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strike struck struck slå 

48

entirely fullständigt 
foist lura/pracka på 

48

47

47

47

47

48
48

be indebted stå i skuld;
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commit to engagera sig i 
113
cultivate odla, ägna sig åt 
113

stately storslagen, värdig 
stringy trådig, seg 
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103
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TO THE BOY SCOUTS
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contented nöjd, förnöjsam 
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peer kisa, kika (nyfiket);
jämnårig, jämlike 
cruciform korsformig 
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102

eager ivrig, otålig 
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erect upprättstående 

104
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115
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115
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104
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104
incremental tillväxt, ökning 
104
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mock sken-, falsk, fingerad 

104
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get sth off one’s chest lätta sitt hjärta
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115
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115
self-indulgence njutningslystnad 
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stick to hålla sig till, hålla fast vid 
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contented nöjd, förnöjsam 
altered förändrad 
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bookworm bokmal 
brighten lysa upp 

120

cross arg 

120

decidedly beslutsamt 

120

fret reta upp sig; gräma sig 
fussy tjafsig 

120

grumble klaga, muttra 
hearth eldstad 

120

impertinent oförskämd; påflugen 
injured sårad 

120

insult förolämpa 
manner sätt 

120

plague plåga 

120

propose föreslå 

120

regretful ångerfull 
sigh sucka 

120

sniff snörvling 
trot trava 

120

jolly glad, munter, trevlig 
chit jänta, barnunge 

121

dignity värdighet 
in spite of trots 

121

libel kränka 

121

niminy-piminy prydlig, pryd 
peck at hacka på 

121

120
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120
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knit sticka 

122

pervade genomsyra 
poky trög 

122

prim prydlig; pryd 
rattle skallra 
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recess vrå, skrymsle, nisch 
refined förfinad 
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population folkmängd, befolkning 
poverty fattigdom 
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sketch skiss 
tail fläta 

122

prolonged långvarig 

131

tomboy pojkflicka 
twilight skymning 

122

131

122

proportion del, andel 
rate fart, takt 

ungentle ovänlig 
fair ljus 

122

reduction minskning 

131

123

131

appearance utseende 
character egenskap 
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work intensity arbetsintensitet 
access tillgång 

123

adequate tillräcklig 

132

colt föl 

123

132

decided bestämd 
easy-chair fåtölj 

123

basic items grundläggande saker 
child-related barnbaserad? 

123

consultation överläggning 

132

mindful uppmärksam 
plump knubbig 

123

dental consultation tandläkarbesök 
deprivation förlust, berövande 

132

slender slank 
suit passa 

123

sweep-swept-swept sopa 
tranquility lugn 

123

vain fåfäng 

123

disadvantaged children utsatta barn  132
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132
expense utgift 
132

venture våga 
blaze låga 

123
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hemmed fållad 

124

122
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124

pickle-bottle burk med något inlagt
t ex saltgurka 
reproving förebrående 

121

set grupp 

121

gown dräkt, kappa; finare klänning 
pet kelgris, favorit 

122

worsen försämras, förvärras 
contribute bidra 

131

122

contented nöjd, förnöjsam 
airs min 

122

achieve nå 

131

122
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at risk i farozonen 

131

carpet matta 
castanets kastanjetter 

122

131

China-aster blomma; aster 
contradict motsäga 

122

benefit utbyte, fördel 
combat bekämpa 

122

edge maka, flytta 

faded blekt 
goose gås 

122
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122

AT RISK OF POVERTY OR
SOCIAL EXCLUSION

headline goal huvudmål 
investment investering 

131

material materiell 
measures åtgärder 

131
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monetary poverty ekonomisk fattigdom 131
notably i synnerhet, särskilt 
131

deprived underprivilegierad,
sämre lottad 
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face möta 

