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impressionismo
Deve ser um erro do impressionismo.

improbos
Erro pelo plural de improbo .

impulcrar
Se há um emporcar, por que não pode haver impulcarus? Porque parece horrendo! Veja impulcro.

impulsada
Forma feminina do conduzido, que é o particípio passado da unidade verbo. Em termos de definição de Jorge Luis
Tovar Díaz deve esclarecer que a palavra " impulsadora " Não é criado corretamente, desde o verbo " impulsadorar "
Não existe. Nesse caso seria " condução " , " " de impulso. Ver: impulso.

impulso embestida
Ver o impulso, investida.

in pectore
Frase em latim que é usada hoje em um caso muito particular, quando uma pessoa sabe quem foi escolhido para um
cargo, mas a informação é salva e não a torna pública. Significa literalmente "manter no peito", e foi usado quando um
papa não mencionou o nome de um cardeal eleito para evitar perseguição e até assassinato antes de assumir o cargo.
Ver ab imo pectore .

in péctore
Eu não acho que ele é de alguma forma incorporado em espanhol, por isso é um erro para o latim em pectore (que é
pronunciado em péctore).

in saecula saeculorum
( pr. " no secula seculorum " ) Expressão latina que significa " por séculos de 34 séculos. Ele também disse " per
secula seculorum " gerando uso indevido como " per secula... " Não é tão correto. Outra forma mais antiga de Latina
escreveu como " no se levantem " Mas a calúnia '' ae '' Não é mais usado em espanhol e acabou substituindo com '' ae
'' para o latim arcaico.

in sécula
( pr. " no secula " ) Frase em latim que significa " 34 séculos; ou " durante os séculos " Veja: no se levantem. Ver:
seculorum.

inafrontable
Você não pode enfrentá-lo. É um neologismo, meio desnecessário porque há iludível, mas é bem construído.

inambués
Deve ser um erro dos 'inambúes', plural de inambú.

incandescente
Brilha, branco brilhante, geralmente devido ao calor intenso que coloca um metal "a branco vermelho". Ele vem do
latim em ("interior, próprio") candens, entis ("branco brilhante") o sufixo _ scente ("ação, que faz").

incapacitarse
Forma pronominal do verbo incapacitar.

incel
Um acrônimo de origem inglesa formado por INvoluntary CELibate ("celibato involuntário"). É o nome pelo qual uma
subcultura é conhecida hoje mediada através da web composta por homens heterossexuais que não conseguem um
parceiro e culpam as mulheres. . . além de judeus, feministas, pessoas sexualmente ativas, homens atraentes (que
cuidam delas mulheres), criacionistas (anti-darwinistas), . . . e qualquer outro que eles possam pensar. O termo
apareceu pela primeira vez como "invcel" em 1993, no fórum de um artista gay canadense chamado "Alana's
Involuntary Celibacy Project", onde anedotas e sentimentos de estudantes universitários foram contados como eles não
conseguiram uma correspondência. O que começou como um lugar onde contar histórias com inteligência para fazer
catarse e não se sentir sozinho acabou como uma trincheira de supremacistas, misógenos, racistas, sociopatas,
criminosos e várias escórias.

incels
Plural de incel .

inciten
Segundo (como "você") e terceiro (como "eles/eles") pessoas no plural do potencial simples do modo indicativo para o
verbo incitar. Ver verbos/inciten.

inclaudicable
Diz de algo para não ser claudicado.

inclusion rider
Não é realmente espanhol, mas inglês. O ponto é que não tenho a certeza de que existe uma versão em espanhol,
uma vez que a origem está numa sociedade com um viés discriminatório significativo, onde a sua alegação é
plenamente justificada, como a dos EUA. Seria exigir, em contratos que negociem a incorporação de grupos de
pessoas, a inclusão em partes proporcionais com diferentes etnias, preferências sexuais, religiões ou setores sociais
minoritários dentro da equipe de trabalho. Neste caso, o piloto está associado com o rolamento do cavaleiro e seus
Implementos para permanecer no monte, o que deu origem ao conceito de "contrapeso para o equilíbrio entre as
pessoas".

incomprobable
Você não pode verificar. Veja verificável .

inconexas
Plural feminino de desarticulado.

inconsciencia artificial
A inteligência artificial baseada na frase de ironia. Consulte a inconsciência, artificial.

incriminar
Acusar um crime, a fim de ser julgado. Tem origem latina onde incriminare foi "acusado", e foi entendido pela metáfora
"para colocar na peneira ou peneira, para separar se é bom ou ruim".

incubo
Modo indicativo presente singular em primeira pessoa para incubador verbo . Ververs/incubo .

indexinelible
¿ 128552;? Não sei, não me encorajo a adivinhar o que eles queriam colocar aqui.

indiciales
Plural de indiciar .

indigente
Nacional. Latino indigens, entis ( falta, falta alguma coisa, ).

indio desnudo
Outro dos muitos nomes para a árvore de almacigo. Também vejo índios, nus.

indiscriminar
Em espanhol há discriminação, mas não 100< indiscriminado. Embora exista indiscriminadamente como um adjetivo.
Veja incriminador.

indispensable
Que você não pode ou não deve ser dispensado, em seu sentido de "licença, deixe ir".

indispensables
Plural indispensável .

indispuesta
Diz-se de uma mulher que está em seu período menstrual. Não é comum a ser utilizado no masculino.

indistingible
Sim, deve ser indistinguível.

indri
Outro nome para o lêmure babacote. A origem do nome 'indri' tem uma lenda semelhante a 'call' ou 'canguru', uma vez
que em alguma língua malgaxe significaria "Olhe lá!", e quando os franceses olharam para o lêmure e assumiram que
era o nome do animal.

inedible
Ou é um erro de dicionário, ou é um erro por inescapável, ineditável, inevitável, Inglês / intragável.

ineditable
É um neologismo para algo que não pode ou não deve ser editado.

inelástico
A tradução inelástica em inglês é usada tanto na física para descrever comportamentos corporais em face de um
impacto, quanto na economia para variações de preços afetadas (ou não) pela demanda. E ainda não é oficialmente
espanhol.

inestabilidad emotivo afectiva
Veja instabilidade, emocional, afetiva.

inevitables
Plural de inevitável.

inexpertos
Plural de inexperiente.

infalente
Não é espanhol, talvez português. Se existisse, seria "algo que não tem deficiências". Adivinhar.

infelíz
Falhado por infeliz .

inferenciales
Plural de inferencial, que deve ter uma relação absurda com inferência. Veja infer.

inferir
Chegar a uma conclusão ou resolver uma questão usando a dedução e conhecimento prévio, completando os dados
em falta. Ele também causar dano físico ou moral. In Latin ("no interior, em") fero, ferre ("conduzir, expondo"); inferre
romanos tinha várias interpretações ("Tome, tome, adiantar, declarar-se, inspirar. . . "), o que explica em parte a
mesma etimologia para duas definições muito diferentes."

infernales
infernal é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Los Infernales" sendo seu significado:<br>Nome que foi
conhecida a divisão Infernal de gaúchos de linha de Salta, o exército comandado por Martín Miguel de Güemes, que
lutou na guerra de emancipação sulamericana. Seu nome é o vermelho uniforme ele usava e que foram associados
com um demônio, embora não necessariamente usado em combate e foi mais generoso ou músicos.

infiel
Ele não é fiel, ele não tem fidelidade. Em tempos de conquista e guerra religiosa, os católicos chamavam aqueles que
não professavam sua religião de "infiéis".

infinity lounge
Eu pensei que poderia ser algum conceito em arquitetura; mas não, é só spam.

inflada
1st_ Feminino inflado adjetivo . 2o_ forma feminina do participle do verbo inflado .

inflándole
Forma pronominal para o gerundium do verbo inflar .

influencer
Não é espanhol, embora seja usado para um caso especial de Influencer. Ver influente, inglês/Influencer.

influenciador
Influencia ou influencia, faz sugestões diretas ou veladas para tomar a vontade dos outros em alguma direção. É
também a tradução de inglês/influenciador, que é usado em espanhol com um sentido muito específico para o
influenciador que trabalha por redes sociais, Blogs, vídeos na Web. Veja influenciador.

infodemia
Outra invenção mais próxima de um anúncio do que de um lingüista. É suposto ser uma "epidemia de informação", boa
ou má, espalhada como uma praga. Vem da infodemia em inglês (inglês/informação inglês/epidemia). Veja pandemia,
endemia, sindemia.

información faltante
Veja informações , faltando .

infórmate
Formulário pronominal para a segunda pessoa singular (como "você") modo imperativo do relatório verbo . Veja
verbos/relatórios.

infra
'Infra_' é um prefixo de origem latina, que vem de inferus (inferus "abaixo ou abaixo, de menor qualidade") , com o
mesmo significado em espanhol.

infraaxilar
Região em ambos os lados do peito, imediatamente abaixo da 'região axilar' até o fim das costelas falsas. Embora seja
um termo técnico ainda não incorporado ao dicionário inglês, quando o fazem, provavelmente recomendam infraxilar .
Veja abaixo.

infraestructura
Um conjunto de elementos ou serviços necessários para o funcionamento de uma atividade, mesmo que não sejam
parte dele. É compor do prefixo Latin infra_ ("mais baixo") estrutura. Tem origem aeronáutica, onde é chamado de
"infra-estrutura" para tudo o que não faz parte do avião, mas é indispensável para o vôo, como pistas, hangares, torres
de controle, em seguida, o conceito foi estendido para outras áreas. Consulte Subestrutura.

infraliteratura
Chamando a literatura popular, aspirações mais artísticas; são livros de consumidor que aparecem durante o século
XIX, aproveitando-se dos baixos custos de produção e maior alfabetização nas cidades. Eles são agrupados para
vários gêneros que, no século XX, provaram para não ser tão insignificante, como o preto romance, ficção científica,

histórias em quadrinhos, além da ficção de polpa do romance, o folhetim, romance, manga.

infraliteraura
Acho que é um erro de infraliteratura.

infrarojos
Erro plural infravermelho.

infravalorado
1o_ É um adjetivo para algo que é valorizado abaixo de um nível considerado padrão ou comum para o caso. Veja
desvalorizado, subestimado, subestimado. 2o_ parte do verbo subvalorar . Veja também subestimar , subestimar .

infraxilar
Redução por haplologia infraaxilalar . É a versão preferida em espanhol.

ingena
Antigo nome pré-româso da comunidade de Avranches, na Normandia (França).

inherente
Entende-se como " no património " algo é consistente e afins; Embora a origem Latina está relacionada com a adesão.

inherir
Suponho que deveria ter sido inferir, ou ingerir, ou interferiu, ou

inhibido
Particípio do verbo inibir. Um adjetivo que descreve algo ou alguém impedida ou limitada a uma ação. Do latim
inhebere ("limitada, confinado à acção"), formada pela partícula em (pode ser negativo, mas neste caso é "dentro") e
habere (", tendo").

inhiestas
1o_ plural feminino do adjetivo inhiesto . 2o_ forma feminina plural do participle do verbo inhestar . 3o_ Segundo
(como 'você' ) pessoa no singular do modo indicativo presente para o verbo 'inhestar' . Veja verbos/iniestas, também
enhestar .

inintencionalmente
A verdade é que não é muito usado, mas é o negativo de intencionalmente.

injusto
Que não é justo, é usado no sentido da justiça e não quando algo não está ajustado.

inmaculada concepción
Para a tradição católica, a Imaculada Conceição da Virgem Maria é o estado virginal, sem mancha de culpa como
resultado do Pecado Original, e cheia de graça, que ela desfrutou desde o momento da concepção de Jesus pela obra

de Deus. Tornou-se dogma pelo Bula Ineffabilis Deus promulgado pelo Papa Pio IX em 1854.

