แถมทั้งพ่อและแม่ยังโอ๋ตานี่มากกว่าลูกชายตัวจริงไปซะงั้น!" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaieverypub
สนุกคิดคณิตอัจฉริยะ ตอน Ragna Hunter ศึกเกมส์ออนไลน์ Read comice Publishing ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสมการ - การแก้สมการในระดับชั้น ป.6 เข้าใจและรู้จักวิธีการหา ห.ร.ม. - เข้าใจและรู้จักวิธีการหา ค.ร.น. - รวมโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย keyword: นิยาย, นิยายไทย,หนังสือไทย,ไทย,thai
book, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,idcpremier ดู E-Book เรื่องอื่นๆ ได้ที่ http://www.hytexts.com/thirdstoreebook
อุลตร้าแมน เล่ม 1 Eiichi Shimizu และ Tomohiro Shimoguchi ฮายาตะ ชินจิโร่ คือบุตรชายของฮายาตะ ชิน ผู้เคยเป็นอุลตร้าแมนรุ่นแรก
ด้วยผลกระทบจากพันธุกรรมอุลตร้าแมนที่หลงเหลืออยู่ในตัวบิดา ทำให้เขาเกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษ ชีวิตอันแสนสงบสุขของชินจิโร่
พลิกผันจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือในทันที เมื่อเขาถูกศัตรูปริศนาเล่นงานเข้า จนทำให้ต้องพัวพันกับโชคชะตาที่ไม่อาจขัดขืน… keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, DEXPRESS
อันธการ Thommayantī 1997
แผนลับสลัดแฟน(เก่า) มาจะกล่าวบทไป 2019-12-21 "อาถรรพ์รักเจ็ดปีไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้คนเลิกกัน
การนอกใจต่างหากที่ทำให้คนเคยรักกันไปต่อไม่ได้ และบางครั้งเหตุผลของการนอกใจก็อาจเป็นเพราะไม่ได้รักกันมากพอ ถ้าไม่มี ‘ศศิน’
ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะตาสว่าง ติดก็แต่คนที่เอาหลักฐานการนอกใจมาประเคนดันหน้าระรื่น หวังเสียบต่อทันทีนี่สิที่น่าหนักใจ ส่วน ‘ตวัน’
คนรักที่ทรยศความเชื่อใจกันได้ลงคอ แม้เสียใจแค่ไหนแต่เขาก็พร้อมสลัด (อดีต) คนรักสุดใจร้ายออกไปจากชีวิต แต่จะให้ทิ้งไปเฉยๆ
แล้วปล่อยให้คนทรยศอยู่กันอย่างมีความสุขคงเป็นไปไม่ได้ อะไรที่เคยให้ไป ‘นาวา ดาราลัย’ จะทวงคืนกลับมาให้หมด!" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai
novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaieverypub
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1992 Abstracts of papers presented at the Seminar on Man and Environment held in Chiang Mai Province, Northern Thailand,
January 14-15, 1993.
คู่มือสร้างเว็บไซต์ และ mobile web ด้วย Joomla ฉบับ Basic & Workshops วิภารัตน์ พิศภูมิวิถี keyword: นิยาย, นิยายไทย,หนังสือไทย,ไทย,thai book,
Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,idcpremier ดู E-Book เรื่องอื่นๆ ได้ที่ http://www.hytexts.com/thirdstoreebook
ชนกลุ่มน้อยสัญชาติพม่า Khačhatphai Burutphat 1997 Study on Burmese exiles in Thailand.
