เกมสล็อตเเบบออนไลน์
When somebody should go to the ebook stores, search initiation by shop, shelf by shelf, it is essentially problematic. This is why we provide the book compilations in
this website. It will certainly ease you to see guide เกมสล็อตเเบบออนไลน์ as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in point of fact want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method
can be every best area within net connections. If you point toward to download and install the เกมสล็อตเเบบออนไลน์, it is completely simple then, in the past
currently we extend the colleague to buy and create bargains to download and install เกมสล็อตเเบบออนไลน์ in view of that simple!

ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2016 Update Windows 10 สุทธ
พันธุ์ แสนละเอียด หนังสือแนะนําการเลือกซื้อ ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข
ปัญหาคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร อัพเดตฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ติดตั้ง
และแก้ปัญหา Windows 8/10 การติดตั้งโปรแกรม LINE, Facebook ยอดนิยม การ
ตั้งค่าเน็ต Ultra Hi-Speed และเทคนิคการจัดเก็บไฟล์บนพื้นที่ออนไลน์ยอด
นิยม เช่น Dropbox, OneDrive เป็นต้น keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel,
Thai ebook, hytexts, หนังสือ, idcpremier
นิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 435 กรกฏาคม 2558 สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน
ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2019 สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด
ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2019 More... ติดตั้งและแก้
ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2019 ครบเครื่องทุกเรื่องราวสู่การเป็น
ช่างคอมพิวเตอร์ ครบ!!! Core i X-Series, AMD RyZen และ Threadripper ล่าสุด!
!! แรม DDR4 , M.2 SSD และการ์ด SD Express ทันสมัย!!! ลองขุด BitCoin และ
ส่งภาพมือถือแบบไร้สาย keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ, idcpremier
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 2008
นัตโตะ คนชุ่ยตะลุยญี่ปุ่น kimza นัตโตะ! คนชุ่ยตะลุยญี่ปุ่น การ์ตูน
ลายเส้นจัมพ์ ที่ไร้ฉากแอ็คชั่น แต่พูดถึงชีวิตจริง ในการไปใช้ชี
วิต ในญี่ปุ่น ผ่านตัวละครสุดขี้เกียจ ที่ไม่ชอบญี่ปุ่นเลย สักนิด
ยกเว้นหนังเอวี! ที่จะมานําเสนอมุมมอง ลึกเข้าไปในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ที่มากกว่าการท่องเที่ยว ผ่านประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ทดแทนความ
คิดถึงญี่ปุ่น ในยุคที่วีซ่า 15 วัน ต้องหมดไปกับการกักตัว เพราะ
ไวรัสสะท้าน โลก!
ทหารที่รัก อัณณากานต์ 2016-11-22 “หนึ่งคนเสียสละเพื่อให้อีกคนพบสิ่ง
ที่ดีกว่า” “เขมชาติ” ชายชาติทหารหายใจเข้าออกเป็นหน้าที่และระเบียบ
อันเคร่งครัด ชีวิตของเขาคุ้นชินแต่ความหยาบกระด้างนอนกลางดินกินกลาง
