สล็อตออนไลน์โรม่า
Getting the books สล็อตออนไลน์โรม่า now is not type of inspiring means. You could not solitary going following book deposit or library or borrowing from your contacts to log on them. This is an agreed simple means to speciﬁcally acquire lead by on-line. This online message สล็อตออนไลน์โรม่า can be one of the options to accompany you in the same way as having new time.
It will not waste your time. take me, the e-book will unconditionally aerate you extra concern to read. Just invest tiny era to admittance this on-line message สล็อตออนไลน์โรม่า as without diﬃculty as review them wherever you are now.

การผจญภัยของเจ้าหนูผ้าอ้อมจอมพลัง Dav Pilkey 2002
บัญชารักซาตาน พราวนภา 2019-04-03 “ไปเก็บของ ฉันจะไปส่ง” แล้วก็เป็นไปตามที่คาด ลูเซียสสั่งด้วยใบหน้าเรียบนิ่ง “ไม่มีอะไรที่ฉันต้องเอาไป ฉันมาแต่ตัวก็ควรจะไปแต่ตัว” จอมใจพยายาม
ค้นหาความรักในดวงตาคู่นั้น กลับเจอแต่ความว่างเปล่า หรือมันอาจจะไม่มีตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ เพียงคิดแค่นั้นหัวใจก็บีบเค้นจนแทบกระอักเลือด “คุณจะปล่อยฉันไปจริงเหรอ” ถามเพราะไม่
เชื่อในสิ่งที่หูได้ยิน ทําไมถึงรู้สึกใจหายก็ไม่รู้ เวลาที่ต้องจากกันมันช่างเดินทางมาถึงเร็วนัก ต่อแต่นี้ไปทุกอย่างคงจะไม่เป็นเหมือนเดิม ไม่สิมันต้องไม่มีวันเป็นเหมือนเดิม
ไม่มีอีกแล้วช่วงเวลาดีๆ กับคนที่ตัวเองรัก มันจบลงไปตั้งแต่วันที่เขาไม่เชื่อใจเธอ “ทําไม ทําหน้างงทําไม หรือว่าติดใจในรสสวาทของฉัน แต่เสียใจนะ ฉันสะอิดสะเอียนเธอเต็มทน” ยักไหล่
ด้วยท่าทางไม่ยี่หระ มองเธอเหมือนของไร้ค่าไร้ราคา ที่ไม่มีชีวิตจิตใจ พออยากได้ก็บังคับอย่างเลือดเย็น พอเบื่อก็ถีบหัวส่งอย่างเฉยเมย “คุณไม่จําเป็นต้องเอาเครื่องไปส่งฉันหรอก แค่
ให้เรือไปส่งฉันที่ฝั่งก็พอ” เธอไม่ต้องการความปรานีใดๆ จากเขาอีกต่อไป ในเมื่อเขาโหดร้ายมาแต่ต้น ก็ไม่จําเป็นต้องมาทําดี หากเขาอยากจะขับไสไล่ส่ง เพราะไม่ต้องการเธอแล้ว ก็ขอแค่บอก
ให้ได้รับรู้ “จองหอง!” บริภาษลั่น แต่เธอก็ไม่เกรงกลัว กําหมัดแน่น จ้องมองใบหน้าเขาเขม็ง “ฉันไม่ได้จองหอง แต่ไม่ต้องการความเมตตาใดๆ จากคุณทั้งสิ้น เราจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างกัน
อีก ขอให้เราจบกันแต่เพียงเท่านี้ ตายก็ไม่ต้องไปเผาผี ฉันจะถือซะว่าไม่เคยได้รู้จักคนอย่างคุณ มิสเตอร์ลูเซียส มาร์ติอาน่า” ปากก็พูดไปอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หัวใจถึงจะหยุด
กู่ร้องเรียกหาชายผู้นี้ได้ “ดี๊…ได้อย่างนั้นก็ดี” “ก่อนที่เราจะจากกัน ฉันอยากรู้ว่า…คุณเคยรักฉันจริงๆ บ้างไหม” นี่คือสิ่งที่ยังติดค้างในใจ อยากรู้ว่าคําว่ารักที่เคยได้ฟังจาก
ปากเขา มันจริงเท็จเช่นไร หากเขาได้แถลงไขให้กระจ่างแล้ว เธอก็จะได้จากไปอย่างไม่ห่วงหาอาลัย เลิกคิดเข้าข้างตัวเอง ว่าซักวันเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม “หึ หึ จะบอกอะไรให้นะจอมใจ
เผื่อฟังแล้วจะได้ฉลาดขึ้นมาบ้าง สําหรับผู้ชายอย่างฉัน ผู้หญิงทุกคนก็เหมือนไวน์นั่นเเหละ กินตอนเเรกมันก็นุ่มลิ้นดี ถ้ากินรสเดิมไปนานๆ ก็คงเซ็งตายชัก แต่หากพวกหล่อนมาเสนอ ผู้ชาย
อกสามศอกดีกรีความร้อนแรง ไม่เป็นสองรองใครอย่างฉัน ก็ต้องสนองให้ซะหน่อย เดี๋ยวจะหาว่าเกาไม่ถูกที่คัน ยิ่งถ้าคันแล้วไม่ได้เกาคงทรมานแย่ สรุปคือฉันไม่เคยรักเธอเลย” พูดมาซะยืดยาว
ด้วยใบหน้าแสยะยิ้มและท่าทางไม่ยี่หระ สุดท้ายก็มาลงด้วยการทําร้ายหัวใจคนฟังอย่างแสนสาหัส “ที่ฉันทําดีกับเธอนักหนา ก็เพราะว่าต้องการแยกเธอออกมาจากโดมินิกแค่นั้นเอง หากไม่อยากให้
น้องสาวฉันสมหวังในรัก ไม่มีทางที่คนอย่างฉันจะลดตัวลงไปเกลื้อกกลั้วกับเธออย่างเด็ดขาด” นิยาย, นิยายไทย, นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
รักโคตรร้ายผู้ชายฮาร์ดคอร์ พราวนภา อย่ามายุ่งกับฉัน! นั่นคือถ้อยคําที่เธอตอกใส่หน้าหนุ่มสุดป็อปในครั้งแรกที่เจอกัน ซึ่งการถูกเมินจากยัยแว่นสุดเชยนั้นก็ทําให้เขานึกหมั่นไส้จน
อยากจะแกล้งเธออยู่รํ่าไป แฟชั่นตกยุคและหนุ่มฮอตสุดแนวของคณะแพทย์ศาสตร์ดูยังไงก็ไม่เข้ากัน พงษ์สวัสดิ์และคิริมา เปรียบประดุจดังเส้นขนานที่มิอาจมาบรรจบ แต่โชคชะตาก็ดลบันดาลให้
เขากับเธอมาลงเอยกันที่เตียง ความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนเป็นเหตุให้คนที่ ‘เคย’ มี ‘อดีต’ ร่วมกันมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันอีกครั้ง ยิ่งเธอเชิดใส่เขาก็ยิ่งหมั่นไส้ ยิ่งเธอทําท่ารังเกียจเขาก็
ยิ่งอยากตอแย ยิ่งเธอหนีเขาก็ยิ่งตาม ให้มันรู้กันไปว่าใครมันจะแน่กว่ากัน! “จะบอกอะไรให้นะป้า ถึงผมจะเมาผมก็มีสติว่าตัวเองกําลังเอากับใคร และเอาท่าไหนบ้าง” คนยโสลอยหน้าบอกด้วย
ท่าทางมาดมั่นจนน่าหมั่นไส้ “ถ้ายังไม่หยุดพูด ฉันไล่คุณออกแน่คุณหมอพงษ์สวัสดิ์” “แหม…อย่าขู่นักเลยแค่นี้ผัวก็กลัวจะแย่อยู่แล้วยาหยี” “ไอ้คนบ้านี่! อย่ามาเรียกฉันแบบนี้นะ” เธอ
เค้นเสียงขุ่นสวนกลับ คิดผิดอย่างมหันต์ที่ยื่นมือมายุ่งกับเรื่องนี้ เขาขยับลุกขึ้นเดินมาหา แล้วจงใจยื่นหน้ามาใกล้ๆ “ไม่ให้เรียกแบบนี้ แล้วจะให้เรียกแบบไหน เรียกเมียจ๋าดีไหม”
