
Matkustaminen
Flirttailu

Flirttailu - Keskustelu
Suomi Englanti
Voinko liittyä seuraan? May I join you?

Kysymys voitko istua jonkun henkilön pöytään tai seisoa hänen vieressään baaritiskillä

Voinko tarjota jotain juotavaa? May I buy you something to drink?
Kysymys voitko tarjota jollekin henkilölle juotavan

Käytkö täällä usein? Do you come here often?
Small talk

Mitä siis teet työksesi? So, what do you do for a living?
Small tak

Haluatko tanssia? Do you want to dance?
Henkilön pyytäminen tanssimaan

Haluaisitko haukata raitista ilmaa? Would you like to get some fresh air?
Tiedustelu, haluaako henkilö käväistä ulkopuolella kanssasi

Haluatko mennä toisiin juhliin? Do you want to go to a different party?
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Lähdetään täältä! Let's get out of here!
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Meille vai teille? My place or yours?
Tiedustelu henkilöltä kumman luona vietätte yönne

Haluaisitko katsoa elokuvan luonani? Would you like to watch a movie at my place?
Henkilön kutsuminen katsomaan elokuvaa luoksesi

Onko sinulla suunnitelmia täksi illaksi? Do you have any plans for tonight?
Epäsuora treffipyyntö

Haluaisitko lounastaa / lähteä illalliselle
kanssani joskus?

Would you like to have lunch/dinner with me sometime?

Treffipyyntö
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Haluaisitko lähteä kahville? Would you like to go get a coffee?

Kysely, haluaako henkilö viettää kanssasi aikaa tutustuaksenne paremmin

Voinko saattaa sinut kotiin? May I walk/drive you home?
Osoitus siitä, ettet halua illan loppuvan vielä

Haluaisitko tavata uudestaan? Would you like to meet again?
Pyyntö toisille treffeille

Kiitos ihanasta illasta! Hauskaa loppuiltaa! Thank you for a lovely evening! Have a great night!
Kohtelias tapa päättää ilta

Haluaisitko tulla vielä kahville? Would you like to come inside for a coffee?
Henkilön kutsuminen kotiisi

Flirttailu - Kohteliaisuudet
Suomi Englanti
Näytät upealta! You're gorgeous!

Henkilön ulkonäön kehuminen

Olet hauska! You're funny!
Kohteliaisuus henkilön huumorintajusta

Sinulla on kauniit silmät! You have beautiful eyes!
Kohteliaisuus henkilön silmistä

Olet loistava tanssija! You're a great dancer!
Kohteliaisuus henkilön tanssitaidoista

Näytät kauniilta tuossa mekossa / paidassa! You look beautiful in that dress/shirt!
Kohteliaisuus henkilön tyylitajusta / vartalosta

Olen ajatellut sinua koko päivän! I have been thinking about you all day!
Ilmaisu siitä, että pidät henkilöstä kovasti

Oli todella mukavaa jutella kanssasi! It's been really nice talking to you!
Kohteliaisuus keskustelun lopuksi

Flirttailu - Kieltäytyminen
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Englanti
En ole kiinnostunut. I'm not interested.

Kohtelias tapa kieltäytyä

Jätä minut rauhaan. Leave me alone.
Suora tapa kieltäytyä

Häivy! Get lost!
Töykeä tapa kieltäytyä

Älä koske minuun! Don't touch me!
Kieltäytyminen kun joku yrittää tehdä fyysistä kontaktia

Kädet irti minusta! Get your hands off me!
Kieltäytyminen kun joku yrittää koskea sinuun käsin
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