akademický klobouk mortar-board
American Yank
Anglican limey, Pommie
Anglie blighty
Austrálec digger
australští vojáci Aussies
auto jitney
autor, který píše knihy atd. jiným podepsané ghost
bachor corporation
baissista bear
bájecný bonzer, bully, dandy, swell, topping
bankovka flimsy
bejk dunderhead
benditi guzzle, swill
bez vyhlídky na úspech runnig, out of the
beztrestne provésti nepoctivý kousek get away with
bezvýznamný poslanec back bencher
bezvýznamný, neúspešný clovek also -ran
bio flicks, movies
blázen barmy, batty, bughouse, cuckoo, daft, dotty,
hay-wire, looney, loopy, nuts, screwy
blázinec looney-bin
bláznivý windy
blbec palooka
blbina bunkum
blbiny bags of, bilge, flepdoodle, poppycock, tomfoolery
blboun chump
bod politického programu plank
bohác funky
bolení v žaludku collywobbles
bonbon sucker
bourka billycook hat
brach chum
brak punk
brambora murphy, spud
breceti blub
brejlatý four-eyes
brejle gig-lamps
brousiti gad about, gallivant
bruceti grizzle
brucivý pernickety
brýle specs
brecka swipes
bulvární list tabloid
bulvární tisk gutter press
buršikosní slangy
bydliti hang out
byrokratické malichernosti red tape
byt diggings, digs
být honený v cem onions know one's
být jedinecný bun take the, cake take the
být na kordy loggerheads be at
být potrhlý bats in the belfry have
být v blahobytu pretty sit
být v brynde hot water be in
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být vypískán bird get the
canc guff
cancati gas
celý krám caboodle, the whole
citlivý touchy
civil civvies
cizí rec hatlanina lingo
cukrovinky lolly -pops
cvicení pro trestance jankers
cylindr topper
cynický hard-boiled
cert Nick, Old
cestné slovo honour bright!
cichati snoop
Cínan Chink
ciperný bobbish
clen reditelstva obchodního po dniku atd., který má
zvucné, duveru budící jméno, za guinea-pig
clovek se zlatým srdcem sport
clovek, kazící náladu svého okolí wet blanket
clovek, který se úcastní sportových závodu jenom
pro hmotný zisk pot-hunter
couti, neco cenichati rat a smell
cupr posh
dámská beseda hen party
dát vyhazov fire, sack
degradovati stellenbosch
delati brykule hum and haw, shilly-shally
delati faux pas brick drop a
delati fóry show of
delati hostitele sam stand
delati udavace peach
delati vytácky stall
delník pracující za stávky scab
deštník brolly, gamp
detektiv dick
díky ta
dílo provedené umelcem jenom za chléb pot-boiler
díte kid
dívka gal
dívka, která na plese nemuže dostati tanecníka
wall-flower
divoké chování rampage
divoký harum-scarum
do krajnosti vengeance, with a
do nejvetší míry nobs on, with
dobre O.K., oke
docasne abstinentní on the water-wagon
dohazovac tout
dollar buck
domnele významný objev, který se ukázal nicotným mare's nest
domýšlivost side
domýšlivý intelektuál high -brow
dopisy posílány filmovým hercum a hereckám od
jejich fanoušku fan-mail
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