“เด็กบ้า!” “แค่ผมเกิดหลังคุณปีเดียวไม่เด็กหรอก ไม่งั้นคงเอาคุณทําเมียไม่ได้ เอ๋…ผมพูดผิดไปหน่อย คุณต่างหากที่เป็นฝ่ายเอาผมทําผัวจนฟ้าเหลือง” “หุบปากของคุณ แล้วกลับไปทํางานซะ”
“อ้าว…นึกว่าจะเรียกมาตักเตือน ที่แท้ก็หาข้ออ้างอยากเห็นหน้าผัวนี่เอง” “อย่าคิดเข้าข้างตัวเองไปหน่อยเลย คุณไม่ได้เป็นผู้ชายคนเดียวที่เข้ามาในชีวิตฉันหรอกนะ” “โอ๊ยยยย…พูดเหมือน
ตัวเองสวยหยาดฟ้ามาดินอย่างนั้นแหละ ถึงผมจะไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวในชีวิตคุณ แต่ผมมั่นใจว่าผมเป็นผู้ชายคนแรกในชีวิตคุณอย่างแน่นอน” “นี่คุณ!…” “จุ๊ๆๆ จะปฏิเสธล่ะสิว่านั่นไม่ใช่ครั้ง
แรก ไม่ต้องมาทําปากแข็งหรอกน่า เซ็กส์งกๆ เงิ่นๆ แบบนั้น ไม่มีสาวไวไฟที่ไหนเขาทํากันหรอกพี่สาว นอกจากพวกโดนวางยาแล้วหื่นแตกอย่างคุณ” “หยุดกวนประสาทฉัน แล้วกลับไปทํางานของคุณซะ
แล้วอย่าไปทําอะไรหมอธารธาราแบบนั้นอีกล่ะ” “หึงผัวเหรอจ๊ะแม่ผีดิบสาวสองพันปี” พ่อคนช่างกวนลอยหน้าเอ่ยล้อเลียน “ฉันห่วงชื่อเสียงหมอนํ้าต่างหากล่ะ ไม่อยากให้มาแปดเปื้อนเพราะ
ผู้ชายแบบคุณ” “ไม่ต้องห่วงหรอก หมอนํ้าน่ะผมจริงจัง แต่กับคุณน่ะก็แค่ผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เอากันแค่ครั้งเดียวก็เกินพอ แต่ถ้าพลาดพลั้งจนเกิดท้องขึ้นมาก็บอกนะจ๊ะเดี๋ยวป๋า
จะเป็นพ่อของลูกให้” Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook

บอสครับอย่าจับผม(ทําเมีย) นางฟ้าจันทรา 2020-06-22 ไอ้เด็กบ้านี่มันกระโดดขวางหน้ารถผมครับ ผมก็เลยจับทําเมียซะเลย keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
Channakarn
เมียอุ้มสม พราวนภา 2019-01-13 เขาต้องการคนมาสมอ้างเป็นเมีย ส่วนเธอก็ต้องการความคุ้มครองจากผู้ทรงอิทธิพลอย่างเขา ดูเหมือนความต้องการของทั้งคู่จะลงล็อกกันพอดี หากเขาไม่เกิด
เปลี่ยนใจอยากเอาเธอทําเมียขึ้นมาจริงๆ ในห้วงเวลาที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นด้าย เธอได้รับความช่วยเหลือจาก ‘มิเตอร์แบล็กแมน’ ชายปริศนาที่เปรียบเสมือนฮีโร่ในดวงใจมาตลอดระยะเวลาสามปี
แล้วโชคชะตาก็นําพาให้ทั้งคู่ได้พานพบกันอีกครา เขามาพร้อมกับข้อเสนอให้เธอแสดงละครเป็นเมียกํามะลอ การต้องตกอยู่ในสถานะเมียของผู้ชายร้ายกาจ แสนเจ้าเล่ห์ ขี้อ่อย และปากว่ามือถึง
ไม่ใช่สิ่งที่มัลลิกาปรารถนา หากว่าสถานะเมียของเขานั้นจะไม่แลกมาด้วยความปลอดภัยของเธอและลูก “คุณคิดจะทําอะไร! มิสเตอร์แอรอน!” นี่เป็นครั้งที่เท่าไรในรอบสามวันก็ไม่อาจนับได้ ที่
เขาบุกมาฉุดเธอเข้าห้องทํางานของเพื่อนรัก เพื่อทําการเอารัดเอาเปรียบอย่างหน้าไม่อาย แถมเจ้าของห้องยังเต็มใจให้พ่อยอดชายใช้สถานที่ในการแทะโลมเธอได้อย่างน่าเจ็บใจ “ชื่นใจเมีย” คน
ขี้ตู่ประกาศอย่างหน้าด้านๆ พลางเดินหน้าเข้าหาร่างอรชรอ้อนแอ้น ไล่ต้อนให้มัลลิกามาจนมุมที่ผนังห้องเย็นเยียบ “ฉันไม่ใช่เมียคุณ” ทั้งที่ตกเป็นรองในสถานการณ์เช่นนี้ แต่หญิงสาวก็
ยังตะเบ็งเสียงทําปากกล้าอวดดี “ก็กําลังจะทําให้เป็น ‘เมีย’ อยู่นี่ไงล่ะทูนหัว” คนตัวโตก้มลงกระซิบชิดกลีบปากสีชมพูระเรื่อที่กําลังเม้มสนิท ก่อนจะขบเม้มริมฝีปากบนสลับล่างอย่าง
ยั่วเย้า มือบางรัวกําปั้นทุบตีไปทั่วไหล่กว้าง พร้อมเบี่ยงหน้าหลบจุมพิตที่คอยประชิด เมื่อปากสามารถเป็นอิสระก็ไม่รอช้าที่จะตวาดลั่นด้วยความเดือดจัด “คนบ้า! อย่านะ!” “อนุญาตให้ผม
เป็นสามีคุณเถอะนะทูนหัว พ่อของลูกทนไม่ไหวแล้ว ต้องการคุณเหลือเกินหวานใจจ๋า” แอรอนหมดความอดทน ถึงกับต้องครางออดอ้อนชิดซอกคอขาวระหง ด้วยความทรมานที่กําลังแล่นพล่านไปทั่วเรือนกาย
ร้อนรุ่ม “นี่ห้องทํางานเพื่อนคุณนะ อย่าทําอะไรบ้าๆ ที่นี่” มัลลิกาดันแผ่นอกผ่าวระอุให้ถอยห่าง พร้อมเอ่ยเตือนสติเขาด้วยโทนเสียงสูงลิ่ว “แสดงว่าหากเป็นที่อื่น ฮันนี่ก็จะอนุญาตใช่
ไหมจ๊ะ งั้นเรากลับบ้านกันเถอะ” นิยาย, นิยายไทย, นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
กระเช้าสีดา Kritsanā ʻAsōksin 1984
อริรัญจวน พราวนภา 2017-02-05 ผู้หมวดสาวขาโหด Vs พ่อนักฆ่าหน้าอ่อน (เเนวโคอ่อนไล่ต้อนหญ้าเเก่) “เจอกันคราวหน้าถ้าป้ายังกล้าเรียกผมว่า ‘ไอ้หนู’ อีก ผมจะจับป้า ‘ทําเมีย’ แล้วเจอกันนะ
จ๊ะ…คุณว่าที่เมีย” นํ้าคําข่มขู่ของไอ้เด็กโอหังยังคงตามมาหลอกหลอนเธอในทุกคํ่าคืน ก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังขึ้นกระแทกโสตประสาท คล้ายจะตอกยํ้าให้เธอผวาซํ้า ‘เอาน่า…นึกเสียว่าเอา
ผู้ร้ายทําผัวเพื่อชาติ’ ผู้หมวดสาวจอมโหดบ้าเลือดทะลึ่งพรวดขึ้น ลืมตาโพลงท่ามกลางความมืดมิด ก่อนจะขยี้หัวตัวเองแรงๆ ด้วยความคับข้องใจสุดฤทธิ์ “โอ๊ยยยยย…ได้กับผู้ร้าย รู้ไปถึง
ไหนแม่งอายไปถึงนั่น” ตํารวจสาวฮาร์ดคอร์ประจําสน. ตะโกนลั่นเมื่อตื่นมาพบกับความจริงอันโหดร้ายยิ่งกว่าโดนถีบตกนรก รอยดูดยังหลงเหลือ รอยมือยังเต็มตัว โอ๊ย! คิดแล้วอยากจะกลั้นใจตาย
เมื่อวานเธอไล่จับไอ้นักฆ่าหน้าอ่อนอย่างดุเดือด และกําลังจะจับอีกฝ่ายใส่กุญแจมือได้อยู่แล้วเชียว แต่ไปไงมาไงถึงได้โดนไอ้เด็กเวรนั่นจับกินวะ ระยําสิงานนี้! “แล้วจะทํายังไงดีวะ
เนี่ย คิดสิยัยช่อ คิดโว้ย! คิด!” ********************* “เด็กกว่าแล้วไง ผมเป็นผัวป้าได้สบาย” “อย่ามาลามปามนะโว้ย ฉันแก่จนจะเป็นแม่แกได้อยู่แล้ว” ผู้หมวดสาวชักสติแตก “ผมก็โตพอจะทําให้
