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น ท56ส 2562
เส้นสายลายสยอง /ตรี อภิรม
ุ
เรืองย่อ : พรวิเศษจากอดีตชาติ ทําให้ทุกครังทีรชตะวาดภาพ จะกลายเปนเรืองจริงพร
วิเศษทีนํามาซึงความก้าวหน้าในอาชีพนักวาดการ์ตูนจนกระทังวันทีเขาแกล้งแหย่วิชชุวาร
หญิงสาวทีพึงใจด้วยภาพวาดปศาจ... พรวิเศษทีกําลังจะกลายเปนคําสาปทําลายล้างทุกคน
ทีเกียวข้องเมือปศาจร้ายนันมีอา
ํ นาจเกินกว่าทีรชตะจะควบคุม...

น ม272พ 2562
เพือนเดียวเสียวฮัก /มาลา คําจันทร์
เรืองย่อ : แม้จะแตกต่างกันด้วยฐานะและพืนเพครอบครัวหากอุน
่ แสงและองอาจ ก็คือเสียว
ฮักทีคบหากันมาแต่เยาว์วัยพวกเขาเกิดมาเพือเกือหนุนกันและกัน ร่วมผจญภัยฝาฟนไปใน
ปาดงพงลึก เผชิญภูตผีปศาจและร่วมเปนร่วมตายกันมาหลายต่อหลายครังแต่ความรักของ
เพือนถึงคราวต้องสันคลอน เมือคําแก้วคือหญิงสาวทีทังสองหนุ่มต่างหมายปอง‘เพือนเดียว
เสียวฮัก’ บทพิสจ
ู น์ให้เห็นว่า...เพือนแท้หรือความรักกันแน่...ทีจะมีอานุภาพมากกว่ากัน

น พ128ฉ 2562
ฉัตรกนก /พงศกร
เรืองย่อ : เมือเศรษฐกิจสยามเริมชะลอตัวหม่อมอุน
่ อรุณและคุณหญิงฉัตรกนกไม่อาจอยู่นิงเฉย
ย่าและหลานจึงลุกขึนมาทําธุรกิจ ตังโรงงานพิมพ์ผ้าใจกลางพระนครโรงพิมพ์ผ้าตราฉัตรกนก
เปนทีนิยมอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความริษยาของผู้คนจํานวนไม่น้อยและเมือมีเหตุฆาตกรรม
เกิดขึนทีโรงงานหม่อมอุน
่ อรุณและคุณหญิงฉัตรกนกจะทําอย่างไรเมือมี....ฤทธิ ชาติสยาม...
ชายหนุ่มผู้ลก
ึ ลับเข้ามาเกียวข้องสายตาคมเข้มของเขา ทําให้หัวใจของคุณหญิงฉัตรกนกเต้น
แรงเร็วทุกครังไปเขาคือฆาตกรร้าย หรือเปนโจรทีมาเพือขโมยหัวใจของเธอกันแน่...

น ฐ21จ 2562
เจ้ากรรมนายเวร / ฐา-นวดี
เรืองย่อ : แม้จุติพรเปนใบ้ หากเธอมีสงทดแทน...นั
ิ
นคือสัมผัสพิเศษ วิญญาณของเด็กลูกครึง
คนนันคือใคร...ต้องการความช่วยเหลืออะไร จึงมาปรากฏให้เธอเห็นหรือทังหมดนี จะเกียวข้อง
กับเหรียญโบราณเหรียญนัน เกียวข้องกับคุณหมอชาตบดินทร์ และคนไข้ทังหกคนของเขา
การรักษาคนไข้ด้วยการสะกดจิตบําบัด ได้นําพาทุกคนเดินทางไปสูป
่ ระตูบานหนึง ทีเปดโลก
อดีตให้ทุกคนได้เห็นกรรม การกระทําทีส่งผลถึงชาติปจจุบันนีและทีสําคัญ...เจ้ากรรมนายเวร
ของทุกคน ทีติดตามมาเพือทวงถามถึงความยุติธรรม...

