Appendix
Type I
No

English

Czech

H_I_1

“I want a house,” Mapuhi went on. “Chtěl bych dům,” pokračoval Mapuhi.
“It must have a roof of galvanized “Musí mít střechu z pozinkovaného plechu
iron and an octagon-drop-clock.

H_I_2

a osmihranné kyvadlové hodiny.”

I started out at a table of the union Začal jsem u stolu v Domě odborů - což
hall – which wasn’t the kind of nebyla nějaká taková primitivní kuča, jak
rugged place you might picture but as byste si snad představovali, ale barák
solid as a bank building, on Ashland solidní jako banka, na Ashland Avenue.
Avenue; it even had a restaurant of its Byla tam dokonce i restaurace a v suterénu
own as well as a pool parlor – just a kulečníková herna - jen taková hračička
toy, for the members’ recreation, pro rekreaci členstva, nic takového jako u
nothing like Einhorn’s – in the Einhornů.
basement.

H_I_3

After the initial anger, and the Když pominula počáteční zlost a bývalé
taunting of his former classmates, kamarády studenty přestalo bavit dělat si z
Lobsang found that the work had a Lobsanga legraci, zjistil, že práce má jisté
certain charm.

H_I_4

kouzlo.

Human papilloma virus, cause of Lidský papilomový virus, příčina rakoviny
cervical cancer, has two genes aboard děložního hrdla, má na palubě dva geny,
whose job is to switch off TP53 and jejichž úkolem je inaktivovat TP53 a další
another tumour-suppressor gene.

H_I_5

nádorový supresorový gen.

His filthy hands had long yellowish Na umouněných rukou měl muž dlouhé
nails.

zažloutlé nehty.

H_I_6

She was a blonde and her hair was Světlé vlasy byly sice trochu hrubé a na
coarse and a little broken at the ends konečcích polámané od horké kulmy, ale
from a too-hot iron, but well brushed zřejmě si je pečlivě kartáčovala, aby se
hair that had good lights in it and a hezky leskly, a účes s dlouhými loknami,
long, curling bob that Louie liked.

H_I_7

jaké měl Louie rád, jí moc slušel.

She likes it because it's the biggest Ono se jí tam líbí, poněvadž je to největší
room in the house. Also because it pokoj v bytě. A taky poněvadž je tam šíleně
has this big old madman desk in it velkej psací stůl, co ho D. B. koupil od
that D. B. bought off some lady jedný alkoholičky ve Filadelfii, a ta
alcoholic in Philadelphia, and this gigantická

postel,

minimálně

deset

big, gigantic bed that's about ten kilometrů dlouhá a deset kilometrů široká.
miles wide and ten miles long.
H_I_8

The pretty town seemed to be nothing Z toho hezkého města snad nezbyly než
but sagging walls, dwellings that had zbořené zdi, obydlí, která byla otevřena
been opened like dolls' houses, jako domečky pro panenky a v nichž byla
exposing complete floors that still vidět celá poschodí s rozvěšenými obrazy
had pictures on the walls and cheerful a pestrými ubrusy na stolech.
cloths upon the tables.

H_I_9

She has a tinge of black blood; I Má v sobě krapítek černé krve, pročež se
fancy her mother is not far removed domnívám, že matka její je nejspíš
from the jungle breed.

spřízněná s lidmi z džungle.

H_I_10 Will Smithers, for instance, the Například Will Smithers, majitel Boza
owner of Know-Nothing-Bozo the Prázdné Hlavy čili Nezázračného Psa,
Non-Wonder Dog, an animal so zvířete tak tupého, že ho museli vyhodit z
stupid that it had been sacked from natáčení jedné Willovy vlastní reklamy,
one of Will's own commercials for protože si nebyl schopen zapamatovat,
being incapable of knowing which které psí žrádlo má mít rád, přestože maso
dog food it was supposed to prefer, v ostatních miskách bylo polito vyjetým
despite fact that the meat in all the olejem.
other bowls had had engine oil
poured over it.

H_I_11 The hamburger had wings, which Hamburger

měl

křídla,

která

se

were spread over the waitresses' rozprostírala číšnicím přes prsa.
breasts.
H_I_12 “Nathan had everything that is bad in „Nathan měl všecko, co je na Židech
Jews,” Sophie said, “nothing of the špatného,“ poznamenala Sophie, „ani za
little bit that's good.”

nehet toho, co je na nich dobré.“

H_I_13 Her walleyes are naked to him, her Jsou mu naze vystaveny a tvář, kterou k
face has this helpless look, turned full němu naplno obrací, proto působí jaksi
toward him while both eyes seem bezbranně, když se každé její oko dívá do
fascinated by something in the jiného kouta stropu.
corners of the ceiling.
H_I_14 Did the bookstore have security Byly
cameras?

v

obchodě

nainstalované

bezpečnostní kamery?

H_I_15 Every Volume 13 must have a Page Každý svazek 13 musí mít stranu 6, ale je
6, but there are several possible Page mnoho možných stran 6, které by mohly
6s which could go in the binder být na místě mezi stranou 5 a 7.
between Page 5 and Page 7.
H_I_16 The church had a stone terrace which Kostel byl obehnán kamennou terasou, z
overlooked a narrow valley and a níž se naskýtal výhled do úzkého údolí a na
prospect

of

pale,

towering impozantní bledé hory.

mountains.
H_I_17 If there was no other available food Kdyby v okolí nebyla k mání jiná potrava,
and only half of the stands in this part třeba vlivem mrazíků, a jen na polovině
of New Hampshire have nuts due, stromů v New Hampshire dozrály ořechy,
say, to a scattered late frost, these řekněme,

přicházeli

by

medvědi

na

bears may have arrived from thirty bukvice i ze vzdálenosti třiceti mil.
miles away.
H_I_18 But he had this real memory in him Tuhle skutečnou vzpomínku měl ale celou
all the time!

dobu v sobě!

H_I_19 Down Dixieway, every magnolia had Ale dole v Dixie visel provaz skoro na
a rope.

každý magnolii.

H_I_20 Ruth's hair remained unbrushed - it Rút zůstala neučesaná a bledý obličej byl
looked slept-on - and her pale face nenalíčený.
had no makeup.
H_I_21 My mother, an only child who Má matka byla jedináček a stala se jedinou
became the only woman in a ženou v domácnosti, jejíž mužští členové
household whose male members had projevovali
little

instinct

for

pramalou

touhu

po

dominance, dominantním postavení. Vyvinula v sobě

developed a solipsism which did not tudíž určitý krajní subjektivismus, který
decrease with age.

věkem rozhodně nepolevoval.