ป้าเป็นแม่คนได้เหมือนกัน” คนที่อายุน้อยกว่าสวนกลับอย่างฉะฉาน ส่งผลให้ผู้หมวดสาวจอมบ้าเลือดตัวเกร็งหน้าแดงซ่าน “ไอ้เด็กเวรเอ๊ย! แกมัน…” “คําก็เด็กสองคําก็เด็ก เด็กอย่างผมทําให้
คนแก่อย่างป้าขึ้นสวรรค์ได้ก็แล้วกันล่ะน่า” คนที่ไม่ ‘เด็ก’ เหมือนอายุยืดอกบอกอย่างมาดมั่น และนั่นก็ทําให้คนฟังอ้าปากค้าง เปิดโอกาสให้คนที่อยากปีนเกลียวกินคนแก่รุกหนัก “นะ…ป้านะ
เป็นเมียผมเถอะนะ” “ไปลงนรกซะ!” แม่สาวมาดโหดสวนกลับเป็นเชิงปฏิเสธอย่างสิ้นเยื่อขาดใย “โว้ย! ทําไมคนแก่ถึงได้ใจแข็งนักวะ อยากกินเด็กอย่างผมจนตัวสั่นแต่ก็ยังทําเป็นเชิดหยิ่ง แค่แก้
ผ้าเอากันมันยากนักหรือไง หรือจะต้องทํารายงานส่งให้ผู้บังคับบัญชาของคุณก่อนถึงจะเอากันได้ งั้นก็รีบไปเขียนไป บอกเขาให้ละเอียดว่าคืนนี้เราจะเอากันท่าไหน กี่ยก ใครอยู่บนใครอยู่
ล่าง” ******************** “ฉันไม่ใช่เมียนาย” ผู้หมวดสาวค้านเสียงแข็ง ทว่าพวงแก้มนวลกลับซับไปด้วยรอยเลือดฝาด ทําเอาคนมองอดใจไม่ไหวฉกจมูกคมสันลงมาเก็บกลิ่นหอมยวนใจ ฟอด!!! จากนั้นเขา
ก็ทําเสียงดุ “ไหนพูดอีกทีซิ” “ฉันไม่ใช่เมียนาย ได้ยินไหมไอ้เด็กบ้า!” แม่สาวแสบยืนกรานอย่างหนักแน่น เรียกเสียงคํารามฮึ่มฮั่มกลั้วลําคอหนา ก่อนที่เขาจะก้มลงมากระซิบเสียงกระด้าง
เจือดุดัน “งั้นผมคงต้องตอกยํ้าความเป็นผัวให้คุณจนโรงพักสะเทือนแล้วล่ะยาหยี คุณจะได้รู้ว่าผัวเด็กคนนี้ก็มีหัวใจ ไม่ใช่ฟันแล้วจะมาทิ้งขว้างกันง่ายๆ” “อย่านะ อื้อ...” ****คําเตือน
!!!...ก่อนซื้อกรุณาโหลดตัวอย่างไปอ่านประกอบการตัดสินใจนะคะ นิยายไม่เน้นสาระ ไม่เน้นวิชาการ เน้นโหด ห่าม หื่น เเละอ่านเอามันอย่างเดียว...ไม่เหมาะกับพวกโรคสวยนะจ๊ะ ^^ นิยาย, นิยายไทย,
นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
เศรษฐกิจการพนัน 2003 On the gambling business in Thailand.
อเวจีขยี้สวาท พราวนภา 2017-02-05 เมื่อว่าที่เจ้าสาวเฮงซวยบังอาจหนีไปในวันก่อนแต่งงาน วูล์ฟ แอนเดอร์ตัน อภิมหาเศรษฐีรูปงาม ผู้แสนเย่อหยิ่ง ทระนงตน ดุดัน ถึงลูกถึงคน และเฉียบขาดสุด
ขั้ว จึงคลุ้มคลั่งประหนึ่งพญามัจจุราชที่หลุดออกมาจากขุมอเวจี เเละเลือกที่จะเเก้หน้าด้วยการคว้า ‘นางซินก้นครัว’ ผู้แสนอาภัพอย่าง มะลิร้อย สร้อยมาลา เด็กสาววัยกําดัดที่ดูท่าว่าจะ
ทั้งหัวอ่อนเเละนุ่มนิ่ม ซึ่งลูกหนี้ของเขายัดเยียดให้มาเข้าพิธีวิวาห์เเทน เมื่อไม่รักเขาจึงปฏิบัติกับ ‘เจ้าสาวสํารอง’ เยี่ยงขยะไร้ค่า เเละจํากัดสถานะให้เธอเป็นเเค่เมียบําเรอ! ที่
มีหน้าที่ดีดเด้ง ดิ้นพล่าน และร้องครวญครางรองรับการขยี้สวาทด้วยลีลารักอันเร่าร้อน ดุดัน เเละดิบเถื่อน ทุกที่! ทุกเวลา! หากเเต่พ่อหนุ่มจอมยโสกลับไม่ได้เตรียมรับมือกับความน่ารัก
ความไร้เดียงสา เเละความพยศเหลือร้ายของ ‘เมียเด็ก’ ผู้ดื้อเงียบ ที่เขาคิดเสมอมาว่าเธอนั้นหน่อมเเน้มไม่ทันคน เเถมพอรู้ตัวอีกทีเขาก็เกิดอาการนํ้าลายสอ 'อยากกินเด็ก’ ตลอดเวลาจนน่าโม
โห! “จะมัวยืนกระมิดกระเมี้ยนอีกนานไหม แก้ผ้าแล้วมาขึ้นเตียง!” คนที่เปลือยท่อนบนนั่งพิงพนักหัวเตียงเล็กๆ ในห้องนอนโกโรโกโสและคับแคบเท่าแมวดิ้นตายออกคําสั่งเสียงเข้มเจือดุดัน จน
แม่สาวน้อยซึ่งยืนกุมมือก้มหน้างุดอยู่บริเวณปลายเตียงถึงกับสะดุ้งเฮือก เม้มกลีบปากสีชมพูแดงจนเกือบเป็นเส้นตรง “อย่าให้ฉันต้องพูดซํ้านะมะลิร้อย” อภิมหาเศรษฐีจอมยโสเค้นเสียงดุก
ระด้างลอดไรฟัน “อย่าทําอะไรฉันเลยนะคะ ได้โปรดเถอะ” สาวน้อยวิงวอนเสียงเครือ เนื้อตัวสั่นเทา ดวงตาแดงกํ่า “แค่ผัวจะ ‘เอา’ ทําไมต้องทําท่าบีบนํ้าตาด้วย” เขาเอ็ดตะโรอย่างนึกรําคาญ “ก
ะ…ก็ฉันกลัวนี่คะ คุณเอ่อ…ตัวใหญ่จะตาย” “ถ้ามันสามารถเข้าไปในปากให้เธอดูดอมได้ มันจะไปยากอะไรกับอีแค่ยัดเข้าไปสอดเสียบในร่างกายเธอ” วาจาโจ๋งครึ่มที่หลุดออกมาจากปากหยักทําให้คน
ฟังหน้าแดงแจ๋ พานนึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ซึ่งผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีบังคับแกมขู่เข็ญให้เธอทําเรื่องน่ากระดากอายกับร่างกายเขา เพื่อแลกกับการที่เขาจะไม่ร่วมรักกับเธอ “เอ่อ
…เอาไว้วันหลังไม่ได้เหรอคะ ฉะ…ฉันยังไม่พร้อม” “หุบปาก! แก้ผ้าแล้วมาขึ้นเตียง” ท้ายประโยควูล์ฟกดเสียงตํ่าออกคําสั่งอีกครา นิยาย, นิยายไทย, นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand,
หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
ขงจื้อ Su Wang 1997
คัมภีร์ห้าห่วง : วิถียอดซามูไร มิยาโมโต้ มุซาชิ ฉบับการ์ตูน มิยาโมโต้ มุซาชิ ประสบการณ์ใหม่ของการอ่าน หนังสือบริหารสไตล์กราฟิก โนเวล เข้าใจ สุดยอดแนวคิดระดับโลก อย่างรวดเร็ว พร้อม
ใช้ สําหรับคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการหัวทันสมัย จากสุดยอดหนังสือธุรกิจที่ต้องอ่านตลอดกาล ของ มุซาชิ เจ้าแห่งยุทธศาสตร์ผู้เก่งกาจผู้รู้จักจังหวะและความ
ละเอียดอ่อนในการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ คัมภีร์ห้าห่วง คือบับทึกข้อสังเกตอันเฉียบคม กลั่นมาจากประสบการณ์ทั้งชีวิต อ่านไปเพียงไม่กี่หน้าก็รู้ได้ทันทีว่า ทําไมหนังสือเกี่ยวกับชีวิต
และงานเขียนของมุซาชิจึงขายได้มากกว่า 100 ล้านเล่ม แนวคิดเรื่องยุทธศาสตร์ที่ยังทันสมัย นําเสนอในรูปแบบใหม่ ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งหน้าที่ การงาน และชีวิต วิถียุทธศาสตร์
