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Thank you categorically much for downloading โต๊ะเรตมวยไทย.Maybe you have knowledge that, people have look numerous time for their favorite books bearing
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เงารัตติกาล เล่ม 1 คาสซานดรา แคลร์

ตกดิน ท่องราตรีแบบเจาะลึกเบื้องหลังวิธีมัดใจลูกค้าจากโฮสต์คลับชื่อดังย่านคาบุกิโจ เก็บเกี่ยวกลยุทธ์การตลาดและ

ReRe: Hello! มัดหัวใจคุณชายไฮโซ 5 TOKO MINAMI ริริโกะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองชอบมินาโตะ แม้จะ

จิตวิทยาความสัมพันธ์ พร้อมแรงบันดาลใจแบบไม่เหมือนใครจากคนที่ไม่มีใครเหมือน ตั้งแต่ชายที่พยายามช่วย

ตื่นเต้นเพราะเพิ่งมีความรักเป็นครั้งแรก แต่ทว่าเซรินะ ญาติของมินาโตะกลับมองออกแล้วกีดกันเต็มที่ ไหนจะยัง

ชีวิตผู้คิดฆ่าตัวตายกว่า 500 คน หรือหนุ่มใหญ่ผู้มีคนรักเป็นหมอนข้าง จนถึงชายหนุ่มผู้มีตุ๊กตายางเป็นคู่ชีวิต!

มีผู้ชายโผล่มาเข้าหาริริกะอีกด้วย ขอเชิญพบกับเรื่องราวเลิฟคอเมดี้ที่ไม่อาจละสายตาได้ ณ บัดนี้♥ ราคาเต็ม: 50

แถมชี้ช่องแอบรับจ๊อบพิเศษสําหรับยอดมนุษย์เงินเดือนตามสไตล์ JapanSalaryman

บาท Buy this book: http://link.bongkoch.com/gpb3513 Keyword: บงกช

Bleach เทพมรณะ เล่ม 13 Tite Kubo เซย์เทย์เรย์ปั่นป่วนไปด้วยข่าวการลอบสังหารไอเซ็น ในขณะเดียว

Bongkoch Comics SHUEISHA 9786160922048 8854654148296

กัน อิจิโกะโดนศัตรูผู้แข็งแกร่งอย่างซาราคิจู่โจมสาหัสถึงชีวิต! ทว่าด้วยการชี้แนะของซังเงสึ บุรุษผู้ปรากฎตัวออก

รอยรักใยเสน่หา นภาลัย ไผ่สีทอง บ้านไม้สไตล์ฝรั่งหลังนี้เคยถูกรื้อทิ้งลงคลองไปแล้วหนหนึ่ง แต่สินธู หนุ่มนัก

มาจากโลกภายใน ทําให้อิจิโกะฟื้นตัวขึ้นมาได้ และได้ครอบครองซันเงสึดาบฟันวิญญาณที่มีพลังที่แท้จริง! มุ่งหน้า

เขียนก็เลือกที่จะงมไม้เหล่านั้นขึ้นมาเพื่อสร้างใหม่อีกครั้ง โดยที่ไม่รู้เลยว่าแบบบ้านที่สร้างขึ้นใหม่นี้ไม่ต่างไปจาก

เข้าชนกับซาราคิอีกครั้ง!!

เดิมแม้แต่น้อย ด้วยมันเป็นไปตามประสงค์ของใครคนหนึ่งที่ติดอยู่ในไม้โบราณพวกนี้ ครั้งแรกที่เห็นเทวี ชาย

ดวงดาวในกระป๋อง ประภาส ชลศรานนท์ 2020-06-15 ดวงดาวในกระป๋อง รวมบทความที่สร้างแรงบันดาลใจ

หนุ่มแทบไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณจะมีอยู่จริง ทว่าหล่อนจะเป็นวิญญาณจริงหรือ...ในเมื่อความงดงาม

ในงานสร้างสรรค์ทุกแขนง หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านดําดิ่งลงในตัวเอง เพื่อค้นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว

นี้ไม่ต่างจากคนเป็นสักนิด น่าแปลกที่เขารู้สึกปรารถนาหล่อนเหมือนผูกพันกันมาแสนนาน และไม่ว่าหญิงสาวจะ

คมความคิดที่ลึกซึ้ง ผสานปรัชญาการมองโลกที่แยบคาย จะเปิดโลกสุดมหัศจรรย์ของความสุขที่แฝงตัวในปัญหา

ดิ้นรนประการใด...ก็จะไม่มีทางผลักไสเขาให้ห่างไปได้ ราคาเต็ม: 99 บาท Buy this book:

นานาชนิด อย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้กลมกล่อมตลอดกาล

http://link.bongkoch.com/gpb566 Keyword: บงกช Romantic + Bongkoch Books

จันทราพร่างพราว เหมันต์หวนคืน เพลงมีนา 2019-06-03 จันทราพร่างพราว เหมันต์หวนคืน เพราะการหาย
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ไปของ 'ไข่มุกนํ้าตาจันทรา' ทําให้ กัวจื่อหรานได้พบกับหลินอวี้เจิน เขาต้องตามหาไข่มุกลํ้าค่ากลับคืนสู่ตระกูล

ซาตานพยศรัก สะมะเรีย 2017-01-12 "เขาเลือกเลขาฯ ที่เชยแสนเชยมาเป็นภรรยาเพื่อตบตาปู่ แต่เธอกลับทําให้

ทว่าเขากลับพบว่าสิ่งที่ลํ้าค่ายิ่งกว่าคือนางที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น. .................................................... หลินอวี

เขา...ได้สัมผัสกับรักแท้ ภีมวัจน์ หลานชายคนโตของบ้าน ปฏิญาณว่าจะไม่แต่งงาน และไม่ผูกมัดใครแล้วทิ้งขว้าง

้เจิน ในวัยสิบเจ็ดปี นางเป็นบุตรสาวของหลินยี่ห้าน เจ้าของสํานักศึกษาเล็กๆ แห่งหนึ่ง มารดาของนางตายจากไป

ภายหลังเหมือนอย่างพ่อ...แต่เลือดพ่อก็แรงจริงๆ หลังจากไล่เลขาฯ คนล่าสุดออกจากงาน เพราะถือคติไม่ทํางาน

