ไพ่บาคาร่า
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this ไพ่บาคาร่า by online. You might not require more mature to spend to go to
the book launch as well as search for them. In some cases, you likewise do not discover the message ไพ่บาคาร่า that you are looking for. It will very
squander the time.
However below, subsequently you visit this web page, it will be hence totally simple to get as without difficulty as download lead ไพ่บาคาร่า
It will not tolerate many grow old as we accustom before. You can complete it even though play a part something else at home and even in your
workplace. suitably easy! So, are you question? Just exercise just what we find the money for below as without difficulty as review ไพ่บาคาร่า what
you in the manner of to read!

โรงเรียนนอกกะลา Wichiān Chaibāng 2008
ชุด : เมืองคนบาป มาชาวีร์ โมเหนีย นรีสูร รวมชุด เมืองคนบาป sin city
_____________________ อ้อมสิเน่หาจอมบาป ______________
“ฉันดูแลเธอดีขนาดนี้ แต่เธอมันเลี้ยงไม่เชื่องบีจี!”
ถุงใส่ยาบำรุงครรภ์ลอยละลิ่วผ่านหน้าของหญิงสาวที่กำลังนั่งร้องไ
ห้สะอึกสะอื้นอยู่บนโซฟาไปกองอยู่บนพื้นห้อง
“บอกมาไอ้ผู้ชายคนนั้นมันเป็นใคร”
แอลถึงกับสติขาดสะบั้นกับเรื่องที่ได้รับรู้มา
รับไม่ได้ที่มินจันทร์ตั้งท้องได้สี่สัปดาห์
นั่นหมายความว่าก่อนที่จะมาอยู่กับเขาหญิงสาวต้องเคยมีความสัมพัน
ธ์กับชายอื่นมาก่อน
แอลไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงได้รู้สึกโกรธมากมายขนาดนี้ “ฉันไม่รู้”
คนใจเสียส่ายหน้าไปมาทั้งน้ำตา
เธอจะไปรู้ได้อย่างไรว่าไอ้ผู้ชายในค่ำคืนนั้นเป็นใครในเมื่อไม่ไ
ด้เห็นหน้าค่าตากันแบบชัดเจน
“ร่านขนาดนี้ยังกล้ามาทำตัวไร้เดียงสาใสซื่อกับฉันอีกนะบีจี
ทั้งที่ข้างในเน่าเฟะไปถึงไหนต่อไหนแล้ว”
++++++++++++++++++++ จอมลวงคนบาป ____________ พลั่ก !
ฝันรตีรีบผลักอกเขาออกห่าง ไม่คุ้นเคยจริง ๆ กับสัมผัสแบบนี้
รีบยกหลังมือขึ้นเช็ดริมฝีปากฉ่ำของตัวเองอย่างลวก ๆ
'ฉันอยากจะตาย' นี่คือเสียงในใจของกีย์ ตั้งแต่เกิดมาเป็น กีย์
แมคไนท์ ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนเช็ดรอยจูบของเขาออกสักคน
แม่สาวความจำเสื่อมคนนี้ช่างกล้าทำร้ายจิตใจของเขานัก "มันไม่ใช่"
ฝันรตีส่ายหน้าไปมาดวงตากลมโตส่อแววสับสนอลหม่านเต็มที่
"ไม่ใช่อะไร" กีย์เค้นน้ำเสียงอย่างเหลืออด
"ฉันไม่คุ้นกับจูบของคุณ เหมือนกับว่า" "เหมือนกับอะไร"
คนที่พยายามบอกตัวว่าให้อดทน กลั้นอารมณ์โกรธเอาไว้สุดฤทธิ์
ฝันรตีทำหน้าปั้นยากก่อนจะค่อย ๆ
เอ่ยความคิดที่อยู่ในใจของตัวเองออกมา
"เหมือนกับว่าเราไม่เคยจูบกัน" ++++++++++++++++++++
บุรุษแดนบาป __________ “ผมถามว่าหนึ่งหรือสาม ตอบมา !”
แซมกระซิบถามเบา ๆ ทว่าน้ำเสียงจริงจังมากขึ้น
คนด้านล่างก็เอาแต่ร้องไห้ไม่สนใจให้คำตอบเขา เขาถอนหายใจหนัก ๆ
แล้วค่อย ๆ ลุกขึ้นจากเตียงนอน “ไม่นะ !”