ทราย และเธอทําให้เขารู้จักรักแรกพบ “พราวฟ้า” เด็กสาวผู้ไม่เคย
รู้จักความลําบาก ชีวิตโปรยไปด้วยกลีบกุหลาบ และเขาคือรักแรกและรัก
เดียวของเธอ “แมว” กามเทพที่ทําให้ทั้งคู่มาพบกัน และรักแท้จะทําให้
ทุกสิ่ง “สมประกอบ” keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ, annakan
ที่ระลึกงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี 1982
สกุลไทย 2004-11
หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า Pasuk Phongpaichit 2000
บังเอิญรัก แพรสีนิล 2021-05-14 เมื่อไม้เบื่อไม้เมาที่ห่างหายกันไป
กว่าสองปี อยู่ดี ๆ วันหนึ่งความบังเอิญก็เหวี่ยงให้คชา ชายหนุ่มปาก
ปีจอได้กลับมาเจอนิล คุณหมอสาวเจ้าพยศอีกครั้ง นอกจากจะได้รับ
เกียรติให้เป็นไม้กันหมากิตติศักดิ์แล้ว ยังพบว่าเธอได้กลายมาเป็น
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เพื่อนบ้านคนใหม่อีกด้วย คราวนี้มีหรือที่คนอย่างคชาจะยอมปล่อยให้
เธอหนีหายไปอีก ไหน ๆ ก็ถูกด่าว่าเป็นสัมภเวสีผีไม่มีญาติแล้ว ก็
ขอวนเวียนมันอยู่ใกล้ ๆ เธอแบบนี้นี่แหละ ยัยหมอผีที่รัก! ตัวอย่าง
"ถะ....ถอย! ถอยไปนะ!! เป็นหมารึไง แทะเล็มฉันอยู่ได้!" ท่อนขา
แข็งแรงพาดทับท่อนล่างเสียจนเธอขยับตัวไม่ได้ นิลก่นด่าคชาอย่าง
เกรี้ยวกราด พลางใช้มือดันกายกํายําออกห่าง "ทีสองที คงไม่เป็นไรหรอ
กมั้ง" คชาหยอกเย้าด้วยนํ้าเสียงกลั้วหัวเราะ ไล้ปลายนิ้วไปตามพวง
แก้มนวลอย่างอ้อยอิ่ง ก่อนเลื่อนมาหยุดลงที่ริมฝีปากอวบอิ่มสีแดง
เชอร์รี่ "นายกําลังเอาเปรียบฉันอยู่นะ!" "งั้นฉันให้เธอหอมแก้มคืน
ก็ได้ จะได้เท่าเทียมกัน" นิลกรอกตามองบน ทุบแผงอกกว้างเบา ๆ เพื่อ
ให้เขาขยับถอยออกไป เธอเม้มปากเข้าหากันแน่นเมื่อสังเกตได้ว่าสายตา
ของชายหนุ่มฉายแววอันตรายออกมา ถึงแม้เขาจะแทะโลมเธออยู่บ่อยครั้ง
แต่มากสุดก็ทําเพียงแค่จูบและยั้งตัวเองไว้ได้ทันเสมอ ทั้งคู่จึง
ยังไม่เคยเลยเถิดถึงขั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเลย "เอ่ออ ฉันว่า
...เราไปกินข้าวกันดีไหม" "อืมมม หิวแล้วเหรอ ไหนบอกง่วง" คชาใช้
ปลายจมูกโด่งคลอเคลียไปตามพวงแก้มนุ่ม กดฝังหยอกเย้าซํ้า ๆ สบสายตา
วูบไหวของหญิงสาวแล้วลอบกลืนนํ้าลายลงคอเอือกใหญ่ รู้สึกได้ถึงความ
ร้อนระอุบางอย่างของท่อนล่างที่กําลังก่อตัวขึ้น "จูบหน่อยได้ไหม"
"หะ?" ถามบ้าอะไรเนี้ย! ใครเขาสั่งเขาสอนให้ถามก่อนทํา ปัดโถ! จะ
ให้ฉันตอบว่ายังงายยยยยยย รับประกันความฟิน ความจิ้น ความน่ารัก และ
ถ้าคุณชอบพระนางสายสตรองที่ฟาดตัวร้ายแบบปั๊วะปังด้วยแล้ว คุณต้อง
ลองอ่านนะ! ในเซตมีทั้งหมด 5 คนนะคะ 1. คชา x หมอนิล จาก บังเอิญ
รัก 2. หมอนัท x หมอฟ้าใส จาก รักอําพราง 3. หมอเกมส์ x นํ้าค้าง จาก
รักอําพรางคู่พิเศษ 4. ต้นไม้ x ใบบัว จาก เพื่อน(ไม่)จริง 5. อาร์ม x
ยูกิ จาก กับดักรักร้าย สามารถอ่านแยกกันได้ค่ะ เพียงแค่มีความ
สัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันในบางฉากเท่านั้น keyword: นิยาย, นิยายไทย,
Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, praesrinil
Bātphlǣ, khwāmrak, kāntō̜sū Sathittham Phensuk 1995 Autobiographical reminiscences
of a Thai photojournalist of The mirror, Thai daily.
