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7.  Příloha 

1.
a. Hun trakk hånden ut av håret mitt og lukket et øyeblikk på den, mens jeg løp å ta igjen Fred, og det er jo 

dette jeg husker, dette er minnets muskel, ikke den gamle damens gule gingre i krøllene mine, men at 
jeg løper og løper etter Fred, halvbroren min, og det er nesten umulig å ham igjen. (s.7)

b. Esther retira la main de mes cheveux et renifla quelques secondes tandis que je courais déjà retrouver 
Fred – et voici très précisément ce que je me remémore, voici le muscle de souvenir : non les doigts 
jaunis de la vieille dame dans mes boucles, mais ma course à perdre haleine pour rejoindre Fred, mon 
demi-frère, qu’il m’est impossible de rattraper. (s.7) [..- a toto je velmi přesně to, co si pamatuji,..]

c. Sundala mi ruku z hlavy, přičichla si k ní, já se rozběhl za Fredem a právě tohle si pamatuji, to je 
pohybový sval mé vzpomínky, ne zažloutlé prsty staré paní v mých vlasech, ale to, jak běžím za 
Fredem, za mým polovičním bratrem, a nemůžu ho dohonit. (s.5)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: rematizace za pomocí prezentačního výrazu, respektive předložky voici

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň 
výpovědní dynamičnosti (dále jen VD)  

IV. Typ information – presupposition (dále jen I-P) 

2.
a. Endelig sa han noe. – Hva var det du sa til kjerringa? - Til Esther? – Hvem ellers. Er dere på fornavn 

også nå? Jeg er sulten og kvalm. Jeg får lyst til å legge meg ned i grensset, sovne der mellom duene. 
(s.8)

b. Et enfin, enfin il consent à décorcher un mot. « Qu’est-ce que t’as dit à la vieille ? » « A Esther ? » « A 
qui d’autre ? Parce que vous en êtes déjà aux prénoms maintenant ? » J’ai tellement faim que j’en ai la 
nausée. J’ai envie de m’allonger dans l’herbe, de m’endormir, là, au milieu des pigeons. (s.9) [„Co jsi 
řekl tý starý bábě?“]

c. Konečně něco řekne. „Cos tý babě řekl?“ „Ester?“ „Komu jinýmu? Vy už si říkáte křestním jménem?“ 
Mám hlad a je mi špatně. Mám chuť lehnout si do trávy a usnout mezi holuby. (s.6)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: otázka Qu’est-ce qui/que

III. Vytčení člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ stressed-focus (dále jen S-F)

3.
a. Han bar sin sorte veske på strak arm, hatten var bredbremmet og bløt, han brukte sorte og blanke 

kalosjer fra første september til syttende mai, uansett vær, ansiktet var magert og rødmusset, nesen stod 
som et utropstegn mellom pannen og munnen og under denne synlige nesen hang den berømte dråpen, 
den hadde liksom vokst fast der for godt, da han gikk på ski fra Mylla vinteren 1939, og det var den 
siste gangen doktor Schultz fikk frisk luft.

b. Il portait sa sacoche noire à bout de bras, son chapeau mou à large bord et se caoutchoucs noirs et 
brillants qu’il ne quittait pas, quel que soit le temps, de septembre jusqu’au 17 mai, jour de fête 
nationale. Il avait un visage émacié, rougeaud, où le nez s’allongeait comme un point d’interrogation 
entre le front et la bouche. Au bout de ce tarin proéminent pendait la très célèbre goutte, qui semblait 
s’y être fixée pour de bon depuis ce fameux hiver de 1939 où il était allé faire du ski à Mylla, la dernère 
fois d’ailleurs où le docteur Schultz avait pris l’air pur. (s.99) [..., ostatně také naposledy, kdy se doktor 
Schultz nadýchal čitého vzduchu.]

c. V napjaté paži nesl černou lékařskou brašnu, na hlavě měkký klobouk s širokou krempou, od prvního 
září do sedmnáctého května nosil černé lesklé galoše bez ohledu na počasí, obličej měl hubený a 
zarudlý, nos mu trčel mezi čelem a ústy jako vykřičník a pod ním visela slavná kapka, jako by tam 
zůstala přirostlá od chvíle, kdy v zimě roku 1939 vyrazil na běžky a kdy se také naposledy nadýchal 
čerstvého vzduchu.

I. Příslovečné určení (čas)
II. FJ: podobná konstrukce: nevytýkací konstrukce (dále jen NVK) 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD 
IV. Typ I-P 
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4.
a. Tretten timer i Berlin og allereden et vrak. Det var telefonen som ringte. Jeg hørte den. Den vekket 

meg. Men jeg var et annet sted. Jeg var like ved. Jeg var frakoblet. Jeg var ikke jordet. (s. 15)
b. Treize heures à Berlin et déjà une épave. Le téléphone en train de sonner. Je l’entendais. Il me réveillait. 

Tout près. Déconnecté. Débranché. (s.15) [Telefon zvoní – vyjádřeno průběhově.]
c. Třináct hodin v Berlíně a je ze mě troska. Zazvonil telefon. Slyšel jsem ho. Vzbudil mě. Ale byl jsem 

jinde. Hned vedle. Opojený. Neuzemněný. (s.11)

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK (nevyjádřené sloveso) 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

5.
a. Det store viskelærer hadde vært over meg, som så mange ganger før. Det var ikke få viskelær jeg hadde 

brukt opp. Jeg husket bare hva jeg het, for hvem kan glemme et slikt navn : Barnum. Branum! (s.16)
b. La grande gomme m’était passé sur le corps, comme tant de fois auparavant. Les gommes dont j’étais

venu à bout ne se comptaient plus. Je me souvenais juste de mon prénom. Franchement, qui peut 
oublier un nom parel : Barnum? Barnum! (s.16) [ Gumy, které jsem zdolal, už se nepočítají.]

c. Jako už tolikrát předtím nade mnou usilovně gumovala obrovská guma. Pár už jsem jich spotřeboval.
Pamatoval jsem si jen to, jak se jmenuji, protože takové jméno nikdo nemůže zapomenout : Barnum. 
Barnum! (s.12)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: jiná konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P

6.
a. Den Gamle slår døren igjen, låser og snur seg mot Boletta. – Hva var det jeg sa? Han er fremdeles en 

idiot. (s.77)
b. Quant à La Vieille, elle claque la porte, la verrouille et lance à Bolletta : « Qu’est-ce que je disais ? 

C’est toujours un imbécile ! » (s.102) [”Co jsem říkala?]
c. Nejstarší za ním práskne dveřmi, zamkne a otočí se k Bolettě. „Co jsem říkala? Je to pořád stejný idiot. 

(s.64)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: otázka Qu’est-ce qui/que

III. Vytčení člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F 

7.
a. Han kunne vente. Peder var god til å vente. Det var jeg som hadde lært ham det . (s.17)
b. Il attendrait. Il était doué pour ça. Et pour cause, c’est moi qui l’a initié à l’art d’attente. (17.) [ To já ho 

zasvětil do umění čekat.]
c. Ale může počkat. Pederovi čekání jde. Naučil jsem ho to já. (s.12) 

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK: typ c’est ... qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

8.
a. Hadde det skjedd noe i natt ? Var det noen jeg måtte kjøpe blomster til , be om unnskyldning , be om 

forlatelse , jobbe gratis for , slikke på ryggen ? Ante ikke. (s.17)
b. S’était-il passé quelque chose la nuit dernière? Étais-je censé acheter des fleurs à quelqu’un, lui 

présenter mes excuses, demander pardon, bosser à l’oeil pour cette personne? Aucune idée. (s.19) [Měl 
jsem někomu koupit květiny, omluvit se mu, požádat o prominutí, makat pro něj zadarmo?]

c. Stalo se v noci něco? Musel jsem někomu koupit květiny, žádat o odpuštění, o prominutí, zadarmo 
pracovat, lízat někomu paty? Neměl jsem tušení. (s.13)

I. Předmět (nepřímý – opis předložkou)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 
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III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená 
IV. Typ I-P

9.
a. Gutten skal overleve. Andre tanker finnes ikke. Det er enkelt, innlysende og vakkert. Det er dette alt 

handler om.
b. Le garçon doit s’aguerrir. Le garçon doit survivre. Nulle autre pensée n’est de mise. C’est simple, 

lumineux et beau. Il n’est pas question d’autre chose. [O nic jiného nejde.] (s.161) 
c. Chlapec se musí zocelit. Musí přežít. O nic jiného nejde. Je to jednoduché, jasné a krásné. Jde jen a jen 

o to.

I. Předmět (presposisjonsobjekt)
II. FJ: podobná konstrukce: neosobní konstrukce  

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

10.
a. Da kommer to menn inn fra porten. Den ene er i uniform, den andre har en lang, mørk frakk, til tross for 

varmen. De går først bort til Vera , og et øyeblikk tror hun at de er fra Majorstuen politikammer og at de 
har funnet gjerningsmannen, han som overfalt henne, og det skremmer Vera like mye som det forundrer 
henne, at hun ikke vet om hun i dette øyeblikket, som hun tror er sannhetens øyeblikk, er lettet, eller om 
hun blir enda reddere, for nå skal den onde skyggen som kom bak henne, skyggen med bare ni fingre, få 
et navn, og hun vet plutselig ikke om hun vil det slik, høre denne skyggens navn og se hans ansikt. Men 
det er ikke Vera de ønsker å snakke med, det er fru Arnesen de leter etter, det var ingen som var 
hjemme i leiligheten og nå tenkte de at hun kanskje kunne være her nede.

b. Soudain, deux hommes franchissent le porche. L’un porte un uniforme, le second un long manteau 
sombre, malgré le chaleur. Comme ils s’approchent aussitôt de Vera, elle croit tout d’un coup qu’ils 
viennent du commissariat de Majorstuen, qu’ils ont trouvé le crominel, celui qui l’agressée – et, avec 
autant de frayeur que d’étonnement, elle prend conscience en cet instant, l’instant de vérité à ses yeux, 
qu’elle ignore si cela la soulage ou la terrorise davantage car désormais l’ombre du mal, aux neuf doigts 
seulement, qui s’est approché d’elle par-derrière, va porter un nom ; et elle n’est pas sûre d’avoir envie 
qu’il en soit ainsi, se souhaiter entendre le nom de cette ombre, de voir son visage. Mais ce n’est pas à 
Vera qu’ils désirent parler. Non, c’est Mme Arnesen qu’ils cherchent. Personne n’était à l’appartement, 
ils ont pensé que peut-être elle se trouverait en bas. (s.141) 

c. Vtom vejdou průjezdem dva muži. Jeden má na sobě uniformu, druhý má dlouhý, tmavý kabát , i když 
je teplo. Zamíří nejdřív k Veře, která si na okamžik pomyslela, že jsou od policie a našli pachatele, 
který ji přepadl, a to ji stejnou měrou poděsí jako udiví, takže si pomyslí, že nastal okamžik pravdy, a 
neví, jestli se jí ulevilo, anebo jestli bude mít ještě větší strach, protože teď se za ní bude pořád plížit ten 
zlý stín s pouhými devíti prsty, jeho jméno, a ona najednou neví, jestli to tak chce, jestli chce slyšet jeho 
jméno a vidět jeho obličej. Jenže muži nechtějí mluvit s Verou, ale hledají paní Arnesenovou, u nich 
doma nikdo nebyl, tak je napadlo, že je třeba někde na dvoře.

I. Předmět (presposisjonsobjekt)
II. FJ: VK: rámcová VK: typ c’est ... qui/que (moderní) 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

11.
a. Servitøren smilte såvidt da han ga meg flasken. Det slo meg plutselig hvor ung han var. Han bar 

hotellets uniform med en keitete verdighet, nesten trass, som et barn som har stjålet farens mørke dress. 
Jeg antok at han kom fra det gamle Øst-Tyskland, det var noe med den trassen som fikk meg til å tro 
det. (s.19)

b. Le serveur me l’a tendue avec un sourire contraint. Sa jeunesse m’a frappé. Il arborait la livrée de 
l’hôtel non sans dignité, mais avec une gaucherie guindée, à la limite de la provocation, comme un 
enfant qui aurait piqué le costume sombre de son père. Son côté bravache m’a fait penser qu’il venait de 
la vieille Allemagne de l’Est. (s.21) [To jeho chvastounství mě přivedlo k tomu, že pochází z bývalého 
východního Německa.]

c. Když mi číšník podával láhev, neznatelně se usmál. Udeřilo mě do očí, jak je mladý. Nosil hotelovou 
uniformu s živočišnou důstojností, skoro se vzdorem, jako dítě, které tajně ukradlo otcův oblek. Usoudil
jsem, že pochází z bývalého východního Německa, přivedl mě k tomu právě ten jeho zvláštní vzdor. 
(s.15)
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I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F

12.
a. Peder fant meg uansett. Selv om jeg gjemte meg bak hjellene på Røst, fant han meg. Sov jeg i 

fyllearresten, var det sannsynligvis Peder som vekket meg. Våknet jeg på Cochs hospits i Bogstadveien 
, var det Peder som banket på døren. (s.19)

b. Peder avait fini par me retrouver. Même si je me cachais derrière les séchoirs à poisson sur l’île de Røst, 
c’était Peder qui me retrouvait. Si je dormais au poste de police après avoir été arrêté pour état 
d’ébriété, c’était certainement lui qui me réveillait. Si j’ouvrais les yeux au Cochs hospits, c’était parce 
qu’il tambourinait à la porte. (s.21) [..., byl by to určitě Peder, kdo by mě probudil.]

c. Takže Peder mě stejně našel. I kdybych se schovával za stojany na sušení tresek na Lofotech, našel by 
mě. Kdybych spal na záchytce, probudil by mě pravděpodobně Peder. Kdybych strávil noc v Cochově 
noclehárně na Bogstadské ulici, na dveře by klepal Peder. (s.15)

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P

13.
a. Peder fant meg uansett. Selv om jeg gjemte meg bak hjellene på Røst, fant han meg. Sov jeg i 

fyllearresten, var det sannsynligvis Peder som vekket meg. Våknet jeg på Cochs hospits i Bogstadveien 
, var det Peder som banket på døren. (s.19)

b. Peder avait fini par me retrouver. Même si je me cachais derrière les séchoirs à poisson sur l’île de Røst, 
c’était Peder qui me retrouvait. Si je dormais au poste de police après avoir été arrêté pour état 
d’ébriété, c’était certainement lui qui me réveillait.Si j’ouvrais les yeux au Cochs hospits, c’était parce 
qu’il tambourinait à la porte. (s.21) [..., bylo by to proto, že by bubnoval na dveře.]

c. Takže Peder mě stejně našel. I kdybych se schovával za stojany na sušení tresek na Lofotech, našel by 
mě. Kdybych spal na záchytce, probudil by mě pravděpodobně Peder. Kdybych strávil noc v Cochově 
noclehárně na Bogstadské ulici, na dveře by klepal Peder. (s.15)

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P

14.
a. Jeg husket det far pleide å si : Det er ikke det du ser som er viktig , men det du tror du ser. (s.21)
b. Une phrase que répétait mon père m’est alors revenue en mémoire : « Le plus important n’est pas ce 

que tu vois, mas ce que tu crois voir. » (s.23) [”Nejdůležitější není to, co vidíš, ale co si myslíš, že 
vidíš.”]

c. Pamatuji si, jak otec často říkal : „Není důležité, co vidíš, ale co si myslíš, že vidíš.“ (s.16). 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

15.
a. Jeg tømte flasken og nå kjente jeg en av de som satt der. Det var det jeg hadde fryktet, en kjent kritiker, 

en gammel kjenning, jeg nevner ikke hennes navn, vi kalte henne bare Elgen, for hun minnet oss alltid 
om solnedgang . (s.21)

b. Au moment précis où j’ai vidé ma bouteille, j’ai reconnu une des personnes assises dans le sauna.
Conformément à mes pires appréhensions, il s’agissait d’une critique de cinéma très écoutée (une vieille 
connaissance dirons-nous et je ne dirai pas son nom) ; simplement, comme elle nous faisait toujours 
penser aux couchers de soleil, nous la surnomions l’Élan. (s.23-24) [Ve shodě s mými nejhoršími 
obavami, ...]

c. Dopil jsem láhev a jednu z návštěvnic sauny jsem poznal. Právě toho jsem se bál, filmová kritička, stará 
známá, neuvedu tady její jméno, říkali jsme jí Losice, protože losi mi připomínají západ slunce. (s.16)
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I. Předmět (přímý)
II. FJ: jiná konstrukce  

III. Vytčení člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F

16.
a. Tunga di er et sklie, pleide å si Fred. Det var bare jeg som hadde hørt det .(s.21)
b. « Ta langue est une glissoire », disait tout le tems Fred. Apparemment, j’étais le seul à l’avoir entendu.

(s.24) [..., byl jsem jediný, kdo ho slyšel.]
c. Ty máš jazyk jako klouzačku, říkával mi Fred. Slyšel jsem to jen já .(s.17) 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

17.
a. – Takk sa han plutselig. For colaen. - Det er tvert imot jeg som skal takke, sa jeg. (s.22) 
b. « Merci, a-t-il lancé de manière inattendue. Pour le Coca. » « Ce serait plutôt à moi de vous remercier. » 

(s. 25) [To spíš já bych vám měl poděkovat.]
c. „Děkuji,“ řekl najednou on. „Za kolu.“ „Děkovat musím naopak já, “ opáčil jsem. (s. 17) 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: vytčení prezentativem c’est (element ve fokusu odpovídá 

zdůrazněnému členu v norském originále)
III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

18.
a. Jeg ga ham fem mark for å la være. Han så bedrøvet på seddelen før den var plutselig borte mellom de 

glatte, grå fingrene og det var umulig å se om jeg hadde fornærmet ham, ved å gi for mye, eller altfor 
lite. Han lignet en tjener fra kolonitiden. Det var han som trakk i trådene på Kempinski hotell. (s.22) 

b. [...] je lui ai filé cinq marks pour l’en dissuader. Il a jeté un coup d’oeil navré au billet avant que celui-
ci ne disparaissait soudain entre ses doigts lisses et gris ; il m’été impossible de distinguer si je l’avais 
vexé en lui dannant trop ou pas assez. Il resemblait à un domestique de l’époque coloniale. C’était lui 
qui tirait les ficelles à l’hôtel, [...]. (s.26) [To on tahal za nitky v hotelu, ...]

c. Dal jsem mu pět marek, aby mě nechal být. Než mu bankovka zmizela mezi hladkými zašedlými prsty, 
zasmušile se na ni podíval a já nepoznal, jestli jsem ho urazil tím, že jsem mu dal moc, anebo málo. 
Připomínal mi sluhu z koloniálních dob.V hotelu Kempinski tahal za šňůrky právě on. (s.18) 

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P

19.
a. Jeg ga ham fem mark for å la være. Han så bedrøvet på seddelen før den var plutselig borte mellom de 

glatte, grå fingrene og det var umulig å se om jeg hadde fornærmet ham, ved å gi for mye, eller altfor 
lite. Han lignet en tjener fra kolonitiden. Det var han som trakk i trådene på Kempinski hotell.Det var
han som brettet dorullene. ( s.22) 

b. [...] je lui ai filé cinq marks pour l’en dissuader. Il a jeté un coup d’oeil navré au billet avant que celui-
ci ne disparaissait soudain entre ses doigts lisses et gris ; il m’été impossible de distinguer si je l’avais 
vexé en lui dannant trop ou pas assez. Il resemblait à un domestique de l’époque coloniale.C’était lui 
qui tirait les ficelles à l’hôtel, lui qui pliait les rouleaux de papier toilette. (s.26) [To on přehýbal ruličky 
toaletního papíru.]

c. Dal jsem mu pět marek, aby mě nechal být. Než mu bankovka zmizela mezi hladkými zašedlými prsty, 
zasmušile se na ni podíval a já nepoznal, jestli jsem ho urazil tím, že jsem mu dal moc, anebo málo. 
Připomínal mi sluhu z koloniálních dob.V hotelu Kempinski tahal za šňůrky právě on. Přehýbal okraje 
toaletního papíru. (s.18)

I. Podmět
II. FJ:  VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

http://korpus.cz/Park/context?queryid=3cA2F5BcB84CbCfd&corpname=intercorp_no&pos=949917&hitlen=2
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III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P

20.
a. Og gjennom alt dette kom Peder stormende, slipsknuten hang midt på magen, munnen beveget seg hele 

tiden, det så ut som om han hyperventilerte eller bare prøvde å sette ny rekord i passiv røyking. Det var
ikke umulig at det var Peder som døde i løpet av denne kvelden. Han stanset rett foran meg og hev etter 
pusten. (s.25) 

b. Et, au beau milieu de tout ça, Peder est arrivé comme un ouragan, le noeud de cravate à miventre, la 
bouche perpétuellement en mouvement ; on aurait dit qu’il était en hyperventilation ou qu’il essayait de 
battre le record de tabagisme passif. Peder ne mourait pas au cours de la soirée, pas lui, c’était 
impossible. Hors haleine, il s’est immobilisé à ma hauteur. (s.29) [Peder by nemohl zemřít během 
dnešního večer, on ne, to bylo nemožné.]

c. A tím davem se prodíral Peder, uzel kravaty mu visel na půli břicha, ústa se bez přestání pohybovala, 
vypadalo to, jako by mocně ventiloval nebo se pokoušel vytvořit rekord v pasivním kouření. Dnes večer 
by tu klidně mohl umřít Peder. Zastavil se přímo přede mnou a lapal po dechu. (s.20) 

I. Podmět
II. FJ: jiná konstrukce, překlad neodpovídá originálu 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

21.
a. Og da Peder sa det eksploderte øyeblikket, min bunkers, og tiden kom mot meg fra alle kanter. Jeg tok 

tak i jakken hans og presset ham opp mot veggen. Jeg tror noen begynte å legge merke til oss. Det var et 
raseri i meg som jeg knapt kunne kjenne igjen. Det gjorde nesten godt. Det var noe å gå på. (s.25)

b. En entendant Peder prononcer cette phrase, j’ai senti en moi une déflagration : l’instant, mon bunker 
intérieur, venait d’exploser ; [...] Je l’ai pris par le revers de la veste et je l’ai plaqué contre le mur. [...] 
Il m’a semblé qu’on commençait à nous regarder. J’avais du mal à reconnaître la rage qui me 
consumait. Comme si elle faisait de bien. Comme si c’était un rail de sécurité. (s.30) [Měl jsem co dělat 
rozpoznat zuřivost, která mnou cloumala. ]

c. Jakmile to dořekl, moje vnitřní nálož explodovala a ze všech stran na mě dolehl čas. Chytil jsem Pedera 
za sako a přimáčkl ho na zeď. Myslím, že si nás někdo všiml. Lomcoval mnou vztek, který jsem 
nepoznával. Skoro mi to udělalo dobře. Bylo na čem ho vybít. (s.20) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

22.
a. – Er det fornavnet eller etternavnet ditt? – Begge deler. Kommer an på hvem jeg snakker med. Torben 

smilte. – Var ikke Barnum en amerikansk svindler? There’s a sucker born every minute. – Feil, sa jeg. 
Det var en bankmann som sa det. David Hannum. Men det var Barnum som sa : Let’s get the show on 
the road.“ (s.27)

b. « Et c’est votre nom ou votre prénom ? » « Les deux. En fonction de mon interlocuteur. » Torben a 
souri. « Mais...Barnum, ce n’était pas un escroc américain ? There’s a sucker born every minute. » 
« Ereur, ai-je rectifié. C’est un banquier qui a dit ça. David Hannum. En revanche, c’est bien Barnum 
qui a dit : Let’s get the show on the road. » (s.32) [To byl jeden bankéř, co tohle řekl.]

c. „Je to křestní jméno nebo příjmení?“ – „Obojí. Záleží na tom, s kým mluvím.“ Toren se usmál. „Nebyl 
Barnum nějaký americký podvodník? Známý tím, že řekl, že každou minutu se narodí jeden šejdíř?“ –
„Omyl,“ řekl jsem. „To prohlásil jeden bankéř. David Hannum. Ale Barnumovo heslo znělo Let’s get 
the show on the road.“ (s.21) 

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

23.
a. – Er det fornavnet eller etternavnet ditt? – Begge deler. Kommer an på hvem jeg snakker med. Torben 

smilte. – Var ikke Barnum en amerikansk svindler? There’s a sucker born every minute. – Feil, sa jeg. 

http://korpus.cz/Park/context?queryid=3cA2F5BcB84CbCfd&corpname=intercorp_no&pos=951790&hitlen=2
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Det var en bankmann som sa det. David Hannum. Men det var Barnum som sa : Let’s get the show on 
the road.“ (s.27)

b. « Et c’est votre nom ou votre prénom ? » « Les deux. En fonction de mon interlocuteur. » Torben a 
souri. « Mais...Barnum, ce n’était pas un escroc américain ? There’s a sucker born every minute. » 
« Ereur, ai-je rectifié. C’est un banquier qui a dit ça. David Hannum. En revanche, c’est bien Barnum 
qui a dit : Let’s get the show on the road. » (s.32) [Ale byl to Barnum, kdo řekl : ...]

c. „Je to křestní jméno nebo příjmení?“ – „Obojí. Záleží na tom, s kým mluvím.“ Toren se usmál. „Nebyl 
Barnum nějaký americký podvodník? Známý tím, že řekl, že každou minutu se narodí jeden šejdíř?“ –
„Omyl,“ řekl jsem. „To prohlásil jeden bankéř. David Hannum. Ale Barnumovo heslo znělo Let’s get 
the show on the road.“ (s.21) 

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

24.
a. Jeg reiste meg. Jeg ble plutselig urolog. Det var det ansiktet fra heisen som vendte tilbake, en hel kube 

av ansikter som ble tredd på meg, ett etter ett. (s.29) 
b. Soudain effrayé, je me suis levé. C’était le reflet de mon visage, dans l’ascenseur. Il revenait . Un cube 

entier de visages qui se profilait sur moi, les uns à la suite des autres. (s.36) [To ten odraz mého 
obličeje, v tom výtaju. Pořád se mi vracel.]

c. Vstal jsem. Najednou jsem ztratil klid. Pořád se mi vracel obličej z výtahu, padala na mě celá krychle 
tváří, jedna za druhou. (s.24) 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:rozštěpení jádra výpovědi do dvou vět, opakování podmětu

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

25.
a. „Du husker vel hva de store guttene sa? Det er familien som gjelder nå.“ (s.30) 
b. « Tu te souviens de ce qu’on dit nos pointures. C’est la famille qui compte de nos jours. » (s.37) [To 

rodina se dnes nejvíce počítá.]
c. „Pamatuješ přece, co říkali naší velcí hoši? Teď je v módě rodina .“ (s.24) 

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P

26.
a. Hvis jeg lukket øynene forsvant alle lydene, som om synsnerven var koblet til ørets labyrint, men det 

var lenge siden jeg trodde verden forsvant også, så lekende lett, bare jeg lukket øynene godt nok. Helst 
ville jeg at begge delene skulle forsvinne, både lydene og den verden som lydene oppstår i. (s.31) 

b. Pour peu que je ferme les yeux, les bruits disparaîtraient comme si le nerf optique était relié au 
labyrinthe de l’oreille. Ceci étant, j’avais cessé de croire depuis belle lurette qu’il me suffisait de clore 
les paupières pour provoquer la disparition du monde, et ce avec une simplicité enfantine. Dans l’idéal, 
j’aurais préféré leur disparition à tous les deux, le tumulte et le monde qui l’accouchait. (s.38) [..., to už 
opravdu hodně dlouho, co jsem přestal věřit, že mi ke zmizení světa stačí zavřít víčka.]

c. Kdybych zavřel oči, zmizely by všechny zvuky, jako by se oční nerv propojil s labyrintem v uchu, ale 
už je to dávno, co jsem věřil, že tím zmizí i svět, tak to bylo lehké, jenom jsem musel dobře zavřít oči. 
Nejradši bych byl, aby obojí zmizelo, zvuky i svět, ve kterém vznikají. (s.25) 

I. Příslovečné určení (čas)
II. FJ:  podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

27.
a. [...] Den Gamle og snur seg mot Boletta, som hittil har tiet, men som nå bøyer seg fram og tar datterens 

hånd. – Det er noe de må vite, Vera. – Jeg vil se ham, mor. – Ja, du skal snart få holde ham.

http://korpus.cz/Park/context?queryid=3cA2F5BcB84CbCfd&corpname=intercorp_no&pos=954209&hitlen=2
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b. [...] La Vieille avant de se tourner vers Boletta qui, silencieuse jusque-là, se penche pour prendre la 
main de sa fille. « Il y a quelque chose qu’ils doivent savoir, Vera. » « Je veux le voir, maman. » « Oui. 
Et bientôt tu pourras même le tenir dans tes bras. » (s.135) 

c. […] Nejstarší a obrátí se na Bolettu, která až dosud mlčela, ale teď se naklání a bere dceru za ruku. 
„Něco jim musíš říct, Vero.“ „Chci ho vidět, mami.“ „Ano, brzy ti ho dají.“

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK: rámcová VK, typ il y a … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

28.
a. Hva mener du? hvisker Vera. – At gutten blir sendt til en annen kant av landet. Det er det beste. Da 

skyves skjermbrettet til side enda en gang, og nå så kraftig at det velter overende på gulvet. Det er Den 
Gamle som står der. Hun er opphisset og lavmælt. – Vi er tre kvinner på til sammen 131 år i vårt hus og 
vi skal ta godt vare på Veras gutt!

b. « Qu’est-ce que vous voulez dire ? » demande Vera, tout bas. « Que l’enfant soit envoyé dans une autre 
région. C’est le mieux. » Là, le paravent est une nouvelle fois replié mais avec une telle violence qu’il 
tombe à la renverse. La Vieille se tient devant eux. Elle est exaltée, parle d’une voix sourde. « Nous 
sommes trois femmes dans notre maison, nous avons cent trente et un ans à nous trois, et nous nous 
occuperons parfaitement du fils de Vera ! (s.137-138)

c. „Co tím myslíte?“ zašeptá Vera. „Že chlapce pošleme do jiného koutu země. Tak to bude nejlepší.“ 
Ještě jednou se paraván pohne, a tentokrát tak silně, že se převrátí na podlahu. Za ním stojí Nejstarší. Je 
rozrušená na nejvyšší míru, ale mluví tiše. „Jsme doma tři ženy a dohromady je nám 131 let, tak se snad 
dokážeme o Veřina chlapce postarat!