ศราวีลนลานลุกขึ้นแล้วรวบรอบเอวหนาของเขาเอาไว้แน่น
หลงลืมความกลัวในตัวฝรั่งร่างยักษ์คนนี้
รู้เพียงว่าเธอไม่ต้องการให้เขาออกไปตามใครหน้าไหน
ให้มาร่วมวงกระทำย่ำยีร่างกายของเธอได้ “คุณจะให้ผมทำยังไง
เลือกมาสักทางสิ” เจ้าของเสียงทุ้มเอ่ยขึ้น
พร้อมกับเฝ้ารอคำตอบของคนที่กอดตัวเองจากด้านหลังอยู่ “หนึ่ง”
เสียงที่หลุดออกมาช่างเบาหวิว แซมกระตุกมุมปากอย่างถูกใจ
พลิกตัวของอีกคนให้ลงไปบนที่นอนตามเดิม
ชายหนุ่มเคลื่อนหน้าเข้าไปใกล้ ๆ หูของศราวี “ร้องให้ดัง
เอาให้สาสมกับความกลัว ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนี้ไป
เพราะถ้าคุณน้ำไม่พอใจ คุณอาจจะมีสามีทีเดียวสามคนก็ได้” แควก !
“กรี๊ดดด !”
จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน วิเชียร ไชยบัง วิชาการ
อ้อมสิเน่หาจอมบาป มาชาวีร์ 2018-03-03 “ฉันดูแลเธอดีขนาดนี้
แต่เธอมันเลี้ยงไม่เชื่องบีจี!”
ถุงใส่ยาบำรุงครรภ์ลอยละลิ่วผ่านหน้าของหญิงสาวที่กำลังนั่งร้องไ
ห้สะอึกสะอื้นอยู่บนโซฟาไปกองอยู่บนพื้นห้อง
“บอกมาไอ้ผู้ชายคนนั้นมันเป็นใคร”
แอลถึงกับสติขาดสะบั้นกับเรื่องที่ได้รับรู้มา
รับไม่ได้ที่มินจันทร์ตั้งท้องได้สี่สัปดาห์
นั่นหมายความว่าก่อนที่จะมาอยู่กับเขาหญิงสาวต้องเคยมีความสัมพัน
ธ์กับชายอื่นมาก่อน
แอลไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงได้รู้สึกโกรธมากมายขนาดนี้ “ฉันไม่รู้”
คนใจเสียส่ายหน้าไปมาทั้งน้ำตา
เธอจะไปรู้ได้อย่างไรว่าไอ้ผู้ชายในค่ำคืนนั้นเป็นใครในเมื่อไม่ไ
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ด้เห็นหน้าค่าตากันแบบชัดเจน
“ร่านขนาดนี้ยังกล้ามาทำตัวไร้เดียงสาใสซื่อกับฉันอีกนะบีจี
ทั้งที่ข้างในเน่าเฟะไปถึงไหนต่อไหนแล้ว”
The wrong way (4 เล่มจบ) Xiayen 2021-07-17 “นายไม่เก่ง
ลองเป็นฝ่ายรับดูบ้างสิ บางทีอาจจะเหมาะกับนายมากกว่า”
หนุ่มคนรักที่ทรยศนอกใจได้ทิ้งคำพูดหนึ่งประโยคนี้ไว้ให้เขาในตอน
ที่เลิกกัน แนะนำให้เขาลองเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของตัวเอง
มันเปรียบเสมือนมีดที่ทิ่มแทง จิตใจของเฉียวเค่อหนานจนแตกสลาย
ตัวเขาเริ่มเกิดความลังเลใจ และตัดสินใจ ด้วยความสิ้นหวัง
หากเขาเดินผิดเส้นทางขึ้นมาจริงๆ ทำไมจะย้อนกลับไปตอนนี้ไม่ได้
เพียงแต่ไม่คาดคิดว่า... ‘นักมายากล’
ที่เพื่อนไปขอร้องให้มาช่วยดึงเขากลับเข้าสู่
เส้นทางเกย์ที่เต็มไปด้วยความสุขสมนั้น
จะเป็นคนเดียวกันกับหัวหน้าของเขา
ที่ปกตินั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศด้วยกันทุกวันคนนั้น...ลู่สิงจือ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เจ้าชายทั้งสองก็ครองรักกันอย่างมีความสุข...
เพ้อพก! เรื่องเล่าในนิทานมันมีแต่เรื่องหลอกลวงกันทั้งนั้น!
