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By Andrey Taranov

TP Books, 2015. Paperback. Condition: New. Language: Portuguese . Brand New Book ***** Print on
Demand *****.Guia de Conversacao portugues-russo e mini dicionario 250 palavras A colecao de
frases de viagem Vai tudo correr bem! publicada pela TP Books e concebida para pessoas que vao
ao estrangeiro em viagens de turismo e negocios. Os livros de frases contem o que e mais
importante - o essencial para uma comunicacao basica. Este e um conjunto indispensavel de frases
para sobreviver no estrangeiro. Este Guia de Conversacao ira ajuda-lo na maioria das situacoes em
que precise de perguntar alguma coisa, obter direcoes, saber quanto custa algo, etc. Pode tambem
resolver situacoes de dificil comunicacao onde os gestos simplesmente nao ajudam. Alguns dos
topicos constantes do Guia de Conversacao sao: perguntar por direcoes, Sinais, Transportes,
Compra de bilhetes, Hotel, Restaurante, Shopping, Saudacoes, Conhecidos, Comunicacao, Gratidao,
Problemas de saude, Desculpas, Despedidas e muito mais. Este livro contem uma serie de frases que
foram agrupadas de acordo com os topicos mais relevantes. Tambem encontrara um mini
dicionario com palavras uteis - numeros, tempo, calendario, cores . Leve consigo para a estrada o
Guia de Conversacao Vai tudo correr bem! e tera um companheiro de viagem...
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The ideal ebook i actually study. It usually does not expense too much. You wont really feel monotony at at any time of your own time (that's what catalogs
are for relating to should you request me).
-- Mr s. Ja cklyn Sim onis-- Mr s. Ja cklyn Sim onis

A must buy book if you need to adding benefit. It can be rally intriguing throgh reading time period. I am easily could get a pleasure of looking at a
composed book.
-- Dr . Julius Goodwin DDS-- Dr . Julius Goodwin DDS
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