I. Podmět 
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově zapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ S-F 

29.
a. Da kommer to menn inn fra porten. Den ene er i uniform, den andre har en lang, mørk frakk, til tross for 

varmen. De går først bort til Ver , og et øyeblikk tror hun at de er fra Majorstuen politikammer og at de 
har funnet gjerningsmannen, han som overfalt henne, og det skremmer Vera like mye som det forundrer 
henne, at hun ikke vet om hun i dette øyeblikket, som hun tror er sannhetens øyeblikk, er lettet, eller om 
hun blir enda reddere, for nå skal den onde skyggen som kom bak henne, skyggen med bare ni fingre, få 
et navn, og hun vet plutselig ikke om hun vil det slik, høre denne skyggens navn og se hans ansikt. Men 
det er ikke Vera de ønsker å snakke med, det er fru Arnesen de leter etter, det var ingen som var 
hjemme i leiligheten og nå tenkte de at hun kanskje kunne være her nede.

b. Soudain, deux hommes franchissent le porche. L’un porte un uniforme, le second un long manteau 
sombre, malgré le chaleur. Comme ils s’approchent aussitôt de Vera, elle croit tout d’un coup qu’ils 
viennent du commissariat de Majorstuen, qu’ils ont trouvé le crominel, celui qui l’agressée – et, avec 
autant de frayeur que d’étonnement, elle prend conscience en cet instant, l’instant de vérité à ses yeux, 
qu’elle ignore si cela la soulage ou la terrorise davantage car désormais l’ombre du mal, aux neuf doigts 
seulement, qui s’est approché d’elle par-derrière, va porter un nom ; et elle n’est pas sûre d’avoir envie 
qu’il en soit ainsi, se souhaiter entendre le nom de cette ombre, de voir son visage. Mais ce n’est pas à 
Vera qu’ils désirent parler. Non, c’est Mme Arnesen qu’ils cherchent. Personne n’était à l’appartement, 
ils ont pensé que peut-être elle se trouverait en bas. (s.141)

c. Vtom vejdou průjezdem dva muži. Jeden má na sobě uniformu, druhý má dlouhý, tmavý kabát , i když 
je teplo. Zamíří nejdřív k Veře, která si na okamžik pomyslela, že jsou od policie a našli pachatele, 
který ji přepadl, a to ji stejnou měrou poděsí jako udiví, takže si pomyslí, že nastal okamžik pravdy, a 
neví, jestli se jí ulevilo, anebo jestli bude mít ještě větší strach, protože teď se za ní bude pořád plížit ten 
zlý stín s pouhými devíti prsty, jeho jméno, a ona najednou neví, jestli to tak chce, jestli chce slyšet jeho 
jméno a vidět jeho obličej. Jenže muži nechtějí mluvit s Verou, ale hledají paní Arnesenovou, u nich 
doma nikdo nebyl, tak je napadlo, že je třeba někde na dvoře.

I. Předmět (presposisjonsobjekt) 
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojený
IV. Typ S-F

http://korpus.cz/Park/context?queryid=b52a7E0C36aBB441&corpname=intercorp_no&pos=988966&hitlen=3
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30.
a. Og hun [Vera] ler stille mens hun strekker seg etter de slake snorene som er ru mot fingrene og lett å 

stikke seg på hvis hun ikke er litt forsiktig. Det er Vera, vår mor, som står slik, alene på tørkeloftet, hun 
ler og slipper treklypene ned i den vide forklelommen og legger plagg etter plagg pent i den flettete 
kurven ved siden av seg. (s.37) 

b. Elle [Vera] s’étire pour atteindre ces cordes lâches qui lui râpent les doigts et pourraient la piquer dans 
un instant d’inattention. Voici Vera, notre mère. Elle se tient ansi, les dos dressé. Elle est au grenier, 
seule, et elle rit. Elle laisse tomber les pinces à linge dans la vaste poche de son tablier, empile 
délecatement les vêtements dans la panière tressée posée à côté d’elle. (s.45) [Tady je Vera, naše matka. 
Takhle stojí, záda vzpřímená.]

c. A tiše se zasměje, když zvedá ruce ke křivě nataženým šňůrám, jsou v prstech drsné, mohla by se o ně 
říznout, kdyby nedávala pozor. Na půdě stojí Vera, naše matka, směje se, pouští kolíčky do široké 
kapsy vpředu na zástěře a jeden kus prádla za druhým skládá do proutěného koše. (s.31)

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:jádro norské vytýkací konstrukce je rozděleno ve francouzštině do dvou 

vět, první věta uvozena prezentativem voici
III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

31.
a. Vera strekker seg mot klessnoren og skal hekte ned den siste kjolen, hennes blå kjole, som hun heller 

ikke har rukket å bruke ennå, og akkurat da, idet hun klemmer den ene treklypen løs og holder kjolen på 
plass med den andre hånden slik at den ikke skal subbe nedi det støvete gulvet, hører hun skritt bak seg, 
de nærmer seg langsomt og Vera tror et øyeblikk at det er Rakel som er tilbake og nå har hun løpt 
gjennom alle gangene for å treffe henne, men det er sikkert Boletta som har mistet tålmodigheten og 
kommer for å hjelpe henne med å bli ferdig, for de har ingen tid å miste, det er fred, krigen er over, og 
Vera skal til å si noe til moren, jada, det er bare denne kjolen igjen nå, ser du hvor fin den er, eller 
kanskje hun bare skal le, le av bare glede, og etterpå kan de bære kleskurven sammen ned alle trappene. 
(s.37)

b. Vera se hisse sur la pointe des pieds pour retirer de la corde la dernière robe, sa robe bleue qu’elle n’a 
pas encore au l’occasion de porter – et là, à ce moment précis, tandis que d’une main elle appuie sur les 
extrémités de l’épingle en bois et que de l’autre elle maintient la robe pour qu’elle ne glisse pas sur le 
sol jonché de poussière, là, elle entend des pas derrière elle. Elles se rapprochent très lentement. Vera 
croit un instant que ce n’est autre que Rakel. Oui, Rakel est rentrée désormais, elle a traversé en courant 
tous les couloirs pour la retrouver. Mais non, ce ne peut être que Boletta qui, impatiente, est montée 
l’aider, histoire d’en finir le plus vite possible car elles n’ont pas une seconde à perdre. [...] (s. 46) [..., 
že to není nikdo jiný než Rakel. Ano, Rakel je od nynějška zpět, ...]

c. Vera se natáhne ke šňůře a chystá se sundat poslední kus, modré šaty, které ještě neměla na sobě, a 
právě když uvolní jeden kolíček a druhou rukou drží šaty, aby se neotřely o zaprášenou podlahu, uslyší 
za sebou blížící se kroky a Vera si pomyslí, že se vrátila Ráchel, že proběhla všemi průjezdy, jen aby se 
s ní hned viděla, ale spíš to bude Boletta, která ztratila trpělivost a jde jí pomoct, protože přece nebudou 
ztrácet čas na půdě, je mír, je po válce a Vera matce řekne už jenom tyhle šaty, vidíš, jak jsou pěkné, 
anebo se bude jen smát z čiré radosti a pak spolu ponesou koš s prádlem dolů po schodech. (s.32) 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:norská vytýkací konstrukce rozdělena ve francouzštině do dvou vět, 

první věta rematizuje větný člen za pomoci restriktivního výrazu ne … que, druhá věta užívá 
expresivního vytknutí částice oui (ano)

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená 
IV. Typ I-P 

32.
a. Vera strekker seg mot klessnoren og skal hekte ned den siste kjolen, hennes blå kjole, som hun heller 

ikke har rukket å bruke ennå, og akkurat da, idet hun klemmer den ene treklypen løs og holder kjolen på 
plass med den andre hånden slik at den ikke skal subbe nedi det støvete gulvet, hører hun skritt bak seg, 
de nærmer seg langsomt og Vera tror et øyeblikk at det er Rakel som er tilbake og nå har hun løpt 
gjennom alle gangene for å treffe henne, men det er sikkert Boletta som har mistet tålmodigheten og 
kommer for å hjelpe henne med å bli ferdig, for de har ingen tid å miste, det er fred, krigen er over, og 
Vera skal til å si noe til moren, jada, det er bare denne kjolen igjen nå, ser du hvor fin den er, eller 
kanskje hun bare skal le, le av bare glede, og etterpå kan de bære kleskurven sammen ned alle trappene. 
(s.37)

http://korpus.cz/Park/context?queryid=3cA2F5BcB84CbCfd&corpname=intercorp_no&pos=956680&hitlen=2
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b. Vera se hisse sur la pointe des pieds pour retirer de la corde la dernière robe, sa robe bleue qu’elle n’a 
pas encore au l’occasion de porter – et là, à ce moment précis, tandis que d’une main elle appuie sur les 
extrémités de l’épingle en bois et que de l’autre elle maintient la robe pour qu’elle ne glisse pas sur le 
sol jonché de poussière, là, elle entend des pas derrière elle. Elles se rapprochent très lentement. Vera
croit un instant que ce n’est autre que Rakel. Oui, Rakel est rentrée désormais, elle a traversé en courant 
tous les couloirs pour la retrouver. Mais non, ce ne peut être que Boletta qui, impatiente, est montée 
l’aider, histoire d’en finir le plus vite possible car elles n’ont pas une seconde à perdre. [...] (s. 46) [Ale 
ne, to nemůže být nikdo jiný než Boletta, která celá netrpělivá jí přišla na pomoc, aby s tím byly co 
nejdříve hotovy, neboť nemají ani sekundu nazbyt.] 

c. Vera se natáhne ke šňůře a chystá se sundat poslední kus, modré šaty, které ještě neměla na sobě, a 
právě když uvolní jeden kolíček a druhou rukou drží šaty, aby se neotřely o zaprášenou podlahu, uslyší 
za sebou blížící se kroky a Vera si pomyslí, že se vrátila Ráchel, že proběhla všemi průjezdy, jen aby se 
s ní hned viděla, ale spíš to bude Boletta, která ztratila trpělivost a jde jí pomoct, protože přece nebudou 
ztrácet čas na půdě, je mír, je po válce a Vera matce řekne už jenom tyhle šaty, vidíš, jak jsou pěkné, 
anebo se bude jen smát z čiré radosti a pak spolu ponesou koš s prádlem dolů po schodech. (s.32) 

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

33.
a. Hun ser hendene hans som river opp skjørtet, og det er bare dette hun ser av ham, hendene, og den ene 

hånden mangler en finger og hun hogger neglene inn i denne hånden, men det kommer ikke en lyd fra 
mannen, ni fingre, det er alt han er. (s.39) 

b. Elle voit les mains de l’homme lui soulever précipitamment la jupe et c’est tout ce qu’elle distingue de 
lui : ses mains. Ces mains dont l’une n’a que quatre doigts. Elle y plante ses ongles. Or même là, 
l’homme ne profère aucun son. Neuf doigts, c’est tout ce qu’il est. (s.47) [a to je vše, co je z něj 
schopna rozeznat : ...]

c. Vidí jeho ruce, jak vyhrnují sukni, a vidí z něj právě jen ty ruce, na jedné chybí prst a ona do ní zatne 
nehty, ale muž nevydá ani hlásku, je prostě jen devět prstů. (s.32) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

34.
a. Hun ser hendene hans som river opp skjørtet, og det er bare dette hun ser av ham, hendene, og den ene 

hånden mangler en finger og hun hogger neglene inn i denne hånden, men det kommer ikke en lyd fra 
mannen, ni fingre, det er alt han er . (s.39)

b. Elle voit les mains de l’homme lui soulever précipitamment la jupe et c’est tout ce qu’elle distingue de 
lui : ses mains. Ces mains dont l’une n’a que quatre doigts. Elle y plante ses ongles. Or même là, 
l’homme ne profère aucun son. Neuf doigts, c’est tout ce qu’il est. (s.47) [To je celý on, jen těch devět 
prstů.]

c. Vidí jeho ruce, jak vyhrnují sukni, a vidí z něj právě jen ty ruce, na jedné chybí prst a ona do ní zatne 
nehty, ale muž nevydá ani hlásku, je prostě jen devět prstů. (s.32)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

35.
a. Hun stod der i sin ankellange underkjole og røde fløyelstøfler og rev ut bøker som hun kastet i kaminen,

mens hun snakket fort og påståelig til seg selv. [...] Boletta gikk forsiktig nærmere. - Hva er det du gjør, 
mor? Men Den Gamle svarte ikke, eller hun hørte ikke, og det var derfor hun ikke svarte. (s.40) 

b. La Vieille arrachait les livres qu’elle jetait dans le poêle sans cesser de se parler à elle-même, 
[...].Boletta s’approcha à pas feutrés. « Qu’est-ce tu est en train de faire, maman ? » Mais La Vieille ne 
répondait pas, ou plutôt elle n’entendait pas, explication suffisante pour justifier son silence. (s.49-50) 
[Co to právě děláš, mami?]

http://korpus.cz/Park/context?queryid=ee44aCA524c86CB4&corpname=intercorp_no&pos=957274&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=ee44aCA524c86CB4&corpname=intercorp_no&pos=957313&hitlen=2
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http://korpus.cz/Park/context?queryid=ee44aCA524c86CB4&corpname=intercorp_no&pos=957836&hitlen=2
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c. Ve spodničce dlouhé až po kotníky a v červených sametových pantoflích vyškubávala z polic knihy, 
házela je do kamen a bez přestání si mluvila pro sebe. [...] Boletta se k ní pomalu přiblížila. „Mami, co 
to děláš? “ Ale Nejstarší neodpověděla, anebo neslyšela, a proto neodpověděla. (s.33) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: otázka  Qu’est-ce qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F 

36.
a. Hun stod der i sin ankellange underkjole og røde fløyelstøfler og rev ut bøker som hun kastet i kaminen,

mens hun snakket fort og påståelig til seg selv. [...] Boletta gikk forsiktig nærmere. - Hva er det du gjør, 
mor? Men Den Gamle svarte ikke, eller hun hørte ikke, og det var derfor hun ikke svarte. [...] Boletta 
var i sitt stille sinn sikker på at morens ører var i utmerket stand, men at hun gjerne ville forbeholde seg 
retten til å høre akkurat det hun ønsket å høre. Og nå så hun at det var Knut Hamsuns romaner som Den 
Gamle rev ut av hyllene og stappet i den grønne kaminen. (s.41) 

b. La Vieille arrachait les livres qu’elle jetait dans le poêle sans cesser de se parler à elle-même, [...]. 
Boletta s’approcha à pas feutrés. « Qu’est-ce tu est en train de faire, maman ? » Mais La Vieille ne 
répondait pas, ou plutôt elle n’entendait pas, explication suffisante pour justifier son silence. [...]. En 
son for intérieur, Boletta avait l’intime conviction que les oreilles de sa mère étaient en parfait état, mais 
qu’elle souhaient se réserver le droit de n’entendre que ce qu’elle désirait. Et, à présent, Boletta se 
rendait compte que les livres que sa mère arrachait des rayons et envoyait valser dans le poêle vert 
n’étaient autres que les romans de Knut Hamsun. (s. 50) [..., že knihy, které její matka vyrvala z polic a 
poslala do zelených kamen, nejsou nic jiného než romány Knuta Hamsuna.]

c. Ve spodničce dlouhé až po kotníky a v červených sametových pantoflích vyškubávala z polic knihy, 
házela je do kamen a bez přestání si mluvila pro sebe. [...] Boletta se k ní pomalu přiblížila. „Mami, co 
to děláš? “ Ale Nejstarší neodpověděla, anebo neslyšela, a proto neodpověděla. [...] Mírná Boletta byla 
přesvědčena, že matka má uši ve výborném stavu, ale že si vyhrazuje právo slyšet jen to, co chce. A teď 
pozorovala, jak matka vztekle bere z polic jeden román Knuta Hamsuna za druhým a cpe je do zelených 
kamen. (s.34) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK (zdůraznění pomocí slovosledu a zároveň lexikální prostředků –

restriktivní výraz ne…que, ohnisko výpovědi tak spočívá na stejném větném členu jako 
v norském originálu – Knut Hamsuns romaner srov. les romans de Knut Hamsun) 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

37. 
a. Hun stod der i sin ankellange underkjole og røde fløyelstøfler og rev ut bøker som hun kastet i kaminen,

mens hun snakket fort og påståelig til seg selv. [...] Boletta gikk forsiktig nærmere. - Hva er det du gjør, 
mor? Men Den Gamle svarte ikke, eller hun hørte ikke, og det var derfor hun ikke svarte. [...] - Hva er 
det du gjør! ropte Boletta enda en gang og grep moren i armen. – Jeg gjør det slutt med Hamsun! –
Hamsun? Du som elsker Hamsun? - Jeg har ikke lest ham på fem år! (s.41) 

b. La Vieille arrachait les livres qu’elle jetait dans le poêle sans cesser de se parler à elle-même, 
[...].Boletta s’approcha à pas feutrés. « Qu’est-ce tu est en train de faire, maman ? » Mais La Vieille ne 
répondait pas, ou plutôt elle n’entendait pas, explication suffisante pour justifier son silence. [...]
« Qu’est-ce tu est en train de faire? » répéta-t-elle en tirant le bras de La Vieille. « J’ai fini avec 
Hamsun ! » « Hamsun ? Mais voyons, tu l’adore... » « Ça fait cinq ans que je ne lis plus Hamsun et une 
étérnité qu’il aurait dû débarasser le plancher de cette maison ! » (s.50) [A co to děláš právě teď?]

c. Ve spodničce dlouhé až po kotníky a v červených sametových pantoflích vyškubávala z polic knihy, 
házela je do kamen a bez přestání si mluvila pro sebe. [...] Boletta se k ní pomalu přiblížila. „Mami, co 
to děláš? “ Ale Nejstarší neodpověděla, anebo neslyšela, a proto neodpověděla. [...] „Co to 
děláš?“zavolala Boletta ještě jednou a chytla matku za paži. „Tím končím s Hamsunem!“ „Ale vždyť ho 
tak ráda čteš!“ „Neotevřela jsem žádnou jeho knihu pět let!“ (s.34) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: otázka Qu’est-ce qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F

http://korpus.cz/Park/context?queryid=ee44aCA524c86CB4&corpname=intercorp_no&pos=957836&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=ee44aCA524c86CB4&corpname=intercorp_no&pos=958009&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=ee44aCA524c86CB4&corpname=intercorp_no&pos=957836&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=ee44aCA524c86CB4&corpname=intercorp_no&pos=958030&hitlen=2
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38.
a. – Jeg gjør det slutt med Hamsun! – Hamsun? Du som elsker Hamsun? [...] Den Gamle vendte seg mot 

datteren. Hun svingte Markens Grøde foran ansiktet. – Og særlig efter det han skrev i avisen ! – Hva var 
det han skrev? (s.41) 

b. « J’ai fini avec Hamsun ! » « Hamsun ? Mais voyons, tu l’adore... » [...] La Vieille se tourna vers sa 
fille et lui brandit L’Éveil de la glèbe au visage. « Surtout depuis ce qu’il a écrit dans le journal ! » 
« Qu’est-ce qu’il a écrit ? » (s.50) [Copak to napsal?]

c. „Tím končím s Hamsunem!“ „Ale vždyť ho tak ráda čteš!“ […] Nejstarší se obrátila na dceru. 
Zamávala jí před očima výtiskem Matky země. „A zvlášť po tom, co napsal včera do novin!“ „Co 
napsal ?“ (s.34) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: otázka Qu’est-ce qui/que

III. Vytčený člen: kontextově  nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F 

39.
a. Hun kikket for sikkerhetens skyld bak Herman Bang og Johannes V. Jensen, om det skulle stå noen 

flasker der også, men det gjorde det ikke, heller ikke bak Ibsens samlede. Den Gamle var allerede på vei 
mot kjøkkenet. Boletta holdt henne igjen. - Er det du som har gjemt den i bokhyllen? spurte hun. Den 
Gamle så på henne med store øyne. (s.42) 

b. Par mesure de sécurité, elle jeta un coup d’oeil derrière Herman Bang et Johannes V. Jensen afin de 
vérifier si d’autres bouteilles pouvaient s’y trouver. Hélas, il n’y avait rien, ni là derrière les oeuvres 
complètes d’Ibsen. La Vieille fiait déjà vers la cuisine. Boletta la retint par le bras. « C’est toi qui l’a 
cachée dans la bibliothèque ? » La Vieille la toisa, les yeux écarquillés. (s.51) [To tys ji schovala do 
knihovny?]

c. Pro jistotu se mrkla ještě za svazky Hermana Banga a Johannese V. Jensena, jestli tam také nějaké 
láhve nestojí, ale nestály, za Ibsenovými sebranými spisy také ne. A už byla na cestě do kuchyně. 
Boletta ji zadržela. „Tos ji tam schovala ty?“ zeptala se. Nejstarší se na ni udiveně podívala. (s.34) 

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

40.
a. Hun kikket for sikkerhetens skyld bak Herman Bang og Johannes V. Jensen, om det skulle stå noen 

flasker der også, men det gjorde det ikke, heller ikke bak Ibsens samlede. Den Gamle var allerede på vei 
mot kjøkkenet. Boletta holdt henne igjen. - Er det du som har gjemt den i bokhyllen? spurte hun. Den 
Gamle så på henne med store øyne. – Jeg? Da hadde jeg funnet den for lenge siden og drukket den før 
Hitler invanderte Polen! Det må være du som har satt den der. Boletta bøyde seg mot det frisketse øret 
hennes. – Det er ikke andre ting du har gjemt unna, er det? (s.42)

b. Par mesure de sécurité, elle jeta un coup d’oeil derrière Herman Bang et Johannes V. Jensen afin de 
vérifier si d’autres bouteilles pouvaient s’y trouver. Hélas, il n’y avait rien, ni là derrière les oeuvres 
complètes d’Ibsen. La Vieille fiait déjà vers la cuisine. Boletta la retint par le bras. « C’est toi qui l’a 
cachée dans la bibliothèque ? » La Vieille la toisa, les yeux écarquillés. « Moi ? Si c’était moi, je 
l’aurais retrouvée depuis des lustres et je l’aurais sifflée avant même qu’Hitler n’envahisse la Pologne ! 
C’est plutôt toi, oui, qui l’a cachée ! » Boletta se pencha sur l’oreille valide de sa mère. « Tu n’aurais 
pas rangé d’autres choses derrière , par hasard ? » (s.52) [To spíš ty, no ano, jsi ji schovala !]

c. Pro jistotu se mrkla ještě za svazky Hermana Banga a Johannese V. Jensena, jestli tam také nějaké 
láhve nestojí, ale nestály, za Ibsenovými sebranými spisy také ne. A už byla na cestě do kuchyně. 
Boletta ji zadržela. „Tos ji tam schovala ty?“ zeptala se. Nejstarší se na ni udiveně podívala „Já? To už 
bych ji dávno našla a vypila, ještě než Hitler stačil obsadit Polsko! Muselas ji tam určitě dát ty.“ Boletta 
se naklonila k jejímu zdravějšímu uchu. „Nic jiného jsi už neschovala?“ (s.35) 