โทษฐานที่รู้จักกัน ʻUdom Tǣphānit 1994
สังคมและวัฒนธรรมไทย สุพัตรา สุภาพ 1988
สนทนาอังกฤษลัดทันใจ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ทฤษฎี หนังสือเล่มนี้ช่วยได้! สำหรับผู้ต้องการรวบ ลัด เร็ว เพื่อเรียนรู้
บทสนทนาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ เน้นการพูดในชีวิตประจำวัน พูดในโอกาสต่างๆ โดยใช้รูปแบบคำ วลี และประโยคแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เช่น การทักทาย,
การซื้อสินค้า ต่อรองสินค้า, การเดินทางเครื่องบิน รถบัส รถยนต์, การจองห้องพัก, การถามทาง เป็นต้น ที่สำคัญ
ไม่จำเป็นต้องเรียนก็สามารถนำไปใช้ได้ เพราะมีคำอ่านออกเสียงสะกดไว้ด้วย เพลิดเพลินด้วยภาพประกอบจากเกาหลี เหมาะกับผู้ต้องการนำไปใช้ทันที
หรือเริ่มต้นเรียนรู้และสนใจฝึกสนทนาเพิ่มติม จุดเด่น: * ถอดคำอ่านเป็นภาษาไทยใกล้เคียง และถูกต้องตามภาษาศาสตร์ และเหมาะกับคนไทย * เรียนสนุก
fish-hunter
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เข้าใจง่าย แบ่งหมวดหมู่ชัดเจน ง่ายต่อการค้นหา * ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เล่มเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก พกไว้ไม่มีพลาด! กลุ่มเป้าหมาย *
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจเรียน * นักท่องเที่ยว ผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยว
ความพยาบาท 1967
จันทร์กระจ่างฟ้า จรสจันทร์ นิยายที่จะพาคุณย้อนกลับไปค้นหาความทรงจำในวันวาน ของช่วงปีพ.ศ.2525-2530 ----------------------------------------------------- ศศิธร :
บนฟ้ามีดาวตั้งหลายดวง ศศิก็เป็นแค่หนึ่งในนั้นเท่านั้นแหละ ฟ้าคราม : ฟ้าที่อื่นอาจมีหลายดวง แต่ฟ้าที่นี่ มีดาวดวงนี้แค่ดวงเดียว
เขาจับมือของเธอทาบลงบนอกเขา ตรงตำแหน่งหัวใจ สบตาอย่างสื่อความหมายจนเธอต้องหลบสายตาร้อนแรงคู่นั้น ฟ้าคราม : ฟ้าที่อื่นอาจกว้างใหญ่ไพศาล
แต่ฟ้าที่นี่ไม่มีพื้นที่สำหรับดาวดวงอื่นอีกแล้ว -+-+-+-+-+-+-+- คนหนึ่งมุ่งมั่นกับการเดินตามความฝัน คนหนึ่งมุ่งมั่นกับการเป็นท้องฟ้า
และที่พักใจให้ใครบางคน เมื่อรักเกิดท่ามกลางอุปสรรค คนสองคนกับใจสองดวง จะจับมือกันก้าวผ่านมันไปได้หรือไม่ ความรักเท่านั้นคือคำตอบ -+-+-++-+-+-+- ศศิธร สาวสวยแสนมาดมั่นผู้ใฝ่ฝันจะเป็นดารา ภายนอกเธอดูแข็งแกร่ง เป็นสาวเปรี้ยวปากกล้า ไม่สนโลก แต่ภายในเธออ่อนไหว เปราะบาง
และขี้ใจอ่อน ทุกคนคิดว่าเธอร้าย เธอแรงตามบทบาทที่ได้รับ มีเพียงเขาเท่านั้นที่มองทะลุตัวตนของเธอได้ถึงก้นบึ้งของหัวใจ ฟ้าคราม