131
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132
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132
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132
lack of brist på 
132
mortgage lån, inteckning 
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exclusion utestängande, uteslutning  131
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recreational activities fritidsaktiviteter  132
rent hyra 
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severe svår 
132
utility bill el- och vattenräkning 
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SEVEN FUN FACT ABOUT SUN BURN
pale blek 
fair ljus 
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apply h. använda 
freckles fräknar 

136

136
136

mole födelsemärke 

136

NHS National Health Service 
palm handflata 
peel h. fjälla 
prone (be prone to)
ha anlag/benägenhet för 
sole sula 
SPF sun protection factor 
wrinkles rynkor 

139

136

utmost yttersta 
yell skrika 

136

batter misshandla, slå, gå lös på 

140

136
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battered illa medfaren, sönderslagen  140
altitude höjd 
140
be up against stå inför, kämpa emot  140

136

condition villkor 

136

cradle v. hålla försiktigt i
s. slags släde 
crippled invalidiserad 

136

139

tow rope bogserlina 
brace spänna fast 

141

muffled dämpat 
hiss väsa 
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ridge rygg, kam, upphöjd rand;
bergsrygg 
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slope lutning 

142
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anchor förankra 
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down dun 

140
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140
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142
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put off avråda, hindra;
få att tappa lusten; skjuta upp 
persuade övertala 

137

disfiguring vanställande 

137

permanent bestående, permanent 
prematurely i förtid 

137

drawn härjat, spänt 
duration varaktighet 

137

scarring ärrbildning 

ease out ung. lirka ut 

140

grim bister; obeveklig 
hurl slunga, vräka 

137

determine avgöra;besluta sig 
bid försök 

140

kink ögla, böj 

142
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exhaustion utmattning 
experienced erfaren 

140

142

138

foil omintetgöra, gäcka 
notwithstanding trots 

lethargy lättja 

140

obscured skymd 
pay out mata ut 

138

obvious uppenbar 

140

slab platta 

142

138

summit bergstopp 

precipitous tvärbrant 

140

slither halka 

142

138

thrombophlebitis blodpropp 

140
140

snow flurry snöflinga 
taut sträckt, spänt 

142

138

purposefully målmedvetet 
steep brant 
stricken drabbad 
strip skala av 

140

unconsolidated lös 

142

140

occur inträffa, hända 

143

wan blek 

140

143

weaken försvaga 
slope lutning 

140

dread frukta, bäva, vara rädd för 
stagger vackla, stappla, ragla 

141

bounce studsa 

143

belay säkra 

141

143

plunge rusa; dyjka 
abyss avgrund 

141

amazement förvåning 
beyond bortom 

143

avalanche lavin 
cache gömma 

141

bound skutt, hopp 
crest krön, topp 

141

dazed omtumlad 

143

crampon stegjärn 

141

143

descent nedstigning 

141

detachment distans, oengagemang 
groan stön 

goggles skyddsglasögon 
gravity tyngdkraft 

141

jam trycka 

143

141

143

icicle istapp 

141

jerk ryck, stöt 
jut sticka ut 

insidiously försåtligt, lömskt 
layer lager, skikt 

141

mittens vantar 

143

141

143

lunge rycka 

141

obviously uppenbarligen 
pick (yx) huvud;val 

pitch lutning 
seep sippra 

141

143

141

projection utsprång 
rip slita 

string strung strung spänna 

141

slant luta 

143

LADDER DOWN THE SKY

137

determination beslutsamhet 
ledge klipphylla 

139

casualty offer för t ex olycksfall 
toss kasta 

139

boost höja, öka;lyft 
clot h. blodpropp 

139

139
139
139

confidence tilltro, tillit,
(själv)förtroende 
fabric väv; h. tältduk 

139

gust vindstöt 

139

recognize uppmärksamma; inse 
rub gnugga 

139

seam söm 
shelter skydd 
sift sila 
spirits humör 
strain spänna 
thrust sticka,stoppa;köra,stöta 

139

139
139
139
139
139
139
139

141

142

142

142

142

143

143
143

143

143

143
143

Index
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snag on haka fast 

143

sweep off sopa/svepa iväg 
tangled intrasslad 

rapid-paced snabba? 

