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WITH FOREIGN EYES ON 
A SWEDISH SCHOOL
chatter pladder; pladdra   20

apart isär, ifrån varandra   20

file in komma i en rad   20

hallway korridor   20

line up ställa i kö   20

allow sätta av, anslå, tillåta, låta   21

explore utforska, undersöka   21

detention kvarsittning efter skolans slut   21

final grade slutbetyg   21

for instance till exempel   21

gain (lyckas) skaffa sig, erhålla   21

misbehave bära sig illa åt   21

outlet utväg   21

reprimand tillrättavisa, åthuta   21

student body elevkår   21

well-rounded mångsidig, allsidig   21

UPPER SECONDARY 
SCHOOL IN SWEDEN
preparation förberedelse   23

consist of bestå av   23

apprenticeship education  
lärlings utbildning   23

attend delta i   23

compulsory obligatorisk   23

differ avvika, skilja sig åt   23

diploma project här gymnasiearbete   23

foundation subject kärnämne   23

introductory programme introduktions
program   23

orientation inriktning   23

programme specific subject program
specifikt ämne   23

science studies naturkunskap   23

social studies samhällsvetenskaplig   23

upper secondary school gymnasieskola   23

vocational programme yrkesprogram   23

voluntary frivilliga   23

AMERICAN HIGH SCHOOL
mould form, mall; forma   25

toss kasta   25

average genomsnitt   25

consist of bestå av   25

regardless of oavsett; utan hänsyn till   25

assign tilldela   25

compilation samling   25

flourish blomstra   25

freshman year  
första året på high school   25

glory ära   25

graduation examen   25

mature mogna   25

row rad   25

unlike olikt   25

cause anledning; ideal; orsaka   26

various olika, varierande   26

choir kör   26

assignment uppgift, (lång)läxa   26

amount mängd   26

athlete idrottare   26

break avbrott, rast   26

certain viss   26

clog up täppa till   26

dictate bestämma   26

elective valbar (kurs)   26

even though fastän   26

fine arts bild och form   26

fit in få plats   26

get out of the way göra sig av med   26

hall korridor   26

live off leva på   26

locker elevskåp   26

lug släpa   26

make klara (av)   26

pattern mönster   26

portion (an)del   26

purchase köpa   26

requirement krav   26

restroom AmE toalett   26

tutorial handledning; lektion   26

the fine arts bild och form   26

receive motta; få   27

challenge ifrågasätta, utmana;  
utmaning   27

achieve nå   27

determine avgöra;besluta sig   27

account for svara för   27

addition tillägg   27

affect beröra, påverka, drabba   27

alumni f d elever   27

award tilldela   27

bon-fire bål   27

core kärn   27

credit här: kurspoäng   27

divide dela in   27

fail underkänna   27

grading betygssättning   27

improve förbättra   27

in order to för att   27

pass bli godkänd   27

passing godkänd   27

previously tidigare   27

progress framsteg   27

provide skaffa   27

represent motsvara   27

segment del    27

throughout the year under hela året   27

turn in lämna in   27

exaggerate överdriva, förstora (upp)   28

gown dräkt, kappa; finare klänning   28

community grupp   28

flip volt;bläddra   28

casual ledig   28

regardless of oavsett; utan hänsyn till   28

competition tävling   28

convince övertyga   28

dumpster AmE sopcontainer   28

excel briljera   28

full ride full kostnadstäckning 
t ex via stipendier   28

glitzy prålig   28

all out för fullt   28

jersey lagtröja   28

occasionally då och då   28
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pick on reta, hacka på   28

