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100 nordsamiska verb
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Ny bok !
Författare: Lotta W Stoor & Ville Söderbaum
ISBN: 978-91-977056-1-5
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nu finns 100 nordsamiska verb som ett ovärderligt stöd för alla oss som är intresserade av det nordsamiska språket och dess länge bevarade hemligheter.

det finns inga genvägar, men

denna bok är för dig som är nybörjare och för dig som redan är drillad – här är din nyckel till verbens underbara värld. Vill du skriva en kort mening på Facebook eller skriva en avhandling på nordsamiska? Vill du lära dig
prata i dåtid eller kolla upp konditionalisformer av viehkat ´att springa´? Då har du hittat rätt bok – ett ultimat
hjälpmedel och en vän i nöden.

i 130 fullt utskrivna former på ett sätt som skapar en häpnande reda i den
nordsamiska verbböjningsdjungeln. Boken innehåller även en nyskriven, kortfattad och innehållsrik grammatisk
manual över verbsystemets alla former, med träffsäkra förklaringar till bakomliggande stadieväxlingar, monoftongeringar och slutkonsonantregler med mera.
varje verb presenteras åskådligt

från Stockholm
syr här ihop scenografi, grafisk
illustration & grammatik snyggare & smartare än du trodde
var möjligt.
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ville söderbaum från Uppsala
får dig att älska stadieväxlingarna
& växlar själv obehindrat mellan
svenska, persiska & nordsamiska
när han går genom stan.

girji 100 nordsamiska verb (100 davvisámegielvearbba) lea ávkin buohkaide
geat beroštit sámegielas: sihke easkkaálgiide ja giellačehppiide. Jos don hálidat čállit oanehis cealkaga Facebookii dehe čállit olles nákkosgirjji sámegillii de
sáhttá dát girji veahkehit du vánddardit vearbbaid fantásttalaš máilmmis.

130 hámis ja girjji addá geavaheaddjái ollislaš
gova davvisámi vearbasojahansystemas. Girjjis gávdno maiddái okta oanehis muhto rikkes grammáhtalaš manuála ruoŧagillii mii giehtadallá buot vearbahámiid buriin čilgehusaiguin dássemolsašumiide, vokálarievdamiidda ja
loahpakonsonánttanjuolggadusaide.

mii leat sojahan juohke vearbba

kontakt :

Stoor Sthlm
c/o Lotta W Stoor
Rådmansgatan 55
113 60 Stockholm
070-262 03 43
stoor.sthlm@gmail.com

mer info finner du på: www.stoorsthlm.com