หนุ่มหน้าตี๋ผู้มีรอยยิ้มสดใส ชายหนุ่มที่มักใช้ใบหน้าขาวๆ กับยิ้มกว้างๆ ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ เวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่
เขาคือผู้ชายแสนเรียบร้อย เอาการเอางาน เวลาอยู่กับเพื่อนสนิท เขาคือหนุ่มเสเพล ใจถึง กล้าได้กล้าเสีย แต่เวลาอยู่กับเธอ
เขาคือผู้ชายช่างหยอด ปากหวาน และปากว่ามือถึง! keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, naramon
เขามาเชงเม้งที่ข้างๆ หลุมผมครับ larza "หน้าร้อนของทุกปี ‘เมษ’จะอดสะท้อนใจระคนอิจฉาไม่ได้
ที่เห็นหลุมศพเพื่อนบ้านคึกคักไปด้วยผู้คนและเขียวชอุ่มสวยงาม ไม่เหมือนเขาที่หลุมเป็นสีน้ำตาลแห้งแล้ง เพราะไม่มีญาติมาเชงเม้งให้เลย
ใครจะคิดว่าปาฏิหาริย์เพิ่งจะมาบังเกิดกับเขาเอาเมื่อตายไปแล้ว เมื่อปีนี้ หลุมศพข้างๆ มีเด็กคนหนึ่งมาร่วมเชงเม้งด้วย
และเด็กคนนั้นมองเห็นเขา! อาจเป็นเพราะความโดดเดี่ยวอ้างว้างที่ทำให้หัวใจของเมษเกาะเกี่ยวอีกฝ่ายไว้
แต่ความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อเขาเป็นผี ส่วนเด็กนั่นเป็นคน แล้วถึงรูปร่างหน้าตาจะคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่เอาจริงๆ
อายุเขามากกว่าอีกฝ่ายตั้งยี่สิบกว่าปี แทบจะเป็นพ่อลูกกันได้เลย และประการสุดท้าย...พวกเขาดันเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่เนี่ยสิ" keyword:
นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaieverypub
Population by Detailed Classification of Occupation 1985
Oxford-River Books English-Thai Dictionary 2004
So (Thavung) Dictionary Suwilai Prēmsīrat 2004
Population by Detailed Clssification [i.e. Classification] of Occupation Thailand. Samnakngān Sathiti hǣng Chāt 1985
บรรณานุกรมประกอบบรรณนิทัศน์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Pokklao Čhaoyūhūa læ
Somdet Phranāng Čhao Ramphaiphannī 1989 Annotated bibliography on life and work of Prajadhipok, King of Siam, 1893-1941.
ท่านประธานซาตาน (ซีรีส์ชุด ภรรยาท่านประธาน ลำดับที่ 1) กัณฑ์กนิษฐ์ 2020-09-03 " ความเข้าใจผิดเป็นเหตุให้ กาเนส เดอ ฟิลาฟลองซ์
ตัดขาดความสัมพันธ์กับ คาริตา เพียงพบรัก จากคนรักจึงกลายเป็นแค่อดีตคนรัก... กฎของแฟนเก่าคือการเพิกเฉยต่อกันไม่ใช่หรอกหรือ กาเนสบอกเลิกเธอ
หยิบยื่นความเจ็บช้ำให้เธอ แต่กลับไม่ยอมตัดขาดจากชีวิตของเธอ ความเจ็บช้ำยังไม่ทันเจือจาง เขาก็หวนคืนกลับมา… หึง! หวง!