recruiter talangscout, ..   28

release släppa fri   28

rung pinne   28

scholarship stipendium   28

stereotype stereotyp, klichéartad   28

stunt trick   28

tuxedo smoking   28

uncommon ovanlig   28

community college vanlig amerikansk 
högskola m. två års utbildning   29

Ivy League en grupp av högt ansedda 
universitet i östra USA   29

pour down forsa   29

trade yrke   29

POLAR OPPOSITES
circumstances förhållanden, 

 omständigheter   36

force styrka, kraft   36

demand kräva, fordra   37

feed utfodra, ge näring åt   37

entire hel, total   37

apprehensive orolig, ängslig   37

assembly morgonsamling   37

chapel kapell   37

desolate öde   37

distant avlägset   37

ensure garantera   37

field trip studieresa, studiebesök   37

honorific utmärkelse   37

huge enorm   37

independently självständigt   37

myriad myriad, otalig mängd   37

primary primär, grundläggande   37

registration inskrivning   37

spiritual andlig, själslig   37

strict sträng   37

sustenance näring   37

interaction samspel, interaktion   38

opt for välja   38

allow sätta av, anslå, tillåta, låta   38

assignment uppgift, (lång)läxa   38

across över   38

counterpart motsvarighet   38

culmination kulmen, höjdpunkt   38

multitude otal, massa   38

snack mellanmål   38

staff personal   38

tuck shop godisaffär   38

pace gång, sätt att gå; tempo; hastighet   39

peer kisa, kika (nyfiket);  
jämnårig, jämlike   39

ample stor, omfattande   39

blast spränga   39

complex komplicerad, invecklad   39

flaw brist   39

mandatory obligatorisk   39

middle ground kompromiss, medelväg   39

outpace gå förbi   39

pivotal central, väsentlig   39

questioning utfrågning, ifrågasättande   39

reasoning resonemang, slutledning   39

reassure försäkra   39

retain hålla kvar, behålla   39

sheer ren   39

try sb’s mettle se vad någon går för   39

unattainable ouppnåelig, utom räckhåll   39

contrast kontrastera, jämföra   41

add lägg till   41

reason orsak   41

result resultat   41

reckon anse, tycka, tro   44

ability förmåga   44

challenge ifrågasätta, utmana;  
utmaning   44

achingly smärtsamt   44

chronicle skildra   44

diligent flitig   44

exceptional ovanlig, exceptionell   44

heartbreaking hjärtskärande   44

ignite antända, tända   44

memoirs memoarer, självbiografi    44

parenting föräldraskap, barnuppfostran   44

profoundly djupt   44

provocative provokativ;utmanande   44

raise uppfostra   44

remarkable anmärkningsvärd; slående   44

tough besvärlig, hård, jobbig    44

BATTLE HYMN OF THE 
TIGER MOTHER
context sammanhang   46

ashamed skamsen   46

concede medge   46

conciliatory försonlig   46

damage skada   46

garbage skräp, sopor   46

get away with slippa undan   46

immediately genast   46

native infödd   46

ostracize utesluta, frysa ut   46

rehabilitate ge upprättelse åt   46

remaining kvarvarande, återstående   46

self-esteem självkänsla   46

persuade övertala   47

tear rycka; slita; riva   47

eventually slutligen, så småningom   47

express uttrycka   47

demand kräva, fordra   47

assume anta, inta   47

issue fråga, problem; utfärda   47

achievement prestation   47

actionable åtalbar   47

anxious ängslig   47

aptitude fallenhet   47

behave uppföra sig   47

by contrast däremot   47

call into question ifrågasätta   47

credentials kvalifikationer   47

curriculum läroplan   47

devastated förkrossad   47

disapproval missnöje   47

disgrace skamfläck   47

disorder störning   47

excoriate flå; hudflänga   47

filial som son/dotter   47

fragility ömtålighet   47
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gasp flämta, dra efter andan   47

get ahed of komma före   47

inadequate otillräcklig   47

incredibly otroligt   47

inflate blåsa, pumpa upp   47

insecure osäker   47

lavish överösa med   47

legally lagligt   47

mediocre medelmåttig   47

mind-set mentalitet, inställning   47

parental föräldra   47

praise berömma   47

recital uppläsning;  
mus. Solistuppförande   47

schedule boka in   47

solution lösning   47

substandard undermålig   47

toast skåla för   47

turn out arta sig, bli   47

unimaginable otänkbar   47

sacrifice offra; uppoffring   48

contrast kontrastera, jämföra   48

strike struck struck slå   48

entirely fullständigt   48

foist lura/pracka på   48

get in the trenches strida i skyttegravar   48

grueling mycket ansträngande   48

be indebted stå i skuld;  
stå i tacksamhet till   48

interrogate förhöra   48

obey lyda   48

override sätta sig över   48

owe vara skyldig   48

permanently ständigt   48

piety fromhet   48

preference det man föredrar   48

provide for försörja   48

put in satsa   48

rehearsal repetition (teater)   48

similar liknande   48

aim at sikta på   53

WHAT TEACHERS REALLY 
WANT TO TELL PARENTS
claim påstå, hävda, försäkra   54

confirm bekräfta, ge stöd åt   55

pet kelgris, favorit   55

regardless of oavsett; utan hänsyn till   55

assignment uppgift, (lång)läxa   55

issue fråga, problem; utfärda   55

adore dyrka, vard. avguda, älska   55

be all over it kasta sig över   55

bluntly rent ut, rakt på sak, trubbigt   55

chime in instämma, infalla   55

couch soffa, dyscha, schäslong,    55

demean förnedra   55

digest ordna, systematisera,  
sammanfatta   55

nanny barnflicka   55

orphan föräldralösa   55

peeve vard. irritera, förarga   55

present närvarande   55

prevalent rådande, förhärskande,  
allmän   55

principal rektor   55

recruit rekrytera, värva   55

sentiment uppfattning, stämning,  
mening   55

stem the tide stämma i bäcken   55

take to heart  allvarligt begrunda,  
vard. ta till sig   55

work ethic arbetsmoral   55

label märka, sätta etikett på   56

assume anta, inta   56

accompany följa med   56

marker märkpenna, filtpenna   56

negotiate förhandla fram   56

prosecutor åklagare   56

swoop in svepa in   56

watered-down urvattnad   56

yet ändå, likväl, dock   56

exaggerate överdriva, förstora (upp)   57

aim mål   57

appreciate uppskatta   57

host (n) mängd, stor hop   57

shed a light on sprida ljus över   57

BAD ACTORS
dread frukta, bäva, vara rädd för   99

pity medlidande; tycka synd om   99

utter fullständig, total   99

encounter möte   99

lack   avsaknad   99

mould form, mall; forma   99

force styrka, kraft   99

bounce studsa   99

allocate tilldela   99

brief korta   99

cast gjuta, forma   99

crosswind sidvind   99

dirt strip grusbana   99

endure stå ut med, uthärda   99

epitomize vara typisk för, personifiera   99

image bild   99

intrepid oförskräckt, orädd   99

painstaking omsorgsfull, noggrann   99

reinforce förstärka   99

reservedness tillbakadragenheten   99

solely enadst, uteslutande, blott   99

sporadic sporadisk, spridda   99

taxi taxa, köra på marken   99

volume volym, omfång   99

whump dunka   99

zipper blixtlås   99

hiss väsa   100

array kläda, styra ut   100

brew brygga   100

bristle with vimla av   100

canary ljusgul, kanariegul   100

cargo last   100

clash konflikt, om färg. som skär sig   100

clench pressa hårt samman, bita ihop   100

dawn on gå upp för   100

defiant utmanande, trotsig   100

dive dykning, brant glidflykt   100

feigned låtsad, falsk   100

flurry febril aktivitet   100

footage stycke film   100

foreboding (ond) aning, föraning   100

gory blodig   100
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haul hala, släpa   100