ตั้งแต่นางอายุไม่ถึงสิบขวบ แต่กระนั้นบิดาก็มิได้แต่งภรรยาใหม่ บิดาทุ่มเทให้กับสํานักศึกษาของตนและเลี้ยงดูนาง

กับคนที่เคยมีความสัมพันธ์ด้วย ชายหนุ่มตัดสินใจว่าเลขาฯ คนต่อไปของเขาต้องไม่สวย! เขาตัดสินใจเลือกวาดตะ

ตามลําพัง “หลินอวี้เจิน” หมั้นหมายกับ“ติงกว่างอาน” เขาเป็นศิษย์เอกของบิดา ทว่าเรื่องพลิกผลัน ติงกว่างอาน

วัน หญิงสาวที่เชยแสนเชยและหาความสวยไม่เจอมาเป็นเลขาฯ ไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้ว... วาดตะวันกับสาวสวยซึ่ง

กลับไปแต่งงานกับ “หลินชูซิน” ญาติผู้น้องของนางเอง ด้วยเหตุนี้นางจึงเดินทางมาตันหยางเพื่อพบท่านลุงใหญ่-

เคยเจอที่ผับและเขาหมายมั่นจะพิชิตให้ได้นั้น...คือคนเดียวกัน " ************** ชายหนุ่มปัดความรู้สึก

หลินเหิงอี้ เพียงเพื่อรักษาบาดแผลในใจ ‘ไข่มุกนํ้าตาจันทรา’ สมบัติลํ้าค่าประจําตระกูลกัว แต่กลับหายไป ร่องรอย

แปรปรวนในหัวใจออก แล้วกลับมาครุ่นคิดเรื่องแผนการประชุมเช้านี้ แต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องทํางาน ภีม

สุดท้ายหยุดอยู่ที่หลินเหิงอี้ กัวจื่อหรานประมุขสกุลกัวและยังเป็นเจ้าเมืองตันหยาง เขาจําเป็นต้องใช้ทุกวิธีทางเพื่อ

วัจน์ก็ถึงกับยืนอึ้งด้วยความตกใจ “เธอ!” ชายหนุ่มหน้าร้อนผ่าว เมื่อเห็นแม่สาวหุ่นดีคุกเข่าอยู่บนพื้นแล้วโก้งโค้ง

ให้ได้ไข่มุกประจําตระกูลกลับมา แม้ต้องบุกค้นเข้าห้องนอนของหญิงสาวก็ตามที หลับ? นางหลับในอ่างอาบนํ้า! มี

ก้มหาอะไรบางอย่างใต้ตู้หนังสือ ทว่าก้น...เอ่อ...สะโพกได้รูปมันช่างกลมกลึงกระแทกตาซาตานหนุ่มเสียเหลือเกิน

ผู้ใดหลับในอ่างอาบนํ้าเช่นนี้เล่า! กัวจื่อหรานยืบเสื้อคลุมของหญิงสาวสะบัดไปมาแล้วโยนขึ้นเหนืออ่างอาบนํ้า เพียง

“ท่านประธาน” หญิงสาวเงยหน้าขึ้นพร้อมลูกแก้วในมือ เหงื่อเม็ดเล็กเกาะพราวที่จมูก ผมที่มวยไว้หลุดลุ่ยลง

พริบตาเขาก้มตัวช้อนร่างของหญิงสาวขึ้นจากนํ้า ยื่นมือไปรับเสื้อคลุมที่ค่อยๆ ล่วงหล่นลงมา ตวัดข้อมือเพียงไม่กี่

มาระใบหน้า เธอควานหาลูกแก้วเกือบห้านาที เล่นเอาหอบแฮก ทว่าคนลามกกลับมองภาพตรงหน้าอย่างหวามไหว

ครั้งก็สามารถใช้เสื้อคลุมของนางห่อหุ้มร่างเปลือยเปล่าได้มิดชิด เขาอุ้มนางที่ยังถลึงตามองเขาแต่ใบหน้าหวานนั้น

ยิ่งเมื่อผมยาวปิดแก้มข้างขวาจนไม่เห็นไฝ หญิงสาวตรงหน้าจึงดูเซ็กซี่เหลือร้าย แต่ทุกอย่างก็ถูกปิดฉับเมื่อหญิง

แดงจัดราวคนป่วยไข้ “จุ๊ๆ อย่าจ้องหน้าหน้าผู้มีพระคุณเช่นนี้” เขาเอ่ยกลั้วเสียงหัวเราะในลําคอ อุ้มร่างนุ่มนิ่มไป

สาววางลูกแก้วลงบนโต๊ะ แล้วมวยผมไว้ด้านหลังตามเดิม “ขอโทษค่ะ ลูกแก้วของท่านประธานหล่นกลิ้งเข้าไป

วางไว้บนเตียง มารดาเถอะ! ผู้มีพระคุณอะไรกัน! เจ้าโจรลามก! แล้วสายลมแห่งฤดูกาลก็นําโชคชะตาของคนแปลก

ซอกตู้ กว่าจะควานหาออกมาได้ยากพอดูเลยค่ะ พอจะหยิบได้มันก็กลิ้งหนีไปเรื่อยๆ เสียอย่างนั้น ว่าแต่เช้านี้ท่าน

หน้ามาผูกพัน.

ประธานจะรับกาแฟเหมือนเดิมหรือเปล่าคะ” หญิงสาวเอ่ยถามพลางยิ้มแย้ม ยกหลังมือขึ้นเช็ดเหงื่อที่ใบหน้า

ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เล่ม 38 GOSHO AOYAMA ผู้ท้าชิงของวูล์ฟเฟส นักมวยปลํ้าสวมหน้ากาก ซุปเปอร์

จังหวะที่ยกมือขึ้นช่องว่างระหว่างกระดุมบริเวณหน้าอกก็เปิดออก เผยให้เห็นเนื้อขาวๆ วับแวม ชั่ววินาทีเดียว

สตาร์ของวงการมวยปลํ้า ถูกฆ่าตาย! ซํ้าร้ายภาพคนร้ายที่ถูกบันทึกไว้ในวิดีโอซึ่งบังเอิญไปอยู่ในที่เกิดเหตุพอดีก็คือ

จริงๆ แต่ชายหนุ่มกลับเห็นมันได้อย่างชัดเจน “วันนี้ฉันขอกาแฟดํา เอามาสองแก้วเลย” ชายหนุ่มสั่งก่อนจะเดิน

วูล์ฟเฟส!? คดีฆาตกรรมปริศนายังคงรอท้าทายความสามารถของโคนัน! พร้อมอาวุธใหม่และท่าไม้ตายของรัน ใน

ไปนั่งที่โต๊ะทํางาน “ค่ะท่านประธาน” หญิงสาวเดินออกไปจากห้อง สายตาคมอดไม่ได้ที่จะมองตามเมื่อได้ยินเสียง

การ์ตูนสืบสวนสอบสวนเรื่องเยี่ยม!!