Summa aurea sive copiosa de titulis decretalium - BSB Clm 14006 Henricus (de
Segusia.)
Khāo thai 1995
คัมภีร์ห้าห่วง : วิถียอดซามูไร มิยาโมโต้ มุซาชิ ฉบับการ์ตูน มิยาโม
โต้ มุซาชิ ประสบการณ์ใหม่ของการอ่าน หนังสือบริหารสไตล์กราฟิก โนเวล
เข้าใจ สุดยอดแนวคิดระดับโลก อย่างรวดเร็ว พร้อมใช้ สําหรับคนรุ่น
ใหม่ นักธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการหัวทันสมัย จากสุดยอด
หนังสือธุรกิจที่ต้องอ่านตลอดกาล ของ มุซาชิ เจ้าแห่งยุทธศาสตร์ผู้
เก่งกาจผู้รู้จักจังหวะและความละเอียดอ่อนในการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์
คัมภีร์ห้าห่วง คือบับทึกข้อสังเกตอันเฉียบคม กลั่นมาจากประสบการณ์
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ทั้งชีวิต อ่านไปเพียงไม่กี่หน้าก็รู้ได้ทันทีว่า ทําไมหนังสือ
เกี่ยวกับชีวิตและงานเขียนของมุซาชิจึงขายได้มากกว่า 100 ล้านเล่ม
แนวคิดเรื่องยุทธศาสตร์ที่ยังทันสมัย นําเสนอในรูปแบบใหม่ ประยุกต์
ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งหน้าที่ การงาน และชีวิต วิถียุทธศาสตร์จาก
ประสบการณ์การรบตลอดชีวิตของซามูไรไร้พ่าย มิยาโมโต้ มุซาชิ กลั่น
เป็นสุดยอดคัมภีร์ในรูปแบบการ์ตูนสีสวย เผยวิสัยทัศน์การพิชิตคู่ต่อ
สู้ ซึ่งยังคงทันสมัยและตรงประเด็นใน 40 ปี ต่อมา เหมาะทั้งสําหรับ
สนามชีวิตและสนามธุรกิจ หนังสือเล่มนี้สอนว่ายุทธวิธียิ่งใหญ่กิน
ขาดคําพูดบาดในหรือดาบปลายแหลม
คัมภีร์เทพนิยาย เล่ม 8 : ชุด นักสืบเทพนิยาย Michael Buckley 2013-03-01
ซาบรีนากับดาฟเนตามนายท่านเข้าไปในคัมภีร์ชาวนิรันดร์หนังสือ
ประวัติศาสตร์เทพนิยายซึ่งเรื่องราวต่าง ๆเขียนขึ้นใหม่ได้ พวกเธอต้อง
รีบหานายท่านให้เจอ ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนชะตาของเขา ของน้องชายพวก
เธอ และของคนทั้งโลก
ดวงใจอาชา อัณณากานต์ ~ หนักหน่วง ฉับไว สมชาติอาชา ~ เก่งกาจ ...
ตํารวจหน่วยอาชาแม้ภายนอกจะดุดันแต่จิตใจแสนอ่อนโยน กัลยกร ...