143

166

strapless axelbandslös 
tied up upptagen 

166

thump duns 

143

visible synlig 

unconscious medvetslös 

166

143

cheer hurra, heja 

167

distinguish urskilja, skilja 
gully klyfta, ravin 

144

crane one’s neck sträcka på halsen 
blaze låga 

167

lash surra 

144

tear rycka; slita; riva 
brace spänna fast 

144

muffled dämpat 
bivouac bivack 

144

blur göra otydlig,sudda ut 
bulge out bukta ut 

144

encouragement uppmuntran 
flapping fladdrande 

144

be fortunate ha tur 
guy rope tältlina 

144

numbed förlamad 
pin nagla fast 

144

pitch a tent sätta upp ett tält 
piton ringbult 

144

poise balansera 
pound slå 

144

precarious osäker; riskabel 
rib räffla 

144

sear bränna, sveda 
severity h. styrka 

143

144

144
144
144
144
144
144

TIME AND TIME AGAIN
depict framställa, skildra 
sun dial solur 

156
156

IT IS TIME FOR TIME MANAGEMENT
statement uttalande, framställning 
disposal förfogande 
self-suffcient självförsörjande;
själständigt 

157
157
157

put off avråda, hindra;
få att tappa lusten; skjuta upp 
allot tilldela 

157

commodity vara 

157

end-all and be-all kvintessensen,
kärnan 
essence essens, kärna 

157

precious dyrbar 

157

priority scale prioriteringsskala 
procrastination förhalning 

157

recapture återerövra, återta 

157

157

157

157

144
144

LIFE AS WE KNEW IT
entire hel, total 

165
165

144

impact effekt, inverkan, följd;
sammanstötning 
binoculars kikare 

144

eclipse förmörkelse 

165

shroud line stödlina 

144

be hot on gilla skarpt 

165

to be off vara ur, ha lossnat 
belay säkra 

144

165

145

make a fuss tjafsa, göra väsen 
moon H. visa rumpan 

distinguish urskilja, skilja 
gully klyfta, ravin 

145

predict förutspå 

165

145

165

groove fåra, ränna 

145

prophesize profetera, förutspå 
the naked eye blotta ögat 

incredulous skeptisk 
mist dis 

145

wax tillta, växa 

165

145

wax and wane tillta och avta, skifta 

165

plod kämpa 

145

scant knapp, minimal 
stun bedöva 

145

traverse korsa 

145

zillion vard. ohygglig massa, miljoner,
biljoner, triljoner 
165
block party gatufest 
166
chart tabell, diagram 
166

144

145

165

165

165

circuit linje, kretsgång 
dress code klädkod 

166

graphics grafik 

166

166

166

167

awe inspiring respektinjagande,
vördnadsbjudande 
buzz sorl, mummel 

167

deck terrass 

167

167

flick of a second på ögonblicket av en
sekund 
167
glow glöd, ljus 
167
lawn chair solstol 
167
most everyone else nästan alla andra  167
shooting star stjärnfall 
167
widespread utbredd, spridd 
167
swell stegras, öka 
cheer hurra, heja 

168
168

impact effekt, inverkan, följd;
sammanstötning 
benign godartad, välvillig 

168

chunk stor bit 

168

dead absolut, fullständig 
marble kula 

168

marvel förundra sig 
rock sten 

168

smack in the middle rakt, rätt 
three-quarter trekvarts- 

168

tilt luta, vippa 

168

168

168
168
168

way (larger) sl. Jätte- mycket (större)  168
fold vika, fälla ihop 
169
loot plundra 
169
lumber lufsa, klampa 
ram stoppa, proppa 