H_I_22 A remarkable feature of the first kind Fridmanovo řešení prvního druhu má tu
of Friedmann model is that in it the pozoruhodnou vlastnost, že vesmír v něm
universe is not infinite in space, but není prostorově nekonečný. Přesto nemá
neither

does

space

have

any žádnou hranici.

boundary.
H_I_23 Our battered Opel compact had no Náš otlučený opel neměl klimatizaci a vítr,
air-conditioning, and the wind that který nás šlehal otevřenými okénky, byl
buffeted

us

through

the

open žhavý jako závan z vysoké pece.

windows was as hot as the breath of
a blast furnace.
H_I_24 The boats were moved and steered K pohánění a ovládání člunů sloužila
with short-handled paddles that had krátká
broad leaf-shaped blades.

pádla

se

širokými

listovými

čepelemi.

H_I_25 If it didn't have an apple in its mouth Když to nemělo v hubě jablko a nedalo se
and you couldn't roast it, he didn't to upéct, nestálo to za servírování.
want to serve it.
H_I_26 They still said they could not go Do této nové jeskyně, jež zdaleka nebyla
down into this new cave, which was tak nebezpečná jako ty jejich, stále
not nearly as hazardous as earlier odmítali vkročit. Nebyla v ní úplná tma a
caves. It was not completely dark, měla mnoho východů nahoru do lesů, kudy
and had many exits up to the forests putoval Horsa.
above where Horsa travelled.

H_I_27 Most

primary

Semitics

include V

NEKKUDOT. This has none.

semitských

textech

člověk

téměř

pokaždé vidí nějaké nikkudim. Tady nic
takového není.

H_I_28 Although history has no ends, we can Třebaže dějiny nemají cíle, můžeme jim
impose these ends of ours upon it; tyto cíle dodat; a přestože dějiny nemají
and although history has no meaning, žádný smysl, můžeme jim smysl dát.
we can give it a meaning.
H_I_29 The nearest one, which had been Nejbližší z nich, postavený před prodejnou
erected outside Flourish and Blotts Krucánky a kaňoury, měl na čelní stěně
under a striped, stained awning, had pod

špinavou

pruhovanou

markýzou

a cardboard sign pinned to its front: připíchnutou lepenkovou ceduli s nápisem:
AMULETS:

Effective

Against AMULETY!

Werewolves, Dementors and Inferi!

ÚČINNÉ

PROTI

VLKODLAKŮM, MOZKOMORŮM A
NEŽIVÝM!

H_I_30 There was an unpleasant odor about Z muže se linul podivný odér a už vůbec se
the man, and she noticed with jí nelíbilo, že všude na bundě měl plno
distaste that his chamois shirt still vypadaných kudrnatých vlasů, na ramenou
had hairs on it, curly ones across the i na pažích.
shoulders and beneath the arms.
H_I_31 St. Michaels had a population of V St. Michaels žilo asi třináct set obyvatel.
thirteen hundred.
H_I_32 There was this difference, though: Nicméně tu byl jeden rozdíl: měly
the sheds had tin chimneys, and out plechové komíny a z komínů se rojila do
of

the

chimneys

whirled noci souhvězdí jisker.

constellations of sparks.
H_I_33 I marveled at her command of the Žasl jsem, jak má Drobná situaci, jak se
situation, since I knew that this říká ´pod kontrolou´. Na druhou stranu
meeting would have had a much jsem ale věděl, že kdyby Yoda a Houdini
different outcome had Yoda and přišli na schůzku místo mne se svou
Houdini come to it with a natural přirozenou matkou, situace by se vyvíjela
mother instead of with me.

naprosto jinak.

H_I_34 His face had two faults: a long nose Jeho tvář kazily dva rysy: dlouhý nos a
and an ironic expression.

ironický výraz.

H_I_35 “The pistol has a lanyard,” she said.

„U pistole je šňůrka,“ upozorňovala mě.

Type II
No

English

Czech

H_II_1

All this led me to the view that To vše mne přivedlo k názoru, že
conjecture or hypothesis must come domněnka

nebo

hypotéza

musí

before observation or perception: we předcházet pozorování nebo percepci have inborn expectations; we have máme vrozená očekávání, máme latentní
latent inborn knowledge, in the form vrozené poznání ve formě latentní ch
of latent expectations, to be activated očekávání, jež musí být aktivována
by stimuli to which we react as a rule stimulem, na nějž reagujeme jako na
while engaged in active exploration.

pravidlo, když se zabýváme vlastním
aktivním zkoumáním.

H_II_2

I'm keeping an eye on things, but all Já budu samozřejmě na všechno dohlížet,
the same ...you can never have too ale stejně ... vždycky je lepší víc očí než
many eyes out.

H_II_3

míň.

Not that hanging, but this hanging, Ne tahle nebesa, nýbrž tato, protože to
which my lord likes; he likes jsou pánova oblíbená; má radši bohyně
goddesses, rather than virgin martyrs, než panenské mučednice, takže pryč se
so away with St Agnes, and let’s have svatou Anežkou a sem s Venuší v hájku.
Venus in a grove.

H_II_4

All the other things are forgiven or one Všechno ostatní je odpuštěno nebo se
had a chance to atone for them by člověku dostalo příležitosti, aby to odčinil
kindness or in some decent way.

H_II_5

dobrotou či nějakou slušností.

How could you have a slogan like Jak by mohlo existovat heslo "svoboda je
"freedom is slavery" when the concept otroctví", když pojem svobody bude
of freedom has been abolished?

zrušen?

H_II_6

So, to create a more workable Vymysleme

tedy

raději

nějaký

example, let's imagine we have a huge přijatelnější příklad. Představme si, že
bucket - one as large as any máme obrovský kbelík – velký jako
amusement park ride - that is floating kolotoč z lunaparku - vznášející se v
in the darkness of empty space, and temnotách

prázdného

vesmíru,

a

imagine that a fearless astronaut, představme si nebojácného astronauta
Homer, is strapped to the bucket's Karla, který se chystá s Egonem uvést
interior wall.

novou lekci německého jazyka "Alles
Gute", tentokrát ve vesmíru. Karl se nám
připoutá ke kbelíku - a můžeme začít.

H_II_7

They were really on the ball. Christ. A Jsou fakt na úrovni. Kriste pane! Člověk
guy didn't have a chance.

proti nim pomalu nemá šanci.

