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absurd • oczywisty ~, czysty, kompletny, totalny • poczucie ~u • dojść do
granic ~u, doprowadzić coś do granic ~u, sprowadzić coś do ~u

adaptacj‰a • ~a filmowa, sceniczna, radiowa • ~a budynku, pomieszczenia,
strychu • ~a powieści, sztuki • dokonać ~i czegoś

administracj‰a • ~a państwowa, centralna, cywilna, gospodarcza, kościelna,
lokalna, publiczna, rządowa, samorządowa, terenowa, wojskowa • organ ~i,
aparat, dział, jednostka, ogniwo, szczebel • reforma ~i • pracownik ~i,
przedstawiciel, urzędnik

adres (miejsce) • podany ~, wskazany • aktualny ~, dokładny, właściwy
• dawny ~, niewłaściwy • ~ domowy, elektroniczny, internetowy, kontaktowy,
prywatny, zwrotny • ~ stały, tymczasowy • ~ firmy, redakcji, odbiorcy,
zamieszkania • zmiana ~u • dać ~, podać, zapisać • pisać na jakiś ~,
kierować coś na jakiś ~, kierować coś pod jakimś ~em, przesyłać coś na jakiś
~, przesyłać coś pod jakimś ~em, wysyłać coś na jakiś ~, wysyłać coś pod
jakimś ~em

adres (osoba) • skierować coś pod czyimś ~em, składać coś pod czyimś ~em,
wysuwać coś pod czyimś ~em, zgłaszać coś pod czyimś ~em

adwokat • znany ~, wzięty • mieć ~a, wynająć

afer‰a • wielka ~a, gigantyczna, głośna • ~a finansowa, alkoholowa, gospodar-
cza, korupcyjna, mięsna, polityczna, szpiegowska • ujawnić ~ę, wykryć
• wplątać kogoś w ~ę • ~a wybuchła

agencj‰a • ~a prasowa, informacyjna, reklamowa, towarzyska, ubezpieczeniowa,
wywiadowcza • ~a nieruchomości, ochrony • dyrektor ~i, pracownik,
prezes, szef, właściciel • prowadzić ~ę

agent • tajny ~, były, obcy, płatny, podwójny • ~ dyplomatyczny, handlowy,
policyjny, ubezpieczeniowy • ~ ochrony, policji, wywiadu

agresj‰a (czyny i zachowania) • narastająca ~a, rosnąca • akt ~i, przejaw,
wybuch • obiekt ~i, ofiara • dokonać ~i, dopuścić się • coś budzi ~ę, rodzi
• ~a budzi się, rodzi się

agresj‰a (emocje) • wyładować ~ę
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