นักศึกษาในเหตุกราดยิง ได้เจอกับรักแรกพบท่ามกลางห่ากระสุน ❀❀❀❀❀❀❀❀
เนื้อหาบางส่วน ❀❀❀❀❀❀❀❀ “ตุบ !” มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อหน้าฉันชัดเจน
ทั้งภาพและเสียง คนร้ายใบหน้าอาบเลือดพลัดหล่นจากชั้นสี่แล้วกระแทก
กับเคาน์เตอร์ชั้นหนึ่ง เกิดความโกลาหลอยู่พักใหญ่กับตึกห้องสมุด เจ้า
หน้าที่ไม่รู้กี่สิบหน่วยกรูกันเข้ามาโดยที่ฉันได้รับคําสั่งให้นั่ง
นิ่งๆ และเงียบกริบที่สุด “เคลียร์ !” เสียงกึกก้องดังกระหึ่มขึ้นมา
พร้อมกันแล้วฉันก็โดนประกบหลังแบบก้าวต่อก้าว อึดใจต่อมาฉันก็ถูก
นําไปส่งที่เต็นท์ของผู้ประสบภัยเพื่อตรวจร่างกาย ในความวุ่นวายฉัน
ไม่ได้ขอบคุณไม่ได้บอกลาคนที่ช่วยชีวิตเลยแต่ฉันไม่มีวันลืมใบหน้า
นํ้าเสียง ความอ่อนโยนและความสุภาพของเขาแน่ๆ ทั้งชีวิตก็ลืมไม่ได้
❀❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀❀ หมายเหตุ: บุคคล ตําแหน่ง หน่วยงาน สถานที่ ใน
นิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการทั้งสิ้น ผู้เขียนขอสดุดีเจ้า
หน้าที่ทุกท่าน ที่ปกป้องประเทศชาติและอยู่เคียงข้างประชาชน keyword:
นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, annakan
Images du pouvoir royal Ghislain Brunel 2005 Bien loin d'être une simple fantaisie
de la part des copistes, les images permettent aux rois de France de renforcer le
message politique, religieux ou administratif qu'ils délivrent dans leurs chartes.
Délaissant peu à peu les figures grotesques, les illustrateurs utilisent des
symboles essentiels de la monarchie - fleurs de lis, couronne, dauphins -, tandis
que les notaires qui conçoivent les actes royaux disposent d'une panoplie de
représentations - le souverain en majesté sur son trône, en prière devant la
Vierge ou recevant l'hommage de moines pleins de révérence. A l'apogée de cette
mode décorative, le règne de Charles V (1364-1380), roi bibliophile qui propage le
thème du dragon, donne lieu à des créations exceptionnelles. Conservées dans le
Trésor des chartes des Archives nationales, elles sont dévoilées ici pour la
première fois. De Philippe III le Hardi à Charles VI, plus de trente textes édités
et traduits font découvrir la mentalité et l'intimité de ces rois à l'automne du
Moyen Age.
Phlō̜i kǣm phet 1997-06
เที่ยวไปหัวเราะไป พ.3 ชาติ ภิรมย์กุล เที่ยวหัวหก ก้นขวิด ขึ้น
เหนือล่องใต้ ปล่อยเสียงหัวเราะให้กระจายกับชาติ ภิรมย์กุล จากหนังสือ
ท่องเที่ยวอารมณ์ดีเล่มนี้ เพื่อให้คุณผู้อ่านได้ซ้อมเที่ยวกันก่อน
ออกเดินทางจริง
โอดะ ชินนามอน โนบุนางะ ขุนพลพันธุ์โฮ่ง เล่ม 3 Una Megurogawa เมื่อ
เหล่าขุนพลร่วมก๊วน โอดะ โนบุนางะผู้โด่งดังพากันตบเท้ามาเกิดใหม่
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กลายเป็นหมา จึงต้องใช้ชีวิตลั้นลา สุดเริงร่าในคราบมะหมาสี่ขา
หน้าขนอยู่ในญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน ♪ ตัวละครใหม่สุดไฉไลโผล่มาสร้าง
สีสันขําขันกระจาย ทั้งน้องหมาขุนพลพันธุ์ร็อก แล้วไหนจะมารหัวใจขอ
งอิจิโกะ นายน้อยคนสวยของชินนามอน (โอดะ โนบุนางะ) อีกล่ะ !!
