
11 Appendix 

Sentence 

number 

Original Translation 

1 Stephen Gardiner has been in Rome , 

with a letter from the cardinal , 

praising the Lady Anne , trying to 

disabuse the Pope of any notion he 

may entertain that the king is being 

wilful and whimsical in his choice of 

bride. 
 

Stephen Gardiner jel do Říma s dopisem, 

v němž kardinál vynášel lady Annu do 

nebes a snažil se vyvrátit dojem, který by 

papež mohl případně mít, totiž že se král 

ve volbě své nevěsty chová svévolně a 

vrtošivě. 

2 He thought he was being smart, and he 

probably was. 

Myslel si, že je chytrý dost, a nejspíš i byl. 

3 I think some people are being pretty 

nasty. 

Myslím, že pár lidí se k ní chová dost 

hnusně. 

4 If so the CIA was being unusually 

effective in covering it. 

Nevěřil, že ano, a pokud přece, daří se jim 

nezvykle dobře všechno utajit. 

5 I’m being honest. Jsem k vám upřímná. 

6 And I’m saying you’re being 

irresponsible.  

A já ti říkám, že se chováš nezodpovědně. 

7 And now I’m being honest. Tak teď ti říkám pravdu. 

8 French are being sneaky as hell of late. Francouzi jsou v poslední době příšerně 

záludní. 

9 And here I thought I was being so suave 

by letting you order for me. 

To mám z toho, že jsem ze zdvořilosti 

nechal na vás, abyste mi objednala. 

10 I could tell she was upset, but someone 

who didn’t know her well might have 

supposed she was being thoughtful. 

Poznala jsem, že je rozčilená, ale člověk, 

který ji tak dobře neznal, si mohl myslet, 

že je třeba jen zamyšlená. 

 

11 She thought she was being sensible, 

storing up pleasure so she wouldn’t have 

any unfaithful craving once married.  

Měla za to, že si počíná rozumně, když si 

nashromáždí do zásoby něco slasti, aby až 

se vdá, netrpěla nějakými nevěrnými 

tužbami. 

12 You are being so good, Mrs. Wintower. Zvládla jste to výborně, paní 

Wintowerová. 

13 I was being horribly nosey.  Byla jsem hrozně všetečná. 

14 No… she wouldn’t tell me… and I said she 

was being stupid and not to take it up to 

school, but she just wouldn’t listen and… 

and the I tried to grab it from her… and – 

and –  

Ne… nechtěla mi to prozradit… a já jí 

říkala, že je hloupá, že by to do školy 

neměla nosit, jenže ona mě vůbec 

neposlouchala a… a pak jsem jí ten balíček 

chtěla sebrat… jenže – jenže – 

15 Then he knew it was not the good-bye he 

was being awkward about. 

Pak poznal, že jeho rozpaky nezpůsobilo 

loučení. 

16 Chip is being modest. Chip je prostě přespříliš skromný. 

17 Sometimes I think he’s being very clever. Někdy mám dojem, že se chová velice 

mazaně. 

18 She is being careful. Je ve střehu. 

19 They were being quite friendly to each 

other, though oddly formal. 

Chovali se k sobě docela přátelsky, i když 

s podivnou zdvořilostí. 

20 McNeil wondered if he were being 

cowardly in avoiding this responsibility.  

McNeil dumal, jestli není zbabělé vyhýbat 

se vlastní odpovědnosti. 

21 You’re being ridiculous.  To je k smíchu. 

22 For such a quiet man the Bee King was 

being unusually forthcoming. 

Na tak zamlklého muže byl Včelí král 

překvapivě hovorný. 



23 Expert opinion is divided over whether 

Ibrahim was being truthful or whether he 

was having you on for a second time. 

Znalecké posudky se nemohou shodnout 

na tom, zda Ibrahim tentokrát říká pravdu, 

nebo tě chce zase oblafnout. 

24 I know when she’s being helpful and when 

she’s… interested. 

Poznám, kdy se snaží jenom pomoci, a 

kdy… projeví zájem. 

25 “Skeeter, he’s being generous,” Jill scolds. „Přestaň, Skeetere,“ vypeskuje ho Jill. 

„Snaží se bejt velkorysej.“ 

26 A woman did not contradict a man’s 

opinion when he was being serious unless 

it were in carefully measured terms. 

