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Υλισσε Ε Ιλ Μαρε Χολορ ∆ελ ςινο|πδφασψµβολ φοντ σιζε 12 φορµατ
Εϖεντυαλλψ, ψου ωιλλ υνθυεστιοναβλψ δισχοϖερ α φυρτηερ εξπεριενχε ανδ εξεχυτιον βψ σπενδινγ µορε χαση. ψετ ωηεν? ατταιν ψου αγρεε το τηατ ψου ρεθυιρε το γετ τηοσε αλλ νεεδσ βεηινδ ηαϖινγ σιγνιφιχαντλψ χαση? Ωηψ δον∋τ ψου τρψ το γετ σοµετηινγ βασιχ ιν τηε βεγιννινγ? Τηατ∋σ σοµετηινγ τηατ ωιλλ λεαδ ψου το υνδερστανδ εϖεν µορε ρεγαρδινγ τηε γλοβε, εξπεριενχε, σοµε πλαχεσ, συβσεθυεντ το ηιστορψ, αµυσεµεντ, ανδ α λοτ µορε?
Ιτ ισ ψουρ ενορµουσλψ οων περιοδ το πυτ−ον ρεϖιεωινγ ηαβιτ. αλονγ ωιτη γυιδεσ ψου χουλδ ενϕοψ νοω ισ υλισσε ε ιλ µαρε χολορ δελ ϖινο βελοω.
υλισσε 1
υλισσε 1 βψ Χαρλοττα Παστερισ 11 µοντησ αγο 12 µινυτεσ, 20 σεχονδσ 190 ϖιεωσ Λεττυρα δι ∴∀, Υλισσε , , , ιλ µαρε χολορ , δελ ϖινο∴∀ χαπ.1.
ϑαµεσ ϑοψχε∋σ ∴∀Υλψσσεσ∴∀ (1987)
ϑαµεσ ϑοψχε∋σ ∴∀Υλψσσεσ∴∀ (1987) βψ Μανυφαχτυρινγ Ιντελλεχτ 2 ψεαρσ αγο 1 ηουρ 35,778 ϖιεωσ Βαννεδ ιν 1920, ψετ συβσεθυεντλψ λιονιζεδ φορ ιτσ χοµπελλινγ χηαραχτεριζατιον, βρεαδτη οφ ηυµορ, ανδ υσε οφ τηε ...
Υλισσε. Ιλ µαρε χολορ δελ ϖινο λεττο δα Γιυλιο Σχαρπατι.
Υλισσε. Ιλ µαρε χολορ δελ ϖινο λεττο δα Γιυλιο Σχαρπατι. βψ Σογνι δ∋Ορο 3 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 22 σεχονδσ 406 ϖιεωσ Αχθυιστα θυι , λ , ∋αυδιολιβρο:
ΛΙΤΕΡΑΤΥΡΕ − ϑαµεσ ϑοψχε
ΛΙΤΕΡΑΤΥΡΕ − ϑαµεσ ϑοψχε βψ Τηε Σχηοολ οφ Λιφε 4 ψεαρσ αγο 13 µινυτεσ, 21 σεχονδσ 820,994 ϖιεωσ ϑαµεσ ϑοψχε δεσερϖεσ ουρ ονγοινγ ιντερεστ φορ ηισ µοµεντουσ δισχοϖερψ οφ τηε Στρεαµ οφ Χονσχιουσνεσσ. Ιφ ψου λικε ουρ φιλµσ, ...
Υλισσε ε Πολιφεµο − Μονδο τϖ
Υλισσε ε Πολιφεµο − Μονδο τϖ βψ Χηιαρα Χαλεχα 1 ψεαρ αγο 5 µινυτεσ, 40 σεχονδσ 33,443 ϖιεωσ
5 Βοοκσ Ψου Μυστ Ρεαδ Βεφορε Υλψσσεσ: ϑαµεσ ϑοψχε∋σ Υλψσσεσ φορ Βεγιννερσ #2
5 Βοοκσ Ψου Μυστ Ρεαδ Βεφορε Υλψσσεσ: ϑαµεσ ϑοψχε∋σ Υλψσσεσ φορ Βεγιννερσ #2 βψ Αδαµ Σαϖαγε 2 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 57 σεχονδσ 7,586 ϖιεωσ 5 , Βοοκσ , Ψου Μυστ Ρεαδ Βεφορε ϑαµεσ ϑοψχε∋σ , Υλψσσεσ , . Φυλλ πλαψλιστ ηερε φορ ∴∀ϑαµεσ ϑοψχε∋σ , Υλψσσεσ , φορ Βεγιννερσ∴∀: ...
Υλψσσεσ 31 Φυλλ Ιντρο (ρεστορεδ)
Υλψσσεσ 31 Φυλλ Ιντρο (ρεστορεδ) βψ ΤηεΑδαµΑδαµαντ 7 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 3 σεχονδσ 763,230 ϖιεωσ Μψ ρεστορεδ/ρεχονστρυχτεδ φυλλ Ενγλιση ιντρο το τηε χλασσιχ 80∋σ χαρτοον, , Υλψσσεσ , 31. Ενϕοψ! Ι δο νοτ οων τηισ σεριεσ ανδ ωιλλ βε ...
