
8. APPENDIX  

 

Appendix: English tough-constructions and their Czech translation counterparts 

No. Source English Czech 

(1) 

Tolkien, J. R. R. 

– Pán prstenů: 

Společenstvo 

prstenu 

They were, if it came to it, difficult to 

daunt or kill.  

Když na to přišlo, nebylo snadné 

je zastrašit nebo zabít. 

(2)  
Francis, Dick – 

Chladná zrada 

And don’t forget, a large proportion of 

it was coins, which are both heavy and 

even more difficult to exchange in 

quantity than notes, once they are out 

of Norway. 

Nezapomeňte taky, že v pytlích 

bylo hodně mincí, které jsou 

jednak těžké, jednak téměř 

nesměnitelné, jakmile opustí 

Norsko. 

(3) 

Clarke, Arthur 

C. – Setkání s 

Rámou 

When they had completed their own 

manoeuvre, Rama was two thousand 

kilometres away, and difficult to see 

against the glare of the sun. 

Když dokončili svůj vlastní 

manévr, Ráma se vzdálil na dvě 

stě tisíc kilometrů a proti sluneční 

záři byl už těžko patrný. 

(4)  

Rowlingová, J. 

K. – Harry 

Potter a 

Fénixův řád 

“Yes, as gamekeeper fresh air must be 

so difficult to come by,” said Umbridge 

sweetly. 

„No ano, jako hajný jistě těžko 

přijdete na čerstvý vzduch,“ řekla 

sladce Umbridgeová. 

(5) 
Orwell, George 

– 1984 

Syme’s fate was not difficult to 

foresee. 

Nebylo těžké předvídat Symův 

osud. 

(6) 

Hailey, Arthur 

– Konečná 

diagnóza 

“What I’m trying to say, I suppose, is 

that I might be difficult to live with.” 

„Pokouším se vám vysvětlit, že 

život se mnou by nebyl snadný.“ 

(7) 

Wells, Herbert 

George – 

Neviditelný  

“No doubt you are a bit difficult to see 

in this light, but I got a warrant, and it’s 

all correct.” 

„Není pochyby, že vás je 

v tomhle světle kapku těžko vidět, 

ale mám v ruce zatykač a je tedy 

všecko v pořádku.“ 

(8) 

Austen, Jane – 

Pýcha a 

předsudek 

Her mind was less difficult to develop. 
Proniknout za její duševní obzor 

nevyžadovalo takové úsilí. 

(9) 

Rowlingová, J. 

K. – Harry 

Potter a vězeň z 

Azkabanu 

The parchment was damp, and 

enormous teardrops had smudged the 

ink so badly in places that it was very 

difficult to read. 

Pergamen byl zavlhlý a inkoust 

byl místy natolik rozmazaný 

obrovskými slzami, že text 

přečetl jen s velkými obtížemi. 

(10) 

Harris, Thomas 

– Mlčení 

jehňátek 

The human skin is fiendishly difficult 

to deal with if your standards are as 

high as Mr. Gumb’s. 

S lidskou kůží se pracuje 

nesmírně obtížně, když máte tak 

vysoké nároky. 

(11) 

Franzen, 

Jonathan - 

Rozhřešení 

What exactly her father thought about 

Corecktall was difficult to know. 

Bylo těžké odhadnout, co přesně 

si o Korektalu myslí otec. 

(12) 
Lodge, David – 

Nejtišší trest 

These sticky little wafers are quite 

difficult to detach from your fingers 

and dispose of. 

A ty prťavé lepkavé oplatky se 

dost obtížně odtrhují od prstů a 

těžko se jich zbavuje. 

(13) 

Forsyth, 

Frederick – 

Čtvrtý protokol 

Of course, in the hands of teenagers 

these were difficult to insure. 

Samozřejmě pokud je motocykl 

v rukou mladíků, je to 

s pojišťováním obtížné. 

(14) 
Grisham, John 

– Partner  

Because the past was not yet complete, 

the future was difficult to contemplate. 

