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Nu med parlør Gyldendals tyske miniordbog er tænkt som et handy hjælpemiddel på rejsen og i skolen - et
effektivt redskab til en hurtig oversættelse. Opslagsordene er udvalgt med henblik på aktualitet og

anvendelighed, og hovedvægten ligger på dagligsproget. Derudover vil man finde det ordforråd, man har
brug for på rejser, på apoteket, på posthuset, i lufthavnen, til konferencer, på hotellet m.m. I ordbogen er der

tilmed en parlør, hvor man også kan finde god hjælp.
Ordbogsartiklerne har en enkel og klar udformning, så det er nemt at finde den delbetydning, oversættelse
eller vending, man søger. Typografien er let læselig, og alle opslagsord står til venstre i spalten - det gør

ordbogen let at orientere sig i. Og med en vægt på 298 g kan miniordbogen være i enhver taske.
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