Type III
No

English

Czech

H_III_1

Then we have two baby carriers with Pak

máme

dvě

mateřské

lodi

s

a noteworthy striking force right in významnou údernou silou přímo naproti
front of their groups.

jejich uskupením - Kennedyho něco jako
tygra na lovu na východ od nich, a pár set
taktických stíhaček na západě.

H_III_2

He touches her low and there is Dotkne se jí dole, je tam mechová;
moss, it doesn't excite him, but it is nevzruší ho to, ale uklidní: že tam je ten
reassuring, to have that patch there, záhonek, ve kterém by bylo možné se
something to hide in.

H_III_3

It was somewhat comforting to have Svým způsobem mi bylo milé, že je v
another person in the building.

H_III_4

schovat.
domě ještě někdo další.

Lionel,who had exchanged his towel Lionel, který už vyměnil osušku za župan,
for a bathrobe, and had a glass in one držel v jedné ruce sklenici a ve druhé
hand, held up the bottle of malt, třímal láhev whisky, v níž na dně stále
which had a few amber inches left at bylo několik jantarových centimetrů
the bottom, in the other, and said tekutiny. Něco mu řekl, nejspíš mu
something which he assumed to be nabízel, ať se napije.
the offer of a drink.

H_III_5

I can't go into the specifics on the Po telefonu vám nemohu vysvětlovat
phone, but we have a situation here podrobnosti, ale mohli bychom se dostat
that could potentially be extremely do situace, která by pro banku byla
unfortunate for the bank.

H_III_6

mimořádně nešťastná.

I have a place down there. I'll leave Bydlím tam. Dám vám číslo.
you the number.

H_III_7

They had sabres and knives stuck Za pasem se jim houpaly šavle a nože a
into their belts and rifles slung over přes rameno měli přehozené pušky.
their shoulders.

H_III_8

Trevor had no briefcase to inspect, Trevor

neměl

aktovku,

nebylo

co

so the guard patted his pockets and prohledávat, a tak mu bachař jen poplácal
stepped outside.
H_III_9

po kapsách a šel ven.

He had robber boots similar to the Na nohou měl stejné holiny, jaké si obul
ones Mister wore at the time of his Pán v den své smrti.
death.

H_III_10 Beside him was the driver, the leader Řidič, který byl zároveň velitelem týmu,
of the team; he, too, had a wig, and a měl také paruku a falešné vousy.
false beard as well.
H_III_11 Langdon looked over to the parked Langdon se podíval k zaparkovanému
car where Olivetti and a group of automobilu, kde se Olivetti se skupinou
soldiers now had a map spread out on vojáků skláněl nad plánem rozloženým na
the hood.

kapotě.

H_III_12 You didn’t know that we had a flour Vy jste nevěděl, že tu máme mlýn?
mill here?
H_III_13 Now I had an unbounded confidence Měl jsem nesmírnou důvěru v prostou
in this man’s common honesty.

poctivost toho člověka.

H_III_14 Didn’t this look as though Malfoy Nenasvědčovalo to snad tomu, že Malfoy
had more important things on his myslí
mind

than

students?

bullying

na

důležitější

younger otravování prváků?

věci,

než

je

H_III_15 “It's as if”, she said to me, falling „Je to , jako bych na výsledkové tabuli
accidentally into a cricketing image, neměla žádné body.“
“I don't have any runs on the bloody
board.”
H_III_16 There were several fellow sufferers Mezi staršími kolegy, které podobné akce
among the elderly guests whom přitahují, bylo několik dalších trpitelů, a
these occasions tend to attract, and I tak jsem podstoupil pár rozhovorů
had some exchanges along the důvěrně známého průběhu, asi takhle: „Je
familiar lines of ‘Terribly noisy in tu hrozně hlučno.“ – „Cože?“
here’ – ‘What?’
H_III_17 They have a palace in Aspen and Mají další dům v Aspenu a v Miami. Tam
another in Miami where his wife bývá jeho žena.
spends most of her time.
H_III_18 He had a sugar cookie freshly baked Připravenou měl i bábovku, kterou upekla
by Enid in a shape suggestive of a Enid, a vánoční cukroví . Bábovka měla
terrier but meant to be a reindeer.

tvar připomínající teriéra, i když ve
skutečnosti šlo o jelena.

H_III_19 "I have another letter for her," he „Mám pro ni další dopis,“ poznamenal.
said.
H_III_20 Probably his sweetheart—he's a Asi jeho dívka – je to pohledný člověk,
good-looking kid, he probably has a jistě má doma děvče.
girl at home.
H_III_21 She was in a hotel in New Orleans, Ubytovala se v hotelu v New Orleansu,
still traveling on her legal work for pořád cestovala kvůli práci pro svého
her mysterious new client, still záhadného nového klienta a neustále ho
warning him of people who might be varovala před lidmi, kteří ji možná hledají
looking for her and watching him a sledují i jeho, protože její klient má v
because her client had enemies in Brazílii nepřátele.
Brazil.

H_III_22 Assuming Scargill does have a bug Předpokládejme,

že

Scargill

má

v

on Lawson 's phone, all he knows for Lawsonově telefonu štěnici, ale že
sure is that you 're here in Roxanna stoprocentně ví pouze to, že tě sem
Beach because Lawson asked you to Lawson vyslal, abys mě přetáhl do Frey –
recruit me for Frey-Salter.

Salteru.

H_III_23 When we talk of vicious circles we Pozitivní zpětnou vazbu máme na mysli i
have positive feedback in mind, and tehdy, když mluvíme o začarovaných
this is the state the Earth appears to kruzích a zdá se, že právě v takové situaci
be now.

se Země teď nachází.

H_III_24 I had Jacqueline the maid with me as Jako
passenger.

pasažéra

jsem

s

sebou

měl

Jacquelinu, naši služebnou.

H_III_25 If there was a stockpile of suitably Pokud byla někde k mání hromada
enriched uranium or plutonium to be vhodně obohaceného uranu či plutonia,
had, the Khazana Bank would have a banka Chazána po ní s velkým zájmem
finger in that hot pie.

sáhla.

H_III_26 Lookin' for a car? What did you have Hledáte vůz? Co jste měl na mysli? Něco
in mind? See anything attracts you?

vám už padlo do oka?

H_III_27 She was looking into his face and S úsměvem se mu zadívala do obličeje a
smiling and he noticed she had fine on si povšiml, že má pěkné šedé oči.
grey eyes.
H_III_28 The old Negro man had a can of beer Starej černoch vylovil z kabátu plechovku
in his coat pocket, which he piva a začal ji otvírat a starej běloch po ní
proceeded to open; and the old white házel závistivě okem a štrachal po
man enviously eyed the can and kapsách, jestli by snad taky neměl na
groped in his pocket to see if he jednu.
could buy a can too.
H_III_29 Chapuys bows and writhes before Chapuys se před ním klaní a ošívá, kroutí
him, twisting and grimacing, as if he se a šklebí, jako by měl v úmyslu požádat
had in mind to ask Henry to dance.