Jelikož minulost nebyla 

kompletní, šlo jen obtížně 



uvažovat o budoucnosti. 

(15)  

Tolkien, J. R. R. 

– Pán prstenů: 

Společenstvo 

prstenu 

What the wizard guessed was always 

difficult to tell. 

Kolik čaroděj uhodl, bylo 

odjakživa těžké říci. 

(16) 

Weinberg, 

Steven – Snění 

o finální teorii 

Unfortunately this notion of the rigidity 

of physical theories is very difficult to 

pin down at all precisely. 

Tento pojem rigidity fyzikálních 

teorií se naneštěstí obtížně 

specifikuje zcela přesně. 

(17) 
Orwell, George 

– 1984  

They were wretched, flimsy things, but 

cooking-pots of any kind were always 

difficult to get. 

Byly to nicotné krámy, ale nádobí 

se těžko shánělo. 

(18)  
Irving, John – 

Rok vdovou 

But by then her name had been 

changed – in the brothel, they’d 

reduced her name to Vratna because 

her real name was too difficult to 

pronounce – and her first two months 

of “salary”' were withheld because her 

so-called debts to the brothel had to be 

deducted from her earnings. 

V té době jí už změnili jméno – v 

bordelu ho zkrátili na Vratna, 

protože její skutečné jméno se 

obtížně vyslovovalo – a zadrželi 

jí první dva měsíční „platy“, 

protože z výdělku museli strhnout 

údajné dluhy vůči bordelu. 

(19) 
Orwell, George 

– 1984 

In the absence of any real 

intercommunication between one part 

of Oceania and another, this was not 

difficult to arrange. 

A protože neexistovala žádná 

komunikace mezi jednotlivými 

částmi Oceánie, nebylo těžké to 

zaranžovat. 

(20) 

Tolkien, J. R. R. 

– Pán prstenů: 

Dvě věže 

“But I have only had one rapid glance, 

and that was difficult to get.” 

„Ale jenom jsem se jednou 

podíval a i to mi dalo dost práce.“ 

(21) 

Trevor, William 

– Příběh Lucy 

Gaultové 

“It’s difficult to explain.” „To se dá jen těžko vysvětlit.“ 

(22) 

Austen, Jane – 

Pýcha a 

předsudek 

“Young ladies of her age are 

sometimes a little difficult to manage, 

and if she has the true Darcy spirit, she 

may like to have her own way.” 

„Mladé dámy v jejím věku bývají 

někdy svéhlavé, a má-li v žilách 

pravou darcyovskou krev, pak se 

asi nerada podřizuje.“ 

(23) 
Irving, John – 

Rok vdovou 

The feeble night-light from the master 

bathroom cast such faint illumination 

into Ruth’s room that the few 

photographs of Thomas and Timothy 

were difficult to see. 

Slabé noční světlo z ložnice pána 

domu vrhalo do Rútina pokoje tak 

mdlé světlo, že pár fotografií 

Thomase a Timothyho bylo stěží 

vidět. 

(24) 

Weinberg, 

Steven – Snění 

o finální teorii 

The equations of general relativity are 

notoriously difficult to solve except in 

the simplest situations, but this does 

not detract from the beauty of the 

theory itself. 

Rovnice obecné teorie relativity 

jsou kromě nejjednodušších 

případů notoricky obtížně 

řešitelné, to však neubírá na kráse 

teorii samotné. 

(25) 

Adams, 

Douglas – 

Stopařův 

průvodce po 

Galaxii 

The machine was rather difficult to 

operate. 

Zacházet s rádiem nebylo zrovna 

snadné. 

(26) 
McEwan, Ian – 

Pokání  

But friendships were not easy to 

cultivate. 

Nebylo však jednoduché pěstovat 

přátelství. 

(27) 

Di Robilant, 

Andrea – 

Milenci z 

Benátek 

Giustiniana’s attraction to him was 

easy to explain. 

Bylo snadné vysvětlit, čím ji 

přitahoval. 



