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Markedets største engelsk-norske ordbok! Et nødvendig hjelpemiddel for oversettere, lærere, studenter og alle
andre som vil ha mest mulig utbytte av engelskspråklig fag- eller skjønnlitteratur.
Boka dekker alle lag av det engelske språket. Dette er den norske hovedkilden for alle som søker betydningen
av engelske ord og uttrykk. Med sine rikholdige og nyanserte norske definisjoner, er ordboka en
dokumentasjon av rikdommen i det norske språk.Over 115 000 oppslagsord og nær 100 000 uttrykk og
vendingerDet allmenne ordforrådet i både britisk og amerikansk engelskHverdagsspråk, slang, dialekter, eldre
språkbruk og høytidelig språkDe viktigste fagtermenen på en mengde områderLydskrift etter internasjonal
standard (IPA)
For Stor engelsk ordbok mottok forfatteren, Herbert Svenkerud, Norsk faglitterær- og oversetterforenings
ordbokpris 1997.
GRATIS engelsk-norsk ordbok! Ordbok.com gir deg engelsk ordbok når du trenger det. Vårt motto er: Gratis
ordbok til folket! Norsk-engelsk oversetter/ordbok fra Google: Svært god og nyttig norsk-engelsk oversetter.
Skriv inn enkeltord for å bruke den som en ordbok, eller hele setninger. Norsk-engelsk ordbok. Skriv ordet du
vil oversette i søkefeltet for å se resultater i den norsk-engelske ordboken. Søket viser blant annet synonymer

for norsk og. Kjøp Clue; Prøv gratis; Engelsk–norsk / norsk-engelsk ordbok. Denne ordboken er vår absolutte
bestselger. Engelsk er det mest brukte fremmedspråket over hele. Clue app for iOS og Android. Med en Clue
app har du tilgang til markedets mest omfattende ordbok på din mobile enhet og rask tilgang til språkhjelp
uansett hvor du er. Ordbøkene ble flyttet til Universitetet i Bergen 5. september 2016. Den nye adressen er
http://ordbok.uib.no. Om du er kommet hit ved at du har gjort et søk i en. Javel? - Forstår du Stavangersk ?
Siddisene (folk fra Stavanger, fra engelsk; citizen) har en masse egne uttrykk, og her er et utvalg: NB! Har du
et så ikkje står. Stor eller liten forbokstav. Mange er usikre på når man skal bruke stor og liten forbokstav. Her
følger en kort oppklaring. Klikk på linken for en liste over. Statped har ansvar for prosjektet Norsk tegnordbok
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Oppgaven er å registrere, dokumentere og publisere tegn som er i bruk
av. Juul forlag fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier: Bøker: LENKER:
Lydbøker: Akvarier: Fiskeredskap - produktoversikter