ยิ่งเลขเล่มเพิ่ม ระดับความกาวยิ่งพุ่งกระฉูดไปถึงขีดสุด จวนเจียนจะ
ถูกเซ็นเซอร์ไม่ได้ลงพิมพ์!! ถ้าพร้อมแล้ว ไปโต้คลื่นความฮากันได้
เลย ★
วิทยาจารย์ 2001
Candy -west- 2020-04-16 "ผม ‘ว่าน’ อดีตเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้ชีวิต
ไร้สาระไปวันๆ ผมไม่มีความฝันที่อยากทํา ไม่มีความหวัง ไม่มีสิ่ง
ที่รักหรือเกลียด แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ชอบที่จะสร้างรอยยิ้ม เสียง
หัวเราะ และความสุขให้กับคนรอบข้างเสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งผมบังเอิญ
ได้ร่วมโต๊ะกินข้าวกับ ‘ไอ้พี่แคน’ รุ่นพี่ในคณะที่เพอร์เฟ็กต์ไป
หมดทุกด้าน แถมมันยังเป็นคนที่ผมชื่นชมอยู่ในใจจนยกให้เป็นไอ
ดอลของตัวเองอีกต่างหาก ถึงขนาดพรํ่าเพ้อรําพันหามันในทวิตเตอร์อยู่
บ่อยๆ เพราะไม่สามารถบอกใครเพื่อระบายความอัดอั้นนี้ได้ ก็ใครจะไป
กล้าพูดชมต่อหน้ากันวะครับ แต่เหมือนว่าเรื่องจะไม่ได้จบลงแค่ตรง
นั้น เมื่ออยู่ดีๆ คนที่ตอนแรกปฏิเสธผมเสียงแข็งเกิดกลับคําพูดว่าจะ
ติวหนังสือให้ซะงั้น แต่แลกกับข้อเสนอที่ผมต้องไม่ไปทํางานร้าน
เหล้าอีก และไอ้สายตาแกมบังคับที่เหมือนสั่งให้ผมย้ายไปอยู่คอนโดฯ
นั่นก็ด้วย คืออะไรวะ! แล้วแบบนี้แฟนเก่าของพี่แกที่ยังติดต่อกัน
อยู่จะไม่ตามมาฉีกอกผมเหรอ บอกไว้ก่อนเลยว่าว่านไม่สู้คนนะคร้า
บบบ!" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
jamsaieverypub
ผ่ากฎอลเวง เล่ม 7 FUKUCHI TSUBASA เพื่อล้างแค้นให้ครูโคบะ และชนะเลิศ
การประลอง อุเอคิจึงเข้าท้าทายกลุ่มโรเบอร์โต้จูดังที่นําโดย โร
เบอร์โต้ ไฮเดิร์น อุเอคิล้มสมาชิกกลุ่มจูดังที่รังของพวกมันไปทีละ
คน ทว่า เมียวจิน ศัตรูคนสุดท้ายมีพลังพิเศษถึงสองอย่าง!! การปะทะ
กับเมียวจินที่ไม่เห็นหนทางชนะจะลงเอยอย่างไร? และเรื่องดําเนินเข้า
สู่ภาคโดกุระแมนชั่นที่น่าตื่นเต้นแล้ว!!
เส้นทางชีวิตสู่ธุรกิจพันล้าน : Donald J. Trump (ปรับปรุงใหม่) Donald J.
Trump 2017 รู้จักตัวตนและแนวคิดของ “โดนัลด์ ทรัมป์” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
คนที่ 45 ใน วันนี้ที่ไม่เคยหยุดทํางาน ทรัมป์ผู้ที่เป็นนักธุรกิจ
มาทั้งชีวิตจะเผยชีวิตการทํางานในช่วงวัย 40 ปีเมื่อ 30 ปีก่อน และ
ย้อนไปถึงเรื่องราวตั้งแต่วัยเติบโตที่พ่อผู้เป็น “ต้นแบบ” สอนสั่ง
และส่งมอบความเป็น “นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์” ให้ และทรัมป์ได้ผสม
ผสานสัญชาตญาณของตัวเอง จึงกลายเป็นทรัมป์ผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นใน
คุณสมบัติคิดใหญ่ (think big) ไม่เคยตามหลังใคร กล้าได้กล้าเสีย จน
ประสบความสําเร็จอย่างสูงในธุรกิจทุกอย่างที่ทํา เราจะได้สัมผัสแนวคิด
และตัวตนในวัยหนุ่มของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้ขึ้นเป็นอันดับ 1
ของนิวยอร์กในทศวรรษ 1980 ไม่ว่าจะชื่นชมหรือชิงชัง ถ้าคุณอยากรู้จัก