hazard risk, fara   100

hippo vard. Flodhäst   100

hubbub larm, ståhej   100

lean stå snett, luta   100

lurid skrikig, gräll   100

magnanimous storsint   100

preamble inledning   100

prey byte, rov   100

prospect möjlighet, h. alternativ   100

reject förkasta   100

rig utrustning   100

shove fösa, knuffa, stoppa   100

swarm skocka sig, svärma   100

tedium långtråkighet, leda   100

tin konservburk, burk   100

tripod (trebens)stativ   100

wrestle kämpa med   100

stroke stryka, smeka; slag   101

leap hoppa   101

feed utfodra, ge näring åt   101

en masse i massor   101

impala impala, (hjortdjur)   101

marauder marodör   101

scatter skingra   101

warthog vårtsvin   101

limited begränsad   102

limit begränsa   102

reiterate återuppepa   102

bemused förvirrad, förbryllad   102

crust skorpa, kant   102

delicacy finkänslighet   102

derriere bak, stjärt   102

derriere står   102

earnest allvarlig   102

expletive svordom, kraftuttryck   102

facetious skämtsam   102

game vilt, villebråd   102

indignity kränkning, skymf,  
förödmjukelse   102

lob lobba   102

notorious ökänd   102

periodically då och då   102

proceed gå vidare   102

species art   102

striped randig   102

sustain hålla uppe, hålla vid mod   102

vexed förargad, irriterad   102

stroll ströva, promenera   103

pace gång, sätt att gå; tempo;  
hastighet   103

aesthetical estetisk   103

bizarre bisarr   103

cub unge vanl. av lejon, tiger, val,  
björn, varg,räv   103

devoid tom på, helt utan   103

disruption avbrott, rubbning   103

foul skamlig h. oanständig   103

gloop lös gegga   103

gooey geggig, kladdig   103

hypocritical hycklande, skenhelig   103

incensed uppretad, indignerad   103

plain slätt;enkel   103

pride flock; stolthet   103

prompt snabb, omgående, skyndsam   103

render göra   103

scraggly ojämn   103

stately storslagen, värdig   103

stringy trådig, seg   103

swinging svängande   103

thicket buskage, busksnår   103

thorny törnig, taggig   103

tirade harang, tirad   103

vulnerable sårbar   103

wit/wits förstånd, klokhet   103

ridge rygg, kam, upphöjd rand;  
bergsrygg   104

reiterate återuppepa   104

peer kisa, kika (nyfiket);  
jämnårig, jämlike   104

cruciform korsformig   104

eager ivrig, otålig   104

emanate komma från, utgå från   104

erect upprättstående   104

for good measure för säkerhets skull?   104

habitual vanemässig, invand   104

incremental tillväxt, ökning   104

mock sken, falsk, fingerad   104

pathetic beklämmande, ynklig   104

predator rovdjur   104

snarl morrande   104

spine ryggrad   104

spot få syn på; ställe   104

termite mound termithög   104

twitch rycka till, dras ihop   104

unwavering orubblig, fast   104

whimper gnällande, kvidande, pip   104

plunge rusa; dyjka   105

stagger vackla, stappla, ragla   105

bounce studsa   105

charge anfall   105

home in on rikta/sikta in sig på   105

menace hot   105

odour lukt, odör, doft   105

pungent skarp, besk, frän   105

squeeze klämma, pressa in   105

come at attackera; få tag i , gå lös på   105

commit to engagera sig i   113

cultivate odla, ägna sig åt   113

flow psyk.term: total hängivenhet i en 
aktivitet   113

gratitude tacksamhet   113

long term långsiktig   113

nurture vårda   113

savour njuta av   113

short tem kortsiktig   113

social comparison social jämförelse   113

TO THE BOY SCOUTS
pass away dö   114

bright ljus, klar   115

jolly glad, munter, trevlig   115

contented nöjd, förnöjsam   115

at any rate i varje fall, i vilket fall som 
helst   115

cease upphöra med, sluta   115

get sth off one’s chest lätta sitt hjärta 
genom att att tala   115

gloomy dyster, beklämmande   115

parting words avskedsord   115

self-indulgence njutningslystnad   115

stick to hålla sig till, hålla fast vid   115
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LITTLE WOMEN
contented nöjd, förnöjsam   120