169

entire hel, total 

170

affected tillgjorda 

170

to beat someone to something
komma före 
boundary gräns 

170

bulletin rapport 

170

clear one’s throat harkla sig 

170

169

170

devour sluka, uppsluka 

170
miscalculate felberäkna, misstag sig  170
confirmation bekräftelse 
171
power elkraft 
171
preliminary preliminär, förhands-,
förberedande 
seabord strandlinje 

171

shrill gäll, genomträngande 

181

span by span ca 23 cm, avstånd mellan
tumme och lillfinger 
181
spear spjut 
181
stab genomborra, sticka 
181

ado ståhej, väsen 
bash slå, klå upp 
beyond everything
går över allt förstånd 

184
184
184

confounded förbaskad, förvirrad 
daub smörja, kludda 

184
184

181

171

tribe stam 
lash surra 

sketchy knapphändig 

171

force styrka, kraft 

182

distaste avsmak, motvilja 
elk älg 

casualty offer för t ex olycksfall 

172

182

fall upon somebody anfalla, överfalla  184

batter misshandla, slå, gå lös på 

172

absent frånvarande 
arrow pil 

182

battered illa medfaren, sönderslagen  172

ash aska 

182

anchorman nyhetsuppläsare,
nyhetsankare 

bless me o, du store tid,
kors i alla mina dar 

go to rack and ruin gå åt pipan,
falla sönder 
illumination ljus 

182

182

184
184

184
184

bother about besvära sig med 
chip flisa, tälja 

182

mark my words sanna mina ord 
pack band, samling,hop 

182

palaver tjafs 

184

choke with rage storkna 
crossly argt, vresigt 

182

perverse avvikande, pervers 
purse rynka, dra ihop 

184

182
182

riff-raff slödder, pack,patrask 
scarce sällsynt 

184

172

dress tillreda, ordna 
firm stark, fast, tät 

submerge översvämma, dränka 
transfixed fastnaglad, förstenad 

172

grunt grymta, knorra 

182

tusk bete 

184

172

vaunted beryktade 

184

verify bekräfta 

172

in the twinkling of an eye i en
handvändning, på ett litet kick 

whippersnapper spoling, snorvalp 
yonder på andra sidan 

184

172

excessive överdriven, orimlig 
extend sträcka ut 

172

let up avta, minska 

172

momentarily tillfälligt 
reassuring lugnande 

172

source källa 

evacuation utrymning, evakuering,
tömning 
i.e. = id est d v s 

172

172

173
174

Times aren’t what they were
herd hjord, flock 

181

chatter pladder; pladdra 

181

astonishment förvåning, häpnad 
befit passa, anstå 

181
181

butterfingers klumpeduns,
fumlig person 
cuddle kela med, krama 

181

deer hjort, rådjur 

181

doze dåsa, slumra, halvsova 

181

181

it stands to reason
det säger sig själv(t) 
junk skrot, skräp 

182

182
182

184
184

184
184

184

182

lounge about gå och driva,
strosa omkring 

182
scratch sb’s back klia någon på ryggen 182
shaft skaft 
182
snap knäppa; fräsa 
182
striking påfallande, slående, markant  182
trim putsa, klippa 
182

BOAZERS

beating omgång slag, stryk 
bottom stjärt 

190

swift rask, flink, snabb 

190

back and forth fram och tillbaka 
boazer ordningsman 

190
190

190

190

to be beyond everything fullständigt
oförklarligt 
bruise ge blåmärken 

183

crikey! jösses! 
crowd samlas 

183

dormitory sovsal 

190

ill bred ouppfostrad, ohyfsad 

183

dressing-gown morgonrock 
lower dra ner 

190

mess röra, oreda 

190
190

190

give sth a lick and a promise gå över
(tvätta) ngt slarvigt 
grubby smutsig, snuskig 

