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Οϖϖιο Χαταλογο|πδφασψµβολ φοντ σιζε 14 φορµατ
Ασ ρεχογνιζεδ, αδϖεντυρε ασ χαπαβλψ ασ εξπεριενχε ϖιρτυαλλψ λεσσον, αµυσεµεντ, ασ ωιτηουτ διφφιχυλτψ ασ υνδερστανδινγ χαν βε γοττεν βψ ϕυστ χηεχκινγ ουτ α εβοοκ οϖϖιο χαταλογο φυρτηερµορε ιτ ισ νοτ διρεχτλψ δονε, ψου χουλδ τολερατε εϖεν µορε ιν τηε ρεγιον οφ τηισ λιφε, ωιτη ρεφερενχε το τηε ωορλδ.
Ωε χοµε υπ ωιτη τηε µονεψ φορ ψου τηισ προπερ ασ σκιλλφυλλψ ασ σιµπλε εξαγγερατιον το γετ τηοσε αλλ. Ωε πρεσεντ οϖϖιο χαταλογο ανδ νυµερουσ εβοοκ χολλεχτιονσ φροµ φιχτιονσ το σχιεντιφιχ ρεσεαρχη ιν ανψ ωαψ. ιν τηε µιδδλε οφ τηεµ ισ τηισ οϖϖιο χαταλογο τηατ χαν βε ψουρ παρτνερ.
Λεγγο τυττο ιλ λιβρο δελ µιο Βοοκ Χλυβ − #2 ΩεεκλψΡεαδινγςλογ
Λεγγο τυττο ιλ λιβρο δελ µιο Βοοκ Χλυβ − #2 ΩεεκλψΡεαδινγςλογ ϖον Λ∋Ανγολο δι Σιλϖια ϖορ 1 Ταγ 20 Μινυτεν 123 Αυφρυφε Χιαο αµιχι! Ιννανζιτυττο βενϖενυτι νελλ∋Ανγολο δι Σιλϖια ε σοπραττυττο γραζιε µιλλε περ εσσερε θυι Ογγι ϖι πορτο ιλ σεχονδο Ωεεκλψ ...
Ι ΛΙΒΡΙ ΠΙΥ∋ ΒΕΛΛΙ ∆ΕΛ 2020 | ΒΕΣΤ ΒΟΟΚΣ 2020
Ι ΛΙΒΡΙ ΠΙΥ∋ ΒΕΛΛΙ ∆ΕΛ 2020 | ΒΕΣΤ ΒΟΟΚΣ 2020 ϖον Ιµα ΑνδτηεΒοοκσ ϖορ 2 Ωοχηεν 27 Μινυτεν 6.517 Αυφρυφε Ε σιαµο αλλα φινε δελλ∋αννο, ρεσα δει χοντι, λεττυρε πρεφεριτε! Ε ϖοι, θυαλι λιβρι αϖετε αµατο ιν θυεστο 2020? Σχριϖετεµι νει χοµµεντι!
Ρεπλαψ − Ιλ µοδυλο λιβρερια δι Λιγητροοµ − ρεπλαψ δι διρεττα
Ρεπλαψ − Ιλ µοδυλο λιβρερια δι Λιγητροοµ − ρεπλαψ δι διρεττα ϖον Σχαττα ε Ιµπαρα ϖορ 7 Μονατεν 1 Στυνδε, 8 Μινυτεν 427 Αυφρυφε Σχοπριαµο ιλ µοδυλο λιβρερια ε αλχυνε πσυε παρτιχολαριτ◊ δυραντε θυεστα ορεττα ασσιεµε. Εχχο υν ριεπιλογο δει τεµι τρατται: ∴∀0:00 ...
Αρχηιτεχτυρε ΒΟΟΚ ΡΕςΙΕΩ | Οπερατιϖε δεσιγν + Χονδιτιοναλ ∆εσιγν
Αρχηιτεχτυρε ΒΟΟΚ ΡΕςΙΕΩ | Οπερατιϖε δεσιγν + Χονδιτιοναλ ∆εσιγν ϖον 30Ξ40 ∆εσιγν Ωορκσηοπ ϖορ 3 ϑαηρεν 6 Μινυτεν, 26 Σεκυνδεν 68.236 Αυφρυφε Ρεϖιεωινγ τωο αρχηιτεχτυρε , βοοκσ , : Οπερατιϖε ∆εσιγν + Χονδιτιοναλ ∆εσιγν ανδ σηαρινγ µψ τηουγητσ ον τηε κιτ−οφ−παρτσ δεσιγν ...
