เกมคาสิโนออนไลน์
Thank you utterly much for downloading
เกมคาสิโนออนไลน์.Maybe you have knowledge that, people have
see numerous times for their favorite books in the same way as
this เกมคาสิโนออนไลน์, but stop taking place in harmful
downloads.
Rather than enjoying a fine book gone a cup of coffee in the
afternoon, instead they juggled next some harmful virus inside
their computer. เกมคาสิโนออนไลน์ is easily reached in our digital
library an online permission to it is set as public consequently you
can download it instantly. Our digital library saves in multiple
countries, allowing you to acquire the most less latency time to
download any of our books subsequent to this one. Merely said,
the เกมคาสิโนออนไลน์ is universally compatible past any devices
to read.

กระเช้าสีดา Kritsanā ʻAsōksin
1984
รักสุดท้ายของนายมาเฟีย
ภรปภัช โรเบิร์ต คาลอฟกี้
มหาเศรษฐีหนุ่มชาวอเมริกัน
วัย 35 ปี
เจ้าของธุรกิจค้าอาวุธสงครา
มให้กับรัฐบาลประเทศต่างๆ
ทั่วโลก
เขาเป็นมาเฟียที่แม้จะมีใบห
น้าหล่อเหลา
แต่เขาก็โหดเหี้ยม ดิบ

เถื่อน
ไม่มีอะไรที่เขาอยากได้แล้ว
จะไม่ได้ดังใจปรารถนา
สโรชินี เอกธนาวิวัฒน์
สาวน้อย วัย 24 ปี
เธอเป็นคนน่ารัก จิตใจดี
ขี้สงสาร อาศัยอยู่กับป้า
ในร้านขายสเต๊กขนาดใหญ่บนยอ
ดดอยสูง
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวช
ื่อดังแห่งหนึ่ง ใน
จ.แม่ฮ่องสอน
ความรักของเจ้าพ่อค้าอาวุธส
1/14

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

ุดโหดกับสาวน้อยแสนซื่อที่เ
กลียดสงครามเข้าไส้
จะเป็นอย่างไรกันนะ
คนที่เจ็บปวดกับความรักเช่น
เขา
จะสามารถเปิดใจรับสาวน้อยน่
ารักคนนี้ได้หรือเปล่า
หรือพวกเขาจะกลายเป็นเส้นขน
านของกันและกันตลอดไป
ติดตามได้ใน
“รักสุดท้ายของนายมาเฟีย”
โปรย... “บัว
คุณร้องไห้ทำไมกัน
ผมพูดอะไรผิดเหรอ”
เขารีบเช็ดน้ำตาให้เธอ
แล้วก็ต้องตกใจมาก
เมื่อเธอเข้ามากอดเขาเอาไว้
“บัวสงสารคุณค่ะ
ทำไมชีวิตคุณถึงได้น่าสงสาร
ขนาดนี้คะ
คุณคงเจ็บปวดมากเลยใช่ไหมคะ
ที่โดนคนรักหักหลัง
บัวเข้าใจแล้วค่ะ
ว่าทำไมตอนนี้คุณถึงกลายเป็
นแบบนี้”
เธอกอดเขาเอาไว้แน่น
เธอเชื่อทุกอย่างที่เขาพูด
ไม่รู้เพราะอะไร
“ไม่ต้องมาสงสารผมหรอก
ผมไม่ได้เจ็บปวดกับมันอีกแล
้ว เลิกร้องไห้ได้แล้ว
ผมบอกแล้วไงว่าไม่ชอบเห็นคน
ร้องไห้” เขาดึงตัวเธอออก
รู้สึกแปลกๆ ในหัวใจ