Žena neodporovala názoru muže, jestliže 

jej vyslovil vážně, a když přece, tedy velmi 

opatrně volenými slovy. 

27 You’re being foolish. Nemluv nesmysly. 

28 I’m being too careful, is all. Jsem jenom zbytečně opatrný, nic víc.  

29 Thomas thinks, he was being 

unnecessarily Welsh. 

Až moc velšské, pomyslí si Thomas. 

30 Then Carlo asked Dean if he was honest 

and specifically if he was being honest 

with him in the bottom of his soul. 

Pak se Carlo zeptal Deana, jestli je 

upřímný a zvlášť jestli je z celé duše 

upřímný k němu. 

31 Denise, he’s being stubborn and 

unreasonable. 

Deniso, odjakživa je strašně tvrdohlavý a 

chová se nerozumně. 

32 Except for the newspaper, we’re being so 

authentic it’s like nothing we’re wearing’s 

even been washed in this century. 

Kromě novin jsme tak autentičtí, že nic z 

toho, co máme na sobě, nebylo v tomhle 

století dokonce ani vypráno. 

33 Barry was being truthful. Barry mluvil pravdu.  

34 You’re being facetious.  Teď vtipkuješ přímo obhrouble. 

35 They are being thorough enough. Jsou důkladní, počínají si systematicky.  

36 If you were being flippant about it, you’d 

say that all it took was a little bit of fire, 

really, and some human shouting to go with 

it. 

Kdybyste to chtěli brát na lehkou váhu, 

mohli byste říct, že to přece stálo jen 

trochu ohně a nějaký ten lidský řev, který 

k tomu patřil. 

37 So far, Leigh was being playfully cagey 

about where he though they would find the 

“knight’s tomb,” which, according to the 

poem, would provide the password for 

opening the smaller cryptex. 

Zatím byl Leigh hravě tajuplný, když 

přišlo na to, kde podle jeho názoru mají 

hledat „rytířův rov,“ který by podle básně 

měl poskytnout heslo potřebné k otevření 

menšího kryptexu. 

38 But the Dominions are being irksome, and 

the Cabinet now seem to want to set up a 

new committee and commission new 

reports, while simultaneously pushing 

ahead with the Egyptian station that’s been 

sitting around half-built for seven years. 

Podle Milnerovy - Ecclesovy zprávy by to 

zřejmě bylo proveditelné, ale dominia se 

pořád kroutí a kabinet teď bude nejspíš 

chtít sestavit novou komisi, vydat novou 

zprávu a zároveň pokročit s tou egyptskou 

stanicí, která je už sedm let rozestavěná. 

39 Because he’s being stupid. Prostě z hlouposti. 

40 But then the doctor seemed to realize that 

he was being disagreeable and wandered 

away, returning almost immediately with 

two wine glasses and a bottle of sherry. 

Ale doktor si zřejmě postupně uvědomil, 

že je protivný, odšoural se, a vzápětí se 

vrátil se dvěma skleničkami a s lahví 

sherry. 

41 Wish I were being immodest, but I’m not.  Kéž bych uměl být neskromnější, ale 

neumím. 

42 In view of this I have tried to realize when I 

am being pushy or authoritarian and 

then correct it 

Na základě toho se snažím uvědomit si, 

kdy jsem bezohledně ctižádostivý nebo 

autoritářský, a pak to napravit. 

43 Strike did not think he was being paranoid 

in thinking that the attitude of the crop-

haired female detective inspector who has 

Strike se nedomníval, že je paranoidní, 

když si z přístupu nakrátko ostříhané 

inspektorky, která právě opustila místnost, 



just left the room contained a determination 

to make him sweat. 

dovodil, že je odhodlaná mu pořádně 

zatopit. 

44 But Rabbit worries they are being rude to 

Brumbach. 

Ale Králík má strach, že se vůči 

Brumbachovi chovají velmi nezdvořile. 

45 When one of us is making such an effort, I 

don’t see why one of us is being so darn 

offensive. 

Když se jeden z nás tak snaží, nechápu, 

proč je ten druhej tak zatraceně 

nepříjemnej. 

46 By making an effort from the beginning of 

this project not to inflict my ways on them, 

I now found that they were being quite 

successful at inflicting their ways on me. 

