
bookworm   knihomoľ   chick lit  ľahká ženská literatúra
avid reader   zapálený čitateľ      bedtime reading čítanie na dobrú noc
bookshelf   polička na knižky     classic    klasika
recommend   odporučiť      hardback  kniha s tvrdou väzbou
paperback   kniha s mäkkou väzbou e-book  elektronická kniha
leaf through a book  prelistovať knihu      e-reader   čítačka
�ick through a book  prelistovať knihu      get a good review dostať dobrú recenziu
genre    žáner        couldn’t put it down  nemohol ju pustiť z ruky
�ction    beletria       page turner   veľmi pútavá kniha
non-�ction   literatúra faktu      be based on   byť založený na
biography   biogra�a       the main character hlavná postava
thriller   triler        plot    dej
crime    detektívny príbeh      setting   prostredie
phantasy   fantastická literatúra  tell a story (of love) rozpráva príbeh (lásky)
science �ction sci-�        take place   odohrávať sa
horror    horor        
take out a book from the libabry    požičať si knihu z knižnice
spend hours reading     stráviť hodiny čítaním
be on the lookout for new books to read   obhliadať sa po nových knihách na čítanie
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What’s it about? 
O čom to je?

I couldn’t put it down.
Nemohol som ju pustiť z ruky.
    
I stayed up all night reading it!  
Bol som hore celú noc a čítal som!
    
I tore through it in a day!  
Zhltol som to za deň!
    
I’ve read it twice!  
Čítal som to dvakrát!
    
I can’t wait until the next book comes out!  
Neviem sa dočkať, kým výjde ďalšia kniha.
    
I highly recommend it.  
Silne ju odporúčam.

    
It was okay.  
Bolo to OK.
    
I couldn’t get into it.  
Nejako som sa do toho nemohol dostať.
    
I struggled to �nish it.  
Mal som problémy ju dočítať.
It’s the worst book I’ve ever read.  
To je najhoršia kniha, akú som kedy čítal.

The book is based on a true story.
Tá kniha je založená na skutočnom príbehu.

The story takes place in modern London.
Príbeh sa odohráva v dnešnom Londýne.

I can spend hours reading.
Dokážem stráviť hodiny čítaním.
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