(28)  

Nabokov, 

Vladimir – 

Lolita  

She was, however, not easy to deal 

with. 
Neměl jsem to s ní však snadné. 

(29) 

Chandler, 

Raymond – 

Muž, který měl 

rád psy 

He was easy to follow by his size, even 

in a crowd. 

Bylo snadné sledovat ho, protože 

i v davu čněl nade všemi. 

(30) 
McEwan, Ian – 

Pokání  

The first boot was easy to find, but the 

second took him a while. 

První našel snadno, ale druhá mu 

zabrala víc času. 

(31) 

Trevor, William 

– Příběh Lucy 

Gaultové 

The drag of his solitude was not easy to 

overcome and the hour he had spent in 

Madame Vacelles’s company had not 

been disagreeable. 

Přítěž osamělosti se 

nepřekonávala lehce a hodina, 

kterou strávil ve společnosti 

madame Vacelles, nebyla 

nepříjemná. 

(32) 

Wells, Herbert 

George – 

Neviditelný 

To those who appreciate the 

extraordinary irascibility of the 

Invisible Man, the rest of the encounter 

will be easy to imagine. 

Ti, kdo plně chápou mimořádnou 

popudlivost Neviditelného, 

dovedou si snadno představit 

dohru, jíž tato srážka skončila. 

(33) 
Roth, Philip – 

Lidská skvrna 

Mark’s was probably the most difficult 

personality it was ever Coleman’s lot to 

try, not to understand – the resentments 

were all too easy to understand – but to 

grapple with. 

Mark byl pravděpodobně 

nejproblematičtější osobnost, 

jakou bylo Colemanovi kdy 

souzeno ne pochopit – ty projevy 

zášti se daly pochopit až příliš 

snadno –, ale vychovávat. 

(34) 
Francis, Dick – 

Drahý čas 

Unfortunately that’s all too easy to get 

hold of. 
Tu bohužel můžete získat snadno. 

(35) 

Hailey, Arthur 

– Konečná 

diagnóza 

A program of deliberate self-

adjustment which had lasted fifteen 

years was not easy to shake off 

suddenly. 

Program vědomého 

přizpůsobování prostřednosti 

realizoval patnáct let a nebylo 

snadné náhle jej ze sebe setřást. 

(36) 
Fieldingová, 

Joy – Panenka  
She found him easy to talk to. Zjistila, že se s ním ráda baví. 

(37) 

Weinberg, 

Steven – Snění 

o finální teorii 

And why are some states of atoms or 

molecules particularly easy to jump to 

by absorption of photons? 

A proč atomy a molekuly při 

pohlcení fotonů přeskakují jen do 

některých stavů? 

(38) 
Grisham, John 

– Partner  

With binoculars, I could see the 

chimney, and the signals were easy to 

collect. 

Dalekohledem jsem viděl na 

komín, příjem signálů byl dobrý. 

(39) 
Grisham, John 

– Partner  

He’d been a cop for years and was not 

easy to intimidate. 

Dlouhá léta byl policajtem a 

nedal se snadno zastrašit. 

(40) 

Tolkien, J. R. R. 

– Pán prstenů: 

Dvě věže 

“It isn’t easy to find.” „Není snadné to najít.“ 

(41) 

Kilham, 

Benjamin; 

Gray, Ed – 

Mezi medvědy 

He happened to be missing half of his 

right ear, so he was easy to identify. 

Chyběla mu polovina pravého 

ucha, takže byl snadno k poznání. 

(42) 

Siddons, Annie 

Rivers – 

Bezpečné 

výšiny 

Sam Forrest was very easy to talk to. 
Se Samem Forrestem se tak 

snadno rozmlouvalo. 

(43) 
Day, Cathy – 

Cirkus v zimě 

“Women willing to work in a hot 

laundry aren’t so easy to come by 

anymore,” Ollie told his wife, “what 

„Ženská, co půjde dělat do 

prádelny, se těžko najde, když si 

teď za války může zaměstnání 



with the war and all.” vybírat,“ postěžoval si jednou 

Mildred. 

