brick drop a dělati faux pas
broke švorc
brolly deštník
bromide nudný člověk, nudná věc
bubbly šampaňské
buck dollar
buck pass the svaliti na někoho obtížnou odpovědnost
buck up pospíchati, povzbuditi
bucked rozjařen
bucket shop pokoutní burzovní podnik
buckshee přespočetný
buddy kumpán
buff, in the nahý
buffer starý paprika, starý paprika
bughouse blázen
bull haussista
bulldoze sekýrovati
bully báječný
bully beef konservované maso
bullyrag sekýrovati
bum prdel
bump off odpraviti
bumptious nafoukaný
bun fight veliký čaj pro děti
bun take the být jedinečný
bunk nesmysl
bunk do a prchnout
bunker překážet, překážeti
bunkum blbina
bunny králík
burke zmařiti
bus miss the promeškati příležitost
busker kočující herec
bust zkrachovaný
bust go on the jíti na flám
busy fízl
butt in vetříti se
butter fingers nešika
butter up lichotiti
buzz off hajdy
bye-bye sbohem
caboodle, the whole celý krám
cack handed levák
cad podlec
caddish podlý
cadge žebronit
cadger pasořitník
Cain raise rozčíliti se
cake take the být jedinečný
calaboose vězení
canned opilý
canoodle laskati se
Canuck Kanaďan
card výstředník,originál
carpet be on the dostat nos

carpet-bagger politický dobrodruh
carroty zrzavý
cart, in the v kašli
cash in, on využitkovati
catch háček, zakrytá překážka
caterwaul výti vřeštiti
caution originál
cave in podlehnout
cavort poskakovati
chap chlap
chatterbox křapal,klepař
chatty všivý
chaw-bacon humpolák
cheek drzost
cheese it drž hubu
cheeseparing lakocení
chestnut fousatý vtip
chesty sebevědomý
chew the rag káravě řečniti
Chink Číňan
chip in vmísiti se do rozhovoru
chippy neduživý
chirpy veselý
chiseller podfukář, šejdíř
chivvy ksicht, štváti
choke off odstrčiti
chokey kriminál
choo-choo vlak
chortle chechtati se
chuck miknouti, dáti kvinde
chum brach
chum up sbratřiti se
chump blboun
cinch jistojistý
civvies civil
clack potlach
claptrap žvást
clean come přiznati se
click natrefiti
climb-down podlehnutí
clink vězení
clobber šatstvo, šatstvo, šaty
clod-hopper neohrabaný venkovan
clover be in míti pré
cobber kumpán
cock-eyed převrácený
cockahoop jásavý
cocky nafoukaný
cod šuliti
codger chlap
cold feet špundus
cold shoulder, the odstrčení
collywobbles bolení v žaludku
come-down úpadek
comfy pohodlný
conchie pacifista odmítající vojenskou službu
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confab rokování
conk frňák
conk out selhati
contraption zařízení
cook falšovati, falšovati
cooties vši
cop chytnout, policajt
cop out odpykati
copper policajt
corner přelstít
corporation bachor
cosh kýta
cotton on to spřátelit se
cough up platiti
cough-drop originál
counter-jumper příručí
cove chlap
crab překážeti
crack poznámka
crack up pochválit
cracker-jack chlapík
crackers zjančelý
crackpot rapl
cram lež, rychle se připraviti na zkoušku
crank výstředník
crib zaměstnání, opisovati úlohy atd.
cribb crack vloupati se do domu
crikey Šmárja
croak,to chcípnout
crock věc, osoba vdaná
crock up onemocněti
crook hochštapler
cropper come a míti malér
cross-path mrznout
crush sebranka
cuckoo blázen
cure originál
cushy pohodlný
cussedness svéhlavost
cute hezký, milý
cutie fešačka
dab at honěný v čem
daft blázen
dago Ital, Španěl
dander vztek
dandy báječný
darbies pouta
dark horse závodník, uchazeč atd. jehož schopnosti
nejsou známy
darned zatrolený
dash cut a vystoupiti fešácky
date rande
dead beat trop
deep end go off the kohoutiti se
devil mladý advokát, který připravuje pro vedoucího
právníka materiál tvořící základ sou