altered förändrad   120

bookworm bokmal   120

brighten lysa upp   120

cross arg   120

decidedly beslutsamt   120

fret reta upp sig; gräma sig   120

fussy tjafsig   120

grumble klaga, muttra   120

hearth eldstad   120

impertinent oförskämd; påflugen   120

injured sårad   120

insult förolämpa   120

manner sätt   120

plague plåga   120

propose föreslå   120

regretful ångerfull   120

sigh sucka   120

sniff snörvling   120

trot trava   120

jolly glad, munter, trevlig   121

chit jänta, barnunge   121

dignity värdighet   121

in spite of trots   121

libel kränka   121

niminy-piminy prydlig, pryd   121

peck at hacka på   121

pickle-bottle burk med något inlagt  
t ex saltgurka   121

reproving förebrående   121

set grupp   121

gown dräkt, kappa; finare klänning   122

pet kelgris, favorit   122

contented nöjd, förnöjsam   122

airs min   122

carpet matta   122

castanets kastanjetter   122

China-aster blomma; aster   122

contradict motsäga   122

faded blekt   122

goose gås   122

knit sticka   122

pervade genomsyra   122

poky trög   122

prim prydlig; pryd   122

rattle skallra   122

recess vrå, skrymsle, nisch   122

refined förfinad   122

sketch skiss   122

tail fläta   122

tomboy pojkflicka   122

twilight skymning   122

ungentle ovänlig   122

fair ljus   123

appearance utseende   123

character egenskap   123

colt föl   123

decided  bestämd   123

easy-chair fåtölj   123

mindful uppmärksam    123

plump knubbig   123

slender slank   123

suit passa   123

sweep-swept-swept sopa   123

tranquility lugn   123

vain fåfäng   123

venture våga   123

blaze låga   124

hemmed fållad   124

AT RISK OF POVERTY OR 
SOCIAL EXCLUSION
worsen försämras, förvärras   131

contribute bidra   131

achieve nå   131

approximately cirka   131

at risk i farozonen   131

benefit utbyte, fördel   131

combat bekämpa   131

edge maka, flytta   131

exclusion utestängande, uteslutning   131

figures statistik   131

headline goal huvudmål   131

investment investering   131

material materiell   131

measures åtgärder   131

monetary poverty ekonomisk fattigdom   131

notably i synnerhet, särskilt   131

population folkmängd, befolkning   131

poverty fattigdom   131

prolonged långvarig   131

proportion del, andel   131

rate fart, takt   131

reduction minskning   131

work intensity arbetsintensitet   131

access tillgång   132

adequate tillräcklig   132

basic items grundläggande saker   132

child-related barnbaserad?   132

consultation överläggning   132

dental consultation tandläkarbesök   132

deprivation förlust, berövande   132

deprived underprivilegierad,  
sämre lottad   132

disadvantaged children utsatta barn   132

equipment utrustning   132

expense utgift   132

facet aspekt, sida   132

face möta   132

health treatment sjukvårdsbehandling   132

item punkt   132

lack of brist på   132

mortgage lån, inteckning   132

recreational activities fritidsaktiviteter   132

rent hyra   132

severe svår   132

utility bill el och vattenräkning   132

SEVEN FUN FACT ABOUT SUN BURN
pale blek   136

fair ljus   136

apply h. använda   136

freckles fräknar   136
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mole födelsemärke   136

NHS National Health Service   136

palm handflata   136

peel h. fjälla   136

prone (be prone to)  
ha anlag/benägenhet för   136

sole sula   136

SPF sun protection factor   136

wrinkles rynkor   136

put off avråda, hindra;  
få att tappa lusten; skjuta upp   137

persuade övertala   137

disfiguring vanställande   137

permanent bestående, permanent   137

prematurely i förtid   137

scarring ärrbildning   137

determine avgöra;besluta sig   138

bid försök   138

foil omintetgöra, gäcka   138

notwithstanding trots   138

summit bergstopp   138

thrombophlebitis blodpropp   138

LADDER DOWN THE SKY
determination beslutsamhet   139

ledge klipphylla   139

casualty offer för t ex olycksfall   139

toss kasta   139

boost höja, öka;lyft   139

clot h. blodpropp   139

confidence tilltro, tillit,  
(själv)förtroende   139

fabric väv; h. tältduk   139

gust vindstöt   139

recognize uppmärksamma; inse   139

rub gnugga   139

seam söm   139

shelter skydd   139

sift sila   139

spirits humör   139

strain spänna   139

thrust sticka,stoppa;köra,stöta   139

utmost yttersta   139

yell skrika   139

batter misshandla, slå, gå lös på   140

battered illa medfaren, sönderslagen   140

altitude höjd   140

be up against stå inför, kämpa emot   140

condition villkor   140

cradle v. hålla försiktigt i  
s. slags släde   140

crippled invalidiserad   140

disabled handikappad   140

down dun   140

drawn härjat, spänt   140

duration varaktighet   140

ease out ung. lirka ut   140

exhaustion utmattning   140

experienced erfaren   140

lethargy lättja   140

obvious uppenbar   140

precipitous tvärbrant   140

purposefully målmedvetet   140

steep brant   140

stricken drabbad   140

strip skala av   140

wan blek   140

weaken försvaga   140

slope lutning   141

belay säkra   141

plunge rusa; dyjka   141

abyss avgrund   141

avalanche lavin   141

cache gömma   141

crampon stegjärn   141

descent nedstigning   141

goggles skyddsglasögon   141

gravity tyngdkraft   141

icicle istapp   141

insidiously försåtligt, lömskt   141

layer lager, skikt   141

lunge rycka   141

pitch lutning   141

seep sippra   141

string strung strung spänna   141

tow rope bogserlina   141

brace spänna fast   142

muffled dämpat   142

hiss väsa   142

ridge rygg, kam, upphöjd rand;  
bergsrygg   142

ledge klipphylla   142

slope lutning   142

anchor förankra   142

blot out sudda ut   142

cling, clung, clung klamra sig fast   142

coil rulle   142

faint svag   142

grim bister; obeveklig   142

hurl slunga, vräka   142

kink ögla, böj   142

obscured  skymd   142

pay out mata ut   142

slab platta   142

slither halka   142

snow flurry snöflinga   142

taut sträckt, spänt   142

unconsolidated lös   142

occur inträffa, hända   143

dread frukta, bäva, vara rädd för   143

stagger vackla, stappla, ragla   143

bounce studsa   143

amazement förvåning   143

beyond bortom   143

bound skutt, hopp   143

crest krön, topp   143

dazed omtumlad   143

detachment distans, oengagemang   143

groan stön   143

jam trycka   143

jerk ryck, stöt   143

jut sticka ut   143

mittens vantar   143

obviously uppenbarligen   143

pick (yx) huvud;val   143

projection utsprång   143

rip slita   143

slant luta   143
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snag on haka fast   143