inmobilidad
Erro de imobilidade. Veja imóvel.

inmortalizarse
Forma pronominal do verbo para imortalizar.

inmovilidades
Plural de imobilidade.

inmunidad de rebaño
Também chamado de "imunidade de grupo" ou "imunidade coletiva" é um termo proposto pelos microbiologistas
Graham Selby Wilson e William Whiteman Carlton Topley em 1923, sugerindo que em um caso epidêmico o estudo da
imunidade individual deve ser separado do do imunidade coletiva, uma vez que quando uma quantidade suficiente de
população resistente aparece, elas formam uma barreira para o vírus que não atinge aqueles que não são vacinados
ou não têm defesas. O número é um cálculo estatístico (geralmente obtido após a epidemia e serve para o próximo)
que leva em conta muitas variáveis para antecipar o percentual suficiente que pode servir como proteção indireta,
especialmente em novas doenças. O nome original em inglês é imunidade de rebanho. Ver R 8320; r0 , R 8337; re,
pandemia, copvid-19.

inmunosenescencia
É a deterioração do sistema imunológico ao longo do tempo. É um processo natural, que naturalmente prejudica o
corpo e o torna mais suscetível a infecções e até mesmo doenças autoimunes. Forma-se pir as vozes latinas im
(prefixo negativo ) munio , ire , itum ("fortify" ) sênectus, tutis ("velhice"). Ver sênecto .

inmutar
Movimento próprio, interno, para o que é usado no sentido figurativo como um choque ou uma alteração do humor. Do
latim immutare ou inmutare ("mudança [é]"), formado pelo prefixo in ("para dentro, para dentro") mutare ("mudança").
Já existia um sinônimo em desuso tinha partículas tais como negação, e que se refere a "evitar a mudança", mas hoje
só resta o deverbal imutável que fonte com.

inmutarse
Forma reflexiva de vacilar, que parece consistente é Etimologicamente o movimento ou a mutação de si mesmo.

innovación tecnológica
Ver a inovação, tecnologia, inovação, tecnologia,

innovo
Primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo para inovar.

inpace
Expressão antiga, tirada do latim no ritmo (em pake, "em paz") que foi usado durante a Inquisição, para citar o claustro
religioso condenado; Também foi uma frase de se despedir do falecido. Acredito que é um erro para o impasse ou
impasse porque você tem que pifiá-lo duas vezes ("np" e "c"), enquanto a falta de espaço só seria um erro. Ver

requiescat no ritmo.

inquebrantables
Plural de inquebrável .

inri
É uma ofensa, uma zombaria para alguém. A origem está no Titulus colocado na Cruz onde Jesus morreu, que
segundo o Evangelho de João tinha a inscrição latina INRI, por Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum ("Jesus, rei Nazareno
dos judeus"). A razão foi o costume de identificar os estrangeiros executados, mas a tradição diz que nomear Jesus de
Nazaré como "rei dos judeus" (que era o seu crime) foi uma zombaria de expô-lo crucificado. E de lá vem o significado
que lhe é dado em espanhol.

insalubres
Plural de unsalubre .

inscribete
Certamente é "se inscrever" com erros ortográficos. Veja verbos/inscrevem, inscreva-se.

inscríbeme
Verbo conjugado e pronominal para assinarem.

insentato
Adjetivo para algo ou alguém macio, sem rugosidade ou espinhos. Do latim em ("partícula negativa") sentus ("Thorny")
a ("terminação do particípio") 128513; Bem, sim, tem que ser um erro por ser imprudente, mas se eles nos escreverem
alguma coisa, por que não posso me entreter fazendo a mesma coisa? E a verdade é que 100< insentato poderia ter
existido; Mas nunca formado, é um 128521 ugraphy;.

inserio
Se não é um erro por inserção, deve ser um neologismo usado na Colômbia formado pelo prefixo no adjetivo grave .
Você pode avaliar algo ou alguém que não é sério. Veja também inserir, em .

inservibles
Plural de inútil .

insidiosas
Plural feminino de insidioso .

insofern
Não é espanhol, mas um advérbo no modo alemão. Veja aleman/insfern .

insomnia
Não existe em espanhol. Ver insônia, insônia/insônia, inglês/insônia .

inspiracional
Cria inspiração.

instagram
Designação de uma rede social para compartilhar fotos. O nome vem das palavras '' instant '' fazendo referência à linha
de base ( a foto como a Kodak instantânea, entregando a foto revelada no momento da leva-) e '' telegrama '' enviando
essas fotos para uma rede de " um cabo ".

instaló
Segundo (como "você") e terceiro (como "ele/ela") pessoa no singular do modo indicativo indefinido para o verbo install.

insustentable
Isso não pode ser sustentado, insustentável. É mais interpretado como "não preservado, mantido ou alimentado".

intachable
Seria "não pode ser risotado", mas no sentido de garanhão ou mancha moral, ética; porque tem qualidades inegáveis.

integumentado
Diz-se do organismo que tem um sistema integumentar, . . . que todos nós nos tornaríamos.

inteperancia
É certamente um erro por intemperança.

intercolegial
Em relação a uma atividade entre escolas.

interétnica
Interétnico feminino ( "entre diferentes raças" ). Ver intraétnico ("dentro da mesma raça") .

interétnico
Em relação à troca (cultural, genética, comercial, . . . ), entre diferentes etnias. Consiste no prefixo inter- ( "entre" (
"pertencente à raça ou etnia"). Ver interracial, intraétnico ("dentro da mesma raça").

interfaz hombre máquina
Como uma frase seria melhor "interface homem-máquina", e é claramente compreendido com interface, homem (como
espécie humana), máquina. Veja HMI .

interfectos
Plural de interfect .

interiores
1o_ interior plural. 2o_ Assim, no plural, é um eufemismo para cuecas ou cuecas ou qualquer "cueca" que não seja
desejada ou não possa ser mencionada. Veja cuecas.

interoperabilidad
Referindo-se a vários sistemas ou equipamentos que são operáveis, é a capacidade de compartilhar dados e
gerenciá-los uns com os outros ou controlá-los como um todo. Ver inter-prefixo .

interoperable
Ele pode ser operado ou gerenciado a partir de vários pontos, diz-se de um sistema que compartilha dados ou
informações operacionais com outro.

interperabilidad
Pode ser um erro de interoperabilidade, que já soa bem feio.

interpsicologica
Eu não acho que há um verbo 100<interpsicologicar , por isso, se houver 100<interpsicologic é mal escrito .

interrúmpela
Forma pronominal do terceiro (como 'ele/ela' ) pessoa singular do modo indicativo atual, e a segunda (como 'você' )
pessoa singular do imperativo para que o verbo interrompa. Veja verbos/interrompes.

intertextual
O que o texto (ou qualquer trabalho não escritas) tem uma relação com outro já conhecido; Pode ser uma referência,
um compromisso, uma evocação. Consulte entretitulo para o caso.

intervenciones
Intervenção plural.

inti
Na Argentina é a sigla do Instituto Nacional de tecnologia Industrial.

intr
Prefixo usado como intra ou introdução. [nota : Aparece muito neste dicionário nas definições daqueles que os copiam
e colam de outros sites, sem saber que é uma abreviação própria para " ( verbo) intransitivo" que, naturalmente, neste
dicionário não é referenciado . ]

intraauriculares
Versão válida, mas não recomendada do plural intrauricular.

intrancendeltal
Deve ser intrascental, ou intranscendental.

intransparencia
Opacidade? Não consigo pensar em qual é o sentido de unir o prefixo com transparência se ele já tem um anonimato,
mesmo para sua forma figurativa.

intrarrotado
1o_ Como adjetivo é "girado para dentro"; é usado na medicina no caso de uma rotação anormal de um pé ou fêmur ou
tíbia que causa uma caminhada com os dedos "apontando para dentro, em direção ao outro pé". 2o_ É o particípio do
verbo intrarrotar, que não está incluído no dicionário inglês, mas é usado na medicina.

intrépido
Diz-se de alguém que é corajoso, ousado, que assume um risco sem ter em conta as conseqüências. É herdado do
latim Intrepidus (prefixo in _ "não, sem" trepidus "temeroso, tremendo").

introducirse
Introdução de forma reflexiva do verbo.

inútil estéril
Ver inútil e estéril.

invaluables
Plural de inestimável.

invasivo
Invade, que entra no outro lugar sem ser aceito ou sendo natural nesse local. Vê-lo invadir.

inventos
Plural de invenção.

inverbos
Pode ser um erro por imberbes, e talvez um pouco mais de palavra.

investiduras
Investidura plural.

invisibilizar
Torne invisível, geralmente usado figurativamente.

ir a cuerpo
Veja corpo corpo a corpo.

ir al tordo
" Tordo-" É o vesrica de maneira " médico " ou sua sincopação mais popular, o que significa que pessoas com pouca
educação, e quem pronuncia " dotor ". " ir para o tordo " É " ir ao médico, ".

ir bien de vientre
Veja bem (corretamente), vá barriga (defegar), alivie a barriga.

ir bien vestido
Ver ir, bem, o vestido.

ir de cuerpo
Eufemismo defecar, fazer o corpo, fazer o segundo. Merda, disse.

ir de farra
Ver a farra.

ir por colectora
É um eufemismo para " sexo anal " na penetração vaginal presumivelmente sentido como rota principal " " e anal
penetração como " " de rota alternativa. O termo foi amplamente utilizado em relatórios de rádio onde não poderia ser
muito explícito por causa do tempo protegido para menores; e - se me lembro bem - ele foi cunhado pelo satirista
Eduardo Javier " Cabito " Massa de Alcântara.

ir por colectora
Ir para uma alternativa, paralela à estrada principal. Ver: coletor.

ir sereno
Suposto anonimato de ' acontecendo '. Vê lá, sereno.

ir sobrio
Vê lá, sóbria.

ir viento en popa
Não usar o verbo navegar deixa claro que é uma locução. Mas já foi explicado com vento de popa. Veja ir, vento,
popa.

irar
Eu acho que eles não vão ter sido confundido com o dicionário Português, por isso, se não é um acrônimo deve ser um
erro.

irenología
Disciplina em Sociologia e política que lida com a paz entre grupos ou nações, seu estudo, obtenção e manutenção. O
termo irénologie foi criado pelo belga Paul Michel Gabriel Lévy em 1950 das vozes gregas 949; 953; 961; 949; 957;
951; (Eirene "paz") 955; 959; 947; 959; 9> (logos "estudo"). Veja a Polemologia.

irradiancia
É a quantidade de radiação recebida em uma superfície por um certo tempo. Para o sistema internacional é utilizada a
unidade W 8901;m2 (watt por metro quadrado).

irredento
Isso não tem redenção. Veja Resgatar .

irregulado
Como irregular não é um verbo, 100< não regulamentada não é o seu particípio. Veja desegulado.

irritadisimo
Erro de muito irritado .

irritadísimo
Superlativo de irritado.

irritarse
Forma pronominal do verbo irritar.

irse de pedo
Dependendo do lugar onde é dito ea circunstância, além de sair para beber em excesso pode ser "que se poderia ir de
um lugar por sorte ou chance" ou que "retirou-se rapidamente" (embora, neste caso, é usado mais "para ir para os
peidos"). Veja também Empedarse, peido, peido, bunda, pub rastejando.

irse de quaker
É uma reviravolta para o equatoriano sair do caldo, substituindo o "caldo" por outro alimento semelhante, como a marca
de aveia 'quaker' (que agora é um nome genérico).

irse la pata abajo
Eu não sei se você pode dizer isso, ou é um erro ir para baixo ("sofrendo uma incontinência diarreia). Vê-lo descer a
queimadura lateral.

irse por la pata abajo
Refere-se a urinar ou defecar (como diarreia) de incontinência, e também é dito se é por medo. Obviamente faz alusão
à perna pingando no chão. Vê-lo descer a queimadura lateral.