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

http://korpus.cz/Park/context?queryid=ee44aCA524c86CB4&corpname=intercorp_no&pos=958107&hitlen=2
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41.
a. – Jeg? Da hadde jeg funnet den for lenge siden og drukket den før Hitler invanderte Polen! Det må være 

du som har satt den der. Boletta bøyde seg mot det frisketse øret hennes. – Det er ikke andre ting du har 
gjemt unna , er det? (s.42) 

b. « Moi ? Si c’était moi, je l’aurais retrouvée depuis des lustres et je l’aurais sifflée avant même qu’Hitler 
n’envahisse la Pologne ! C’est plutôt toi, oui, qui l’a cachée ! » Boletta se pencha sur l’oreille valide de 
sa mère. « Tu n’aurais pas rangé d’autres choses derrière , par hasard ? » (s.52) [Nic jiného už jsi tam 
neschovala náhodou ?]

c. „Já? To už bych ji dávno našla a vypila, ještě než Hitler stačil obsadit Polsko! Muselas ji tam určitě dát 
ty.“ Boletta se naklonila k jejímu zdravějšímu uchu. „Nic jiného jsi už neschovala?“ Ale to Nejstarší 
vůbec neslyšela a místo toho začala zkroucenými vrásčitými prsty vytahovat korek, Boletta jí musela 
láhev přidržovat a Nejstarší kroutila a tahala, dlouho se snažily a těžce dýchaly. (s.35) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

42.
a. Boletta snudde seg brått mot det ovale uret som stod på skatollet ute i entréen, den magiske klokken fra 

livrenteselskapet Bien, som vi hver måned, alltid den første lørdagen, la forsikringspremien på, og 
derfor trodde jeg lenge at det var penger som fikk tiden til å gå. (s.42) 

b. Aussitôt, Boletta regarda vers l’horloge ovale posée sur le secrétaire dans l’entrée, cette horloge 
magique d’assurance Bien où, chaque mois, toujours le premier samedi du mois, nous mettions de 
l’argent (tant et si bien que longtemps j’ai cru que cette somme et elle seule faisait passer le temps). 
(s.52) [tak, že jsem si dlouho myslel, že to právěe tahle suma způsobuje, že čas ubíhá.]

c. Boletta se rychle otočila k oválným hodinám, které stály na psacím stole v hale, byly to kouzelné 
hodiny z pojišťovny Bien, do kterých jsme každou první sobotu v měsíci vkládali peníze na pojistku, a 
tak jsem si dlouho myslel, že právě ty peníze způsobují, že čas ubíhá. (s.35) 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

43.
a. Og da hører hun det likevel : en gnissende, jevn lyd, det ligner summing, som en insektssverm som hele 

tiden kommer nærmere, men som er umulig å se. Det er denne lyden hun aldri skal glemme. (s.44) 
b. Et c’est là, malgré tout, qu’elle entend : un grincement régulier, un bourdonnement presque, comme un 

essaim d’insectes que ne cesseraient de se rapprocher tout en demeurant invisbles. Ce bruit, jamais elle 
ne l’oubliera.  (s.54) [Ten zvuk, na ten nikdy nezapomene.]

c. A pak to uslyší : vrnivý, jednotvárný zvuk, připomínající bzučení, jako by se oblak hmyzu stále 
přibližoval, ale nebyl vidět. Tenhle zvuk nikdy nezapomene. (s.36) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK : dislokace, dislokace vlevo

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P  

44.
a. Boletta er like ved å skrike. – Kjære, lille deg. Hva er det som har skjedd? (s.45)
b. Boletta est sur le point de crier. « Mon trésor...Qu’est-ce qui t’est arrivé ? » (s.55) [”Můj poklade, copak 

se ti přihodilo?”]
c. Boletta málem vykřikne. „ Děvenko, co se stalo?“ (s.37) 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: otázka Qu’est-ce qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ  S-F 

45.
a. Den Gamle løftet glasset og satte det fra seg igjen. - Hva er det som har hendt? (s.46)
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http://korpus.cz/Park/context?queryid=ee44aCA524c86CB4&corpname=intercorp_no&pos=959184&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=ee44aCA524c86CB4&corpname=intercorp_no&pos=960043&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=ee44aCA524c86CB4&corpname=intercorp_no&pos=958534&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=ee44aCA524c86CB4&corpname=intercorp_no&pos=959442&hitlen=2


89

b. La Vieille leva son verre, mais le reposa aussitôt. « Qu’est-ce qui s’est passé ? » (s.58) [”Co se stalo?”]
c. Nejstarší zvedla sklenici a zase ji postavila. „Co se stalo?“ (s.38) 

I. Podmět 
II. FJ: podobná konstrukce: otázka Qu’est-ce qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

46.
a. Av og til var det noen som fyrte av skudd og vinduer ble knust. Men Vera våknet ikke fra sin søvn. 

(s.48) 
b. Des coups de fusil étaient de temps en temps tirés, des fenêtres brisées, mais à aucun moment Vera ne 

fut tirée de son sommeil. (s.62) [Čas od času někdo vystřelil,...]
c. Tu a tam někdo vystřelil a rozbilo se nějaké okno. Ale Vera se neprobudila. (s.40) 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:rod trpný  (prostředek tematizace)

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

47.
a. Da kommer to menn inn fra porten. Den ene er i uniform, den andre har en lang, mørk frakk, til tross for 

varmen. De går først bort til Ver , og et øyeblikk tror hun at de er fra Majorstuen politikammer og at de 
har funnet gjerningsmannen, han som overfalt henne, og det skremmer Vera like mye som det forundrer 
henne, at hun ikke vet om hun i dette øyeblikket, som hun tror er sannhetens øyeblikk, er lettet, eller om 
hun blir enda reddere, for nå skal den onde skyggen som kom bak henne, skyggen med bare ni fingre, få 
et navn, og hun vet plutselig ikke om hun vil det slik, høre denne skyggens navn og se hans ansikt. Men 
det er ikke Vera de ønsker å snakke med, det er fru Arnesen de leter etter, det var ingen som var 
hjemme i leiligheten og nå tenkte de at hun kanskje kunne være her nede.

b. Soudain, deux hommes franchissent le porche. L’un porte un uniforme, le second un long manteau 
sombre, malgré le chaleur. Comme ils s’approchent aussitôt de Vera, elle croit tout d’un coup qu’ils 
viennent du commissariat de Majorstuen, qu’ils ont trouvé le crominel, celui qui l’agressée – et, avec 
autant de frayeur que d’étonnement, elle prend conscience en cet instant, l’instant de vérité à ses yeux, 
qu’elle ignore si cela la soulage ou la terrorise davantage car désormais l’ombre du mal, aux neuf doigts 
seulement, qui s’est approché d’elle par-derrière, va porter un nom ; et elle n’est pas sûre d’avoir envie 
qu’il en soit ainsi, se souhaiter entendre le nom de cette ombre, de voir son visage. Mais ce n’est pas à 
Vera qu’ils désirent parler. Non, c’est Mme Arnesen qu’ils cherchent. Personne n’était à l’appartement, 
ils ont pensé que peut-être elle se trouverait en bas. (s.141)

c. Vtom vejdou průjezdem dva muži. Jeden má na sobě uniformu, druhý má dlouhý, tmavý kabát , i když 
je teplo. Zamíří nejdřív k Veře, která si na okamžik pomyslela, že jsou od policie a našli pachatele, 
který ji přepadl, a to ji stejnou měrou poděsí jako udiví, takže si pomyslí, že nastal okamžik pravdy, a 
neví, jestli se jí ulevilo, anebo jestli bude mít ještě větší strach, protože teď se za ní bude pořád plížit ten 
zlý stín s pouhými devíti prsty, jeho jméno, a ona najednou neví, jestli to tak chce, jestli chce slyšet jeho 
jméno a vidět jeho obličej. Jenže muži nechtějí mluvit s Verou, ale hledají paní Arnesenovou, u nich 
doma nikdo nebyl, tak je napadlo, že je třeba někde na dvoře.

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

48.
a. – Hun må ha falt, sa Boletta fort. – Ja . Det er vel som du sier. At hun har falt. (s.49) 
b. « Elle a dû tomber », s’empressa de répondre Boletta. « Oui, tu dis sans doute vrai. Elle a dû tomber. » 

(s.61) [Bezpochyby říkáš pravdu.]
c. „Musela upadnout,“ řekla Boletta rychle. „ Ano, asi to tak bude. Upadla.“ (s.40-41)

I. Příslovečné určení (způsob) 
II. FJ: jiná konstrukce

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 
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49.
a. Men nå var det Vera, vår mor, som lå der, i eddik og silke, og freden fortsatte der ute. Og noen ganger 

griper jeg meg i å tenke på hva som ville skjedd hvis hun hadde snakket, hvis hun hadde fotalt om det 
som skjedde oppe på tørkeloftet, voldtekten? (s.49)

b. Mais pour l’heure, c’était Vera, notre mère, qui occupait ce lit, dans le vinaigre et dans la soie, tandis 
qu’à l’extérieur la paix se poursuivait – et certaines fois, je me prends à songer à ce qui se serait passé si 
elle avait parlé, si elle avait raconté ce qui était arrivé là-haut, dans le grenier – le viol. (s. 62) [Ale nyní 
to byl Vera, naše matka, kdo obsadil tuto postel,...]

c. Ale tehdy tam ležela Vera, moje matka, zabalená v octových zábalech a v hedvábí a venku byl mír. 
Často se přistihnu při myšlence, co by se bývalo stalo, kdyby promluvila, kdyby jim pověděla, co se na 
půdě stalo, kdyby jim řekla o tom znásilnění. (s. 41) 

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

50.
a. Hun hører de raske skrittene nedover trappen, de små, brune skoene mot trinnene, og Rakel skal aldri 

komme tilbake. Jeg husker noe mor sa, og hun sa det ofte: Det er disse skrittene jeg ennå hører gå ut av 
mitt liv. (s.51)

b. Elle entend ses pas rapides descendre l’escalier, ses petites chaussures marron heurter les marches – et 
jamais Rakel ne reviendra. Je me souviens de ce que maman disait, et elle le répétait 
souvant : « J’entends encore ces pas quitter ma vie. » (s.64) [Ještě slyším ty kroky, jak opouští můj 
život.]

c. Slyší rychlé kroky, jak sbíhají ze schodů, malé hnědé boty dopadají na schody a Ráchel se nikdy 
nevrátí. Pamatuji si, jak matka často říkala: „Pořád slyším ty kroky, jak odcházejí pryč z mého života.“ 
(s.42) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

51.
a. – Hva var det du gjorde nå? – Hva jeg gjorde? Hva mener du? – Du vet godt hva jeg mener. Ikke gjør 

deg til. (s.51) 
b. « Qu’est-ce que tu viens de faire, là ? » « Ce que j’ai fait ? Qu’est-ce que tu veux dire ? » « Tu le sais 

parfaitement. Ne fais pas semblant. » (s.65) [Co jsi tu právě dělala?]
c. „Co jsi to udělala ?“ „Co jsem udělala ? Co myslíš?“ „Víš dobře, co myslím. Jen se nedělej.“ (s. 42)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: otázka  Qu’est-ce qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F

52.
a. - Hva skal vi gjøre? – Du skal for det første ikke rope. Det er det verste jeg vet. Boletta lo kort. (s.53)
b. « Qu’allons-nous faire ? » « D’abord, tu arrêtes de crier. Il n’y a rien de tel qui m’épuise 

autant. » Boletta se fendit d’un rire bref. (s.67) [Nic jiného mě tak nevyčerpá. ]
c. „Co budeme dělat?“ „Ty hlavně přestaň křičet. To je nejhorší, co může být.“ Boletta se uchichtla. 

(s.44)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK: rámcová VK : typ il y a … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P  

53.
a. - Vi kan gå til friserdamen på Adamstuen. Nå var det Den Gamle som skjøv Boletta vekk . (s.54)
b. « (...) On auriat pu aller au salon de coiffure à Adamstuen. » Ce fut maintenant La Vieille qui bouscula 

Boletta. (s.69) [Teď to byla Nejstarší, kdo odstrčil Bolettu.]
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c. Půjdeme spolu k holiči, ano?“ Teď pro změnu odstrčila Nejstarší Bolettu. (s.45) 

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

54.
a. - Vi kan gå til friserdamen på Adamstuen. (…) - Å nei, du. – Det var jo bare noe jeg sa! (s.54) 
b. « (...) On auriat pu aller au salon de coiffure à Adamstuen. (...) « Chut! » « Oh... C’était juste pour 

parler! » (s.69) [To bylo řečeno jen tak !]
c. Půjdeme spolu k holiči, ano? (…) Kdepak, na to zapomeň.“ „Řekla jsem to jen tak!“ (s.45) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: vytčení prezentativem

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

55.
a. Jeg vil bare spørre, frue. Det er så mye som skjer i disse dager. (s.57)
b. « C’était juste pour savoir, madame. Il se passe tellement de choses en ce moment. » (s.74) [Děje se 

tolik věcí v tuto chvíli.]
c. „Jenom jsem se ptal, paní. Tyhle dny se děje tolik věcí.“ (s.47) 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:neosobní konstrukce  

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená 
IV. Typ I-P 

56.
a. Atten kvinner sitter ved siden av hverandre foran sentralbordet i andre etasje på Telegrafen og den 

nittende av dem har ennå kommet når klokken allerede er elleve over halv ti. Bestyrerinnen selv, (…), 
noterer nøye i journalen mens hun ser stramt på Boletta (…). I dag er det bare å gjøre det beste ut av det 
og det er disse nitten kvinnene og Bestyrerinnen som styrer Norge nå. (s.59)

b. Dix-huit femmes sont assises en rang d’oignons devant le plateau central au premier étage des 
Télégraphes et la dix-neuvième n’est pas encore arrivée alors qu’il est déjà neuf heures quarante et une. 
(...) La Supérieure en personne, (...), émarge consciencieusement son cahier tout en jetant un regard 
pincé à Boletta (...). Aujourd’hui, il s’agit de donner le meilleur de soi-même et ce sont ces dix-neuf 
femmes et la Supérieure qui dirigent la Norvège. (s.76) [a je to těchto devatenáct žen a Vedoucí, kdo 
řídí Norsko.]

c. Před rozvodnou deskou ústředny v první patře budovy Telegrafu sedí vedle sebe v řadě osmnáct žen a 
devatenáctá dosud nedorazila, i když hodiny už ukazují jedenáct minut po půl desáté. (…) Vedoucí,
(…), si zapíše do deníku Bolettin příchod, a když se Boletta připojuje a nasazuje si na uši sluchátka a 
před ústa staví mikrofon, přísně ji pozoruje. (…) Dnes půjde jen o to spojit co nejvíc hovorů, a těchto 
devatenáct žen a jejich vedoucí, které teď řídí celé Norsko, se o to musí pokusit. (s.49) 

I. Podmět
II. FJ . VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

57.
a. Vi kom først inn i den digre publikumshallen og jeg så maleriet som nesten dekket hele veggen innerst i 

rommet og vi gikk rett opp til andre etasje, til Sentralen, og mor stanset i døråpningen, hun holdt meg i 
hånden og vi fikk ikke øye på Boletta blant kvinnene som satt der, sortkledde og tynne alle sammen, og
jeg trodde de allerede visste at Den Gamle var død, derfor var de så mørke og magre, men det kunne de 
jo ikke vite, det var bare mor og jeg som visste at Den Gamle var blitt påkjørt ved Slottsparken, da hun 
gikk dit med Fred, for å se sørgefloret som hang fra balkongen, på Kong Haakons dødsdag, 21. 
september 1957. (s.60)

b. Nous sommes d’abord entrés dans l’immense hall d’accueil où j’ai vu cette peinture qui couvrait la 
quasi-totalité du mur du fond de la salle, puis nous sommes montés directement au premier étage, au 
Central Téléphonique. Maman s’est arrêtée sur le seuil de la porte, en ne lâchant pas ma main, mais 
Boletta était introvable parmi ces femmes, toutes menues, toutes de noir vêtues ; et moi, je les croyais 
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déjà informées de la mort de La Vieille, alor que non, bien sûr qu’elles ne savaient pas, il n’y avait que 
maman et moi qui savions que La Vieille s’était fait écraser près du jardin du Palais Royal, où elle se 
rendait accompagnée de Fred pour voir le bandeua de crêpe suspendu au balcon du Château, le jour de 
la mort du roi Haakon, ce 21 septembre 1957. (s.78) [..., věděli jsem to jen máma a já, že ...]

c. Vstoupili jsme do obrovité veřejné haly a já uviděl malbu, která pokrývala téměř celou zadní stěnu, 
vyšli jsme do prvního patra a matka se zastavila ve dveřích, držela mě za ruku a mezi černě oděnými a 
hubenými ženami, které tam seděly, jsme Bolettu neviděli a mě napadlo, že ty paní už vědí, že Nejstarší 
je mrtvá, proto jsou tak tmavé a hubené, ale nemohly to vědět, jen matka a já jsme věděli, že Nejstarší 
přejelo auto u Zámeckého parku, když se tam šla s Fredem podívat na smuteční vlajku. (s.50)

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ il y a … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená 
IV. Typ I-P 

58.
a. Før var det frisk luft. Nu er det tiden som skal hjelpe! (s.77) 
b. Avant, c’était l’air pur, maintenant c’est le temps qui va panses les plaies! (s.102-103) [..., nyní je to 

čas, kdo utiší bolest!]
c. Nejdřív říkal, že prý nejlíp léčí čerstvý vzduch. A teď zase čas! (s.64)

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

59.
a. Og kanskje det bare er jeg som føyer til mitt eget minne, som kobler min skrift til erindringen, mine 

bilder til hukommelsen, i en stor samtale med meg selv, men jeg sier det likevel: jeg var syv år og jeg 
trodde at jeg stod i en kirke. (s.61)

b. Et peut-être n’est-ce que moi, après tout, qui y insère mes réminiscences, qui connecte mon écriture au 
souvenir, mes images à la mémoire, en une grande conversation avec moi-même, mais je le dis malgré 
tout : j’avais sept ans et l’impression de me trouver dans une église. (s.79) [A ostatně, možná jsem to je 
já, kdo si k tomu připojuje nejasné vzpomínky,...]

c. A možná si další věci k paměti jen přidávám, připisuji je psaním ke vzpomínce, vlastní obrazy k paměti, 
to vše ve velkém rozhovoru se sebou samým, ale vidím to zkrátka před sebou. Bylo mi sedm let a měl 
jsem pocit, že stojím v kostele. (s.50-51)

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P

60.
a. Hun snur seg langsomt og ser fingrene som henger der, som om det var et større insekt som ved en 

feiltagelse hadde krøpet over henne. (s.66)
b. Elle pivote lentement sur elle-même. Et elle aperçoit des doigts, les siens à lui, posés là, comme un 

immense insecte qui aurait rampé par erreur sur son corps. (s.86) [..., jako by na jejím těle omylem 
přistál obří hmyz.]

c. Pomalu se otočí a vidí prsty. Jako by po ní lezl nějaký hmyz. (s.55)

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

61.
a. (…) i leiligheten i Kirkeveien begynner den sorte telefonen å ringe. Og Vera hørte det ringe, langt 

borte, på den andre siden av søvnen og krigen, hørte hun telefonen, og det var ingen som tok den. (s.66-
67)

http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=970731&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=967535&hitlen=3
http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=970175&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=970731&hitlen=2
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b. (…) dans les pièces silencieuses de l’appartement avenue Kirekeveien, le téléphone noir se met à 
sonner. Et Vera entendit sonner. Loin, très loin, de l’autre rive du sommeil et de la guerre, elle entendit 
le téléphone mais personne pour décrocher. (s.87-88) [ale nikdo jej nezvedal.]

c. (…) a v tichých místnostech doma v Kostelní se rozezní černý telefon. A zdálky, až z druhé strany 
spánku a války uslyšela Vera telefon, který nikdo nebral. (s.55-56)

I. Podmět
II. FJ: jiná konstrukce

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená 
IV. Typ I-P

62.
a. Telefonen fortsatte å ringe og inne i spisestuen kunne hun se Den Gamle, hun lå med ryggen til på 

divanen og håret var en svær, grå floke over skuldrene. Håpet Vera at det var Rakel, hennes jødiske 
venninne, som ringte? (s.67)

b. Le téléphone continuait de sonner. Vera perçut La Vieille, allongée sur le divan dans la salle à manger ; 
elle lui tournait le dos, les cheveux ramassés sur ses épaules comme un noeud lourd et gris. Vera 
espérait-elle que ce coup de fil fût Rakel, son amie juive ? (s.89) [Doufala snad Vera, že to je telefonát 
od Rakel, její židovské kamarádky?]

c. Telefon zvonil dál a v jídelně spatřila Nejstarší, jak leží na zádech na pohovce, vlasy jako velký šedivý 
chomáč. Doufala Vera, že jí volá Ráchel, její židovská kamarádka? (s.56)

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

63.
a. Tausheten ropte i henne. –Trodde du det var Rakel som ville snakke med deg isted? Hvisket Den 

Gamle. Vera lukket øynene. (s.70) 
b. La silence hurlait en elle. « Tu croyais que c’était Rakel qui voulait te parler tout à l’heure ? » chuchota 

La Vieille. Vera ferma les yeux. (s.93) [Ty jsi si myslela, že to byla Rakel, kdo s tebou chtěl teď 
mluvit?]

c. Přímo v ní křičela. „Tys myslela, že s tebou chce mluvit Ráchel?“ zeptala se šeptem Nejstarší. Vera 
zavřela oči. (s.59) 

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená 
IV. Typ I-P

64.
a. Hva skjedde der oppe på loftet, barnet mitt? Hvisket Den Gamle. Var det noen som var onde mot deg ?

(s.72)
b. « Que s’est-il passé là-haut, au grenier, mon enfant ? murmura-t-elle. Quelqu’un a-t-il été méchant 

envers toi ? (s.95) [Někdo na tebe byl zlý?]
c. „Co se stalo včera na půdě, dítě? “ zašeptala. „Neublížil ti někdo?“ (s.60)

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

65.
a. Og Den Gamle kjente et raseri vokse i seg, et raseri som var sorgens bakside, en sorg hun allerede 

hadde mer enn nok av, og det var sorgen hun levde på, den ga henne kraft, det var sorgen som drev 
hjertet hennes. (s.72)

b. Alors La Vieille sentit une colère monter en elle, une colère qui était le double inversé de la peine, une 
peine dont elle avait déjà plus qu’assez, même si elle y puisait sa vie, sa force, même se cette peine 
faisait battre son coeur. (s.95) [i přesto, že z něj načerpávala život, ...]

c. A Nejstarší cítila, jak v ní roste vztek jako odvrácená strana zármutku, kterého měla už tak dost, ale 
vlastně z něj žila, dával jí sílu, poháněl jí srdce. (s.60)

http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=973338&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=970816&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=973404&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=973416&hitlen=2
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I. Předmět (presposisjonsobjekt)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

66.
a. Og Den Gamle kjente et raseri vokse i seg, et raseri som var sorgens bakside, en sorg hun allerede 

hadde mer enn nok av, og det var sorgen hun levde på, den ga henne kraft, det var sorgen som drev 
hjertet hennes. (s.72) 

b. Alors La Vieille sentit une colère monter en elle, une colère qui était le double inversé de la peine, une 
peine dont elle avait déjà plus qu’assez, même si elle y puisait sa vie, sa force, même si cette peine 
faisait battre son coeur. (s.95) [..., i přestože to byo tohle trápení, které pohánělo tlukot jejího srdce ?]

c. A Nejstarší cítila, jak v ní roste vztek jako odvrácená strana zármutku, kterého měla už tak dost, ale 
vlastně z něj žila, dával jí sílu, poháněl jí srdce. (s.60)

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P

67.
a. Det var derfor med dyp uvilje Den Gamle nå ringte til ham, men det var ingen andre doktorer hun 

kunne tenke seg å invitere, og da Schultz endelig tok telefonen, lød stemmen hans bedugget og 
utålmodig. (s. 73)

b. Par conséquent, c’était à son corps défendant que La Vieille lui téléphonait, faute d’avoir à l’esprit un 
autre médecin vers qui se tourner, et lorsqu’il daigna enfin décrocher, Shultz âronna d’une voix aussi 
pâteuse qu’exaspérée. (s.97) [ jen proto, že jí nenapadal jiný doktor, na kterého by se mohla obráti,...]

c. Proto mu Nejstarší volala s hlubokou nechutí, ale neznala jiného doktora, kterého by mohla pozvat, a 
když konečně vzal telefon, jeho hlas zněl zastřeně a netrpělivě. (s.61)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: jiná konstrukce

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

68.
a. Han kunne såvidt love å se innom i løpet av kvelden, hvis han ikke ble beordret til andre steder av byen, 

kampene var nemlig langt fra slutt ennå, det måtte enhver være pinlig klar over, desperate tyskere og 
andre landssvikere kunne slå til når som helst, det hadde allerede vært sammenstøt og tap av liv, det var
krigens dødskramper, det var taperne som vred seg for siste gang før nederlagets rigor mortis. (s.73)

b. Il ne pouvait guère promettre de passer avant le début de la soirée, pour peu qu’on ne sollicite d’urgence 
ses service d’ailleurs, à l’autre but de la ville, puisque les combats étaient loin d’être terminés, chaque 
citoyen devait se le rentrer dans sa caboche : des Allemends déserpérés ainsi que des traîtres à la nation 
risquaient de riposter à n’importe quel moment, des altercations avaient déjà eu lieu, avec pertes de vies 
humaines ; c’était l’agonie de la guerre, les perdants saisis d’une ultime convulsion avant la rigor mortis
de la défaite. (s.97) [..., poražení se zvmáhali k poslednímu odporu před rigot mortis jejich porážky.]

c. Nakonec slíbil, že se zastaví někdy k večeru, pokud nebude odvolán jinam, boje ještě nejsou zdaleka u 
konce, toho si byl každý bolestně vědom, zoufalí Němci a místní zrádci mohou kdykoliv udeřit, už 
došlo k několika střetům a ztrátám na životech, byly to poslední křeče války a ti, co prohráli, se 
naposledy vzmohli na odpor před totální rigor mortis porážky. (s.60)

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

69.
a. Jeg sier det først som sist : Fred levde et farlig liv allerede før han ble født. Det er slike tanker som 

fremdeles kan gjøre meg søvnløs og redd, for vi henger i en tynn tråd, og den tråden er spunnet av 
tilfeldighetenes skygge. (s.75)

b. Je le dis une bonne fois pour toutes : Fred vivaiet dangereusement. Ce sont de telles pensées qui, 
toujours, encore, suscitent en moi frayeurs et insomnies, car notre vie ne tient qu’à un fil ténu, un fil 

http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=974249&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=974254&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=973404&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=973416&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=974148&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=974162&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=974249&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=6861D108579AaA49&corpname=intercorp_no&pos=975146&hitlen=2
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tissé par l’ombre des hasards. (s.100) [To jsou takové myšlenky, které, stále ještě, ve mě vyvolávají 
strach a nespavost,...]

c. Říkám to rovnou hned : Na Fredův život číhalo nebezpečí dlouho předtím, než se narodil. Takové 
myšlenky mi ustavičně způsobují nespavost a strach, protože všichni visíme na tenké nitce a tu nitku 
napíná stín náhody. (s.63)

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

70.
a. - Hva feiler pasienten? spør han. Den Gamle fnyser. – Det er det vi gjerne vil få vite. Det er derfor De er 

her, om De ikke har forstått det. (s.75)
b. « De quoi souffre la patiente ? » demande-t-il. « C’est ce que nous aimerions bien savoir », bougonne 

La Vieille. « Au cas où vous ne l’auriez pas compris, vous êtes là pour ça. » (s.100) [”To je právě to, co 
bychom táké rády věděly”,...]

c. „Copak je pacientce?“ zeptá se. Nejstarší odfrkne. „To bychom taky rády věděly. Proto jste právě tady, 
pokud jste to ještě sám nepochopil.“ (s.63)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

71. 
a. Jeg dekker på til frokost for meg sjøl og gjør klart til Lyra i skåla, men hun må vente på tur. Det er jeg 

som er sjefen. Jeg spiser først. (s.119) 
b. Je mets la table pour le petit déjeuner et je prépare le bol de Lyra, mais elle attendra son tour. C’est moi 

le chef. C’est moi qui mange le premier. (s.150-151) [To já jsem tu šéf.]
c. Prostřu k snídani pro sebe a Lyře připravím do misky, ale musí počkat. Šéfem jsem tady já. Jím první. 