sweep off sopa/svepa iväg   143

tangled intrasslad   143

thump duns   143

unconscious medvetslös   143

distinguish urskilja, skilja   144

gully klyfta, ravin   144

lash surra   144

tear rycka; slita; riva   144

brace spänna fast   144

muffled dämpat   144

bivouac bivack   144

blur göra otydlig,sudda ut   144

bulge out bukta ut   144

encouragement uppmuntran   144

flapping fladdrande   144

be fortunate ha tur   144

guy rope tältlina   144

numbed förlamad   144

pin nagla fast   144

pitch a tent sätta upp ett tält   144

piton ringbult   144

poise balansera   144

pound slå   144

precarious osäker; riskabel   144

rib räffla   144

sear bränna, sveda   144

severity h. styrka   144

shroud line stödlina   144

to be off vara ur, ha lossnat   144

belay säkra   145

distinguish urskilja, skilja   145

gully klyfta, ravin   145

groove fåra, ränna   145

incredulous skeptisk   145

mist dis    145

plod kämpa   145

scant knapp, minimal   145

stun bedöva   145

traverse korsa   145

TIME AND TIME AGAIN
depict framställa, skildra   156

sun dial solur   156

IT IS TIME FOR TIME MANAGEMENT
statement uttalande, framställning   157

disposal förfogande   157

self-suffcient självförsörjande;  
själständigt   157

put off avråda, hindra;  
få att tappa lusten; skjuta upp   157

allot tilldela   157

commodity vara   157

end-all and be-all kvintessensen,  
kärnan   157

essence essens, kärna   157

precious dyrbar   157

priority scale prioriteringsskala   157

procrastination förhalning   157

recapture återerövra, återta   157

LIFE AS WE KNEW IT
entire hel, total   165

impact effekt, inverkan, följd; 
sammanstötning   165

binoculars kikare   165

eclipse förmörkelse   165

be hot on gilla skarpt   165

make a fuss tjafsa, göra väsen   165

moon H. visa rumpan   165

predict förutspå   165

prophesize profetera, förutspå   165

the naked eye blotta ögat   165

wax tillta, växa   165

wax and wane tillta och avta, skifta   165

zillion vard. ohygglig massa, miljoner, 
biljoner, triljoner   165

block party gatufest   166

chart tabell, diagram   166

circuit linje, kretsgång   166

dress code klädkod   166

graphics grafik   166

rapid-paced snabba?   166

strapless axelbandslös   166

tied up upptagen   166

visible synlig   166

cheer hurra, heja   167

crane one’s neck sträcka på halsen   167

blaze låga   167

awe inspiring respektinjagande, 
 vördnadsbjudande   167

buzz sorl, mummel   167

deck terrass   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   168

cheer hurra, heja   168

impact effekt, inverkan, följd; 
sammanstötning   168

benign godartad, välvillig   168

chunk stor bit   168

dead  absolut, fullständig   168

marble kula   168

marvel förundra sig   168

rock sten   168

smack in the middle rakt, rätt   168

three-quarter trekvarts   168

tilt luta, vippa   168

way (larger) sl. Jätte mycket (större)   168

fold vika, fälla ihop   169

loot plundra   169

lumber lufsa, klampa   169

ram stoppa, proppa   169

entire hel, total   170

affected tillgjorda   170

to beat someone to something  
komma före   170

boundary gräns   170

bulletin rapport   170

clear one’s throat harkla sig   170
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devour sluka, uppsluka   170

miscalculate felberäkna, misstag sig    170

confirmation bekräftelse   171

power elkraft   171

preliminary preliminär, förhands, 
förberedande   171

seabord strandlinje   171

sketchy knapphändig   171

casualty offer för t ex olycksfall   172

batter misshandla, slå, gå lös på   172

battered illa medfaren, sönderslagen   172

anchorman nyhetsuppläsare,  
nyhetsankare   172

excessive överdriven, orimlig   172

extend sträcka ut   172

let up avta, minska   172

momentarily tillfälligt   172

reassuring lugnande   172

source källa   172

submerge översvämma, dränka   172

transfixed fastnaglad, förstenad   172

verify bekräfta   172

evacuation utrymning, evakuering,  
tömning   173

i.e. =  id est d v s   174

Times aren’t what they were

herd hjord, flock   181

chatter pladder; pladdra   181

astonishment förvåning, häpnad   181

befit passa, anstå   181

butterfingers klumpeduns,  
fumlig person   181

cuddle kela med, krama   181

deer hjort, rådjur   181

doze dåsa, slumra, halvsova   181

give sth a lick and a promise gå över 
(tvätta) ngt slarvigt   181

grubby smutsig, snuskig   181

hide skinn, djurhud   181

lazybones latmask, slöfock   181

mischievous busig, okynnig   181

ragamuffin trashank, rännstensunge   181

romp stoja, leka vilt, tumla om   181

shrill gäll, genomträngande   181

span by span ca 23 cm, avstånd mellan 
tumme och lillfinger    181

spear spjut   181

stab genomborra, sticka   181

tribe stam   181

lash surra   182

force styrka, kraft   182

absent frånvarande   182

arrow pil   182

ash aska   182

bless me o, du store tid,  
kors i alla mina dar   182

bother about besvära sig med   182

chip flisa, tälja   182

choke with rage storkna   182

crossly argt, vresigt   182

dress tillreda, ordna   182

firm stark, fast, tät   182

grunt grymta, knorra   182

in the twinkling of an eye i en 
handvändning, på ett litet kick   182

it stands to reason  
det säger sig själv(t)   182

junk skrot, skräp   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

to be beyond everything fullständigt 
oförklarligt   183

bruise ge blåmärken   183

ill bred ouppfostrad, ohyfsad   183

indeed jo pytt! ser man på!; verkligen   183

invent uppfinna, hitta på   183

lament klaga, jämra sig   183

loutish drumlig, bufflig   183

mind  ge akt på, se till   183

present-day nutidens   183

resistant motståndskraftig   183

severely strängt, hårt; allvarligt   184

ado ståhej, väsen   184

bash slå, klå upp   184

beyond everything  
går över allt förstånd   184

confounded förbaskad, förvirrad   184

daub smörja, kludda   184

distaste avsmak, motvilja   184

elk älg   184

fall upon somebody anfalla, överfalla   184

go to rack and ruin gå åt pipan,  
falla sönder   184

illumination ljus   184

mark my words sanna mina ord   184

pack band, samling,hop   184

palaver tjafs   184

perverse avvikande, pervers   184

purse rynka, dra ihop   184

riff-raff slödder, pack,patrask   184

scarce sällsynt   184

tusk bete   184

vaunted beryktade   184

whippersnapper spoling, snorvalp   184

yonder på andra sidan   184

BOAZERS
beating omgång slag, stryk   190

bottom stjärt   190

swift rask, flink, snabb   190

back and forth fram och tillbaka   190

boazer ordningsman   190

crikey! jösses!   190

crowd samlas   190

dormitory sovsal   190

dressing-gown morgonrock   190

lower dra ner   190

mess röra, oreda   190

misdemeanour förseelse   190

mumble mumla   190

peg krok   190

piddling obetydlig   190

prefect ordningsman   190

prep läxläsning   190
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prolong förlänga   190