“บัวหยุดร้องไม่ได้ค่ะ
เรื่องของคุณมันเศร้าจริงๆ”
เธอมองตาของเขาน้ำตาไหลไม่ห
ยุด “ถ้าบัวไม่หยุดร้อง
ผมจะจูบบัวแล้วนะ” keyword:
นิยาย, นิยายไทย, Thai novel,
Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
pornpaphat
บังเอิญรัก แพรสีนิล
2021-05-14
เมื่อไม้เบื่อไม้เมาที่ห่าง
หายกันไปกว่าสองปี อยู่ดี ๆ
วันหนึ่งความบังเอิญก็เหวี่
ยงให้คชา
ชายหนุ่มปากปีจอได้กลับมาเจ
อนิล
คุณหมอสาวเจ้าพยศอีกครั้ง
นอกจากจะได้รับเกียรติให้เป
็นไม้กันหมากิตติศักดิ์แล้ว
ยังพบว่าเธอได้กลายมาเป็นเพ
ื่อนบ้านคนใหม่อีกด้วย
คราวนี้มีหรือที่คนอย่างคชา
จะยอมปล่อยให้เธอหนีหายไปอี
ก ไหน ๆ
ก็ถูกด่าว่าเป็นสัมภเวสีผีไ
ม่มีญาติแล้ว
ก็ขอวนเวียนมันอยู่ใกล้ ๆ
เธอแบบนี้นี่แหละ
ยัยหมอผีที่รัก! ตัวอย่าง
"ถะ....ถอย! ถอยไปนะ!!
เป็นหมารึไง
แทะเล็มฉันอยู่ได้!"
ท่อนขาแข็งแรงพาดทับท่อนล่า
งเสียจนเธอขยับตัวไม่ได้
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นิลก่นด่าคชาอย่างเกรี้ยวกร
าด
พลางใช้มือดันกายกำยำออกห่า
ง "ทีสองที
คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง"
คชาหยอกเย้าด้วยน้ำเสียงกลั
้วหัวเราะ
ไล้ปลายนิ้วไปตามพวงแก้มนวล
อย่างอ้อยอิ่ง
ก่อนเลื่อนมาหยุดลงที่ริมฝี
ปากอวบอิ่มสีแดงเชอร์รี่
"นายกำลังเอาเปรียบฉันอยู่นะ
!"
"งั้นฉันให้เธอหอมแก้มคืนก็ไ
ด้ จะได้เท่าเทียมกัน"
นิลกรอกตามองบน
ทุบแผงอกกว้างเบา ๆ
เพื่อให้เขาขยับถอยออกไป
เธอเม้มปากเข้าหากันแน่นเมื
่อสังเกตได้ว่าสายตาของชายห
นุ่มฉายแววอันตรายออกมา
ถึงแม้เขาจะแทะโลมเธออยู่บ่
อยครั้ง
แต่มากสุดก็ทำเพียงแค่จูบแล
ะยั้งตัวเองไว้ได้ทันเสมอ
ทั้งคู่จึงยังไม่เคยเลยเถิด
ถึงขั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ
้งกันเลย "เอ่ออ
ฉันว่า...เราไปกินข้าวกันดีไห
ม" "อืมมม หิวแล้วเหรอ
ไหนบอกง่วง"
คชาใช้ปลายจมูกโด่งคลอเคลีย
ไปตามพวงแก้มนุ่ม
กดฝังหยอกเย้าซ้ำ ๆ

สบสายตาวูบไหวของหญิงสาวแล้
วลอบกลืนน้ำลายลงคอเอือกใหญ
่
รู้สึกได้ถึงความร้อนระอุบา
งอย่างของท่อนล่างที่กำลังก
่อตัวขึ้น "จูบหน่อยได้ไหม"
"หะ?" ถามบ้าอะไรเนี้ย!
ใครเขาสั่งเขาสอนให้ถามก่อน
ทำ ปัดโถ!
จะให้ฉันตอบว่ายังงายยยยยยย
รับประกันความฟิน ความจิ้น
ความน่ารัก
และถ้าคุณชอบพระนางสายสตรอง
ที่ฟาดตัวร้ายแบบปั๊วะปังด้
วยแล้ว คุณต้องลองอ่านนะ!
ในเซตมีทั้งหมด 5 คนนะคะ 1.
คชา x หมอนิล จาก บังเอิญรัก
2. หมอนัท x หมอฟ้าใส จาก
รักอำพราง 3. หมอเกมส์ x
น้ำค้าง จาก
รักอำพรางคู่พิเศษ 4. ต้นไม้
x ใบบัว จาก เพื่อน(ไม่)จริง 5.
อาร์ม x ยูกิ จาก
กับดักรักร้าย
สามารถอ่านแยกกันได้ค่ะ
เพียงแค่มีความสัมพันธ์ที่เ
ชื่อมโยงกันในบางฉากเท่านั้
น keyword: นิยาย, นิยายไทย,
Thai novel, Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, praesrinil
ทหารที่รัก อัณณากานต์
2016-11-22
“หนึ่งคนเสียสละเพื่อให้อีกค
นพบสิ่งที่ดีกว่า” “เขมชาติ”
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ชายชาติทหารหายใจเข้าออกเป็
นหน้าที่และระเบียบอันเคร่ง
ครัด
ชีวิตของเขาคุ้นชินแต่ความห
ยาบกระด้างนอนกลางดินกินกลา
งทราย
และเธอทำให้เขารู้จักรักแรก
พบ “พราวฟ้า”
เด็กสาวผู้ไม่เคยรู้จักความ
ลำบาก
ชีวิตโปรยไปด้วยกลีบกุหลาบ
และเขาคือรักแรกและรักเดียว
ของเธอ “แมว”
กามเทพที่ทำให้ทั้งคู่มาพบก
ัน และรักแท้จะทำให้ทุกสิ่ง
“สมประกอบ” keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ,
annakan
รักร้ายพ่ายกลรัก Lalanda
(สุธาสินี) มรุต
สิงห์เกรียงไกร
เมื่อหนุ่มหล่อสุดเร้าใจ
เจ้าของธุรกิจรีสอร์ตและศูน
ย์การค้า
พร้อมควบตำแหน่งปาป๊าของน้อ
งชมพู่ผู้เป็นดั่งดวงใจ
ภารกิจรักหาหม่ามี้ให้ลูกสา
วตัวน้อยจึงเริ่มขึ้น
เล่ห์กลหลายร้อยเล่มเกวียนข
องพ่อยอดชายถูกงัดมาใช้กับส
าวสวยอย่างพัชริดา
อีกทั้งยังต้องฝ่าด่านว่าที
่พ่อตามาดนิ่งและแม่ยายจอมเ