จากประสบการณ์การรบตลอดชีวิตของซามูไรไร้พ่าย มิยาโมโต้ มุซาชิ กลั่นเป็นสุดยอดคัมภีร์ในรูปแบบการ์ตูนสีสวย เผยวิสัยทัศน์การพิชิตคู่ต่อสู้ ซึ่งยังคงทันสมัยและตรงประเด็นใน 40 ปี ต่อ
มา เหมาะทั้งสําหรับสนามชีวิตและสนามธุรกิจ หนังสือเล่มนี้สอนว่ายุทธวิธียิ่งใหญ่กินขาดคําพูดบาดในหรือดาบปลายแหลม
บังเอิญรัก แพรสีนิล 2021-05-14 เมื่อไม้เบื่อไม้เมาที่ห่างหายกันไปกว่าสองปี อยู่ดี ๆ วันหนึ่งความบังเอิญก็เหวี่ยงให้คชา ชายหนุ่มปากปีจอได้กลับมาเจอนิล คุณหมอสาวเจ้าพยศอีกครั้ง
นอกจากจะได้รับเกียรติให้เป็นไม้กันหมากิตติศักดิ์แล้ว ยังพบว่าเธอได้กลายมาเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่อีกด้วย คราวนี้มีหรือที่คนอย่างคชาจะยอมปล่อยให้เธอหนีหายไปอีก ไหน ๆ ก็ถูกด่าว่า
เป็นสัมภเวสีผีไม่มีญาติแล้ว ก็ขอวนเวียนมันอยู่ใกล้ ๆ เธอแบบนี้นี่แหละ ยัยหมอผีที่รัก! ตัวอย่าง "ถะ....ถอย! ถอยไปนะ!! เป็นหมารึไง แทะเล็มฉันอยู่ได้!" ท่อนขาแข็งแรงพาดทับท่อนล่างเสีย
จนเธอขยับตัวไม่ได้ นิลก่นด่าคชาอย่างเกรี้ยวกราด พลางใช้มือดันกายกํายําออกห่าง "ทีสองที คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง" คชาหยอกเย้าด้วยนํ้าเสียงกลั้วหัวเราะ ไล้ปลายนิ้วไปตามพวงแก้มนวลอย่าง
อ้อยอิ่ง ก่อนเลื่อนมาหยุดลงที่ริมฝีปากอวบอิ่มสีแดงเชอร์รี่ "นายกําลังเอาเปรียบฉันอยู่นะ!" "งั้นฉันให้เธอหอมแก้มคืนก็ได้ จะได้เท่าเทียมกัน" นิลกรอกตามองบน ทุบแผงอกกว้างเบา ๆ เพื่อ
ให้เขาขยับถอยออกไป เธอเม้มปากเข้าหากันแน่นเมื่อสังเกตได้ว่าสายตาของชายหนุ่มฉายแววอันตรายออกมา ถึงแม้เขาจะแทะโลมเธออยู่บ่อยครั้ง แต่มากสุดก็ทําเพียงแค่จูบและยั้งตัวเองไว้ได้
ทันเสมอ ทั้งคู่จึงยังไม่เคยเลยเถิดถึงขั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเลย "เอ่ออ ฉันว่า...เราไปกินข้าวกันดีไหม" "อืมมม หิวแล้วเหรอ ไหนบอกง่วง" คชาใช้ปลายจมูกโด่งคลอเคลียไปตามพวงแก้ม
นุ่ม กดฝังหยอกเย้าซํ้า ๆ สบสายตาวูบไหวของหญิงสาวแล้วลอบกลืนนํ้าลายลงคอเอือกใหญ่ รู้สึกได้ถึงความร้อนระอุบางอย่างของท่อนล่างที่กําลังก่อตัวขึ้น "จูบหน่อยได้ไหม" "หะ?" ถามบ้าอะไร
เนี้ย! ใครเขาสั่งเขาสอนให้ถามก่อนทํา ปัดโถ! จะให้ฉันตอบว่ายังงายยยยยยย รับประกันความฟิน ความจิ้น ความน่ารัก และถ้าคุณชอบพระนางสายสตรองที่ฟาดตัวร้ายแบบปั๊วะปังด้วยแล้ว คุณต้องลอง
อ่านนะ! ในเซตมีทั้งหมด 5 คนนะคะ 1. คชา x หมอนิล จาก บังเอิญรัก 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 เพียงแค่มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันในบางฉากเท่านั้น keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, praesrinil
Candy -west- 2020-04-16 "ผม ‘ว่าน’ อดีตเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆ ผมไม่มีความฝันที่อยากทํา ไม่มีความหวัง ไม่มีสิ่งที่รักหรือเกลียด แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ชอบที่จะ
สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุขให้กับคนรอบข้างเสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งผมบังเอิญได้ร่วมโต๊ะกินข้าวกับ ‘ไอ้พี่แคน’ รุ่นพี่ในคณะที่เพอร์เฟ็กต์ไปหมดทุกด้าน แถมมันยังเป็นคนที่ผม
ชื่นชมอยู่ในใจจนยกให้เป็นไอดอลของตัวเองอีกต่างหาก ถึงขนาดพรํ่าเพ้อรําพันหามันในทวิตเตอร์อยู่บ่อยๆ เพราะไม่สามารถบอกใครเพื่อระบายความอัดอั้นนี้ได้ ก็ใครจะไปกล้าพูดชมต่อหน้ากัน
วะครับ แต่เหมือนว่าเรื่องจะไม่ได้จบลงแค่ตรงนั้น เมื่ออยู่ดีๆ คนที่ตอนแรกปฏิเสธผมเสียงแข็งเกิดกลับคําพูดว่าจะติวหนังสือให้ซะงั้น แต่แลกกับข้อเสนอที่ผมต้องไม่ไปทํางานร้านเหล้า
อีก และไอ้สายตาแกมบังคับที่เหมือนสั่งให้ผมย้ายไปอยู่คอนโดฯ นั่นก็ด้วย คืออะไรวะ! แล้วแบบนี้แฟนเก่าของพี่แกที่ยังติดต่อกันอยู่จะไม่ตามมาฉีกอกผมเหรอ บอกไว้ก่อนเลยว่าว่านไม่สู้คน
นะคร้าบบบ!" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaieverypub
อ้อนรักจอมวายร้าย พราวนภา 2018-11-18 หลายปีที่ผ่านมาเธออยู่กับคําถามคาใจที่ว่า 'ทําไมเขาต้องดีกับผู้หญิงทุกคนแต่ร้ายกับเธอ เธอไปทําอะไรให้เขาถึงได้จงเกลียดจงชังเธอนัก' การเป็น
ภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่มิอาจได้ครอบครองหัวใจของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีทําให้อ้อนรัก โอลิวิเยร์ อยู่อย่างเจ็บปวดเสมอมา แต่กระนั้นก็ยังหวังลึกๆ ว่าสักวันเขาจะมองเห็นค่า
หากแต่เซซาเร รุกฆาต โอลิวิเยร์ กลับดับฝันทุกอย่างด้วยการแสดงท่าทีรังเกียจและชิงชังอย่างเปิดเผย ต่อให้ ‘กาฝาก’ อย่างเธอขยับจากฐานะหลานสาวนอกไส้ที่เขาไม่เคยเหลือบแลมาเป็นภรรยา
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อย่างถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ไม่คิดจะแยแสอยู่ดี การถูกบังคับให้แต่งงานกับผู้หญิงจืดชืดเป็นแม่ชีทําให้เซซาเรออกอาการต่อต้าน และพร้อมที่จะผลักไสเธอออกไปจากชีวิตทุกขณะจิต หากแต่
เมื่อแม่ ‘เมียตีทะเบียน’ หยามนํ้าหน้าด้วยการเป็นฝ่ายขอหย่า จอมวายร้ายก็แทบจะอาละวาดลั่น และประกาศว่าเธอจะไสหัวไปไหนก็เชิญ แต่ต้องหลังจากที่ทํา ‘หน้าที่เมีย’ สมบูรณ์แล้วเท่านั้น!
