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Dansk Fremmedordbog Jørgen Bang Hent PDF Forlaget skriver: 70.000 opslagsord.

Ordbogen indgår i serien Gyldendals Store Røde Ordbøger.

Alt i én-udgave med både Fremmedordbog (50.000 opslagsord) og Omvendt Fremmedordbog (20.000
opslagsord).

Omvendt Fremmedordbog fås også separat.

Dansk Fremmedordbog er med sine 50.000 opslagsord den største danske fremmedordbog. Ordbogen er
gennemrevideret og ført up to date med nye opslagsord som: airbag, akupunktør, backup, cand.comm., EU,

face-off, falafel, genkirurgi, pay per view, roadpricing, salmonella, you name it.

- Udførlige oplysninger om ordenes betydning, udtale, stavning, bøjning og oprindelse (etymologi).

- Ca. 200 illustrationer.

Omvendt Fremmedordbog med ca. 20.000 opslagsord. I den går man fra et dansk ord til et fremmedord,
eksempelvis: ord: gloseforretning: butik, shop.

 
Om Fremmedordbogen og Omvendt Fremmedordbog skriver dr.phil. F.J. Billeskov Jansen:

»... nu er begge for hånden. Alle elskere og brugere af sproget kan gå begge veje over broen. Ved denne trafik
kan vi gøre vort individuelle ordforråd bredere, mere spændstigt.«

Check dine sprogfærdigheder:

- Skriver man saksofon eller saxofon? Hvorfor?
- Hvad står html for?

- Hvordan udtales merchandising?
- Hvad betyder matchrace?

- Hvilken fransk by har lagt navn til denim?
- Hvorfor er tulipan beslægtet med turban?

- Slå det op i Fremmedordbogen!
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