นี้ยบ
แต่มีหรือที่มรุตจะถอยหนี
เมื่อได้แรงเชียร์สุดใจจากส
าวน้อยแสนซน
ที่แอบทำคะแนนแซงทางโค้งไปก
่อนคุณพ่อซะอีก
ปฏิบัติการครั้งนี้เขาต้องไ
ด้หม่ามี้มาให้น้องชมพู่อย่
างแน่นอน พัชริดา อัครรัตน์
หลังจากเกิดเหตุวุ่นวายในผั
บคืนนั้น
ไฮโซสาวจึงอยากหลบลี้หนีไปพ
ักผ่อนสักระยะ
เธอขอติดตามชายหนุ่มที่ให้ค
วามช่วยเหลือไปพักที่รีสอร์
ตของเขา
และที่นั่นเธอต้องเดินตามเก
มของกามเทพตัวน้อยโดยไม่รู้
ตัว
เมื่อลูกสาวแสนน่ารักที่อยา
กหาหม่ามี้ให้ปาป๊าใจจะขาดเ
กิดหมายมาดเธอเข้า
อีกทั้งเสน่ห์อันร้ายกาจของ
คุณพ่อวายร้าย
บวกกับความออดอ้อนของน้องชม
พู่
ทำเอาใจสาวตีลังกาหกคะเมนอย
ู่หลายครั้ง
แล้วอย่างนี้เธอจะไม่ใจละลา
ยไปกับปฏิบัติการของสองคนได
้อย่างไรเล่า นิยายชุด
สามพี่น้องอัครรัตน์
ประกอบด้วย 1. เล่ห์ร้ายซาตาน
2. รักร้ายพ่ายกลรัก 3.
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โซ่สวาททาสดวงใจ keyword:
นิยาย,
นิยายไทย,หนังสือไทย,ไทย,thai
book, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ,lalanda ดู EBook เรื่องอื่นๆ ได้ที่
http://www.hytexts.com/thirdst
oreebook
ดวงใจอาชา อัณณากานต์ ~
หนักหน่วง ฉับไว สมชาติอาชา
~ เก่งกาจ ...
ตำรวจหน่วยอาชาแม้ภายนอกจะด
ุดันแต่จิตใจแสนอ่อนโยน
กัลยกร ...
นักศึกษาในเหตุกราดยิง
ได้เจอกับรักแรกพบท่ามกลางห
่ากระสุน ❀❀❀❀❀❀❀❀
เนื้อหาบางส่วน ❀❀❀❀❀❀❀❀ “ตุบ
!”
มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อหน้าฉ
ันชัดเจนทั้งภาพและเสียง
คนร้ายใบหน้าอาบเลือดพลัดหล
่นจากชั้นสี่แล้วกระแทกกับเ
คาน์เตอร์ชั้นหนึ่ง
เกิดความโกลาหลอยู่พักใหญ่ก
ับตึกห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ไม่รู้กี่สิบหน่
วยกรูกันเข้ามาโดยที่ฉันได้
รับคำสั่งให้นั่งนิ่งๆ
และเงียบกริบที่สุด “เคลียร์
!”
เสียงกึกก้องดังกระหึ่มขึ้น
มาพร้อมกันแล้วฉันก็โดนประก
บหลังแบบก้าวต่อก้าว

อึดใจต่อมาฉันก็ถูกนำไปส่งท
ี่เต็นท์ของผู้ประสบภัยเพื่
อตรวจร่างกาย
ในความวุ่นวายฉันไม่ได้ขอบค
ุณไม่ได้บอกลาคนที่ช่วยชีวิ
ตเลยแต่ฉันไม่มีวันลืมใบหน้
า น้ำเสียง
ความอ่อนโยนและความสุภาพของ
เขาแน่ๆ
ทั้งชีวิตก็ลืมไม่ได้
❀❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀❀
หมายเหตุ: บุคคล ตำแหน่ง
หน่วยงาน สถานที่
ในนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจา
กจินตนาการทั้งสิ้น
ผู้เขียนขอสดุดีเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน
ที่ปกป้องประเทศชาติและอยู่
เคียงข้างประชาชน keyword:
นิยาย, นิยายไทย, Thai novel,
Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
annakan
คลั่งรักคุณภรรยา กานต์มณี
2021-07-06 "นับเก้า
ถูกว่าจ้างให้มาเป็นเมียหลอ
กๆ ของ อาเดรียน เกเรย์โร
มาเฟียหน้าโหดที่ไม่ว่างหาเ
มียด้วยตัวเอง
และให้เหตุผลแกมบีบบังคับว่
าเธอต้องชดใช้ ชดใช้อะไร!
เธอต้องชดใช้อะไรเขาเนี่ย
ไม่รู้ไปทำบาปอะไรไว้
ถึงได้ตื่นมาเจอเจ้ากรรมนาย
เวรในรูปแบบของผู้ชายกวนประ
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สาท
เขาปิดประตูไม่ให้เธอปฏิเสธ
ได้
แต่ก็ยังมีช่องโหว่ให้เธอได
้เอาคืนเล่นๆ
เอาสิ...เงินเขากับหัวใจเธอ
ใครจะจนแต้มก่อนกัน!
“งั้นฉันจะขอร่างสัญญาเพิ่ม”
ดึงเอกสารในมือเขากลับมา
ใช้ปากกาสีแดงจดไว้ด้วยการด
อกจันตัวโต “เอ้า ตามนี้”
“หืม? เขี้ยวมาก” “แน่นอน
ต้องเอาให้คุ้ม
แล้วก็ร่างมาตามนี้ด้วย
ไม่อย่างนั้นฉันไม่ตกลง
คุณอยากได้ฉันเป็นเมียนัก
ฉันก็ยอม
แต่คุณต้องรับเงื่อนไขของฉั
นให้ได้ด้วยเหมือนกัน”
เรื่องความร้ายเธอไม่แพ้ใคร
ยิ้มมุมปากมองอีกฝ่ายอย่างส
ะใจเมื่อเขาก้มลงอ่านสิ่งที
่เธอเพิ่งเขียนเพิ่มเมื่อคร
ู่ “ไง อึ้งเลยสิ เครียดไหม
เปลี่ยนใจยังทัน” “ไม่”
แค่นี้ไม่ระคายขนหน้าแข้งเข
าหรอก “จูบละแสน
ถ้าจับแขนก็หนึ่งหมื่น”
เธอยังพูดต่อ
“จับอย่างอื่นล่ะ”
“อย่างอื่นมากกว่านี้ราคาเหม
าๆ เลยนะ หนึ่งล้าน” “ได้
ขึ้นเตียงเมื่อไรจ่ายหนึ่งล
้าน