Jindřicha o tanec.

H_III_30 I could tell by the look on your face. Vypadala jste přesně, jako když ho chcete
You had an expression as if you were ukrást, ne ho jenom zvednout a podívat se
going to steal it, not just pick it up na něj.
and look at it.

H_III_31 I 'm not sure what else you have in Nevím, co jiného máte na mysli.
mind.
H_III_32 As she ventured out cautiously on Opatrně se odvažovala pustit se na tuto
this new journey, she realized she novou cestu a přitom si uvědomovala, že
wanted to have Andrea by her side.

chce mít po svém boku Andreu.

H_III_33 She had a blanket drawn up around Pokrývku měla přes sebe nataženou až k
her neck.
H_III_34 We have something for you.

bradě.
Něco pro vás máme.

H_III_35 He does, and he wants the girls to Ano a chce , aby holky bydlely u nás, což
stay with us, which means I'll lose znamená, že mi zabaví pokoj pro hosty a
my guest room, and I'll have those já budu mít ty nestvůry přímo v domě i s
monsters right in my house with their tím zabijáckým psem.
killer dog.
H_III_36 Making small talk, he discovered she Nezávazně s ní hovořil a zjistil, že nemá
was a law student and had no nikoho, komu by se dalo zavolat, žádnou
immediate family nearby.

blízkou rodinu, která by za ní mohla přijít
a zůstat s ní. Studovala práva.

H_III_37 But I had my hand on the climbing Ale to již jsem nahmatal příčle, prudce
bars now, and, kicking violently, I jsem kopal kolem sebe, a díky tomu jsem
disengaged myself from the clutches se morlokům vytrhl ze spárů. Spěšně jsem
of the Morlocks and was speedily začal šplhat šachtou vzhůru. Morlokové
clambering up the shaft, while they po mně blýskali očima a pokukovali po
stayed peering and blinking up at me: mně, až na jednoho malého darebu, který
all but one little wretch who followed lezl kus cesty za mnou a málem by se byl
me for some way, and wellnigh zmocnil mé boty.
secured my boot as a trophy.
H_III_38 He has an office in Bremen but lives Pracuje

v

Brémách,

ale

bydlí

u

outside Oldenburg, in Ammerland Oldenburgu v okrese Ammerland.
County.
H_III_39 I thought maybe I would sleep in Myslel jsem, že bych dnes mohl spát tady.
here tonight. Isn’t that what you had Ty ne?
in mind?

H_III_40 The old man, he thought, still had a U starého pána, pomyslel si, je přece jen
few lights on upstairs.

pořád ještě někdo doma.

H_III_41 Billy, in fact, had a paperweight in Billy měl dokonce ve své ordinaci těžítko
his office which was a blob of z hroudy vyleštěného jantaru, v němž byla
polished amber with three ladybugs zalita tři slunéčka.
embedded in it.
H_III_42 It was opened by another footman in Otevřel mu jiný livrejovaný lokaj s
livery, with a round face, and large kulatou tváří a vykulenýma žabíma
eyes like a frog; and both footmen, očima; jak si Alenka všimla, oba lokaji
Alice noticed, had powdered hair měli po celé hlavě napudrované kadeře.
that curled all over their heads.
H_III_43 Dr.

Lecter,

we

have

some Doktore Lectere, existují tady jisté

extraordinary circumstances here naprosto mimořádné okolnosti a také
and some unusual opportunities.

určité neopakovatelné příležitosti.

H_III_44 You have Mr Arrowsmith at the A vám poskytne svou velice odborně
Bank giving you his very expert fundovanou pomoc pan Arrowsmith v
assistance when you need it.

bance, kdykoli budete potřebovat.

H_III_45 Seaboard and the police have Seaboard i policie si mezi námi našli
informers in our network.
H_III_46 It was the sheriff. He had

informátory.
a

ten- Byl to šerif. Sombrero se mu v tom dešti

gallon hat, drooping in the torrent.

úplně lámalo.

H_III_47 Their renown is such that both have Jsou tak slavní, že oba mají portréty i v
portraits hanging in other important jiných
wizarding institutions.

důležitých

kouzelnických

institucích.

H_III_48 The doctors did note (as though Lékaři samozřejmě postřehli (jako by na
determined to find something wrong mrtvých chtěli za každou cenu něco najít),
with the bodies) that each of the že měli ve tváři zděšení – ale jak řekli
Riddles had a look of terror upon his zklamaní policisté, kdo to kdy slyšel, aby
or her face — but as the frustrated tři lidi vyděsil někdo až k smrti?
police said, whoever heard of three
people being frightened to death?

H_III_49 He remained on visiting terms with Udržoval dobré vztahy s příbuznými
his relatives (except, of course, the (samozřejmě kromě Pytlíků ze Sáčkova),
Sackville-Bagginses), and he had a měl mnoho oddaných ctitelů mezi
many devoted admirers among the hobity z chudých a bezvýznamných rodin.
hobbits of poor and unimportant
families.
H_III_50 His family used to have a summer Jeho rodina mívala chatu u jednoho ze
place on one of the little lakes around zdejších malých jezer a vzpomínal si, že
here, and he remembered drinking své první pivo vypil v hotelu na hlavní
his first beer in the hotel on the main ulici.
street.
H_III_51 Then she had her plants in the A pak, má ve skleníku svoje květiny a
conservatory and she liked looking ráda o ně pečuje.
after them.
H_III_52 I have company across the hall.

Jen mám na druhé straně chodby
návštěvu.

H_III_53 "Have you been to Colorado?" "Yes. „Vy jste v Coloradu byl?“ „Ano. Mám
I have a cousin there."

tam bratrance.“

H_III_54 In winter, I have a thick curtain made V zimě si do okna dávám tlustý dvojitý
of sacks that I drape twice over the závěs z pytlů, který dole u podlahy
window and fasten to the floor with přichytím stoličkou s nočníkem.
my commode.
H_III_55 His office was a madhouse. He had Měl tam patnáct lidí, kteří lítali sem a tam,
fifteen people bouncing off the walls, div se neodráželi od stěn, kteří brali
answering phones, opening files, telefony, otevírali složky a vůbec sloužili
serving the folks back in Arizona lidičkám doma v Arizoně, co je sem do
who'd sent him to Washington.