(s.86)

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:zdůraznění prezentativem c‘est (ve francouzské větě je ve fokusu stejný 

člen jako v norském originále)
III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

72. 
a. Jeg har talt åtte forskjellige arter på brettet. Det er flere en ved noe annet sted jeg har bodd, men det er 

bare kjøttmesisen som flyr i vinduet. (s.10) 
b. J’en ai compté huit espèces différentes. Dans aucun autre endroit où j’ai vécu je n’en ai vu autant, mais 

il n’y a que les mésanges qui viennent se cogner à la fenêtre. (s.14) [..., ale jsou to jen sýkorky, kdo se 
přiletí poprat až do okna.]

c. Na krmítku jsem napočítal osm různých druhů. Je to víc než všude, kde jsem kdy bydlel, ale do okna 
létá jen sýkorka. (s.9)

I. Podmět 
II. FJ: VK, rámcová VK, typ il y a ... que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

73.
a. Men når jeg hører nyheter, har de ikke lenger den samme plassen i livet mitt. De forandrer ikke synet 

mitt på verden som de gjorde før. Kanskje er det nyhetene det er noe feil med, måten de blir fortalt på, 
kanskje er det for mange av dem. (s.10)

b. Mais quand j’écoute les nouvelles, elles n’occupent plus la même place dans ma vie. Elles ne changent 
pas ma vision du monde, comme autrefois. Ça tient peut-être à leur contenu, à la manière dont on les 
présente, il y en a peut-être trop. (s.14 - 15) [To je asi tím jejich obsahem,... ]
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c. Ovšem zprávy už v mém životě nezaujímají stejné místo. Nemění můj pohled na svět jako kdysi. 
Možná je něco špatně s těmi zprávami, se způsobem, jakým se podávají, možná je jich příliš mnoho. 
(s.10) 

I. Předmět (preposisjonsobjekt) 
II. FJ: jiná konstrukce  

III. Vytčený člen: kontextově zapojené; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

74.
a. Inntil videre bruker jeg tida til å sette i stand dette stedet. Det er ikke lite som skal gjøres, jeg fikk det 

billig. (s. 11)
b. En attendant je m’occupe à remettre en état cette maison. Il y a pas mal choses à faire, je’ai eue pour 

pas cher. (s.16) [Není toho málo, co je je třeba udělat,..]
c. Zatím trávím čas tím, že to tu dávám do pořádku. Není toho málo, v domě je třeba udělat hodně věcí, 

dostal jsem ho lacino. (s.11) 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:zdůraznění/uvedení na scénu prezentativem il y a

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

75.
a. Jeg kjente ham ikke, hadde bare snakka med ham noen ganger på vei forbi hytta når jeg var ute med 

Lyra gjerne helt tidlig på morgenen, og jeg fikk plutselig lyst til å gå inn igjen og glemme alt sammen; 
hva kunne vel jeg gjøre fra eller til, men nå hadde han sikkert sett lyset fra lykta mi, og det var blitt for 
sent, og uansett var det noe med den sikkelsen jeg så vidt ante ute i natta aleine. (s.14)

b. Je ne le connaissais pas, je ne lui avais adressé la parole que deux ou trois fois en passant devant son 
chalet avec Lyra, tôt le matin en général. Soudain j’ai eu envie de rentrer et de ne plus penser à cette 
histoire ; de toute façon, que pouvais-je faire ? Mais il avait dû apercevoir le fasceau de ma lampe, 
c’était trop tard, et cette silhouette que je devinais à peine, seule dans la nuit, avait quelque chose qui 
m’intriguait. (s.19) [..., a na této siluetě, kterou jsem sotva tušil samotnou ve tmě, bylo něco, co mi 
vrtalo hlavou.]

c. Neznal jsem ho, jenom jsem s ním několikrát promluvil na cestě u jeho chaty, když jsem byl venku 
s Lyrou, jistě někdy brzy ráno, a náhle jsem dostal chuť vrátit se dovnitř a na všechno zapomenout. Co 
s tím já můžu dělat, ale teď už určitě viděl světlo mé baterky, je pozdě a na té postavě, kterou jsem 
sotva tušil ve tmě, bylo něco divného. (s.12)

I. Předmět (přímý) 
II. FJ: jiná konstrukce  

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P

76.
a. Det hadde jeg vel også vært, om hunden min rømte på den måten, og jeg veit ikke hva jeg hadde foretatt 

meg hvis det var Lyra det gjaldt, om jeg ville gått ut aleine om natta for å leite. (s.15) 
b. Moi aussi, je l’aurais sans doute été si mon chien s’était enfui. Je ne sais pas quelle serait ma réaction si 

Lyra me faisait le coup ; est-ce que je partirais seul dans la nuit à sa recherche ? (s.20) [kdyby mi to 
udělala Lyra]

c. Já bych si také dělal starosti, kdyby mi pes takhle utíkal, ale nevím, co bych dělal, kdyby mi zmizela 
Lyra, jestli bych ji šel sám v noci hledat. (s.13) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

77.
a. Det var en følelse som velta opp fra jeg veit ikke hvor, fra ute i mørket et sted der kanskje noe hadde 

skjedd i ei helt annen tid eller fra noe i mitt eget liv jeg for lengst hadde glemt, og det gjorde meg brydd 
og lille berørt. (s.16-17) 
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b. Le sentiment a jailli de je ne sais où, de souvenirs d’une autre époque, enfouis quelque part dans cette 
obscurité ou dans mon passé peut-être, et depuis longtemps oubliés. J’étais embarassé, mal à l’aise. 
(s.22-23) [Ten pocit se vynořil ani nevím odkud,...]

c. Ten pocit se přivalil ani nevím odkud, odněkud ze tmy, kde se asi kdysi něco stalo, v mém životě se 
stalo něco, na co jsem už zapomněl, sklíčilo mě to a nelibě se mě to dotklo. (s.14)

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P

78.
a. Enda jeg trur ikke det var det jeg var interessert i, men noe måtte jeg si for å stoppe den overraskende 

skjelvinga i brystet. (s.17) 
b. En réalité, ce n’était pas ça que je voulais savoir, je crois. Mais il fallait bien dire quelque chose pour 

calmer ces palpitations inopinées. (s.23) [..., to nebylo to, co jsem chtěl vědět,...]
c. Nijak mě to nezajímalo, ale něco jsem musel říct, abych zastavil to nečekané chvění v prsou. (s.14) 

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P

79.
a. En schæfer. […] Det var mor mi som så den først. (s.17)
b. Un berger allement. [...] C’était ma mère qui l’a vu d’abord. (s.23) [To moje matka jej viděla nejdříve.]
c. Vlčáka. […] První ho viděla matka. (s.14) 

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená 
IV. Typ I-P 

80.
a. Vi skulle ut og stjæle hester. Det var det han sa da han sto foran døra til seterhytta jeg bodde sammen 

med faren mi den sommeren. (s.21) 
b. On allait voler des chevaux. C’est ce qu’il a dit quand j’ai ouvert la porte au chalet d’alpage où 

j’habitais avec mon père cet été-là. (s.28) [To bylo to, co řekl, ...]
c. Jdeme krást koně. To řekl, když stál před salaší přestavěnou na chatu, kde jsme toho léta s tátou bydleli. 

(s.17) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

81.
a. Til og med tidlig på morgenen, når jeg forsatt sov, kunne jeg plutselig kjenne en uro langt inne i 

drømmen, som om jeg måtte på do og kjempa for å våkne før det var seint, og når jeg slo øynene opp og 
skjønte at det var ikke det jeg skulle, gikk jeg rett bort til døra og åpna, og da sto han der. (s.22) 

b. Même au petit matin, alors que je dormais encore, une inquiétude surgissait parfois au fond de mon 
rêve, comme si j’avais besoin d’aller aux toilettes et luttais pour me réveiller à temps. Mais en ouvrant 
les yeux, je comprenais que c’était autre chose qui me tracassait, et je me dirigeais droit vers la porte. Et 
alors il était là. (s.29) [..., pochopil jsem, že to byla jiná věc, která mě soužila,...]

c. Dokonce i brzy ráno, když jsem ještě spal, jsem náhle pocítil hluboko ve snu neklid, jako by se mi 
chtělo na záchod a já musel bojovat sám se sebou, abych se probudil, než bude pozdě, a když jsem 
otevřel oči a došlo mi, že nemusím, šel jsem rovnou ke dveřím, otevřel je a tam stál Jon. (s.17-18)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F
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82.
a. Bare rittet ned elva var jeg virkelig god til, jeg hadde en innebygd balanse, som et naturtalent, mente 

Jon, sjøl om det ikke var akkurat det ordet han brukte. (s.24) 
b. La seule de nos activités où je me montrais à la hauteur, c’étaient nos chevauchées sur les troncs 

d’arbres. D’après Jon, j’avais un équilibre inné, une sorte de don naturel. Même si ce n’étaient pas 
exactement les mots qu’il employait. (s.32) [I když to nebyla přesně ta slova, která použil.]

c. Já jsem byl opravdu dobrý jenom ve sjíždění řeky na kmenech, dokázal jsem udržovat rovnováhu a byl 
jsem přirozený talent, jak říkal Jon, i když přímo tenhle termín nepoužil. (s.19)

I. Předmět (přímý) 
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est…qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

83.
a. Det var Barkald si eng, og vi hadde gått denne ruta mange ganger, [...], eller gikk vi hjem til Jon i 

motsatt retning hvor mora hans alltid hilste helt overstrømmende [...], mens faren hans dukka ned i 
lokalavisa eller forsvant ut på låven. Det var noe der som jeg ikke forsto. (s.25)

b. Le pré appartenait à Barkald. C’était par là qu’on passait pour aller à la boutique dépenser nos sous [...]. 
Mais on pouvait aussi prendre la direction opposée pour aller chez Jon, et alors sa mère me saluait 
comme un prince, tandis que son père se plongeait dans le journal local ou s’inventait un travail urgent 
à la grange. Il y avait quelque chose dans cette maison que je ne comprenais pas. (s.33) [ V tom domě 
bylo něco, čemu jsem nerozuměl.]

c. Louka patřila panu Barkaldovi a my jsme tudy šli už mnohokrát k obchodu koupit si časopisy […], na 
které jsme měli peníze. […], anebo jsme se vydali na opačnou stranu k Jonovi, kde mě jeho matka 
vždycky nadšeně vítala, jako bych byl princ nebo tak něco, kdežto otec se schoval za místní noviny 
anebo zmizel do stodoly, kde musel honem udělat něco neodkladného. Něčemu na tom jsem nerozuměl. 
(s.20)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ il y a…qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

84.
a. Gården til Barkald lå på den andre sida av veien [...], helt opp mot skauen med låven i vinkel, [...]. Det 

var han som eide skauen, og det var mye av dem. (s.25) 
b. La ferme de Barkald était située de l’autre côté de la route, [...]. Elle était en bordure de la  fôret, [...]. 

La fôret aussi était à lui, et elle était grande. (s.33) [Les byl také jeho,...]
c. Barkaldův statek ležel na druhé straně cesty, […]. Les byl rozlehlý a také patřil panu Barkaldovi. (s.20) 

I. Podmět
II. FJ: jiná konstrukce  

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F 

85.
a. For å være helt ærlig var jeg ikke alltid klar over hva det var faren min gjorde for å tjene penger til 

livets opphold [...]. (s.26)
b. À vrai dire je n’ai jamais su exactement ce que faisait mon père pour gagner sa vie et subvenir à nos 

besoins. (s.34) [...co můj otec dělal, aby se uživil a vyhověl našim potřebám.]
c. Mám-li být upřímný, nebylo mi nikdy jasné, jak můj otec vlastně vydělává peníze na živobytí. (s.20) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

86.
a. Jeg kjente ei svak dirring i brystet fra hovene mot bakken og opp gjennom treet og ei skjelving fra et 

helt annet sted, fra inne i sjøl, og den starta i magen og satte seg i hoftene. Men det var ikke noe jeg 
kunne gjøre med det, og jeg tenkte ikke på det. (s.29) 
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b. Mais il y avait aussi une vibration venait de l’intérieur de mon corps, une vibration qui partait de mon 
ventre et qui gagnait mes hanches. Contre elle, je ne pouvais rien et j’ai décidé de ne pas y penser. 
(s.39) [Proti tomu jsem nebyl ničeho schopný ...]

c. V hrudi jsem cítil slabé drnčení, jak kopyta narážela na zem a otřesy se šířily až nahoru na strom, a 
chvění, které se šířilo z jiného místa, ze mne, a začínalo v břiše a usadilo se mi v bocích. Ale nemohl 
jsem s tím nic dělat, a tak jsem na to nemyslel. (s.23) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

87.
a. Om det var de få orda jeg hadde sagt, eller det var egget han holdt, får jeg aldri vite, men noe var det 

som fikk han til å forandre seg så plutselig, og han så meg rett inn i øynene som om han ldri hadde sett 
meg før, og for en gangs skyld myste han ikke, og pupillene var store og svarte. (s.36) 

b. Je ne saurai jamais si c’était à cause de ce que je venais de dire ou à cause de l’oeuf qu’il tenait à la 
main, mais tout d’un coup il avait changé. Il me regardait fixement comme s’il ne m’avait jamais vu. 
Pour une fois il ne plissait pas les yeux, et se pupilles étaient noires et dilatées. (s.46) [... jestli to bylo 
kvůli tomu, co jsem právě řekl...]

c. Jestli to bylo těch několik slov, která jsem řekl, anebo vajíčko, které držel, se už nikdy nedozvím, ale 
něco způsobilo, že se náhle změnil a díval se mi do očí, jako by mě nikdy předtím neviděl, tentokrát 
nemhouřil oči a zorničky měl velké a černé. (s.27) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

88.
a. Om det var de få orda jeg hadde sagt, eller det var egget han holdt, får jeg aldri vite, men noe var det 

som fikk han til å forandre seg så plutselig, og han så meg rett inn i øynene som om han ldri hadde sett 
meg før, og for en gangs skyld myste han ikke, og pupillene var store og svarte. (s.36)

b. Je ne saurai jamais si c’était à cause de ce que je venais de dire ou à cause de l’oeuf qu’il tenait à la 
main, mais tout d’un coup il avait changé. Il me regardait fixement comme s’il ne m’avait jamais vu. 
Pour une fois il ne plissait pas les yeux, et se pupilles étaient noires et dilatées. (s.46) [... nebo jestli to 
bylo kvůli tomu vejci, co držel v ruce,...]

c. Jestli to bylo těch několik slov, která jsem řekl, anebo vajíčko, které držel, se už nikdy nedozvím, ale 
něco způsobilo, že se náhle změnil a díval se mi do očí, jako by mě nikdy předtím neviděl, tentokrát 
nemhouřil oči a zorničky měl velké a černé. (s.27) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ:  VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

89.
a. Om det var de få orda jeg hadde sagt, eller det var egget han holdt, får jeg aldri vite, men noe var det 

som fikk han til å forandre seg så plutselig, og han så meg rett inn i øynene som om han ldri hadde sett 
meg før, og for en gangs skyld myste han ikke, og pupillene var store og svarte. (s.36)

b. Je ne saurai jamais si c’était à cause de ce que je venais de dire ou à cause de l’oeuf qu’il tenait à la 
main, mais tout d’un coup il avait changé. Il me regardait fixement comme s’il ne m’avait jamais vu. 
Pour une fois il ne plissait pas les yeux, et se pupilles étaient noires et dilatées. (s.46) [..., ale zcela náhle 
se změnil.]

c. Jestli to bylo těch několik slov, která jsem řekl, anebo vajíčko, které držel, se už nikdy nedozvím, ale 
něco způsobilo, že se náhle změnil a díval se mi do očí, jako by mě nikdy předtím neviděl, tentokrát 
nemhouřil oči a zorničky měl velké a černé. (s.27) 

I. Podmět
II. FJ: jiná konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F 
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90.
a. Eller det er sånn jeg husker det, og jeg kunne ikke komme på at noe hadde gjort meg så fortvila noen 

gang. (s.36)
b. C’est ainsi que je le revois dans mon souvenir en tout cas. Et je crois que rien ne m’a jamais rendu aussi 

désespéré. (s.46-47) [Takto to každopádně vidím ve své vzpomínce.]
c. Anebo si to tak jen pamatuji. Nemohl jsem přijít na to, co jsem udělal tak hrozného. (s.27)

I. Příslovečné určení (způsob)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

91.
a. Han åpna hånda igjen og smelte håndflata i trestammen og gnei den mot barken, og det dryssa i små 

flak, og til slutt var det bare noe klin jeg ikke greide å se på. (s.36) 
b. Il a desserré les doigts, puis il a plaqué sa main contre le tronc de l’arbre et frotté sa paume contre 

l’écorce. De fines pellicules se sont envolées, et à la fin il ne restait plus qu’un espèce de glu que je n’ai 
pas au le courage de regarder. (s.47) [..., a na konec nezbylo než jen cosi lepkavého, na co jsem neměl 
odvahu se podívat.]

c. Otevřel dlaň, plácl jí do kmene stromu a utřel si ji o kůru, padaly z ní malé kousíčky a nakonec ještě 
něco rozmázl, ale na to jsem se už nedokázal dívat. (s.28)

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: podobná konstrukce:neosobní konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P  

92.
a. Da jeg kom fram dit så jeg inn over piggtråden mellom trærne, men det var ingen hester der nå som var 

synlige for meg, og et øyeblikk teknte jeg på å ta snarveien tvers igjennom, men så gikk jeg i stedet 
langs gjerdet på utsida hele sirkelen rundt til jeg traff på stien mot veien. (s.38) 

b. Arrivé près de l’enclos, j’ai jeté un oeil par-dessus les barbelés, mais je n’ai pas vu les chevaux. Un 
instant j’ai songé à couper à travers l’enclos, mais j’ai fini par en faire le tour jusqu’au sentier qui 
descendait vers la route. (s.49) [..., ale koně jsem neviděl.]

c. Došel jsem až k ní (ohradě) a uviděl jsem ji mezi stromy, koně tam teď nebyli a na okamžik mě 
napadlo, že bych si mohl zkrátit cestu přes ohradu, ale pak jsem šel radši podél plotu, až jsem narazil na 
pěšinu k hlavní cestě. (s.28)

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:z rodu trpného se v překladu stal rod činný 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

93.
a. – I morges, da du var ute, var du sammen med Jon da?
- Ja, sa jeg. 
- Hva var det dere holdt på med? (s.46)

b. – Ce matin, quand tu es sorti, tu étais avec Jon ?
- Oui.
- Et qu’est-ce que vous faisiez ? (s.59) [A copak jste dělali ?]
c. „Copak jste dělali ?“ (s.34)

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: podobná konstrukce: otázka  Qu’est-ce qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

94.
a. - Vi skulle ut og stjæle hester. 
- Hva er det du sier? Faren min så nesten oppskjørta. – Hvilke hester da ? (s.46) 
b. Mon père avait l’air inquiet. - Qu’est-ce que tu racontes ? Quels chevaux ? (s.59) [Co to povídáš ?]
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c. „Cože? Co to říkáš, prosím tě?“ Táta vypadal vyvedený z míry. „Jaké koně?“ (s.34) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: otázka Qu’est-ce qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

95.
a. Men nå hadde han bare satt det fra seg i gangen fordi han plutselig kom på det han hadde glemt; at det 

var han som var ansvarlig for tvillingene som var aleine hjemme. De var bare ti år. (s.48)
b. Mais aujourd’hui il s’était contenté de le poser dans le couloir, car il venait de se souvenit de ce qu’il 

avait oublié : il était responsable des jumeaux. Ils étaient seuls à la maison. Ils n’avaient que dix ans. 
(s.62) [... : měl za dvojčata zodpovědnost]

c. Ale teď ji jen odložil do předsíně, protože si najednou uvědomil, že má na starosti dvojčata, která jsou 
sama doma. Bylo jim teprve deset let. (s.36) 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P

96.
a. Likevel er det sånn det står for meg i minnet, og jeg veit ikke om jeg begynte å fargelegge med én gang, 

eller det er noe jeg har gjort som åra har gått. (s.50)
b. […], mais c’est ainsi que je le vois dans mes souvenirs. Je ne sais pas si c’est tout de suite ou au fil des 

ans que j’ai commencé à broder sur les faits, mais en tout cas ils étaient là ; impossible de les nier. 
(s.64) [..., ale je to takto, jak to vidím ve svých vzpomínkách.]

c. Přesto si to takhle pamatuji a nevím, jestli jsem si událost začal přibarvovat hned, anebo s přibývajícími 
lety. (s.37)

I. Příslovečné  určení (způsob) 
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

97.
a. Likevel er det sånn det står for meg i minnet, og jeg veit ikke om jeg begynte å fargelegge med én gang, 

eller det er noe jeg har gjort som åra har gått. (s.50)
b. […], mais c’est ainsi que je le vois dans mes souvenirs. Je ne sais pas si c’est tout de suite ou au fil des 

ans que j’ai commencé à broder sur les faits, mais en tout cas ils étaient là ; impossible de les nier. 
(s.64) [Nevím, zda se to stalo hned nebo až běhemlet, že jsem si začal přibarvovat fakta,...]

c. Přesto si to takhle pamatuji a nevím, jestli jsem si událost začal přibarvovat hned, anebo s přibývajícími 
lety. (s.37)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F 

98.
a. Begravelsen var tre dager seinere. [...] Det er to ting jeg virkelig husker fra Odd sin begravelse. (s.53)
b. L’enterrement a eu lieu trois jours plus tard. [...]De l’enterrement d’Odd il y a deux choses dont je me 

souviens. (s.67) [ Z Oddova pohřbu si pamatuji právě dvě věci.]
c. Z Oddova pohřbu si skutečně pamatuji jen dvě věci. (s.39) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ il y a … que (dont) 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F 
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99.
a. Han løp rundt og rundt med senka hode og blikket i bakken, og jo lenger han holdt på, jo saktere talte 

presten, og først var det bare noen få som snudde seg i den svartkledde flokken, men etter hvert ble det 
flere, og til slutt hadde alle snudd seg og så på Lars i stedet for på kista med broren hans i, og det tok 
ikke slutt før en nabo gikk rolig over graset, stilte seg i ytterkant av sirkelen og fanga han idet han 
passerte og løfta han opp. (s.53-54)

b. Près de la sortie du cimetière, il s’est mis à courir en rond devant le mur, tête baissée. [...] Comme son 
manège s’est prolongé, le pasteur s’est mis à parler de plus en plus lentement. Parmi l’assistance tout en 
noir, quelques-uns se sont retournés, puis d’autres les ont imités et à la fin tout le monde se détourné du 
pasteur pour regarder Lars et non pas le cercueil de son frère. [...] (s.68) [Mezi černě oděným 
smutečním zástupem bylo pár lidí, kteří se otočili,...]

c. Nepřestával běhat pořád dokola, hlavu svěšenou a pohled zabodnutý do země, a čím déle tak kroužil, 
tím pomaleji pastor mluvil. Nejdřív se v té skupině černě oděných smutečních hostí otočilo jen několik 
hlav, ale postupně jich přibývalo a nakonec se všichni obrátili a dívali se na Larse místo na rakev 
s tělem jeho bratra, […] (s.39)

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

100.
a. Det var først mange år seinere jeg forsto at det var sånn det må ha blitt for han. (s.136) 
b. […] il m’a fallu bien des années pour comprendre que c’était ainsi qu’il avait dû les vivre. (s.171) 

[Potřeboval jsem hodně let, abych to pochopil...]
c. Bylo to až po mnoha letech, co jsem pochopil, že takhle to prožíval on.