รับประกันได้เลยว่าฉันคงได้
จ่ายสามร้อยหกสิบห้าล้าน
เพราะคงต้องขึ้นเตียงด้วยกั
นทุกวัน” " keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ,
lightoflove
I's ไอส์ เล่ม 12 (จบ) Masakazu
Katsura เซโตะ อิจิทากะ
เด็กนักเรียนมัธยมที่ขี้อาย
เวลาเข้าหาเพศตรงข้าม
ชอบทำอะไรตรงข้ามกับที่ตัวเ
องคิด
และจะมานั่งนึกเสียใจทีหลัง
แอบชอบ อิโอริ มาตลอด
แต่ไม่กล้าพูด
แต่วันหนึ่งถูกเข้าใจผิดเนื
่องด้วยมีวัยรุ่นอันธพาลได้
กล่าวถึงเรื่องด้านลบที่อิโ
อริได้ไปถ่ายแบบ
แล้วยังต้องมาทำงานร่วมกัน
ขณะที่ทั้งสองเริ่มที่จะยอม
รับซึ่งกันและกัน อากิบะ
อิตซึกิ
ก็ได้เข้ามาในชีวิตเพื่อทำต
ามคำสัญญาที่ได้ทำไว้กับอิจ
ิทากะว่า จะแต่งงานกัน
(ตัวละครหลักในเรื่อง
ชื่อจะขึ้นด้วยตัวอักษร I)
เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับความรั
ก ตลก แกมทะลึ่งเล็กน้อย
สุขภาวะ สร้างได้ 2008
Compilation of articles on
promoting health in Thailand.
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เศรษฐกิจการพนัน 2003 On the
gambling business in Thailand.
Flavor ภัตตาคารวุ่นรัก Zhen
Ying 2021-07-16
เมื่อบิดาจากไป
เหลือไว้เพียงพินัยกรรมอันน
่าตกใจ ‘เซียวเอินจั่ว’
ในตำำแหน่งประธานบริษัทชอว์
จะต้องทำให้ภัตตาคาร Flavor
ได้รับมิชลินสตาร์ 3 ดวง
หรือเทียบเท่าคะแนนสูงสุดใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด
ื่ม เพื่อมารดาที่ป่วย
และไม่ต้องการให้บ้านใหญ่ได
้ในสิ่งที่ปรารถนา
บวกกับความเป็นมืออาชีพของผ
ู้จัดการร้านอาหารชั้นนำ
เซียวเอินจั่วทำได้เพียงต้อ
งสู้เท่านั้น ‘ต่งหวง’
ที่ไม่ได้พบหน้ากันมานานหลา
ยปี
กลายเป็นหัวหน้าแผนกครัวของ
ภัตตาคาร Flavor
ตำแหน่งของเขามีความสำคัญมา
กในศึกการต่อสู้แย่งชิงมรดก
ครั้งนี้!
ทว่าเซีียวเอินจั่วและต่งหว
งไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย
่างสงบ
เซียวเอินจั่วตกใจมากเมื่อร
ู้สึกว่าต่งหวงผู้มีนิสัยชั
่วร้าย
เหมือนเปลวไฟร้อนแรงกลับดึง
ดูดความสนใจของเขาอย่างมาก