Washingtonu vyslali.

H_III_56 You don't have a cast on that arm, Žádnej gyps na tý ruce nemáš, kámo.
buddy.

H_III_57 Thus in his rear and to the north Morgoth tedy neměl v zádech a na severu
Morgoth had no foes, and by that žádné nepřátele a tou cestou čas od času
way his spies at times went out, and vycházeli jeho zvědové a klikatými
came

by

devious

routes

into cestičkami se dostávali do Beleriandu.

Beleriand.
H_III_58 And now instincts that had ranged A

nyní

v

tomto

mužském

houfu

free and untrammelled and often promluvily pudy, jež byly nevázané a
unrecognised spoke all at once in this nespoutané a často nepoznané a jeden z
crowd of males, and one of the věznitelů srazil tu měkkou samici, která
captors

threw

downthis

soft, se snažila vyprostit, na zem a ve chvíli již

squirming female, and in a moment do ní strkal svůj malík.
had his squirt inside her.
H_III_59 I ’ve always had Marius’ happiness Odjakživa jsem měla na zřeteli Mariovy
in mind.

zájmy.

H_III_60 This is easy to say, but it took a long Tohle se snadno řekne, ale ve skutečnosti
time to do, and it had all kinds of to trvalo velmi dlouho a odráželo se to
repercussions on other aspects of his různými způsoby i na jiných stránkách
daily life, as we shall see in later jeho každodenního života, jak uvidíme v
chapters.

příštích kapitolách.

Type IV
No

English

Czech

H_IV_1

They have no Law, no Hunting Call, Nemají zákona, nemají lovčího hesla,
and no leaders - nothing but foolish nemají vůdců - nic než pošetilá slova a
words and little picking, thievish malé zlodějské hmatavé ruce.
hands.

H_IV_2

Here we shall have nothing that is not Nestrpím tu nic, co není veselé a co by
cheerful, nothing that does not nepřispívalo k vašemu štěstí.
promote your happiness.

H_IV_3

Having civilians in various outfits Civilisté v různých oděvech (civilních a
(civilian

and

DCUs

[Desert v pouštní kamufláži) pohybující se v

Camouflage]) in and about the oblasti, kde jsou zadržení vězněni,
detainee area causes confusion and působí zmatek a mohou přispět k
may

have

difficulties

contributed
in

the

to

the obtížím v procesu odpovědnosti a

accountability odhalování útěků.

process and with detecting escapes.
H_IV_4

Let's wait until we have some more Počkejme, dokud nebudeme mít víc
examples before we jump to any vzorků,
conclusions.

H_IV_5

se

do

We had a lot of snow last night, and it Včera večer začalo pořádně sněžit, takže
bylo rozumné vypadnout.

Rubinov's Jewelry company had a Rubinovovo klenotnictví vystavovalo
display

of

artificial

reflected in a red mirror.
H_IV_7

nepouštějme

ukvapených závěrů.

was a good time to leave.
H_IV_6

a

diamonds umělé

diamanty,

odrážející

se

v

má

vlastní

červeném zrcadle.

Each society has its own modes of Každá

společnost

své

expression and its own subtle nuances způsoby vyjadřování a své vlastní
of communication.
H_IV_8

In

addition,

unlike

subtilní odstíny komunikace.
traditional Na rozdíl od tradičních experimentů

experiments, we did not have a control jsme navíc neměli kontrolní skupinu
group

of

comparable srovnatelných dobrovolníků, kteří by

volunteers who did not undergo the nepodstoupili experiment, v rámci něhož
experimental treatment of being a by předstírali, že jsou vězni nebo
mock prisoner or mock guard but dozorci, ale prošli by diagnostikou před
were

given

various

pre–post experimentem a po jeho ukončení.

assessments.
H_IV_9

They rarely had a kind word for the Stěží mívali laskavé slovo pro člověka v
robed individual who, with a final taláru,

který

konečným

úderem

bang of the gavel, sealed their bleak kladívka, stvrdil jejich neradostnou
futures.

budoucnost.

H_IV_10 I 'll check the microtome. We've been Zkontroluji mikrotom. Měli jsme s ním
having trouble with it.

potíže.

H_IV_11 We have a slight problem there, too, Tady máme taky drobný problém, pane.
sir.
H_IV_12 I'll have to get the test done Musíme dát provést test někde jinde, kde
somewhere

else-where

they've k tomu mají potřebné vybavení.

facilities.
H_IV_13 "You just said they had a great phone „Právě jste říkal, že mají skvělý
system." "Not in the Pantanal."

telefonní systém.“ „Ano, ale ne v
Pantanalu.“

H_IV_14 He wanted to drink the absinthes and Chtělo se mu vypít si absinty, dostat se
to feel like talking and then go up to do hovorné nálady, pak zajít do
Gaylord’s and eat with Karkov, where Gaylordova hotelu, kde je dobré jídlo a
they had good food and real beer, and pravé pivo, povečeřet s Karkovem a
find out what was going on in the war. vyptat se, jak válka pokračuje.
H_IV_15 They have this little book and music Tady na klinice je obchůdek s knihami a
shop here at the clinic, and they let us cédéčky a prodávají nám je na úvěr, no,
buy paperbacks and CD's on credit, a já jsem tu dost dlouho, a tak nějak jsem
and, well, I've been here so long that zaťal sekyru dost hluboko.
I've run up quite a tab.
H_IV_16 The second point I have made is that Za druhé jsem ukázal, že ve skutečnosti
we do not actually have sufficient nemáme dostatečné empirické evidence,
empirical evidence for supposing that jež by podpořily pravdivost těchto
these assumptions are true.

předpokladů.

Type V
No.

English

Czech

H_V_1

Christopher Robin had a question to Kryštůfek Robin se musel napřed na něco
ask first, and he was wondering how zeptat a nevěděl, jak do toho.
to ask it.

H_V_2

I hope you have a great deal to tell Doufám, že pro mě máte spoustu
me.

H_V_3

novinek.

Clear enough, if illegal; yet death has Přesto nám smrt často tvrdohlavě odpírá
an obstinate way of denying us the řešení, které jsme si sami pro sebe vysnili.
solutions we imagine for ourselves.

H_V_4

Maybe she had more time to help Možná že bude mít víc času, aby mu
him.

H_V_5

pomohla.

“He always hinted that he had an „Pokaždé naznačoval, že pro to má
iron-clad reason for trusting Snape,” neotřesitelný důvod, aby mu věřil,“
muttered Professor McGonagall, now zahučela profesorka McGonagallová a
dabbing at the corners of her leaking otírala
eyes

with

a

očí

okrajích.
se bystrozorem!