I. Příslovečné určení (čas)
II. FJ: podobná konstrukce:neosobní konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P

101.
a. Det var skog på den tomta som faren min hadde kjøpt sammen med setra. (s.55)
b. Le chalet d’alpage était entouré d’un terrain boisé qui nous appartenait aussi. (s.70) [Salaš byla 

obklopená zalesněným pozemkem, kterým nám také patřil.]
c. Na pozemku, který táta koupil zároveň se salaší, rostl les. (s.40)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce:rod trpný (prostředek tematizace)

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

102.
a. Men det var det lille vi hadde av skygge han snakka om; den helvetes skyggen, sa han, det er jo 

sommerferie, for pokker, og banna som han noen ganger gjorde når mora mi var ikke til stede. (s.56)
b. Mais il parlait tout le temps de cette ombre ; cette foutue ombre, disait-il ; c’était quand même l’été, 

merde, jurait-il. Ça lui arrivait parfois quand ma mère n’était pas là ; [...]. (s.72) [Ale on mluvil pořád 
jen o tom stínu ;...]

c. Ale mluvili jsme o té drobnosti, o stínu. Zatracený stín, říkal, je přece léto a my máme prázdniny, sakra, 
klel, jak měl ve zvyku, když u toho nebyla máma. (s.41)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nevyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

103.
a. – Kanskje vi bare skulle ta litt av gangen, foreslo jeg, - litt nå, og litt neste år?  - Det er jeg som 

bestemmer når tømmeret mitt skal skjæres, sa han. (s.57)
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b. – Peut-être qu’on pourrait le faire en plusieurs, ai-je proposé. Une partie cette année et le reste l’année 
prochaine ? - C’est à moi de décider quand mon bois doit être coupé, a répondu mon père. (s.72) [To já 
tady rozhoduju.]

c. - „Tak co kdybychom jich pokáceli jenom část,“ navrhl jsem, „trochu teď a trochu napřesrok?“ - „Tady 
rozhodu já, kdy se bude dříví kácet,“ odsekl. (s.41)

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:zdůraznění prezentativem c‘est (ve francouzské větě je ve fokusu stejný 

člen jako v norském originále)
III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

104.
a. – Kanskje vi bare skulle ta litt av gangen, foreslo jeg, - litt nå, og litt neste år?  - Det er jeg som 

bestemmer når tømmeret mitt skal skjæres, sa han. Det var jo ikke det jeg mente, om det var han som 
bestemte, men jeg lot det ligge. For meg hadde det igen betydning. (s.57)

b. – Peut-être qu’on pourrait le faire en plusieurs, ai-je proposé. Une partie cette année et le reste l’année 
prochaine ? - C’est à moi de décider quand mon bois doit être coupé, a répondu mon père. Jamais je 
n’avais prétendu le contraire ; bien sûr que c’était à lui de décider. (s.73) [Nikdy jsem si nemyslel 
opak ;...]

c. - „Tak co kdybychom jich pokáceli jenom část,“ navrhl jsem, „trochu teď a trochu napřesrok?“ - „Tady 
rozhodu já, kdy se bude dříví kácet,“ odsekl. Tak jsem to sice nemyslel, jestli tady rozhoduje on nebo 
někdo jiný, ale nechal jsem to být. Nezáleželo mi na tom. (s.41)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: jiná konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

105.
a. – Kanskje vi bare skulle ta litt av gangen, foreslo jeg, - litt nå, og litt neste år?  - Det er jeg som 

bestemmer når tømmeret mitt skal skjæres, sa han.Det var jo ikke det jeg mente, om det var han som 
bestemte, men jeg lot det ligge. For meg hadde det igen betydning. (s.57)

b. – Peut-être qu’on pourrait le faire en plusieurs, ai-je proposé. Une partie cette année et le reste l’année 
prochaine ? - C’est à moi de décider quand mon bois doit être coupé, a répondu mon père. Jamais je 
n’avais prétendu le contraire ; bien sûr que c’était à lui de décider. (s.73) [... ; samozřejmě, že to byl on, 
kdo tady rozhoduje.]

c. - „Tak co kdybychom jich pokáceli jenom část,“ navrhl jsem, „trochu teď a trochu napřesrok?“ - „Tady 
rozhodu já, kdy se bude dříví kácet,“ odsekl. Tak jsem to sice nemyslel, jestli tady rozhoduje on nebo 
někdo jiný, ale nechal jsem to být. Nezáleželo mi na tom. (s.41)

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:zdůraznění prezentativem c’est (ve francouzské větě je ve fokusu stejný 

člen jako v norském originále)
III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

106.
a. Det var ei smal åpning der, som ei dør så vidt på gløtt, som jeg pressa meg mot, for jeg ville inn, og det 

lyste gull av den stripa fra sola mot øyelokkene mine, og så glei jeg plutselig inn, og jeg var der helt 
sikkert i et lite glimt, og det gjorde meg ikke redd i det hele tatt, bare trist og forunfra over hvor stille alt 
var. (s.60)

b. J’ai deviné un accès étroit, une porte entreouverte, je m’y suis glissé, car je voulais y pénétrer, et la 
fente brillait comme l’or à cause du soleil contre mes paupières. Et soudain je me suis retrouvé à 
l’intérieur et j’ai dû y rester un bref instant. Mais ça ne m’a pas fait peur du tout, ça m’a seulement 
rempli de tristesse et d’étonnement à cause du silence qui y régnait. (s.77) [Vytušil jsem úzkou mezeru, 
jako polootevřená dvířka, vplížil jsem se k ní...]

c. Byla tam úzká štěrbina jako dveře otevřené na špehýrku a k ní jsem se přimáčkl, protože jsem dovnitř 
chtěl a ten sluneční paprsek mi do očí svítil jako zlato, pak jsem najednou vklouzl dovnitř, byl jsem tam 
v okamžení a vůbec jsem neměl strach, cítil jsem jen smutek a údiv nad tím, jaké ticho tam je. (44)

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
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II. FJ: jiná konstrukce 
III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

107.
a. Det var tungt, etter bare noen meter begynte håndleddene mine å verke, og skuldrene verka [...]. Det var 

jeg sjøl som bestemte når det gjorde vondt, og om det skulle synes eller ikke, og jeg pressa smerten ned 
i kroppen så den ikke skulle vises i ansiktet mitt, og med armene heva snurra jeg snella, og tråden rant 
ut til jeg var kommet til enden av enga, og der la jeg snella i det stubbkorte nyslåtte graset med 
stråltråden stram så rolig jeg kunne og reiste meg like rolig opp og strakk hendene i lommene og lot 
skuldrene synke. (s.63)

b. C’était difficile ; au bout de quelques mètres seulement j’ai commencé à avoir mal dans les poignets et 
dans les épaules. [...] C’était à moi de décider si j’avais mal. J’ai réussi à cantoner la douleur à 
l’intérieur de mon corps pour éviter qu’elle ne s’affiche sur mon visage ; [...]. (s.80) [To já si rozhodnu, 
kdy mě to bolí.]

c. Sám si rozhodnu, kdy to bude bolet, a zatlačil jsem bolest z tváře někam dolů, aby se v ní neukázala, 
rukama jsem zvedal cívku, a právě když jsem došel na konec louky, drát skončil, tam jsem položil 
cívku do kratičké pokosené trávy a co nejklidněji jsem je zvedl, strčil ruce do kapes a svěsil ramena. 
(s.45 - 46) 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:zdůraznění prezentativem c‘est (ve francouzské větě je ve fokusu stejný 

člen jako v norském originále)
III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

108.
a. Hesja så ut som det hadde stått der bestandig, på tvers av landskapet og opplyst av sola med den lange 

skyggen bak, og den fulgte hver kupering i enga og var til slutt bare en form, en uform, sjøl om det ikke 
var det ordet jeg tenkte på da, og det ga meg en stor glede bare å se på den. (s.66)

b. Éclairée par le soleil, la claie jetait une grande ombre et avait l’air de faire partie du paysage depuis 
toujours, elle épousait chaque anfractuosité du terrain et n’était que pure forme. Une forme originelle. 
Même si, à l’époque, cette expression ne m’est pas venue à l’esprit. Mais j’avais du plaisir à la regarder. 
(s.84) [...to nebyl ten výraz, který mě napadl.]

c. Sušák vypadal, jako by tam stál odjakživa, napříč krajinou, nasvícený sluncem, za sebou dlouhý stín, 
sledoval každou změnu povrchu louky a vlastně to byl jen tvar, pradávný tvar, i když zrovna to asi není 
to pravé slovo, ale rozhodně mi dělalo radost se na něj dívat. (s. 47 – 48) 

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: jiná konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

109.
a. Det var noe med den mannen og aniktet hans jeg hadde sett i det flakkende lyset fra lommelyktene. 

(s.67)
b. Le visage de cet homme, tel qu’il m’était apparu dans la lumière de la lampe de poche, me disait 

quelque chose. (s.86) [Tvař toho muže, tak jak se mi zjevila ve světle baterky, mi byla povědomá.]
c. Co mě upoutalo na tom chlapovi a na jeho tváři, když jsem ho zahlédl v těkavém světle baterky? (s.49) 

I. Předmět (přímý) 
II. FJ: jiná konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F 

110.
a. […], og kanskje lukka jeg øyene et øyeblikk, for jeg trudde jeg skulle dø, og så var det ikke annet enn 

glasset i det høyre blinklyset som ble knust mot rattet. (s.70)
b. Peut-être ai-je fermé les yeux un instant, car j’ai cru que j’allais mourir, mais en fin de compte il n’y a 

pas eu de dégâts en dehors de mon clignotant droit qui s’est bridé contre une souche. (s.90) [nebylo 
jiných škod, než rozbitého pravého blinkru, který se rozbil o patník.]
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c. […], já zatočil volantem a možná jsem na okamžik zavřel oči, protože jsem myslel, že umřu, jenže 
nakonec to odneslo jen sklo na pravém blinkru, které jsem rozbil o patník. (s.51) 

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ il y a … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

111.
a. […], at det var mange som hadde lyst på stedet fordi det lå så fint til, men ingen som orka å gå på 

jobben det var å få det beboelig. (s.72) 
b. [...] ; beaucoup de gens s’étaient montrés intéressés, car elle était bien située, mais ils avaient fini par 

être découragés devant l’énormité des travaux. (s.93) [... ; mnoho lidí projevilo zájem,...]
c. […], v jakém stavu dům je, že ho měla spousta lidí chuť koupit, protože má nádhernou polohu, ale 

nikdo neměl odvahu kvůli té spoustě práce, která je nutná, aby byl obyvatelný. (s.53) 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P

112.
a. Det er ikke mye jeg skal ha, bare et brød og litt pålegg, og det er fort gjort unna. (s.73) 
b. Mais courses se résument à peu de chose : du pain et quelques charcuteries. (s.94) [Moje nákupy 

zahrnovaly jen pár věcí,...]
c. Moc toho nekupuji, jen chleba a něco na něj a to mám rychle. (s.53) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: jiná konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

113.
a. – Ja visst, sier han og smiler. – Du får si ifra hvis det er noe du lurer på. Vi er jo her, vi. (s.76) 
b. – Eh oui, dit-il avec un sourire. Et s’il y a quelque chose, n’hésitez pas à nous le dire. On est toujours là. 

(s.98) [A kdyby něco,...]
c. „Jistě,“ řekne a usměje se. „Kdybyste něco potřeboval, stačí říct. Víte, kde nás najdete.“ (s.55) 

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: podobná konstrukce:zdůraznění prezentativem il y a

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P

114.
a. Det var faren til Jon, og det var mora til Jon noen deler av dagen med det helt lyse håret mot det 

djupgrønne baret på vei opp fra båten med mat i en korg, og det var en mann som het Franz med z.
(s.80) 

b. Il y avait le père de Jon, il y avait la mère de Jon avec se cheveux blonds qui se détachaitent sur le vert 
profond des sapins quand elle montait de la barque avec son panier pour nous apporter à manger, et il y 
avait un homme qui s’appelait Franz. (s.103) [..., a byl tam muž, který se jmenoval Franz.]

c. Byl tam s námi Jonův otec, chvílemi i jeho matka, jejíž světlé vlasy zářily proti tmavozelenému jehličí 
cestou od člunu, když nám nesla jídlo v košíku, a byl tam i muž jménem Franz se zet na konci. (s.58) 

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ il y a … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

115.
a. Jeg hadde egentlig ikke sett han på den måten før, med voksne menn i en situasjon der en jobb skulle 

utføres, og han hadde en autoritet som fikk andre til å vente på hva han skulle si om hvordan han ville 
ha det, og så bare fulgte de opp det han sa som det naturligste av verden, enda de sjøl måtte vite bedre 
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og helt sikkert hadde lengre erfaring. Inntil da hadde jeg aldri falt meg inn at det var flere enn jeg som 
opplevde han sånn, og aksepterte det, at det var noe annet og mer enn et forhold mellom far og sønn. 
(s.83) 

b. Jusque-là je ne l’avais jamais vu évoluer dans une situation semblable, avec des hommes sous ses 
ordres et un travail à accomplir ; il en imposait aux autres avec son autorité naturelle, ils l’écoutaient 
tous quand il expliquait comment procédér et se rangeait à son avis sans discuter alors qu’ils avaient 
bien plus d’expérience et connaissaient mieux le boulot que lui. Jamais il ne m’était venu à l’esprit que 
d’autres pouvaient aussi le percevoir ainsi et accepter son autorité. Ça ne tenait pas seulement à nos 
rapports de père à fils. (s.107) [... že i ostatní ho takto mohli vnímat ...]

c. […] Do té doby mě nikdy nenapadlo, že ho tak vnímalo víc lidí, nejen já, a akceptovali to, a to bylo víc 
než vztah mezi otcem a synem. (s.60)

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

116.
a. Det var Franz sjøl som viste faren min setra som var blitt til overs etter en tavngsauksjon før krigenn og 

nå sto tom på fjerde år. (s.134)
b. C’était Franz qui avait montré à mon père le chalet d’alpage. (s.169) [Byl to Franz, kde mému otci 

ukázal salaš.]
c. A byl to právě Franz, kdo mému otci ukázal salaš, která […].

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

117.
a. Jeg snudde meg og så på mora til Jon, som ikke hadde noe med Jon å gjøre nå, eller det var kanskje 

nettopp det hun hadde, men at hun var to forskjellige personer, [...]. (s.85) 
b. Je me suis retourné vers la mère de Jon. Je ne la voyais plus comme sa mère. Ou plutôt si, mais on 

aurait dit qu’il y avait en elle deux personnes différentes à la fois. (s.110) [Anebo spíše měla, ...]
c. Obrátil jsem se a podíval se na Jonovu matku, která teď neměla s Jonem nic společného, anebo právě 

teď měla, ale vlastně vystupovala jako dvě různé osoby, […]. (s.62)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: jiná konstrukce

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

118.
a. […], at for henne kunne de gå linja ut og få avgjort noe jeg ikke kjente til, én gang for alle, at det 

kanskje var akkurat det hun ville. (s.86) 
b. Mais j’ai compris qu’elle non plus ne prendrait pas l’initiative d’arrêter les deux hommes. Ils n’avaient 

qu’à pousser les choses jusqu’au bout et régler une bonne fois pour toutes un conflit qui me dépassait ; 
c’était peut-être ça qu’elle souhaitait. (s.110) [to bylo možná to, co si přála.]

c. […], ale bylo mi jasné, že také neřekne nic, aby ty dva muže zastavila, že by, co se jí týče, mohli zajít 
co nejdál a jednou provždy něco rozhodnout, a možná právě tohle chtěla. (s.62)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

119.
a. […], men dette var ikke mora mi. Det var mora til Jon som dufta sol og kvae som jeg sikkert også 

gjorde, men i tillegg noe mer som fikk meg til å svimle, som skogen gjorde meg svimmel og nesten på 
gråten, [...]. (s.86) 

b. Mais cette fois-ci ce n’était pas ma mère. C’était la mère de Jon, et elle exhalait une odeur de soleil et 
de résine, comme moi sans doute, mais aussi quelque chose qui m’enivrait, qui me rappelait les odeurs 
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de la forêt et me faisait presque venir les larmes aux yeux. (s.111) [Byla to Jonova matka, vydechovala 
vůni slunce a pryskyřici,...]

c. Byla to Jonova máma, voněla sluncem a pryskyřicí stejně jako já, ale navíc ještě něčím, z čeho jsem 
měl závrať, jako jsem dostával závrať z lesa, měl jsem na krajíčku […]. (s.63) 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:zdůraznění prezentativem c’est a zároveň rozdělení ohniska do dvou vět 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

120.
a. Jeg savner søstera mi. [...] Hun og kona mi ble etter hvert gode venner. Om kvelden satt de ofte og 

snakka med hverandre i telefonen og kommenterte verdens gang. Noen ganger var det meg de 
kommenterte og lo seg skakke over gutten med gullbuksene, som de kalte meg. Du har alltid vært 
gutten med gullbuksene, det kan du ikke nekte for, sa de og lo. Det var søstera mi, trur jeg, som brukte 
det uttrykket først. (s.118)

b. Ma soeur, […]. Elle me manque. Toutes les deux, elles passaient leurs soirées au téléphone à 
commenter la marche du monde. Parfois c’était sur moi qu’elles faisaient des commentaires, elles 
riaient à s’en décrocher la mâchoire en  parlant de garçon aux culottes en or, comme elles m’appelaient. 
Tu as toujours eu des culottes en or, inutile de le nier, disaient-elles en rigolant. C’était ma soeur, je 
crois, qui avait inventé l’expression. (s.150) [To moje sestra, myslím, vymyslela tento výraz.]

c. Po večerech spolu často telefonovaly a probíraly běh světa. Několikrát probíraly i mne a žertovaly o 
klukovi v kouzelných kalhotách, jak mi říkaly. Copak ty, ty nosíš kouzelné kalhoty, to nemůžeš popřít, 
říkaly mi a smály se. Myslím, že ten výraz použila poprvé moje sestra. (s.85)

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est …  qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

121.
a. Jeg stiller støvlene rett utanfor døra med hælene mot veggen og går i sokkelesten inn gjennom gangen 

til kjøkkenet. Der skyller jeg termosen i glovarmt vann fra springen og setter den til tørk på benken for 
seinere bruk. Det er bare to uker siden jeg fikk installert varmtvannstank. Det hadde aldri vært det her 
før. (s.95) 

b. Je pose mes bottes devant la porte, [...] et je pénètre dans la cuisine. Je rince mon thermos à l’eau 
chaude du robinat et je le mets à sécher  près de l’évier en attendant de m’en resservir. J’ai fait installer 
un ballon d’eau chaude il y a deux semaines seulement. Avant, il n’y avait qu’un vidoir fixé au mur [...]. 
(s.121) [Nechal jsem si namontovat průtokový ohřívač vody teprve před dvěma týdny.]

c. Postavím holiny přímo před dveře patami ke zdi a bosky vejdu do kuchyně. Vypláchnu termosku 
horkou vodou z kohoutku a nechám ji uschnout na pracovní lince. Průtokový ohřívač vody mi 
namontovali teprve před dvěma dny. Nikdy předtím tu nebyl. (s.68) 

I. Příslovečné určení (čas)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

122.
a. Jeg ser meg i speilet over vasken. [...] Det er ikke mange jeg skal vise meg for, og jeg har bare det ene 

speilet. (s.95) 
b. Je me regarde dans le miroir. [...] Je suis pas obligé de me montrer devant grand monde, et je n’ai pas 

d’autres miroirs. (s.122) [Nemusím se ukazovat před mnohými,...]
c. Dívám se na sebe do zrcadla nad ním. […] Nemusím se lidem moc ukazovat, a mám jen to jedno 

zrcadlo. (s.69) 

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 
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123.
a. Jeg setter meg og ber han forsyne seg, og han tar ett stykke fisk og to poteter og litt saus, og jeg tør ikke 

se bort på Lyra, for det var omtrent det hun ville fått. Vi begynner å spise. (s.99) 
b. Je m’assieds et je lui dire de se servir, et il prend un morceau de poissson, deux pommes de terre et un 

peu de sauce. Je n’ose pas regarder Lyra, car c’est à peu près ce que lui aurais donné. Puis nouc 
commençons à manger. (s.126) [..., neboť to byla zhruba to, co bych jí býval dal.]

c. Sedám si a prosím ho, aby si posloužil, bere si kousek ryby, dva brambory a trochu omáčky a já se 
neodvážím podívat se na Lyru, právě to měla dostat ona. Dáme se do jídla. (s.71)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est …qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

124.
a. – Jeg veit hvem du er. [...] Alle avisene hadde det bildet. Perfekt komponert av en freelance fotograf 

som satt i en av bilene i køen som demma seg opp i havltimen etter havariert. [...] Men det er ikke det 
Lars mener. Han har kanskje sett ett av de bildene, det kan godt hende, men det er ikke det han mener. 
Han har kjent meg meg igjen, som jeg har gjenkjent han. (s.100)

b. – Je sais qui tu es. [...] La photo étaiet dans tous les journaux. Cadrée à la perfection par un photographe 
freelance bloqué dans le bouchon qui s’est formé pendant la demi-heure qui avait suivi l’accident. [...] 
Mais ce n’était pas à cela que Lars fait allusion. Peut-être a-t-il vu cette photo, mais ce n’est pas à elle 
qu’il pense. Il m’a reconnu, comme je l’ai reconnu. (s.128) [Ale to nebylo to, na co Lars narážel.]

c. „Vím, kdo jsi.“ […] Tu fotku otiskly všechny noviny. Perfektně ji pořídil nezávislý fotograf, náhodou 
seděl v jednom z aut ve frontě, která se během půl hodiny po havárii vytvořila. […] Ale to Lars 
nemyslel. Třeba, to je docela možné, fotku viděl, ale to nemyslí. Poznal mě, jako já jsem poznal jeho. 
(s.72)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que (moderní)

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

125.
a. – Jeg veit hvem du er. [...] Alle avisene hadde det bildet. Perfekt komponert av en freelance fotograf 

som satt i en av bilene i køen som demma seg opp i havltimen etter havariert. [...] Men det er ikke det 
Lars mener. Han har kanskje sett ett av de bildene, det kan godt hende, men det er ikke det han mener. 
Han har kjent meg meg igjen, som jeg har gjenkjent han. (s.100)

b. – Je sais qui tu es. [...] La photo étaiet dans tous les journaux. Cadrée à la perfection par un photographe 
freelance bloqué dans le bouchon qui s’est formé pendant la demi-heure qui avait suivi l’accident. [...] 
Mais ce n’était pas à cela que Lars fait allusion. Peut-être a-t-il vu cette photo, mais ce n’est pas à elle 
qu’il pense. Il m’a reconnu, comme je l’ai reconnu. (s.128) [..., ale to taky nebylo to, co myslel.]

c. „Vím, kdo jsi.“ […] Tu fotku otiskly všechny noviny. Perfektně ji pořídil nezávislý fotograf, náhodou 
seděl v jednom z aut ve frontě, která se během půl hodiny po havárii vytvořila. […] Ale to Lars 
nemyslel. Třeba, to je docela možné, fotku viděl, ale to nemyslí. Poznal mě, jako já jsem poznal jeho. 
(s.72)

I. Předmět (přímý) 
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que (moderní)

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

126.
a. Det åpna seg et mørke der hvor jeg ikke kunne se over til den andre sida, og ute i natta, en kilometer 

ned elva lå kanskje Lars våken og aleine i senga si og prøvde å holde sin verden fast, mens skuddet han 
ikke kunne fatte hvor kom ifra fortsatt fylte hver kubikkmeter luft i det lille huset og gjorde at han ikke 
hørte annet enn det skuddet når folk snakka til han uansett hva de sa, og det var det eneste han ville høre 
i land, land tid. (s.100) 

b. Un gouffre noir s’était ouvert devant moi et j’en distinguais à peine l’autre bord. Et quelque part dans la 
nuit, à un kilomètre de là, Lars se retournaitbpeut-être dans son lit sans trouver le sommeil. Il devait 
sans doute essayer d’empêcher son monde de sombrer, alors qu’un coup de feu à l’origine inexplicable 
continuait d’envahir chaque mètre cube d’air de la petite maison. Si bien que lorsque les gens lui 



109

adressaient la parole, il n’entendait que ce coup de feu. Et qu’il n’allait rien entendre d’autre pendant 
très longtemps. (s.128) [A že nic jiného ještě dlouho neuslyší.]

c. Kam jsem nedohlédl, rozkládala se temnota a kilometr po proudu ležel možná Lars sám v posteli a bděl, 
zatímco výstřel, o němž nechápal, kde se vzal, pořád plnil každý kubický metr vzduchu toho malého 
domku a způsobil, že Lars neslyšel nic jiného, když na něj lidé mluvili, a ať říkali cokoli, dlouho slyšel 
jen to jediné. (s.72) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: jiná konstrukce

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

127.
a. – Ja, sier jeg, og ser rett på han. – Jeg veit hvem du er også. Han nikker. – Det var det jeg tenkte. (s.101)
b. – Oui, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Moi aussi je sais qui tu es. Il hoche affirmativement la 

tête : - C’est bien ce que je pensais. (s.129) [To jsem si přesně myslel.]
c. „Ano,“ řeknu a podívám se na něj. „Já taky vím, kdo jsi.“ Kývne. „Myslel jsem si to.“ (s.72) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

128.
a. Han nikker. – Det var det jeg tenkte. Han nikker igjen og tar opp kniv og gaffel og fortsetter å spise, og 

jeg kan se han er fornøyd. Det var det han skulle ha sagt. Ikke noe mer, ikke noe i tillegg. Det, og en 
bekreftelse som han nå har fått. (s.101) 

b. Il hoche affirmativement la tête : - C’est bien ce que je pensais. Il hoche de nouveau la tête, reprend son 
couteau et sa fourchette et se remet à manger. Je vois qu’il est soulagé. C’était ça ce qu’il voulait. Ça, et 
rien d’autre. Ça, et la confirmation que je viens de lui donner. (s.129) [To bylo to, co chtěl.]

c. Kývne. „Myslel jsem si to.“ Znovu pokývne, vezme nůž a vidličku, pokračuje v jídle a já vidím, že je 
spokojený. Právě to mi přišel říct. Nic víc, nic dalšího. Jen to a potvrzení, jehož se mu teď dostalo. 
(s.72) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

129.
a. Jeg tar Lyra si skål ut i spisekammerset og fyller opp med tørrfôr og bærer den tilbake og setter den på 

plassen foran vedkomfyren. Hun ser på meg, det var ikke det hun hadde venta, hun snuser på maten og 
begynner bare sakte å spise, svelger hver munnfull demonstrativt tungt, og snur seg og ser på meg igjen, 
lenge, med de øynene, sukker og fortsetter, som var det giftbegeret hun tømte. (s.102) 

b. Je cherche les croquettes dans la garde-manger, je remplis le bol de Lyra et je le pose devant la 
cuisinière. Elle me regarde, elle s’attendait à autre chose, puis elle renifle la nourriture et commence à 
manger en déglutissant avec une lenteur démonstrative. Elle se retourne et me regarde encore d’un air 
désespéré, puis elle soupire et se remet à manger comme si elle avalait du poison. (s.130)  [..., čekala 
něco jiného, ...]

c. Vezmu psí misku do spíže a nasypu do ní suché krmení, nesu ji zpátky a položím na místo ke kamnům. 
Lyra se na mě podívá, tohle tedy nečekala, jídlo očichá a pomalu začne jíst, každé sousto 
demonstrativně ztěžka spolkne, otočí se a znovu se na mě dlouho dívá, ty oči, povzdychne si a 
pokračuje, jako by vyprazdňovala pohár jedu. (s.73) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

130.
a. Jeg tar Lyra si skål ut i spisekammerset og fyller opp med tørrfôr og bærer den tilbake og setter den på 

plassen foran vedkomfyren. Hun ser på meg, det var ikke det hun hadde venta, hun snuser på maten og 
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begynner bare sakte å spise, svelger hver munnfull demonstrativt tungt, og snur seg og ser på meg igjen, 
lenge, med de øynene, sukker og fortsetter, som var det giftbegeret hun tømte. (s.102)

b. Je cherche les croquettes dans la garde-manger, je remplis le bol de Lyra et je le pose devant la 
cuisinière. Elle me regarde, elle s’attendait à autre chose, puis elle renifle la nourriture et commence à 
manger en déglutissant avec une lenteur démonstrative. Elle se retourne et me regarde encore d’un air 
désespéré, puis elle soupire et se remet à manger comme si elle avalait du poison. (s.130) [ ...jako by 
polykala jed.]

c. Vezmu psí misku do spíže a nasypu do ní suché krmení, nesu ji zpátky a položím na místo ke kamnům. 
Lyra se na mě podívá, tohle tedy nečekala, jídlo očichá a pomalu začne jíst, každé sousto 
demonstrativně ztěžka spolkne, otočí se a znovu se na mě dlouho dívá, ty oči, povzdychne si a 
pokračuje, jako by vyprazdňovala pohár jedu. (s.73) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F 

131.
a. Vi går ned veien. Lyra først, og jeg noen meter bak. Jeg kan så vidt skjelne den lyse pelsen, men så 

lenge jeg ser den, er det den som er retningsviser, og jeg tenner ikke lykta, lar bare øynene ta inn mørket 
til jeg ikke kniper dem lenger for å fange et lys som for lengst er borte. (s.102) 

b. Nous descendons le chemin, Lyra d’abord et moi quelques mètres derrière elle. Je distingue à peine sa 
robe claire, mais tant que je la vois c’est elle qui me sert de guide. Je renonce à allumer la lampe de 
poche, je laisse l’obscurité envahir mes yeux et je finis pas renoncer à vouloir capter une lumière 
disparue depuis longtemps. (s.131) [... to ona mě vede.]

c. Jdeme po cestě k řece. Nejdřív Lyra a pár metrů za ní já. Sotva její světlý kožich rozeznám, ale dokud 
ho vidím, je to můj ukazatel směru, ani nerozsvítím baterku, nechám oči, ať do sebe pojmou tmu, už je 
nezavírám, abych v nich zachytil světlo, které už je dávno pryč. (s.73) 

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P

132.
a. Jeg gikk ut i vannet noen skritt og ble stående og lytte etter åretak, [...]. Jeg var helt rolig nå, jeg var 

sentrum der jeg sto. Det var elva som gjorde det, ingen tvil, jeg kunne senke meg i vannet opp til haka 
og sitte stille og føle strømmen dunke og dra i kroppen, og fortsatt være den jeg var, fortsatt være 
sentrum. (s.106) 

b. J’ai pénétré dans l’eau. Geuttant le bruit des rames, j’ai tendu l’oreille, mais je n’entendais que l’eau qui 
coulait. [...] J’étais parfaitement calme, j’étais au centre des choses. C’était grâce à la rivière, ça ne 
faisait aucun doute ; je pouvais m’immerger jusqu’au menton et ne plus bouger et sentir la violence du 
courant me bousculer le corps, mais je serais toujours moi, je serais toujours au centre de tout. (s.135-
136) [Bylo díky řece, ...]

c. Už jsem se úplně uklidnil a tam, kde jsem stál, jsem středem. Bezpochyby to způsobila řeka, mohl jsem 
se potopit do vody až po bradu, tiše sedět a cítit proud, jak mi naráží do těla, a pořád být tím, čím jsem, 
pořád být středem. (s.77)

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:zdůraznění prezentativem c‘est

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F 

133.
a. Jeg hørte elva der nede bak skogen, og snart hørte jeg lyder fra setra som lå nærmest hytte vår mot sør. 