keyword: นิยาย, นิยายไทย,
Thai novel, Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, Hermit_Books
ท่านประธานซาตาน (ซีรีส์ชุด
ภรรยาท่านประธาน ลำดับที่ 1)
กัณฑ์กนิษฐ์ 2020-09-03 "
ความเข้าใจผิดเป็นเหตุให้
กาเนส เดอ ฟิลาฟลองซ์
ตัดขาดความสัมพันธ์กับ
คาริตา เพียงพบรัก
จากคนรักจึงกลายเป็นแค่อดีต
คนรัก...
กฎของแฟนเก่าคือการเพิกเฉยต
่อกันไม่ใช่หรอกหรือ
กาเนสบอกเลิกเธอ
หยิบยื่นความเจ็บช้ำให้เธอ
แต่กลับไม่ยอมตัดขาดจากชีวิ
ตของเธอ
ความเจ็บช้ำยังไม่ทันเจือจา
ง เขาก็หวนคืนกลับมา… หึง!
หวง! แสดงความเป็นเจ้าของ!
กระชากเธอกลับคืนสู่อ้อมแขน
ไร้หัวใจของเขาอย่างไม่ปราน
ี! “มีอะไร”
อาการออดอ้อนแบบนี้
กาเนสไม่คุ้นเคย
คาริตาไม่เคยอ้อนเขาเลย
เธอเป็นคนรักที่แทบจะเรียกไ
ด้ว่าไร้ปากเสียง
หญิงสาวทำตัวเหมือนเงามากกว
่า
พยายามที่จะทำให้ตัวเองโปร่
งแสงมากที่สุดเมื่อใกล้ชิดเ
ขา
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จนกาเนสหงุดหงิดว่าเธอต้องก
ารเขาจริงหรือเปล่า
“เพราะฉันเจ็บปวดค่ะ”
“เจ็บปวด?” “ค่ะ
การที่คุณเดินออกไปจากชีวิต
ฉัน ทำให้ฉันเจ็บปวด
ฉันต้องทำงานเยอะๆ
เพื่อไม่ให้ตัวเองมีเวลาว่า
งสำหรับความเจ็บปวดค่ะ”
กาเนสแตะนิ้วลงบนพวงแก้มแดง
ปลั่ง
ชายหนุ่มเกลี่ยนิ้วกับแก้มเ
ธอเบาๆ
คาริตาเขินอายอย่างน่ารัก
เมื่อพยายามจะสื่อความรู้สึ
กของตัวเอง
“ฉันไม่รู้จะทำยังไงถึงจะรับ
มือกับความรู้สึกเคว้งคว้าง
ที่เกิดขึ้นได้
ฉันไม่เคยต้องเจอกับความรู้
สึกแบบนี้มาก่อน
ฉันก็เลยเลือกที่จะทำงานให้
มากที่สุดค่ะ”
“ทำงานจนน้ำหนักลด?”
“ฉันไม่ค่อยหิวค่ะ
แต่ฉันก็พยายามกิน
แต่ก็ยังกินได้น้อย
ฉันก็เลยต้องดูแลตัวเองเป็น
พิเศษเพื่อไม่ให้ร่างกายของ
ฉันทรุดโทรม”
“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
มารดาข้าคือนางร้ายข้ามภพ
เสวี่ยเฟิง 2021-04-05
ครอบครัวที่เคยสุขสันต์ถึงค
ราวต้องแตกร้าว
เมื่อบิดาที่เป็นถึงรองแม่ท
ัพอนาคตไกลพาชู้รักกับบุตรี
ที่แอบซ่อนเอาไว้เนิ่นนานหล
ายปีมาเปิดตัวถึงจวน
ทำให้มารดาอันเป็นที่รักของ
นางเจ็บช้ำน้ำใจและผิดหวังอ
ย่างรุนแรง
และเพียงเพื่อปกป้องชู้รักท
ี่แสร้งทำตัวเป็นสตรีอ่อนแอ
จากฮูหยินเอกที่กำลังอาละวา
ด
บิดาถึงกับกล้าที่จะลงมือกั
บสตรี
ที่คงหลงลืมไปชั่วขณะว่าเป็
นเหตุผลสำคัญ
ที่ทำให้ตนเองมีทุกสิ่งทุกอ
ย่างในวันนี้
สุดท้ายแล้วมารดาผู้คับแค้น
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ใจจึงถูกนางร้ายข้ามภพทะลุม
ิติมาสิงร่าง
ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงห
น้าล้วนเป็นไปตามเรื่องราวใ
นนิยาย
ที่นางยังอ่านไม่จบในชาติที
่แล้วทุกประการ ตายจริงๆ
ในเมื่อมารดาของข้าคือนางร้
าย
เช่นนั้นข้าเองก็ต้องเป็นนา
งร้ายที่ร้ายไม่แพ้กันใช่หร
ือไม่ keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ,
deetorjaibooks
บอสครับอย่าจับผม(ทำเมีย)
นางฟ้าจันทรา 2020-06-22
ไอ้เด็กบ้านี่มันกระโดดขวาง
หน้ารถผมครับ
ผมก็เลยจับทำเมียซะเลย
keyword: นิยาย, นิยายไทย,
Thai novel, Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, Channakarn
นอกรอบข้างสภา ʻAnit
ʻŌsathānukhro̜ 2004 Criticism
on Thai politics with reference
to socio-economic problems in
Thailand.
นิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขี
ยน! 1 ฉางโกวลั่วเยวี่ย เขียน
ลู่เผิ่งฮวา แปล 2019-12-21
"ใน ‘น้องสาวขุนนางทรราช’
หลินหว่านเขียนเอาไว้ว่า...
‘หลี่เหวยหยวน’