(44) 
Tolkien, J. R. R. 

– Hobit  

“Water is not easy to find there, nor 

food.” 

„Vodu je tam těžké najít, právě 

tak jako něco k jídlu.“ 

(45) 
Smith, Zadie – 

O kráse 

The Plymouth was always easy to find 

in supermarket parking lots. 

Plymouth byl tak na parkovištích 

u samoobsluh vždycky lehko 

k nalezení. 

(46) 
Grisham, John 

– Poslední vůle 

The skin business was lucrative; traffic 

was always good and cash was easy to 

skim. 

Obchod s nahotou byl lukrativní, 

provoz slušný a zisk poměrně 

snadný. 

(47) 

Lodge, David – 

Hostující 

profesor 

Even if they were in many respects a 

bunch of freaks, he found them easy to 

get along with. 

I když byli všelijak praštění, 

vycházel s nimi bez problémů. 

(48) 

Pratchett, 

Terry; Gaiman, 

Neil – Dobrá 

znamení 

But he was easy to forget, was Mr 

White. 

Jenže jakmile pan Bílý sešel 

lidem z očí, okamžitě na něj 

zapomínali. 

(49) 
Grisham, John 

– Klient  
“Is it easy to get to?” „Lze se k němu dostat?“ 

(50) 
Day, Cathy – 

Cirkus v zimě 

Caesar‘s path was easy to follow – a 

broken fence in the camel lot, 

enormous footprints heading toward a 

stand of trees. 

Cestu, kudy slon prchal, poznal 

docela snadno, protože ve výběhu 

velbloudů byl polámaný plot a 

v půdě obrovské otisky vedoucí 

ke skupině stromů. 

(51) 
Orwell, George 

– 1984  

There came into it – but it was 

something hard to describe. 

Něco se tam připletlo, ale dalo se 

to těžko popsat. 

(52) 

Barnes, Julian 

– Žádný důvod 

k obavám 

Quite a few of them were hard to find, 

and there was hardly a queue or a 

flower at any of their tombs. 

Dost z nich bylo těžké najít a u 

jejich náhrobků člověk sotva 

narazil na zástupy lidí nebo na 

květinu. 

(53) 

Tolkien, J. R. R. 

– Pán prstenů: 

Společenstvo 

prstenu 

For meat was hard to come by. Vždyť maso je dnes vzácnost. 

(54) 

Siddons, Annie 

Rivers – 

Bezpečné 

výšiny 

I spend a long time staring at them, 

wondering why they were so hard to 

see. 

Dlouho jsem jejich směrem 

upírala zrak a přemítala, proč je 

tak těžké je zahlédnout. 

(55) 

Lindseyová, 

Johanna – 

Zamilovaný 

ničema 

“And good servants are so hard to 

come by, especially those you want to 

keep,” Reggie added. 

„Dobré služebnictvo se špatně 

shání, zejména takové, které si 

chceš nechat nastálo,“ dodala 

Reggie. 

(56) 

Steelová, 

Danielle – 

Druhá šance 

“I’m fascinated, although today will be 

hard to top.” 

„Jsem okouzlený, ačkoli dnešek 

asi sotva něco překoná.“ 

(57) 

Tolkien, J. R. R. 

– Pán prstenů: 

Společenstvo 

prstenu 

“And if we are careful that will be hard 

to find.” 

„A budeme-li opatrní, nenajdou ji 

lehce.“ 

(58) 

de Bernieres, 

Louis – 

Mandolína 

kapitána 

Corelliho 

He stuck it into his mouth, found it too 

hard to bite, and crammed it into his 

ear. 

Strčí ho do pusy, zjistí, že na 

kousání je moc tvrdý, a nacpe si 

ho do ucha. 



(59) 
Grisham, John 

– Klient  

The kid was impassive, hard to read, 

preoccupied with an invisible spot 

somewhere on the floor. 