isi
1st_ ISI é o código IATA para o Aeroporto de Isisford (Queensland, Austrália). 2nd_ Sigla para "Industrialização por
Substituição de Importação", um mecanismo para o desenvolvimento industrial utilizado pelos países da economia
primária, incentivando a fabricação de produtos fabricados localmente e tributando as importações. 3o_ Significa
Interferência InterSymbol, uma distorção no sinal de telecomunicações (especialmente digital) por sobreposição ou
exclusão de dados que confundem recepção.

isla flotante
Sobremesa feita com merengue.

ismos
É uma forma irônica de agrupar doutrinas, movimentos culturais, artísticos, sociais ou políticos, que geralmente
terminam com o sufixo; e embora possa existir, não é usado em singular. Veja também como -ismo , ista .

isocelular

Neologismo técnico para um tecido orgânico formado pelo mesmo tipo de células. É retirado do grego 953; 963; 959;
( iso "igual" ) a celular latina ( kelula "célula" ) .

isomomía
Igualdade de direitos, igualdade de leis para todos. 953 grego; 963; 959; (iso, "igual") e 957; 959; 956; 959; 9>
(nomos, "lei").

isondú
É um nome de origem guarani para o "vagalume", o "inseto leve". De acordo com a lenda, Isondu era um jovem morto
por seus inimigos, de cujo corpo vagalumes brotava.

isondúes
Plural de isondu (vagalume).

isonomía
Igualdade de direitos, igualdade de leis para todos. 953 grego; 963; 959; (iso, "igual") e 957; 959; 956; 959; 9>
(nomos, "lei").

isoordinario
Componente de um regime de mentefacto, corresponde às características do conceito nó seu mesmo nível. Palavra
formada pelo 7984 grega; 963; 959; (como a iso) Latina ordinarius, eu (pertencentes a uma ordem).

isotrombia
Condição sanguínea normal em que suas plaquetas são sobre o mesmo tamanho. Do grego 953; 963; 959; 9>
(ISOs iguais) 952; 961; 959; 956; 946; 959; 9> (Trombos fixos). Veja Anisotrombia.

istg
Em espanhol, não significa nada. Em inglês pode ser o acrônimo para I Juro por Deus, que é usado em mensagens de
mídia social também em outros idiomas.

italoargentino
Em relação à Itália e à Argentina, que tem ambas as nacionalidades.

italoestadounidense
Em relação ao que a origem italiana e americana compartilha, que tem ambas as nacionalidades.

ite, missa est
1o_ É uma frase em latim que poderia fazer sem a círgula, geralmente escreve missa est e significa "idos, foi enviado".
Foi a frase em que a Assembleia Romana foi fechada, no sentido de já estar sendo discutida e informada, para que
pudessem se retirar. Já estabelecida a Igreja Católica, cada cerimônia litúrgica começou a ser encerrada com a
mesma expressão, da qual vem a palavra missa. 2o_ Assim, como dito, é o título de um poema de Rubén Darío.

iug
IUG pode ser um acrônimo, com vários desenvolvimentos. Por enquanto, posso pensar em "Iluminação de Propósito

Geral".

iván
Ivan é uma versão Esóica do nome Juan. Veja Juan.

ivette
Ivette é o nome de uma mulher francesa, seria a fêmea Ivo ou Ives. Acredita-se ser Germânico e vem da raiz ' IV '
("glória"), embora também está associado com Ivana (Ivana, Ivonne), que é uma versão do nosso João, de origem
hebraica. Considerando que ele é francês, podemos encontrá-lo como uma etimologia de gala: os celtas tinham uma
árvore sagrada chamada ivonix ("Tejo") e faziam armas com a sua madeira, então Ivette pode ser interpretada como
"arquiteto", aquele carregando a arma feita de madeira sagrada.

izquierda
1st_ esquerda das mulheres. Veja direito. 2o_ Um dos lados, aquele do lado do coração. 3rd_ ala não conservadora
de um parlamento, geralmente socialistas e reformadores. 4th_ a maneira errada ou ilegal de fazer algo.

íddish
Outra versão para Idish ("Língua Judaico-Alemã").

ídish
Alsoddish, iídiche (ortografia em inglês), iídiche ou ydish; é a língua falada pelos judaico-alemães da Europa Central e
Oriental. É conhecido na América graças à imigração do início do século XX de judeus que escapam do pogrom russo,
e depois soviético, e nazista, e. . . Eles entraram principalmente pelos portos de Nova York e Buenos Aires, por isso
fizeram uma grande contribuição para a gíria e o lunfardo.

íncubo
De acordo com lendas medievais europeias (embora tenha equivalentes em todo o mundo) é uma entidade maligna
como um demônio, geralmente em forma de homem humano que seduz (quando não viola) mulheres em posição de
procriar. O objetivo seria fazer com que um filho herdasse algumas de suas características. Vários mitos garantem
que o incubus foi antes de um súcubo, uma vez que os demônios não têm sêmen e deve primeiro extraí-lo de um
homem com engano e, em seguida, inseminação de uma mulher; é por isso que ela pode reconhecer o demônio
sentindo seu frio. A etimologia é latim, incubus é formado pelo prefixo em - ( "dentro, dentro, neste caso pode ser
entendido como mais ou acima" cubare ( "mentir" ) .

ínfera
Inferno feminino.

jabalina liviana
Descrição do pilum colocado como sinônimo . Veja dardo, luz.

jabao capirro
Embora em alguns casos sejam usados juntos, são duas palavras. Ver jabao , capirro .

jabáto
Erro de Jabato ("cachorrinho javali") .

jabinera
Me ocorreu que pode ser aquele que cresce morrendo juníperos, mas é certamente um erro de sabão. Veja sabão,
sabão.

jabonera
Em Lunfardo tem um significado curioso e muito antigo. Durante a primeira metade do século passado foram muito
populares nas "orquestras femininas" de Buenos Aires que eram compostas por artistas femininas (embora não
necessariamente femininas) tocando estilos diferentes no palco. E acontece que nem todo mundo sabia música; havia
sempre alguns para fazer números, que eram bonitos e eram "míopes". Mas para justificar sua presença eles
deram-lhes alguns violinos, e eles fizeram o mimetismo, como se estivessem tocando. O método para evitar que um
som saísse por acidente era lavar as cordas do instrumento, então quando eles tocavam com o arco eles não vibravam
mais. Essas garotas eram conhecidas como "sabonetes". E hoje eles são apenas uma memória.

jacaraca dormilona
Isso seria sinônimo de jaracas ( brasil ) (sim, desculpe, a consulta colocá-lo assim, se alguém quiser vê-lo
corretamente, há também jaraca).

jacobino
Membro do clube dos Jacobinos, grupo mais radical da Revolução francesa inspirada pelas ideias de Rousseau. Seu
nome vem do convento de Saint Jacques, que em latim Jacobus ou Iacobus.

jacques b bley
É o título de uma biografia de Jacques Bordas Bley, escritos pelo espanhol Ricardo Blasco Romero, que não é um
pseudônimo de Antonio Ribera. Foi publicado pela Editorial Telstar com ISBN: 978-84-7237-017-3 em 1968.

jalar o halar
Veja puxar, ou, halar.

jalonada
1st_ Fêmea do adjetivo jalonado. 2nd_ forma feminina do particípio do verbo jalonar.

jamba
1o_ Na arquitetura há um comprimento vertical como uma coluna em cada lado de uma porta ou janela ou um vão
entre eles segurar o lintel. 2nd_ Em grafoscopia e grafologia é a parte de uma carta escrita à mão que se projeta para
baixo. Vem do jambe francês ( "perna").

janga
edição é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Janga", sendo o seu significado:<br>Edição é a maneira
spanglish " pendurar " é um passeio ou uma saída em grupo. Andaluz disse janga a tarefa mal feita ou um erro.

jangá
1st_ Janga é a forma esanglish para os ingleses sair, que é uma "caminhada ou grupo fora". Ver Janguear , Inglês
/Hang Out . 2o_ na Andaluzia você chama jangá para um yerro ou tarefa mal feita.

janguear

1o_ Em alguns lugares é um espanglish por (para ) sair ou (para ) ficar por aí ("se reunir para passear, conversar,
encontrar amigos"). Ver Jangas , Inglês/Hang Out . 2o_ Pode ser uma voz portuñol ou um verbo de jangada, que se
existir em espanhol; seria então "usar troncos como uma balsa" para se mover ou para transportar os mesmos troncos
rio abaixo.

janucá
Celebração judaica da libertação de seu povo. Ele também diz isso para o cerimonial de candelabro de nove braços,
embora o nome correto é Chanuquiá. Hebraico-1495; 1504; 1493; 1499; 1492;.

januquiá
É o nome de um lustre usado na celebração judaica de Hanukkah. Também chamado de "menora de janucá", que
difere do menor próprio na medida em que possui sete luminárias, enquanto o januquiá leva nove, oito dos quais
representam cada um dos dias do milagre do óleo (onde o combustível para a lâmpada durou oito dias, quando a
quantidade atingiu apenas para uma) e uma luminária adicional, distinguida das demais e chamada (Wikipedia dixit )
1513; 1463; 1473; 1502; 1464; 1468; 1513; 1473; 8206; ( shampoo "mais leve" ou "assistente". De acordo com o
rito, um dos principais que duram Janucá com a chama do "assistente" deve ser aceso.

jasídico
Relativo ou pertencente ao Jasidismo ("ramo filosófico do judaísmo").

java
1 ° _ nome de várias localizações geográficas, o mais conhecido é da ilha de Java, na Indonésia. 2º _ mulher de Java,
javanês. 3º _ antiga dança, popular em festivais de Paris da primeira metade do século XX. 4 _ pela extensão do
primeiro, também é uma festa. 5° _ em inglês é usado como um café, por um famoso café árabe plantado na Indonésia
com esse nome. 6 _ programação linguagem orientada a objeto, é executado em sua própria máquina virtual,
tornando-o compatível com praticamente qualquer plataforma.

javaque
É provavelmente um bug de Jabeque ou tabaco.

jebi
Hispanicization de inglês "pesado".

jediondo
Outra ortografia para feder.

jefe tutti capi di capo
Continuo insistindo que os sinônimos devem ser moderados (para dizer o mínimo). Se alguém quiser desfrutar deste
absurdo, veja Kapo.

jefe de recamareros
A consulta é retirada de um suposto sinônimo de "mastresalas". Eu não recomendo ver a origem, mas sim chefe,
quarto, rebart.

jerigoncio

É uma variante do jargão da palavra.

jerma
É um sobrefeminizacion de " jermu " , o vesre de mulher. Aparece quando você perde a origem de vesrica de voz e a
forma do lunfardo, parece lógico que o feminino termina em " ".

jermu
Veja re. l. de "mulher". Veja também Jerma.

jeropa
34 Vesre; pajero ". Onanista. Ver: Pajero.

jestapo
Certamente é um erro pela sigla Gestapo.

jesús
Jesus é um nome masculino, muito popular na comunidade cristã, pois é o nome do Filho de Deus na Terra. Vem do
hebraico. 1497; 1513; 1493; 1506; (Yeshua "el Salvador") que foi transmitido ao grego como 7992; 951; 963; 959;
965; 9> (Iesous) e latim como Iesus, de onde veio para o espanhol. Veja o Filho do Homem, Cristo.

jesús maría y josé
Veja Jesus, Maria, José.

jhon david
Há tantos Johnes Sesnando que a consulta não é mesmo para spam.

ji ji ji
Pode ser uma referência a uma canção da banda Patricio Rey e seus Ricota Round-ups que realmente soletravam
"Jijiji", mas às vezes escrevia "Ji-ji-ji" e sempre pronuncia jijijí. Também pode se referir ao riso do personagem de
desenho animado Muttley ("Patán" em espanhol, embora em alguns programas tenha sido chamado de "Risitas"). Veja
Pierre Nodoyuna.