ตัวประกอบชายอันดับสองที่จะ
ได้เป็นเสนาบดีกังฉินที่ยิ่
งใหญ่
มีชีวิตในวัยเด็กที่แสนจะอา
ภัพ บิดาอ่อนแอแต่งงานใหม่
หลี่เหวยหยวนขึ้นชื่อว่าเป็
นลูกที่เกิดจากสาวใช้ต้นห้อ
ง มารดาเสียสติคลุ้มคลั่ง
ชอบใช้ความรุนแรงกับเขา
ท่านย่าไม่รัก
และทำให้ทุกคนในจวนพานเกลีย
ดเขาไปด้วย
หลี่เหวยหยวนเติบโตมาด้วยสภ
าพจิตใจที่วิปริตบิดเบี้ยว
ไม่ว่าใครที่เคยสร้างความขุ
่นเคืองแก่เขา...
ทางเดียวที่เขาเหลือให้คือค
วามตาย รวมถึง
‘หลี่หลิงหว่าน’
ตัวประกอบหญิง
ญาติผู้น้องของเขาที่บังอาจ
ไปรังแกหญิงที่เขารู้สึกดีด
้วย
เขาตัดลิ้นนางและป้อนหญ้าไส
้ขาดให้กิน
แม้แต่วาระสุดท้ายของชีวิตก
็ยังทรมานอย่างถึงที่สุด
และใช่แล้ว...
วันหนึ่งหลินหว่านก็ตื่นมาเ
ป็น ‘หลี่หลิงหว่าน’
ตัวละครที่ตนเองเขียนในวัยแ
ปดขวบ! ไม่นะ!
นี่นางต้องมีจุดจบแสนอเนจอน
าถอย่างที่เขียนไว้เองหรือ
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นับว่าขุดหลุมฝังตนเองโดยแท
้!" keyword: นิยาย, นิยายไทย,
Thai novel, Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, jamsaipub
ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ 1997
กุหลาบร้ายพ่ายรัก ซีรี่ส์
ดอกไม้ของมาเฟีย III ภรปภัช
นิยายเรื่องนี้เป็นหนึ่งในซ
ีรี่ส์ชุด ดอกไม้ของมาเฟีย
ซึ่งเป็นภาคต่อรุ่นลูก
รักสุดท้ายของนายมาเฟีย
(โรเบิร์ต & สโรชินี)
โดยซีรี่ส์ชุดนี้จะมีด้วยกั
นทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ 1.
เสน่หามนตราลิลลี่ 2.
ทานตะวันที่รัก 3.
กุหลาบร้ายพ่ายรัก
ฝากติดตามทุกเรื่องด้วยนะคะ
เนื้อหาโดยย่อของเรื่อง
กุหลาบร้ายพ่ายรัก
“เธอคือดอกไม้ที่เต็มไปด้วยห
นามแหลมคม
แต่เขาก็ยังคงไม่อยากปล่อยใ
ห้หลุดมือ” โรสลีน คาลอฟกี้
วัย 28 ปี (โรส)
ทายาทคนสุดท้องของโรเบิร์ตแ
ละสโรชินี คาลอฟกี้
มาเฟียสาวจอมหยิ่ง
(แต่ที่จริงแสนอ้อน) เธอดื้อ
เอาแต่ใจ
อะไรที่เธอต้องการไม่มีคำว่
าพลาด นาธาน แบรนด์ดอน วัย 32
ปี บอดี้การ์ดหนุ่มจอมโหด
ชีวิตเขามีแต่คำว่าหน้าที่เ

ท่านั้น
เมื่ออดีตนายตำรวจฝีมือดี
มีเหตุต้องเปลี่ยนอาชีพมารั
บหน้าที่บอดี้การ์ด
เพื่อพิทักษ์คุณหนูมาเฟียจอ
มโวยวาย
เธอคือคนที่เขาต้องปกป้องด้
วยชีวิต
แต่เขากลับอยากปกป้องเธอด้ว
ยหัวใจ... โปรย...
โรสลีนถูกบอดี้การ์ดหนุ่มอุ
้มเข้ามาในห้องพักของเขา
โดยที่เขามองจนแน่ใจแล้วว่า
จะไม่มีใครเห็นอย่างแน่นอนเ
พราะนั่นมันจะหมายถึงชื่อเส
ียงของเธอด้วย
ร่างเล็กนอนขดตัวบนเตียงใหญ
่ ใบหน้างามยังคงหลับตาพริ้ม
นาธานจึงถือโอกาสนี้ไปอาบน้
ำอีกรอบและเปลี่ยนชุดนอนให้
สบายตัว
อันที่จริงจะเรียกชุดนอนก็ค
งไม่ใช่นัก
เพราะเขาสวมเพียงบ็อกเซอร์ต
ัวเดียวเท่านั้น...
เขากลับมานั่งอยู่บนเตียง
มองคุณหนูมาเฟียจอมโวยวายที
่ตอนนี้หลับสนิทราวกับลูกแม
วน้อยขี้เซา
เขายื่นมือไปแตะที่แก้มนวลแ
ผ่วเบา นึกถึงเมื่อสิบปีก่อน
เมื่อครั้งที่เขาพบกับเธอคร
ั้งแรก
เธอดูโดดเด่นกว่านักเรียนคน
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ไหน เธอสว่างสดใส
ร่าเริงและ...เอาแต่ใจตัวเองเ
ป็นที่สุด
นาธานก้มหน้าลงจูบที่แก้มนว
ลนั้นอย่างอ่อนโยน
วันที่เธอขอเดทเขา
หัวใจของเขามันพองโตขนาดไหน
เธอคงไม่มีทางรู้
“ไหนบอกว่าจะจีบพี่ไง
ทำไมตอนนี้ถึงทิ้งกันล่ะ
ยังจีบพี่ไม่สำเร็จเลยนะ”
เขากระซิบแผ่วข้างใบหูเล็ก
ก่อนจะค่อยๆ
แทรกตัวเข้าไปในผ้าห่มผืนหน
า
และดึงร่างบางเข้ามาในอ้อมก
อดนั้น
โรสลีนขยับตัวเข้าหาความอบอ
ุ่นที่เธอเคยโหยหามาตลอดอย่
างไม่รู้ตัว
วันนี้เธอคงฝันดีที่สุดตั้ง
แต่เกิดมา “อื้ม...อุ่นจัง...”
เธอละเมอบอกเขา
“อยากอุ่นกว่านี้มั้ย”
เขาถาม “อื้ม...”
นาธานอมยิ้มให้กับลูกแมวน้อ
ยขี้เซา
เขากดริมฝีปากนุ่มด้วยริมฝี
ปากหยักอย่างช้าๆ
โรสลีนเผยอปากออกโดยอัตโนมั
ติ
ตอนนี้เธอกำลังฝันว่าได้จูบ
กับผู้ชายคนหนึ่ง
คนที่เธอฝังเขาเอาไว้ในหัวใ