พวกเขายังไม่ทันจะได้ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันเลย
ดันมาทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวันเสียก่อน
ทั้งยังต้องรับว่าความต่อเนื่องไม่หยุด
หมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่น ตามกันมาติดๆ
ทั้งคดีความที่สามีตัดสินใจขอหย่าภรรยา แต่กลับไม่ยอมบอกเหตุผล!!?
keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
Hermit_Books
Kō̜n ʻusā sāng Phanomthīan 1997
ศาสตร์แห่งโหร 2562 สำนักพิมพ์มติชน รวมคำพยากรณ์อนาคตในปี 2562
อย่างรอบด้านทั้งดวงเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและชะตาชีวิตทุกราศีรายสัปดาห์ รายเดือน และตลอดปี
จากโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทย
เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข โทคิโอะ โกะโด 2018
เสน่หาสามีแดนเถื่อน พิณแห่งรัก 2016-06-13
สำหรับนิยายเรื่องนี้เคยวางขายมาแล้วครั้งหนึ่ง
พิณนำมาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาใหม่
กรุณาโหลดตัวอย่างไปอ่านก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ “ว้าย! ปล่อยฉันนะ
คุณเข้ามาได้ยังไงกัน!”
ศศิกรร้องออกมาอย่างตกใจเมื่อร่างกายของตนถูกรวบเข้าไปกอดโดยที่ไ
ม่ทันได้ตั้งตัวและสังเกตเห็น “ปล่อยก็โง่สิ!
ลืมไปหรือเปล่านี่มันบ้านของฉัน เธอจะดิ้นขัดขืนไปทำไม
ไหนว่าจะยอมชดใช้แทนพ่อยังไงล่ะ”
คนตัวโตพูดจาเอาแต่ได้พร้อมทั้งพยายามจูบไซ้ซอกคองามระหงอย่างหิว
กระหายในรสสวาทที่ไม่เคยได้กระทำมาก่อนในชีวิต “นายหัวขา...
ถ้าอย่างนั้นไปที่เตียงกันนะคะ ตรงนี้มันจะสนุกอะไร”
ศศิกรยอมที่จะตามใจเขาก่อน
เธอเบียดกายเปลือยเปล่าให้แนบชิดอย่างยั่วยวนและไม่นึกอาย
ก็เขาเห็นหมดแล้วนี่นา
ซึ่งทิวากรจะต้องรับผิดชอบเธอไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอน
เพราะเรือนกายงามนี้ไม่เคยมีชายใดเคยได้เชยชมและยลโฉม
เขาจะไม่มีวันสลัดเธอทิ้งง่ายๆ เหมือนดอกไม้ริมทาง
ตราบใดที่มีแรงเธอจะเกาะติดหนึบเหมือนปลิงเลยทีเดียวเชียวล่ะ
“คงช่ำชองมากสิท่า แต่เอาเถอะเมื่อเธอเสนอฉันก็จะสนอง”
จบวลีดูแคลนร่างอรชรจึงถูกรวบขึ้นแล้วพาไปยังเตียงนอน
เขาวางเธอลงเบาๆ
พร้อมกวาดสายตาสำรวจทั่วทั้งเรือนกายก่อนจะโน้มตัวลงทาบทับแล้วบด
จูบอย่างรุนแรงปนเร่าร้อน
มือหนาใหญ่บีบเคล้นทรวงอกอิ่มอย่างหนักหน่วง
ศศิกรแอ่นอกรับสุขกับสัมผัสอย่างล้นเหลือ
เธอล้วงมือเข้าไปภายใต้อาภรณ์ก็ต้องพบกับบางอย่างที่เกินตัว
รอยยิ้มแห่งความพึงพอใจเผยขึ้นก่อนจะทำการออกแรงบีบแล้วหักงออาวุ
ธลับของเขาสุดกำลัง “โอ๊ย!”
ทิวากรร้องเสียงหลงเมื่อรู้สึกจุกและเจ็บตรงกล่องดวงใจ
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เท่านั้นยังไม่สาแก่ใจ
คนตัวเล็กออกแรงถีบเขาจนกระเด็นตกไปกองอยู่ที่พื้นอย่างไม่เป็นท่
า “ยัยตัวแสบ กล้าดียังไงมาทำร้ายฉันฮะ!”