properly på rätt sätt   190

require behöva; begära, kräva   190

roll-call upprop   190

study arbetsrum   190

summon kalla   190

teamer spelare   190

thrash slå, ge stryk   190

tremble darra   190

victim offer   190

tremendous fantastisk, oerhörd   191

approach närma sig, nalkas;  
inställning   191

crane one’s neck sträcka på halsen   191

amazing häpnadsväckande   191

bemuse står   191

detect upptäcka   191

edge kant   191

glimmer glimt, skymt; skimmer   191

glimpse glimt, skymt   191

handiwork hantverk   191

ordinary vanlig   191

slightly lätt   191

THE HEADMASTER
judgement bedömning, omdöme   192

leap hoppa   192

severely strängt, hårt; allvarligt   192

beating omgång slag, stryk   192

strike struck struck slå   192

bounce studsa   192

address tilltala   192

appalled förskräckt   192

archbishop ärkebiskop   192

bald skallig   192

bandy-legged hjulbent   192

crown kröna   192

deliver dela ut, överlämna   192

fellow karl   192

ladder stege   192

mind you kom ihåg   192

puzzle out fundera ut   192

shoddy falsk; tarvlig   192

task uppgift   192

vicious brutal   192

whether huruvida   192

wound såra   192

bog kärr, träsk; v. slå, trakassera   193

lecture föreläsa; tillrättavisa; läxa upp   193

vivid levande, livfull; livlig; målande   193

bottom stjärt   193

tremendous fantastisk, oerhörd   193

strike struck struck slå   193

administer utdela   193

basin handfat   193

buttocks skinkor   193

cane käpp   193

continue fortsätta   193

crack smäll, hårt slag   193

fearsome förskräcklig, skäckinjagande   193

flogging prygel, aga   193

impression intryck; märke, spår   193

kneel knäböja   193

lasting bestående   193

malpractice tjänstefel   193

misdeed missdåd   193

naughty olydig   193

produce plocka fram   193

rump bakdel   193

sin synd   193

sponge (tvätt)svamp   193

tickle kittling   193

wrongdoing förseelse   193

behaviour uppförande   194

clergyman präst   194

confused förvirrad, konfunderad   194

dim dämpad, skum   194

mercy nåd   194

preach predika   194

salesman försäljare   194

POETRY SECTION
Ecclesiastes Predikaren   196

embrace omfamna, krama   196

mourn sörja   196

rend riva (sönder)   196

season årstid   196

weep gråta   196

archaic ålderdomlig   197

conquer segra   197

consummate utsäkt, raffinerad   197

masonry stenmurverk   197

triumphant triumferande, segerrik   198

brag skryta   199

bud knopp   199

complexion hy, hudfärg   199

decline sjunka, förfalla   199

fade blekna bort   199

lease arrende, hyrestid   199

rough hård; sträv   199

temperate måttlig   199

thee åld.dig   199

thou owest you own; du äger   199

untrimmed oklippt, otuktad   199

HOW A MAN’S SMILE 
MAKES A WOMAN
interaction samspel, interaktion   212

assume anta, inta   212

issue fråga, problem; utfärda   212

blatant uppenbar   212

co-worker medarbetare   212

conclude dra slutsats; avsluta   212

confront möta, stå ansikte mot ansikte 
med   212

dominant dominant, härskande   212

finding rön, forskningsresultat   212

flash a smile at somebody ge någon ett 
strålande leende   212

grin flin, grin   212

inclined benägen, hågad   212

melt smälta   212

narrow sammandragen   212

obedient lydig   212
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perceive uppfatta, förnimma   212

