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Marlena de Blasi , Há alguns anos, quando se conheceram,
Marlena e Fernando se apaixonaram à primeira vista e
começaram a viver uma história de amor que mais parecia um
conto de fadas. Agora, decidem que chegou o momento de dar
adeus a Veneza, onde tudo começou, e partem em busca de
uma vida mais tranquila.
O destino escolhido é San Casciano dei Bagni, um vilarejo
com 200 habitantes, fontes termais e olivais centenários. De
início, Fernando está mais empolgado do que Marlena. No
entanto, nesse pedaço de terra onde a Toscana, a Úmbria e o
Lácio se encontram, as amizades amadurecem à mesa, em
torno de refeições gloriosas regadas a vinho tinto. O que
poderia ser melhor para uma chef de cozinha?
Novamente, Marlena e Fernando vivem um caso de amor à
primeira vista. Dessa vez pela aldeia e pela vida no campo,
pelos vinhos artesanais e pela esplêndida cozinha, pelo céu
toscano e pelos sinos da igreja local. Mas, acima de tudo, pelo velho Barlozzo, que os recepciona, os
adota e, aos poucos, também se apaixona por eles.
Guiados pelo "duque", eles descobrem tabernas rústicas, onde o jantar é qualquer coisa que tenha
sido colhida ou caçada naquele dia; participam da vindima; visitam festivais sazonais; catam
castanhas no bosque; saem para caçar trufas e cogumelos selvagens; sobem em árvores para
apanhar azeitonas, uma a uma, e depois experimentam o azeite recém-espremido sobre um pão
simples de casca crocante.
À medida que o afeto entre eles vai crescendo, Barlozzo começa a mostrar suas feridas abertas e a
revelar seus segredos mais profundos. Um deles tem a ver com Floriana, uma linda e agradável
senhora que logo se torna amiga inseparável de Marlena.
Ambientado num dos lugares mais bonitos do planeta, Mil dias na Toscana é uma história sobre um
estilo de vida simples, doces paixões, amizades e refeições compartilhadas. E, acima de tudo, é uma
história de amor verdadeiro – um amor que não tem idade nem fim.
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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because mil dias na toscana are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your mil dias na toscana so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
mil dias na toscana are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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