เจ็บถึงเพียงนี้แล้วยังจะชี้หน้าต่อว่าเธออีก ช่างปากดีนักนะ
“ใครใช้ให้คุณมาฉวยโอกาสกับฉันก่อนล่ะ”
เธอพูดเยาะพร้อมก้าวขาลงจากเตียงเดินเปลือยกายโชว์ส่วนเว้าส่วนโค
้งอวดสายตาชายหนุ่มอย่างไม่นึกอาย
“แต่พ่อของเธอทำร้ายพ่อฉันเกือบตาย ดังนั้นเธอต้องชดใช้แทน!” “ได้!
แต่ไม่ใช่วิธีนี้ คุณจะใช้ฉันเหมือนวัวเหมือนควายยังไงก็เชิญ
ฉันไม่เกี่ยง ส่วนเรื่องบนเตียงสำหรับสามีในอนาคตเท่านั้น
เข้าใจไหม!” นิยาย, นิยายไทย, นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand,
หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
สยามจดหมายเหตุ 1984
หุ้น 101 ติดกระดุมเม็ดแรกการลงทุนให้ถูกต้อง IDEATRADE TEAM
สำนักพิมพ์ เช็ก ราคาปก 295 บาท ลด 20% คงเหลือ 236 บาท
การลงทุน..คือ..การนำเงินที่เก็บสะสมไปสร้างเป็นผลตอบแทนที่สูงขึ้น
..ทว่าต้องแลกกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อตัดสินใจในการ
ลงทุนแล้ว..ต้องมีการคิดวางแผน..ศึกษา
หาความรู้ในเรื่องของการลงทุนอย่างรอบคอบ..เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน
ตามที่คาดหวัง และเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
การศึกษาเกี่ยวกับการลงทุน นอกเหนือจากการค้นคว้า
ในตำ��รา..การเข้าร่วมสัมมนาที่ในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายการปรึ
กษาพูดคุยโดย Marketing ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ก็สามารถสร้างพอร์ตที่แข็งแรงให้กับนักลงทุนได้เช่นกัน
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com
Flavor ภัตตาคารวุ่นรัก Zhen Ying 2021-07-16 เมื่อบิดาจากไป
เหลือไว้เพียงพินัยกรรมอันน่าตกใจ ‘เซียวเอินจั่ว’
ในตำำแหน่งประธานบริษัทชอว์ จะต้องทำให้ภัตตาคาร Flavor
ได้รับมิชลินสตาร์ 3 ดวง
หรือเทียบเท่าคะแนนสูงสุดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อมารดาที่ป่วย และไม่ต้องการให้บ้านใหญ่ได้ในสิ่งที่ปรารถนา
บวกกับความเป็นมืออาชีพของผู้จัดการร้านอาหารชั้นนำ
เซียวเอินจั่วทำได้เพียงต้องสู้เท่านั้น ‘ต่งหวง’
ที่ไม่ได้พบหน้ากันมานานหลายปี
กลายเป็นหัวหน้าแผนกครัวของภัตตาคาร Flavor
ตำแหน่งของเขามีความสำคัญมากในศึกการต่อสู้แย่งชิงมรดกครั้งนี้!
ทว่าเซีียวเอินจั่วและต่งหวงไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ
เซียวเอินจั่วตกใจมากเมื่อรู้สึกว่าต่งหวงผู้มีนิสัยชั่วร้าย
เหมือนเปลวไฟร้อนแรงกลับดึงดูดความสนใจของเขาอย่างมาก keyword:
นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
Hermit_Books
Yīam mư̄ang makan Khačhatphai Burutphat 1987
Wiwat 1995
Tamnān lư̄at čhaopho̜ Suriyan Sakthaisong 1990 Polemic on killing of
influential landlords in Thailand, by underworld thugs.
TEN (ชายรักชาย18+) Mwah 2017-11-06 10 หนุ่ม (รุก 5 รับ 5)
กับกิจกรรมสุดหฤหรรษ์ ณ บ้านพักตากอากาศ keyword: นิยาย, นิยายไทย,
Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, kratainoom
Patithin khāo læ hētkān nai prathēt rō̜p 10 pī 1989
เจ้าหญิงจอมซ่า ยากุซ่าข้ามภพ เล่ม 2 HIROKI MIYASHITA, TAKESHI
NATSUHARA ไม่มีปรานีคนที่มาป่วนในดินแดนของฉัน
ริวเอาความสงบสุขกลับคืนมาสู่เมืองที่มีโอมายาเสพติดของโลกต่างภพ
แพร่ระบาดอยู่
แต่ลูกน้องจอมมารก็บุกโจมตีเมืองนั้นอย่างโหดเหี้ยมอำมหิต
ทำให้ริวต้องเผชิญหน้ากับเผ่าปิศาจชั้นสูง ที่ถูกเรียกว่า
“ภัยพิบัติเดินได้”....!?