ji, ji, ji
JI, ji, ji está escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hehehe", sendo o seu significado:<br>É o nome de um dos
temas do álbum Oktubre ( 41, 1986; Banda Argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota rocha.

jiposa
Garota de jipose.

jiposo
É um adjetivo para alguma coisa ou alguém com características de jipi (hippie). Ver metrospiritual, hippioso .

jitanjáfora

Forma poética com texto sem sentido; também pode ser uma prosa, cujos valores estão em sua harmonia, na
combinação estética de suas palavras e sua cadência. O nome foi tomado pelo mexicano Alfonso Reyes de uma
poesia desprovido de significado que Mariano Brull ensinou a recitar suas filhas (1929).

jmaxvahzcrjl
É a quarenta-primeira palavra escrita pelo macaco por Borel 57607; .

jnteligente
E, sim, ele é inteligente com a primeira carta alterada.

joder
Acrescentei às definições, dado que a origem do fuck é no Hoder arcaico espanhol, do Latim Latim ("para fornicar") que
eu suspeito refere-se mais a um assunto (ou objeto 58370;) Passivo que não põe demasiada vontade de ser fornicado.
De lá e por extensão LAX, que de prejudicar, brincando, se divertindo.

jodete
Forma pronominal do segundo (como 'vos' ) pessoa singular do imperativo para a palavra foda . Veja verbos/foda.

jodido
Além do significado muito repetido, entre outros, por Pablo Muñoz (Guatemala, Guatemala), neste post, fodido é o
particípio da palavra foda.

jonatán
Jonathan é um nome masculino de origem bíblica, onde é filho do rei Saul e amigo de Davi. Vem da voz hebraica de
1497; 1456; 1492; 1493; 1465; 1504; 1464; 1514; 1464; 1503; ( iojo nathan "dado por Yahweh" ). Tem outras
versões como Johnatan, Jonathan.

jonca
Em lunfardo é a janela da gaveta, e é amplamente utilizado como sinônimo de caixão.

jornada
Em relação à tarefa diária, um dia de trabalho, um dia de viagem, ele vem do Latin Bass diurnus, em sua versão '
djurnus ' ("Daily").

jornadas
Plural de dias.

joven muchacho
Embora sejam muito usados juntos, são duas palavras. Veja jovem (como adjetivo e substantivo), rapaz.

jovenciata
Tenho certeza que é um erro para a jovem diminuta.

joyita
Diminutivo de joia, em qualquer um de seus significados.

jóker
Não é realmente uma Spanishization do Joker inglês, que deve ser 100< yóker, e tem suas traduções diferentes como
Juglar, Prankster, guason, curinga. Veja inglês/Joker.

judias azas secas
Já que estamos contando a história. A consulta original foi feita em um site na língua castelhana (onde corresponde,
não em um dicionário) por este fragmento de uma história que não foi compreendida : « . . . feijão asaz seco. . . » .
Duvido que alguém dedicado à literatura entenda mal o lugar errado, e reverta as letras de uma palavra ou remova o
sotaque de outra; isso é o que os trolls têm feito porque eles são muito pacientes aqui. De qualquer forma, vamos
aproveitar a entrada e vincular cada palavra (como se encaixa em um dicionário) no caso de alguém cair por acaso
nesta entrada e quiser entender o fragmento do texto (embora não seja um discurso, e ninguém normal vai procurá-lo
em um dicionário , e se você fizer. . . você tem que escrevê-lo sem erros ortográficos). Veja judeu, asaz, seco.

judicializaci
Parece ser um tribunal da palavra judicialização, colocando o til.

judío-marroquí
Você tem que olhar para o contexto, mas eu acho que há um roteiro sobrando. E talvez a ordem precise ser revertida.
Ou mesmo mudar para "Judeomarroquí". Veja judeu, marroquino.

juego de manos
Pode ser um jogo violento onde é composto por sucessos, um jogo onde há qualquer manipulação, ou também que se
torna o truque de algum valor.

juera
Jaqueta maneira de dizer " "

jueves
Dia da semana entre quarta e sexta-feira. O nome vem do latim Iovis dies ("Dia de Alegria ou Júpiter"). ¡

juicho
Se não é spam de algum yutuber ou similar, é uma variante do goicho Hypocoristic ou huicho para "Luis" (o nome do
papagaio mencionado por Danilo Enrique Noreña Benítez é precisamente porque no Brasil eles chamam de "Luisa").
Embora também possa ser um erro por tentativa, Huichol, Huacho,

juicio
1o_ Critérios para julgar . 2o_ Avaliação de uma entidade superior e qualificada, geralmente de um juiz.

julepe
Em princípio, foi uma bebida doce (espírito) usado como calmante ou sedativo que em árabe foi chamado 1580; 1604;
1575; 1576; PR. yulap) de persa 1575; 1576; ("água") 1711; 1604; ("rosas, flores"), mas já em espanhol tomou por
Antífrase o significado de sentir-se nervoso, medo, stress, cansaço. É também um jogo de cartas.

julero
julero é escrito incorretamente e deve ser escrito como "fulero", sendo o seu significado:<br>Dissimulação de " fulero ".

jurides
Pode ser um erro pelo plural de jíride.

juzgador que juzga
E se você é um juiz, eu tenho certeza que você julgar, embora se é o seu trabalho, você é geralmente chamado de juiz.
Veja o juiz.

juzgar
Faça julgamento sobre algo ou alguém.

kaaba
A Caaba ou Caaba é um lugar sagrado, um ponto de peregrinação e direção para o qual os muçulmanos conduzem
suas orações. É uma construção quase cúbica em Meca (Arábia Saudita) dentro da mesquita Masyid al-Haram, que
também contém em sua estrutura a Pedra Negra (relíquia do Islã). Seu nome vem do árabe 1575; 1604; 1603; 1593;
1576; 1577; ( al Kaaba "o cubo").

kacé
Se não for spam para uma marca de roupas de Berlim, pode ser uma contração para a saudação em voseo "o que
você faz. . . ?» . [Nota: na banda americana 'KC and the Sunshine Band' KC é pronunciado 'kay ci', após o
sobrenome de seu líder Harry Wayne Casey, que soa o mesmo.]

kalani
Nome da mulher; tem outras versões como Khalanie. Veja também nahuatlhuichol/kalani .

kalipigia
Por alguma razão, na calipigia espanhola é a preferida.

kamaboko
Tipo de surimi ou surumi ("peixe japonês ou comida à base de caranguejo") . O nome é transliteração de 12363;
12414; 12412; 12371; ( kamaboko ) .

kanikama
É uma barra de pasta de peixe cozido, embora a crença popular (mesmo em sua casa japão) é que contém caranguejo.
O nome é uma marca registrada que se tornou genérica em muitas partes do mundo. Ver surimi , kamaboko .

kanji
Ortografia japonesa, sinopgrams baseados no sistema de escrita chinês. Vem de 28450; 23383; ( kanyi "han
personagem" ). .

kapanga
Banda de rock e ska de Argentina. O nome refere-se à palavra " " de guarda-costas. Ver: guarda-costas.

kasicasgo
Você tem que ver o contexto. Na Argentina, pode ser uma ironia ( até uma falta de ortografia ) sobre a liderança da
família 40 Kirchner; que são identificados com a carta " K-" ) comparado com chefes. Eles ocuparam cargos de
senadores, governadores e presidentes.

katja
É uma versão nórdica de 'Katya', uma forma reduzida de 'Ekaterina' ( 'Catalina').

káiseres
Plural de Kaiser .

keinán
Pode ser ainda mais uma ortografia para Cainan.

kelvin
Escala de temperatura que começam em " zero absoluto " onde em teoria do termodinâmico movimento dos átomos é
interrompido. Seu prático usar ( embora permaneçam 41 valores teóricos; ocorre em iluminação, uma vez que o preto
em um corpo emite radiação de cor para ser " " aquecida, e cada valor de temperatura kelvin coincidirá com um
comprimento de onda diferente. Veja: Absolute zero.

khoikhoi
Outro nome para o grupo étnico Namaqua ou Namacua, embora eles também sejam conhecidos como hotentotes
("bolos") pelos holandeses.

kiada
Exagero, itry olhar como alguém que não é, comportamento insolente. É usado em algumas cidades em Espanha, e
embora eu não tenha a etimologia, ocorre-me que pode ter uma origem comum com quia.

kilo watts hora
Kilowatt está escrito, e a hora pode ser para kW?h (medição de energia "kilowatt hora" ou kW/h (medição de energia
"kilowatt por hora"). Em caso de dúvidas, veja também quilo, watt, watt.

kilowatio
Erro por quilowatt ou quilowatt .

kin
Não é espanhol, e pode ser nome da pessoa, nome do filme, água engarrafada, nome de criptomoeda,

kina
1st_ Nome do Pinctada Máximo, a maior ostra perlífica do mundo. 2nd_ Moeda da Papua-Nova Guiné. O nome vem
de ostras, que antes eram usadas como moeda. nome da mulher 3rd_.

kinas
Plural de kina .

kinki
Ver também quinqui, excêntrico.

kinky
Em inglês é "de ferro ou"enrolar"pequeno, também" torcido", e, portanto, o significado coloquial
de"perverso"alcançando o espanhol para chamar o sexo kinky, prática sexual extrema mas consensual, em lugares ou
tempos pouco ortodoxo, com acessórios, escravidão" , sadomasoquismo,. . .

kipá
Chapéu ritual judaico usado por homens, especialmente em lugares de culto. Hebraico-1499; 14< 1468; 1508; 1464;
1468; 1492; ( kipa, " top, abóbada " 41.;

kirchnerista
Apoiador ou apoiador do kirchnerismo (movimento político argentino de origem peronista).

kirie
É uma palavra que é usada no clássico grego e espanhol quase exclusivamente no campo religioso (veja Kyrie
eleison); a ortografia original vem de 954; 965; 961; 953; 959; 9> (kyrios), e sendo um vocativo é traduzida como
"Oh, mestre!" ou "Oh, senhor!".

ko
KO é uma forma abreviada para o homem Inglês KnockOut , que ocorre em esportes de contato, como o boxe, quando
um dos contendores leva uma batida que o impede de seguir a luta.

kobani
Parece-me que a cidade síria é chamada de Kobane mais. E o policial, Cobani. Eu estava pensando que se fosse
verdade a definição de Danilo Enrique Noreña Benítez seria um achado para a comunidade de estudiosos do lunfardo,
porque para mim as etimologias para 'cobani' eu nunca terminei de fechar, e que é "olho ou vigilante" em árabe abre
uma nova caminhada ou pesquisa. Mas acontece que é como Hector e Manuel Penichet P dizem, para a cidade no
Ocidente que eles chamam de Kobane, e seu nome oficial em árabe é Ayn al-Arab, escrito como 1593; 1610; 1606;
1575; 1604; 1593; 1585; 1576; ( ayen al arabi ) que é o que se traduz como "O Olho Árabe". Nada de "Kobani", que
é o nome alemão da empresa que construiu sua estação de trem (Koban, Railway Company), e é uma contração de
"Kompany bahn".

kogui
Povos aborígenes que vivem na Serra Nevada de Santa Marta Colômbia; também chamado kaggaba, o nome de uma
de suas quatro tribos fundadoras.

koguis
Plural de Kogui, todo aquele povo.

koinonía
Chega a termo religioso, do cristianismo, que é entendido como 'comunhão', embora teve diferentes dependendo da
época. 954 grego; 959; 953; 957; 969; 957; 953; 945; (koinonia, "comunhão")

kool
Não é espanhol; mas é o apelido do músico Robert Earl "Kool" Bell (Muhammad Bayyan). Veja inglês/cool .