Det var kuer som sti båsene inne bak tømmerveggene og drøvtygde eller lå i halmen og flytta seg fra ei 
side til den andre i skyggene, og de var plutselig helt stille, og så begynte de igjen, og den dempa 
klangen fra bjellene slapp ut til meg på veien, og jeg lurte på hvor langt på natta tida var kommet, om 
det kanskje var morgen snart, eller om jeg kunne gå ned stien til det fjøset og snike meg inn der og sitte 
ei stund for å kjenne om det var virkelig varmt før jeg gikk videre. (s.107)

b. J’entendais la rivière en contrebas au-delà des arbres, et je percevais bientôt les bruit d’une ferme 
d’alpage voisine de notre chalet, mais plus au sud. Couchées dans le noir derrière les murs en rondins 
de l’étable, c’étaient les vaches qui ruminaient ou changeaient de position dans la paille. Parfois tout 
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redevenait silencieux, puis çar recommençait ; le tintement assourdi de leurs clochettes me parvenait 
jusque sur le chemin et je me suis demandé quelle heure il pouvait être. Était-il bientôt le matin, allais-
je pouvoir descendre jusqu’à l’étable, me glisser à l’intérieur et rester là un moment pour m’imprégner 
de chaleur avant de continuer mon chemin ? (s.137) [..., byly to krávy, které přežvykovaly a měnily 
pozice na slámě.]

c. Slyšel jsem řeku někde dole za lesem a brzy jsem slyšel i zvuky ze salaše, která nám byla od jihu 
nejblíž. Ve stáních za srubovými stěnami stály krávy a přežvykovaly, nebo ležely ve slámě a otáčely se 
ze strany na stranu, najednou úplně ztichly a znovu začaly, ten tlumený zvuk kravských zvonců dolétl 
až ke mně na cestu a říkal jsem si, jak daleko asi noc postoupila, jestli už bude brzy ráno, anebo jestli 
mám sejít z cesty, proklouznout do chléva a tam chvíli posedět a hezky se zahřát. (s.77-78)

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

134.
a. Det var kuer som sti båsene inne bak tømmerveggene og drøvtygde eller lå i halmen og flytta seg fra ei

side til den andre i skyggene, og de var plutselig helt stille, og så begynte de igjen, og den dempa 
klangen fra bjellene slapp ut til meg på veien, og jeg lurte på hvor langt på natta tida var kommet, om 
det kanskje var morgen snart, eller om jeg kunne gå ned stien til det fjøset og snike meg inn der og sitte 
ei stund for å kjenne om det var virkelig varmt før jeg gikk videre. Og det var det jeg gjorde. (s.107)

b. Couchées dans le noir derrière les murs en rondins de l’étable, c’étaient les vaches qui ruminaient ou 
changeaient de position dans la paille. Parfois tout redevenait silencieux, puis çar recommençait ; le 
tintement assourdi de leurs clochettes me parvenait jusque sur le chemin et je me suis demandé quelle 
heure il pouvait être. Était-il bientôt le matin, allais-je pouvoir descendre jusqu’à l’étable, me glisser à 
l’intérieur et rester là un moment pour m’imprégner de chaleur avant de continuer mon chemin ? C’est 
ce que j’ai fait. (s.137) [To jsem přesně udělal.]

c. Ve stáních za srubovými stěnami stály krávy a přežvykovaly, nebo ležely ve slámě a otáčely se ze 
strany na stranu, najednou úplně ztichly a znovu začaly, ten tlumený zvuk kravských zvonců dolétl až 
ke mně na cestu a říkal jsem si, jak daleko asi noc postoupila, jestli už bude brzy ráno, anebo jestli mám 
sejít z cesty, proklouznout do chléva a tam chvíli posedět a hezky se zahřát. A to jsem taky udělal.
(s.77-78) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

135.
a. Det var kuer som sti båsene inne bak tømmerveggene og drøvtygde eller lå i halmen og flytta seg fra ei 

side til den andre i skyggene, [...], og jeg lurte på hvor langt på natta tida var kommet, om det kanskje 
var morgen snart, eller om jeg kunne gå ned stien til det fjøset og snike meg inn der og sitte ei stund for 
å kjenne om det var virkelig varmt før jeg gikk videre. Og det var det jeg gjorde [...] Det lukta sterkt der 
inne, og samtidig godt, og det var like varmt som jeg hadde tenkt at det ville være. (s.107-108) 

b. Couchées dans le noir derrière les murs en rondins de l’étable, c’étaient les vaches qui ruminaient ou 
changeaient de position dans la paille. [...] et je me suis demandé quelle heure il pouvait être. Était-il 
bientôt le matin, allais-je pouvoir descendre jusqu’à l’étable, me glisser à l’intérieur et rester là un 
moment pour m’imprégner de chaleur avant de continuer mon chemin ? C’est ce que j’ai fait. [...]  Il y 
régnait un odeur à la fois âcre et agréable et il y faisait aussi chaud que je me l’étais imaginé. (s.137)  [ a 
bylo tam stějně teplo, jak jsem si to představoval.]

c. Ve stáních za srubovými stěnami stály krávy a přežvykovaly, nebo ležely ve slámě a otáčely se ze 
strany na stranu, […] a říkal jsem si, jak daleko asi noc postoupila, jestli už bude brzy ráno, anebo jestli 
mám sejít z cesty, proklouznout do chléva a tam chvíli posedět a hezky se zahřát. A to jsem taky udělal. 
[…] Uvnitř to ostře páchlo, ale zároveň vonělo, a bylo tam teplo, jak jsem si představoval. (s.77-78) 

I. Příslovečné určení (způsob)
II. FJ: podobná konstrukce:neosobní konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 
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136.
a. Så jeg måtte tenke på andre ting for å få presset til å løsne mot den stramme huden, og jeg tenkte på 

hester først som jeg hadde sett dem når de løp langs veien gjennom bygda, flere hester i flere farger 
med hamrende hover mot den knusktørre grusen, og støvet som virvla opp og ble hengende i den varme 
lufta som gule gardiner mellom husene og kirka, men det hjalp meg ikke mye, for det var noe med 
heten de hestene hadde og krumninga på halsen og den rytmiske pusten når de storma av gårde og alt 
det med hester som var vanskelig å forklare, men du visste var der, og da tenkte jeg på Bunnefjorden i 
stedet. (s.110) 

b. Alors j’ai dû évoquer d’autres images pour deserrer la pression contre mon pantalon, et j’ai d’abord 
pensé aux chevaux que j’avais vus courir sur la route qui traversait le village ; plusieurs chevaux de 
robes différentes dont le sabots frappaient la terre dure et sèche, et la poussière qu’ils soulevaient et qui 
restait suspendue dans l’air chaud comme un rideau jaune emtre les maisons et l’église. Mais ça ne m’a 
servi à rien, car il y avait la chaleur qui émanait de chevaux et la courbe de leur encolure et le rythme de 
leur respiration quand ils galopaient ; toutes choses qui étaient si difficiles à expliquer, mais que je 
voyais pourtant. Et alors j’ai pensé au Bunnefjord. (s.140) [..., neboť ta horkost, která poháněla koně a 
ohnutí jejich šíje a rymtus jejich dechu, ...]

c. Tak jsem musel myslet na jiné věci, aby mi povolil tlak v napjaté kůži, myslel jsem nejdřív na koně, jak 
jsem je viděl běžet poděl cesty, několik koní různých barev, dupající kopyta na vyschlém štěrku a 
oblaka prachu, která se zvedala a zůstala viset v teplém vzduchu jako žluté záclony mezi statkem a 
kostelem, ale moc to nepomohlo, protože ta horkost koní, ohnutí šíje a rytmický dech, jakým cválali, mi 
nějak vadilo a vůbec všechno kolem koní, co se těžko vysvětluje, ale člověk ví, že to tam je, a tak jsem 
místo toho myslel na Bunnefjord u nás doma. (s.79) 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ il y a …qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

137.
a. Og så det plutselige drønnet av Messerschmitt jagerfly lavt over byen på vei inn fra fjorden, fra det åpne 

havet og fra Tyskland, og alle sto tause og så på, og faren min sa ingenting, og jeg sa ingenting, og det 
var ingen i hele rekka som sa noen ting. (s.111)

b. Et il y avait le bourdonnement des Messerschmitt survolant la ville à basse altitude, ils arrivaient du 
fjord et de la haute mer et d’Allemange, et les gens les observaient en silence ; mon père ne disait rien, 
je ne disais rien, personne ne disait rien. (s.141) [..., nikdo nic něříkal]

c. A pak to nečekané zadunění stíhacího messerschmitta nízko nad městem u fjordu, mířil z otevřeného 
moře a z Německa, všichni stáli tiše a dívali se na něj a můj otec neříkal nic, já jsem neříkal nic a nikdo 
kolem nás neříkal nic. (s.80)

I. Podmět
II. FJ: jiná konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

138.
a. Det var først mange år seinere jeg forto at det var sånn det må ha blitt for han. (s.136) 
b. […] il m’a fallu bien des années pour comprendre que c’était ainsi qu’il avait dû les vivre. (s.171) [... že 

takhle to on prožíval.]
c. Bylo to až po mnoha letech, co jsem pochopil, že takhle to prožíval on.

I. Příslovečné určení (způsob) 
II. FJ: rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P

139.
a. Det var en tysk patrulje der som var fast stasjonert på den av gårdene som lå nærmest kirka og butikken. 

(s.137) 
b. Une patrouille allemande avait pris ses quartiers dans une ferme près de l’église et de la boutique. 

(s.172) [Německá patrola se utábořila na jedné farmě blízko kostela a ...]
c. Německá patrola si udělala základnu na jedné z farem blízko kostela a obchodu. 
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I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD ; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

140.
a. Om kvelden satt de ofte og snakka med hverandre i telefonen og kommenterte verdens gang. Noen 

ganger var det meg de kommenterte og lo seg skakke over gutten med gullbuksene, som de kalte meg. 
Du har alltid vært gutten med gullbuksene, det kan du ikke nekte for, sa de og lo. Det var søstera mi, 
trur jeg, som brukte det uttrykket først. (s.118) 

b. Toutes les deux, elles passaient leurs soirées au téléphone à commenter la marche du monde. Parfois 
c’était sur moi qu’elles faisaient des commentaires, elles riaient à s’en décrocher la mâchoire en  parlant 
de garçon aux culottes en or, comme elles m’appelaient. Tu as toujours eu des culottes en or, inutile de 
le nier, disaient-elles en rigolant. C’était ma soeur, je crois, qui avait inventé l’expression. (s.150) 
[Někdy jsem to byl já, koho komentovaly,...]

c. Po večerech spolu často telefonovaly a probíraly běh světa. Několikrát probíraly i mne a žertovaly o 
klukovi v kouzelných kalhotách, jak mi říkaly. Copak ty, ty nosíš kouzelné kalhoty, to nemůžeš popřít, 
říkaly mi a smály se. Myslím, že ten výraz použila poprvé moje sestra. (s.85)

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est …  qui/que 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F 

141.
a. En mann kan selvsagt snu seg både til høyre og til venstre, det er opp til ham, og denne mannen er ikke 

noe unntak, men han snur seg altså til høyre, du kan kanskje si i riktig retning. Jeg får en fornemmelse 
av at det er jeg som styrer hvilken vei han snur seg.

b. Un homme peut évidemment se tourner aussi bien vers la droite que vers la gauche, cela dépend de lui, 
mais cet homme-là se tourne donce vers la droite, dans la bonne direction diras-tu peut-être. J’ai le 
vague sentiment que c’est moi qui décide de la direction dans laquelle il se tourne. (s.69) [..., že jsem to 
já, kdo rozhoduje, jakým směrem se otočí.]

c. Muž se samozřejmě může otočit vpravo i vlevo, to je na něm a tenhle muž není výjimka, ale otáčí se 
vpravo, čili můžeme říct, že správným směrem. Nabývám dojmu, jako bych to byl já, kdo řídí, na 
kterou stranu se otočí.

I. Podmět 
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que 

III. Vytčený člen:zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

142.
a. Dette er de aller første linjene i den boken, og de er det som jeg skriver, men faren min skal slippe til 

etter hvert. Det er han som har mest å fortelle. Jeg er ikke sikker på hvor godt jeg husker faren min.
b. Ces lignes sont les toutes premières, et c’est moi qui les écris, mais je vais bientôt laisser la parole à 

mon père. C’est lui qui a le plus de choses à raconter. (s.7) [To on má nejvíce příběhů k vyprávění.]
c. […], ale teď spolu píšeme tuhle knihu. První řádky píšu já, otec do ní bude postupně vstupovat. Hlavně 

on má co vyprávět. Nevím jistě, jestli si tátu pamatuji. 

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený ; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P

143.
a. Det finnes selvfølgelig ingen gamle bilder eller videoer av Miriam og faren min. Det er Jørgen som er 

faren til Miriam. Jeg var fars eneste barn.
b. Il n’existe bien évidemment ni vieilles photos ni vidéos de Miriam avec mon père. C’est Jørgen le père 

de Miriam. J’étais le seul enfant de papa. (s.10) [To Jørgen je otcem Miriam.]
c. Žádná videonahrávka s Miriam a s mým tátou samozřejmě neexistuje. Miriamin otec je Jørgen. Já jsem 

byl tátovo jediné dítě.
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I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:zdůraznění prezentativem c’est

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD ; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

144. 
a. De er jo ikke farmoren og farfaren til Miriam. Miriam har sin egen farmor og farfar. Det er hyggelige 

folk det òg, og det hender at også de stikker innom, men det er noe som heter at blod er tykkere enn 
vann. 

b. Après tout ils ne sont pas les grands-parents de Miriam. Miriam a ses propres grands-parents paternels. 
Ils sont au demeurant sympathiques eux aussi, et à eux aussi il arrive de passer à l’improviste, mais on 
dit que les liens du sang sont plus forts. (s.12) [..., ale říká se, že krevní pouta jsou silnější.]

c. Nejsou to její babička a dědeček. Miriam má vlastní babičku a dědečka. Taky jsou hodní a občas k nám 
zajdou, ale jak se říká, krev není voda.

I. Podmět 
II. FJ: jiná konstrukce

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P

145.
a. Jeg kan høre meg selv pludre omtrent som gamle tanter tøysesnakker med små barn, og det er dumt, for 

det er den voksne Georg jeg strekker meg etter – han jeg ikke rakk å se, han jeg aldri rakk å snakke 
ordentlig med.

b. Je m’entends babiller à peu près comme ces vieilles dames qui bêtifient avec les petits enfants, et c’est 
idiot, parce que c’est le Georg adulte que je cherche à atteindre – celui que je n’ai pas eu le temps de 
voir, celui avec lequel je n’ai jamais vraiment pu parler. (s.20) [..., protože to je dospělý Georg, na koho 
se snažím dosáhnout...]

c. Přímo se slyším, jak šišlám, jako to dělají staré tetky s malými dětmi, a to bych nerad, protože já chci 
dosáhnout na dospělého Georga - na toho, kterého mi nebylo dopřáno vidět a s nímž jsem nikdy neměl 
možnost pořádně mluvit.

I. Předmět (preposisjonsobjekt) 
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P

146.
a. Og når vi kommer til barnehagen, styrter du gjerne inn på avdelingen før vi to har rukket å si « ha det » 

til hverandre. Det er som om det er du som har dårligst tid, og ikke jeg.
b. Et quand nous arrivons au jardin d’enfants, tu te précipites souvent vers ta section avant que nous 

n’ayons eu le temps de nous dire au revoir. C’est comme si c’était toi qui étais le plus pressé, et pas 
moi. (s.21) [jako bys to byl ty, kdo je nejvíce zaneprázdněn,...]

c. A když dojdeme do školky, většinou letíš do třídy, ještě než se stačíme rozloučit. Jako bys měl málo 
času ty, ne já.

I. Podmět
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est ... qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený ; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

147.
a. For selv om jeg ennå ikke har problemer med å bevege meg, og ikke engang med å skyve deg i 

sportsvognen, vet jeg samtidig at kroppen min er ille syk. Det er de snille sykdommene som gjør 
pasienten sengeliggende med én gang.

b. Car si je n’éprouve pas encore de difficultés à me déplacer, pas même à te pousser dans ta poussette, je 
sais que mon corps est très malade. Ce sont les gentilles maladies qui clouent immédiatement le patient 
au lit. (s.22) [To jsou ty milé nemoci, které pacienta připoutají náhle na lůžko.]

c. Přestože ještě nemám problémy s chůzí a už vůbec ne s tím, abych tlačil kočárek, zároveň neomylně 
cítím, že mám vážně nemocné tělo. To jenom nevinné nemoci pacienta upoutají na lůžko bez varování.

http://korpus.cz/Park/context?queryid=2Ad57C8c2Bf0B326&corpname=intercorp_no&pos=334140&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=2Ad57C8c2Bf0B326&corpname=intercorp_no&pos=334145&hitlen=2
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I. Podmět 
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est ... qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD ; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

148.
a. Som du skjønner, har jeg sett i øynene at jeg kanskje er i ferd med å bryte opp fra alt sammen, fra sol og 

måne og alt som er, skjønt aller mest fra mamma og deg. Det er sannheten, og den svir. Det er noe 
alvorlig jeg må spørre deg om, Georg, det er derfor jeg skriver.

b. Comme tu le vois, j’ai compris que j’étais sans doute sur le point de tout quitter, le Soliel et la Lune et 
tout qui existe, et bien sûr surtout toi et maman. C’est la vérité et elle fait mal. Il faut que je te pose une 
question grave, Georg, c’est pour cette raison que je t’écris. (s.23) [Je třeba, abych ti položil vážnou 
otázku,...]

c. Jak jsi pochopil, je mi jasné, že se blížím ke chvíli, kdy všechno opustím, slunce a měsíc a všechno, 
hlavně maminku a tebe. Je to pravda, a ta bolí. Musím se tě zeptat na něco důležitého, Georgu, proto ti 
také píšu. 

I. Předmět (preposisjonsobjekt) 
II. FJ: neosobní konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

149.
a. Jenta i den oransje anorakken mister selvsagt posen med appelsinene, eller det er jeg som presser den 

opp fra det stramme favntaket hennes, nesten som om jeg har sett meg sjalu på den og vil rydde den av 
veien, med det sørgelige resultat at det snart ruller tretti eller førti appelsiner ned i fanget på folk, over 
gulvet, ja, ut over hele trikken.

b. La fille à l’anorak orabge perd bien sûr son sac, ou plutôt c’est moi qui le presse hors de sa solide 
étreinte, presque comme si j’en avais été jaloux et avais voulu le dégager de ma route, avec pour 
malheureux résultat que trente ou quarante oranges se répandent bientôt sur les genoux des passagers, 
par terre, oui, dans le tram entier. (s.32) [anebo jsem to spíš já, kdo ji ho vyrazil z jejího pevného 
sevření,...]

c. Dívka v oranžové bundě samozřejmě pytel s pomeranči upustí, možná jí ho i vyrazím z náručí, jako 
bych na něj žárlil a chtěl ho odstranit z cesty, a to s tím žalostným výsledkem, že třicet nebo čtyřicet 
pomerančů spadne sedícím lidem do klína a zbytek se rozkutálí po celé tramvaji.

I. Podmět 
II. FJ: VK: rámcová VK : typ c’est ... qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD ; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

150.
a. Så mye om appelsinene i denne omgang, la dem bare trille rundt i trikken noen få sekunder til, for det er

ikke først og fremst dem denne trikkehistorien handler om.
b. Assez sur les oranges pour le moment, contente-toi donc de les laisser rouler dans le tram quelques 

secondes de plus, ce n’est pas d’elles qu’il s’agit avant tout dans cette histoire de tramway. (s.32) [..., to 
nejsou oni, o koho se především jedná v tomto tramvajovém příběhu.]

c. Tolik tedy protentokrát o pomerančích, nechme je koulet se po tramaji ještě pár vteřin, protože tahle 
tramvajová příhoda není jen o nich.

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est ... qui/que (moderní)

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

151.
a. Men jeg husker det som en munter historie, nærmest som en stumfilm, og det er slik jeg vil at du skal 

oppleve den.
b. Mais je m’en souviens comme d’une histoire enjoueé, presque comme d’un film muet, et c’est ainsi que 

je souhaite que tu la ressentes. (s.41) 

http://korpus.cz/Park/context?queryid=eE766D0f85bEA1C0&corpname=intercorp_no&pos=337441&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=eE766D0f85bEA1C0&corpname=intercorp_no&pos=337337&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=eE766D0f85bEA1C0&corpname=intercorp_no&pos=337441&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/context?queryid=eE766D0f85bEA1C0&corpname=intercorp_no&pos=339673&hitlen=2
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c. Ale pamatuji si to jako zábavnou událost, skoro jako němý film, a také bych chtěl, abys ji tak vnímal.

I. Příslovečné určení (způsob)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est ... qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

152.
a. Det var ikke søte tårer, hvis det er noe som kan kalles søte tårer, vel å merke, det var sånne sure og stive 

tårer som ikke rant, men bare ble liggende og svi i øyekroken.
b. J’ai senti quelques larmes dans mes yeux. Elles n’étaient pas douces, enfin dans la mesure où on peut 

parler de larmes douces, elles étaient de ces larmes amères et dures qui ne coulent pas, mais restent à 
brûler le coin de l’oeil. (s.42) [..., tedy za předpokladu, že se něčem jako sladké slzy dá mluvit,...]

c. Nebyly to sladké slzy, pokud se vůbec něco takového o slzách dá říct, byly to takové ty hořké a husté 
slzy, které netečou, ale zůstávají v oku a pálí.

I. Podmět
II. FJ: jiná konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

153.
a. Det er mange mennesker som påstår at de har sett en sjøorm i Loch Ness, eller for den saks skyld i 

Seljordsvannet, og det er ikke sikkert at de lyver  men det kan være at de har sett et fantasifoster.
b. Beaucoup affirment avoir vu un monstre dans le loch Ness, ou dans le lac de Seljordsvannet, d’ailleurs, 

et il n’est pas certain qu’ils mentent, il est possible qu’ils aient vu une chimère. [Mnozí tvrdí...]
c. Hodně lidí tvrdí, že viděli nestvůru v jezeru Loch Ness anebo v norském jezeře Seljord, a nedá se říct, 

že lžou, prostě je viděli jen ve své fantazii.

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P  

154.
a. Jeg sa : « Hva er vitsen med å ha en nøkkel i døren hvis man ikke av og til bruker den. Det er noe som 

heter privatlivets fred. »
b. – Quel est l’intérêt d’avoir une clef si on l’utilise pas de temps en temps ? Il existe quelque chose qui 

s’appelle le respect de la vie privée. [Existuje něco, co jsem jmenuje právo na soukromý život.]
c. Odpověděl jsem : „ K čemu by pak ve dveřích byl klíč, kdyby se s ním někdy neotočilo? Existuje něco 

jako právo na soukromí, víš to?“
I. Podmět

II. FJ: podobná konstrukce (existenciální konstrukce) 
III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

155.
a. ”Nå er du barnslig, Georg. Du har ingen grunn til å låse deg inne for oss.” ”Jeg er femten år, mamma. 

Det er ikke jeg som er barnslig.”
b. Là tu es puéril, Georg. Tu n’as aucune raison de t’enfermer à cause de nous. - J’ai quinze ans, maman. 

Ce n’est pas moi qui suis puéril. [To nejsem já, kdo je tu dětinský.]
c. „Ty jsi ale dětinský, Georgu. Nemáš důvod se před námi zamykat.“ „Mami, je mi patnáct. Dětinský 

tady nejsem já.“

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est ... qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

156.
a. Det ”særeste” med denne ”særoppgaven” var at læreren hadde tvunget meg til å lese den opp for 

klassen. Jeg måtte vise fram bildene også. Det var godt ment, men allerede i neste friminutt begynte 

http://korpus.cz/Park/context?queryid=eE766D0f85bEA1C0&corpname=intercorp_no&pos=339977&hitlen=2
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noen av jentene å kalle meg for «lille-Einstein». Det er tilfeldigvis de samme jentene som er aller ivrigst 
til å eksperimentere med øyesminke og leppestift.

b. Le plus spécial, à propos de cet exposé « écrit » c’est que le prof m’avait obligé à le lire à la classe. J’ai 
aussi dû montrer les photos. Cela partait d’un bon sentiment, mais dès la récréation suivante certaines 
des filles me surnommaient « petit Einstein ». Coïcidence, ce sont ces mêmes filles qui manifestent le 
plus d’enthousiasme dans l’expérimentation de fards à paupières et de rouges à lèvres. (s.62-63) 
[Shodou náhod jsou to ty samé dívky, které projevují největší nadšení z experimentování se šminkami a 
rtěnkami.]

c. To nejzvláštnější na té naší zvláštní seminární práci bylo, že mě učitel donutil, abych ji přečetl před 
třídou. Musel jsem jim ukázat i fotky. Myslel to dobře, ale hned o první přestávce mi některé holky 
začaly říkat „náš malý Einstein“. Shodou okolností zrovna ty, které ze všeho nejvíc baví zkoušet 
všelijaké šminky a rtěnky.

