
ability air

above almond

absent alone

account altitude

accurate amuse

accuse anaconda

address appeal

adjust appearance

admit applaud

age apple

1a



проветрявам умение

бадем над

сам отсъстващ

височина сметка

забавлявам точен

анаконда обвинявам

обжалвам адрес

външен вид нагласям

аплодирам признавам

ябълка възраст

1b



apricot bay

apron beaver

arch beef

attack belief

attraction bench

awake bib

awkward bite

bakery blade

barley blue

basket blush

2a



залив кайсия

бобър престилка

говеждо арка

убеждение нападам

пейка привличане

лигавник буден

хапя неудобен

острие пекарна

синьо ечемик

изчервявам се кошница

2b



boat cake

bow calculation

branch call

breathe cardboard

breed cardigan

bride carefree

bucket carnival

bulb carry

burn cause

cage cautious

3a



торта лодка

изчисление лък

обаждам се филиал

картон дишам

жилетка порода

безгрижен булка

карнавал кофа

нося ел. крушка

причина изгарям

предпазлив клетка

3b



cave clock

certain cloudy

charge code

chess coffee

chop coin

cinema column

cinnamon come

cliff complaint

climate complicated

climber concert

4a



часовник пещера

облачен сигурен

код зареждам

кафе шах

монета сека

колона кино

идвам канела

оплакване стръмна скала

сложен климат

концерт катерач

4b



concrete crave

container creative

contemporary crow

contestant crown

continuous cube

convenient cunning

core cupboard

cough curtain

court cushion

crack deaf

5a



жадувам конкретен

творчески съд (за съхранение)

гарван съвременен

корона състезател

куб постоянен

хитър удобен

шкаф основен

перде кашлица

възглавничка игрище

глух цепнатина

5b



degree division

deliberately dough

despondent dove

destiny drain

dew drawer

die drift

dignity drum

disgust dumbbell

dishwasher dynamite

disturbance egg

6a



разделяне степен

тесто нарочно

гълъб унил

изцеждам съдба

чекмедже роса

морско течение умирам

барабан достойнство

гира отвращение

динамит миялна машина

яйце безпокойство

6b



elephant evaporation

embarrass evergreen

embassy excitement

empathy exercise

empire expansion

engaging explanation

engine export

entitle expression

equal extensive

eruption eyelash

7a



изпаряване слон

вечнозелен притеснявам

вълнение посолство

упражнение съчувствие

разширяване империя

обяснение мил

изнасям двигател

изражение давам право

обширен равен

мигла изригване

7b



face file

fairy filter

farther fin

fear fingerprint

feather fireplace

feeble flood

fence folder

fertile forecast

fiction forehead

fierce foundation

8a



пила лице

филтър фея

перка (на риба) по-далече

пръстов отпечатък страх

камина перо

наводнение немощен

папка ограда

прогноза (за времето) плодороден

чело измислица

основа свиреп

8b



free gain

freeze gate

frequently glacier

front glad

frost glue

fruit goose

full growth

funnel guarantee

funny guard

furniture guide

9a



получавам безплатен

порта замръзвам

ледник често

доволен преден

лепило скреж

гъска плод

растеж пълен

гаранция фуния

пазач смешен

екскурзовод мебели

9b



gymnast helicopter

habit helmet

half hero

handle highway

handwriting hill

hanger hole

harbor/ harbour hollow

hazard honest

heater hoof

heavy hook

10a



въртолет гимнастик

каска навик

герой половина

магистрала дръжка

хълм почерк

дупка закачалка

кух пристанище

честен опасност

копито печка (за отопление)

кукичка тежък

10b



horse infect

hose innocent

however insect

humble inside

hurt instant

husband intention

hyena intersection

hygiene investigation

idea invincible

inclusion jealous

11a



заразявам кон

невинен маркуч

насекомо обаче

вътре скромен

момент наранявам

намерение съпруг

кръстовище хиена

разследване хигиена

непобедим идея

ревнив включване

11b



jelly knife

jeweler/ jeweller knit

journey knot

jump lace

kettle ladder

keyboard ladybug

kick lagoon

kidney lame

kite lane

knee lantern

12a



нож желе

плета бижутер

възел пътуване

дантела скачам

стълба чайник

калинка клавиатура

лагуна ритам

неубедителен бъбрек

алея хвърчило

фенер коляно

12b



laundry liquid

layer lizard

leather locker

lentils lump

letter lung

lettuce lynx

lid machine

life magnifier

lighthouse mail

limit marble

13a



течност пране

гущер слой

шкафче кожа

бучка леща

бял дроб буква

рис маруля

машина капак

лупа живот

поща морски фар

мрамор ограничавам

13b



margin mispronounce

marine mist

matter mixture

mattress moon

mayonnaise motion

medium mouse

meeting mower

message multiple

mighty muscle

millennium mushroom

14a



произнасям неправилно поле (на страница)