รองเท้าคัตชูส์กระทบพื้น คัตชูส์ทําให้สะโพกของหญิงสาวโยกย้ายน้อยๆ ยามก้าวเดิน เรียวขาขาวจนเขาอดคิดไม่ได้

ศิลปวัฒนธรรม พ.ย. 2560 นิตยสารศิลปวัฒนธรรม

ว่าสูงขึ้นไปจากปลีน่องจะขาวมากกว่านี้หรือเปล่า “บ้าเอ๊ย!” ชายหนุ่มตบลงบนโต๊ะอย่างหงุดหงิด นี่มันอะไรกัน!

แรงรักเพลิงเสน่หา ยิปซี 2017-08-14 เธอเข้ามาด้วยเงื่อนงําที่น่าสงสัย เขาจึงต้องใช้ไฟเสน่หาค้นความจริง

เขามีผู้หญิงสวยระดับดารานางแบบให้ควงเล่นแทบไม่ซํ้าหน้า แต่ทําไมเขาทําตัวเหมือนพวกถํ้ามอง คอยแอบมอง

ทว่า สุดท้ายไม่ว่าจะแรงรักหรือเพลิงเสน่หา ก็ไม่อาจต้านหัวใจรักของเขาและเธอได้ “สมุดบัญชีของเธอ แล้วนี่ก็

วาดตะวัน ผู้หญิงที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็หุ่นดี ไม่ใช่สิ! ก็ไม่สวยเลยสักนิด ก็แค่ทํางานเก่ง พูดจารื่นหู ฉลาด

เช็คเงินสดสิบล้าน” ร่างเล็กชาวาบไปทั่วทั้งร่าง ใบหน้าหวานแดงกํ่าด้วยความโมโห “รับไปซิ ถือว่าเป็นกําไรก็ได้”

สบายใจเมื่อได้พูดคุยด้วย ก็แค่นั้นเอง! keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook,

“ฉันไม่ต้องการกําไรหรือขาดทุนอะไรทั้งนั้น ขอแค่ต่อไปนี้เราไม่ต้องเจอกันตลอดชาติ” นิยาย, นิยายไทย, นิยาย

hytexts, หนังสือ, samarear

รัก, Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook

เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ฟิตสู่อาเซียน สุทัศน์ - สุภศิริ สังคะพันธ์ เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ ภาษา

แฟชั่นนิสตาพาวุ่น ตอน ย้อนเวลาสู่ไททานิค เบียงกา ทูเรตสกี 2012 หนังสือ แฟชั่นนิสตาพาวุ่น ตอนย้อนเวลา

อังกฤษจากคําศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมบูรณาการ สู่ภาษาราชการอาเซียน(ภาษา

สู่ไททานิค...จะเป็นยังไงนะ ถ้าหากว่าชุดวินเทจแสนสวย พาคุณหลงยุคย้อนกลับไปในอดีตโดยไม่นึกฝัน ลูอิส แล

อังกฤษ) ได้อย่างมั่นใจเเละใช้ได้ ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.pailinbooknet.com

มเบิร์ตมักจะฝันเฟื่องถึงเหล่าดาราสาวๆ กับเสื้อผ้าชุดสวยเริ่ดอยู่เป็นประจํา และเธอก็เฝ้ารอให้ถึงวันที่ตู้เสื้อผ้าใน

ลูกแกะพันธุ์เสือ เค็นอิจิ เล่ม 38 SYUN MATSUENA เคนอิจิมุ่งหน้าไปยังฐานกําลังของ “ความมืด” ที่

บ้านของเธอเต็มไปด้วยเสื้อผ้าชุดหรูมีระดับ วันหนึ่งเธอได้รับบัตรเชิญลึกลับให้ไปร้านขายเสื้อผ้าสไตล์วินเทจ ชีวิต

คอยช่วยเหลือเรเชลอยู่ และได้ปะทะกับ 9 หมัดมหากาฬร่วมกับพวกซาคากิ!! และแล้วก็ได้รู้ความจริงของ

ที่เรื่อยเฉื่อยสุดแสนน่าเบื่อของเธอก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เมื่อเธอได้พลัดหลงย้อนยุคกลับไปผจญภัยอยู่ในอดีตได้ราว

YOMI คนที่ 10 จนได้...! เรื่องราวการต่อสู้ของลูกผู้ชาย ดําเนินมาจนถึงเล่ม 38 แล้ว!!

ปฏิหาริย์ ทันใดนั้นเธอก็ไปอยู่บนเรือโดยสารมหาสมุทรสุดหรูที่มีอยู่เมื่อร้อยปีที่แล้ว ลูอิสหลงระเริงไปกับชีวิตโอ่อ่า

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 ก.พ.58 นิตยสารศิลปวัฒนธรรม

หรูเลิศของยุคนั้น และหลุดเข้าไปในห้วงลับแห่งชีวิตที่ไม่มีใครล่วงรู้ ชีวิตที่เหมือนนิยายและชีวิตที่พบกับหายนะใน

เรื่องวุ่นวายในเพอร์เฟกต์ เล่ม 2 : ชุด A Place Called Perfect Helena Duggan 2020-06-15

เวลาต่อมา ร่วมผจญภัยไปกับเรื่องวุ่นๆ ของลูอิส และเอาใจช่วยเธอด้วยกันใน “แฟชั่นนิสตาพาวุ่น ตอน ย้อน

เมืองเพอร์เฟกต์ อาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่ไวโอเลตมั่นใจว่าเมืองนี้ไม่ได้ประหลาดน้อยลงเลย ทั้ง

เวลาสู่ไททานิค”

ดอกไม้ลูกตาที่ใช้แทนกล้องวงจรปิด หัวขโมยลึกลับออกอาละวาด เด็กๆหายไปจากบ้าน แต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือทุกคน

ต่อหน้า ต่อตาย ชุด ชาร์ลี พาร์เกอร์ John Connolly 2020-05-26 ชาร์ลี พาร์เกอร์ อดีตตํารวจสืบสวน

หาว่า เด็กชาย เป็นต้นเหตุ ไวโอเลตออกค้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์ว่าเพื่อนรักของเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่เธอจะเอา

ของกรมตํารวจนิวยอร์กผันตัวมาเป็นนักสืบเอกชนหลังจากต้องทนทุกข์จากเหตุฆาตกรรมสยอง ที่ภรรยาและ

ตัวรอดในเมืองแสนพิลึกที่มีพายุฝนประหลาดหลงฤดู เพื่อนบ้านโมโหร้าย และ ซอมบี้สุดสยอง ได้จริงๆหรือ

ลูกสาวตัวน้อยของเขาตกเป็นเหยื่อ เมื่อกรมตํารวจล้มเหลว ชาร์ลีก็พยายามหาตัวฆาตกรโหดด้วยตนเอง ทว่า

นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 25 ฉบับที่ 444 เดือนสิงหาคม 2562 นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

เบาะแสกลับมาถึงมือเขาอย่างคาดไม่ถึง เมื่อเขารับสืบคดีคนหายและสงสัยว่าหญิงสาวผู้หายตัวไปคราวนี้จะเป็น
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เหยื่ออีกรายของ "ชายเร่" ฆาตกรโรคจิตที่พรากชีวิตภรรยากับลูกของเขาไป คดีคนหายเริ่มลุกลามไปเกี่ยวพันกับ

มุกดาราถามเสียงสั่น นัยน์ตาสีดําขลับฉายชัดว่ากําลังตื่นตระหนกเพราะคนตรงหน้าเริ่มขยับเท้าเข้ามาหาเธอด้วย

สงครามระหว่างแก๊ง และคดีฆาตกรรมเด็กที่เกิดต่อเนื่องมาตลอดหลายสิบปี ทว่ามันจะเก่ยวข้องกับชายเร่หรือไม่

ท่าทีคุกคาม นั่นทําให้หญิงสาวเจ้าต้องถอยหนีไปด้านหลังโดยอัตโนมัติ และแน่นอนว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีทีท่าว่าจะหยุด

หรือฆาตกรโหดจะไม่ได้มีแค่คนเดียว!

คุกคามแม้ว่าหญิงสาวจะแสดงท่าทางว่ากําลังตื่นกลัว “เธอก็ลองคิดดูสิ” “ผักหวานไม่คิดอะไรทั้งนั้น เชิญคุณเอ

โลกเล่าละคร พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์ ภายหลังการเปลี่ยนผ่านไปสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บทบาทและความเป็นไปของคน

เดรียนกลับไปได้แล้วค่ะ” มุกดาราร้องบอก แต่นั่นไม่ได้ช่วยอะไรเลย คนสูงกว่ายังขยับเท้าไล่ต้อนคนตัวเล็กกว่า

เราซึ่งครั้งหนึ่งอาจมีความฝันที่หลงเหลือนับแต่เยาว์วัยจนพัฒนาไปสู่ความคิดในเชิงอุดมคติ หรืออย่างน้อยก็เพื่อ

มาเรื่อยๆ จนกระทั่งปลีน่องของหญิงสาวกระแทกเข้ากับขอบเตียง “ดูเหมือนเธอจะรู้แล้วสินะว่าฉันต้องการอะไร

ให้ชีวิตได้อยู่รอดและค้นพบความสุข ก็น่าจะมีความหวังที่จะบันดาลให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้บ้าง

”" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, lightoflove

ท่วงเวลารัก (ชุดกาลรักหนึ่ง) แก่นฝัน 2017-05-15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กาลรัก

สิเน่หาเจ้าหัวใจ ดาหลา เพราะเรื่องวุ่นๆ ในรัฐทําให้ "แม็คคาร์เตอร์" ประธานาธิบดีหนุ่มคนใหม่แห่งเทเลเซียร์ไม่มี

หนึ่ง... เมื่อท่วงเวลาที่เฝ้าคอยเดินทางมาถึง ทํานองรักแสนหวานหยุดลมหายใจจึงเริ่มบรรเลง - - - - - - - - -

เวลาติดต่อ "กรรัมภา" ทั้งที่สัญญาว่าจะกลับไปหาเธอ กระทั่งผ่านไปสามปีเต็มจึงไม่แปลกที่เธอจะทําตัวห่างเหิน

- - - - - - - - - - - - - แรกพบสบตา... เธอเป็นเพียงเด็กหญิงตัวน้อย หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูราวตุ๊กตาบาร์บี้

เมื่อพบหน้ากันอีกครั้ง แต่หญิงสาวก็หนีไม่พ้นเมื่อชายหนุ่มใช้เล่ห์เหลี่ยมเจาะจงว่าต้องเป็นเธอ ที่มาทําหน้าที่ล่าม

ส่วนเขา... ชายหนุ่มรูปงามราวเทพบุตร ผู้นําตระกูลคู่แข่ง ศัตรูของผู้เป็นลุง คนใจร้ายเย็นชา และไม่น่าเข้าใกล้

ส่วนตัวในการมาดูงานที่ประเทศไทยครั้งนี้ เขาฉวยโอกาสที่มีผสานรอยรักพร้อมหากําไรจากร่างนุ่มหอมจนสมอง

ที่สุดในสายตาของเธอ “ฉันทําดีหวังผลจริงๆ นั่นแหละ... หวังผลอยากเอาชนะใจพีณา” และแล้วก็ถึงเวลาที่เสือวัย

ของหญิงสาวขาวโพลนนึกขัดขืนไม่ออกเมื่อต้องตกอยู่ในอ้อมกอดของวงแขนอบอุ่นที่เธอเองโหยหามาตลอดเช่น

ฉกรรจ์จะลงมือล่อลวงเหยื่อผู้อ่อนเยาว์ ให้หลงก้าวเข้ามาติดกับ แล้วใช้เขี้ยวเล็บที่มีจัดการไม่ให้หนีรอด! - - - -

กัน ราคาเต็ม: 149 บาท Buy this book: http://link.bongkoch.com/gpb1694 Keyword:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ชายหนุ่มหมุนกายไปอิงสะโพกแกร่งไว้กับราวกระจกใส ยกมือกอดอกแล้ว