แสดงความเป็นเจ้าของ! กระชากเธอกลับคืนสู่อ้อมแขนไร้หัวใจของเขาอย่างไม่ปรานี! “มีอะไร” อาการออดอ้อนแบบนี้ กาเนสไม่คุ้นเคย
คาริตาไม่เคยอ้อนเขาเลย เธอเป็นคนรักที่แทบจะเรียกได้ว่าไร้ปากเสียง หญิงสาวทำตัวเหมือนเงามากกว่า
พยายามที่จะทำให้ตัวเองโปร่งแสงมากที่สุดเมื่อใกล้ชิดเขา จนกาเนสหงุดหงิดว่าเธอต้องการเขาจริงหรือเปล่า “เพราะฉันเจ็บปวดค่ะ” “เจ็บปวด?” “ค่ะ
การที่คุณเดินออกไปจากชีวิตฉัน ทำให้ฉันเจ็บปวด ฉันต้องทำงานเยอะๆ เพื่อไม่ให้ตัวเองมีเวลาว่างสำหรับความเจ็บปวดค่ะ”
กาเนสแตะนิ้วลงบนพวงแก้มแดงปลั่ง ชายหนุ่มเกลี่ยนิ้วกับแก้มเธอเบาๆ คาริตาเขินอายอย่างน่ารัก เมื่อพยายามจะสื่อความรู้สึกของตัวเอง
“ฉันไม่รู้จะทำยังไงถึงจะรับมือกับความรู้สึกเคว้งคว้างที่เกิดขึ้นได้ ฉันไม่เคยต้องเจอกับความรู้สึกแบบนี้มาก่อน
ฉันก็เลยเลือกที่จะทำงานให้มากที่สุดค่ะ” “ทำงานจนน้ำหนักลด?” “ฉันไม่ค่อยหิวค่ะ แต่ฉันก็พยายามกิน แต่ก็ยังกินได้น้อย
ฉันก็เลยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ร่างกายของฉันทรุดโทรม” “เป็นผู้หญิงที่โง่ชะมัด” “ค่ะ ฉันโง่จริงๆ”
************************************************************ ซีรีส์ชุด ภรรยาท่านประธาน ผลงานโดย กัณฑ์กนิษฐ์ มีทั้งหมด 3 เรื่อง คือ
1.ท่านประธานซาตาน โดย กัณฑ์กนิษฐ์ 2.ท่านประธานอสูร โดย กัณฑ์กนิษฐ์ 3.ท่านประธานมาเฟีย โดย กัณฑ์กนิษฐ์" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel,
Thai ebook, hytexts, หนังสือ, lightoflove
เธอ ฉัน สวรรค์ นรก นำชัย ชีววิวรรธน์ เปิดอกสำรวจใจ ไขความรู้สึกด้วยวิทยาศาสตร์แสนสนุก ทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้ ทำไมเขาถึงทำแบบนั้น
ทำไมฉันถึงไม่เข้าใจเลยนะ โอ๊ย โลกนี้มันซับซ้อนไปไหม หรือจริงๆ มีคำตอบอะไรซ่อนอยู่กันแน่? รู้ทันสวรรค์ในอก ไขปริศนานรกในใจ
สำรวจสารพันอารมณ์รัก เศร้า เหงา หึงหวง ยันหัวร้อนทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ผ่านงานวิจัยเเละคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก กับซีรีส์ pop
sciences ลำดับที่ 3 ที่อยากให้คุณชวน "เธอ" คนนั้นใกล้ๆ ตัวมาอ่าน
มหัศจรรย์ผัก 108 1998 On the nutritional values of vegetables found in Thailand.
พจนานุกรมออกซฟอร์ด-ริเวอร์ บุ๊คส์ อังกฤษ-ไทย, Thaï Charles Higham 2002 This synthesis of the latest archaeological discoveries in Southeast Asia
begins with the early hunter gatherers and concludes with the early states, with particular reference to Angkor. New ideas and interpretations abound. Rice
farming is now documented in the Yangzi Valley, whence it spread south; copper and bronze casting is seen as an extension via China of a process that
began in the Near East. In conjunction with his own excavations in Northeast Thailand, Higham reviews the important culture of the Iron Age that heralded
the transition to early states. This book is the only up-to-date account of the early cultures of a huge area and is a unique compendium essential for all those
interested in this region. 558 colour illustrations
ปลามรณะ เล่ม 1 Junji ITO 2019-07-04 ปลาเดินได้มาแล้ว แก๊ง แก๊ง แก๊ง แก๊ง ทาดาชิ กับ คาโอริ คู่รักหนุ่มสาวที่ตั้งใจมาพักผ่อนใช้ชีวิตสบายๆ
สไตล์รีสอร์ตที่โอกินาวา ต้องมาพบกับสิ่งมีชีวิตสุดพิสดาร นั่นก็คือ ปลา “ที่มีขางอกออกมา” ซึ่งวิ่งวนอยู่ริมหาด ในไม่ช้า
พวกมันก็ชักชวนกันมายกพลขึ้นบกเป็นกองทัพ จนในที่สุด ฉลามยักษ์ก็ยังมาร่วมแจม จนผู้คนแตกตื่น หวาดหวั่นขวัญผวา!! แม้ทาดาชิ
กับคาโอริจะหนีกลับโตเกียวแล้ว แต่ปลาเดินได้เจ้ากรรมก็ยังมิวายตามมา! แต่ใครเลยจะรู้ว่า ปลาสุดพิสดารเหล่านี้
มีความลับสำคัญซุกซ่อนอยู่เบื้องหลัง...!?
