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a bit thin on top (coll)  plešatějící, s prořídlými vlasy 
a little shorter  o trochu menší 
aquiline  orlí 
arched eyebrows  klenuté obočí, obočí ve tvaru oblouku 
auburn curly hair   kudrnaté vlasy kaštanové barvy 
bald  plešatý; lysý 
be balding  plešatět 
blond  blonďatý, blond 
broken nose  zlomený nos 
bucked teeth  předkus 
bulbous  baňatý, bachratý, odulý, korpulentní, tělnatý 
bulbous nose  baňatý nos 
businessman look  vzezření podnikatele 
cheekbone  lícní kost 
chiselled chin  ostře řezaná brada 
cleft chin  brada se svislou rýhou 
craggy  s ostře řezanými rysy; nerovný, hrbolatý, drsný 
crooked teeth  křivé zuby 
deep set eyes  oči hluboko zasazené   
dimpled chin  brada s dolíčkem 
dreadlocks  dredy (druh účesu) 
drinker's nose  nos opilce 
dull eyes  mdlé, nevýrazné oči 
facial hair  vousy; chloupky 
fair  plavý, světlý (o vlasech a pokožce) 
flat crooked nose  rozpláclý křivý nos 
forehead  čelo (část hlavy) 
freckled  pihatý 
fresh complexion  svěží pleť 
fringe   ofina 
frizzy  kudrnatý, kadeřavý 
full of dandruff  plný lupů 
get a crew cut  nechat se ostříhat na krátko, na ježka 
goatee  kozí bradka 
greasy  mastný, zamaštěný 
grey  šedý 
He had to cut it off.  Musel se ostříhat. 
He looked like a skinhead.  Vypadal jako skinhead. 
He's grown a moustache and 
beard. 

 Nechal si narůst knírek a bradku. 

high forehead  vysoké čelo 
high-boned cheeks  tváře s vysoko posazenými lícními kostmi 
horsy teeth  zuby jako kůň 
I am so mad I could just scream!  Jsem tak naštvaná, že bych jenom řvala! 
I look like I have an afro.  Vypadám, jako bych měla afro. 
It could be worse.  Mohlo to být horší. 
low forehead  nízké čelo 
mousy  (vlasy) jako myš, ucourané, barevně nevýrazné; tichý, 

bázlivý, nesmělý 
new haircut  nový sestřih vlasů 
pale complexion  bledá pleť 
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parting  pěšinka 
pimple  pupínek, uher 
plaited  spletený do copu, vrkoče 
pockmarked face  poďobaný obličej 
ponytail  ohon (účes), culík 
receding hairline  ustupující linie vlasů 
red  červený, rudý, zrzavý 
round eyes  kulaté oči 
round shoulders  kulatá ramena 
scars  jizvy, šrámy 
short chin  krátká brada 
sideburns  kotlety 
snub nose  nos dovrchu, tupý nos 
sparkling eyes  jiskrné oči 
split ends  roztřepené konečky vlasů 
spotty  skvrnitý, tečkovaný, kropenatý, uhrovitý 
straight eyebrows  rovné obočí 
such lovely long hair  tak krásné dlouhé vlasy 
sunken eyes  zapadlé oči 
thin eyebrows  tenké obočí 
tired of st, sb  unavený něčím, někým 
trim   štíhlý, elegantní; přistřihnout, zastřihnout 
veined nose  žilnatý nos,  nos protkaný žilkami 
wart  bradavice 
wavy  vlnitý 
whiskers  licousy (bez vousů) 
with a parting in the middle  s pěšinkou uprostřed 
wrinkled forehead  vrásčité čelo 
 


