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Leo Babauta
Zen Habits

ze słownikiem
• Czy kiedykolwiek próbowałeś przeczytać książkę po angielsku?
• Czy natraﬁłeś na słowa, których nie znałeś?
• Czy ciągłe korzystanie ze słownika podczas czytania tekstów w oryginale jest męczące?
• Czy słownik na marginesie ze wszystkimi nowymi słowami ułatwiłby Ci zrozumienie tekstu?
• Czy chciałbyś przeczytać książkę po angielsku, która zawiera wszystkie tłumaczenia?
Jeżeli odpowiedziałeś na powyższe pytania twierdząco, to książki Wydawnictwa [ze słownikiem]
są przygotowane z myślą o Tobie. Seria publikacji opracowanych przez nasze Wydawnictwo ma na
celu ułatwienie zrozumienia czytanych powieści. W odróżnieniu od wydawnictw dwujęzycznych
pozostawia czytelnikowi interpretację znaczeń i kontekstów, a tym samym sprawia, że czytanie
w języku obcym staje się nie tylko przyjemne ale i rozwija umiejętności językowe.
Nawyków zwykle nie dostrzegamy. Niesłusznie, bo to one mają władzę nad naszym życiem. Napój
wypijany o poranku, droga, jaką wracamy z pracy… O sile tych przyzwyczajeń przekonujemy się,
gdy próbujemy je zmienić. O ich znaczeniu – gdy się to uda, a życie zaczyna układać się w zupełnie
nowy wzór. W swojej książce, Leo Babauta, udowadnia, że ogromny wpływ na własne życie mamy
nie tylko poprzez fundamentalne wybory, ale także poprzez te, których dokonujemy codziennie.
Jeśli dziś zaczniesz biegać, kto wie, gdzie będziesz za rok?

Nawyki Zen
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CHAPTER 4. THE CAREW MURDER CASE
NEARLY a year later, in the month of
October, 18—-, London was startled by a
crime of singular ferocity and rendered all
the more notable by the high position of the
victim. The details were few and startling. A
maid servant living alone in a house not far
from the river, had gone up-stairs to bed
about eleven. Although a fog rolled over the
city in the small hours, the early part of the
night was cloudless, and the lane, which the
maid's window overlooked, was brilliantly lit
by the full moon. It seems she was
romantically given, for she sat down upon
her box, which stood immediately under the
window, and fell into a dream of musing.
Never (she used to say, with streaming tears,
when she narrated that experience), never had
she felt more at peace with all men or thought
more kindly of the world. And as she so sat
she became aware of an aged and beautiful
gentleman with white hair, drawing near along
the lane; and advancing to meet him, another
and very small gentleman, to whom at first she
paid less attention. When they had come
within speech (which was just under the
maid's eyes) the older man bowed and
accosted the other with a very pretty manner
of politeness. It did not seem as if the subject
of his address were of great importance;
indeed, from his pointing, it sometimes
appeared as if he were only inquiring his way;
but the moon shone on his face as he spoke,
and the girl was pleased to watch it, it seemed

accosted - zaczepił
advancing - posuwać się
accosted - zaczepił
advancing - naprzód,
posuwać się
postępować
naprzód, postępować
aged - (age) wiek; sędziwy,
aged - (age) wiek; sędziwy,
wiekowy, stary
beautiful - piękny
wiekowy,
stary
bowed - wygięty,
w kształcie
łuku
breathe - oddychać
beautiful - piękny
brilliantly - znakomicie,
błyskotliwie
bowed
wygięty,
w kształcie
cloudless - bezchmurny,
pogodny
dream - śnićłuku
eleven - jedenaście
ferocity - okrucieństwo
breathe - oddychać
fog - mgła
immediately - natychmiast
brilliantly - znakomicie,
innocent - niewinny
inquiring - (inquire) zapytać,
błyskotliwie
pytać, dowiadywać
się
kindly - uprzejmie
lane - uliczka,cloudless
wąska droga,
- bezchmurny,
dróżka, tor
lit - oświetlony
pogodny
living - życie
maid - pokojówka, druhna
dream - śnić
month - miesiąc
narrated - narratorski
eleven
- jedenaście
notable - wybitny,
godny uwagi
October - październik
overlooked -ferocity
przoczony,
- okrucieństwo
pomijany; górować, spoglądać,
wznosić się nad czymś
fog - mgła
politeness - uprzejmość
rendered - (render) sprawiać,
immediately - natychmiast
czynić
river - rzeka
rolled - zwijany
innocent - niewinny
romantically - romantycznie, w
romantyczny sposób
inquiring
- (inquire) zapytać,
singular - wybitny, szczególny,
osobliwy; pojedynczy
pytać,mowa
dowiadywać się
speech - przemówienie,
stairs - schody
startled - zaskoczony
kindly - uprzejmie
streaming - (stream) strumień
victim - ofiara
lane - uliczka, wąska droga,
watch - zegarek; oglądać,
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