If he'd had good news to impart, he Kdyby měl dobré zprávy, už by mu je
would have imparted it before now.

H_V_8

uslzených

‘Potter has no chance whatsoever of Potter nemá absolutně žádnou šanci stát
becoming an Auror!

H_V_7

koutky

tartan-edged kapesníkem s kostkovaným vzorem na

handkerchief.
H_V_6

si

sdělil.

I am to tell Childermass that Lady Childermassovi mám říct , že lady
Pole was not raised from the dead in Poleová nebyla vzkříšena tak, jak to
the way Norrell said – he had a fairy Norrell vylíčil – pomáhal mu elf a ten elf
to help him and the fairy has done něco udělal – něco špatného – a já mám
things – wrong things – and I am to Childermassovi předat krabičku.
give Childermass a little box.

H_V_9

They waved at him, but had no Zamávali mu, neměli však šanci s ním
chance to speak to him because the promluvit, protože je ta spousta dětí
mass of people around them was namačkaných

kolem

unášela

po

shunting them away along the nástupišti opačným směrem.
platform.
H_V_10

“I had fabric I had to buy in Drury,” „Potřebovala jsem v Drury koupit látku,“
she said.

H_V_11

vysvětlovala.

We have no good [ ] reason for Nemáme důvod se domnívat, že k rovině
supposing that in addition to the level mentálních
of our mental states and the level of neurofyziologie
our neurophysiology there is some vyhotovujeme
unconscious calculating going on.

H_V_12

stavů

a

rovině

navíc

nevědomky

nějaké

podvědomé

výpočty.

“Your friend has five hours to wait,” „Vaše přítelkyně má pět hodin času,“
said the ticket-counter agent.

řekla dívka za přepážkou.

H_V_13

I told her we had a play we might do Informoval jsem jí, že uvažujeme o hře
about a priest’s conscience.

H_V_14

zabývající se otázkami knězova svědomí.

Only too true, reflected Cadfael, for Ano, to je pravda, přemítal Cadfael.
she may well have some strictures to Třeba bude mít výčitky i vůči nám, nejen
level at us, no less than at Ramsey.

H_V_15

vůči Ramsey.

Whether or not she had also been Nemám možnost zjistit, jestli ji taky
warned that Hodgkin’s was then upozornili na to, že Hodgkinova choroba
invariably fatal, I have no means of je vždycky smrtelná, což tehdy opravdu
knowing.

byla.

H_V_16

I have this novel I want to write.

Páč chci napsat román.

H_V_17

So that darkness had some purpose – Tohle temno, alespoň z mého sobeckého
at least, from my solipsistic point of úhlu pohledu, tudíž mělo nějaký účel,
view; whereas the second darkness kdežto tomu druhému nelze přičíst k
has absolutely nothing to be said for dobru absolutně nic.
it.

H_V_18

I have nothing to be so proud of, Nemám proč být pyšná, že jsem se stala
becoming a maid.

H_V_19

služkou.

Now that he had seen my hair, now Teď, když viděl moje vlasy, poté, co mě
that he had seen m revealed, I no spatřil odhalenou, neměla jsem už pocit,
longer felt I had something precious že mi patří něco cenného, co musím
to hide and keep to myself.

H_V_20

He had a daughter to go home to, and Měl dceru, k níž se mohl domů vrátit, a
a life to put back together.

H_V_21

život, který měl zas dát do pořádku.

I have no reason to believe anyone Neměl jsem důvod si myslet, že je někdo
was inside, but I couldn't swear to it.

H_V_22

ukrývat a nechávat si to jen pro sebe.

v domě, ale přísahat bych na to nemohl.

The lord abbot here has been good Pan opat mi laskavě svěřil, co uznal za
enough to admit me to his confidence vhodné, protože jsem byl svědkem toho,
so far as is appropriate, since I was a co se dnes dopoledne stalo, ale jak jsem
witness of what happened this vyrozuměl, nyní budete zkoumat dál.
morning, but now you have cause to
enquire further, as I understand.

H_V_23

All in all, and taking, as one must, the Ale celkem vzato, když sečetli všechny
rough with the smooth, they had výhry i prohry, jak se to musí dělat
reason to be satisfied.

H_V_24

vždycky, měli důvod ke spokojenosti.

Suppose that I were Brooks or Představte si, že bych byl Brooks nebo
Woodhouse, or any of the fifty men Woodhouse

nebo

kterýkoli

z

těch

who have good reason for taking my padesáti chlapů, co mají dobrý důvod
life, how long could I survive against usilovat o mé bezživotí – jak dlouho bych
my own pursuit?

se

ubránil

před

vlastním

pronásledováním?
H_V_25

And we have to be particularly Ale musíme si dát velký pozor, abychom
careful not to relax or get sloppy just nezpohodlněli a nepřestali o všechno
because we have someone we love dbát, když máme vedle sebe někoho
with us as I have when I am with you milovaného, jako jsi ty nebo Hubert.
or Hubert.

H_V_26

Obviously, if there is a chance that the Samozřejmě je možné, aby v hejnu byli
flock contains some close relatives, a příbuzní jedinci. Pak by gen pro varovný
gene for giving an alarm call can signál

měl

šanci

prosperovat

v

prosper in the gene pool because it genofondu, neboť může přežít v tělech
has a good chance of being in the některých ze zachráněných jedinců.
bodies of some of the individuals
saved.
H_V_27

I have things to do at my office and Mám práci v kanceláři a Charlotta chce v
Charlotte wants to be picked up at pět hodin vyzvednout.
five.

H_V_28

But

she

didn’t

have

enough Bohužel nevěděla, na co se má soustředit,

information to narrow it down and takže nic nezjistila.
found nothing that rang any kind of
bell.
H_V_29
H_V_30

I have great pleasure in welcoming Je mi nesmírným potěšením uvítat vás v
you all to Hogwarts.

Bradavicích.

He has things to do.

Má co na práci.

H_V_31

When they had finished, Charlie Po jídle se jich šerif zeptal, jestli by jim
Riggs said that, if they didn’t mind, nevadilo, kdyby je vzal na Pattee Street
he would take them along to the na pobočku FBI. Agent by jim potřeboval
Federal Building on Pattee Street to položit několik běžných otázek.
meet the local F. B. I. agent who had
a few routine questions to ask them
which might help them all find out
what happened to Abbie.