เขามากขึ้นต้องเริ่มจาก “เส้นทางชีวิตสู่ธุรกิจพันล้าน (The Art of the
Deal)” หนังสือเล่มแรกในชีวิตทรัมป์ในยุคที่เปี่ยมพลังนักธุรกิจหนุ่ม
ไฟแรง มาสัมผัส “สัญชาตญาณแบบทรัมป์” ทึ่งไปกับเรื่องราวที่ยังทัน
สมัยและทรงพลัง เป็นทั้ง “วิชาธุรกิจ” และ “วิชาชีวิต” ไปพร้อมกัน
เหมือนที่ทรัมป์บอกไว้ในเล่มนี้ว่า “นี่ไม่ใช่หนังสือที่เกี่ยวกับการ
เจรจาธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเป็นเรื่องราวจาก
ชีวิตที่ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกระดับ เรียนรู้และนําไปปรับใช้ได้”
บอสครับอย่าจับผม(ทําเมีย) นางฟ้าจันทรา 2020-06-22 ไอ้เด็กบ้านี่มัน
กระโดดขวางหน้ารถผมครับ ผมก็เลยจับทําเมียซะเลย keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, Channakarn
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ตามรอย เรอแดว อุดร ทองน้อย 1994
ช่างคอมมืออาชีพ 2018 สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด หนังสือแนะนําการเลือก
ซื้อ ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร อัพเดตฮาร์ดแวร์
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ติดตั้งและแก้ปัญหา Windows 10 การใช้งาน LINE,
Facebook ยอดนิยม การตั้งค่าเน็ต VDSL, FTTx และ Cable DOCSIS พร้อมเทคนิค
จัดเก็บไฟล์บนพื้นที่ออนไลน์ เช่น Dropbox, OneDrive เป็นต้น ล่าสุดกับ
กระแสความนิยมจัดชุดคอมเปิดเหมืองขุด BitCoin เขาทํากันอย่างไร?
keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
idcpremier
Casino Journal 2000
FULL METAL PANIC! ANOTHER 2 Shouji Gatou / Naoto Okuro 2021-07-07 เพื่อช่วย
เรื่องหนี้สินของทางบ้าน อิจิโนเสะ ทัตสึยะ นักเรียนโรงเรียนมัธยม
ปลายจินได ชั้นปีที่ 3 จึงตัดสินใจเข้าไปทํางานกับบริษัททหารรับจ้าง

เอกชนนามว่า D.O.M.S. ในที่สุดการฝึกซ้อมที่โหดร้ายก็สิ้นสุดลง เขา
ได้กลับโตเกียว และเริ่มต้นชีวิตของการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายอีก
ครั้ง ทว่า... ?ได้เวลางานแล้ว ทัตสึยะ? มีคนสองคนเดินเดินเข้ามา
ในห้องเรียนของเขาโดยไม่สนใจคนรอบข้างที่พากันซุบซิบ คนแรกเป็น
เด็กสาวผมทองหุ่นดี อีกทั้งยังเป็นคนขับ AS ที่เก่งกาจนามว่าอเดล
ีน่า ส่วนอีกคนเป็นเด็กสาววัยสิบขวบ ยอดนักแม่นปืนนามว่าคลาร่า!
และแล้วชีวิตของทัตสึยะก็ต้องพบกับความยุ่งอีกครั้ง เมื่อภารกิจที่
พวกเธอนํามาให้กับเขาคือ ?การขนส่ง AS สีนํ้าเงิน? ที่จริงมันก็น่า
จะจบแค่นั้น แต่กลายเป็นว่าเฮลิคอปเตอร์ที่พวกเขานั่งไปถูกมิสไซ
ล์โจมตีเข้า...!? นวนิยายแนวไซไฟสุดมัน เปิดฉากแล้ว! ราคาเต็ม: 169
บาท Buy this book: http://link.bongkoch.com/gpb3948 Keyword: บงกช Bongkoch Books
วรรณกรรม 9786160912179
เศรษฐกิจการพนัน 2003 On the gambling business in Thailand.
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