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est ... qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

157.
a. Det kan iallfall være et stykke å gå fra et lite sminkespeil til et skikkelig speilteleskop! Jeg tror det er 

det som kalles en «perspektivforskyvning». Kanskje kan det kalles en «aha-opplevelse» også.
b. De la petite glace à maquillage au vrai téléscope à miroir, il y a tout de même un petit bout de chemin à 

parcourir ! Je crois que c’est ce que l’on appelle un « glissement de perspective ». On pourait peut-être 
aussi parler de « déclic ». [... to je to, čemu se řikání « posunutí perspektivy ».]

c. Mezi toaletním zrcátkem a zrcadlovým teleskopem je skutečně dost velký rozdíl. Myslím, že se tomu 
říká posunutí perspektivy. Anebo taky aha - efekt.

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est ... qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P

158.
a. Det er aldri for sent å få en aha-opplevelse. Men mange mennesker lever hele livet uten å innse at de 

svever i det tomme rom. Det er for mye som skrubber her nede.
b. Il n’est jamais trop tard pour avoir un déclic. Mais nombreux sont ceux ui passent toute leur vie sans 

comprendre qu’ils flottent dans la vide de l’espace. Les forces de frottement sont trop nombreuses ici-
bas. (s.63) [Třecí síly jsou příliš početné tady dole.]

c. Anebo taky aha - efekt. Na něj není nikdy pozdě. Ale spousta lidí prožije celý život, aniž si všimne, že 
se pohybuje ve stavu beztíže. Tady dole se toho dá hodně napravovat. 

I. Podmět
II. FJ: jiná konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P

159.
a. Når mamma ser på videoer av faren min og meg, hender det at hun lener seg tilbake og skrattler, enda 

det var hun som i sin tid stod bak videokameraet og filmet.
b. Quand maman regarde des vidéos de mon père et moi, elle s’adosse parfois à son siège et se met à 

rigoler, même si c’est elle qui, en son temps, tenait la caméra et filmait. (s.8-9) [..., i když to byla ona, 
kdo svého času držel kameru a natáčel.]

c. Když se máma dívá na záběry, kde je táta a já, opře se do křesla a hlasitě se směje, přestože tehdy sama 
držela kameru.

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est ... qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

http://korpus.cz/Park/context?queryid=eE766D0f85bEA1C0&corpname=intercorp_no&pos=330820&hitlen=2
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160.
a. Etter at faren min var død, kom farmor og farfar hjem til oss og hjalp mamma med å rydde opp i alle 

tingene hans. Men det var noe viktig som ingen av dem fant.
b. Après la mort de mon père, grand-mère et grand-père sont venus chez nous aider mamn à classer toutes 

ses affaires. Mais il est une chose importante que nul n’avait trouver. [Ale je tu jedna věc, kterou nikdo 
nenašel.]

c. Když táta umřel, přijela k nám babička s dědečkem a pomohli mámě dát do pořádku jeho věci. Ale něco 
důležitého se nenašlo.

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:neosobní konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

161.
a. Etter at faren min var død, kom farmor og farfar hjem til oss og hjalp mamma med å rydde opp i alle 

tingene hans. Men det var noe viktig som ingen av dem fant  Det var en lang fortelling som faren min 
hadde skrevet før han ble kjørt til sykehuset.

b. Après la mort de mon père, grand-mère et grand-père sont venus chez nous aider mamn à classer toutes 
ses affaires. Mais il est une chose importante que nul n’avait trouver. Un long récit que mon père avait 
écrit avant d’être hospitalisé. [Dlouhé vypravování, které můj otec napsal ještě před tím, než byl 
hospitalizován.]

c. Když táta umřel, přijela k nám babička s dědečkem a pomohli mámě dát do pořádku jeho věci. Ale něco 
důležitého se nenašlo. Táta totiž před odchodem do nemocnice napsal dlouhý dopis. 

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD ; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

162.
a. Mamma og Jørgen var der også, og alle fire så grådig forventningsfulle ut da jeg kom inn i forstuen og 

begynte å sparke av meg skoene. De var både skitne og våte, men det var det ingen som brydde seg om.
Det var noe helt annet de satt og tenkte på.

b. Maman et Jørgen étaient là aussi, tous semblait déborder d’attente lorsque je suis entré dans 
l’antichambre et ai entrepris de balancer mes chaussures. Elles étaient à la fois sales et mouillées, mais 
nul ne paraissait s’en soucier. Je sentais qu’il y avait quelque chose dans l’air. C’est à tout autre chose 
qu’ils pensaient. (s.12) []

c. Máma a Jørgen tam seděli také, a když jsem vešel do předsíně a odkopl boty, všichni se tvářili, jako by 
se něčeho nemohli dočkat. Boty jsem měl špinavé a mokré, ale nikdo to nekomentoval. Očividně 
mysleli na něco úplně jiného.

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P

163.
a. Mamma og Jørgen var der også, og alle fire så grådig forventningsfulle ut da jeg kom inn i forstuen og 

begynte å sparke av meg skoene. De var både skitne og våte, men det var det ingen som brydde seg om. 
Det var noe helt annet de satt og tenkte på.

b. Maman et Jørgen étaient là aussi, tous semblait déborder d’attente lorsque je suis entré dans 
l’antichambre et ai entrepris de balancer mes chaussures. Elles étaient à la fois sales et mouillées, mais 
nul ne paraissait s’en soucier. Je sentais qu’il y avait quelque chose dans l’air. C’est à tout autre chose 
qu’ils pensaient. (s.12) [Bylo to něco úplně jiného, na co oni mysleli.]

c. Máma a Jørgen tam seděli také, a když jsem vešel do předsíně a odkopl boty, všichni se tvářili, jako by 
se něčeho nemohli dočkat. Boty jsem měl špinavé a mokré, ale nikdo to nekomentoval. Očividně 
mysleli na něco úplně jiného.

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que (moderní)

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
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IV. Typ I-P 

164.
a. Jeg hadde saktens gjort mye dumt i mitt liv, men dette overgikk alt, det var det aller flaueste øyeblikk 

jeg noensinne hadde opplevd.
b. J’avais certes été l’auteur de nombreuses sottises dans ma vie, mais celle-là surpassait toutes les autres. 

C’était l’instant le plus embarrassant que j’aie jamais connu. (s.32) [Byl to ten nejtrapnější moment, 
jaký jsem kdy zažil.]

c. V životě jsem už udělal hodně hloupostí, ale tohle překročilo všechny meze, byl to největší trapas, jaký 
jsem kdy zažil.

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

165.
a. Jeg kunne ikke komme på at jeg hadde gjort noe galt på skolen de siste dagene, jeg hadde kommet hjem 

fra pianotimen til vanlig tid, og det var mange måneder siden sist jeg hadde knabbet en tikrone fra 
kjøkkenbenken.

b. Je ne me souvenais pas d’avoir fait de bêtise à l’école ces derniers jours. J’étais rentré de mon cours de 
piano à l’heure habituelle et la dernière fois que j’avais chipé un pièce de dix couronnes sur le plan de 
travail de la cuisine remontait à bien des mois. (s.13) [a naposledy jsem štípnul desetikorunu z 
kuchyňské linky, ale to už je pár měsíců.]

c. Ani jsem si nevzpomínal, že bych v poslední době něco provedl ve škole, z hudebky jsem přišel včas a 
od chvíle, kdy jsem naposledy uzmul desetikorunu z šuplíku v kuchyni, už uběhlo několik měsíců.

I. Příslovečné určení (čas)
II. FJ: jiná konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

166.
a. Nå begynte farmor å legge ut om at de hadde funnet et brev som faren min hadde skrevet til meg like 

før han døde. Jeg kjente et sug i magen. Det var elleve år siden han døde.
b. Grand-mère s’est mise à expliquer qu’elle avait trouvé une lettre que mon père m’avait écrite juste 

avant sa mort. J’ai eu un coup au coeur. Cela faisait onze ans qu’il était mort. (s.13) [Je tomu už 
jedenáct let, co zemřel.]

c. A babička hned vyklopila, že našli dopis, který mi před smrtí napsal táta. Sevřel se mi žaludek. Zemřel 
před jedenácti lety.

I. Příslovečné určení (čas) 
II. FJ: podobná konstrukce:neosobní konstrukce

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F 

167.
a. Det var noe merkelig faren min hadde skrevet, som igjen hadde satt meg på sånne tanker.
b. Mon père avait écrit quelque chose de curieux, qui m’avait remis ces idées en tête : [...] (s.97) [Můj otec 

napsal něco zvláštního,...]
c. Ta zvláštní věta, co táta napsal, se mi pevně usadila v mysli.

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

168.
a. Selv Jørgen var instruert om det. Helt fra han flyttet inn i Humleveien hadde han visst at det var én ting 

han ikke fikk lov til å røre, og det var den røde sportsvognen.

http://korpus.cz/Park/context?queryid=eE766D0f85bEA1C0&corpname=intercorp_no&pos=332029&hitlen=2
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b. La consigne en avait même été donné à Jørgen. Depuis le jour où il avait emménagé Humleveien, il 
savait qu’il était une chose à laquelle il ne pouvait toucher : la poussette rouge. (s.15) [..., věděl, že je 
jedna věc, které se nesmí ani dotknout : ...]

c. Dokonce i Jørgen o tom byl informován. Od chvíle, kdy se přistěhoval k nám, věděl, že jedné věci se 
nesmí ani dotknout, a sice červeného sportovního kočárku.

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce:neosobní konstrukce  

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

169.
a. Prøv å se dem for deg i et stort rom, kanskje trenger du en hel gymsal. Så skjer den elegante tryllekunst 

at alle kupongene som ikke går inn med en gevinst på over en million, de blir borte vekk. Da er det ikke 
mange kupongene som blir liggende igjen i den store gymsalen, Georg. Og det er bare dem vi leser om i 
avisene! Vi er altså på sporet av Appelsinpiken nå, det er henne vi har hengt oss på, det er bare henne 
denne historien handler om. 

b. Songe seulement à touts les bulletins de loto remplis en un semaine. Essaie de te les représenter dans 
une grande pièce, peut-être auras-tu besoin d’un gymnase entier. Puis vient l’élégant tour de magie qui 
fait disparaître tous les bulletins représentant des gains inférieurs à un million. Ils ne sont pas 
nombreux, ceux qui restent dans le grand gymnase, Georg. Et ce sont eux seuls que les journaux 
évoquent ! Nous sommes donc sur la piste de la Belle aux oranges à présent, c’est elle qui a capté notre 
attention, c’est d’elle seule qu’il s’agit dans cette histoire. (s.67-68) [A to jsou oni, které nám noviny 
připomínají !]

c. Představ si je v nějaké místnosti, možná by potřebovaly celou tělocvičnu. Pak někdo provede elegantní 
kouzlo a všechny kupony, které nevyhrávají víc než milion, zmizí. To v té tělocvičně moc kuponů ležet 
nezůstane, Georgu. A jenom o nich se pak dočteme v novinách. Jsme tedy na stopě Dívky s pomeranči, 
snažíme se ji sledovat a tohle vyprávění je jenom o ní.

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: VK: rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

170.
a. I dag synes jeg at den største av alle gåter var at ingen hadde hatt vett til å få fart på den gamle 

datamaskinen til faren min den gangen for elleve år siden. Det var jo den han hadde skrevet brevet på!
b. Aujourd’hui la plus grande des énigmes est, à mon sens, que nul n’ait été capable de faire fonctionner le 

vieil ordinateur de mon père à cette époque, onze ans auparavant. C’était pourtant là-dessus qu’il avait 
rédigé sa lettre. (s.16) [Bylo to přece na něm, kde otec psal svůj dopis.]

c. Dnes se mi zdá, že největší záhada je, proč tehdy před jedenácti lety nikdo neprozkoumal tátův starý 
počítač. Ten dopis psal přece na něm.

I. Předmět (preposisjonsobjekt) 
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

171.
a. Men jeg hadde vært på biblioteket og hentet alt jeg fikk tak i om Hubble-teleskopet og skrevet hele 

særoppgaven min om det. Det var bare noen uker siden jeg hadde levert oppgaven til læreren, og han 
skrev i heftet jeg hadde laget at han var mektig imponert over ”en så voksen, reflektert og kunnskapsrik 
tilnærming til et vanskelig stoff”. 

b. Pour ma part, j’étais allé à la bibliothèque chercher tout ce que je pouvais trouver sur le téléscope 
Hubble, auquel j’avais consacré tout mon exposé. Cela ne faisait que quelques semaines que j’avais 
rendu ce dossier et, sur la page de garde, le professeur avait écrit qu’il éait fort impressionné par « une 
approche aussi adulte, réfléchie et érudite. » (s.25) [Nebylo tomu ani pár týdnů, co jsem ten úkol 
odevzdal a ...]

c. Ale já jsem si přinesl z knihovny všechno, co se dalo sehnat o Hubbleově teleskopu, a celou práci jsem 
napsal o něm. Odevzdal jsem ji učiteli před několika týdny a on mi do sešitu napsal, že ho zvláště 
potěšilo, že práce je „dospělé, přemýšlivé a znalostmi podložené zpracování náročného tématu”. 
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I. Příslovečné určení (čas)
II. FJ: podobná konstrukce:neosobní konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojený
IV. Typ S-F

172.
a. Noe som alltid har plaget meg en smule siden, er at jeg aldri har vært i stand til å erindre hvor jeg var på 

vei. Men det var iallfall en skinnende blå Frogner-trikk jeg snart gikk om bord i, og den var stappfull av 
mennesker.

b. J’ai toujours été un peu ennuyé depuis être incapable de me souvenir de l’endroit où j’allais. Toujours 
est-il que c’était un tram de Frogner, bondé, d’un bleu brillant, à bord duquel je montai bientôt. (s.29)
[... že to byla tramvaj směřující na Frogner, narvaná k prasknutí, do které jsem nastoupil.]

c. Jen mě trochu trápí, že si nejsem schopen vzpomenout, kam jsem tehdy jel. Rozhodně jsem ale 
nastoupil do zářivě modré tramvaje směřující na Frogner a ta byla plná lidí.

I. Příslovečné určení (místo) 
II. VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

173.
a. Hun hadde på seg en gammel, oransje fjellanorakk, og jeg husker jeg tenkte at posen hun trykket tett 

inntil seg, var både så stor og så tung at hun når som helst kunne komme til å miste den. Men det var 
ikke først og fremst posen med appelsiner jeg bet meg merke i, det var den unge damen selv.

b. Elle portait un viel anorak de montagne orange et je me souviens d’avoir pensé que le sac qu’elle serrait 
contre elle était si grand et si lourd qu’elle riaquait à tout instant de le renverser. Mais ce n’est pas au 
sac d’oranges que je prêtai attention, c’était à la jeune demoiselle elle-même. (s.29) [Ale nebyla to taška 
s pomeranči, kterým jsem věnoval pozornost, ...]

c. Hned jsem si všiml pěkné dívky, která stála v uličce s papírovým pytlem po okraj naplněným 
pomeranči. Měla na sobě starou oranžovou lyžařskou bundu a vzpomínám si, že pytlík k sobě pevně 
tiskla, byl tak velký a těžký, že ho mohla kdykoliv upustit. Ale mě neupoutaly ani tak pomeranče jako 
dívka sama.

I. Předmět (preposisjonsobjekt) 
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que (moderní)

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

174. 
a. Idet hun kikket opp og liksom nikket til meg uten å gjøre den minste lille bevegelse med hodet, smilte 

hun samtidig ertende og skøyeraktig, [...]. Var det virkelig meg hun smilte til? Eller var det bare en 
morsom tanke hun smilte av, noe som plutselig streifet henne og som ikke hadde noe med meg å gjøre? 
Eller smilte hun av meg? Også det var en mulighet jeg måtte overveie.

b. Au moment où elle levait les yeux et me saluait en quelque sorte sans un mouvement de tête, elle 
m’adressa un sourire à la fois taquin et canaille, [...]. S’adressait-il vraiment à moi ? Ou était-il juste une 
pensée amusante dont elle souriat, quelque idée qui lui traversait subitement l’esprit et n’avait rien à 
voir avec moi ? Ou souriait-elle de moi ? C’était là aussi une possibilité qu’il me fallait envisager. (s.31) 
[Obracela se skutečně na mě ?]

c. Když ke mně vzhlédla, jako by na mě kývla, aniž udělala sebemenší pohyb hlavou, a zároveň se 
škádlivě a šibalsky usmála, […]. Usmívala se opravdu na mě? Anebo se usmívala jen nějaké myšlence, 
která ji právě napadla a se mnou neměla nic společného? I to byla možnost, kterou jsem musel vzít v 
potaz.

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

175.
a. Var det virkelig meg hun smilte til? Eller var det bare en morsom tanke hun smilte av, noe som 

plutselig streifet henne og som ikke hadde noe med meg å gjøre? Eller smilte hun av meg? Også det var 
en mulighet jeg måtte overveie.
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b. S’adressait-il vraiment à moi ? Ou était-il juste une pensée amusante dont elle souriat, quelque idée qui 
lui traversait subitement l’esprit et n’avait rien à voir avec moi ? Ou souriait-elle de moi ? C’était là 
aussi une possibilité qu’il me fallait envisager. (s.31) [Nebo to byla jen nějaká zábavná myšlenka, díky 
které se usmála, ...]

c. Usmívala se opravdu na mě? Anebo se usmívala jen nějaké myšlence, která ji právě napadla a se mnou 
neměla nic společného? I to byla možnost, kterou jsem musel vzít v potaz.

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F

176.
a. Prøv å se dem for deg i et stort rom, kanskje trenger du en hel gymsal. Så skjer den elegante tryllekunst 

at alle kupongene som ikke går inn med en gevinst på over en million, de blir borte vekk. Da er det ikke 
mange kupongene som blir liggende igjen i den store gymsalen, Georg. Og det er bare dem vi leser om i 
avisene! Vi er altså på sporet av Appelsinpiken nå, det er henne vi har hengt oss på, det er bare henne 
denne historien handler om. 

b. Songe seulement à touts les bulletins de loto remplis en un semaine. Essaie de te les représenter dans 
une grande pièce, peut-être auras-tu besoin d’un gymnase entier. Puis vient l’élégant tour de magie qui 
fait disparaître tous les bulletins représentant des gains inférieurs à un million. Ils ne sont pas 
nombreux, ceux qui restent dans le grand gymnase, Georg. Et ce sont eux seuls que les journaux 
évoquent ! Nous sommes donc sur la piste de la Belle aux oranges à présent, c’est elle qui a capté notre 
attention, c’est d’elle seule qu’il s’agit dans cette histoire. (s.67-68) [..., to ona upoutala naši 
pozornost,...]

c. Představ si je v nějaké místnosti, možná by potřebovaly celou tělocvičnu. Pak někdo provede elegantní 
kouzlo a všechny kupony, které nevyhrávají víc než milion, zmizí. To v té tělocvičně moc kuponů ležet 
nezůstane, Georgu. A jenom o nich se pak dočteme v novinách. Jsme tedy na stopě Dívky s pomeranči, 
snažíme se ji sledovat a tohle vyprávění je jenom o ní.

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: VK: rámcová VK, typ c’est … qui/que 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

177.
a. Eller smilte hun av meg? Også det var en mulighet jeg måtte overveie. Men jeg var da ikke spesielt 

morsom å se på, jeg trodde jeg så ganske alminnelig ut, og det var hun , ikke jeg, som unektelig fortonte 
seg en smule komisk med den enorme appelsinposen mot magen.

b. Ou souriait-elle de moi ? C’était là aussi une possibilité qu’il me fallait envisager. Je n’étais pourtant 
pas si drôle que cela à regarder, je pensais avoir l’air tout ce qu’il y a de plus ordinair, et c’était elle, pas 
moi, qui indéniablement se distinguait d’une manière un peu comique avec cet énorme sac d’oranges 
collé contre son ventre. (s.31) [To byla také možnost, kterou jsem musel zvážit.] 

c. Anebo se usmívala jen nějaké myšlence, která ji právě napadla a se mnou neměla nic společného? I to 
byla možnost, kterou jsem musel vzít v potaz. Ale na mě nebyl nijak zajímavý pohled, já jsem vypadal 
úplně obyčejně, s tím obrovským pytlem pomerančů na břiše vypadala komicky spíše ona, ne já.

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

178.
a. Eller smilte hun av meg? Også det var en mulighet jeg måtte overveie. Men jeg var da ikke spesielt 

morsom å se på, jeg trodde jeg så ganske alminnelig ut, og det var hun , ikke jeg, som unektelig fortonte 
seg en smule komisk med den enorme appelsinposen mot magen.

b. Ou souriait-elle de moi ? C’était là aussi une possibilité qu’il me fallait envisager. Je n’étais pourtant 
pas si drôle que cela à regarder, je pensais avoir l’air tout ce qu’il y a de plus ordinair, et c’était elle, pas 
moi, qui indéniablement se distinguait d’une manière un peu comique avec cet énorme sac d’oranges 
collé contre son ventre. (s.31)  [a byla to ona, ne já, kdo se nesporně tak trochu komickým způsobem 
odlišoval s tím obrovským pytelm pomerančů, který si tiskla k hrudi.]
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c. Anebo se usmívala jen nějaké myšlence, která ji právě napadla a se mnou neměla nic společného? I to 
byla možnost, kterou jsem musel vzít v potaz. Ale na mě nebyl nijak zajímavý pohled, já jsem vypadal 
úplně obyčejně, s tím obrovským pytlem pomerančů na břiše vypadala komicky spíše ona, ne já.

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

179.
a. Prøv å se dem for deg i et stort rom, kanskje trenger du en hel gymsal. Så skjer den elegante tryllekunst 

at alle kupongene som ikke går inn med en gevinst på over en million, de blir borte vekk. Da er det ikke 
mange kupongene som blir liggende igjen i den store gymsalen, Georg. Og det er bare dem vi leser om i 
avisene! Vi er altså på sporet av Appelsinpiken nå, det er henne vi har hengt oss på, det er bare henne 
denne historien handler om. 

b. Songe seulement à touts les bulletins de loto remplis en un semaine. Essaie de te les représenter dans 
une grande pièce, peut-être auras-tu besoin d’un gymnase entier. Puis vient l’élégant tour de magie qui 
fait disparaître tous les bulletins représentant des gains inférieurs à un million. Ils ne sont pas 
nombreux, ceux qui restent dans le grand gymnase, Georg. Et ce sont eux seuls que les journaux 
évoquent ! Nous sommes donc sur la piste de la Belle aux oranges à présent, c’est elle qui a capté notre 
attention, c’est d’elle seule qu’il s’agit dans cette histoire. (s.67-68) [..., a je to jen ona, o kom se 
vypráví v celém tomto příběhu.]

c. Představ si je v nějaké místnosti, možná by potřebovaly celou tělocvičnu. Pak někdo provede elegantní 
kouzlo a všechny kupony, které nevyhrávají víc než milion, zmizí. To v té tělocvičně moc kuponů ležet 
nezůstane, Georgu. A jenom o nich se pak dočteme v novinách. Jsme tedy na stopě Dívky s pomeranči, 
snažíme se ji sledovat a tohle vyprávění je jenom o ní.

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: VK: rámcová VK, typ c’est … qui/que (moderní)

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

180.
a. Til venstre for Appelsinpiken sitter en gammel, fyldig dame, og det er ingenting som tyder på at hun og 

Appelsinpiken kjenner hverandre, men de kan selvfølgelig en gang ha møtt hverandre på Youngstorget, 
for den gamle damen minner unektelig om en torgkone, og kanskje har de to gjort det til en hyggelig 
tradisjon å gå på julegudstjeneste sammen.

b. À gauche de la Belle aux oranges est assise une vieille dame ronde, rien ne laisse penser qu’elles se 
connaissent, mais elles pourraient bien sûr s’être rencontrées un jour sur Youngstorget, car cette vieille 
dame a inéniablement des allures de femme des marchés ; peut-être ont-elles instauré cette symphatique 
tradition d’assister ensemble à l’office de Noël. (s.69) [..., nic nesnasvědčovalo tomu, že by se znaly,...]

c. Vlevo od Dívky s pomeranči sedí starší silnější dáma a nic nenasvědčuje tomu, že se s Dívkou s 
pomeranči zná, ale třeba se potkaly na trhu, protože ta paní by klidně mohla být trhovkyně, a možná z 
toho udělaly příjemnou tradici, že spolu chodí na Vánoce do kostela. 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší člen VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

181.
a. Men det var noe viktig som ingen av dem fant. Det var en lang fortelling som faren min hadde skrevet 

før han ble kjørt til sykehuset. Den gangen var det ingen som visste at faren min hadde skrevet noen 
fortelling. Historien om «Appelsinpiken» dukket ikke opp før på mandag.

b. Mais il est une chose importante que nul n’allait trouver. Un long récit que mon père avait écrit avant 
d’être hospitalisé. À l’époque, nul ne savait que mon père en avait écrit un. L’histoire de « La Belle aux 
oranges » n’a fait surface que lundi dernier. (s.10-11) [Tehdy nikdo nevěděl, že můj otec takové 
vyprávění psal.]

http://korpus.cz/Park/context?queryid=0FFecdA8eD393D7f&corpname=intercorp_no&pos=347559&hitlen=3
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c. Ale něco důležitého se nenašlo. Táta totiž před odchodem do nemocnice napsal dlouhý dopis. Tehdy 
nikdo netušil, že táta to vyprávění napsal. Příběh o „ Dívce s pomeranči “ se objevil teprve tohle 
pondělí. 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

182.
a. Det var vi som alltid lekte sammen på den store haugen i Kløverveien mellom busker og blomster, 

benker og trær. Det var der vi hadde levd et ekornliv sammen – ja, et helt ekornliv.
b. Nous jouions toujours ensemble sur la grande butte de Kløverveien, entre buissons et fleurs, bancs et 

arbres. C’est à cette époque que nous avions vécu ensemble une vie d’écureuils – toute une vie 
d’écureuils même. (s.119-120) [Hrávali jsme si spolu na tom velkém pahorku v Klørveie, mezi keřy a 
květinami, mezi lavičkami a stromy.]

c. Spolu jsme si hráli na parcele v Kløverveien mezi keři a planými kytkami, mezi lavičkami a stromy.
Tam jsme spolu žili veverčí život - ano, úplně jako veverky …

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

183.
a. Jeg var ikke mer enn to og et halvt år da faren min og jeg bygde den rekordstore snøhytta med alle 

snølyktene. Vi har et bilde av den også, men det er så mørkt at det bare er lysene som syns. Så var det 
noe helt annet som faren min også hadde spurt om i det lange brevet jeg akkurat hadde begynt å lese i : 
Og du , hvordan står det til med Hubble-teleskopet?

b. Je n’avais guère plus de deux ans et demi lorsque mon père et moi avions contruit cette cabane de taille 
record et toutes ces lanternes de neige. Nous en avons aussi une photo, mais il fait si somre que seules 
les lanternes sont visibles. Et puis mon père m’avait aussi posé une question à un tout autre propos dans 
cette longue lettre dont je venais d’entamer la lecture : Et, au fait, comment se porte le téléscope 
Hubble ? (s.25) [A pak mi otec položil v tom dlouhém dopise, který jsem právě začal číst, otázku úplně 
na jiné téma : ...]

c. Bylo mi tehdy asi dva a půl, když jsme postavili toho sněhuláka s lampičkami. Máme vyfoceného i 
sněhuláka, ale je taková tma, že jsou vidět právě jen ty lampičky. Pak se mě v tom dopise, co jsem 
právě začal číst, zeptal táta ještě na něco : A co Hubbleův teleskop?