181

hide skinn, djurhud 

181

indeed jo pytt! ser man på!; verkligen  183
invent uppfinna, hitta på 
183
lament klaga, jämra sig 
183

lazybones latmask, slöfock 

181

183

misdemeanour förseelse 
mumble mumla 

mischievous busig, okynnig 

181

183

peg krok 

190
190
190

181

ragamuffin trashank, rännstensunge  181
romp stoja, leka vilt, tumla om 
181

loutish drumlig, bufflig 
mind ge akt på, se till 

183

piddling obetydlig 

resistant motståndskraftig 

183

severely strängt, hårt; allvarligt 

184

prefect ordningsman 
prep läxläsning 

present-day nutidens 

190

190

190

Index
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prolong förlänga 

190

properly på rätt sätt 

192

190

shoddy falsk; tarvlig 
task uppgift 

require behöva; begära, kräva 
roll-call upprop 

190

vicious brutal 

192

190

study arbetsrum 
summon kalla 

190

whether huruvida 
wound såra 

190

bog kärr, träsk; v. slå, trakassera 

teamer spelare 

190

thrash slå, ge stryk 
tremble darra 

190

lecture föreläsa; tillrättavisa; läxa upp  193
vivid levande, livfull; livlig; målande  193

190

bottom stjärt 

193

victim offer 

190

193

tremendous fantastisk, oerhörd 

191

tremendous fantastisk, oerhörd 
strike struck struck slå 

191

approach närma sig, nalkas;
inställning 

Index

196
196

192

rend riva (sönder) 
season årstid 

192

weep gråta 

196

193

archaic ålderdomlig 
conquer segra 

197

consummate utsäkt, raffinerad 
masonry stenmurverk 

197
198

193

triumphant triumferande, segerrik 
brag skryta 

administer utdela 
basin handfat 

193

bud knopp 

199

193

199

193

complexion hy, hudfärg 
decline sjunka, förfalla 

193

fade blekna bort 

199

lease arrende, hyrestid 
rough hård; sträv 

199

temperate måttlig 
thee åld.dig 

199

thou owest you own; du äger 
untrimmed oklippt, otuktad 

199

192

196
196

197
197
199

crane one’s neck sträcka på halsen 
amazing häpnadsväckande 

191
191

bemuse står 

buttocks skinkor 
cane käpp 

191

detect upptäcka 
edge kant 

continue fortsätta 

193

191

crack smäll, hårt slag 

193

191

glimmer glimt, skymt; skimmer 
glimpse glimt, skymt 

191
191

handiwork hantverk 
ordinary vanlig 

fearsome förskräcklig, skäckinjagande  193
flogging prygel, aga 
193
impression intryck; märke, spår 
193

191

kneel knäböja 

193

191

slightly lätt 

lasting bestående 

193

191

malpractice tjänstefel 
misdeed missdåd 

193

naughty olydig 

193

produce plocka fram 
rump bakdel 

193

sin synd 

193

sponge (tvätt)svamp 
tickle kittling 

193

wrongdoing förseelse 

193

behaviour uppförande 
clergyman präst 

194

confused förvirrad, konfunderad 
dim dämpad, skum 

194

confront möta, stå ansikte mot ansikte
med 
212
dominant dominant, härskande 
212

194

mercy nåd 

finding rön, forskningsresultat 

194

preach predika 

194

salesman försäljare 

194

flash a smile at somebody ge någon ett
strålande leende 
212
grin flin, grin 
212
inclined benägen, hågad 
212
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embrace omfamna, krama 
mourn sörja 