Υλψσσεσ 31 Ρεστορεδ − Επισοδε 01
Υλψσσεσ 31 Ρεστορεδ − Επισοδε 01 βψ ΤηεΑδαµΑδαµαντ 7 ψεαρσ αγο 24 µινυτεσ 305,354 ϖιεωσ Παρτ οφ τηε , Υλψσσεσ , 31 Ρεστορατιον Προϕεχτ; ∴∀ςενγεανχε οφ τηε Γοδσ∴∀ (Επισοδε 1 οφ 26). Αλτηουγη Ι ηαϖε σπεντ ηουρσ ρεστορινγ τηισ ...
Λ Ο∆ΨΣΣΕΕ/ΤΗΕ Ο∆ΨΣΣΕΨ − 2/4 − (Φρανχο Ροσσι, 1968), ς.Φ, Ενγλιση συβτιτλεσ
Λ Ο∆ΨΣΣΕΕ/ΤΗΕ Ο∆ΨΣΣΕΨ − 2/4 − (Φρανχο Ροσσι, 1968), ς.Φ, Ενγλιση συβτιτλεσ βψ φρανχηεϖαλ 8 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 36 µινυτεσ 500,952 ϖιεωσ Σριε τλϖισε ευροπεννε δ∋απρσ , λε , ποµε δ∋Ηοµρε. Ευροπεαν Τς σεριεσ βασεδ ον Ηοµερ∋σ επιχ ποεµ. αϖεχ/χαστ Βεκιµ ...
Χαρµελο Βενε συ ϑαµεσ ϑοψχε
Χαρµελο Βενε συ ϑαµεσ ϑοψχε βψ Λιββανο101 13 ψεαρσ αγο 9 µινυτεσ, 15 σεχονδσ 161,100 ϖιεωσ ∆α ∴∀Υνα σερα, υν λιβρο∴∀, υν∋ ιντερϖιστα α Χαρµελο Βενε συλλ∋οπερα δι ϑαµεσ ϑοψχε , ε , συλ συο χαπολαϖορο ∴∀, Υλψσσεσ , ∴∀...
Στεπηεν Φρψ ον Υλψσσεσ − ϑαµεσ ϑοψχε
Στεπηεν Φρψ ον Υλψσσεσ − ϑαµεσ ϑοψχε βψ Ωηψιλοϖετηισβοοκ 9 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 53 σεχονδσ 190,147 ϖιεωσ ηττπ://ωωω.ωηψιλοϖετηισβοοκ.χοµ − Ονε Μινυτε , Βοοκ , Ρεϖιεω ςιδεοσ − Ι∋λλ τελλ ψου τηε , βοοκ , Ι ηαϖε χηοσεν ασ µψ φαϖοριτε , βοοκ , .
Υλισσε, ιλ µαρε δελ χολορε δελ ϖινο
Υλισσε, ιλ µαρε δελ χολορε δελ ϖινο βψ Πολα ∆αϖε 12 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 3 σεχονδσ 1,164 ϖιεωσ
ςαλεριο Μασσιµο Μανφρεδι, ∴∀Ιλ µιο νοµε  Νεσσυνο∴∀ − Υλισσε ε ιλ µαρε
ςαλεριο Μασσιµο Μανφρεδι, ∴∀Ιλ µιο νοµε  Νεσσυνο∴∀ − Υλισσε ε ιλ µαρε βψ Λιβρι Μονδαδορι 8 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 43 σεχονδσ 3,293 ϖιεωσ ςαλεριο Μασσιµο Μανφρεδι, νελ συο νυοϖο λιβρο ∴∀, Ιλ , µιο νοµε  Νεσσυνο∴∀, χι ραχχοντα λα στορια δι , Υλισσε , , δαλλα συα νασχιτα ιν υνα ...
Ο∆ΙΣΣΕΑ φιλµ τϖ ∋68 Υλισσε ε λε σιρενε
Ο∆ΙΣΣΕΑ φιλµ τϖ ∋68 Υλισσε ε λε σιρενε βψ Ανγελο Μασχηερπα 7 ψεαρσ αγο 6 µινυτεσ, 7 σεχονδσ 19,829 ϖιεωσ Ιλ , µιτο δι , Υλισσε , χηε ασχολτα , ιλ , χαντο δελλε σεδυχεντι , ε , µορτιφερε Σιρενε, σενζα ριµανερνε ϖιττιµα,  υν µιτο φονδατιϖο δελλα χιϖιλτ◊ ...
∆Ε ΝΑΤΥΡΑ ∆ΕΟΡΥΜ, ΙΙ,95, ΧΙΧΕΡΟΝΕ ∆ΙΟ ΣΙ ΡΙΧΟΝΟΣΧΕ ∆ΑΛΛΕ ΣΥΕ ΟΠΕΡΕ
∆Ε ΝΑΤΥΡΑ ∆ΕΟΡΥΜ, ΙΙ,95, ΧΙΧΕΡΟΝΕ ∆ΙΟ ΣΙ ΡΙΧΟΝΟΣΧΕ ∆ΑΛΛΕ ΣΥΕ ΟΠΕΡΕ βψ ςινχενζο Πανζεχα 3 ψεαρσ αγο 17 µινυτεσ 146 ϖιεωσ ∆Ε ΝΑΤΥΡΑ ∆ΕΟΡΥΜ, ΙΙ,95, ΧΙΧΕΡΟΝΕ ∆ΙΟ ΣΙ ΡΙΧΟΝΟΣΧΕ ∆ΑΛΛΕ ΣΥΕ ΟΠΕΡΕ Σι ϖεδα ανχηε: ωωω.στυδιµυσιχαεχυλτυρα.ιτ , ε , ...
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