“ฉันไปได้แล้วใช่ไหมคะ” หลังจากจรดปากกาเซ็นชื่อลงในสัญญาว่าจะไม่เรียกร้องทรัพย์สินใดๆ หลังการหย่าที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ อ้อนรักก็เอ่ยถามอย่างหวั่นๆ เมื่อเห็นอีกฝ่ายมอง
ตาขวางพร้อมหายใจฟืดฟาด “ผู้หญิงจอมร้ายกาจมากเล่ห์อย่างเธอจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้น” เซซาเรเค้นเสียงลอดไรฟันปนหอบหนักๆ ขณะกระชากเสื้อออกจากร่างร้อนรุ่ม “คุณจะทําอะไร” “หึ...อยากได้
ฉันเป็นผัวจนตัวสั่นถึงขั้นใช้วิธีสกปรก แล้วยังมีหน้ามาถามอีกเหรอแม่คุณ ไม่ต้องเสแสร้งทําเป็นไร้เดียงสาหรอกน่า เพราะแค่นี้ฉันก็อยากเอาเธอจะแย่อยู่แล้ว” จอมวายร้ายแสยะยิ้มน่า
ประหวั่นพรั่นพรึงพร้อมย่างสามขุมเข้าหา ทําเอาเธอถอยกรูดและร้องห้ามปรามเสียงหลง “อย่านะ!” “หย่าน่ะฉันหย่าให้เธอแน่แม่เมียแสนชัง แต่ก่อนหย่าฉันขอทําหน้าที่ผัวให้สาสมกับความร่าน
ของเธอก่อนแล้วกัน” ขาดคําเขาก็กระชากข้อมือกลมกลึง ส่งผลให้ร่างอ้อนแอ้นปลิวมาปะทะแผงอกกว้าง ทันใดนั้นปากหยักก็กระแทกลงบดขยี้เรียวปากสีกุหลาบอย่างดุดันระคนดิบเถื่อน นิยาย, นิยาย
ไทย, นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
เผลอใจรักซาตาน พราวนภา 2019-04-03 “ฉันแค่อยากจะรู้ว่า คุณเคยรักฉันบ้างหรือเปล่า” พอคําถามที่อยากรู้ ถูกเปล่งออกมาจากปากสั่นระริก สายตาก็มองจ้องที่ใบหน้าของสามีนิ่งนาน จิตใจจดจ่อ
เฝ้ารอคําตอบด้วยความร้อนรน “ฟังให้ชัดๆ นะ ฉันไม่เคยรักผู้หญิงอย่างเธอเลย ผู้หญิงเอเชียเมียตีทะเบียน ฉันก็เอาไปตามหน้าที่ ก็แค่นั้น” ชัดเจนเน้นทุกประโยค ไม่ต้องเสียเวลาสาธยายให้
มากความ เธอก็ได้รู้คําตอบแล้ว คําตอบที่ทําให้สายนํ้าผึ้งแทบล้มทั้งยืน หายใจไม่ออก ร้าวระบมรุนแรงที่อกซ้าย “แล้วที่คุณ เคยบอกว่ารักฉันล่ะ มันหมายความว่ายังไง” ทวงถามคําสัญา ที่
เคยหลุดออกมาจากปากของเขา คําที่สามีเคยพรํ่าพรรณาว่ารักเธอ อย่างนั้นอย่างนี้ มันยังก้องอยู่ในหูไม่สร่างซา “ฮะๆๆ โง่นี่เด็กน้อย เวลาที่ผู้ชายอยากได้ผู้หญิง เขาก็ต้องหลอกล่อด้วย
คําหวานๆ กันทั้งนั้นแหละ” หัวเราะขบขันเธอ จนสายนํ้าผึ้งยืนนิ่งงัน ที่สุดท้ายแล้วเธอก็เป็นควายให้เขาหลอก ด้วยคําป้อยอแสนอ่อนหวาน เพียงเพื่ออยากได้ร่างกายตน แสดงว่าทุกอย่างที่เขา
เคยบอกล้วนโกหกทั้งเพ “คําปฏิญาณตนและคําสัญญา ในวันแต่งงาน ที่คุณเคยกล่าวมันล่ะ” นํ้าตาเม็ดโตหยดแหมะกลิ้งลงมาที่ร่องแก้ม ถามให้หมดทุกสิ่งที่อยากรู้ ไขข้อข้องใจให้เสร็จสิ้นในวัน
นี้ เธอจะได้ไม่ต้องมีอันใดติดอยู่ในใจอีก “เธอโง่เชื่อฉันเองนี่ เธอมันโง่เอง” สีหน้าตลกขบขัน พร้อมหัวเราะเยาะ คนที่ถูกกระทําได้แต่ยืนสงบนิ่ง เหมือนยืนไว้อาลัย ให้แก่ความโง่เขลา
เบาปัญญาของตน ป้ายนํ้าตาออกจากหน้างาม สูดลมหายใจเข้าปอดลึก ถึงได้กําหมัดแน่นแล้วเอ่ยออกมา “ถึงคุณจะพูดอย่างนั้น แต่หัวใจฉันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วตอนนี้ มันเปลี่ยนแปลงอะไร
ไม่ได้แล้ว เพราะคุณคือสามี คือครอบครัว และเหนืออื่นใด คุณคือผู้ชายที่ฉันรักอย่างสุดหัวใจ” มองสบตาสีเขียวมรกต แล้วพูดช้าๆ ชัดๆ สื่อความหมายให้เขารู้ว่า ทุกสิ่งที่พูดล้วนกลั่นมา
จากก้นบึ้งใจชํ้าๆ ที่โดนเขาทําร้าย จนแหลกละเอียดไม่เหลือชิ้นดี “เสียใจด้วยนะ ฉันไม่เคยต้องการ ความรักจากคนอย่างเธอเลย คนทรยศหักหลัง ผู้หญิงน่าไหว้หลังหลอก ผู้หญิงแพศยา นางงูพิษ
ฉันไม่ต้องการ” นิยาย, นิยายไทย, นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
ดวงใจแสนเสน่หา (ฉบับ UNCUT) พราวนภา 2017-02-03 (ฉบับ UNCUT) เมื่อเพลย์บอยตัวร้ายอย่างมาร์โค ดิมิเทียส เกิดตกหลุมรักสาวเฉิ่มจอมอัจฉริยะเช่นบุปผชาติ ดิลกรัตนกุล ตั้งแต่แรกเจอ ทั้ง
ที่เธอห่างไกลจากคําว่าสเปกของเขาอยู่มากโข อกไข่ดาว สาวเอเชีย แต่หนุ่มเจ้าสําราญกลับนึกอยากครอบครองเธอจนตัวสั่น ยิ่งสาวน้อยทําท่าตื่นกลัวและระวังตัวแจเขาก็ยิ่งเกิดความกระหาย
กลิ่นอายความไร้เดียงสากระตุ้นสัญชาตญาณนักล่าให้พลุ่งพล่าน จนนึกอยากกระโจนเข้าใส่สาวเจ้าที่ดูท่าทางเย็นชาและไว้ตัวจนน่าหมั่นไส้ มาร์โคปรารถนาจะฉีกทึ้งเสื้อผ้าแสนเชยระเบิดนั่น
แล้วเชยชิมลิ้มรสเนื้อในของเธอว่าจะหวานซ่านทรวงซักแค่ไหน และในเมื่อเขาอยากได้เธอเจียนจะคลั่ง เขาก็ต้องได้! ไม่ว่าวิธีไหนเขาก็จะต้องได้ครอบครองแม่เด็กน้อย ต่อให้เธอจะอกไข่ดาวและ
แบนราบกว่านี้เขาก็มีวิธีให้เธอหน้าอกใหญ่ขึ้น วิธีที่บุรุษผู้ชํ่าชองสังเวียนรักรู้ดีว่ามันจะต้องได้ผลและวาบหวามเกินคาด ‘ห้ามยิ้มให้ผู้ชายคนอื่นแบบเมื่อกี้อีกนะเบบี๋…นี่ผัวเอง’
หลังจากอ่านข้อความจบบุปผชาติก็อ้าปากค้าง อีกทั้งนึกเคืองขุ่น คนบ้า! ว่างมากนักหรือไงถึงได้ส่งข้อความมาก่อกวนเธอ และทันใดนั้นก็ฉุกคิดขึ้นได้ นี่เขาให้คนตามดูเธอเหรอ ฮึ่ย…เขาจะ
กล้าเกินไปแล้วนะ ก่อนที่สาวน้อยจะทําท่าฮึดฮัด แล้วพิมพ์ข้อความกลับไปมือไม้สั่น ‘ผัวไหนไม่ทราบ?’ ‘ก็ผัวยาหยีไงจ๊ะ น่าน้อยใจชะมัด เพิ่งขึ้นขี่กันอยู่หลัดๆ ลืมกันได้ลงคอ’