ชวนถก ชาติและชาติพันธุ์ 2015
อุณากรรณ มณีจันท์ *Ebook จะถูกเพิ่มให้ลูกค้าเดิมที่เคยซื้อเวอร์ชัน สนพ. ในแอพ hytexts เท่านั้น* +++ หนังสือเล่มนี้เคยตีพิมพ์กับ สนพ.
สถาพรบุ๊คส์ ไรเตอร์นำมาทำมือ เพราะหมดสัญญา ไฟล์ eBook จะถูกเพิ่มเข้าไปให้นักอ่านที่เคยซื้อเวอร์ชันของ สนพ. โดยอัตโนมัตินะคะ ดังนั้น
ท่านจะมี 2 ปก โดยไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มค่ะ +++ อุณากรรณ สามใบเถาคนกลางแห่งบ้านสุกนต์ธี ผู้มีเสน่ห์ปลายจวัก ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยพีเอของ
วสวัตติ์ ศิวราชภักดี บิ๊กบอสแห่งเคนต์ อินดัสตรีส์ เธอตกหลุมรักเขาทันทีเพราะเจ้านายเพลย์บอยเคยช่วยชีวิตตนตั้งแต่แรกเจอ วสวัตติ์รู้ดีว่า
‘ลูกแมวน้อย’ มอบหัวใจให้เขาเป็นแน่แท้จึงหาเรื่องให้เธอมาอยู่ใกล้ ออกอุบายให้เธอต้องทำอาหารรสชาติอาหารอร่อยล้ำมาเสิร์ฟถึงปาก
แต่แท้จริงที่เขาอยาก ‘กิน’ มากกว่าก็คือ แม่ครัวหุ่นเซียะ เอวเอส อกอึ๋ม สุดท้ายกุลสตรีไร้เล่ห์ก็พ่ายแพ้แก่เสน่ห์ล้นเหลือของนายใหญ่
ซ้ำร้ายยังถูกเขาไล่ออกจากงานด้วยข้อหาสปายของฝ่ายตรงข้าม ลูกแมวน้อยต้องหลบมาเลียแผลใจและตั้งหลักชีวิตใหม่ด้วยการเปิดร้านอาหาร
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ก็ยังหนีไม่พ้นวังวนของเสือร้ายที่ตามมาตอแย และรังแกอย่างเอาแต่ใจ แถมเขายังเอาตัวมาชิดใกล้ และเข้านอกออกในบ้านเธออย่างหน้าด้านๆ
หญิงสาวไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะพอตั้งท่าจะต้านทาน เขาก็พานทำให้อ่อนระทวย “เอางี้นะลูกแมว ถ้าไม่อยากหนีต่อก็ยอมดีๆ อ่อนแอก็แพ้ไป

fish-hunter

อ่อนไหวก็ขึ้นเตียง โอเค้?” นวนิยายชุดนี้ คือชุดบุปผารัญจวน มี 3 เล่มคือ 1. พุดพิชญา 2. อุณากรรณ 3. สุพรรณิการ์ ขอบพระคุณค่า keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, maneechan
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