kosher
Consulte coshar.

kraftwerk
Pioneiros alemães na banda pop electrónica da década de 1970. O nome refere-se a usinas de energia e também o
trabalho que requer um esforço.

kraftwerk es una banda de música electrónica alemana
Ver: kraftwerk.

kuchen
Embora seja alemão, a palavra kuchen (cujen "pastel") é usada em espanhol para nomear um bolo doce ou salgado do
tipo bizcochuelo, de origem europeia.

kufiyah
Outro nome para o lenço shemagh ou [já]shmagh. Vem do árabe 1603; 1608; 1601; 1610; 1577; ( kufiya ) e tem
várias transliterações.

kunche
Pode ser um erro por kunché, ou talvez por kuchen, que é alemão, mas é usado em espanhol para nomear sobremesa.

kunché
Pequena aldeia ao norte da Península de Yucatán, no México.

kyrie eleison
Nome de várias orações litúrgicas cristãs. Embora a sua origem como uma locução é mais cedo, porque ele vem do
grego (não é latim, embora apareça em orações latinas) e Kirie já foi usado na Grécia antiga e Egito para invocar reis
ou deuses; 922; 965; 961; 953; 949; 949; 955; 949; 951; 963; 959; 957; (Kirie Eleison "Oh, senhor, piedade!")
.

la avaricia rompe el saco
Dizendo dedicado às amarras; refere-se a colocar tantos bens juntos em uma bolsa de valores (na vida) que no final
eles quebram (eles desperdiçam).

la bella easo
A Bella Easo é o nome dado à cidade de San Sebastián (Espanha), pela crença de que é construída sobre a antiga
cidade portuária de Easo (Oiasso, para os romanos). Veja Donostia.

la burundanga
Ver burundanga.

la c dentro de un circulo
Veja c , dentro, círculo , © (© ).

la calabaza de halloween
É quase uma consulta de dicionário reverso para "Jack O'Lantern" e sua lenda, que é outra versão daquele que zomba
do Diabo e quando ele morre eles não o querem mesmo no inferno não no Paraíso; Então vou pular essa história. Mas
eu comento que sua lâmpada com uma brasa eterna foi feita de nabo oco, vegetal comum em sua Irlanda natal.
Imigrantes irlandeses não encontraram abundância de nabos na América do Norte, mas abóboras, então eles seguiram
sua tradição de lembrar Jack com uma vela agora dentro desta baga. Como penetração cultural americana foi quem
popularizou o Halloween, sabemos que a versão abóbora mais do que a do nabo.

la carmela
Este seria um spam para uma tintura centenenta, tonic e perfume de cabelo; mas acontece que o anteriormente
conhecido como 'Loção Higiênica do Professor N. López Caro' foi a origem do lunfardismo carmelazo (dê um toque de
loção Carmela), então vamos revisá-lo. 'La Carmela' foi um produto criado no Botica de Nemesio López Caro (Santiago
de Compostela, Espanha) e entre suas muitas bondades estava disfarçar os cabelos grisalhos com um tingimento
progressivo. Na década de 1920, ele foi associado com 'J. L. Lopez Conde S. R. L. Natural de Buenos Aires
(Argentina), que a distribui no país e em outros da América do Sul. No Rio da Prata é criado o verbo carmelear (cabelo
de tingimento) e outras variantes do seu nome 'Carmela', que homenageia um artista espanhol do início do século XX,
do qual não houve mais dados.

la celestina
"La Celestina" é o nome popular do romance "Tragicomedia de Calisto y Melibea", escrito por Fernando de Rojas no
final do século XV; onde o personagem celestine é aquele que passa por quase todo o enredo.

la compañia de garnacha
Mesmo sem o artigo, é o nome dado a certos grupos teatrais itinerantes durante o barroco espanhol do século XVII,
composto por cerca de 6 atores masculinos, uma atriz e um jovem que poderiam atuar como uma "segunda dama no
palco". Veja Grenache.

la demointerculturalidad
Veja Demointerculturalidad.

la expresion a machete
Veja expressão, facão, "um facão".

la glorieta
Parte dos jardins ou terraços que têm uma estrutura coberta de escalada plantas de toldo e até paredes como um.

la gonosis
Pode ser um erro por 'gnose', 'gênese', gomose, . . .

la gota que colma el vaso
Ver ser a gota d'água que enche o copo.

la madre del borrego
É uma expressão que se refere ao nó de um sujeito, ao ponto de origem, ao mais importante ou revelador. Veja mãe,
ovelha, quid, "sendo a mãe do cordeiro", "sendo algo a mãe do cordeiro".

la palabra antropogonico
Veja a palavra, antropogotônica.

la palabra cierra
Eu não sei o que fecha a palavra, então eu sugiro que você veja a palavra e fechar. E por algum engano, viu.

la palabra condominios
Plural de condomínio.

la palabra diezmesino
Veja a palavra, dízimo.

la palabra gufa
Com peça guia foi mais que suficiente, excepto para o detalhe que não existe em espanhol. Pode ser qualquer voz
para uso local em lunfardo talvez um adjetivo para algo sombrio ou que traz má sorte, mas ao invés de outra seria
cocoliche, não há nenhuma história dessa palavra.

la palabra mecate
Veja mecate, e já que também somos palavra.

la palabra sandwich es adaptada
Algum texto copiado e colado. Ver a palavra, sanduíche, sanduíche, adaptado.

la palabra xilofaga
Ver xilofaga, ou melhor repelente

la palabrea alaja
Ver a palavra. Ver alhaja, bajular, tackle, aloha. . .

la pantera rosa
" La Pantera Rosa " ( " A pantera cor de rosa " ) É um personagem animado criado para os títulos em uma série de
filmes, que depois teve seu próprio programa de televisão. A frase já foi usada para qualificar as mulheres sedutoras e "
34 perigoso;. Na Argentina, Jorge Rafael Videla, foi chamado popularmente também antigo de facto por alguma
semelhança física com a personagem de desenho animado.

la raja
Ver fenda (em seus significados de "vulva" e ass entrecachas).

la serpiente

Neste caso, o artigo pode não ser muito, pois em algumas mitologias, lendas e crenças 'a cobra' é um personagem
simbólico e único. No Antigo Testamento, por exemplo, representa tentação e decepção.

la tacita de plata
Ligando a cidade de San Salvador de Jujuy ( Argentina-). É semelhante da espanhola de Cádiz, em um vale cercado
por montanhas e rios.

la tecnologia
a tecnologia é escrita incorretamente e deve ser escrita como tecnologia, sendo o seu significado: Veja: tecnologia.

la tenés adentro
Essa expressão é uma variante de "você tem que comer", "você tem que aturar isso", com alguma intenção sexual,
como "eles colocam em você, e eles continuam colocando em você". Ela ficou famosa pelo jogador de futebol Diego
Armando Maradona quando em uma coletiva de imprensa (e em público) foi direcionada ao jornalista Juan Carlos "Toti"
Pasman, que não simpatizava com ele por criticar sua maneira de dirigir o time de futebol argentino.

la upo
Construção pronominal para a primeira (como ' I ') pessoa no singular do presente modo indicativo para o verbo upar.

la vereda del sol
É uma expressão que é usada com verbos como "andar, ir, andar" e significa "o caminho mais fofo, o mais confortável,
fácil ou conveniente" para transitar ou conseguir alguma coisa.

la vida es una moronga
Moronga é o nome de uma salsicha, que é associado com o membro viril por sua forma. A frase é uma forma de
expressar o difícil e desagradável que é vida, de acordo com uma perspectiva masculina heterossexual. Argentina usa
a versão " a vida é um reporonguear " embora a etimologia é muito diferente. Consulte Moronga. Ver Poraokamuga.

labajeño, ña
Ver labajeño , ña .

lacónico
Relativo a laconios, natural de Laconia ( região da antiga Grécia onde era Sparta ) Os espartanos eram concisos e
concisa de falar, então este adjetivo tornou-se uma maneira de nomear pessoas de poucas palavras.

lacra
Em princípio, o flagelo é a marca vermelha que deixa alguma doença na pele e trai o portador, que tende a ser
marginalizado; Por metonímia o infectado torna-se um flagelo e o termo se expande para qualquer pessoa
desaconselhável como uma empresa. A definição de Francisco Javier Gómez Mandujano é bastante para selar, que
por coloração de Vermilion originou o nome para os pontos da pele, porque alguém viu a semelhança. Parece ser uma
voz Oriental, trazida para o oeste pelos árabes como 1604; 1603; 1617; (Lakk "laca, verniz selante"), que foi
latinizado como "laca" e por alguma razão em Português mutado a cera para derivar na forma feminina que nos ocupa.

lacrado
1 º particípio do selo da palavra. 2 º _ vedação com vedação, figurativamente é todo o transporte fechado para evitar

que o conteúdo é conhecido por qualquer pessoa, mas o destinatário. Veja a bolacha. 3 º _ arruinado, transformado
em um flagelo.

lacre
Em Lunfardo está o "sangue", pela cor do material para selar ou selar, que era Vermilion precisamente porque
representou o sangue de Christ.

ladinización
Conversão para ladino, é geralmente usado para o processo de transcululating povos aborígenes americanos ao invés
de judeus espanhóis ou árabes.

lado de hoz
Dependendo do contexto, pode ser um jogo de palavras com " Mágico de Oz ". Ver o feiticeiro de Oz.

ladybug
Não é espanhol. Veja inglês/joaninha.

lago tititaca
Lago Titicaca é escrito incorretamente e deve ser escrito como Lago Titicaca ainda seu significado: Veja: titicaca.

laico
Que não pertence a nenhuma ordem religiosa; mesmo que você possa professar alguma fé, você é alguém
independente de sua organização.

laika
1st_ Raça de cães de caça, usados nas florestas do norte da Europa. O nome é Russo, onde 1083; 1072; 1081;
1082; 1072; (laika) significa "latir", porque avisa quando é encontrado pela presa. 2nd_ É o nome que eles
renomearam no programa espacial soviético um cão de rua treinado para viajar para o espaço. Foi o primeiro ser vivo
a orbitar o planeta em 1957, embora sua cápsula 'Sputnik 2' não tivesse sistemas de recuperação e morreu de
superaquecimento antes de se desintegrar quando caiu de órbita baixa.

laika
1st_ Raça de cães de caça, usados nas florestas do norte da Europa. O nome é Russo, onde 1083; 1072; 1081;
1082; 1072; (laika) significa "latir", porque avisa quando é encontrado pela presa. 2nd_ É o nome que eles
renomearam no programa espacial soviético um cão de rua treinado para viajar para o espaço. Foi o primeiro ser vivo
a orbitar o planeta em 1957, embora sua cápsula 'Sputnik 2' não tivesse sistemas de recuperação e morreu de
superaquecimento antes de se desintegrar quando caiu de órbita baixa.

laissez faire
Moeda do capitalismo, embora ele levou-a pelo fisiocratismo. A frase inteira é "Laissez-faire et livres-trânsitos, monde
le va de lui même» (Lèze fer e wee Lèze, le mond lui mem, vai" deixar fazer, menina, o mundo vai por si só "). Foi
usado para promover o livre mercado, rejeitando as intervenções do estado na economia. Hoje o conceito
popularmente se espalhou para não intervir em eventos pela apatia, desinteresse. Me ver ne frega.

lalorrea

Também ' laliorrea ', é falar excessivamente e incontrolavelmente; especialmente em público, quando você tem um
auditório. Vem do grego 955; 945; 955; 953; 945; (laliá, "falar ou falar") 961; 949; 969; ("Flow" rhéo). Veja
logorrea.