ถ้อยคําตัดพ้อต่อว่ากึ่งประณามแบบขวานผ่าซากที่อีกฝ่ายพิมพ์ส่งมาอย่างรัวๆ ทําให้บุปผชาติหน้าร้อนวาบ ‘ไอ้คนลามก! ป่าเถื่อน! ไร้อารยธรรม!’ ‘ผัวก็เป็นทุกอย่างที่เมียยกย่องสรรเสริญ
นั่นแหละจ้ะยาหยีจ๋า เออ…ว่าแต่ ห้ามยิ้มให้ไอ้หน้าจืดที่ไหนอีกเป็นอันขาดนะ…เข้าใจไหม’ ‘จะยิ้มแล้วจะทําไม’ ‘ถ้าอยู่ใกล้จะดูดปาก แต่ตอนนี้ชักอยากกระทืบไอ้หน้าจืดที่ยาหยียิ้มให้
ชะมัด’ ‘ไอ้คนพาล! ฉันจะยิ้มให้ใครมันก็เรื่องของฉัน’ อึดใจต่อมาพ่อเจ้าประคุณก็ตอบกลับ ด้วยสํานวนยียวนกวนประสาทจนเธอแทบจะกรี๊ดลั่น ‘เรื่องของเมียก็เหมือนเรื่องของผัว เราสองคนรวม
ร่างกันอย่างเมามัน ฉะนั้นเราก็เป็นเหมือนคนคนเดียวกัน ลืมแล้วหรือไงจ๊ะหวานใจจ๋า’ ‘โอ๊ยยย…บอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่เมียคุณ’ ‘ได้ผมแล้วจะไม่รับผิดชอบเลยหรือไง ผู้หญิงใจร้าย! ไม่มีความ
รับผิดชอบ!…ฟันแล้วทิ้ง!’ ถ้อยคําประณามในท้ายประโยคนี่ร้ายแรงสุดๆ ทําเอาหญิงสาวถึงกับหน้ามืด ‘คนเฮงซวย! คุณต่างหากที่เป็นฝ่ายข่มขืนฉัน’ ‘หูยยย…คนกระทําการข่มขืนที่ไหนจะตกเป็น
เบี้ยล่างให้เมียขี่ โดนเมียปรักปรําอย่างนี้ไปแจ้งความได้ไหมจ๊ะ’ ข้อความตอกกลับทําให้บุปผชาติหน้าแทบไหม้ กัดฟันกรอดๆ ทั้งโกรธทั้งอายระคนกัน ‘ไอ้ผู้ชายจอมมารยา! หื่นจิต! โคตรตอแหล!
ไปตายซะ!’ นิยาย, นิยายไทย, นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
ทหารที่รัก อัณณากานต์ 2016-11-22 “หนึ่งคนเสียสละเพื่อให้อีกคนพบสิ่งที่ดีกว่า” “เขมชาติ” ชายชาติทหารหายใจเข้าออกเป็นหน้าที่และระเบียบอันเคร่งครัด ชีวิตของเขาคุ้นชินแต่ความหยาบ
กระด้างนอนกลางดินกินกลางทราย และเธอทําให้เขารู้จักรักแรกพบ “พราวฟ้า” เด็กสาวผู้ไม่เคยรู้จักความลําบาก ชีวิตโปรยไปด้วยกลีบกุหลาบ และเขาคือรักแรกและรักเดียวของเธอ “แมว” กามเทพที่
ทําให้ทั้งคู่มาพบกัน และรักแท้จะทําให้ทุกสิ่ง “สมประกอบ” keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, annakan
ศาสตร์แห่งโหร 2562 สํานักพิมพ์มติชน รวมคําพยากรณ์อนาคตในปี 2562 อย่างรอบด้านทั้งดวงเมือง เศรษฐกิจ สังคมและชะตาชีวิตทุกราศีรายสัปดาห์ รายเดือน และตลอดปี จากโหราจารย์ชื่อดังของ
เมืองไทย
ดวงใจอาชา อัณณากานต์ ~ หนักหน่วง ฉับไว สมชาติอาชา ~ เก่งกาจ ... ตํารวจหน่วยอาชาแม้ภายนอกจะดุดันแต่จิตใจแสนอ่อนโยน กัลยกร ... นักศึกษาในเหตุกราดยิง ได้เจอกับรักแรกพบท่ามกลางห่ากระสุน
❀❀❀❀❀❀❀❀ เนื้อหาบางส่วน ❀❀❀❀❀❀❀❀ “ตุบ !” มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อหน้าฉันชัดเจนทั้งภาพและเสียง คนร้ายใบหน้าอาบเลือดพลัดหล่นจากชั้นสี่แล้วกระแทกกับเคาน์เตอร์ชั้นหนึ่ง เกิดความ
โกลาหลอยู่พักใหญ่กับตึกห้องสมุด เจ้าหน้าที่ไม่รู้กี่สิบหน่วยกรูกันเข้ามาโดยที่ฉันได้รับคําสั่งให้นั่งนิ่งๆ และเงียบกริบที่สุด “เคลียร์ !” เสียงกึกก้องดังกระหึ่มขึ้นมาพร้อมกัน
แล้วฉันก็โดนประกบหลังแบบก้าวต่อก้าว อึดใจต่อมาฉันก็ถูกนําไปส่งที่เต็นท์ของผู้ประสบภัยเพื่อตรวจร่างกาย ในความวุ่นวายฉันไม่ได้ขอบคุณไม่ได้บอกลาคนที่ช่วยชีวิตเลยแต่ฉันไม่มีวัน
ลืมใบหน้า นํ้าเสียง ความอ่อนโยนและความสุภาพของเขาแน่ๆ ทั้งชีวิตก็ลืมไม่ได้ ❀❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀❀ หมายเหตุ: บุคคล ตําแหน่ง หน่วยงาน สถานที่ ในนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้น
จากจินตนาการทั้งสิ้น ผู้เขียนขอสดุดีเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ปกป้องประเทศชาติและอยู่เคียงข้างประชาชน keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, annakan
จอมโอหังเผด็จรัก พราวนภา 2019-05-07 คํานํานักเขียน ทักทายจ้า ^^ วันนี้เอเอาอีบุ๊คมาฝากจ้า ‘จอมโอหังเผด็จรัก’ เป็นนิยายเก่าหมดสัญญา ไม่ได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้นจ้า
เนื้อหายังคงเท่าเดิม ที่เพิ่มเติมคือปกใหม่ และจํานวนหน้านะคะ ‘จอมโอหังเผด็จรัก’ เป็นภาคต่อของ เร้นรักจอมอหังการ สามารถอ่านแยกกันได้ ยังคงให้ทั้งความโหด ดิบ เถื่อน และหื่นหนักมาก
เช่นเคยจ้า เอฝากด้วยนะคะ ขอบคุณมากจ้า ^^ จงเชื่อมั่นและศรัทธาในรัก พราวนภา พฤษภาคม 2562 Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
ดั่งต้องมนตร์อสูร (ฉบับ UNCUT) พราวนภา 2017-02-05 ฉบับ (UNCUT) เมื่อน้องชายเพียงคนเดียวจบชีวิตลงด้วยนํ้ามือของผู้หญิงแพศยาสารเลว เบอนันเดส มิโลสลาฟ จึงลากคอตัวต้นเหตุมารับผลของ
การกระทําสุดระยํา ด้วยการหอบความแค้นทั้งหมดมาลงที่ โรฮันนา บวรเกียรติกัมปนาท หญิงสาวผู้แสนอาภัพ โดยไม่คิดจะไต่สวน แต่กลับลงความเห็นว่าเธอนั้นเลวชาติเกินให้อภัย และในเมื่อกฎหมาย
เอาผิดเธอไม่ได้ เขานี่แหละจะยัดเยียด ‘นรก’ ให้เธอจดจําไปจนวันตาย ‘พ่ออสูรร้าย’ กักขังเธอให้เป็น ‘จําเลยสวาท’ ผู้แสนต้อยตํ่า ดูถูกเหยียบยํ่าศักดิ์ศรีของสาวเจ้าจนไม่เหลือชิ้นดี พิพาก
ษาและ ‘ลงทัณฑ์’ จนเธอมีราคีและรอยนํ้าตาอย่างสาแก่ใจ กว่าจะรู้ว่าคนที่ตัวเองทําร้ายหาใช่ผู้ร้ายตัวจริงไม่ ก็เมื่อเสียหัวใจไปพร้อมกับสายใยแห่งรักที่เพิ่งก่อกําเนิดเสียแล้ว “คุณ