บงกช Bongkoch Books ร้อยรัก 18+ วรรณกรรม LOVE ROMANTIC 9786160926329

เอียงหน้ามองคนตัวเล็กกว่า นัยน์ตาสีเทาพราวระยับจับจ้องดวงตากลมใสแน่วแน่ “ฉันชื่นชอบสิ่งสวยงามนะพี

สะใภ้สุดขั้ว แม่ผัวสุดขอบ อัญญาณี 2018-10-03 จะกี่หมัดก็ไม่หวั่น กี่ยกก็ไม่กลัว เธอจะ Knock Out

ณา ยิ่งถ้าเป็นความงามที่แสนบริสุทธิ์ ฉันยิ่งหลงใหลปักใจเป็นพิเศษ” พีณาสบแววตาทั้งคมกริบทั้งหวานลึกลํ้านั้น

ด้วยหัวใจติดปลายนวม ภัทรียายินดีสานต่อค่ายมวยและรับผิดชอบหนี้สินรุงรังต่อจากพ่อซึ่งเสียชีวิต แต่ ณ วันนี้

ได้เพียงไม่นานก็ต้องเสหลบ กลิ่นอายอารมณ์แปลกๆ จากเขาทําเอาคิ้วเรียวย่นเข้าหากันอย่างคิดหนัก ไม่แน่ใจนัก

หนี้สินสามปีที่ผัดผ่อนมาตลอดทําให้เธอมืดแปดด้าน ไม่ว่าความหวังแสนริบหรี่แค่ไหน เธอก็คว้าไว้อย่างไม่รอช้า

ว่าเขากําลังพูดถึงสิ่งสวยงามทั่วๆ ไป ชื่นชมความบริสุทธิ์ของเหล่าแมกไม้ หรือจะหมายถึงสิ่งอื่นใดกันแน่! อันต

ไม่เว้นแม้แต่การเป็นภรรยาหลอกๆ ต่อให้ต้องโดนแม่สามีดูถูกทุกขณะ น้องสาวสามีจ้องเหยียดชาติกําเนิดทุกครั้งที่

ราย... สายตาจอมเจ้าชู้ของเขาเป็นอันตรายต่อใจมากจริงๆ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เจอหน้า ภัทรียาก็ไม่หวั่นเกรงแม้แต่น้อย เพราะเธอคือ... ‘มะปราง ลูกจ่าดาบ ศิษย์จอมทอง’ นักมวยสาวหุ่น

*นวนิยายรักลําดับที่ 3 ในชุดกาลรักหนึ่ง นิยาย, นิยายไทย, นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand,

กระชากใจหนุ่มๆ หากไม่เพราะกําลังจะถูกแม่จับคลุมถุงชน ธัชธรรมจึงต้องเลือกใช้วิธีสิ้นคิด จ้างนักมวยสาวหมัด

หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook

หนักที่กําลังร้อนเงินมาเป็นภรรยากํามะลอ จดทะเบียนจริง อยู่ด้วยกันจริง...และทําท่าว่าจะต้องอยู่ด้วยกันอีกนาน

ขอหมอนใบนั้น..ที่เธอฝันยามหนุน ประภัสสร เสวิกุล 2020-05-06 นวนิยายที่เป็นแรงใจให้ทุกคนที่ไม่ยอมแพ้

รออีกอย่างเดียวเท่านั้น... รอให้สะใภ้กํามะลอยอมเป็นภรรยาตัวจริงของเศรษฐีหนุ่มหล่อ นิยาย, นิยายไทย,

ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 500 เล่ม หนังสือดีสําหรับเด็กและเยาวชน โชคชะตากําหนดได้เพียงผู้อ่อนแอ แต่สําหรับนัก

นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook

สู้เราจะสร้างวันพรุ่งนี้ที่สดใสของเราได้เสมอ

คิริกะ นักสืบสภานักเรียน 6 SUGII HIKARU ในที่สุดก็มาถึงฤดูกาลแห่งการเลือกตั้งสภานักเรียนของ

ทาสรักร้อนสวาท ร่ายลีลา 2017-06-25 “คุณไม่ได้ฝันนะครับที่รัก ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วคุณก็จะพบกับความเป็น

โรงเรียนขนาดยักษ์ซึ่งมีจํานวนนักเรียนมากกว่า 8,000 คน ผมซึ่งลุกขึ้นมาปฏิวัติราชาตลอดกาลอย่างประธานเท

จริง ความจริงที่ว่าผมอยู่ข้างๆ คุณแล้วในตอนนี้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความจริงไม่ใช่ความฝันที่แสนหวานของ

็นโนจิ โคเท็ตสึ ก็ได้จับมือกับคุณโทคิโกะซึ่งเป็นผู้สมัครชิงชัยฝ่ายตรงข้ามเพื่อช่วยกันหาหนทางสู่ชัยชนะ กุญแจ

คุณ” “ฝันอะไรวะทําไมพูดซะยาวเลย แล้วทําไมในฝันถึงบอกให้ตื่นล่ะ ไม่เอาฉันยังไม่อยากตื่นฉันอยากจะนอน

สําคัญของการแพ้-ชนะก็คือ ผู้สมัครตําแหน่งรองประธานสภานักเรียน.... ทว่าคงไม่น่าจะหาคนที่มีความสามารถ

ฝันหวานอยู่อย่างนี้ นอนอยู่แบบนี้ก็อุ่นดีแล้วจะให้รีบตื่นไปไหนล่ะ” คนเอาแต่ใจดีดดิ้นไปมาอยู่ใต้ผ้าห่มผืนหนา

โดดเด่นเหนือกว่ารุ่นพี่มิโซโนะได้ ส่วนคิริกะ นักสืบสภานักเรียนก็พยายามไล่เบี้ยปริศนาที่ว่าทําไมประธานถึงได้

ด้วยความหงุดหงิดที่ถูกรบกวนความฝันที่แสนหวานและอบอุ่นของเธอ แต่การดีดดิ้นของเธอนั้นดูเหมือนว่าจะ

เลือกรุ่นพี่มิโซโนะเป็นคู่หู กระทั่งในที่สุดข้อเท็จจริงอันน่าตกตะลึงก็ถูกเปิดเผย อีกทั้งยังต้องบุกจู่โจมในมิติที่แตก