Markova tvář měla zcela 

neproniknutelný výraz. Oči měl 

upřené k zemi, jako by na ní 

pozoroval nějakou neviditelnou 

skvrnu. 

(60) 
Amis, Kingsley 

– Šťastný Jim 

Margaret’s response to it, though 

violent, was hard to interpret.  

Způsob, jakým Margaret 

reagovala, i když tak učinila 

velmi prudce, bylo těžko si 

vyložit. 

(61) 

Brownová, 

Sandra – Chuť 

lásky 

She wasn’t hard to come by, nor was 

she valuable, but he was fond of her. 

Nebylo těžké ji sehnat, ani nebyla 

cenná, ale měl ji rád. 

(62) 

Franzen, 

Jonathan – 

Rozhřešení  

“Oh, Dad,” she said, “these are hard to 

handle, I should have realized.” 

„No jo, tati,“ podívala se na něj 

omluvně. „Tyhle jednohubky se 

špatně berou do ruky. Měla jsem 

si to uvědomit.“ 

(63) 

Asimov, Isaac – 

Ocelové 

jeskyně 

“They’re hard to get hold of.” „Není snadné ho sehnat.“ 

(64) 

Angellová, 

Jeanette – 

Dvojí život 

The restaurant was hard to forget. 
Na takovou restauraci se 

nezapomíná. 

(65) 
McEwan, Ian – 

Pokání  

The bread was hard to cut and tasted of 

mould. 

Chleba se dal sotva ukrojit a 

chutnal po plísni. 

(66) 
Roth, Philip – 

Lidská skvrna 

Generous thoughts were hard to come 

by that day. 

Ušlechtilých myšlenek se mi ten 

den nějak nedostávalo. 

(67) 

Harris, Thomas 

– Mlčení 

jehňátek 

The idea of a single Godhead also 

being a Trinity is hard to reconcile, 

particularly for Sammie, who‘s not 

positive how many people he is 

himself. 

Myšlenka jediného boha, který je 

zároveň Svatou trojicí, je velice 

těžká k pochopení, obzvlášť pro 

Sammieho, který nemá jasno v 

tom, z kolika jedinců se skládá on 

sám. 

(68) 

Harris, Thomas 

– Mlčení 

jehňátek 

“After that, they’re not hard to raise.” 
„Vypiplat z ní můru už není 

potom tak těžké.“ 

(69) 

Le Carré, John 

– Single & 

Single 

“Left side of bear will be too hard to 

eat.” 

„Levá strana bude na jídlo příliš 

tuhá.“ 

(70) 

Angellová, 

Jeanette – 

Dvojí život 

“In this business they are sometimes 

hard to find.” 

„Přiznejme si, že v naší branži je 

podobných klientů jako šafránu.“ 

(71) 

Steelová, 

Danielle – 

Druhá šance 

And in spite of her occasional conflict 

and concern about him, she still found 

John hard to resist, and she was just as 

excited as he. 

A Fiona si navzdory 

příležitostnému váhání 

uvědomovala, že mu jen těžko 

odolává, a těšila se do Paříže 

stejně jako on. 

(72) 

Wells, Herbert 

George – 

Neviditelný  

But on the other hand I am hard to 

catch. 
Naproti tomu je těžko mě chytit. 

(73) 
Francis, Dick – 

Chladná zrada 
“Rolf is sometimes hard to please.” „Rolfovi je někdy těžké vyhovět.“ 

(74) 
Grisham, John 

– Klient  

The past three hours with Hardy had 

not been nothing but quick questions, 

and the habit was hard to break. 

Poslední tři hodiny mluvili s 

Hardym jen v krátkých otázkách 

a teď mu přišlo těžké překonat 



tento návyk. 

(75) 

Franzen, 

Jonathan – 

Rozhřešení  

But the fish had a starchy grain and 

was hard to get a grip on. 

Jenže ryba měla nepoddajné 

maso, tuhé maso, a tak bylo těžké 

se k chrupavce probojovat a 

zachytit ji. 