ช่างโหดร้ายกับฉันนัก” แม่สาวผู้อาภัพร้องไห้ด้วยความอาดูรสุดหัวใจ “ฉันยังร้ายได้มากกว่านี้อีก และถ้าเธอยังคิดหนี รับรองว่าเธอจะได้เห็นความร้ายชนิดนรกยังชิดซ้ายของฉันแน่” เบอน
ันเดสเอ่ยเย็นยะเยือกชวนขนลุก “ถ้าคุณเกลียดฉันมากนักทําไมไม่ฆ่าฉันซะเลยล่ะ จะเก็บฉันไว้ทําไม” โรฮันนากรีดร้องอย่างคับข้องใจ นํ้าตาไหลพรากไม่ขาดสาย ก่อนจะสะดุ้งเฮือกเมื่อคนใจ
ทมิฬคว้าเข้าที่สันกรามน้อย แล้วออกแรงบีบอย่างไร้ความปรานี พร้อมเค้นเสียงเสียงอํามหิตลอดไรฟัน “ความตายสําหรับเธอมันยังน้อยไปด้วยซํ้า” “แล้วคุณจะเอายังไง! จะเอายังไงกับฉัน!” หญิง
สาวสวนกลับอย่างสติแตก แล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความคั่งแค้นระคนอดสูอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ “ฉันก็จะ ‘เอา’ เธอไปเรื่อยๆ ยังไงล่ะ” นํ้าคําที่หลุดออกมาจากปากคนโอหังทําให้คนฟังแทบ
สิ้นสติ ก่อนจะเงยหน้าเอ่ยถามทั้งนํ้าตา เขาช่างใจดําอํามหิตผิดมนุษย์มนายิ่งนัก จับเธอมาลงทัณฑ์ด้วยการทารุณทั้งกายใจไม่พอ เขายังต้องการให้เธอไม่สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อีก
ต่อไป ถ้าจะทํากันขนาดนี้ทําไมเขาไม่ฆ่าเธอให้ตายคามือซะเลยล่ะ โรฮันนาได้แต่คิดอย่างแค้นเคืองระคนน้อยใจให้ชายผู้โหดร้ายป่าเถื่อนตรงหน้า “แล้วเมื่อไหร่คุณจะปล่อยฉันไป” “หึ…ถ้า
เธออยากไปจากฉันนัก ก็รีบยั่วฉันให้มากๆ ฉันจะได้พาเธอขึ้นเตียงบ่อยๆ แล้วรับรองว่าหลังจากนั้นไม่นานเธอโดนฉันเฉดหัวทิ้งสมใจแน่ ถ้าเธอท้องทุกอย่างก็จบ!” นิยาย, นิยายไทย, นิยายรัก,
Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
เกลียดรัก พราวนภา 2021-04-05 คนบางคนมักจะให้ความสําคัญต่อคนที่ตัวเองเกลียด อารญากับธีรเดชก็เช่นกัน แต่เกลียดกันไปเกลียดกันมาดันท้องเฉยเลย นิยาย, นิยายไทย, นิยายรัก, Thai
ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
เสน่หาคู่กัด (ฉบับ UNCUT) พราวนภา 2017-02-05 เเม่มณี Vs คุณมาเฟีย (ฉบับ UNCUT) เพราะทนความปากดีของยัยเชยตัวแสบไม่ไหว เมื่อห้าปีก่อน มาร์เวล ดิมิเทียส มาเฟียผู้ทรงอิทธิพลของ
ฝรั่งเศส จึงกําราบแม่ตัวดีด้วยการบดขยี้จุมพิตดุดันดิบเถื่อน และจูบนั้นก็ทําให้เขาไม่สามารถจูบกับผู้หญิงหน้าไหนได้อีกอย่างน่าบัดซบ มณีญา อัศวโพคิน จองจําเขาด้วยรสจูบ ฉะนั้น
เมื่อสบโอกาสเขาจึงบังคับให้แม่ตัวดีแต่งงานด้วย และตอบแทนเธอด้วยรสสวาทร้อนฉ่าอย่างสาสม! “มณีญา ห้ามวางสายนะ นี่ผัวเอง” เสียงที่ดังแว่วมากระแทกโสตประสาททําให้คนที่เพลียจัดตัวแข็ง
ทื่อ เบิกตาโพลง และหายง่วงเป็นปลิดทิ้ง “คุณมาเฟีย!” สาวน้อยอุทานเสียงหลง “ใช่แล้วจ้ะ” “นี่คุณไปได้เบอร์ฉันมาได้ยังไง” เธอซักไซ้ระรัวเร็ว ก่อนจะทําหน้ายุ่งด้วยความไม่พอใจ จะไปได้
จากใครที่ไหนถ้าไม่ใช่จากบุปผชาติ ฮึ่ย…คนบ้านั่นคงไปข่มขู่เอากับเพื่อนเธอล่ะสิ “ไม่ใช่แค่เบอร์นะจ๊ะ ที่กบดานก็ได้ด้วย” มาร์เวลเอ่ยด้วยนํ้าเสียงครื้นเครงเป็นต่อ และนั่นก็ทําให้
คนฟังถึงกับหูผึ่ง หน้าเริ่มซีดเผือด ความผิดติดตัวไม่น้อยแบบนี้จะเจอกับอะไรบ้างนะ อึ๋ย…แค่คิดก็สยองแล้ว “ห้ามไปไหนนะ รออยู่นั่นแหละเดี๋ยวไปรับ” จอมเผด็จการออกคําสั่งอย่างเฉียบ
ขาด ขณะที่ก้าวขาขึ้นรถมุ่งหน้าไปขึ้นเครื่องบินส่วนตัว “อยู่รอก็บ้าแล้ว” ยัยเชยตัวแสบสวนกลับเสียงกระด้างมีแววท้าทายในที และนั่นก็ทําให้คนฟังถึงกับกัดฟันกรอด ฉิบหาย! แม่ตัวดีจะ
ดื้อด้านไปถึงไหนกันวะ “ถ้าคิดหนี เจอที่ไหนจะปลํ้าที่นั่น” พ่อมาเฟียใหญ่คาดโทษด้วยนํ้าเสียงดุดัน ส่วนในใจก็รํ่าๆ ว่าอยากจะไปหาแม่ตัวดีให้ได้เสียเดี๋ยวนี้ ฮึ่ม…เจอตัวเมื่อไหร่
พ่อจะฟัดให้ครางเป็นลูกหมาเลยเชียว “ชิ…กลัวตายล่ะ” เธอเบ้ปากใส่โทรศัพท์ และวาจาท้าทายโดยไม่กริ่งเกรงนั้นก็ทําให้มาร์เวลคํารามลั่นด้วยความงุ่นง่านและเดือดดาลสุดขีด “งั้นเตรียม
ลุกจากเตียงไม่ไหวได้เลยแม่ตัวดี” เขาเค้นเสียงลอดไรฟันข่มขู่ ก่อนที่จะหลุดสบถออกมาเมื่อเมียตัวแสบชิงตัดสายทิ้งเสียก่อน เดาว่าตอนนี้ยัยตัวร้ายคงกําลังเตรียมเผ่นแนบ แต่อย่าหวัง
ว่าเธอจะหนีเขาพ้น เพราะเขาให้คนไปเฝ้าแม่ตัวดีตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ถึงมีปีกก็หนีไม่รอดแน่งานนี้ “อย่ามาพูดพล่อยๆ นะ ฉันไม่ได้เป็นเมียคุณ แล้วก็ห้ามมาเรียกฉันแบบนั้นด้วย ฉันไม่ชอบ
!” มณีญายกหลังมือขึ้นเช็ดรอยจูบข้างแก้ม พลางเถียงเขาจนคอแทบเป็นเอ็น “ไม่ให้เรียกว่าเมียแล้วจะให้เรียกว่าอะไร หรือว่าจะให้เรียกเบบี๋ ฮันนี่ สวีทตี้ สวีทฮาร์ท ทูนหัว ที่รัก ดาร์ลิง
มายเดียร์ มายเลิฟ คุณนายดิมิเทียส หรือคุณนายมาเฟีย ดีล่ะคนสวย แล้วไหนจะยังไอ้ที่เราทํากันเมื่อคืนยันสว่างอีก เขาเรียกว่าเป่ากบกันหรือไงครับคุณเชย” มาร์เวลไม่สนใจการออกคําสั่ง
ด้วยท่าทางเอาเรื่องของเมียป้ายแดง ลอยหน้ายิ้มยั่ว ร่ายยาวถ้อยคําที่จะใช้เรียกขานเธอ โดยการขุดเอาทุกสรรพนามที่หัวสมองอันเฉียบแหลมพอจะคิดได้ในตอนนี้ ก่อนจะยิงคําถามยียวน ทําเอา
คนฟังอยากจะซัดหนักๆ ตรงเบ้าตาไหวระริกนั่นนัก “คุณมาร์เวล!” มณีญาแผดเสียงลั่นด้วยความอับอาย ตวัดตาค้อนอย่างเคืองๆ ส่วนคนที่โดนเขวี้ยงค้อนวงใหญ่ใส่กลับไม่สะทกสะท้าน “โอ้…ดีใจจัง