dibs prachy
dick detektiv
dicker with neobratně spravovati
digger Austrálec
diggings, digs byt
dinky hezoučký
dish zmařiti
dither míti trému
dive pověstná krčma
dixie polní kuchyně
do ohnouti, zábava
do down šuliti
do in zavraždit
dock nemocnice
dodge hejble, vyhýbati se
dodger šejdíř
doggo zakrytý, mlčenlivý
doings věci, příslušenství
done for na hromadě
donkey work dřina
doodads ozdoba, příslušenství
dooks pěsti
dope pitomec
doss-house noclehárna
dotty blázen
double-crosser ramenář
dough prachy
down and out nuzák
draw rovné vítězství v závodě
dressing-down peskování
drivel nesmysl
drummer obchodní cestující
dub up zaplatit
dud granát, který nevybuchl, granát, který nevybuchl
dude hejsek
duds šaty
duffer matlafous
dug-out podzemní kryt
dumb-bell pitomec
dump kutloch
dumps, in the sklíčený
dunderhead bejk
dust kick up a zuřiti
dust-up hádka
dusty, not so přijatelný
eight, one over the podnapilý
elbow-grease pracovitost
Eton crop mikádo
eye do in the napálit
eye, easy on the hezká
eyes, goo-goo milostný pohled
fag retka
fairy perversní člověk
fake padělek, šmejd
fan fanoušek
fan-mail dopisy posílány filmovým hercům a
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herečkám od jejich fanoušků
fat chew the mluviti káravě
fathead hlupák, trouba
fear of God into put the pouštěti hrůzu na ...
fed-up znechucen
fence handlíř s ukradenými předměty
fib lež
fiddlesticks tintili vantili
fire dát vyhazov
fire-bug žhář
fishy podezřelý
fist rukopis
fisticuffs pranice
fiver pět liber
fix šlamastika
fizz šampaňské
flabbergasted paf
flag-wagging fangličkářství
fleapper žába
fleece to ohnouti
flepdoodle blbiny
flibbertigibbet lehkomyslník
flicks bio
flim-flam láryfáry
flimsy bankovka
fling have vyhoditi si z kopýtka
flivver fordovka
floor pomásti
flop neúspěch
flop-house noclehárna
flu chřipka
fluff selhati v textu role
fluke náhodička
flummox ochromit
flunkey lokaj
flush prachový
fly podšitý
fob off podstrčiti
fogey starý paprika
fool-proof naprosto bezpečný
foot-slogger infanterista
footling malicherný
foozle packati
for it zapsán do trestního seznamu
fork out platiti
forty winks krátký spánek
four-eyes brejlatý
four-flusher podvodník
frame-up spiknutí podvodná obžaloba
freak netvor
free lance nezávislý novinář
fresh drzý
fresher, freshman student právního semestru
Fritz Němec
frost neúspěch
frump maškara

fudge falšovati
fug špatný vzduch v pokoji
funk strašpytel
funk-hole ulejvárna
funky boháč
funny business necudné chování
fuss fofr
gab, gift of the vyřídilka
gad about brousiti
gadget malý nástroj
gaff jarmareční zábava
gaff blow the poslati pusu na špacír
gag improvizovati, žert
gal dívka
gallivant brousiti
game neohrožený
gammon neupřímné řeči
gamp deštník
gas cancati
gas step on the zrychliti auto
gas-bag kecal
gasper laciná cigareta
gat revolver
gate-crasher nepozvaný host, vetřelec
gee-gee kůň
geezer stará bába
gerrymander užívati nepoctivých metod
get at osliniti úplatkem
get away with beztrestně provésti nepoctivý kousek
get goat rozzlobiti někoho
get off narazit si děvče
getaway make a prchnouti
ghost autor, který píše knihy atd. jiným podepsané,
autor, který píše knihy atd. jiným podepsané
gig-lamps brejle
ginger ryšavý
ginger up nabádati k rychlejší činnosti
glad eye, the milostný pohled
glad hand přivítání
glad rags frak
go podivný případ
go to bye-bye jíti do Hajan
go-getter machr
goat act the chovati se pošetile
gob slina
gods, the obecenstvo na galerii divadla
gold digger- chamtivá holka
goods deliver the dostáti čemu
goody-goody svatoušek
goofy potrhlý
gooseberry kibic
grade make the míti úspěch
graft korupce
grafter korupčník
grill přísně vyslýchati
grind dřina
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