(76) 
Pratchet, Terry 

– Zloděj času 

There were so many mountains that 

sometimes they were impossible to see, 

because they got in the way. 

Bylo tam tolik hor, že některé z 

nich ani nebylo vidět, protože je 

zakrývaly ty hory, které byly blíž. 

(77) 
Frost, Mark – 

Seznam sedmi 

“I considered going to the police, but 

my part in it seemed impossible to 

explain, too deserving of blame; what 

could I have told them?” 

„Uvažovala jsem, že bych měla jít 

na policii, ale moje úloha v celé 

záležitosti byla tak těžko 

vysvětlitelná, tak snadno 

napadnutelná, co bych jim byla 

řekla?“ 

(78) 

Franzen, 

Jonathan – 

Rozhřešení  

“A great worker is almost impossible 

to fire,” Alfred said. 

„Dobrého dříče je téměř nemožné 

vyhodit,“ vedl Alfred dál svou. 

(79) 
Pratchett, Terry 

– Soudné sestry 

She could even sense a few people, 

who were hardest of all – human minds 

were thinking so many thoughts all at 

the same time that they were nearly 

impossible to locate. 

Vnímala dokonce i lidi – to bylo 

nejtěžší, protože v lidských 

hlavách byla taková spleť 

myšlenek, že bylo téměř nemožné 

je sledovat. 

(80) 

Steelová, 

Danielle – 

Strážný anděl 

But any of those possibilities seemed 

impossible to believe. 
Ani jednomu však nemohli uvěřit. 

(81) 
Grisham, John 

– Poslední vůle 

The question seemed impossible to 

answer. 

Zdálo se však, že na takovou 

otázku odpovědět nelze. 

(82) 

Brown, Dan – 

Andělé a 

démoni 

The section was impossible to miss. Nebylo možné jej minout. 

(83) 
McEwan, Ian – 

Pokání  

And just as she predicted, Briony had 

been outside somewhere, sulking and 

impossible to find. 

Přesně, jak předpovídala, toulala 

se rozmrzelá Briony někde venku 

a nebyla k nalezení. 

(84) 

de Bernieres, 

Louis – 

Mandolína 

kapitána 

Corelliho 

Father Arsenios found the small door 

of the house impossible to negotiate, 

and so Mandras was carried outside by 

his redoubtable mother and left on the 

quayside to talk with the clergyman. 

Otci Arseniovi se nakonec 

nepodařilo protáhnout se úzkými 

dveřmi do domu, a tak Mandrase 

vynesla jeho hrozivá matka ven a 

nechala ho na nábřeží, aby si 

mohl s duchovním promluvit o 

samotě. 

(85) 
Smithová, 

Zadie – O kráse 

Hence the Keller Library: a long, 

draughty room on the ground floor of 

the English Department with a green 

carpet, red walls and too many 

windows – it is impossible to heat. 

Tak vznikla Knihovna Helen 

Kellerové: dlouhá místnost v 

přízemí katedry anglistiky, která 

má zelený koberec, červené stěny, 

příliš mnoho oken, prohání se tam 

průvan a prakticky se nedá 

vytopit. 

(86) 

Adams, 

Douglas – 

Stopařův 

průvodce po 

Galaxii 

It is one of those curious things that is 

impossible to explain or define, but one 

can sense when a ship is completely 

dead. 

Je to jedna z oněch těžko 

vysvětlitelných či 

definovatelných věcí, ale když je 

nějaká loď úplně mrtvá, člověk to 

okamžitě intuitivně vycítí. 

(87) 
Frost, Mark – 

Seznam sedmi 

Obsessively secret – exactly who they 

are is impossible to say. 

Jsou posedlí tajemstvím – nelze 

přesně říci, kdo jsou. 



(88) 

Harris, Thomas 

– Mlčení 

jehňátek 

Green material is simply impossible to 

work with. 
Ze zelené kůže se nic ušít nedá. 