лека мъгла морски

смес има значение

луна матрак

движение майонеза

мишка среден

косачка среща

многократен съобщение

мускул могъщ

гъба хилядолетие

14b



mustard obedient

nail ocean

narrow oddly

neat offense/offence

necessary opinion

needle opposite

net outcome

nostril outskirts

nowhere overbearing

oak overcome

15a



послушен горчица

океан пирон

странно тесен

нарушение подреден

мнение необходимo

противоположен игла

резултат мрежа

покрайнини ноздра

надменен никъде

преодолявам дъб

15b



owner pencil

package performance

paint physical

pale pie

palm piece

pancake pilot

parallel pineapple

parcel plain

path plan

payment plaster

16a



молив собственик

представление пакет

физически боядисвам

сладкиш блед

парче длан

пилот палачинка

ананас паралелен

обикновен колет

планирам пътека

гипс плащане

16b



player prayer

playwright pressure

plug prisoner

pointer probability

pomegranate promise

pond prompt

porcelain property

porch protection

possession proud

praise puddle

17a



молитва играч

натиск драматург

затворник щепсел

вероятност показалка

обещавам нар

точно езерце

собственост порцелан

защита покрита тераса

горд притежание

локва хваля

17b



purchase recurring

quality refuse

quantity regret

quarter reinforcement

quince relation

raspberry release

reasonable relish

receive repair

recite representative

rectangle request

18a



повтарящ се покупка

отказвам качество

съжалявам количество

подсилване четвърт

отношение дюля

пускам малина

наслаждавам се разумен

поправям получавам

представител рецитирам

искане правоъгълник

18b



resemble roast

resistance robust

reward rotation

rhythm rough

rice runaway

riddle rust

ride sail

right salmon

ring saucer

river sausage

19a



пека прилича (на)

силен съпротива

въртене възнаграждение

дрезгав ритъм

беглец ориз

ръжда загадка

плавам яздя

сьомга правилен

чинийка пръстен

наденица река

19b



savory/ savoury shell

scented shepherd

score shiver

secret shoe

secretary shortage

seek shovel

sell shower

sharp sick

shave similarity

shelf simplicity

20a



раковина чубрица

овчар парфюмиран

треперя резултат

обувка тайна

недостиг секретарка

рина търся

душ продавам

болен остър

сходство бръсна

простота рафт

20b



skull splash

sleeve squeeze

slice squid

slide staggering

smile stain

soil stairwell

souvenir stand

sparkling steak

sparrow steel

spit stern

21a



пръскам (се) череп

изстисквам ръкав

калмар парче

потресаващ пързалка

петно усмивка

стълбище почва

стоя сувенир

пържола искрящ

стомана врабче

строг плюя

21b



stingy suitcase

strap support

strength sure

stretch surgeon

structure suspicious

stunning sweet

subject switch

substantial tail

successive tall

suit tame

22a



куфар стиснат

подкрепям каишка

сигурен сила

хирург разтягам се

подозрителен структура

сладък зашеметяващ

превключвам предмет

опашка съществен

висок последователен

опитомявам костюм

22b



telephone tissue

terrace together

theory tolerate

thick torrential

thief towel

thin town

threaten trap

tighten tray

tin triangle

tip true

23a



кърпичка (хартиена) телефон

заедно тераса

търпя теория

пороен дебел

кърпа крадец

град тънък

капан заплашвам

поднос опъвам

триъгълник ламарина

вярно бакшиш

23b



tulip uproot

turnip valley

type value

ugly vegetable

unease vehicle

unexpectedly victim

unique view

universe vinegar

unknown visit

until voice

24a



изкоренявам лале

долина ряпа

стойност вид

зеленчук грозен

превозно средство безпокойство

жертва неочаквано

гледка уникален

оцет вселена

посещение неизвестен

глас докато

24b



warehouse windowsill

waterfall windy

wave wire

weary worm

weather worry

weepy wreck

weird wrist

wheat wrong

wheel zebra

wild zoology

25a



перваз склад

ветровито водопад

тел махам (с ръка)

червей изтощен

безпокоя време

развалина сълзлив

китка странен

грешен пшеница

зебра колело

зоология див

25b