Od samého začátku projektu jsem se snažil 

příliš je neovlivňovat a nevnucovat jim 

lidské způsoby, a najednou jsem zjistil, že 

se jim celkem úspěšně daří vnutit mi jejich 

vlastní mravy. 

47 I thought I was being very kind. Říkal jsem si, že jsem se zachoval víc než 

laskavě. 

48 She wondered if she were being 

inconstant. 

Napadlo ji, jestli snad není přelétavá. 

49 She said she was glad he was being good 

and doing better.  

Je prý ráda, že se polepšil a je hodný. 

50 He was being deliberately rude.  Provokoval. 

51 I am being indiscreet? Jsem snad indiskrétní?  

52 But that means nothing because I cannot 

read other naturalists unless they are being 

extremely accurate and not literary.  

Ale to nic neznamená, já totiž nemůžu číst 

ani jiné knihy o přírodě, ledaže jsou 

naprosto věcné a neliterátské. 

53 Cupid is being unfair to Cockneys. Amor není cockneyům nakloněn .  

54 She rounded on Ron, Hermione, and Bill as 

though they were being noisy, and hissed. 

Otočila se k Ronovi, Hermioně a Billovi, 

jako kdyby se chovali kdovíjak hlučně, a 

sykla. 

55 Strike, who had already taken several 

hearty mouthfuls (far too much garlic, but 

he was hungry), felt he was being 

insufficiently sympathetic.   

Strika, který už mezitím spořádal několik 

vydatných soust (trochu moc česneku, ale 

měl hlad), napadlo, že by asi měl projevit 

větší účast. 

56 You think I’m being confrontational? Připadá ti, že vyvolávám konflikty? 

57 I think you are being very selfish. Myslím si, že se chováte velice sobecky. 

58 And since I’m being honest with you, this 

is how it went. 

A protože s vámi mluvím na rovinu, řeknu 

vám, jak to bylo. 

59 My mistress has had to sell some property, 

but she’s being clever with the 

arrangements. 

Moje paní musela prodat nějaký majetek, 

ale umí to zařídit chytře. 

60 And I’m suddenly wondering if you’re 

being truthful. 

A najednou mě napadlo, jestli mluvíte 

pravdu. 

61 I am afraid that Piers was being too clever 

in rooting for a natural loser, as my dear 

father would have said.  

Myslím, že Piers to s tou chytrostí přehnal, 

když tady fandí rozenému babralovi, jak 

by to byl vyjádřil můj drahý otec. 

62 It’s over and you’re being melodramatic.  Je po všem a vy to moc dramatizujete. 

63 He thought he was being funny. Myslel si, bůhvíjak není vtipný. 

64 He thought he was being helpful. Nate vůbec netušil, že je krutý, naopak si 

myslel, kdovíjak není vstřícný. 

65 Langdon was wary, but he now sensed 

Vittoria was being overly dramatic.  

Langdon byl opatrný, ale nyní měl dojem, 

že to Vittoria příliš dramatizuje. 

66 When I suggested to Villanelle that she was 

being deliberately mysterious and taking 

me a way I would never recognise again, 

she smiled and said she was taking me 

Když jsem podotkl, že Villanella se dělá 

schválně tajemnou a veze mne cestou, 

kterou si nikdy nezapamatuji, usmála se a 

pravila, že mě veze starodávnou stezkou, 

kterou si zapamatuje jenom převozník. 



down an ancient way that only a boatman 

could hope to remember.  

67 Since I can’t tell whether he is being 

entirely serious or entirely frivolous, I 

put a question I can’t remember putting to 

any of my adult friends before.  

Protože nevím, jestli to myslí naprosto 

vážně nebo naprosto lehkovážně, položím 

mu otázku, kterou jsem, pokud mě paměť 

neklame, v dospělosti žádnému příteli 

nepoložil. 

68 I knew I was being cruel, like when I’d 

taunt him of he didn’t know some big 

word. 

Uvědomoval jsem si, že ho trápím, jako 

když jsem se mu poškleboval, že nějaké 

těžké slovo nezná. 

69 She’s being aggressive as hell, insisting 

Quine must have bought the stuff himself. 

Je strašně agresivní, tvrdí, že Quine si ty 

věci musel nakoupit sám. 

70 I am so fond of you – you must not think 

bei this I am being cruel. 

Ty jsi mi hrozně milý – a nesmíš si o mně 

z toho všeho myslet, že já jsem krutá. 