posture hållning   212

researcher forskare   212

scientific vetenskaplig   212

sexist sexistisk, könsdiskriminerande   212

submissive lydig, foglig   212

toothy smile ett stomatolleende   212

statement uttalande, framställning   213

anxiety oro   213

dissonance oenighet   213

intrude tränga in   213

manipulate styra, manipulera   213

respond svara   213

shrink krypa ihop   213

to stand one’s grounds  
hävda sin ställning   213

subordinate underordnad   213

subtle hårfin, subtil   213

tic ryckning   213

underscore betona, framhäva   213

LADY GAGA
contradictory motsägelsefullt   216

current allmän, nutida, aktuell   216

cause anledning; ideal; orsaka   216

announce tillkännage   216

appear verka   216

be bound to säkert komma att   216

candidly uppriktigt, öppet   216

conform anpassa   216

confusing förvirrande   216

controversial står   216

correspond to stämma överens med   216

enquire (inquire) fråga    216

expectations förväntningar   216

exploration utforskande   216

exposure publicitet   216

hermaphrodite hermafrodit  
d v s tvåkönad   216

lengthy långdragen   216

loincloth höftskynke   216

outrageous upprörande, skandalös   216

outspoken frispråkig   216

proclamation tillkännagivande   216

proclivity böjelse   216

promiscuous promiskuös, lösaktig   216

pronouncement uttalande   216

rampantly hejdlöst, vilt   216

reveal avslöja   216

savvy smart   216

schtum stum   216

simply helt enkelt   216

squeaky clean skinande ren   216

stir uppståndelse   216

straight ärig, uppriktig   216

strikingly slående, påfallande   216

terse kort   216

varnish h. försköna (fernissa; lackera)   216

wig peruk   216

with regard to med avseende på   216

promote befordra; lansera; främja;  
verka för   217

be bound to say komma att  
(nödvändigtvis) säga   217

disposal förfogande   217

lecture föreläsa; tillrättavisa; läxa upp   217

according to enligt   217

admit medge   217

assets tillgångar   217

bear här. innehålla   217

celibate sexuellt avhållsam   217

counter to tvärtemot   217

distract distrahera   217

dourly trumpet   217

enhance stärka; öka   217

enquiry (inquiry) fråga, förfrågan   217

intimidate skrämma   217

invincible oövervinnerlig   217

irresponsibly oansvarigt   217

miss a beat dra efter andan,  tveka   217

monogamous monogam   217

offended förolämpad   217

ponder grubbla över, fundera på   217

solitude ensamhet   217

somewhat ganska   217

supposed förmodad   217

amusingly roande   218

artificial konstgjord   218

aspiration ambition, strävan   218

audience publik   218

comply foga sig, ge efter   218

contestant tävlande   218

devoted hängiven   218

faze chockera   218

former före detta   218

instructional undervisnings,  
upplysande   218

mainstream ledande, huvudfåra   218

matter ämne;sak   218

merely bara   218

regard anse, betrakta   218

reluctant motvillig   218

rise to the occasion vara situationen  
vuxen   218

sobering allvarsam   218

stern sträng   218

topic ämne   218

acknowledge erkänna, medge   219

reckon anse, tycka, tro   219

label märka, sätta etikett på   219

antics upptåg   219

boardroom styrelserum   219

gender kön   219

keepsake souvenir   219

literally bokstavligt   219

measure up vara tillräckligt bra   219

preconception förutfattad mening   219

prior to innan   219

record label skivmärke, skivbolag   219

revelation avslöjande   219

tone down dämpa, tona ner   219

transpire komma fram   219

ultimately till sist   219

pursue fullfölja; ägna sig åt; söka, nå   222

content innehåll   222

obstacle hinder   222
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self-suffcient självförsörjande;  
själständigt   222

contradictory motsägelsefullt   222

cohere står   222

contemporary samtida   222

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   223

encampment lägerplats   223

entrust överlämna, anförtro   223

exaggerated överdriven, uppförstorad   223

feature kännetecken; drag ;företeelse   223

get through komma igenom   223

hump-back puckelrygg   223

in fact faktiskt   223

mud lera   223

neighbourhood trakt, omgivning   223

pastoral idyllisk   223

pasture bete, gräs   223

pillar pelare, stolpe   223

portable bärbar   223

support stötta, bära upp   223

wattle (ris)flätverk   223

mistake missuppfatta, missförstå   224

circumstances förhållanden, 
 omständigheter   224

pity medlidande; tycka synd om   224

approach närma sig, nalkas;  
inställning   224

by heart utantill   224

change of air luftombyte   224

correspond with vara likvärdig med   224

disproportion brist på proportion   224

graceful charmerande, älskvärd   224

grave allvarlig   224

impulse impuls, ingivelse   224

minor obetydlig, mindre betydande   224

neither inte heller   224

refusal avslag   224

temporary tillfällig, kortvarig   224

toy with leka med   224

upbringing uppfostran   224

would-be framtida   224

wringing pina   224

suitor friare; ansökande   225

swift rask, flink, snabb   225

alternately omväxlande, växelvis   225

court uppvakta   225

fate ödet   225

fit passa för, duga till   225

go berserk bli helt galen   225

hint vink, fingervisning   225

imagine tänka sig, föreställa sig   225

inconvenient oläglig, besvärlig   225

obstinate envis, obstinat   225

proposal frieri   225

snigger at fnissa åt   225

womb livmoder   225

ambush bakhåll   226

come what may hända vad som  
hända vill   226

countless oräknelig   226

dismiss avfärda   226

give sth a tug dra kraftigt, rycka   226

in the doldrums nedstämd, dyster   226

motionless orörlig   226

robe lång klänning   226

to and fro fram och tillbaka   226

tug rycka, dra   226

vessel behållare   226

weak-minded obeslutsam   226

complete komplett, fullständig   227

conviction övertygelse   227

haunting oförglömlig   227

savage  hänsynslös, våldsam   227

spare sparsmakade   227

value värdering   227

THE FAULT IN OUR STARS
eventually slutligen, så småningom   233

worsen försämras, förvärras   233

mistake missuppfatta, missförstå   233

accumulation ansamling   233

BiPAP slags andningsapparat   233

bunch grupp;massa; samling   233

consider anse, betrakta   233

constitue utgöra   233

discontinue avbryta   233

edema ödem (svullnad pga vätska)   233

evolve utveckla   233

fluid vätska   233

forefinger pekfinger   233

hiccup hicka   233

in particular speciellt   233

level nivå   233

manageable hanterbar   233

pager personsökare   233

qualified kvalificerade   233

shrank (shrink  shrank shrunk)  
krympte   233

stay the course hålla ut   233

tap knacka, trumma   233

acknowledge erkänna, medge   234

agreement överenskommelse   234

alpha alfa: första bokstaven i det  
grekiska alfabetet   234

Bluie blå nalle   234

cargo hold lastutrymme   234

chest tube bröstslang   234

deoxygenation syrebrist   234

draining dränage, tömning   234

dubiously tveksamt, tvivlande   234

familiar; be f. with vara insatt i   234

fatal dödlig   234

gajillion en massa   234

gut ung. göra olycklig   234

ICU Intensive Care Unit   234
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increase öka   234

