L
Laba ž zemlj Елба, Лаба
labav adj (klimav) слаб, неустойчив,
несигурен, разклатен, разхлопан, разнебитен, разлюлян; (isprika, prigovor) слаб, неубедителен, несериозен, необоснован
labavost ž неустойчивост, несигурност, разклатеност; неубедителност, несериозност,
необоснованост
labijal m fon лабиален звук
labijalan adj fon лабиален
labilan adj лабилен, нестабилен
labilnost ž лабилност, нестабилност
labiodental m fon лабиодентален звук
labirint m лабиринт
laborant m лаборант
laborantica ž лаборантка
laboratorij m лаборатория
laboratorijski adj | med ~ pregledi лабораторни
изследвания
labrnja ž зурла, рило, хобот, муцуна, мутра
labud m ptica лебед
labudica ž женски лебед; (s mladima) майкалебед с малки
labudnjak m развъдник за лебеди
labuđ|i adj лебедов | fig ~i pjev лебедова песен;
~e perje лебедова перушина; glazba L~e jezero Лебедово езеро
laburist m pol лейбърист
laburistički adj pol лейбъристки
laćanje sr хващане (заемане, залавяне) за работа (задача), прибягване до (средство), обръщане за (помощ)
laćati se povr v. latiti se
ladanj|e sr (летуване на) село | na ~u на село,
извън града
ladanjski adj селски, пасторален | ~ život живот на село
ladica ž чекмедже | ~ se ne da otvoriti чекмеджето заяжда (не може да се отвори)
lađa ž параход, кораб, лодка, плавателен съд
(v. brod, teglenica, jedrenjak)
lađar m лодкар, моряк, матрос; (skeledžija)
лодкар, който пренася пътници през реката
lađarenje sr лодкарство, плаване
lađariti pr правя редовни курсове между две
точки с лодка (кораб, параход, плавателен
съд); (kao zanimanje) упражнявам лодкарски
(моряшки) занаят
lađica ž dem лодка с весла, скиф, кану; лодчица; (tkalački čunak) совалка

laf m žarg (donžuan) сваляч, донжуан, женкар,
покорител на женски сърца | zdravo ~e!
здрасти, пич!
lafeta ž voj лафет
lafica ž žarg готино маце
lagan adj (težina) лек; (vrlo [като] перце); (tkanina) тънък; (bez teškoća) лесен; (hitar) бърз,
подвижен, жив; v. lak | ~ korak лека (отмерена) стъпка; ~a ruka ‘лека ръка’; ~a hrana
лека храна; ~ čaj слаб чай; ~o pivo слаба бира; ~o vino леко вино; ~a cigara (duhan) мека цигара (тютюн); ~ stil лек (разбираем, лесен за четене) стил; ~ tok (vode) бавно течение
lagano adv бавно, лениво; (oprezno) внимателно, предпазливо; (tiho) леко, тихо, кротко;
(bez teškoća) v. lako | ići ~ (šetati) разхождам
се бавно (спокойно), шляя се; ići laganije
забавям (намалявам скорост)
laganost ž (sporost) забавеност, бавност; (tromost) ленивост, мудност
laganje sr лъгане; (sitno) лъготене; (pretjerivanje) преувеличаване
lagarije ž mn лъжи
lagati n лъжа, изричам лъжи, не казвам истината;
jur
(pod
zakletvom)
лъжесвидетелствам; (pretjerivati) преувеличавам | laži nekom drugom! на друг ги разправяй!; laže kao za okladu лъже на
провала, лъже като дърт циганин; ~ u lice
безочливо лъжа
lagav m reg v. bačva
lager m nj v. skladište | pol pov socijalistički ~
комунистическия лагер
lagerovati pr nj v. uskladištiti
lagodan adj лек; удобен, уютен; (lijen) ленив,
отпуснат; (bezbrižan) спокоен, тих, безгрижен
lagodno adv удобно, уютно; (lijeno) лениво,
отпуснато | živjeti ~ (kao bubreg u loju) живея охолно
lagodnost ž удобство, уют; (lijenost) леност
lagum m voj pov изкоп за миниране; (naboj)
мина, заряд | dići u ~ да взривя мина
lagumaš m rud сапьор, миньор
lagumati pr voj pov минирам
laguna ž zemlj лагуна
lagvić m dem reg v. bačvica
lahor m лек бриз, зефир, ветрец
laherast adj леко (приятно) ветровит

