
1. about róla

2. actually tulajdonképpen

3. again ismét

4. ago ezelőtt

5. ahead előre

6. all összes

7. almost majdnem

8. alone egyedül

9. already már

10. also szintén

11. always mindig

12. around körül

13. as amint

14. away el

15. back vissza

16. before előtte

17. best legjobb

18. better jobb

19. both mindkettő

20. certainly bizonyosan

21. clearly tisztán

22. close közel

23. directly egyenesen

24. down le

25. early korán

26. either vagy

27. else más

28. enough elég

29. especially főleg

30. eventually végül

31. ever valaha

32. exactly pontosan

33. far messzi

34. fast gyorsan

35. finally végül

36. forward előrefelé

37. hard nehezen

38. here itt

39. home otthon

40. how ahogy

41. however noha

42. in benne

43. indeed valóban

44. instead helyett

45. just éppen

46. later később

47. least legalább

48. less kevesebb

49. little kicsit

50. long rég, hosszú ideje

51. maybe talán

52. more több

53. most leg-

54. much sok

55. nearly körülbelül

56. never soha

57. no nincs

58. now most

59. of course természetesen

60. off ki

61. often gyakran

62. ok rendben

63. on rajta

64. once egyszer

65. only csak

66. out ki

67. over felett

68. particularly főképpen

69. perhaps talán

70. pretty eléggé

71. probably valószínűleg

72. quickly gyorsan

73. quite eléggé

74. rather inkább

75. really igazán

76. recently mostanában

77. right pont

78. simply egyszerűen
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79. so így

80. sometimes néha

81. soon hamarosan

82. still még mindig

83. suddenly hirtelen

84. that azért hogy

85. then aztán

86. there ott

87. thus így

88. to felé, oda

89. today ma

90. together együtt

91. tonight ma este

92. up fel

93. usually általában

94. very nagyon

95. well jól

96. when amikor

97. where ahol

98. why amiért

99. yet még nem, már nem