lam
Como abreviação pode ter vários significados : Lyceum Aeronáutico Militar (na Argentina), linfangioleiomiomatose
(pelas Células Musculares Lisas Atypical), L . Sou. ( pela América Latina), LAm (O menor, na música), Lam .
(Lamentações, para a Bíblia), . . .

lambizcon
Acho que deve ser lambiscon.

lambonerías
Plural de lambonería.

lamda
'LAMDA' é o acrônimo da London Academy of Music and Dramatic Art, fundada em 1867.

lamecirios
Talvez uma versão mais elegante dos.

lancho o puerco manao
Veja lancho, ou, porco de Manaus.

languidece
Em segundo lugar (como 'você' ) e terceiro (como 'ele/ela' ) pessoas em modo indicativo presente singular, e segundo
(como 'você' ) pessoa singular do imperativo para o verbo definhar. Veja verbos /definha.

lanté
Supondo que o ' é ' está correto, pode ser um erro pela inflexão de alguns desses verbos: plantio (eu plantei), jogando
(jogou), cantando (cantou), lactantes (lacté),

lanzarse un piscinazo
Certamente é uma versão da expressão se jogando na piscina usada na Argentina. E se não, veja throw ("jogar, jogar"
) e poolzo ( "simular no futebol um crime", "bater em uma piscina") .

lanzábanse
Forma pronominal da terceira pessoa plural do pretérito imperfeito no modo indicativo do verbo Lanzar.

largo
1st_ comprimento de alguma coisa. 2nd_ dilatada no tempo ou no espaço. 3rd_ movimento musical, o mais lento para
a música clássica.

larguen
Segunda (como 'você' ) e terceira (como 'elas/eles') no plural do modo subjuntivo atual e o modo imperativo para o
verbo longo. Ver verbos/larguen .

lascivia
Luxúria e deboche. Vem do latim (PR. laskivia), onde ele avaliado conduta immoderada e sem escrépulos morais.

lascivo
Ele tem Lascivia. Que é sensual ou libidinoso.

lastra
Lastar inflexão do verbo.

lastrar
Lunfardo é " comer muito " ou apenas " comer " " encher a barriga de ". Se trata de um náutico, onde 34 prazo; lastro "
Isso é colocar lastro, encher o porão com peso ( geralmente pedras ) que mais tarde muda com mercadorias à chegada
ao destino.

lastres
Plural de lastro, flexão do verbo para lastro.

latifundios
Plural de latifundio .

latin honomastico
Certamente erros do latim e onomastico.

latinajos
Plural de latinajo.

latinoamericanista
1st_ Estudioso da Cultura Latino-Americana. 2nd_ apoiador da União Latino-Americana.

lato sensu
É latim e significa " amplamente ". Em espanhol encontramos a frase em lei, a linguagem, a biologia, que algo deve ser
tomado da forma mais geral.

lavado de cara
Além do significado literal, em um sentido figurativo é dar algo um aspecto aceitável, apresentável, sem
necessariamente melhorar a essência ou estrutura.

lavado de cazuela
Eufemismo irônico para a higiene íntima do ânus ou da vagina. Extreme o recurso, é uma maneira muito coloquial para

chamar sexo oral na vulva ou ânus. Veja cunilingus, cunnilingus, Anilingus, bidé.

lavado de cerebro
É uma forma de chamar técnicas e o resultado de modificar uma personalidade ou uma maneira de pensar ou se
comportar com métodos direcionados, orientados a um propósito específico. Você pode usar persuasão, violência,
drogas, um ambiente controlado por tempo suficiente, propaganda, . . . O objetivo pode ser variado, desde a criação
de contraspies que traem sua pátria, até a conquista de seguidores leais a um culto; passando pela doutrinação de uma
população, ou a instalação do consumismo como estilo de vida. Trata-se de uma tradução do termo lavagem cerebral,
que foi usado pelo jornalista americano e agente da CIA Edward Hunter para se referir às técnicas usadas na Guerra
da Coreia pelo Exército Comunista Chinês em seus prisioneiros, para adotar sua ideologia; que, por sua vez, foi
retirado do nome chinês 27927; 330) ( xi-nao "wash"-"brain" ) . Vendo alguém fazer lavagem cerebral, metano,
felizcracia.

lavado verde
É uma tradução bastante literal do inglês greenwashing, onde "lavar" refere-se à "lavagem facial", e "verde" ao
ecológico. É simular um compromisso com a ecologia na nota fiscal, distribuição e/ou marketing apenas para anunciar
um produto. Veja a rotulagem ecológica .

lavativa
É uma maneira de chamar o enema; o botão com o tubo para introduzir o líquido para o reto e, também, tratamento no
qual o líquido é usado.

lazaña
Erro lasanha.

lábaro
O lábaro é um antigo estandarte de guerra, para os cristãos, é também um símbolo religioso de acordo com uma lenda,
o Roman Emperor Constantine (Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus) viu em um sonho ou uma visão
mística sobre o céu ao meio-dia a figura de um crisma ou o monograma de Cristo, com a inscrição HOC assinar
VlNCES (com este sinal conquista) e se juntou a seu lábaro antes da batalha. Uma vez que é também um nome para o
banner com o sinal de Cristo.

látigo
Tira longa e flexível com uma alça que serve para chicotear. É usado como punição ou para atiçar a cavalaria. Por
extensão, qualquer coisa que tenha sua forma ou movimento.

látigos
Chicote plural.

le dieron gato por liebre
Veja dar gato para lebre.

leal franco
Veja leal, Frank.

lechoncito
Diminutivo de Leitão.

lechuga
1o_ planta comestível que é nativa da Índia, aproveitem seu caule e especialmente as folhas. O nome vem para nós
do latim lactuca, ae ( "em relação ao leite, pelo líquido leitoso que é extraído de suas hastes"). 2nd_ In lunfardo foi um
genérico para cremes de beleza, por um bem conhecido em Buenos Aires no início do século XX chamado Creme de
Alface Beauchamps.

lechusa
Erro por leitoso, coruja, alface,

lecop
LECOP é a sigla para o título "LEtras de Cancelación de Obligations Provinciales", criado na Argentina durante a crise
financeira do início do século XX para pagar dívidas com as províncias em face da falta de dinheiro; mas então foi
usado como uma quase-moeda e circulou junto com o peso conversível, com o mesmo valor facial.

led
LED significa Light Emitting Diode ( " 34 diodo emissor de luz; 41, um tipo de semicondutor que emite luz visível em
diferentes cores ( para sinalização, ) infravermelho vídeo 40 telas; para segurança, controle remoto ) a laser scanners (
)

leet
Originalmente usado em inglês, a palavra Leet ou 1337 (PR. Liit) vem do francês de elite (Elit "elite, escolhido, grupo
de privilégio") e é usado em comunidades de computadores, hackers ou gammers, como uma referência para o melhor
ou mais respeitado. É também a linguagem gráfica e o tipo de texto que eles usam para se comunicar, muitas vezes
substituindo letras com números ou outros caracteres. Consulte numeronym.

lefty
Não é espanhol, e eu não sei nenhum caso para usá-lo em nossa língua, exceto como o nome de algum personagem
de videogame. Veja inglês/canhoto .

legionelosis
Também chamada de "legionella" e "doença do legionário", é uma infecção pulmonar causada principalmente pela
bactéria Legionella pneumophila, recém-identificada em 1977. O nome foi tirado do 58. A convenção da Legião
Americana, convocada na Filadélfia (EUA), em 1976, onde um surto de pneumonia apareceu entre os concordâncias.

legislado
1st_ Adjetivo para algo que foi tratado em uma legislatura. 2o_ Para o particípio do verbo legislar .

lego
1st_ Que carece de ordens ou conhecimento sobre um assunto, pessoa simples. Vem de nós do latim laicus, i, que o
tira do grego 955; 949; 953; 954; 959; 9> ( leiikos "em relação ao povo" ). 2nd_ Pelos religiosos anteriores que não
têm ordens sagradas. 3rd_ 'Lego' é uma marca registrada de um conjunto clássico de peças canteáveis para a
montagem de maquetes, que expandiram seus negócios para robótica e cinematografia. Vem de dinamarquês. leg
godt ("jogar bem" . 4th_ Inflexão do verbo begar. Ver verbos/lego .

lempa mujer
Até mesmo limpar de 'mulher' deve ser mais contexto. Presumo que por certo que a consulta é para governo e pode se
referir a unamujer muito ativo, ou relativos a Rio Lempa, ou mesmo como uma fêmea de lempo finlandês chamado
demônio.

length
Não é e não é usado em espanhol. Ver inglês/comprimento.

lengua
1o_ músculo alongado dentro da boca contendo as papilas gustativas e serve para modular a voz. Em humanos é uma
parte importante da comunicação oral. Veja papila, prove. 2o_ pela anterior, que tem uma aparência alongada. 3o_
forma apocopizada para a linguagem. 4th_ nome de cada uma das províncias da Ordem de São João. 5o_ Badajo.

lengua del imperio incaico
Deve ser o quíchua, se este é um dicionário reverso, claro.

lenguados
Sola plural.

lenguaje coloquial
Veja a linguagem, coloquial.

lenguaje de signos
É outra maneira de chamar linguagem de sinais, linguagem de mão ou Dactilología. Embora o conceito de sinal possa
ser um pouco mais amplo dependendo do contexto, e a consulta pode se referir não apenas ao sistema de
comunicação por meio de gestos utilizados principalmente por aqueles que não têm a capacidade de ouvir e/ou
vocalizar, mas também para o ideográfico, Pictografia, Logografía ou mesmo Braille ou tiflografía. Veja sinal-falando,
sistema do sinal.

lenguaje digital
Binário? 128302; Você deve saber de onde veio, porque também pode se referir à linguagem de sinais ou
dactylologia, ou ao uso de gráficos como gif ou emoticons em mensagens, além de siglas ou abreviaturas para frases
originárias de SMS. ( Nota : Nesta consulta eles deixaram um espaço no final, mas para esse assunto vale a pena
porque o mecanismo de busca do site acha o mesmo . )

lengüimorcilloso
Neologismo criado por alguém que está entediado. Podemos supor que ele nomeia alguém que usa uma língua
Morcillero. Veja idioma, língua, Morcillero, e já que somos uma turnê de Bitonto.

lenocidio
Muito provavelmente é um erro de digitação por " bordéis " tendo a definição Ines Merino Garcia compartilhado. ( caso
contrário, a definição de Fernando Enrique Mut Lopez parecia brilhante. ) Em ambos os casos tem origem latina, onde
" leno, - onis " significa " " de chulo.

lenocinio

É outro nome para o bordel. Também o crime de promover ou facilitar a prostituição ilegal. Veja lenon .

lenocinios
Lenocinio plural.

lenoje
Spam.

lenon
Provavelmente um erro para a loucura.

leoncillo
1st_ Lion Diminutive . 2o_ Embora muito raro, no lunfardo é uma maneira de chamar as cuecas. Veja telas, leões,
calças.

leones
1st_ Leão Plural. 2nd_ In lunfardo is pants . Veja as telas por etimologia.

leonino
Em relação ao animal leão, ao signo do zodíaco de leão, para a fábula da parte do leão, onde leva a maior parte da
caça, para personagens famosos chamados Leão e equivalente (como Papas ou poetas), a um certo tipo de lepra que
deixa a pele como a de um leão, para personagens famosos chamados Leon e equivalente (como Papas ou poetas),
para um certo tipo de lepra que deixa a pele como a de um leão, e um pouco mais que estou esquecendo.

leprosos
Assim, no plural, é o apelido da partialidade do clube de futebol Newell Old Boys de Rosario. Veja Scoundrel. Veja
leproso, lepra.

leria
Parece-me que é mal escrito, mesmo em basco, na melhor das hipóteses vê-lo ler.

lería
Localização desabitada no norte da província de Soria, na Espanha.

lesbianas
Plural de lésbicas.