H_V_32

But, alas! the story which followed, Následující pasáž o tom, jaké úklady
of his designs on Miss Darcy, nastrojil slečně Darcyové, do jisté míry
received some confirmation from potvrzovalo to, co se odehrálo mezi ní a
what had passed between Colonel plukovníkem Fitzwilliamem právě včera
Fitzwilliam and herself only the odpoledne; a nakonec ji Darcy vyzýval,
morning before; and at last she was aby si všechny podrobnosti ověřila u
referred for the truth of every samého plukovníka Fitzwilliama, který jí
particular to Colonel Fitzwilliam předtím sdělil, že je zasvěcen do všech
himself – from whom she had bratrancových záležitostí a o jehož
previously received the information věrohodnosti neměla důvod pochybovat.
of his near concern in all his cousin's
affairs, and whose character she had
no reason to question.

H_V_33

Wood had little trouble with long Wood s dlouhými strky problémy nemá, i
jennies; though he still had a devil of když – jak ho Arthur stále upozorňuje –
a distance to go with his double- má ještě hodně co dohánět, aby se v
baulks, as Arthur constantly pointed biliáru zdokonalil.
out to him.

H_V_34

Or haven't they had time to get round Nebo na to ještě neměli čas?
to it yet?

H_V_35

In Briony’s family, Mrs Tallis never V

Brionině

rodině

nemusela

paní

had anything to impart that needed Tallisová sdělovat nic, co by vyžadovalo,
saying

simultaneously

daughters.

to

both aby to říkala oběma dcerám současně.

H_V_36

Mrs. Anna had every intention of Paní Anna byla pevně rozhodnuta držet
keeping her daughters on a very short dcery na uzdě. Proto Giustiniana, která
leash, and Giustiniana, who was just právě začínala užívat společenských
beginning to enjoy the pleasures of radovánek, ke svému zděšení zjistila, že
society, discovered, to her dismay, se jejich život v Benátkách „omezuje
that their life in Venice “had been opravdu jen na malý společenský okruh“.
reduced to a small circle indeed.”

H_V_37

He had nine cargoes to infiltrate and Potřeboval propašovat devět zásilek a
twelve prepared couriers.

H_V_38

připravit dvanáct kurýrů.

They also know that were the same Vědí přece, že kdyby ty sondy přistály i v
craft to land unsterilized on the much mnohem
more

hospitable

terrain

of

vlídnějším

prostředí

the antarktického ledovce nebo australské

Antarctic ice cap or the Australian pouště,

neměl

by

jejich

náklad

desert, their small complement of mikrobiálních pasažérů vůbec žádnou
microbial passengers would have no šanci k přežití.
chance of establishing a permanent
home there.
H_V_39

But tonight it had no power to lull her Tenhle večer ji však jaksi nedokázal
into unconsciousness.

H_V_40

ukolíbat do bezvědomí.

Charlotte had hardly time to answer, Než

na to

stačila

Charlotta něco

before they were joined by Kitty, who podotknout, přiběhla k nim Kitty a sdělila
came to tell the same news, and no jí tutéž novinku, a jakmile vstoupily do
sooner had they entered the breakfast- salonu, kde paní Bennetová seděla o
room, where Mrs Bennet was alone, samotě, začala i ona rozhovor na toto
that she likewise began on the téma,

hledala

subject, calling on Miss Lucas for her pochopení

a

u

slečny

žádala

ji,

Lucasové
aby

svou

compassion, and entreating her to kamarádku Lízu přesvědčila, že by měla
persuade her friend Lizzy comply vyhovět přání celé rodiny.
with the wishes of all her family.
H_V_41

You have nothing to say.

Nemáš co říct.

H_V_42

He had no way of knowing.

To se nikdy nedozví.

H_V_43

But because the prince was a Saudi – Protože však pocházel ze Saúdské Arábie
and because impoverished Egypt was –

jíž

zbídačený

Egypt

vděčil

za

beholden to Saudi economic aid – al- hospodářskou pomoc -, neměl al-Zaijat
Zayyat had had no choice but to turn jinou možnost, než přivírat nad jeho
a

blind

eye

to

his

charitable dobročinnými skutky oči.

endeavors.
H_V_44

The trick would be to get them to Quinn je chtěl přinutit, aby si mysleli, že
think they had won, had got the best dosáhli nejlepší možné dohody, a neměli
deal they could, and had no need to potřebu před útěkem zabít rukojmí.
kill the hostage as they fled.

H_V_45

Coming back a moment or two later Za chvíli byl taťka Larkin zpátky s
with a plate of Ma’s delicious buttery talířem chlebíčků pomazaných báječným
ham sandwiches, he returned to the máslem paní Larkinové a hned se zase
painful subject of the Miss Barnwells rozpovídal o tom, jak je mu trapné, že
and their having nothing to drink at slečny Barnwellsovy nemají co pít.
all.

H_V_46

He had bought a large house on Koupil si velký dům na Clapham
Clapham Common and hardly had Common a sotva měl čas se tam zastavit.
time to visit it.

H_V_47

But wait, perhaps they do have Ale počkat, možná mají co ztratit.
something to lose.

H_V_48

I have no pleasure in talking to S neposlušnými dětmi se nebavím.
undutiful children.

H_V_49

No knowing yet, but you’ll have time To se zatím nedá odhadnout, ale budete
to prepare.

H_V_50

mít čas se připravit.

It was planned to have enough energy Podle plánů by měl dosáhnout energií a
and intensity to settle the question of intenzity dostatečných
the

mechanism

for

electroweak otázky

mechanismu

na vyjasnění
narušení

symmetry breaking, either by finding elektroslabé symetrie, buďto nalezením
one or more Higgs particles or by jedné či více Higgsových částic, nebo
revealing signs of new strong forces.

odhalením příznaků nových silných sil.

H_V_51

They had horseshoes to tend to, […] vždyť všichni koně nejsou ještě
Marta's baby to take to Doc Byrd, and okovaní a Marta musí s dítětem k doktoru
surely Hollenbach was in no hurry to Byrdovi. Kromě toho se Hollenbach jistě
begin a season when each day he do nové sezóny nehnal, protože by s
would sink deeper into his financial každým dnem do močálu finančních
hole.

H_V_52

problémů zabředl ještě hlouběji.

His situation was neurochemically Neměl jim co říct, kromě pobídky
somewhat dire, however; he had „Pojďte chlapi, splivneme sendviče“ a
nothing to say except “Let's eat our „Ještě jeden hřeben a otočíme to.“
sandwiches” and “One more ridge
and then we turn around.”

H_V_53

If you have nothing to fear an arrest is Jestli se nemáte čeho bát, všecko se
nothing.