เป็นการจงใจหรือไม่อย่างไรก็มิอาจทราบได้แต่ทว่าในเวลานี้ช่วงขาเรียวของคนหลับนั้นได้ถูไถไปมาอยู่กับพวง

ต่างเกินคาดในการชิงชัยเลือกตั้งโดยใช้กลยุทธ์อันสุดแสนอันตรายที่ผมคิดขึ้นมา! เรื่องราวความรักสนุกสนานและ

สวรรค์ของชายหนุ่มที่ไม่มีอะไรปกปิดความใหญ่ยักษ์มหึมานี้เอาไว้เลยจนในเวลานี้งูจงอางหวงไข่ของเขากลายร่าง

ลึกลับในโรงเรียนสุดไฮเปอร์กําลังจะเข้าสู่ศึกชิงชัยครั้งยิ่งใหญ่ระลอกที่ 6! ราคาเต็ม: 179 บาท Buy this

เป็นงูยักษ์อนาคอนด้าแห่งลุ่มนํ้าอเมซอนไปเสียแล้ว “อูย...ทูนหัว...อย่าดิ้นแรงขนาดนี้...ผัวคิดไกลแล้วนะจ๊ะยา

book: http://link.bongkoch.com/gpb1417 Keyword: บงกช Bongkoch Books

หยี...” “อะไรแข็งๆ อยู่ตรงขาเราเนี่ยยัยเพชร...นี่แกนอนทับอะไรอยู่ทําไมมันแข็งจังล่ะ แกนอนทับขอนไม้อยู่หรือ

Kodansha วรรณกรรม 9786160921867

ไงกันวะ” คนที่ยังอยู่ห้วงนิทราและละเมอเพ้อพกว่าตัวเองนั้นยังจมอยู่ในความฝันที่แสนหวานยังคงหลับตาพริ้ม

Wiwat 1998

พูดจาเพ้อเจ้อออกมาแถมยังเข้าใจอะไรผิดๆ ด้วยว่าเจ้าอนาคอนด้ายักษ์ของเขาเป็นขอนไม้ไปเสียนี่ “ทูนหัวจ๋า...ตื่น

ก่อนอัสดง Chatcharin Chaiyawat 1998 Humorous satires on Thai politics.

เถอะจ้ะ ที่ขาคุณถูๆ ไถๆ อยู่เนี่ยไม่ใช่ขอนไม้นะจ๊ะมันเป็นเจ้างูยักษ์ของผมเอง” เพราะความปวดร้าวที่แล่นผ่าน

รักล่วงเวลา (ชุดกาลรักหนึ่ง) แก่นฝัน 2017-05-16 “คุณจะบอกว่าพวกคุณมาจากพันปีข้างหน้า... นั่งไท

พาดเข้ามาในความแข็งแกร่งของตนทําให้ก้องภพนั้นอดรนทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว มือหนาตัดสินใจเขย่าร่างสวย

ม์แมชชีนย้อนอดีตกันมาอย่างนั้นเหรอ” หัวสมองอันสับสนของฝนปรายยังไม่หมดคําถาม คําถามที่เจ้าตัวเองยัง

ของคนหลับลึกด้วยความรุนแรงเพื่อหวังจะให้เธอตื่นขึ้นมาเสียที เพราะถ้าเธอยังไม่ตื่นขึ้นมาในตอนนี้มีหวังว่าเขา

เชื่อสุดใจว่าไม่มีทางจะเป็นไปได้ ...นี่มันไม่ใช่ในหนังไซไฟข้ามเวลาทะลุมิติเสียหน่อย “ไม่ใช่” นั่นไง... คําปฏิเสธ

คงจะต้องลักหลับเธออีกครั้งเป็นแน่แล้วและถ้ามันเป็นเช่นนั้นขึ้นมาจริงๆ ความเป็นชายของเขาคงหมดสิ้นไป

ของเขาทําเอาหญิงสาวต้องร้องในใจ “ไม่ใช่พวกฉัน... แต่เป็นเธอต่างหากที่หลุดข้ามเวลามา” ======= ฝน

อย่างแน่นอนเพราะเขากําลังรู้สึกว่าบทรักที่ร้อนแรงขั้นเทพของเขานั้นไม่อาจเอาชนะคนขี้เซาคนนี้ได้ เพราะขนาด

ปรายมองตามจนร่างขาวผ่องจนแทบเรืองแสงในความมืดหายไปในห้องๆ หนึ่ง ก่อนจะละสายตากลับมาเมียงมอง

ประเคนความเสียวซ่านให้เธอมากเท่าไหร่เธอก็ยังคิดว่าตัวเองนั้นยังจมอยู่ในความฝันที่แสนมีความสุขในขณะที่

สังเกตอาการของชายหนุ่มก็เห็นเพียงใบหน้านิ่งเฉย แต่ครู่เดียวเท่านั้นนัยน์ตาเย็นเยียบก็ตวัดฟาดมาทางเธอจน

ตอนนี้เขากําลังจะฝันเปียก นิยาย, นิยายไทย, นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย

ทําเอาสะดุ้ง มือเรียวบางสีนํ้าผึ้งยกขึ้นตบอกพลางลูบปลอบใจตัวเองทั้งที่ใบหน้ายังยับยุ่งที่จู่ๆ ก็ถูกมองตําหนิ ขาว

,kindlethailand,kindle, ebook

สวย เซ็กซ์ บึ้ม! ขนาดนั้น ลุงยังเอาแต่สั่งเรียบ เสียงเยียบๆ เย็นๆ แล้วไอ้อย่างเรา... ที่โดนเข้าให้บ่อยๆ ก็เป็นเรื่อง

ออกไปข้างใน พ.2 นฆ ปักษนาวิน รวมเรื่องสั้นแนวเซอริลลิสต์ นําเสนอภาพให้เห็นความรู้สึกของปักเจกชนต่อ

ธรรมดาแล้วล่ะ ‘หึๆ รู้อะไรไหม?’ ฝนปรายสะดุดความคิดทันที เงยหน้าขึ้นมองคนที่ส่งคําถามเข้ามาในหัวเธอ

ปรากฏการณ์ต่างๆ รวมถึงการนําความรู้เฉพาะทางมานําเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ

อย่างระแวงสงสัย แล้วคนที่ได้รับสารที่เขาสื่อจิตมาถึงก็ต้องชะงักแข็งค้าง เมื่อได้ยินถ้อยความชวนคิดไกลของอัง

KATSU! เล่ม 3 ADACHI MITSURU ผลจากการทดสอบชกจริงระหว่าง คัทซึกิ กับ คาซึกิ ออกมา

เคิลผู้เย็นเยียบ ‘ถ้าได้เจอไม่ขาว... ไม่บึ้ม... ฉันอาจไม่เย็นอีกต่อไปก็ได้’ ======= กาลรักหนึ่งบังเกิด... เมื่อ

อย่างผิดคาด แต่ก็ทําให้ คาซึกิ รับรู้ถึงความสามารถที่อยู่ในตัวของ คัทซึกิ เธอจึงฝากความฝันทุกอย่างไว้ที่ คัทซึกิ

สายฝนปรายที่แสนอบอุ่น ถูกหอบพัดไปหลอมละลายหัวใจของหนุ่มก้อนนํ้าแข็งแห่งยุคสามพัน ใน "รักล่วงเวลา"

การจับคู่ระหว่างนักมวยหนุ่มและพี่เลี้ยงสาวก็เริ่มขึ้น และแล้วศึกแรกก็มาถึงอย่างไม่คาดหมาย เพราะคู่ชกของ

นิยาย, นิยายไทย, นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย

คัทซึกิ ก็คือ... คิมิโตะ ทาคามิจิ ยอดนักมวยของชมรมชกมวยโรงเรียนมัธยมอาซากุระ

,kindlethailand,kindle, ebook

Nightmare อยากให้คืนนี้ไม่ต้องฝันร้าย 1 Vivace’ Story 2016 "ถ้าอยากหนีจากฝันร้ายก็แค่ตื่นมาพบ

ข้าวต้มเด็ด 77 จังหวัด กอง บก.ข่าวสด 1469 “อาหารในร้านข้าวต้ม” ไม่ว่าจะเป็นต้ม, นิ่ง, ผัด, แกง, ทอด,

กับเช้าวันใหม่… แต่อาจเพราะความสุขเพียงน้อยนิดที่หลงเหลืออยู่ในอดีตที่ทําให้ ‘รัตติกาล’ ยอมโอบอุ้มฝันร้ายเอา

ยํา, ตุ๋น เมนูร้อนๆ ที่เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยข้าวต้ม มื้อเติมพลัง และอร่อยลิ้น ข้อมูลครบถ้วนทุกจังหวัดในประเทศ

ไว้ในอุ้งมือ ต่อให้มันทิ่มแทงเขาจนเจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม จวบจนเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขาได้มาพบกับพี่เลี้ยงหนุ่ม

ไทย

‘อารัณย์’ คนที่คอยจ้องจับผิดความสัมพันธ์ของเขากับลูกชาย ก่อให้เกิดความระหองระแหงกันตั้งแต่ครั้งแรกเจอ

นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 34 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2556 นิตยสารศิลปวัฒนธรรม

ไม่รู้ตั้งแต่ตอนไหนที่ดูเหมือนความเกลียดขี้หน้าระหว่างกันจะค่อยๆ ขับความหมองหม่นในอดีตของรัตติกาลให้

นิโก้ เด็กแสบแห่งเจดีย์ซูเล สาคร พูลสุข 2020-06-15 “สัมผัสอีกมุมของเมืองย่างกุ้ง ที่ไม่เคยมีไกด์คนไหนพา

จางลง และพาเอาอารัณย์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขามากขึ้นทุกทีๆ ถึงเวลาแล้วหรือยังนะที่รัตติกาลจะได้ตื่นขึ้นมาจาก

คุณไป” นิโก้...เด็กแสบแห่งเจดีย์ซูเล คือหนังสือสารคดีที่จะพาคุณไปกรุงย่างกุ้ง อดีตเมืองหลวงของประเทศเมีย

ฝันร้ายอันยาวนานราวกับไม่มีวันสิ้นสุดนี้เสียที…" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai

นมา (หรือพม่าที่คนไทยคุ้นเคย) แต่เราอาจต้องบอกว่ามันไม่ใช่หนังสือท่องเที่ยว นี่คือสารคดีที่จะพาคุณไปรู้จัก

ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaieverypub

“ชีวิต” ของเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้ ผ่านชีวิตของนิโก้ เด็กข้างถนนที่หากินอยู่แถวเจดีย์ซูเลกลางเมืองย่างกุ้ง เด็ก

ภรรยาเถื่อนจอมอิทธิพล (ซีรีส์ชุด ผู้หญิงของฟีเดล ลําดับที่ 1) กัณฑ์กนิษฐ์ 2020-01-14 " มุกดารา คือคน

อย่างนิโก้ถูกเรียกว่า “เด็กแสบ” หรือ Bad Boy ผู้เขียนพาเราตามติดชีวิตนิโก้ ไปสํารวจแง่มุมเบื้องหลังที่ส่งให้

ทรยศต่อฟรีเดลกรุ๊ป เธอส่งมอบข้อมูลสําคัญให้กับบริษัทคู่แข่งจนทําให้ฟรีเดลกรุ๊ปพลาดโอกาสทางธุรกิจครั้งสําคัญ

เขาต้องกลายมาเป็นเด็กแสบ ไปรู้จักคนในครอบครัวนิโก้ ทั้งแม่ น้าชาย น้องสาว และคนอื่นๆรอบตัวคนเหล่านี้

ความผิดร้ายแรงที่ เอเดรียน คาสซาโน่ ฟรีเดล ในฐานะซีอีโอใหญ่ไม่อาจปล่อยผ่านต่อการกระทําอุกอาจอย่างไม่ไว้

ซึ่งถ้ามองให้ดีก็คือตัวแทนพลเมืองส่วนใหญ่ของพม่า...คนที่นักท่องเที่ยวทั่วไปคงไม่มีวันได้พบถ้าไปเยี่ยมชมเพียง

หน้า แต่เขากลับไม่ใช้กฎหมายจัดการเธอ ตั้งตนเป็นผู้พิพากษา แล้วจํากัดอิสรภาพของจําเลยอย่างมุกดาราด้วย