จตลอดมา
และเขานั่นเองคือเหตุผลเดีย
วที่เธอยังไม่ยอมเปิดรับใคร
เข้ามาในหัวใจจนถึงตอนนี้
เขาค่อยๆ
ผละออกมาจากปากอิ่มอย่างแสน
เสียดาย
แต่เกรงว่าหากยังรังแกเธอต่
อไป
เขาคงไม่อาจหักห้ามหัวใจได้
อีกต่อไปแล้ว
“ฝันดีนะครับ...คุณหนู”
เขาจูบที่หน้าผากมนด้วยความ
รักทั้งหมดของหัวใจ
ถึงเวลาแล้วที่เขาจะนำความร
ักครั้งแรกของเขาและเธอให้ก
ลับมาอีกครั้ง keyword:
นิยาย, นิยายไทย, Thai novel,
Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
pornpaphat
สัมผัสรักมาเฟีย (ซีรีส์ชุด
ที่รักของมาเฟีย ลำดับที่ 1)
กานต์มณี "
ถ้าไม่ใช่เพราะความสอดรู้สอ
ดเห็นของตัวเอง จอมขวัญ
คงไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์น่า
ระทึก
บังเอิญไปเห็นการไล่ล่าตามฆ
่ากันบนท้องถนนของกลุ่มมาเฟ
ียหัวร้อน
ซึ่งมันก็นำความเดือดร้อนมา
ให้เธออย่างไม่คาดคิด!
มาเฟียคนดังแห่งชิคาโก ธีโอ
คอร์โนแกน
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คิดจะปล่อยเธอซะที่ไหน
บุกเข้ามารวบตัวยังไม่พอ
ข่มขู่ กักขังหน่วงเหนี่ยว
ทำให้เธอตกเป็นเบี้ยล่างอย่
างไม่มีทางเลือก
ขัดขืนก็ไม่ได้
ไม่ยอมก็ต้องยอม
เอาไว้มีโอกาสเหมาะๆ เถอะ
เธอจะเอาคืนให้สาแก่ใจ!
“สู่รู้ไม่เข้าเรื่อง
เธออยากตายใช่ไหม
เมื่อกี้เห็นอะไรบ้าง”
“ไม่เลย ไม่เห็น ไม่รู้
ไม่ชี้
ไม่ได้ยินอะไรแม้แต่นิดเดีย
ว” “โกหก!
เห็นฉันเป็นเพื่อนเล่นหรือไ
งยายหน้าจืด!” “ฉะ
ฉัน...เห็นค่ะ เห็นตอนต่อย
ตอนฟาดด้วยท่อนเหล็ก ตอนยิง
อย่าทำอะไรฉันเลยนะ
ฉันเพิ่งอายุยี่สิบสาม
ยังต้องส่งเงินให้ทางบ้าน”
เธอยกมือขึ้นไหว้ “พอแล้ว
ไม่ต้องไหว้
ฉันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ถ้าฉันจะฆ่า
คงยิงตั้งแต่เห็นเธอครั้งแร
กแล้วละ ฉันแค่จะมาเจรจาว่า
จากนี้ไปเธอเป็นคนของฉัน”
“ฮะ! คนของคุณ หมายความว่าไง”
ใบหน้าเนียนตกอยู่ในอาการที
่เรียกได้ว่ามึนงงสุดๆ
ความกลัวในตอนแรกหายไป