นี่คือเรื่องราวของยากุซ่าแนวแฟนตาซีในโลกต่างภพ!!
โลกของคนไร้บ้าน Bunlœ̄t Wisētprīchā 2003 On homeless people and the
urban poor in Thailand.
เริ่มต้นลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง (ฉบับมือใหม่) สิรภพ มหรรฆสุวรรณ
2020-09-08 ----------------------------- ในภาวะดอกเบี้ยต่ำติดดิน
หลายคนมองหาการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น
แต่การเริ่มต้นลงทุนโดยปราศจากความรู้
อาจนำพาซึ่งความเสียหายหนักกว่าเดิม
หากกำลังมองหาวิธีสร้างผลตอบแทนจากเงินออมที่สูงขึ้น
และสร้างพอร์ตการลงทุนด้วยหุ้น "หนังสือเล่มนี้ คือคำตอบ" ---------------------------- - ทำไมต้องเริ่มต้นออมเงิน และลงทุน - ยุคนี้
ออมเงินอย่างเดียวไม่พอ ต้องลงทุนให้เป็น สะสมเงินหลักพันสู่เงินหลักล้าน ด้วยการลงทุนหุ้น เงินน้อยใช่ว่าจะรวยไม่ได้ หากเลือกลงทุนให้ถูกวิธี วิธีเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น - วิธีหาหุ้นลงทุน และหาข้อมูลบริษัท อ่านงบการเงินสำหรับผู้เริ่มต้น จัดพอร์ตการลงทุนหุ้นให้มั่งคั่ง และมีความสุข -
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วิธีซื้อขายหุ้นด้วยตัวเอง ฯลฯ “หาคำตอบทั้งหมด
ได้ในหนังสือเล่มนี้” อัดแน่นข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น แนวคิด
วิธีเลือกหุ้น อ่านงบการเงิน วิเคราะห์พื้นฐาน
ประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้น จัดพอร์ตการลงทุน
พร้อมวิธีซื้อขายหุ้นด้วยตัวเองแบบละเอียด เข้าใจง่าย อ่านจบ
ลงทุนเป็น เล่มเดียวครบ! ไม่มีประสบการณ์ ก็อ่านเล่มนี้ได้...
ตรวนสวาทแดนเถื่อน พิณแห่งรัก 2016-02-01 นายหัวมาดดุ
ผู้หันหลังให้กับความรัก
ต้องมาพ่ายแพ้แด่เจ้าของเรือนร่างงามผุดผ่อง
ยามเธอลูบไล้ไปตามร่างกาย เสือร้ายที่จำศีลมานานก็ตื่นขึ้น
เพื่อที่จะได้ขย้ำแม่สาวสุดแสบที่พิษสงรอบตัวให้ละลายคามือ นิยาย,
นิยายไทย, นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand,
หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
โรงเรียนนอกกะลา (ภาคปาฏิหาริย์) วิเชียร ไชยบัง วิชาการ
เศรษฐกิจการพนัน 2003 On the gambling business in Thailand.