inexorable obarmhärtig, obeveklig   234

no less ung. inget mindre än   234

omega omega; sista bokstaven i det 
grekiska alfabetet   234

physician läkare   234

propped-up stötts/palla upp   234

shrug rycka på axlarna   234

encourage uppmuntra   235

occur inträffa, hända   235

ANTM American Top Model   235

basement källare   235

craft tillverka, snickra ihop   235

dandelion maskros   235

ditch dike   235

exhale andas ut   235

inhalation inandning   235

misery elände, förtvivlan   235

moan stöna   235

promiscuity lösaktigt sexliv  
(promiskuitet)   235

rumble mullra   235

sluttiness ung. slafsighet   235

stubble skäggstubb   235

swing set gungställning   235

tuck in stoppa om   235

weeds  ogräs   235

whir surra   235

utter fullständig, total   236

abandoned övergiven   236

adjust anpassa, justera   236

button-down skjorta med knappar vid 
kragen   236

concerned engagerad; bekymrad;  
upptagen med   236

effort ansträngning   236

lessen minska   236

metaphorically bildligt   236

nudge snudda vid; puffa   236

particular kinkig, nogräknad; speciell   236

plaid skotskrutig   236

poignant stark, gripande   236

resonant genljudande, klangfull   236

smothery ung. kvävande   236

ungracefully ograciöst   236

unhinge haka av   236

butt  bakdel; vard.häck   237

frigging jävla   237

pedophile pedofil   237

shortage brist   237

unprecedented oöverträffad, makalös   237

suitor friare; ansökande   238

affliction olycka, plåga   238

currently just nu   238

edit redigera   238

fleeting flyktig, kort   238

fragile ömtålig   238

leisure lägligt tillfälle   238

reside bo    238

sentimental sentimental, känslosam   238

POWER TO THE PURE
participate delta   244

opt for välja   244

promote befordra; lansera; främja;  
verka för   244

peer kisa, kika (nyfiket);  
jämnårig, jämlike   244

abstinence avhållsamhet   244

adolescent ungdom, tonåring   244

available tillgänglig, ledig   244

belly button navel   244

come up with komma på   244

charity medmänsklighet, godhet   244

chastity kyskhet, renhet   244

commitment åtagande   244

congregation föramling   244

craze modefluga   244

decade decennium   244

emotionally känslomässigt   244

faith tro   244

flaunt stoltsera med, visa upp   244

flee fly   244

fund  finansiera   244

government regering   244

guard  vakta, bevaka   244

let someone down göra någon  
besviken   244

one-of-a-kind den enda i sitt slag   244

pledge löfte   244

pure ren    244

resist motstå   244

rhinestone strass   244

righteousness rättfärdighet   244

safeguard skydd, säkerhet   244

since sedan dess   244

sophomore andraårsstuderande vid 
amerikanskt universitet   244

temptation frestelse   244

tie the knot gifta sig   244

virginity oskuld, jungfrudom    244

wrestling brottning   244

average genomsnitt   245

community grupp   245

claim påstå, hävda, försäkra   245

be bound to say komma att  
(nödvändigtvis) säga)   245

pursue fullfölja; ägna sig åt; söka, nå   245

encourage uppmuntra   245

associate ämbetsman   245

by the thousands i tusental   245

continual kontinuerlig   245

degree grad   245

delay skjuta upp, fördröja   245

evidence bevis   245

federal förbundsstats   245

forgo avstå från   245

founder grundare   245

grant bidrag   245

less mindre   245

likely benägna   245

nationwide landsomfattande   245

nonprofit ideell   245

proponent förespråkare   245

protection skydd    245

public policy socialpolitisk   245

reduce minska, reducera   245

regular vanlig   245
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reliable tillförlitlig   245

remain förbli   245

reproductive reproducerande, 
fortplantnings   245

senior överordnad   245

sense förnuft, vett, förstånd   245

sexually transmitted diseases (STD)  
sexuellt överförbara sjukdomar; 
könssjukdom   245

subsidiary dotterbolag   245

trunk bagagelucka   245

vendor försäljare   245

SHE CHEATED ON HER 
BOYFRIEND WITH A WOMAN
explore utforska, undersöka   249

impact effekt, inverkan, följd; 
sammanstötning   249

booze sprit   249

disclose avslöja,    249

establish upprätta, skapa   249

exclusivity exklusivitet, utvaldhet   249

indiscretion obetänksamhet,  
snedsprång   249

inhibition hämning   249

interfere komma (hindrande) i vägen; 
lägga sig i   249

intimacy förtrolighet   249

lay off sluta upp med, lägga av   249

maintain upprätthålla;påstå   249

option alternativ; valmöjlighet   249

subconsciously omedvetet,  
undermedvetet   249

tendency benägenhet, böjelse   249

trust förtroende   249

violate bryta mot   249

ARE YOU READY FOR SEX
encounter möte   251

boast skryta   251

consent samtycke, medgivande;  
samtycka, gå med på   251

gig spelning   251

peer pressure grupptryck   251

additional ytterligare   252

contraception preventivmedel   252

impress imponera på   252

regret ånger   252

responsibility ansvar   252

Sexually Transmitted Infection Sexuellt 
överförbar infektion   252

unintended oavsiktlig, oplanerad   252

judgement bedömning, omdöme   253

confidential förtrolig; konfidentiell   253

flatter smickra   253

GP General Practitioner =  
allmänläkare   253

in advance  i förväg   253

inhibited hämmad   253

pregnancy graviditet   253

BEAUTIFUL GIRL
flip volt;bläddra   256

ambience miljö   256

decent skaplig, ganska bra   256

erected upprätt stående   256

numb känslolös, domnad   256

performance prestation;uppträdande   256

protrude sticka fram (ut)   256

soothe lugna   256

view betrakta   256

stroll ströva, promenera   257

accost antasta   257

adorable bedårande, tillbedjansvärd   257

court borggård   257

flush rödflammig   257

potential möjliga   257

publisher förläggare   257

recognition erkännande   257

rot ruttna   257

slap slag   257

ugg australiensiskt märke   257

urge våg, kraft   257

sip smutta   258

ecstatic hänförd   258

endearing vinnande   258

horny kåt   258

lid lock   258

mesmerized hypnotiserad, fascinerad   258

odd underlig   258

one piece alliiett, hel dräkt   258

opportunity tillfälle, möjlighet   258

puke kräkning   258

seduce förföra   258

supreme oerhörd, enorm   258

wipe torka   258

sip smutta   259

befriend bli vän med, välkomna   259

kinky konstig, bisarr,  
sexuellt avvikande   259

overwhelm övermanna   259

thong stringtrosa   259

unbuckle spänna (knäppa) upp   259

unzip dra ner (blixlåset på)   259

wrap svepa   259

pitiful medlidsam, deltagande   260

don´t sweat yourself oroa dig inte   261

shudder skakning, rysning; skaka   261
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