น ก512บ 2562
บุษราอาฆาต / เก้าแต้ม
เรืองย่อ : ดอกไม้ทีสวยงาม มักซ่อนพิษร้ายเอาไว้อย่างแนบเนียนฉันใดอัญมณีลาค่าอย่าง
บุษราคัมเม็ดงาม ก็อาจมีสงเลวร้
ิ
ายแฝงอยู่ฉันนันเมือใครบางคน ส่งบุษราคัมเม็ดนันมาให้ที
บ้านพลอยพยัพไม่รูเ้ ลยว่า มันจะเปลียนชีวิตของเธอ และคนรอบข้างไปอย่างสินเชิงมีเพียง
ณิรน
ิ และอคิณเท่านัน ทีเห็นถึงความผิดปกติทีค่อยๆ เกิดขึนทีละน้อยและทังหมดนี อาจ
เกียวข้องกับบุษยามณี...หญิงสาวผู้ออ
่ นโยนและอ่อนแอ...ผู้ทีเคยตกเปนเหยือของทุกคน!

น ภ213ป 2562
Paper note สร้างเสริมประศพการณ์ชีวต
ิ / ภาคินัย
เรืองย่อ : อุบัติเหตุเกิดขึนโดยไม่คาดคิดฉันใด เรืองพิลก
ึ พิลนก็
ั เกิดขึนโดยไม่คาดฝนเช่นนัน..
ใครจะไปคิดว่า "ชาดก" จะได้รบ
ั ประสบการณ์ระทึกขวัญทีต้องจดจําไปจนวันตาย เพียงแค่
บังเอิญได้รบ
ั กระดาษโพสต์อท
ิ ปกหนึงจาก "ร้านกาแฟลึกลับ" กระดาษโพสต์อท
ิ ทีเมือเขียนอะไร
ไปแล้วหากนํามาแปะทีตัวเองก็จะได้ผลลัพธ์อย่างนัน ชายหนุ่มได้ลองเปนใครหลายคน.. ได้เปน
ในสิงทีเขาไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้เปน โพสต์อท
ิ บางแผ่นทําเรืองตืนเต้น.. โพสต์อท
ิ บางแผ่น
ก่อเรืองเหลือเชือ.. โพสต์อท
ิ บางแผ่นสร้างเรืองหวานซึง.. โพสต์อท
ิ บางแผ่นนําเรืองเกินจะคาด
ถึงมาให้.. โพสต์อท
ิ บางแผ่นชวนนาตาไหล.. และโพสต์อท
ิ บางแผ่นก็พาให้ "ความตาย" มาเยือน!

น ส473ศ 2562
ศพสะอืน / สุรย
ิ าทิศ
เรืองย่อ : เพราะความไม่เข้าใจระหว่าง "นอร์ธ" กับ "ทอม" สองนักแสดงหนุ่มชือดังทีแอบคบหา
มีสม
ั พันธ์กันอย่างลับ ๆ จนวันหนึงถึงคราวบาดหมาง และทอมเลือกทีจะเดินจากไป ในช่วงเวลา
ทีชีวิตแสนเหงาและเดียวดาย ผู้ชายอีกคนได้เดินเข้ามาในชีวิตของทอม "กาย" อดีตรุน
่ พีสุด
หล่อ กลับเข้ามาจุดความหวังใหม่ให้กับทอม ทุกอย่างดูเหมือนจะคลีคลาย รักครังใหม่ดูคล้าย
จะเริมต้น แต่ดูเหมือนทอมจะไม่รูต
้ ัวเลยสักนิดว่า.. การกลับมาของกายนัน คือจุดเริมต้น
ของ "ฝนร้าย" จาก "บางสิง" ทีน่ากลัว!

น ภ213ศ 2562
ศพกระซิบ / ภาคินัย
เรืองย่อ : การ "สูญเสีย" สําหรับบางคนอาจหมายถึงการ "เสียศูนย์" คูณ.. สูญเสียพีชายกับพี
สะใภ้จากอุบัติเหตุขับรถพลิกควา จากเหตุการณ์นันทําให้คนทังคู่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตอย่างน่า
สลดหดหู่ ชีวิตของ "คูณ" คงไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มี "ตาว" ชายคนรักคอยช่วยประคับประคอง รวม
ถึง "น้องดังใจ" เลือดเนือเชือไขทีพีชายทิงไว้ให้น้องชายดูแล ทังคู่คือสิงสําคัญในชีวิตทีทําให้คูณ
พร้อมทีจะสูเ้ พือมีชีวิตต่อไปให้ได้ ทว่า.. บ่อยครังทีคูณมักได้ยินเสียงกระซิบเบา ๆ มากับสายลม
ว่า "ตาย...! ตาย...!" บางครังเขาก็ "เหมือนจะ" เห็นดวงวิญญาณของพีชายกับพีสะใภ้ยังวนเวียน
ในบ้าน ทังเสียงและภาพทีคอยหลอกหลอนทําให้คูณเริมรูส
้ ก
ึ ว่าเขาอยู่ทีนีต่อไปไม่ไหว...