ผิวเผิน

โทษทัณฑ์ที่คาดไม่ถึง! “อยากติดคุกเพื่อชดใช้ความผิด มันจะไม่ดูง่ายไปหน่อยเหรอมุกดารา” “แล้วคุณเอเดร

รักติดเรต อีแร้ง 2013 รวมเรื่องสั้นที่ยืนยันการมีอยู่ของ “เซ็กซ์” ในแบบฉบับของอีแร้ง ด้วยภาษาสํานวนที่นุ่ม

ียนต้องการอะไรคะ บอกผักหวานมาสิคะ ผักหวานจะได้ทําในสิ่งที่คุณเอเดรียนต้องการ” “แน่ใจงั้นเหรอว่าเธอจะ

ลึก ละเมียดละไม กล่าวถึงการเปิดฉากรุกของฝ่ายหญิงในโลกสมัยใหม่มากกว่าแต่ก่อนในหลากหลายเรื่องราวความ

ทําในสิ่งที่ฉันต้องการ” เอเดรียนเหยียดยิ้ม ดวงตาโกรธขึ้งก่อนหน้านี้ที่เปลี่ยนเป็นวาววับอย่างเจ้าเล่ห์มองมาที่

รัก ทั้งเรื่องอย่างว่า, รักร้อนๆ!, รักโลกแตก!!, รักผะผ่าว ฯลฯ อาจเพราะความต้องการของเขาหรือเธอล้นปรี่อยู่ใน

หญิงสาวคล้ายราชสีห์กําลังจ้องตะครุบเหยื่อนั่นทําให้มุกดาราเริ่มหวั่นใจ “คะ คุณเอเดรียนหมายความว่าไงคะ”

ใจ พร้อมจะเก็บซ่อนอารมณ์พิศวาสร้อนแรงเพื่อรอวันปะทุ! ร่วมกันเสพสุขผ่านโลกอักษร เพราะ “เซ็กซ์” คือ
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หนึ่งในยาชโลมใจที่ดีที่สุดของผู้คนทั่วไป

ฮา และน่าประทับใจแค่ไหน ต้องลองติดตามชมค่ะ ชุดนี้มีทั้งหมด 4 เล่ม อ่านเรียงลําดับตามนี้นะคะอัญมณีแห่ง

ตํานานเด็กหญิงชุดแดง เล่ม 2 : ชุด ชมรมหลอนล่าผี หลิงจิง 2017 เงาสีแดงบนถนน ทุกคนที่เห็นต้องถูกไล่ล่า

เจ้าหญิง Vol. 1 เซอร์คอนสีเลือดอัญมณีแห่งเจ้าหญิง Vol. 2 คริสตัลวายุอัญมณีแห่งเจ้าหญิง Vol. 3 เพชร

ไปถึงขุมนรก! ถนนสายนี้มีตํานานสยองขวัญ บนเส้นทางที่โล่งไร้ผู้คน จู่ ๆ ก็ปรากฏร่างเด็กหญิงในชุดสีแดงอยู่

นํ้าเพลิงอัญมณีแห่งเจ้าหญิง Vol. 4 อเมทิสต์วารี

ตรงหน้า เสี้ยววินาทีที่คุณขับชน มันกลับหายไปในพริบตา แต่ลองมองกระจกรถสิ เห็นเงาสีแดงที่กําลังวิ่งไล่ตาม

นํ้าตาแม่มด : ชุด รางวัลวรรณกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 14 ปี 2561 คีตาญชลี แสงสังข์ 2018 ถ้าแม่มดเป็นแค่

มาไหม... ความสยองขวัญบนถนนเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะทุกคํ่าคืนยามหลับฝัน มันจะตามมาหลอกหลอนไล่

เรื่องหลอกเด็กของผู้ใหญ่แล้วนํ้าตาแม่มดที่โปรยลงมานี้ มันมาจากไหนกันล่ะ เมื่อมินต์ เพื่อนสนิทของเอสกับอ

ล่าซํ้าแล้วซํ้าเล่า เมื่อหนึ่งในสมาชิกชมรมตํานานเมืองกลายเป็นเหยื่อของคําสาปเด็กหญิงชุดแดง เฝิงเชียนจิ้งและ

อตโต้หายตัวไปหลังจากปีนรั้วเข้าไปในบ้าน คุณนายวัลย์ “แม่มด” ในเรื่องเล่าสมัยเด็กที่พ่อแม่ชอบหลอกพวกเขา

พวกพ้องจึงต้องออกโรงไขปริศนา!

สองหนุ่มวัย 17 ปี ต้องสู้กับความกลัวจากความเชื่อฝังหัวเพื่อตามหาตัวเพื่อนให้พบ ทว่าภารกิจนี้กลับทําให้เอสได้

อัญมณีแห่งเจ้าหญิง Vol.1 เซอร์คอนสีเลือด First Water 2015-09-18 เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ

ค้นพบความลับของคนใกล้ชิดและเรียนรู้ความจริงของชีวิต ทั้งเรื่องสายสัมพันธ์ของครอบครัว การเผชิญหน้ากับ

ตามหาอัญมณีแห่งเจ้าหญิง ซึ่งมีตํานานเล่าขานกันว่าเป็นอัญมณีที่มีเพียงเจ้าหญิงที่ครอบครองอยู่ และมันมีอยู่

ความผิดพลาดในอดีต

เพียงแค่ 4 เม็ดเท่านั้น ซีอัลเป็นเจ้าหญิงจอมป่วนที่อยากไปเรียนโรงเรียนเจ้าชาย เธอจึงปลอมตัวเป็นผู้ชายไป

เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นฆาตกร? พ.10 สรจักร ศิริบริรักษ์ 10 คดีสุดวิปริตที่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูแบบผิดๆ

สมัครเรียน ซํ้ายังสอบผ่านเสียด้วยซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวให้เธอได้มาพบมิตรภาพ ความรัก และการ

ของบุพการี การใช้ความรุนแรง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่กลับกลายก่อร่างสร้างปมในจิตใจอันบอบบางจากวัยเด็ก ค่อยๆ

ผจญภัยโดยมีเป้าหมายเป็นอัญมณีแห่งเจ้าหญิงในตํานาน เรื่องราวต่างๆจะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ป่วน รั่ว

บิดเบี้ยวสั่งสมจนวิกลจริตจิตบกพร่อง กระทั่งกลายเป็นฆาตกรเต็มตัว
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