
Tags: Talk Now Latin e-bok apple; Talk Now Latin bok pdf svenska; Talk Now Latin ladda ner pdf e-bok; Talk Now Latin MOBI download;
Talk Now Latin las online bok; Talk Now Latin epub books download

Talk Now Latin PDF E-BOK

Heinz Feneis

Författare: Heinz Feneis 
ISBN-10: 9781787090590

Språk: Svenska
Filstorlek: 3427 KB



1

BESKRIVNING

Talk Now! - Viktiga ord och fraser för nybörjareTalk Now! är världens mest bästsäljande programserie för
språkinlärning tack vare att den ger resultat så snabbt. Denna nyskapande och underhållande
inlärningsmetod har över tjugo miljoner användare och ger dig det viktiga ordförråd som krävs och stöd
som behövs för att du ska komma ihåg det du lär dig. Perfekt för såväl resenärer som semesterfirare,
affärsfolk, studenter och familjer.Innehåller följande specialfunktioner: Röstinspelning - jämför ditt uttal
med infödda talares. Fyra quiznivåer - testa vad du har lärt dig, samla poäng och följ dina framsteg.
Intelligent programvara - minns vilka ord du har problem med och inriktar sig på dina svaga punkter.
Automatisk lokalisering - välj önskat undervisningsspråk (finns fler än 120 stycken). Brett urval av ord -
från hälsningar och fraser till kroppens alla delar, siffror och shopping. Ordbok som kan skrivas ut - med
färgbilder.I förpackningen -1 Talk Now!-cd-rom1 Talk Now!-nedladdningskodSYSTEMKRAV: Windows
Vista [SP2] eller Windows 7 eller senare. Mac OS X 10.6 eller senare. Minsta skärmupplösning 1024 x
600 pixlar Mikrofon (rekommenderas)
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

TED Talks

Latin Nouns I; Latin Verbs I; Simple Sentences; ... in verbs we talk of ... It is important to know all four
forms of the verb in order to use it correctly in ...

5 TED Talks by Latinas You Can Watch Right Now HipLatina

TED Talks are influential videos from expert speakers on education, business, science, tech and creativity,
with subtitles in 100+ languages. Ideas free to stream and ...

Latina, 99.0 FM, Paris, France | Free Internet Radio | TuneIn

Details of how the Latin alphabet originated and how it has developed over time.
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TALK NOW LATIN
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