น ก775ช 2562
ช่อมะลิลา / แก้วเก้า
เรืองย่อ : "ภูมิไท" เลขาธิการหน่วยงานแห่งหนึงได้บูรณะตึกเก่าแก่สมัยศตวรรษที 19 และได้
พบกับดวงวิญญาณของ "ปนเมือง" อดีตภรรยาของ "เจ้าคุณเสมามนตรี" มาปรากฏตัวให้เห็น
เพือห้ามไม่ให้รวมตัวเองเข้าเปนส่วนหนึงของอนุสรณ์ทีภูมิไทจะจัดทําให้เจ้าคุณด้วย ยิงทําให้
ภูมิไทสนใจประวัติเจ้าคุณคนนันและคุณหญิงมากยิงขึนว่า...เพราะเหตุใดเธอจึงไม่อยากถูก
รวมให้อยู่ในอนุสรณ์เดียวกับสามีของเธอ ภูมิไทยจึงตามสืบหาความจริงจนพบว่าทีวิญญาณ
ของหญิงสาวยังไม่ไปไหน เพราะติดอยู่กับความรูส
้ ก
ึ ผิดและคําสาปแช่งในอดีตทีรอการให้อภัย

น ก512พ 2562
พยัคฆ์รา
้ ยซ่อนลาย / เก้าแต้ม
เรืองย่อ : เมือพ่อบุญธรมถูกฆ่าตายอย่างเหียมโหด มีเพียงการ์ดรูปนกฟนิกส์เพลิงทิงไว้เพือข่มขู่
ดีไซเนอร์อย่างไทกะจึงเดินทางมาเมืองไทยเพือสืบหาเบาะแสและสะสางปมแค้นทว่าเหตุ
ฆาตกรรมอดีตนายตํารวจทีรับผิดชอบคดีฆ่ายกครัวนักธุรกิจเมือยีสิบปก่อนก็ได้ชักนํา ิรน
ิ เข้า
มาสูว
่ ังวนของความอันตรายเมือพ่อถูกฆ่า ิรน
ิ จึงพาตัวเองมาใกล้ชิดไทกะ แต่ยิงสืบก็ยิงรูว้ ่า
เขามีความลับซุกซ่อนเอาไว้แถมหัวใจเด็กสาวก็เริมหวันไหวไปกับชายหนุ่มเสียอีก...

น ต328ร 2562 ล.1-3
เร้นรัก / ติงโม่, เขียน ; ห้องสมุด, แปล
เรืองย่อ : ในความคิดของมู่หานเซีย ผู้ชายอย่างหลินม่อเฉินเปรียบดังเหล้าพิษทีร้ายกาจ ทว่ามี
แต่เขา เขาคนเดียวเท่านันทีกอดเธออย่างทะนุถนอมและแนบแน่น เขาคนเดียวเท่านันทีจดจํา
คํามันสัญญาระหว่างกันได้ เขาบอกกับเธอว่า “คุณบอกว่าไม่รก
ั ผม คิดหรือว่าผมจะเชือ” เขา
บอกกับเธอว่า “จะรักก็ดี จะเกลียดก็ช่าง แต่เราจะไม่แยกจากกัน” ทุกช่วงเวลาในชีวิตของมู่หาน
เซีย จะมีหลินม่อเฉินคอยประคับประคอง เขาเฝาเลียงดู ฟูมฟก ผลักดันเธอจากลูกเปดตัวน้อยๆ
จนกลายเปนนางหงส์ เขาเปนทุกสิงทุกอย่างของเธอ และพร้อมจะวางทุกอย่างในมือลง เพือรอ
เธอกลับมาเปนเช่นนีแล้ว...ต่อให้รูว้ ่าเขาเปรียบดังเหล้าพิษ เธอยังกล้าจะกล้าปฏิเสธอีกหรือ?