Στυδιο δι Φαττιβιλιτ◊ χον Αρχηιχαδ
Στυδιο δι Φαττιβιλιτ◊ χον Αρχηιχαδ ϖον ΑΡΧΗΙΧΑ∆ Ιταλια ϖορ 2 Ωοχηεν 45 Μινυτεν 362 Αυφρυφε χον λα συπερϖισιονε δι Ωεισοφτ [ ηττπσ://ωωω.ωεισοφτ.ιτ/ ], Λο στυδιο Πλυσαρχη δι Παολο Υγονα χι ραχχοντα θυαλι σονο γλι στρυµεντι δι ...
ΒΦΣ−Αυτο: Ηιγη Σπεεδ Βοοκ Σχαννερ ατ οϖερ 250 παγεσ/µιν
ΒΦΣ−Αυτο: Ηιγη Σπεεδ Βοοκ Σχαννερ ατ οϖερ 250 παγεσ/µιν ϖον Ισηικαωα Γρουπ Λαβορατορψ ϖορ 8 ϑαηρεν 1 Μινυτε 1.199.076 Αυφρυφε ΒΦΣ−Αυτο χαν αχηιεϖε ηιγη−σπεεδ ανδ ηιγη−δεφινιτιον , βοοκ , διγιτιζατιον ατ οϖερ 250 παγεσ/µιν υσινγ τηε οριγιναλ µεδια φορµατ.
Ριϖιστε Γρατισ νελλε Βιβλιοτεχηε Βρεσχιανε! Χοµε σι υσα ΜΛΟΛ − Μεδια Λιβραρψ Ον Λινε?
Ριϖιστε Γρατισ νελλε Βιβλιοτεχηε Βρεσχιανε! Χοµε σι υσα ΜΛΟΛ − Μεδια Λιβραρψ Ον Λινε? ϖον Σιστεµα Βιβλιοτεχαριο Βασσα Βρεσχιανα Χεντραλε ϖορ 2 ϑαηρεν 3 Μινυτεν, 29 Σεκυνδεν 179 Αυφρυφε Σχοπρι τυττο συλλε ριϖιστε ονλινε δελλα Ρετε Βιβλιοτεχαρια Βρεσχιανα ε χρεµονεσε, λα παγινα δελ , χαταλογο , ονλινε ...
ΥΝ ΛΙΒΡΟ ΠΕΡ ΟΓΝΙ ΣΕΓΝΟ ΖΟ∆ΙΑΧΑΛΕ (+ Λ∋οροσχοπο δι τυορλινο!)
ΥΝ ΛΙΒΡΟ ΠΕΡ ΟΓΝΙ ΣΕΓΝΟ ΖΟ∆ΙΑΧΑΛΕ (+ Λ∋οροσχοπο δι τυορλινο!) ϖον µαττεο φυµαγαλλι ϖορ 9 Στυνδεν 32 Μινυτεν 4.680 Αυφρυφε Χηε χοσα χ∋ σχριττο νελλε στελλε? Χοσα ϖι ρισερϖα ιλ ϖοστρο 2021? Θυεστο ϖε λο ραχχοντα Τυορλινο! Ιο µι λιµιτο α χονσιγλιαρε υν βελ ...
Βοοκ Ηαυλ ∆ιχεµβρε − Υν αχθυιστο ε ταντι λιβρι ριχεϖυτι!
Βοοκ Ηαυλ ∆ιχεµβρε − Υν αχθυιστο ε ταντι λιβρι ριχεϖυτι! ϖον Τερεσα Βεε_Βοοκ_α_Λυλα ϖορ 1 Ταγ 11 Μινυτεν, 53 Σεκυνδεν 367 Αυφρυφε Εχχοχι φιναλµεντε χον ι λιβρι ριχεϖυτι α ∆ιχεµβρε: τρα χλασσιχι δελ γιαλλο ε λεττερατυρα αµεριχανα ε ιταλιανα, εχχο τυττι ι λιβρι χηε σονο ...
Ωορκσηοπ − Λα σιχυρεζζα ινφορµατιχα δελλε πυββλιχηε αµµινιστραζιονι − Χορραδο Γιυστοζζι
Ωορκσηοπ − Λα σιχυρεζζα ινφορµατιχα δελλε πυββλιχηε αµµινιστραζιονι − Χορραδο Γιυστοζζι ϖον Λα ΠΑ ∆ιγιταλε ϖορ 1 ϑαηρ 59 Μινυτεν 618 Αυφρυφε Λα Πυββλιχα Αµµινιστραζιονε  φορσε ιλ σογγεττο πι ϖυλνεραβιλε ρισπεττο αλλα χρεσχεντε µιναχχια χιβερνετιχα, περχη  µενο ...
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