(89) 
Orwell, George 

– 1984  

He could not even fall back on the 

pretence that he had come to borrow 

the dictionary, because in that case 

Julia’s presence was impossible to 

explain. 

Nemůže ani předstírat, že si přišel 

vypůjčit Slovník, protože jak by 

vysvětlil Juliinu přítomnost? 

(90) 
Cook, Robin – 

Toxin 

“The imported stuff is impossible to 

trace other than maybe the country.” 

„V druhém případě je absolutně 

vyloučeno vysledovat zdroj – 

nanejvýš by se dala zjistit země 

původu.“ 

(91) 

Grisham, John 

– Advokát 

chudých 

“This place is impossible to heat or 

cool.” 

„Tohle místo se nedá vyhřát 

topením ani vychladit 

klimatizací.“ 

(92) 

Nabokov, 

Vladimir – 

Lolita  

It was now groaning up a winding road 

and was impossible to pass. 

Jen tak tak se teď plazil po klikaté 

silnici nahoru. 

(93) 
Grisham, John 

– Bratrstvo  

People saw the ads (they were 

impossible to miss), and they heard the 

message, but most voters simply didn’t 

want to be bothered. 

Šoty viděli (ujít se jim nedalo) a 

vyslechli si jejich poselství, ale 

většina voličů si s tím jednoduše 

nechtěla lámat hlavu. 

(94) 

Rowling, J. K. – 

Harry Potter a 

vězeň z 

Azkabanu 

“The information is hidden inside the 

chosen person, or Secret-Keeper, and is 

henceforth impossible to find – unless, 

of course, the Secret-Keeper chooses to 

divulge it.” 

„Příslušná informace je skryta v 

duši zvoleného člověka neboli 

Strážce tajemství, a nelze ji tudíž 

odhalit – pokud se ovšem Strážce 

tajemství sám nerozhodne ji 

někomu vyjevit.“ 

(95) 

Frosyth, 

Frederick – 

Čtvrtý protokol 

“Unfurnished lettings are almost 

impossible to come by.” 

„Domy bez nábytku se skoro 

nevyskytují.“ 

(96) 

Jamesová, 

Phyllis Dorothy 

– Plány a touhy 

“And one of her staff, Brian Taylor, 

admits that he found her impossible to 

work for and had asked for a transfer.” 

„A jeden z jejích podřízených, 

Brian Taylor, přiznává, že pro něj 

práce pod ní byla nemožná a že 

požádal, aby byl přeložen.“ 

(97) 

Adams, 

Douglas – 

Sbohem, a díky 

za ryby 

He went across to the telephone 

machine and fiddled and fumed with all 

its buttons for a while, because it was 

the one which was particularly 

recommended by Which? magazine 

and is almost impossible to use without 

going mad. 

Přešel k záznamníku a chvíli 

vztekle manipuloval s tlačítky, 

protože tento záznamník, 

doporučovaný časopisem Co 

vybrat?, bylo téměř nemožné 

použít, aniž byste přitom 

nezešíleli. 

(98) 
Roth, Philip – 

Lidská skvrna 

People do that when their countries are 

impossible to live in because the 

fascists have taken change but not 

because of their mother’s shadow… 

To lidé dělají, když se v jejich 

zemích nedá žít, protože se vlády 

zmocnili fašisti, ale ne kvůli stínu 

vlastní matky… 

(99) 
Frost, Mark – 

Seznam sedmi 

Only now there were multiple 

variations on that familiar rhythm: 

three, four, five footfalls, possibly more 

– whether there were actually others 

present or it was simply some acoustic 

peculiarity of the tunnel was 

impossible to determine. 

Teď však bylo toho známého 

rytmu několik variací: tři, čtyři, 

pět došlápnutí, možná více – 

nebylo možno určit, zda bylo 

skutečně přítomno více osob, 

anebo zda šlo jen o nějakou 

akustickou zvláštnost tunelu. 

(100) Grisham, John It was impossible to believe. Zdálo se to neuvěřitelné. 



- Partner 

 