น ณ272ป 2562
ปฏิบต
ั ก
ิ ารรักต้องรอด = Love will keep us alive / ณารา
เรืองย่อ : วันลาพักร้อน...ควรจะเปนช่วงเวลาพักผ่อนอันแสนสุขของทหารหน่วยรบพิเศษ
อย่าง "เฮคเตอร์ คอสต้า" แต่ไฉนเขาต้องบังเอิญกลับมาในคืนที "มาริษา" เพือนบ้านสาวสวยที
เปนยูทูปเปอร์สอนโยคะสุดฮอตถูกทําร้าย เขาช่วยชีวิตเธอได้อย่างหวุดหวิด แต่ไม่วายถูก
ตํารวจสงสัยว่าเปนคนร้าย งานนี...ทหารหน่วยกรีนเบอเรต์อย่างเขาจะอยู่เฉยไม่ได้แล้ว จึงต้อง
แสดงฝมือออกโรงปกปองตัวเองและเพือนบ้านสาวทีกําลังตกอยู่ในอาการหวาดผวา แถมยังได้
เจ้าตูบลึกลับตัวขาวเข้ามาช่วยตามหาคนร้ายอีกแรง...

น อ449พ 2562
พิวาอธิษฐาน / อุณหภูมป
ิ กติ
เรืองย่อ : เมือเลือกตามแม่มาอยู่ทีอเมริกา พิวาก็ไม่คิดจะกลับประเทศไทยอีกต่อไปเพราะบ้านที
เคยอบอุน
่ กลายเปนฝนร้ายทีเขาไม่อยากนึกถึงแต่สบ
ิ กว่าปผ่านไปเขาก็จําต้องกลับบ้านอีกครัง
เพือร่วมงานศพพ่อในฐานะลูกทีดีแล้วเรืองยุ่งก็ตามมา เมือพินัยกรรมระบุว่าเขาได้รบ
ั มรดก
เพียงผู้เดียวเปนพ่อเลียงคนใหม่แห่งไร่เสมือนจันทร์แม้จะไม่อยากได้สมบัติ แต่เขาก็จําต้อง
รักษามันไว้อก
ี ทังยังมีผู้หญิงชอบเจ้ากีเจ้าการอย่างรักษ์นาราอดีตเพือนเล่นในวัยเด็ก ทีแต่งตัง
ให้เขาเปน ‘นายน้อย’และตามเปนเงาเหมือนต้องการอะไรบางอย่าง...

น ก322ผ 2562
แผนร้ายเกียวกับรัก / กิงฉัตร
เรืองย่อ : เรืองราวของพริมา เชฟสาวผู้รก
ั การทําอาหาร การกินและการทํางานในเรือยอร์ชชือ
แพนโดร่า การเดินทางของหล่อนราบรืนไม่เคยมีปญหา แม้จะต้องตบตีกับแบลงเก็ตแม่ย่านาง
ตัวแสบประจําเรือบ้าง แต่ทุกอย่างก็ดําเนินไปด้วยดี กระทังหีบของแพนโดร่าถูกเปดออก แขก
คนสําคัญเสียชีวิตบนเรืออย่างมีเงือนงํา ในทะเลและบนเรือทีลอยลําอยู่อย่างโดดเดียว ทุกชีวิต
คือผู้ต้องสงสัย...รวมทังแบลงเก็ตด้วย!

น อ113ฤ 2562
ฤทธิรักโปรยปราย / อัญชรีย์
เรืองย่อ : "ปณาลี" รูม
้ าตลอดว่าสามีสด
ุ ทีรักอย่าง "ธีวริทธิ"เปนทีหมายปองของสาวๆ มากมาย
แต่ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทําให้เธอกังวลได้อย่าง "นิศามน" หญิงสาวทีคู่แฝดบอกว่าหล่อน
เหมือนทังเธอและผู้หญิงทีธีวริทธิเคยรักในอดีต! ความอ่อนไหวและคิดว่าสามีนอกใจทําให้คุณ
หมอสาวตัดสินใจไปเรียนต่อ ทีญีปุนยอมทิงทังสามีและลูกสามสุดทีรักไว้นานถึงปเต็ม ท่ามกลาง
ความรักทางไกลทีเต็มไปด้วยมือทีสามซึงพยายามแทรกกลางปณาลีและธีวริทธิจะทําอย่างไร
เพือให้ความรักของพวกเขายังคงอยู่และมันคงเหมือนทีผ่านมา

