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adaptable   přizpůsobivý 
alleged filthiness  údajná špína 
back down  ustoupit, vzdát se 
beat one's chest  tlouci se do prsou 
beware of ...  pozor na ... 
clash of fact and stereotype  konflikt skutečnosti a vžité představy 
collie  kolie, skotský ovčák 
comfy beds (coll)  pohodlná lůžka 
condemned  odsouzený 
cowardice  zbabělost 
cuddle  obětí, sevření v náručí; objímat; hýčkat 
den   doupě, brloh, nora 
derives in part from st  částečně se odvozuje z něčeho 
disfigure  znetvořit, zmrzačit 
exist on carrion  živit se mršinami, zdechlinami 
feral   zdivočelý, potulný; divoký, volně žijící 
fish eagle  orlovec říční 
foe  nepřítel 
for kicks  z legrace, pro zábavu 
formidable and worthy of respect   úžasný a hodný úcty 
from beetles to rodents  od brouků až po hlodavce 
fungus, pl. fungi, funguses  houba 
gentle  mírumilovný, jemný 
given to chewing bamboo  libující si ve žvýkání bambusu 
go on the rampage  rozběsnit se, řádit jako divý 
gorilla  gorila 
herd seals and fish into ambush  vehnat tuleně a ryby do pasti, léčky 
herding cattle   nahánění, houfování dobytka 
hunter  lovecký pes užívaný zejména pro hon na lišku;  

plemeno těžšího jezdeckého koně; lovec 
in grisly fashion  příšerným způsobem 
inquisitive  zvědavý, zvídavý, všetečný 
insulated by its fur  izolovaný srstí 
killer whale (orca)  kosatka dravá 
lowland(s)  nížina 
maim  zmrzačit, zohavit 
make a living   vydělávat si na živobytí, živit se něčím 
mate  druh, družka 
mate for life  najít si druha se na celý život 
menace to st, sb  nebezpečí, hrozba pro něco, někoho 
mysterious  tajemný, záhadný 
no scientifically proven evidence   žádné vědecky podložené důkazy 
nocturnal habits  noční zvyky 
on the border of superstition and fact  na hranici mezi předsudkem a skutečností 
patient ambush  trpělivé číhání  
Pets that have run off and bred in the wild.  Domácí miláčci, kteří utekli a měli mladé v přírodě. 
polar bear  polární medvěd 
puller of carts  tahač vozíků 
risk losing an election   riskovat prohru ve volbách 
seed   semeno, semínko; zasít 
sidekick  pomocník, parťák 
since the dawn of civilisation  od samého počátku civilizace 
sniff out truffles   vyčenichat lanýže 
Statistics are appalling.  Statistiky jsou šokující, otřesné. 
stealthy stalk   kradmé plížení 
superbly camouflaged  výborně maskovaný 
sweat glands  potní žlázy 
tip up an ice-floe   převrhnout ledovou kru 
to this day  až dodnes 
turn to robbery and scavenging  dát se na loupení a živit se mršinami 
underground fungi   podzemní houby 
underhand practice  pokoutné, lstivé praktiky 
wallow in mud  válet se v bahně 
 