71 At first she didn’t want to, because she had 

her lipstick on and all, but I was being 

seductive as hell and she didn’t have any 

alternative.  

Prvně nechtěla, že má namalovanou pusu, 

ale byl jsem svůdnej jak ďábel, a tak jí nic 

jinýho nezbejvalo. 

72 I was being good. Snažila jsem se. 

73 Perhaps this was being over-sensitive on 

his part, or over-timid. 

Možná že se na to dívá moc přecitlivěle 

nebo příliš nesměle. 

74 You could see they were being careful as 

hell not to drink up the minimum too fast. 

Bylo vidět, že si dávaj náramnej pozor, aby 

to svoje minimum nevypili moc rychle. 

75 Andrea was being unrealistic, she felt, and 

it was madness to press on. 

Cítila, že Andrea není realistický a že je to 

šílenství, když sledují tento cíl. 

76 She’s being frightfully obstinate. Je strašně tvrdohlavá. 

77 I was being nice, taking her crappy bloody 

picture and acting like it was good – I was 

being nice! 

Já jen byla hodná, vzala jsem si od ní ten 

pitomej obrázek a tvářila se, jaký je to 

veledílo – byla jsem jenom hodná! 

78 Now you are being absurd.  Teď nemluvíš rozumně. 

79 I’m the only one who is being reasonable, 

Adrian. 

Podívej, Adriane, já jsem v téhle chvíli 

velice rozumný. 

80 I didn’t know if he was being serious.  Nevěděla jsem, jestli to myslí vážně. 

81 Andrea was being truthful.  Andrea měl pravdu. 

82 I was being childish.  Byl jsem hloupý blázen. 

83 Maybe he is being too hard on the fellow. Možná je na toho chlapíka moc tvrdý. 

84 After the family from Three Mile Falls, Dr. 

Larch was being especially careful with 

Homer. 

Po zkušenostech z Three Mile Falls se Dr. 

Larch rozhodl postupovat v Homerově 

případě zvlášť obezřetně. 

85 He knew he was being stupid, knew that 

the Nimbus was beyond repair, but Harry 

couldn’t help it.  

Věděl, že se chová dětinsky, věděl, že jeho 

Nimbus už nikdy nikdo neopraví, ale 

nemohl si prostě pomoci. 

86 She was beginning to feel as though she 

were being lazy.  

Fiona si už začínala připadat jako lenoch. 

87 He’s being lenient.  Je shovívavý. 

88 Farrell was not sure what to make of Ellis. 

He was being cautious.  

Neví, co si má o Ellisovi myslet, a je ve 

střehu. 

89 It’s more disturbing than that, because it’s 

harder to detect and sometimes I have to 

wait before acting, uncertain whether a key 

man is being normally erratic or has been 

tampered with. 

O to je to znepokojivější, oč je to těžší určit 

a někdy musím čekat, než jednám, v 

nejistotě, zda ten určitý muž je jen 

normálně výstřední, anebo je-li s nimi 

spojen. 

90 Either way, he was being deceptive.  V každém případě mě oklamal. 



91 She was being territorial over her food 

supply.  

Už zas si zabírala své zásoby jídla. 

92 I’m being blunt. Říkám to natvrdo.  

93 She was being careful, I realized, not to 

use the sword, not to be any more specific 

than she had to be.  

Uvědomila jsem si, že je opatrná, vyhýbá 

se vulgárním slovům a nevyjadřuje se 

konkrétněji, než je nezbytně nutné. 

94 When he betrays, he is being loyal to 

himself. 

Když zrazuje, je věrný sám sobě. 

95 My dear aunt, this is being serious indeed.  To jsou vážná slova, drahá tetinko. 

96 You are being so stupid.  Začínáš se chovat jako pitomec. 

97 Personally, I think he’s being selfish. Osobně se domnívám, že je trochu 

sobecký. 

98 You’re being too Gothic.  Jste sprosťák. 

99 Hope recalled that whenever Nicky was 

being sick, she told him the same thing. 

Hope si vzpomněla, že když bylo Nickymu 

špatně, říkala mu úplně totéž. 

100 He thinks that the security on his shift is 

bad and the other guards are being too 

polite. 

Měl pocit, že disciplína vězňů během jeho 

služby je nedostatečná a ostatní dozorci 

jsou příliš slušní. 

 

 