lesbio
Gentilcio para a ilha de Lesbos (Grécia). Veja também lésbica.

lesbofobica
Acho que é um erro para a lésbica ("quem tem medo de lésbicas").

lesboodiante
Acho que ninguém tem coragem de propor esse adefesio (e por cima com um duplo! ) . Embora eu também não sei se
há algo tão específico como "mysolésbic". Veja lésbica.

lesbófobo
Que ele "teme a lésbica". É usado incorretamente como "odiar lésbicas". Veja lesbofóbico, lesboodiante.

leseferismo
Pensar que propõe a não-intervenção no livre curso dos acontecimentos, para não mencionar as divindades que eles
monitorá-los acima de nossa vontade. Vem de laissez-faire da frase (Lèze fer "deixa fazer") e é um dogma para os
capitalistas; no sentido mais amplo, também para os indolentes. Ver yemanfutismo, menefreguismo, manficismo.

leseferista
Apoiador da leseferismo, no sentido econômico ou simplesmente como uma filosofia de vida.

lesion organica
Veja a lesão, orgânico.

letanico
Ver letanico, litanico.

letanía
Canto, oração, invocação de uma entidade superior com um apelo. Geralmente é feito com humildade, sem desafio. É
típico das cerimônias religiosas. Como a liturgia é uma longa lista de pedidos, também define o discurso com frases
repetitivas e monótonas. Desde o latim tardio gravado que provém do grego 955; 953; 964; 945; 957; 949; 953;
945; (litaneia) e 955; 953; 964; 951; (Eu lité fundamento). .

letánico
Relativo a ladainha. Consulte litanico.

letero sexual
Também penso como Margarito Cázares Guerrero, que é um erro de digitação. Se não, pode ser um género
erotico-epistolar, do latim alínea, ae ( 41 carta; ou litterae, arum carta ( ) e "Sexus", nos sexo ( ).

letras japonesas
Veja carta , japonês, kanji, cjk .

leucaena
É o nome de uma planta conhecida no México como huaje; aqui também é mencionado na entrada de "cacalas", mas
eu não colocar o link porque é mal consultado.

levante
1º_ Levantamento de ação, levantamento, elevação . 20_ Ponto cardeal onde o sol nasce, leste, isso. 3_ Vento leste .
4o_ Levante é o nome dado à região mediterrânea da Espanha. 5% Levant também é chamado de países na margem

oriental do Mediterrâneo. 6º_ Em linguagem coloquial é a conquista de amor ocasional. Vejo você pegar uma carona.
5o_ Primeiro (como 'eu'), segundo (como 'você' ) e terceiro (como 'ele/ela' ) pessoas em presente singular do modo
subjuntivo, e segundo (como 'você') e terceiro (como 'ele/ela' ) pessoas singulares do imperativo para o verbo de
levantar. Veja verbos/elevador.

ley de punto final
Lei promulgada na Argentina, 40, 41, 1986; a prescrever as causas para crimes de desaparecimento forçado de
pessoas cometidos durante o processo de reorganização nacional so-called.

ley de punto final
Lei promulgada na Argentina, 40, 41, 1986; a prescrever as causas para crimes de desaparecimento forçado de
pessoas cometidos durante o processo de reorganização nacional so-called.

ley del talion
Provavelmente é um erro da lei de talion.

lémures
Lêmure pluvermelho.

libertadla
Forma pronominal para a segunda (como 'você' ) pessoa plural do imperativo para o verbo libertar . Ver
verbos/liberdade .

libro azul
1_ Nome dado a uma publicação que apareceu na Argentina no início de 1946 como propaganda contra o candidato a
presidente Juan Domingo Perón. Seu Partido Trabalhista acusou o governo americano, que apoiou a oligarquia local e
o Partido Comunista 128558; 2o_ Documento apresentado pelo Governo da Bolívia sobre sua demanda marítima.
3rd_ investigação do Reino Unido sobre o genocídio sul-africano para os povos nativos herero e namaqua. Veja
também khoikhoi . 4th_ Blue Book (Livro Azul) foi o nome de um projeto criado em 1951 pela Força Aérea dos EUA
para investigar o surgimento relatado de fenômenos aéreos inexplicáveis e determinar se eles eram uma ameaça à
segurança nacional. Foi esse grupo científico e militar que cunhou os termos OVNI (OVNI) e o encontro próximo com
suas diferentes categorias.

libro de recetas
É outra frase que é perfeitamente compreendida. . . se o contexto é conhecido, uma vez que pode não ser apenas um
livro com receitas culinárias, mas também um com prescrições médicas ou farmacológicas, ou corantes, ou algo que
agora não me ocorre.

licántropo
Masculino lobo, personagem mítico que pode ser convertido de humano em lobo, ou uma combinação de ambos. A
palavra vem do grego 955; 965; 954; 945; 957; 952; 961; 969; 9< 959; 9> (lycantropos, "lobos acreditava
insano") e consiste de 955; 965; 954; 959; 9> (lycos, "Lobo") e 945; 957; 952; 961; 969; 9< 959; 9> (anthropos,
"homem, macho").

liderzuelo
Líder diminutivo.

lienzo
Tecido de linho, algodão ou cânhamo. Também o usado como apoio à pintura artística. Pelo lunbaldo veja telas.

lienzos
1st_ Canvas Plural . 2o_ In lunfardo está calças, que por alguma confusão com "vestir as duas pernas" é usada como
sinônimo de calças, em ambos os casos para uma única peça de roupa. A evolução começa com a forma festiva
Pantaleon (conhecida principalmente pelo nome de San Pantaleón) que também dá os pantaleones plurais (talvez
como um paragoge da Pantaleone Italiana), e sua apherese de leão, que é então associada ao nome De Leoncio
(muito popula (muito picoula (muito picoula r nas década de 1960 e 1970 por ser o mascote do Canal 11 TV de Buenos
Aires ), e de seu leoncios plural surge a dissimilação 'lienzos', que parece uma forma vesrica, mas não é.

lif
Pode ser um acrônimo ou acrônimo, mas eu só sei em Inglês Fator inibitório de leucemia , Fórum Liberal, Low Insertion
Force, também pode ser um nome nórdico, uma vez que em sua mitologia Lif é uma personagem feminina que,
juntamente com Lífthrasir vai repovoar o mundo l Cataclismo Ragnarok. Origina-se de uma antiga palavra
proto-germâmica que significa "vida", ou talvez seja uma variante do hlif ( "proteção, concha" ) . Veja Lifthrasir ,
ragnarok .

ligaduras
Ligadura plural .

lija
O papel com moagem de um lado leva o nome do peixe 'lixando', cuja pele áspera foi usada para polir madeira ou
metal. O conceito lunfa para "apetite voraz" pode vir do peixe, com uma dentadura formidável de acordo com sua
voracidade; ou o desgaste da lixa em comparação com o desgaste feito de alimentos; ou ser uma variante por limão,
que pode ter outra origem. Além disso, "lixar" é uma maneira antiga de chamar água branqueada. E é também a
segunda (como 'você' ) e a terceira (como 'he/she' ) pessoas no modo indicativo presente singular, e segunda pessoa
(como 'você' ) em imperativo singular para o lixamento verbo. Verbos/lixa .

lilios
Plural de Lilio.

limar
Polonês, gastando ou agredindo um material com um arquivo. Em um sentido figurativo também para algo imaterial,
embora neste caso não se use cal. Em lunfardo é comer com fruição ou voracidade, que pode vir do desgaste que é
feito do alimento com os dentes, ou ter uma etimologia mais culta como detalhado na entrada "lima".

limfomana
Possivelmente o feminino de limfomano, embora em espanhol, você usaria mais linfomano. Etimologia Latina, linfático
(limfa, linfa) e mania, que leva o antigo grego 956; 945; 957; 953; 945; (mania, "loucura", "obsessão"). Seria um
obsessivo por fluidos vitais. (Bah, todos sabemos que é um erro por ninfomaníaca ou talvez infomana.) )

limitante
Dizem que é algo que estabelece limites.

limites internacionales

Plural de "fronteira internacional". Ver fronteira internacional.

limosna
Bem, presente, dinheiro, que é dado para a caridade para atender às necessidades daqueles que não podem fazê-lo
por si mesmos. Eleemosyna latina medieval tomou-o do grego 949; 955; 949; 951; 956; 959; 963; 965; 957; 951;
( elehemosyne "piedade" ) .

limpiezas
Limpeza plural.

limpio las
Se esse espaço não fosse poderia haver uma forma pronominal de limpeza, mas isso só pode ser a cópia de uma parte
de algum texto, que não contribui nada.

linea irreal
Ver linha, irreal.

linfocitos
Linfócito plural.

linfoma no hodgkin
Linfoma em si, um tipo de câncer que começa nos linfonodos e onde linfócitos anormais são produzidos. O nome é
diferenciá-lo de outro identificado por Thomas Hodgkin, um patologista britânico na primeira metade do século XIX.

linfomano
Um erro para o ninfomaníaco masculino? O que é isso? . . Naaa. . . Um erro de linfoma não-hodgkin é mais crível.

lingerie
É uma voz francesa ( pr. linyerí) para nomear as "roupas brancas, lingerie", e é no último significado, como "roupa
íntima feminina", que é usada em espanhol. Veja linyera .

lingüista o lingüístico
Ver linguista, linguístico.

linyera
Uma pessoa que vagueia com poucos pertences. A origem da palavra é bastante controversa; Pode vir de 34 a
piemontesa; 34 perduram; ( pobre homem ) embora seja mais provável que ele primeiro ouviu em francês " lingere "
que é a União de ( luz 41 legere; lingerie roupa ( ) porque linyera é também o nome do rebanho ou fardos que
carregava em seu ombro com suas poucas roupas.

listeriosis
Infecção causada pela bactéria Listeria monocytogenes, encontrada em alimentos mal cozidos ou pouco refrigerados.

listos
Plural pronto.

litánico
Relativo a ladainha. Esclarecer que repoio Postado por anônima definição refere-se à oração litúrgica, onde um
celebrante espera respostas dos fiéis reunidos. Existem litanicos que não são necessariamente religiosos discursos ou
poesia. O latim nos deixou é a palavra que levou grego 955; 953; 964; 945; 957; 949; 953; 945; (litaneia "oração,
oração"). .

literalitoso, a
Veja o chileno literal, um.

literatura culta
Embora possa ser interpretado da literatura e da adoração, o termo relativo à cultura é um pouco relaxado, e nós não
podemos mesmo ajudar-se, porque uma "literatura popular ou de passagem" (é literatura?) também tem limites
questionáveis. Uma aproximação seria chamar livros clássicos, com aspectos estilísticos do autor e, acima de tudo,
reconhecido sustado pelo estabelecimento literário.

litioprefijo
Não, esta palavra não existe. Veja lítio, prefixo, lito.

lito
1o_ hipocorístico derivado de diminutivos para nomes masculinos terminados em 'l' (como Ariel, Raul, Abel , . . . ) 2o_
Prefixo ou sufixo de origem grega, onde 955; 953; 952; 959; 9> (lithos) significa "pedra".

litote
Mais do que um Antífrase, é um eufemismo. A figura de retórica " litote " Ele é chamado uma qualidade, negando o seu
oposto e assim evitar uma palavra que parece inadequada para o caso.

litotes
Plural de litote (figura retórica). Veja também lítote .

liubof
Liubov nome feminino espanhol. De origem eslava, pode significar 'ama' ou 'caridade'.

liviano
Leve, baixo peso. Por extensão é algo que oferece pouca resistência ou que faz pouca força.

lividinoso
Uma forma poética de dizer "muito pálida". Consulte também o paronym mais libidinoso.

lividinosos
Plural da lividinoso rara. Algum erro de ortografia ver também libidinoso.

