airhead blbec
Alaskan obyvatel Aljašky
albeit ačkoliv, ačkoli
alchy opilec
alderman konšel
Aleutian Islands Aleuty
alien company zahraniční společnost se sídlem mimo
USA
alignment seskupení
all along of všechno kvůli komu, všechno kvůli
all in sešlý
all is celkem vzato
all my eye and Betty Martin až naprší a uschne
all my eye and Betty až naprší a uschne
all my eye and Betty Martin až naprší a uschne
all my eye and Betty až naprší a uschne
all of alespoň
all of a tremble rozechvěný
all out na plné pecky
all right dobrá, v pořádku
all the way něco mezi
all-around celkem vzato
all-fired zatrachtile, zatrachtilý
all-fresh úplně čerstvý
all-new zbrusu nový
all-right guy slušný člověk
all-star složený ze samých hvězd
all-time rekordní
all-world celosvětový
allenist soudní znalec duševní způsobilosti svědků
allergic to jít na nervy
allergy nechuť, odpor
alley ulička pro vůz
alley cat prostitutka
allow myslit, pravit, soudit, tvrdit
allowance kapesné dítěti
almighty obrovský, velký
almost never skoro nikdy
alone jen
along někdy
along about okolo
along back nedávno, před časem
along in the fall někdy na podzim
alternate náhradník, náměstek
amateur at amatér přes
ambassador posel
ambient okolní, vůkolní
ambulance záchranka
amend napravit mravně, napravit
AmerSp amerikohispánec
American Revolution Americká revoluce
American cheese čedar
American eagle americký orel
American-style americký
Americanese američtina
Americanize poameričtit

Americanly americky
Americano Američan
Americanocracy politická a hospodářská kontrola
země Spojenými státy, politická a hospodář
amid mezi, uprostřed
amidst mezi, uprostřed
amigo přítel
amongst mezi více
amount of capital částka základního jmění
amount of due splatná
amusement park zábavní park
an i když, jestliže, kdyby, kéž, zdali
anaplastic ve vztahu k anaplazii
ancillary pomocný, služebný
ancress poustevnice
and jestliže, kdyby, zdali
and the like apod.
android android
angel kokain, mecenáš
angle udice
anglify poangličtit
annex ukrást
annoy otravovat
annoyance otrava
annual message výroční poselství
anon brzo, hned
answer a call of nature močit
answer a call of nat močit
answer a call of nature močit
answer a call of nat močit
ante up platit
ante-up zatáhnout
ante-war předválečný
anti-G suit skafandr proti gravitačnímu přetížení
anti-administration protivládní
anti-monopolist protimonopolistický
anti-prohibitionist protiprohibiční
anti-slavery protiotrokářský
anti-trust protitrastový
anti-union protiodborářský
antic groteskní, kašpar, směšný, šašek
anus řiť
any kdokoli
any man kdokoli
any more ještě teď
anywhere near aspoň trochu
apartment hotel hotelový dům
apartment house bordel
apartments byt zařízený, byt (zařízený), byt, zařízený
byt
apothecary lékárník
apparel oblékat se, odívat, ozdobit, roucho, výstroj
lodi
appellee osoba podávající odvolání
appetite apetit
apple butter jablečná pomazánka
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apple shiner pochlebník
apple sure na beton
apple trees clothed in blossoms jabloně obsypané
květy
apple-polish pochlebovat
apple-polisher pochlebník
apple-sauce jablečný kompot
applepolish lichotit, pochlebovat
approach obrátit se, pojetí, postup, přístup
appropriation příděl peněz
apt to do pravděpodobně dělat
arbiter arbiter, rozhodčí
Arbor Day Den sázení stromů v parcích, Den sázení
stromů v
archer lučištník
archery lučištníci
ardency zápal, žár
ardent horlivý, planoucí
ardour zanícení, zápal
area bombing plošné bombardování
area code směrové číslo telefonní
areaway snížená úroveň okolo domu, snížená úroveň
okolo
argufy hádat se
argy-bargy hádat se
Arlington National Cemetery arlingtonský národní
hřbitov
armada loďstvo válečné, loďstvo
armament loďstvo
Armed Forces Day Den ozbrojených sil
Armistice Day Den příměří
around asi, dozadu, poblíž, u, vzhůru
arrange insurance dát pojistit
array háv
arrest record rejstřík u soudu
arrival přírůstek do rodiny
arrive vypracovat se
arrow-head hrot šípu
arse up udělat chybu
art jsi
arterial hlavní
artics zimní galoše
as a bomb-shell jako bomba, jako puma
as clear as mud nepochopitelný
as cold as an iceberg frigidní žena
as cold as an iceber frigidní žena
as cold as an iceberg frigidní žena
as cold as an iceber frigidní žena
as cross two sticks mrzutý, rozmrzelý, špatně
naložený
as easy as ABC money from a beggar snadný
as easy as ABC money snadný
as easy as ABC money from a beggar snadný
as easy as ABC money snadný
as fine as a fiddle úplně fit
as sure as eggs is egg jistojistě