judgement bedömning, omdöme 
leap hoppa 

192

severely strängt, hårt; allvarligt 
beating omgång slag, stryk 

192

strike struck struck slå 
bounce studsa 

192

address tilltala 

192

appalled förskräckt 

192

archbishop ärkebiskop 
bald skallig 

192

bandy-legged hjulbent 
crown kröna 

192

deliver dela ut, överlämna 
fellow karl 

192

ladder stege 

192

mind you kom ihåg 

192

puzzle out fundera ut 

192

192
192
192

192
192

193

193

193

194

192

POETRY SECTION

Ecclesiastes Predikaren 

196

HOW A MAN’S SMILE
MAKES A WOMAN

199

199
199
199

interaction samspel, interaktion 
assume anta, inta 

212

issue fråga, problem; utfärda 
blatant uppenbar 

212

co-worker medarbetare 

212

conclude dra slutsats; avsluta 

212

212
212

212

melt smälta 

212

narrow sammandragen 
obedient lydig 

212
212

perceive uppfatta, förnimma 
posture hållning 

212

researcher forskare 

212

scientific vetenskaplig 

212

212

sexist sexistisk, könsdiskriminerande  212
submissive lydig, foglig 
212
toothy smile ett stomatolleende 
212

outrageous upprörande, skandalös 
outspoken frispråkig 

216

somewhat ganska 

217

216

217

proclamation tillkännagivande 
proclivity böjelse 

216

supposed förmodad 
amusingly roande 

216

artificial konstgjord 

218

promiscuous promiskuös, lösaktig 
pronouncement uttalande 

216

aspiration ambition, strävan 
audience publik 

218

216

comply foga sig, ge efter 
contestant tävlande 

218
218

216

218

218

statement uttalande, framställning 
anxiety oro 

213

rampantly hejdlöst, vilt 
reveal avslöja 

213

savvy smart 

216

dissonance oenighet 
intrude tränga in 

213

schtum stum 

216

devoted hängiven 
faze chockera 

213

simply helt enkelt 

216

former före detta 

218

manipulate styra, manipulera 
respond svara 

213

216

213

squeaky clean skinande ren 
stir uppståndelse 

instructional undervisnings-,
upplysande 

218

shrink krypa ihop 

213

straight ärig, uppriktig 

216

to stand one’s grounds
hävda sin ställning 

strikingly slående, påfallande 
terse kort 

216

213

subordinate underordnad 
subtle hårfin, subtil 

213

tic ryckning 

213

underscore betona, framhäva 

213
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213

contradictory motsägelsefullt 

216

current allmän, nutida, aktuell 
cause anledning; ideal; orsaka 

216

announce tillkännage 
appear verka 

216

be bound to säkert komma att 
candidly uppriktigt, öppet 

216

conform anpassa 

216

confusing förvirrande 
controversial står 

216

correspond to stämma överens med 
enquire (inquire) fråga 

216

expectations förväntningar 
exploration utforskande 

216

exposure publicitet 

216

216
216
216

216
216
216

hermaphrodite hermafrodit
d v s tvåkönad 
lengthy långdragen 

216

loincloth höftskynke 

216

216

216

216

216

varnish h. försköna (fernissa; lackera)  216
wig peruk 
216
with regard to med avseende på 
216
promote befordra; lansera; främja;
verka för 
be bound to say komma att
(nödvändigtvis) säga 
disposal förfogande 

217
217
217

lecture föreläsa; tillrättavisa; läxa upp  217
according to enligt 
217
admit medge 
217

