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a whole host of ...  velká spousta ... 
accentuated by her long legs  zdůrazněný jejími dlouhými nohami 
accurate description of st  přesný popis něčeho 
athletic  atletický; pohyblivý 
balding businessman  plešatějící podnikatel 
Beauty is only skin deep.  Skutečná krása není vidět. 
broadcast across the world  vysílat do celého světa 
bulging biceps   vyboulené bicepsy 
corpulent  korpulentní, tělnatý, tlustý 
dark  tmavý; snědý 
different concepts of beauty   různá pojetí krásy 
dumpy  zavalitý 
emaciated  vyzáblý, vyhublý, kost a kůže 
fat  tlustý 
firm  pevný, tuhý 
glistening   lesklý, lesknoucí se, třpytící se 
god-like   božský, podobný bohu 
gross  odpudivě tlustý, zavalitý, podsaditý, otylý  
have a much different image  vypadat úplně jinak 
hourglass figure  ženská postava s útlým pasem 
huge breasts  velká prsa 
in reality  ve skutečnosti 
layer   vrstva 
lithe  svižný, pružný, mrštný, ohebný 
mythical couple   bájný pár 
obese  obézní, otylý 
obesity   obezita, otylost 
pear-shaped  hruškovitý, mající tvar hrušky 
pierced lips  propíchnuté rty 
portly  statný, tělnatý, korpulentní, tlustý 
pull a tooth  vytrhnout zub 
sculpted chest   vypracovaný hrudník 
shining in the sun   lesknoucí, blyštící se na slunci 
skin-deep  pouze na povrchu, povrchní 
slender  štíhlý, útlý 
slim nation  národ štíhlých  
stocky masculine build  podsaditá mužská postava 
stunning  senzační, fantastický 
swelling  vypoulený; vzdouvající se 
tall and muscular  vysoký a svalnatý 
tanned, unblemished skin   opálená, bezvadná pleť 
thigh  stehno 
tomboy with short hair   dívka chlapeckého vzezření s krátkými vlasy 
toned body   ladné, vypracované tělo 
well-built  silný, svalnatý, dobře stavěný (muž) 
well-rounded  plnoštíhlá, korpulentní (žena) 
what they look like  jak vypadají 
with little effect  s malým efektem, výsledkem 
without a mark or stain  bez šmouhy či skvrny 
wrapped up in st  zabalený do něčeho 
 