Phlō̜i kǣm phet 2006-03-15
สกุลไทย 1992
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 2004
มารดาข้าคือนางร้ายข้ามภพ เสวี่ยเฟิง 2021-04-05
ครอบครัวที่เคยสุขสันต์ถึงคราวต้องแตกร้าว
เมื่อบิดาที่เป็นถึงรองแม่ทัพอนาคตไกลพาชู้รักกับบุตรี
ที่แอบซ่อนเอาไว้เนิ่นนานหลายปีมาเปิดตัวถึงจวน
ทำให้มารดาอันเป็นที่รักของนางเจ็บช้ำน้ำใจและผิดหวังอย่างรุนแรง
และเพียงเพื่อปกป้องชู้รักที่แสร้งทำตัวเป็นสตรีอ่อนแอ
จากฮูหยินเอกที่กำลังอาละวาด บิดาถึงกับกล้าที่จะลงมือกับสตรี
ที่คงหลงลืมไปชั่วขณะว่าเป็นเหตุผลสำคัญ
ที่ทำให้ตนเองมีทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้
สุดท้ายแล้วมารดาผู้คับแค้นใจจึงถูกนางร้ายข้ามภพทะลุมิติมาสิงร่
าง ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าล้วนเป็นไปตามเรื่องราวในนิยาย
ที่นางยังอ่านไม่จบในชาติที่แล้วทุกประการ ตายจริงๆ
ในเมื่อมารดาของข้าคือนางร้าย
เช่นนั้นข้าเองก็ต้องเป็นนางร้ายที่ร้ายไม่แพ้กันใช่หรือไม่
keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
deetorjaibooks
เปิดกรุเวลา ผ่าอารยธรรม Banchā Thanabunsombat 2009
ขงจื้อ Su Wang 1997
กระเช้าสีดา Kritsanā ʻAsōksin 1984
ชีวิตชายขอบ 2002
Candy -west- 2020-04-16 "ผม ‘ว่าน’
อดีตเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆ
ผมไม่มีความฝันที่อยากทำ ไม่มีความหวัง ไม่มีสิ่งที่รักหรือเกลียด
แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ชอบที่จะสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ
และความสุขให้กับคนรอบข้างเสมอ
จนกระทั่งวันหนึ่งผมบังเอิญได้ร่วมโต๊ะกินข้าวกับ ‘ไอ้พี่แคน’
รุ่นพี่ในคณะที่เพอร์เฟ็กต์ไปหมดทุกด้าน
แถมมันยังเป็นคนที่ผมชื่นชมอยู่ในใจจนยกให้เป็นไอดอลของตัวเองอีก
ต่างหาก ถึงขนาดพร่ำเพ้อรำพันหามันในทวิตเตอร์อยู่บ่อยๆ
เพราะไม่สามารถบอกใครเพื่อระบายความอัดอั้นนี้ได้
ก็ใครจะไปกล้าพูดชมต่อหน้ากันวะครับ
แต่เหมือนว่าเรื่องจะไม่ได้จบลงแค่ตรงนั้น เมื่ออยู่ดีๆ
คนที่ตอนแรกปฏิเสธผมเสียงแข็งเกิดกลับคำพูดว่าจะติวหนังสือให้ซะง
ั้น แต่แลกกับข้อเสนอที่ผมต้องไม่ไปทำงานร้านเหล้าอีก
และไอ้สายตาแกมบังคับที่เหมือนสั่งให้ผมย้ายไปอยู่คอนโดฯ
นั่นก็ด้วย คืออะไรวะ!
แล้วแบบนี้แฟนเก่าของพี่แกที่ยังติดต่อกันอยู่จะไม่ตามมาฉีกอกผมเ
หรอ บอกไว้ก่อนเลยว่าว่านไม่สู้คนนะคร้าบบบ!" keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaieverypub
Phā thāng lư̄at, Khlǣo Thanikun Suriyan Sakthaisong 1991 On
polemic concerning assassination of Khlǣo Thanikun, 1934-1990, former
president of Amateur Boxing Association of Thailand.
จอมลวงคนบาป มาชาวีร์ 2018-03-03 พลั่ก ! ฝันรตีรีบผลักอกเขาออกห่าง
ไม่คุ้นเคยจริง ๆ กับสัมผัสแบบนี้
รีบยกหลังมือขึ้นเช็ดริมฝีปากฉ่ำของตัวเองอย่างลวก ๆ
'ฉันอยากจะตาย' นี่คือเสียงในใจของกีย์ ตั้งแต่เกิดมาเป็น กีย์
แมคไนท์ ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนเช็ดรอยจูบของเขาออกสักคน
แม่สาวความจำเสื่อมคนนี้ช่างกล้าทำร้ายจิตใจของเขานัก "มันไม่ใช่"
ฝันรตีส่ายหน้าไปมาดวงตากลมโตส่อแววสับสนอลหม่านเต็มที่
"ไม่ใช่อะไร" กีย์เค้นน้ำเสียงอย่างเหลืออด
"ฉันไม่คุ้นกับจูบของคุณ เหมือนกับว่า" "เหมือนกับอะไร"
คนที่พยายามบอกตัวว่าให้อดทน กลั้นอารมณ์โกรธเอาไว้สุดฤทธิ์
ฝันรตีทำหน้าปั้นยากก่อนจะค่อย ๆ
เอ่ยความคิดที่อยู่ในใจของตัวเองออกมา
"เหมือนกับว่าเราไม่เคยจูบกัน"
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