มองหน้าอีกฝ่ายด้วยความไม่เ
ข้าใจ
พอมองนานเข้าเส้นริ้วแดงก็ป
รากฏ คือแบบ...อีกฝ่ายหล่อไง
หล่อแบบวัวตายความล้มน่ะ
หล่อดิบๆ เถื่อนๆ
จอมขวัญเป็นผู้หญิงนะเออ
อยู่กับบุรุษตามลำพังมันก็อ
ดเขินไม่ได้
“ถึงเวลาแล้วจะบอก
อย่าคิดหนี
เพราะฉันจะให้คนของฉันจับตา
ดูเธอไว้
ถ้าเธอหนีเมื่อไร...”
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ
แต่ใช้มือปาดคอในลักษณะเชือ
ดคอ
โดยไม่มีคำพูดใดเล็ดลอดออกม
า “ซวยๆ มหาซวยเลยยายจอมขวัญ”
***********************
ซีรีส์ชุด ที่รักของมาเฟีย
ผลงานของ กานต์มณี,สุนิตย์
มีทั้งหมด 2 เล่ม คือ 1.
สัมผัสรักมาเฟีย โดย
กานต์มณี 2. จำนนรักมาเฟีย
โดย สุนิตย์ " keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ,
lightoflove
Candy -west- 2020-04-16 "ผม
‘ว่าน’
อดีตเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆ
ผมไม่มีความฝันที่อยากทำ
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ไม่มีความหวัง
ไม่มีสิ่งที่รักหรือเกลียด
แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ชอบที่จ
ะสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ
และความสุขให้กับคนรอบข้างเ
สมอ
จนกระทั่งวันหนึ่งผมบังเอิญ
ได้ร่วมโต๊ะกินข้าวกับ
‘ไอ้พี่แคน’
รุ่นพี่ในคณะที่เพอร์เฟ็กต์
ไปหมดทุกด้าน
แถมมันยังเป็นคนที่ผมชื่นชม
อยู่ในใจจนยกให้เป็นไอดอลขอ
งตัวเองอีกต่างหาก
ถึงขนาดพร่ำเพ้อรำพันหามันใ
นทวิตเตอร์อยู่บ่อยๆ
เพราะไม่สามารถบอกใครเพื่อร
ะบายความอัดอั้นนี้ได้
ก็ใครจะไปกล้าพูดชมต่อหน้าก
ันวะครับ
แต่เหมือนว่าเรื่องจะไม่ได้
จบลงแค่ตรงนั้น เมื่ออยู่ดีๆ
คนที่ตอนแรกปฏิเสธผมเสียงแข
็งเกิดกลับคำพูดว่าจะติวหนั
งสือให้ซะงั้น
แต่แลกกับข้อเสนอที่ผมต้องไ
ม่ไปทำงานร้านเหล้าอีก
และไอ้สายตาแกมบังคับที่เหม
ือนสั่งให้ผมย้ายไปอยู่คอนโ
ดฯ นั่นก็ด้วย คืออะไรวะ!
แล้วแบบนี้แฟนเก่าของพี่แกท
ี่ยังติดต่อกันอยู่จะไม่ตาม
มาฉีกอกผมเหรอ
บอกไว้ก่อนเลยว่าว่านไม่สู้

คนนะคร้าบบบ!" keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ,
jamsaieverypub
The wrong way (4 เล่มจบ)
Xiayen 2021-07-17
“นายไม่เก่ง
ลองเป็นฝ่ายรับดูบ้างสิ
บางทีอาจจะเหมาะกับนายมากกว
่า”
หนุ่มคนรักที่ทรยศนอกใจได้ท
ิ้งคำพูดหนึ่งประโยคนี้ไว้ใ
ห้เขาในตอนที่เลิกกัน
แนะนำให้เขาลองเปลี่ยนเส้นท
างชีวิตของตัวเอง
มันเปรียบเสมือนมีดที่ทิ่มแ
ทง
จิตใจของเฉียวเค่อหนานจนแตก
สลาย
ตัวเขาเริ่มเกิดความลังเลใจ
และตัดสินใจ
ด้วยความสิ้นหวัง
หากเขาเดินผิดเส้นทางขึ้นมา
จริงๆ
ทำไมจะย้อนกลับไปตอนนี้ไม่ไ
ด้ เพียงแต่ไม่คาดคิดว่า...
‘นักมายากล’
ที่เพื่อนไปขอร้องให้มาช่วย
ดึงเขากลับเข้าสู่
เส้นทางเกย์ที่เต็มไปด้วยคว
ามสุขสมนั้น
จะเป็นคนเดียวกันกับหัวหน้า
ของเขา
ที่ปกตินั่งทำงานอยู่ในออฟฟ
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ิศด้วยกันทุกวันคนนั้น...ลู่ส
ิงจือ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
เจ้าชายทั้งสองก็ครองรักกัน
อย่างมีความสุข... เพ้อพก!
เรื่องเล่าในนิทานมันมีแต่เ
รื่องหลอกลวงกันทั้งนั้น!
พวกเขายังไม่ทันจะได้ดื่มน้
ำผึ้งพระจันทร์กันเลย
ดันมาทะเลาะกันด้วยเรื่องเล
็กๆ น้อยๆ
ในชีวิตประจำวันเสียก่อน

ทั้งยังต้องรับว่าความต่อเน
ื่องไม่หยุด
หมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่น
ตามกันมาติดๆ
ทั้งคดีความที่สามีตัดสินใจ
ขอหย่าภรรยา
แต่กลับไม่ยอมบอกเหตุผล!!?
keyword: นิยาย, นิยายไทย,
Thai novel, Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, Hermit_Books
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