ที่เมียจ๋ายังจําชื่อผัวได้ แต่อยากให้เรียกคุณมาเฟีย เหมือนตอนที่เรากําลังเข้าด้ายเข้าเข็มกันมากกว่า เมื่อคืนฟังแล้วได้อารมณ์ชะมัดเลยยาหยี” รอยยิ้มยั่วแหย่ปรากฏบนเรียวปากหยัก
มาร์เวลยังยวนอารมณ์อย่างสนุกสนาน ตอนท้ายจงใจก้มลงกระซิบกระซาบข้างหู “อ๊าย…หยุดพูดไปเลยนะคนบ้า” มณีญาเดือดจัดกระทืบเท้าเต้นเร่าๆ ด้วยความคับข้องใจ แต่ไม่สามารถที่จะทําอะไรเขา
ได้เลย สิ่งที่พอทําได้ก็มีเพียงอาการฟึดฟัดให้เขาได้อมยิ้ม “ไม่ได้เป็นคนบ้า แต่เป็นคนหล่อและเป็นสามีของมณีไงจ๊ะ เอ๊ะ…หรือว่าจําไม่ได้ จะได้พาไปทบทวนความทรงจํา แต่เอาไว้คืนนี้ดี
กว่านะ เมื่อคืนเธอรุกฉันหนักจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน เพลียชะมัดเลยทูนหัว” นิยาย, นิยายไทย, นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
หุ้น 101 ติดกระดุมเม็ดแรกการลงทุนให้ถูกต้อง IDEATRADE TEAM สํานักพิมพ์ เช็ก ราคาปก 295 บาท ลด 20% คงเหลือ 236 บาท การลงทุน..คือ..การนําเงินที่เก็บสะสมไปสร้างเป็นผลตอบแทนที่สูงขึ้น
..ทว่าต้องแลกกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อตัดสินใจในการลงทุนแล้ว..ต้องมีการคิดวางแผน..ศึกษา หาความรู้ในเรื่องของการลงทุนอย่างรอบคอบ..เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
และเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับการลงทุน นอกเหนือจากการค้นคว้า ในตํา��รา..การเข้าร่วมสัมมนาที่ในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายการปรึกษาพูดคุยโดย Marketing ที่
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ก็สามารถสร้างพอร์ตที่แข็งแรงให้กับนักลงทุนได้เช่นกัน ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com
เมียสมนาคุณ (ฉบับ UNCUT) พราวนภา 2017-04-22 มาร์โบโล คอฟอร์ด ไม่ปรารถนาจะเหลือบแลตุ๊กตาดิ้นได้ที่ถูกนําตัวขึ้นมาประมูลบนเรือสําราญสุดหรูของตนเลยสักนิด มิหนําซํ้ายังแสดงท่าที
รังเกียจอย่างเปิดเผย ทว่าอยู่ๆ แม่สาวน้อยในชุดหูกระต่ายสีชมพูหวานแหววที่เขาปรามาสด้วยความสมเพชก็หล่นตุ้บลงบนตัก ครั้นจะไม่รับไว้ไอ้เพื่อนตัวแสบที่ยกให้กลับลอยหน้าบอกว่าจะมอบ
เธอให้แก่ผู้ชายกลัดมันทั้งหลาย ถึงแม้จะไม่พิสมัยสาวเจ้าสักกระผีก หากแต่มนุษยธรรมเล็กๆ ในใจกลับกระตุ้นให้เขารับเธอไว้เอง และนั่นก็ทําให้ ลักษณ์ณารา สุขวิมล รอดพ้นจากการเป็น
โสเภณีเต็มขั้น ทว่าที่สุดเธอกลับได้รู้ซึ้งว่าตัวเองได้หนีเสือปะจระเข้เข้าเสียแล้ว เพราะในทันทีที่เขารู้ว่าเธอเป็นน้องสาวของผู้ชายที่เขา 'เเค้น' เขาก็ตอบเเทนเธอด้วยความ 'รักจอม
ปลอม' หลอกล่อให้เธอรักอย่างหมดใจ ก่อนจะเฉดหัวทิ้งให้สาสมกับความเเค้นที่อัดเเน่นในอก “อย่าทําอะไรบ้าๆ กับนํ้าในที่ทํางานนะ” ลักษณ์ณาราเอ่ยห้ามเจ้าพ่อสุดหื่นเสียงหลง พลางออกอาการ
ขัดขืนปัดป้องอย่างสุดกําลัง “ว้าย!” คนโดนคุกคามหวีดร้องสุดเสียงด้วยความแตกตื่น เมื่อเจ้าพ่อคลั่งรักออกแรงกระชากอาภรณ์ห่มกายงามออกจนหมดเกลี้ยงในพริบตา “จะทําอะไร! อย่านะ! ทําที่
นี่ไม่ได้!” เจ้าของร่างงดงามเปล่าเปลือยรีบร้องห้ามปากคอสั่น พร้อมทั้งตะเกียกตะกายขึ้นจากโซฟาหรู หากแต่ไม่สําเร็จเพราะเขาตามติดทาบร่างทรงพลังลงมากักตัวไว้ในอ้อมอกผ่าวระอุ “เซ็ก
ส์ไม่จําเป็นต้องเกิดในห้องนอนอย่างเดียวหรอกนะทูนหัว ขอเพียงกายพร้อม ใจพร้อม เราทําได้” เสียงหื่นกระซิบอู้อี้ชิดซอกคอหวานหอม “แต่นํ้าไม่พร้อมนี่นา” หญิงสาวประท้วงผาดแผ่ว พลาง
ส่ายหน้าหลบเลี่ยงปากและจมูกร้อนๆ ที่กําลังพรมจูบไปทั่วดวงหน้างามอย่างตะกละตะกลาม “ผมจะทําให้คุณพร้อมเองทูนหัว” ฉาด!!! จากฤทธิ์ฝ่ามือประเคนเข้าใส่เสี้ยวหน้าคร้ามคมที่ไม่เบานัก
ทําให้ใบหน้าของมาร์โบโลหันไปตามแรงตบ และซีกหน้าแดงเป็นปื้นขึ้นในทันตา ใช้ปลายลิ้นดุนดันกระพุ้งแก้มด้านที่โดนตบ แล้วค่อยๆ หันดวงตาวาวโรจน์มาสบสานสายตากับคนตัวเล็กอย่างเอา
เรื่อง “สารเลว ฉันเกลียดคุณ!” ลักษณ์ณาราตะเบ็งเสียงก่นด่าเขาทั้งนํ้าตาด้วยความอัดอั้นตันใจ ยิ่งเธอขืนกายออกจากพันธการร้ายมากเท่าไหร่ เขายิ่งจงใจบดเบียดร่างทรงพลังเข้าหามากเท่า
นั้น “ฉันก็เกลียดน้องสาวไอ้ชาติชั่วอธิปมากเหมือนกัน เธอมันก็คงจะเลวไม่ต่างอะไรกับพี่ชายของเธอ” เขาพิพากษาเธอด้วยนํ้าคําร้ายกาจ “หากฉันกับพี่ชายฉันเลว คุณก็คงสามานย์ไม่ต่างกัน”
จ้องมองใบหน้าคมเจิดจรัสที่อัดแน่นไปด้วยความหล่อร้ายกาจ พร้อมกับเค้นเสียงแข็งตวาดลั่น “สามานย์อย่างนั้นเหรอ แล้วเธอจะได้รู้ซึ้งถึงคําว่าสามานย์อย่างถึงแก่น” เจ้าพ่อหนุ่มคําราม
ทวนคําพร้อมแสยะยิ้มอย่างน่าสะพรึงกลัว พลอยทําให้คนมองถึงกับตัวสั่นงันงก หากแต่ไม่สามารถก้าวขาอันสั่นเทาหนีจากรัศมีอันตรายที่กําลังเปล่งประกายออกมาจากตัวเขาได้เลย ขาดคําร่าง
ที่หล่อเลี้ยงไปด้วยไฟแห่งความเคียดแค้น ก็ลงมือฉีกกระชากอาภรณ์ที่ห่มกายสั่นระริกออกอย่างรุนแรงจนขาดหลุดติดมือในชั่วพริบตา จับร่างบางโยนลงไปบนโซฟา แล้วโถมร่างทรงพลังลงไป... นิยาย
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