lizaar
Outro autoboycott do local de um suposto sinônimo de agricultura.

líbido
Pode ser um erro por lívido, libido, . . .

líder afro
Ver líder ( "guia, senhor da guerra") , afro ("apóstrofo africano") , afro- ( "prefixo relativo à África") .

lífthrasir
Lifthrasir é um personagem mencionado no Edda sobre mitologia nórdica. Ele é um homem sobrevivente do Ragnarok
que, juntamente com Lif vai repovoar o mundo arrasado. O nome vem do velho nórdico Líf-rasir, formado por lif
("pessoa viva / protetor" ) .ras ("luta, luta" ) . Veja lif, Ragnarok .

línea
1st_ listra, sucessão indefinida e consecutiva de pontos. Série 2nd_, fileira. 3o _ silhueta, figura, de acordo com um
padrão estabelecido. medida do comprimento 4th_. 5a linha feminina.

línea amiga
Em combate, é a fronteira que separa as forças infiltrou-se no seu próprio território inimigo do exército. Veja a linha
inimigo.

línea blanca
É o nome dado à linha de eletrodomésticos, como geladeiras, máquinas de lavar, secadoras, cozinhas; que em algum
momento foram feitos esmaltado branco.

línea enemiga
Em combate, é o limite que separa as forças próprias do território dominado pelo exército inimigo, também esse
território. Veja a linha amigável.

línea figurativa
Ele veio aqui como um anonimato para 'linha abstrata' (sic). Veja linha, figurativa.

línea ideal
Veja a linha, ideal.

llama
1. Língua de chama de fogo; militares 40 latino; " chamado " 41.; 2. Terceira pessoa do singular do presente do
indicativo de chamada o verbo, o latim clamare ( " invocar " 41.; 3. Animal típico do altiplano América do Sul, como o
guanaco e parente do camelo; a lenda diz que quando os espanhóis chegaram no estado e olharam para eles,
perguntou a um nativo " o que é chamado? " e foi " 34 chamado; repetir a última palavra, sem entender o que foi dito.

llamada en espera
Em telefonia, é a comunicação que é temporariamente abandonada para conectar com outro dispositivo; geralmente a

pessoa que permanece em espera que eles se reconectar sua comunicação ouve tom diferencial ou uma melodia,
embora os anunciantes também aproveitar esse tempo de inatividade para fazer promoções.

llamada extorsiva
Veja chamada, chamada, extorsiva.

llamanos
Formulário pronominal para o segundo (como 'vos' ) pessoa imperativa singular para a chamada verbo .

llanero, ra
Veja Plainsman , ra .

llapa
1o_ variante gráfica de yapa (adicionada), embora possa haver alguma diferença de pronúncia sutil para sua origem
quechua onde então pode significar "tudo, completo" . 2o_ Segunda (como 'você') e terceira (como 'ele/ela') pessoas
no modo indicativo atual, e segunda pessoa (como 'você' ) em singular do imperativo para o verbo llapar . Ver
verbos/llapa .

lleca
Lunfardo é o vesre Street, embora o mais utilizado de forma yeca.

llevar
Mova-se de um lugar para outro, carregue alguma coisa. Carregar. De latin levare ( "carga, elevador" ) .

llevar a cuestas ejemplos
Veja Carry, em encostas, custo, exemplo, Ajobar.

llevar al climax
Veja carry , clímax .

llevarlo a otro nivel
Você teria que saber o contexto, mas em qualquer caso, ele não se torna uma locução. Veja Take, outro, nível.

llorona
La Llorona é uma personagem da lenda popular latino-americana, que tem muitas variações, dependendo do lugar
onde contam, embora o original é muito provável ser mexicano. O ponto comum de todas é a mulher que vai louco
depois de matar ou ver morrer a um ou mais dos seus filhos e está vagueando pelas estradas como uma alma em dor
(após sua morte) ou nas margens dos rios (se suas crianças morrer afogado) assustar-se com seu choro viajantes que
cruzá-la enquanto ela continua à procura de seus filhos.

llouder
A única coisa que consigo pensar é que isso foi tirado do nome de um álbum de música country de 1989 lançado por
uma dupla formada por Bill Lloyd e Radney Foster intitulado "Faster Llouder", um trocadilho com seus sobrenomes e
vozes inglesas/mais rápidas e inglesas/mais altas.

lluanco
Lluanco é o nome asturiano de Luanco, capital do concelho de Gozón, na Espanha.

lluga
lluga é escrito incorretamente e deve ser escrito como você "yuga", a ser o seu significado:<br>Pode ser um erro por "
yuga " ( ) de obras. Ver sinônimos.

lluta
Lluta escrito incorretamente e deve ser escrito como sendo seu significado de yuta: ver: yuta.

lluvia dorada
-Paraphilia em urolagnias, onde uma pessoa é sexualmente animada para ser orinada pelo seu parceiro.

lo contralio de feroz
Acima de estar fora do lugar, a consulta está malgrafada. Veja o contrário, anonimizado, feroz, doméstico, inofensivo,
manso.

lo dejaron con los crespos hechosz
Responder isso já é constrangedor, a única coisa que vale a pena ligar é crespo (rolo, pelo penteado), pois há lugares
onde não é comumente usado. Mas desde que passei por aqui: ver "para conhecer os crespos feitos", e por que não
"como uma noiva da aldeia", deixar alguém de pé.

lo más alto
Veja mais, pare.

lo mejor
Eles colocam isso como um sinônimo para um menino. Veja melhor.

lo mismo que raro
Ver mesmo, raro e passar o dicionário de sinônimos.

lo peor
Eles colocam como anonimato quando criança. Vê pior.

lo que responde a razones
Eu continuo pensando se eles realmente pensam que estamos em um dicionário reverso. Porque a consulta é a
definição de razoável. Embora possa igualmente ser um cutandpaste de uma desculpa onde uma ação seja justificada
na resposta com algum tipo da razão ou da razão. Vá um para saber onde eles têm o texto.

lo último
Veja por último.

lobby

É uma palavra em inglês para lobby, sala de espera, corredor antes da sala principal. Em espanhol, é usado para
nomear lobistas ou grupos de influência que se reúnem com os escritórios de legisladores ou funcionários com poder
de decisão para expor seus interesses. Veja inglês/lobby .

lobizón
Também Lobisón, é o lobisomem da mitologia Guarani. Acreditava-se que o sétimo filho do sexo masculino nasceu
com a maldição da licanthropy. Do lobisomem Português, que é lobo (lobo) homem (Man).

lobotomizar
Pratica uma lobotomia. Figurativamente, é fazer alguém idiota.

locandiero locandiera
Em italiano há locandiere ("posadero"), mas não sei se eles castellanizaram. Em caso de dúvidas, não vinculo o
absurdo de colocar duas palavras na mesma consulta.

loculaci
Deve ser loculation que é trulo com sotaque. E uma vez que vemos a floculação.

logicomecanofobia
Esta palavra parece um pouco desatualizado, pois se refere diretamente ao medo de computadores antigos ou
calculadoras eletromecânicas, ou mesmo mecânica (com programação de engrenagens e cartão perfurado). O medo
não era a máquina em si, mas a substituição dos trabalhadores por um computador. Este nome é criado a partir do
grego 955; 959; 947; 953; 954; 951; (logiké "razão" ) 956; 951; 967; 945; 957; 951; (mechané "máquina") 966;
959; 946; 959; 9> ( "medo" buffs) . Veja luding, cyberfobia.

login
Faça login em um sistema de computador, uma rede, um aplicativo por meio de uma identificação, que normalmente é
nome e senha. É de origem inglesa, é pronunciado loguín e consiste em log ("junção, registro ordenado") em (dentro,
dentro, renda" ) .

logía
Assim, com o acento no 'i', deve ser o sufixo "_logia"; que vem do grego 955; 959; 947; 953; 945; (Lodge,
"conhecimento")

logofilia
Se eu fosse uma parafilia, seria muito raro. É um pouco uma maneira de chamar o passatempo para estudar palavras,
para seu conhecimento. De grego 955; 959; 947; 959; 9> (logotipos, "estudo, tratado, conhecimento") 966; 953;
955; 953; 945; ( filia, "amor, inclinação afetiva") .

logofobia
É um "medo irracional das palavras", às alegrias e escrito por si mesmo, ou por outros. Tem origem grega como 955;
959; 947; 959; 9> ( logotipos "palavra, tratada" ) o sufixo -fobia .

logografía
Certa vez, o trabalho historiográfico de Heródoto e anteriormente foi nomeado; e séculos depois para um sistema de

taquigrafia. Hoje é o nome dado aos sistemas de escrita que usam logogramas como símbolos representativos de
ideias para compor palavras maiores. O conceito seria entre o lexema e o ideograma. O nome é composto pelas
vozes gregas 955; 959; 947; 959; 9> ( logotipos "história, tratado, conhecimento" ) 947; 961; 945; 966; 949; 953;
957; ( grafein "write" ) .

logorrea
Discurso imparável, descontrolado e incoerente. É uma consequência de uma condição mental. Familiarmente é
loquacidade exagerada, incontinência verbal. Do grego 955; 959; 947; 959; 9> (logos "estudo, Tratado, discurso")
961; 949; 969; ("Flow" rhéo).

logorreico
Em relação à logorrea.

logosofía
Doutrina filosófica orientada para o autoconhecimento e auto-aperfeiçoamento. Consiste nas vozes gregas 955; 959;
947; 959; 9> (logos, "estudo, Tratado, conhecimento") 963; 959; 966; 953; 945; (Sophia "sabedoria").

logófilo
Que mostra uma logofilia.

lola
1. O nome hipocorístico de Dolores. 2. Forma apocopada da frase "Sinto muito". 3. Nome coloquial para Roberta,
peito de mulher. 4. No Chile é a nina, filha. 5. Na Argentina, foi uma marca de biscoitos (ou talvez duas).

lolas
Lunfardo é uma maneira de chamar os peitos fêmeas.

lomazo
Aumento da coluna. Geralmente é uma maneira de chamar as costas de uma pessoa forte; e como metáfora para um
bom corpo em uma mulher, considerando a de uma pessoa fisicamente bonita, também se diz que ela é "forte".

londonistan
Área da cidade de Londres, habitada principalmente por muçulmanos. As palavras de une 34 nome; Londres-" com o
sufixo " _stan " usado como país " " no médio e Extremo Oriente ( por exemplo, em Paquistão ou Afeganistão ) como
uma referência ao Islã.

longi
Que bobagem. É o vesre " gilon " Gil como aumento, embora também possa ter origem em festivo último nome
Longhipietro ou Lonyipietro uso, desde que encontramos essa palavra como " lonyi " ou longhi " ".

longo
Vem do latim longus ("longo"). 1o_ outro caminho para o arqueismo "luengo". 2nd_ Na notação musical medieval,
figura que equivale a duas barras de dois cuecas. (nota: mais "longa" foi usado, mas ambos valem a pena) De
Quechua lungu ("menino" 1o_ maneira pejorativa de chamar um jovem ou adolescente.

lontananza
Do advervio latino "longe" (até agora) que resultou na "longitanus, eu" (distância), embora se tivermos síncope italiano
"lontano" (até agora) e o mesmo "oferecer", que é a distância.

loogosofia
Claramente um erro por logoophy.

lorito
Papagaio diminutivo.

loro
1st_ Pássaro da família Psittacidae, como papagaios ou periquitos. 2o_ Como papagaios repetir o que ouvem
(imitando a voz humana), eles dizem 'papagaio' a quem ele fala muito e repete as coisas. E porque tem cores
plumagem muito marcante, também é dito que "se veste como papagaio" para aqueles que não combinam bem as
cores de suas roupas. Como o adjetivo final, digamos que uma pessoa feia é chamada de "papagaio"; mas não sei
porquê.