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

184.
a. […] alle menneskene som hadde kommet veltende inn i trikken, det skjedde i løpet av et eneste sekund, 

og nærmest som om vi allerede stod i en slags hemmelig allianse med hverandre. Straks jeg var kommet 
innenfor, fanget hun meg med et fast blikk, og kanskje var det jeg som først så en annen vei, det kan 
hende, for jeg var på den tiden ualminnelig sjenert.

b. Je remarquai en outre comment elle m’observait, m’ayant quasiment selectionné parmi toutes les 
personnes qui déversaient dans le tram, en une seule seconde, et presque comme si nous étions déjà unis 
par une sorte d’alliance secrète. Dès mon entrée, elle m’avait saisi d’un regard ferme, et j’avais peut-
être été le premier à détourner les yeux, c’est possible, parce qu’à cette époque j’étais 
exeptionnellement timide. (s.30) [... a možná jsem to byl já, kdo první odvrátil zrak, ...]

c. Kromě toho jsem si všiml, že se na mě dívá tak, jako by si mě vybrala mezi všemi, co se do tramvaje 
nahrnuli. Trvalo to sotva vteřinu, a už jako bychom spolu vytvořili nějakou tajnou alianci. Jakmile jsem 
se ocitl uvnitř, upřela na mě pohled a první jsem asi uhnul očima já, je to možné, protože jsem tehdy 
býval neuvěřitelně nesmělý.

I. Podmět
II. FJ: jiná konstrukce 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P



125

185.
a. Men det var jo hennes appelsiner jeg stod med i armene, to av dem hadde jeg i lommen, og resten trillet 

omkring på trikkegulvet. Med ett var det jeg som hadde favnen full av appelsiner, og de var ikke 
engang mine.

b. C’étaient pourtant ses oranges à elle que j’avais dans les bras, dans mes poches pour deux d’entre elles, 
par terre dans le tram pour le reste. Tout d’un coup c’était moi qui avais les bras pleins d’oranges, et 
elles n’étaient pas même à moi. (s.34) [Byly to přece její pomeranče, co jsem držel v ruce,...]

c. Přitom jsem měl plné ruce jejích pomerančů, dva jsem měl v kapse a zbytek se koulel po tramvaji. 
Najednou jsem měl náruč plnou pomerančů já a ještě k tomu nebyly moje. 

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

186.
a. Men det var jo hennes appelsiner jeg stod med i armene, to av dem hadde jeg i lommen, og resten trillet 

omkring på trikkegulvet. Med ett var det jeg som hadde favnen full av appelsiner, og de var ikke 
engang mine.

b. C’étaient pourtant ses oranges à elle que j’avais dans les bras, dans mes poches pour deux d’entre elles, 
par terre dans le tram pour le reste. Tout d’un coup c’était moi qui avais les bras pleins d’oranges, et 
elles n’étaient pas même à moi. (s.34) [A náhle jsem to byl já, kdo měl ruce plné pomerančů,...]

c. Přitom jsem měl plné ruce jejích pomerančů, dva jsem měl v kapse a zbytek se koulel po tramvaji. 
Najednou jsem měl náruč plnou pomerančů já a ještě k tomu nebyly moje.

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

187.
a. Slik kom jeg alltid dansende etter henne gjennom skogen, og helt til jeg en dag fant på å gjemme meg 

selv. Da var det hun som kom svinsende etter meg, jeg kunne sitte øverst oppe i et tre, eller nede i 
mosen bak en gammel stubbe, og bare nyte synet av at hun lette utålmodig etter meg, og kanskje lette 
hun med et snev av angst for at hun aldri ville finne meg igjen …

b. Ainsi je passai mon temps à danser derrière elle à travers le forêt, jusqu’au jour où j’eus l’idée de me 
cacher moi aussi. Alors ce fut à son tour de tourbillonner derrière moi, j’étais au sommet d’un arbre, en 
bas dans la mousse derrière une vieille souche, et je me délectais de la voir me chercher avec 
impatience, voire avec une once d’angoisse à l’idée de ne jamais me trouver... (s.46) [A pak to bylo 
zase na ní, aby se za mnou hnala,...]

c. Tak jsem za ní neúnavně běhal po lese až do chvíle, kdy jsem přišel na to, že se schovám pro změnu jí. 
Pak zase běžela za mnou ona, seděl jsem třeba na samém vršku stromu nebo v mechu za starým 
pařezem a vychutnával jsem, jak mě netrpělivě hledá, snad dokonce s náznakem strachu , že už mě 
nikdy nenajde… 

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: vytčení prezentativem c’est 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

188.
a. ”Kanskje bare i fem minutter,“ sa jeg. Hun var tydeligvis glad for det jeg hadde sagt, men hun svarte 

hviskende : ”Det er fint om du kan holde ut litt lenger…“ Nå var det jeg som måtte be om et svar. Jeg sa 
: ”Hvor lenge?“ ”Du må klare å vente på meg et halvt år,” sa hun.

b. – Cinq minutes, peut-être. Elle est manifestement heureuse de ce que j’ai dit, mais répond en 
chuchotant : - Ce serait bien que tu arrives à tenir un peu plus longtemps... C’est à mon tour de la prier 
de me répondre. - Combien de temps ? - Il faut que tu arrives à m’attendre pendant six mois. Si tu 
parviens à attendre aussi longtemps, nous pourrons nous revoir. [Teď byla řada na mě žádat o 
odpověď.-]

c. „Možná jen pět minut.“ Za to, co jsem řekl, byla zjevně ráda a šeptem odpověděla : „Bude fajn, jestli to 
vydržíš trochu déle…“ Teď jsem zase vyžadoval odpověď já. „Jak dlouho?“ „Musíš na mě vydržet 
čekat půl roku,“ řekla.
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I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce:zdůraznění prezentativem c’est

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

189.
a. Selv ble jeg skuffet både første og andre gang jeg var der, men den tredje mandagen fikk jeg øye på en 

oransje skikkelse helt nederst i den ene enden av torget, jo da, visst var det en ung dame i en gammel 
fjellanorakk jeg så, og stod hun ikke nettopp nå foran en av fruktbodene og plukket appelsiner opp i en 
svær papirpose?

b. Pour ma part, j’ai été déçu la première et la deuxième fois, mais la troisième lundi j’ai aperçu une 
silhouette orange à une extrémité de la place. Mais si ! C’était assurémet une jeune demoiselle en vieil 
anorak de montagne que je voyais, et ne tenait-elle pas précisement devant l’un des stands de fruits à 
remplir un grand sac en papier d’oranges ? (s.57) [Byla to dozajista mladá dívka ve staré větrovce, koho 
jsem viděl,...]

c. Poprvé i podruhé jsem zklamaně odešel, ale třetí pondělí jsem si všiml oranžového stvoření na druhém 
konci náměstí, ano, byla to dívka ve staré větrovce. Nestojí náhodou právě před stánkem a neskládá 
pomeranče do velikého hnědého sáčku?

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

190.
a. […] han kunne for den saks skyld ha vært faren hennes, men han kunne også være … nåja, hva visste 

vel jeg. Var han sivilarbeider? Neppe, ikke i en hvit Toyota. Eller var det han som var den eplekjekke 
bajasen av en far til en fire måneder gammel jente som het Ranveig?

b. […] il aurait aussi bien pu être son père, mais il aurait pu être... enfin, qu’en savais-je donc ? Était-il 
objecteur de conscience ? Non ! Pas dans une Toyota blanche. Ou était-il ce pitre, ce fanfaron, père 
d’une fille de quatre mois qui s’appelait Ranveig ? (s.59) [Nebo to byl ten kašpar, chvastoun, otec 
čtyřměsíční holčičky, která se jmenuje Ranveig ?]

c. […] třeba to byl její otec, ale mohl to také být … ach jo, copak já vím. Že by nějaký ten civilkář? V 
bílé toyotě sotva. Anebo ten fešák, ten otec čtyřměsíční dcerušky jménem Ranveig?

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

191.
a. Unnskyld at jeg avbryter meg selv, Georg, men igjen må jeg spørre deg om du kan hjelpe meg å løse en 

gåte. For du ser vel at her var det noe som ikke stemte.
b. Pardonne-moi de m’interrompre, Georg, mais je dois de nouveua te demander si tu peux m’aider à 

résoudre une énigme. Car tu vois bien que quelque chose ne collait pas là-dedans. (s.73-74) [... že tu 
něco nehraje.]

c. Promiň, Georgu, že teď přeruším sám sebe, ale zase tě musím požádat, abys mi pomohl vyřešit 
hádanku. Sám asi začínáš tušit, že tu něco nehraje.

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

192.
a. Det var vi som alltid lekte sammen på den store haugen i Kløverveien mellom busker og blomster, 

benker og trær. Det var der vi hadde levd et ekornliv sammen – ja, et helt ekornliv.
b. Nous jouions toujours ensemble sur la grande butte de Kløverveien, entre buissons et fleurs, bancs et 

arbres. C’est à cette époque que nous avions vécu ensemble une vie d’écureuils – toute une vie 
d’écureuils même. (s.119-120) [Bylo tehdy, kdy jsem spolu žili veverčí život – přesně jako veverky.]

http://korpus.cz/Park/context?queryid=286B6F5DA0CeAfe8&corpname=intercorp_no&pos=344020&hitlen=2
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c. Spolu jsme si hráli na parcele v Kløverveien mezi keři a planými kytkami, mezi lavičkami a stromy. 
Tam jsme spolu žili veverčí život - ano, úplně jako veverky …

I. Příslovečné určení (místo)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

193.
a. Eller det er en mamma og en pappa, faren er forresten prest – og kanskje var det han som hadde 

forrettet under gudstjenesten vi kom fra – fire søstre og to brødre, nå bor det dessuten en liten 
hundevalp i den leiligheten, den har nemlig lillebror mast seg til, altså han som heter Petter.

b. Ou alors c’est une maman et un papa, le père est d’ailleurs pasteur – et peut-être est-ce lui qui a dit 
l’office de tout à l’heure -, quatre soeurs et deux frères, et puis ce petit chiot qui vit désormais dans 
l’appartement, le petit frère, celui qui s’appelle Petter, l’a obtenu à force d’insister. (s.78) [... a možná to 
je on, kdo práve sloužil mši -,...]

c. Anebo máma a táta, vždyť otec je pastor a mši, ze které odcházíme, sloužil on. Dívka s pomeranči má 
čtyři sestry a dva bratry a teď mají v bytě ještě štěně, kterého si vyprosil nejmladší bratr, jmenuje se 
Petr.

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P

194.
a. Prøv å se dem for deg i et stort rom, kanskje trenger du en hel gymsal. Så skjer den elegante tryllekunst 

at alle kupongene som ikke går inn med en gevinst på over en million, de blir borte vekk. Da er det ikke 
mange kupongene som blir liggende igjen i den store gymsalen, Georg.

b. Songe seulement à touts les bulletins de loto remplis en un semaine. Essaie de te les représenter dans 
une grande pièce, peut-être auras-tu besoin d’un gymnase entier. Puis vient l’élégant tour de magie qui 
fait disparaître tous les bulletins représentant des gains inférieurs à un million. Ils ne sont pas 
nombreux, ceux qui restent dans le grand gymnase, Georg. (s.67-68) [Není jich moc, těch, kteří 
zůstanou ve velké tělocvičně, Georgu.]

c. Představ si je v nějaké místnosti, možná by potřebovaly celou tělocvičnu. Pak někdo provede elegantní 
kouzlo a všechny kupony, které nevyhrávají víc než milion, zmizí. To v té tělocvičně moc kuponů ležet 
nezůstane, Georgu.

I. Podmět 
II. FJ: podobná konstrukce:rozdělení vytýkací konstrukce na dvě ohniska  

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

195.
a. Jeg sier : ”Og nå vil nissen gjerne gjøre opp for alle appelsinene du mistet.” Hun ler hjertelig, som om 

det er det siste hun ville ha tenkt på.
b. – Et maintenant le lutin voudrait se faire pardonner pour toutes les oranges que tu as perdues. Elle rit de 

bon coeur, comme si c’était la dernière chose à laquelle elle aurait pensé. (s.73) [..., jako by to byla 
poslední věc, na kterou myslí.]

c. „A teď by ti ten nešika rád nahradil všechny pomeranče, o které jsi přišla.“ Srdečně se zasměje, jako by 
to bylo to poslední, na co myslí.

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que (moderní)

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

196.
a. Den gamle fjellanorakken, Georg ! Hva med den ? Det var ikke minst den som hadde satt meg på 

tanken om den strabasiøse skituren over Grønlandsisen.

http://korpus.cz/Park/context?queryid=286B6F5DA0CeAfe8&corpname=intercorp_no&pos=349965&hitlen=2
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b. Le vieil anorak, Georg ! Qu’en était-il ? C’était, entre autres, lui qui m’avait donné l’idée de cette 
harassante expédition à ski au Groenland. (s.99) [Byla to, mimo jiné, ona, kdo mě přivedl na myšlenku 
úmorné lyžařské expedice do Grónska.]

c. Ta stará větrovka, Georgu ! Co z ní usoudíme ? Přivedla mě na myšlenku lyžařského přechodu 
Grónska.

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est… qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

197.
a. ”Ingen kommentar!” sa jeg. Det er det politikere sier til journalister når de ikke gidder å svare på et 

vanskelig spørsmål.
b. – Sans commentaire ! ai-je déclaré. C’est ce que les politiques disent aux journalistes quand ils ne 

veulent pas répondre à une question difficile. (s.87) [To je to, co politici říkají novinářům ...]
c. „Bez komentáře!“ řekl jsem. To přece vždycky říkají politikové novinářům, když se jim nechce 

odpovídat na nějakou zapeklitou otázku.

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

198.
a. Sterkeste side: antagelig Norges kuleste onkel. Svakeste side: holder aldri det han lover. 

Yndlingsreplikk: ”Du har jo ennå ikke vært til sjøs, mann!” Da er det bare én person som står igjen, og 
det er den det er aller vanskeligst å beskrive, for det er Georg Røed.

b. Point fort : vraisemblablement l’oncle le plus cool de Norvège. Point faible : ne tient jamais ses 
promesses. Réplique de prédication : Tu n’es même pas encore allé en mer, homme ! » Il ne reste 
qu’une seule personne à décrire, et c’est la plus difficile, puisque c’est Georg Røed. (s.95) [Nezbývá 
než jen jedna osoba k popisu ,...]

c. Nejsilnější stránka : zřejmě nejbezvadnější strýček v Norsku. Nejslabší stránka : nikdy nesplní, co slíbí. 
Oblíbená věta:„Ještě jsi nesloužil na moři, chlape!“ A teď už zbývá jediná osoba a popsat ji bude 
nejtěžší, protože je to Georg Røed.

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

199.
a. Det ble mange skiturer på meg den vinteren, og kanskje er det ikke minst all skigåingen både i 

Oslomarka og på fjellet som har bidratt til at kroppen min i noen måneder har klart å holde den hissige 
sykdommen på en viss avstand. Nå er det ikke skiturene jeg skal berette om her, for jeg så henne aldri i 
marka, verken ute i løypene eller på Kikut, Stryken eller Harestua.

b. Mes promenades à ski furent nombreuses cet hiver-là, et c’est peut-être notamment tout ce ski de fond 
dans la campagne et la forêt d’Oslomarka et à la montagne qui a contribué à ce que, pendant quelques 
mois, mon corps tienne cette maladie agressive à quelque distance. Je ne te parlerai pas ici de ces 
promenades, parce que je ne la vis jamais dans la forêt, ni sur les pistes ni aux haltes de Kikut, Stryken 
ou Harestua. (s.99) [Nebudu ti tady vyprávět o procházkách, ...]

c. Té zimy jsem hodně běhal na lyžích a třeba právě tyhle výlety do okolí a do hor přispěly k tomu, že se 
propuknutí té hrozné nemoci oddálilo. Teď ale nebudu popisovat výlety na běžkách, protože jsem na 
nich Dívku s pomeranči nikdy nepotkal, ani na trati, ani na chatách na Kikutu nebo na Harestua.

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 
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200.
a. Den høytidelige avtalen vi hadde inngått, hadde vært såre enkel å forstå, den var bare så fryktelig 

vanskelig å utholde. Men alle eventyr har sine egne regler, ja, kanskje er det nettopp reglene som skiller 
det ene eventyret fra det andre.

b. Ce pacte solonnel que nous avions conclu avait été éminemment clair, mais terriblement difficile à 
supporter. Toutes les contes ont leurs propres règles, c’est peut-être même précisement ses règles qui les 
distinguent les uns des autres. (s.107-108) [..., jsou to možná právě tato pravidla, kterými se jedna 
odlišuje od druhé.]

c. Té slavnostně uzavřené smlouvě bylo lehké porozumět, jenom bylo strašně těžké ji dodržet . Všechny 
pohádky mají ale svá pravidla, vlastně možná právě těmi pravidly se liší jedna pohádka od druhé.

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

201.
a. Hun må følge reglene. Hvis ikke mister hun ballkjolen, og karjolen blir forvandlet til et gresskar. Altså 

sørger hun for å komme seg hjem før tolv, og hun klarer det så vidt, hun mister bare en ballsko på 
veien. Forunderlig nok er det den som gjør at prinsen til slutt finner henne.

b. Elle doit respecter les règles. Faute de quoi elle perdra sa robe de bal et la carrosse se transformera en 
citrouille. Elle veille donc à rentrer avant minuit, et y parvient tout juste, elle perd une pantoufle en 
route. Curieusement, c’est d’ailleurs cette dernière qui permettra finalement au prince de la trouver. 
(s.108) [..., je to ostatně posledně jmenovaný, kdo na konec pomůže princi ji najít. ]

c. Musí dodržet pravidla. Pokud je nedodrží, přijde o plesové šaty a kočár se promění v dýni. Dává si 
pozor, aby byla doma před dvanáctou, a sotva to stihne, jenom cestou ztratí střevíček. Kupodivu právě s 
jeho pomocí ji princ později najde.

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 

202.
a. ”Jeg skjønner ingenting,” sier jeg. Hun trykker meg ømt i hendene. ”Hva er det du ikke skjønner, Jan 

Olav,” sier hun bare, hun hvisker det, puster det ut. 
b. – Je ne comprends rien.Elle me pressa tendrement la main. - Qu’est-ce que tu ne comprends pas, Jan 

Olav ? demanda-t-elle simplement. Elle le chuchote. Elle l’expire. [Čemu nerozumíš, Jane Olave ?]
c. „Nic nechápu,“ řekl jsem. Jemně mi stiskne ruce. „Čemu nerozumíš, Jane Olave?“ zeptá se šeptem, 

skoro to vydechne.

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: otázka Qu’est-ce qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F 

203.
a. « Er du ferdig alt ? » spurte mamma. Hun så ut som et eneste stort spørsmålstegn. For hva var det jeg 

hadde sittet og lest ?
b. Tu as déjà terminé ? s’est enquise maman. Elle semblait s’être muée en un grand point d’interrogation. 

Qu’avais-je donc lu ? (s.86) [Co jsem to vlastně četl ?]
c. „Už jsi to přečetl?“ zeptala se máma. Její tvář byla jeden veliký otazník. Co to vlastně čtu?

I. Předmět (přímý)
II. FJ: podobná konstrukce: NVK

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F  

204.
a. Det måtte være en grunn til at det var så viktig for ham å fortelle meg om henne. Det var tydeligvis noe 

jeg skulle vite, noe det var veldig om å gjøre for faren min å fortelle sønnen sin før han døde.
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b. Il devait exister une raison pour que ça lui tienne tant à coeur de me parler d’elle. Il y avait 
manifestement quelque chose que je devais savoir, une chose que mon père devait à tout prix me 
raconter avant de mourir. (s.97) [Byla tu očividně nějaká věc, kterou jsem se měl dozvědět,...]

c. Musel mít k tomu přece důvod, když se rozhodl mi o ní vyprávět. Očividně se o tom mám dozvědět a 
pro tátu to určitě bylo důležité, když to musel synovi před smrtí vypovědět.

I. Předmět (přímý)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ il y a … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

205.
a. Et rådyr spretter plutselig ut av et skogholt og ser intenst på deg i ett sekund – så er det borte. Hva er det 

for en sjel som setter dyret i bevegelse? Hva er det for en uutgrunnelig kraft som dekorerer jorden med 
blomster i alle regnbuens farger og som pynter opp nattehimmelen med et overdådig kniplingsverk av 
funklende stjerner?

b. Un chevreuil surgir soudain du bois, il te regarde intensément pendant une seconde, puis disparaît. 
Quelle est donc l’âme qui met cet animal en mouvement ? Quelle est donc l’insondable énergie qui pare 
la terre de fleurs de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel nocturne d’un sompteuse dentelle d’étoiles 
étincelantes ? (s.154) [Co je to za duši, která to zvíře uvádí v pohyb ?]

c. Z lesíka náhle vyskočí srnka, upřeně se na tebe vteřinu dívá - a je pryč. Jaká duše uvádí to zvíře do 
pohybu? Co je to za nevykořenitelnou sílu, která zdobí zeměkouli květinami všech barev duhy a noční 
oblohu bohatou výšivkou třpytivých hvězd?

I. Podmět 
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

206.
a. Et rådyr spretter plutselig ut av et skogholt og ser intenst på deg i ett sekund – så er det borte. Hva er det 

for en sjel som setter dyret i bevegelse? Hva er det for en uutgrunnelig kraft som dekorerer jorden med 
blomster i alle regnbuens farger og som pynter opp nattehimmelen med et overdådig kniplingsverk av 
funklende stjerner?

b. Un chevreuil surgir soudain du bois, il te regarde intensément pendant une seconde, puis disparaît. 
Quelle est donc l’âme qui met cet animal en mouvement ? Quelle est donc l’insondable énergie qui pare 
la terre de fleurs de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel nocturne d’un sompteuse dentelle d’étoiles 
étincelantes ? (s.154) [Co je to za nevyzpytatelnou sílu, která zdobí zeměkouli květinami všech barev 
duhy a noční oblohu bohatou výšivkou třpytivých hvězd?]

c. Z lesíka náhle vyskočí srnka, upřeně se na tebe vteřinu dívá - a je pryč. Jaká duše uvádí to zvíře do 
pohybu? Co je to za nevykořenitelnou sílu, která zdobí zeměkouli květinami všech barev duhy a noční 
oblohu bohatou výšivkou třpytivých hvězd?

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

207.
a. Veronika er på skolen om formiddagene og lærer unge mennesker å male appelsiner. Jeg har sagt at hun 

ikke får lov til å være hjemme hos meg hele dagen. Her er det vi to som er sammen om frokostene.
b. Veronika est à l’école le matin, elle apprend à des jeunes gens à peindre des oranges. Je lui ai dit qu’elle 

ne devait pas rester avec moi toute la journée. Nous deux, toi et moi, partageons notre petit déjeuner.
(s.160) [My dva, ty a já, spolu snídáme.]

c. Veronika je dopoledne ve škole a učí mládež malovat pomeranče. Řekl jsem jí, že se mnou nesmí trávit 
celý den doma. My dva spolu snídáme.

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: vytčení zdůrazněním podmětu 

III. Vytčený člen: kontextově zapojený; vedlejší věta: kontextově nezapojená, nejvyšší stupeň VD
IV. Typ I-P 
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208.
a. Det er godt å tenke på. Og det er ubeskrivelig trist å tenke på. Når jeg slipper taket i dette universet, er 

det en varm og levende hånd jeg slipper taket i, Appelsinpikens hånd.
b. C’est bon d’y songer. Et c’est d’une tristesse indescriptible. Au moment où je lâcherai prise sur 

l’Univers, c’est main chaude et vivante que je lâcherai, la main de la Belle aux oranges. (s.161) [..., 
bude to teplá a živá ruka, kterou pustím,...]

c. Dělá mi dobře na to myslet. I když to je nepopsatelně smutné. Až v tomhle vesmíru pustím něčí ruku, 
bude to teplá a živá ruka Dívky s pomeranči.

I. Předmět (preposisjonsobjekt)
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est … qui/que

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená
IV. Typ S-F 

209.
a. Verdensrommet er også veldig gammelt, sa jeg , kanskje femten milliarder år gammelt. Og likevel er 

det ennå ingen som har klart å finne ut hvordan det er skapt.
b. L’espace est aussi très vieux, ai-je dit, il est peut-être vieux de quinze milliards d’années. Pourtant 

personne n’a encore réussi à découvrir comment il est formé. (s.166) [Přesto se ještě nikomu nepodařilo 
odhalit, jak byl stvořen.]

c. Vesmír je také velice starý, řekl jsem, možná patnáct miliard let. A přesto se ještě nikomu nepodařilo 
zjistit, jak byl stvořen.

I. Podmět
II. FJ: podobná konstrukce: NVK 

III. Vytčený člen: kontextově nezapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově nezapojená
IV. Typ I-P 

210.
a. Mamma forholdt seg taus. Etter en stund sa jeg : ”Her satt jeg sammen med faren min en hel natt før 

han ble lagt inn på sykehuset. Det kan du lese mer om i brevet fra ham. Men nå er det vi som sitter her.”
b. Maman est restée silencieuse. Au bout d’un instant, j’ai poursuivi : - Une fois j’ai passé toute une nuit 

avec mon père, avant qu’il aille à l’hôpital. Tu en sauras plus en lisant la lettre. Mais maintenant c’est 
nous qui sommes ici. (s.182-183) [A nyní jsme to my dva, kdo tu sedí.]

c. Máma mlčela. Po chvíli jsem řekl : „Tady jsem seděl s tátou celou noc předtím, než odešel do 
nemocnice. Dočteš se o tom víc v tom dopise. A teď tady sedíme my dva.“

I. Podmět
II. FJ: VK, rámcová VK, typ c’est .. qui/que

III. Vytčený člen: kontextově zapojený, nejvyšší stupeň VD; vedlejší věta: kontextově zapojená 
IV. Typ S-F 
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