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Fransk-Dansk Ordbog N. Chr. Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: 53.000 opslagsord, 42.000 udtryk og
vendinger - 10. udg. af Gyldendals Røde Fransk-Dansk Ordbog har gennemgået omfattende revision, med 

fokus på inklusion af nye franske ord og nye betydninger i dagligsproget.

Ordbogen dækker det almene ordforråd, som både turisten og andre, der har et mere fagligt mål for deres
rejse, kan møde. Også til brug i skolen, ved læsning af litterære tekster og blade og aviser vil man få bedre
hjælp af Fransk-Dansk Ordbog 10. udgave. Der er tilføjet over 8.000 nye ord og 11.000 nye udtryk, både fra
det almene sprog og en del fagord, som kan træffes uden for rent faglige sammenhænge. Forældede ord og
udtryk er fjernet. Mange nye opslagsord fra den digitaliserede hverdag (fx internaute (=netbruger) og

télécharger (=downloade).

Områder med særligt fokus i revisionen: Politiske nyheder, samfundsstof, tekniske udtryk fra den moderne
hverdag, sport, mode og det uformelle talesprog, fx ONG (=ngo), pacs (=registreret partnerskab), la gauche
caviar (=kystbanesocialister), fusée de détresse (=nødraket), déstockage (=udsalg), santiag (=cowboystøvle),
relooker (=style, shine op). Franske forkortelser og kortformer, som ofte volder udlændinge besvær, er blevet

inkluderet, fx expo for exposition (=udstilling), clim for climatisation (=airconditionanlæg). Mange
opslagsord eller ordforbindelser har fået tilføjet ny betydning,  fx renouvelable (=vedvarende), caviste

(=vinhandler).
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