as sure as eggs is e jistojistě
as sure as eggs is egg jistojistě
as sure as eggs is e jistojistě
as sure as shooting docela určitě
as-told-to autobiography vlastní životopis sepsaný
za cizí pomoci
as-told-to autobiogr vlastní životopis se
as-told-to autobiography vlastní životopis sepsaný
za cizí pomoci
as-told-to autobiogr vlastní životopis se
ascend nastoupit, postoupit, vzestupovat
ascension výstup
ask tázat se
ask about tázat se na
ask after tázat se na
asked rate kurz zboží
ass prdel
ass fuck souložit
ass hole blbec
ass man děvkař
ass off posila
ass-brained blbec
ass-kisser lezdoprdelista, vlezdoprdelista
ass-wiper dámská toaleta
assert drát se dopředu
assessment on capital majetková daň
assessment on income důchodová daň
assets fixed nemovitosti
assets non fixed movitosti
asshole zmrd, řiť ( díra do prdele )
assize úřední cena, úřední váha
associate editor spoluredaktor
associate professor Mimořádný profesor
assume the reins of government ujmout se vlády
assurance troufalost
astir v pohybu
astray na omylu, na scestí
at a distance od těla
at a will podle přání
at bottom ve skutečnosti, v podstatě
at crack of dawn za úsvitu
at first read-through na první přečtení
at first read-throug na první přečtení
at first read-through na první přečtení
at first read-throug na první přečtení
at full bat plnou rychlostí
at full belt plnou rychlostí
at full blast co nejvíce
at full fart co nejvíc
at full lick plnou rychlostí
at full poke plnou rychlostí
at roost na kutích, v posteli
at sea v nejistotě
at the bottom ve skutečnosti, v podstatě
at the top of the tree na vrcholu kariéry
at-home entertaining domácí pohoštění
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at-large představující celý stát oblast
atchoo hepčí
Atomic Energy Commission Komise pro atomovou
energii
Atomic Energy Commis Komise pro atomovou
Atomic Energy Commission Komise pro atomovou
energii
Atomic Energy Commis Komise pro atomovou
atop nahoře
atrocious krutý
attic hlava
attire odít se, odít, odívat se, odívat, oděv
attire oneself odít se, odívat se
attrit ztratit letadlo
attrition rate úmrtnost
attune ladit, naladit, sladit
aught cokoliv, jakkoli, nula, něco, nějak
aunt fackovací panák
Aussie Australan, Australák
austral jižní
authorial autorský
authorize ověřit
auto theft krádež auta
autoless bez aut
autoroutes autoatlas
avaunt vari!
avenue cesta
aviatrix letkyně
avouch for ručit za
avuncular zastavárenský
away intenzifikace
awearied unaven
awesome dobrý
awful děsný, hrozný, posila, strašný
awfully děsně, hrozně, strašně
ax osekat
axe sladké dřevo
ay (e) ano, baže
ay ano, baže
ay (e) ano, baže
ay ano, baže
aye ano, baže, vždy
baas pane, pán
babe dítě, děvče, fešanda
babes buchty ( 14-24 let )
baboombas ňadra ( lajdáky )
baboonery opičky, opičárna
baby člověk
baby along jednat jako s malým dítětem
baby buggy carriage dětský kočárek
baby doll kočička
baby sit hlídat děti
baby sitter osoba hlídající děti
baby snath chodit za mnohem mladšími děvčaty, mít
rád holčičky
baby talk řeč dětí s malými dětmi

baby tooth mléčný zub
baby-farm opatrovna dětí
baby-juice sperma
Babylon policie
baccy tabák, tabáček
bach starý mládenec
back and forth sem a tam
back district venkovský odlehlý okres, venkovský
odlehlý ok
back end konec podzimu a začátek zimy
back number vyřazená veličina, vyřízená osoba
back payment nedoplatek
back road postranní silnice
back salary dosud nevyplacený plat
back settlement nejzazší osídlení
back-breaking obtížná situace
back-fire ztroskotat
back-up lights zadní světla auta
backchat drzé odmlouvání
backdoor zadní dvířka
backhander-hander-hander úplatek
backhander-hander-ha úplatek
backhander-hander-hander úplatek
backhander-hander-ha úplatek
backlands vnitrozemí
backlash odpor
backtrack vrátit se
backwater stojaté vody
bad dobrý
bad egg darebák, pěkné kvítko
bad language sprostoty
bad-mouth očerňovat, pomlouvat
baddy špatný charakter
bag sebrat, stopit, úlovek, šourek, šourek ( pytlík )
baggage děvka, fracek, hubatá holka, prostitutka
baggage claim check lístek od zavazadel
baggage room úschovna zavazadel
bagged opilý
bagman agent, cesťák
bagnio turecké lázně
bags zavazadla
bags of mnoho
bail propustit na záruku
bailey vnější zeď opevnění
bailiff biřic, královský správce
bairn dítě
bait stavit se v hospodě
baiting odpočinek cestou, zastavení
bake-off pečící trouba
baked beans slazené fazole zapékané s vepřovým
baking powder prášek do pečiva
balance ostatek, zbytky
bald eagle americký orel
bale bol, neštěstí, pohroma
ball pohlavní styk, souložit
ball away souložit
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