H_V_54

vysvětlí.

At first sight, Penrose's result applied Při

prvním

pohledu

je

Penroseův

only to stars; it didn't have anything výsledek použitelný pouze pro hvězdy;
to say about the question of whether nemá co říci k problémům, zda celý
the entire universe had a big bang vesmír prošel v minulosti singularitou
singularity in its past.
H_V_55

She had no time to waste in extracting Ztrácet čas vytahováním masa si nemohla
the meat.

H_V_56

velkého třesku.
dovolit.

The very first sentence conveyed the Hned první věta obsahovala sdělení, že se
assurance of their being all settled in všichni usadili na zimu v Londýně, a v
London for the winter, and concluded závěru vyřizovala bratrovu omluvu, že se
with her brother's regret at not having neměl čas osobně rozloučit s přáteli, než
had time to pay his respects to opustil Hertfordshire.
his friends in Hertfordshire before he
left the country.

H_V_57

Vittoria's captor still had work to do.

Vittoriin věznitel má přece ještě něco na
práci.

H_V_58

But God knows he has had enough Ale pánbůh ví, že měla dost příležitosti,
chances to learn.

aby se pocvičila.

Type VI
No

English

H_VI_1

I

sometimes

Czech
go

down

there... Občas se tam dolů podívám ... někdy mi

sometimes don't have any choice, if dokonce nic jiného nezbývá, když někdo
someone flushes my toilet when I'm na mém záchodku spláchne a já to
not expecting it...
H_VI_2

nečekám.

This idea has no parallel in Marx 's Tato idea nemá obdobu v Marxově teorii.
theory.

H_VI_3

The other three had agreed, and when Ostatní tři souhlasili, a Lanigan získal
Lanigan was added to the firm name, přístup prakticky ke všem spisům v
he had access to virtually every file kanceláři ve chvíli, kdy se jeho jméno
in the office.

H_VI_4

ocitlo vedle dalších v názvu firmy.

His behaviour to herself could now Jeho chování vůči sobě nedokázala
have had no tolerable motive; he had uspokojivě zdůvodnit: buď se mu dostalo
either been deceived with regard to mylných informací o jejím věnu, anebo
her fortune, or had been gratifying vyhovovalo jeho marnivosti podněcovat
his vanity by encouraging the sympatie, které mu snad neuváženě dala
preference which she believed she najevo.
had most incautiously shewn.

H_VI_5

As soon as I had someone, you had to Jakmile já jsem někoho měl, musela jsi ty
have someone.

H_VI_6

někoho mít.

From this point of view, both the Z tohoto pohledu se jak inflační, tak i
inflationary model and the cyclic cyklický model opírají o zrychlenou
model rely on accelerated expansion expanzi – inflační model blízko počátku,
– the inflationary model near its cyklický blízko konce každého z cyklů –
beginning and the cyclic model at the ale jen cyklický nachází podporu v
end of each of its cycles – but only pozorovaných údajích.
the latter has direct observational
support.

H_VI_7

Meanwhile they had another errand: Zatím mají jiné poslání: teď vědí, že dům
they knew now that the house was je prázdný a Prsten pryč.
empty and the Ring had gone.

H_VI_8

The bird has no chance.

Pták nemá žádnou vyhlídku.

H_VI_9

“I am encouraged.” “Encouraged? „Vypadá to slibně.“ „Slibně? Zatím jen
We've had nothing but failure.”

prohráváme.“

H_VI_10 If you have a problem with that, I Jestli se vám to nezdá, měl byste se
suggest you talk to one of the obrátit na správu nemocnice.
administrators.
H_VI_11 And she called him back an hour later Za hodinu mu zavolala, že má zajištěný
to tell him he had a room at the hotel, pokoj v hotelu poblíž jejího.
near hers.
H_VI_12 Where he would have unlimited Kde by měl neomezený přístup k dětské
access to child pornography.

pornografii.

H_VI_13 I am not a great reader, and I have Nejsem velká čtenářka a těší mě i leccos
pleasure in many things.
H_VI_14 “Don't

think

we'll

jiného.
have

any „Myslím, že to bude bez problému,“

problems,” She said airily.

prohodila zlehka.

H_VI_15 “But where is Daddy now?” Graham „A kde vůbec tatínek teď je?“ zeptal se
asked Hannah; he'd not yet had a Graham, protože od matky na svou
satisfactory answer from his mother.

otázku doposud nedostal uspokojivou
odpověď.

H_VI_16 If not, why do things have names at Nač by se potom věci vůbec nějak
all?

jmenovaly?

H_VI_17 A long time Neil and I didn’t have Dlouho jsme s Neilem neměli nikoho
anybody but each other.

jiného než jeden druhého.

H_VI_18 In the lobby, a couple of bored Ve vstupní hale ho poznali znudění
reporters recognized him and began reportéři a vrhli se na něho s otázkami.
asking questions, but he was all Foltrigg jim však naznačil, že je příliš
business and

had

nothing

smiles and no comments.

but zaneprázdněn, a rozhodil kolem sebe pár
úsměvů

s konstatováním

„bez

komentáře“.
H_VI_19 “But she must have a prize herself, „Ale ji taky musíme odměnit cenou,“
you know,” said the Mouse.

řekla Myš.

H_VI_20 They haven't had much time, have Neměli k tomu ještě moc času, ne?
they?

H_VI_21 He had precious little time, he knew, Měl zoufale málo času, to věděl, než
before the spiders were disgusted and honba pavouky znechutí a než se netvoři
came back to their trees where the vrátí ke svým stromům, kde viseli
dwarves were hung.

trpaslíci.

H_VI_22 It has no real place in a chapter on Není pro ně místa v kapitole o
comfort behaviour, except that it so komfortním chování, až snad na zmínku,
often appears to grow out of some že zkrášlování často vyrůstá z nějaké
kind of grooming activity.

upravovací činnosti.

H_VI_23 Ah! and now you are going to have a Tak teď se dost nadřeš na řece, pro
hard time on the river for a change; změnu; změna, ta každému svědčí.
change is good for everyone.
H_VI_24 Other forms of anaemia, such as the Zdá se, že jiné formy anemie, jako
thalassaemia common in various například talasemie, běžná v různých
parts of the Mediterranean and south- částech Středozemí a jihovýchodní Asie,
east Asia, appear to have a similar mají podobný ochranný účinek proti
protective effect against malaria, malárii, což vysvětluje jejich přítomnost
accounting for its presence in regions v
once infested with the disease.

oblastech

infikovaných.

kdysi

touto

chorobou

