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Dansk-thailandsk ordbog Donald Shaw Hent PDF Forlaget skriver: Dansk thailandsk ordbog indeholder ca
16.000 opslagsord med forklaringer. Bogen er først og fremmest rettet mod thailændere, der har brug for at

kommunikere med danskere og navnlig med dem, der er i gang med at lære dansk.

Desuden vil ordbogen også have en vis interesse for danskere, der har behov for at gøre sig forståelige over
for thailændere. Derfor er der mange steder i bogen tilføjet små anmærkninger ved de thailandske

oversættelser, hvis et dansk ord har flere betydninger.

Da ordbogen primært er tænkt som et praktisk redskab i hverdagen, er der specielt lagt vægt på dagligt
sprogbrug. En del af oversættelserne bærer præg af at være forklaringer i stedet for oversættelser. Dette

skyldes, at mange af udtrykkene ikke har noget tilsvarende på thai, eller at en direkte oversættelse ville være
svært forståelige. I oversættelsen er brugt thailandske skrifttegn.
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