218
218

mainstream ledande, huvudfåra 
matter ämne;sak 

218

merely bara 

218

regard anse, betrakta 
reluctant motvillig 

218

rise to the occasion vara situationen
vuxen 
sobering allvarsam 

218

218
218
218

stern sträng 
topic ämne 

218

acknowledge erkänna, medge 
reckon anse, tycka, tro 

219

label märka, sätta etikett på 
antics upptåg 

219

boardroom styrelserum 
gender kön 

219
219

218
219
219

assets tillgångar 

217

bear här. innehålla 

217

celibate sexuellt avhållsam 
counter to tvärtemot 

217
217

keepsake souvenir 
literally bokstavligt 

distract distrahera 
dourly trumpet 

217

measure up vara tillräckligt bra 

219

217

219

enhance stärka; öka 

217

preconception förutfattad mening 
prior to innan 

enquiry (inquiry) fråga, förfrågan 
intimidate skrämma 

217

record label skivmärke, skivbolag 
revelation avslöjande 

219

invincible oövervinnerlig 
irresponsibly oansvarigt 

217

219

217

tone down dämpa, tona ner 
transpire komma fram 

miss a beat dra efter andan, tveka 
monogamous monogam 

217

ultimately till sist 

offended förolämpad 

217

ponder grubbla över, fundera på 
solitude ensamhet 

217

217

217

219
219

219
219
219

219
pursue fullfölja; ägna sig åt; söka, nå  222
content innehåll 
222
obstacle hinder 
222

217

Index
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self-suffcient självförsörjande;
själständigt 
contradictory motsägelsefullt 

disproportion brist på proportion 
graceful charmerande, älskvärd 

224

222
222

cohere står 

grave allvarlig 

224

222

contemporary samtida 

impulse impuls, ingivelse 

224

222

minor obetydlig, mindre betydande 
neither inte heller 

224

refusal avslag 

224

temporary tillfällig, kortvarig 
toy with leka med 

224

upbringing uppfostran 
would-be framtida 

224

wringing pina 

224

suitor friare; ansökande 
swift rask, flink, snabb 

controversial kontroversiell, omstridd  222
frequently ofta 
222
prominent framstående 
222

FROM A CROOKED RIB
herd hjord, flock 

223

vivid levande, livfull; livlig; målande  223
ant-hill myrstack 
223
be justified in vara i sin fulla rätt 
223
cattle boskap 

223

cover överdrag, täcke 

223

depend on vara beroende av 

223

dwelling bostad, liten boning 
encampment lägerplats 

223

entrust överlämna, anförtro 

223

223

exaggerated överdriven, uppförstorad  223
feature kännetecken; drag ;företeelse  223
get through komma igenom 
223

12

Index

224

spare sparsmakade 
value värdering 

THE FAULT IN OUR STARS

227
227

eventually slutligen, så småningom 
worsen försämras, förvärras 

233

mistake missuppfatta, missförstå 
accumulation ansamling 

233

BiPAP slags andningsapparat 
bunch grupp;massa; samling 

233
233

225

consider anse, betrakta 
constitue utgöra 

225

discontinue avbryta 

233

alternately omväxlande, växelvis 
court uppvakta 

225

233

225

edema ödem (svullnad pga vätska) 
evolve utveckla 

fate ödet 

225

fluid vätska 

233

fit passa för, duga till 

225

233

go berserk bli helt galen 
hint vink, fingervisning 

225

forefinger pekfinger 
hiccup hicka 

233

imagine tänka sig, föreställa sig 
inconvenient oläglig, besvärlig 

225

in particular speciellt 
level nivå 

233

obstinate envis, obstinat 
proposal frieri 

225

manageable hanterbar 
pager personsökare 

233

224

224
224

225
225

233
233
233
233

233

233
233
233

225

qualified kvalificerade 

snigger at fnissa åt 
womb livmoder 

225

233

ambush bakhåll 

226

shrank (shrink shrank shrunk)
krympte 
stay the course hålla ut 

233

226

acknowledge erkänna, medge 
agreement överenskommelse 

234

223

come what may hända vad som
hända vill 
countless oräknelig 

tap knacka, trumma 

pillar pelare, stolpe 
portable bärbar 

223

dismiss avfärda 

226

223

give sth a tug dra kraftigt, rycka 

226

support stötta, bära upp 
wattle (ris)flätverk 

223

226

223

in the doldrums nedstämd, dyster 
motionless orörlig 

mistake missuppfatta, missförstå 

224

robe lång klänning 

226

circumstances förhållanden,
omständigheter 

224

226

pity medlidande; tycka synd om 

224

to and fro fram och tillbaka 
tug rycka, dra 
vessel behållare 

226

weak-minded obeslutsam 

226
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