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abduct sb  unést někoho 
accident  nehoda, autonehoda 
accused of st  být z něčeho obviněn  
assault  násilné napadení, přepadení 
beat up sb   zbít, zmlátit někoho 
blackmail  vydírat 
break into an apartment   vloupat se do bytu 
breathalyser test   dechová zkouška 
burglary  loupež, vloupání 
courtroom  soudní síň 
defend  hájit; vystupovat jako obhájce, vést obhajobu 
defendant  obžalovaný 
demand a million dollars in ransom for his return  vyžadovat výkupné ve výši milion dolarů za jeho 

vydání 
drug addict   drogově závislý 
drunken driving  řízení v opilosti 
force sb to do st  přinutit někoho, aby něco udělal 
get a jail sentence of ...  dostat trest odnětí svobody v délce… 
get away   utéci, uniknout, uprchnout, dostat se pryč 
get away with  vyváznout, uniknout potrestání, projít komu co 
get involved in a car accident   být účastníkem dopravní nehody 
have a history of violent crimes  mít za sebou dlouhou řadu násilných trestných činů 
have sex with sb  mít s někým pohlavní styk  
homeless man   bezdomovec 
hospitalised  hospitalizován, umístěn do nemocnice 
hurt  zranit 
involved in st  přítomen, účasten něčeho 
jewellery   klenoty, šperky 
local politician   místní politik 
long criminal record  obsáhlý trestní rejstřík 
manslaughter  zabití (neúmyslné) 
no one is hurt   nikdo není, nebyl zraněn 
physically hurt  fyzicky zraněn 
pick up a prostitute  sbalit prostitutku 
plead guilty  přiznat se, doznat se 
put sb behind bars  poslat někoho za mříže 
rape  znásilnění; znásilnit 
release sb on bail  propustit někoho na kauci 
robbery  loupež 
rule  rozhodnout, vynést rozsudek, odsoudit 
run a red light  jet na červenou 
scared   být vyděšen 
sentenced to st  být odsouzen k něčemu 
serious mental problems  vážné duševní problémy 
seriously hurt  vážně zraněn 
sneak away  vytratit se, vykrást se 
start a fight  začít rvačku 
steal some valuables   ukrást nějaké cennosti 
steal to buy more drugs  krást kvůli nákupu dalších drog 
take sb's wallet  vzít, odcizit někomu peněženku 
threaten to release the pictures to the press   vyhrožovat, že fotografie budou předány tisku 
under oath  být pod přísahou 
witness box  svědecká lavice 
 


