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Aδιακρισία 

«Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις ιδιωτικές υποθέσεις ενός ατόμου. Πολύ περίεργος."  

Περικυκλώνω 

 «Σχηματίζω έναν κύκλο γύρω. Περιβάλλω."  

Πλούσια βλάστηση 

 "(Της βλάστησης, ειδικά του χόρτου) που μεγαλώνει με μεγάλο ρυθμό."  

Μέλος της υψηλής κοινωνίας 

«Ένα άτομο που είναι γνωστό στη μοντέρνα κοινωνία και λατρεύει τις κοινωνικές 
δραστηριότητες και την ψυχαγωγία». (Γλώσσες της Οξφόρδης) 

Συκοφάντης 

«Ένα άτομο που ενεργεί αδιάκοπα απέναντι σε κάποιον σημαντικό για να κερδίσει 
πλεονέκτημα».  

Eπίδειξη πολυτέλειας  

«Η δράση ή η πρακτική της επίδειξης.»  

Με το στόμα ανοικτό (μεταφορά) 

«(το στόμα ενός ατόμου) είναι ανοιχτό: όταν ένα άτομο μένει κατάπληκτο ή διερωτάτε.» 

Συσσώρευση 

"Συγκέντρωση ενός μεγάλου αριθμού υλικού ή πραγμάτων για μια χρονική περίοδο."  

Παράμετρος 

"Ένα όριο που καθορίζει το πεδίο μιας συγκεκριμένης διαδικασίας ή δραστηριότητας."  

Τράνταγμα 

"Αναταραχή" 

Μουρμούρισμα 

"Χαμηλός συνεχής θόρυβος στο παρασκήνιο."  

Τεντωμένο 

«(Χέρι ή μπράτσο) εκτεταμένο ή τεντωμένο/απλωμένο.»  

Άτολμη 

«Αίσθημα αμηχανίας από ντροπή ή έλλειψη αυτοπεποίθησης».  

Αερολογία 

"(Γραφή ή ομιλία) μεγάλη σε έκταση και μπερδεμένη/συγχυσμένη ή ασήμαντη."  

Ένοχος 

"Ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για ένα έγκλημα ή άλλο αδίκημα."  

Λαβύρινθος 
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«Ένα δίκτυο μονοπατιών και φρακτών σχεδιασμένων ως παζλ μέσω του οποίου πρέπει κανείς να 
βρει έναν τρόπο να φύγει».  

Δράστης  

«Ο δράστης ενός εγκλήματος.»  

Κολόμπο 

"Είναι μια αμερικανική τηλεοπτική σειρά μυστηρίου ντετέκτιβ, με πρωταγωνιστή τον Πίτερ Φόλκ 
ως Κολόμπο, έναν ντετέκτιβ ανθρωποκτονίας στο αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες." 

Φορούσαν 

«Φορούσαν (ένα ρούχο).»  

Άλλοθι 

«Ένας ισχυρισμός ή ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι βρισκόταν αλλού όταν είχε γίνει μια 
εγκληματική πράξη».  

Αβίατορ 

"Ένα στυλ γυαλιών ηλίου με λεπτό σκελετό και μεγάλους φακούς."  
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