
Matkustaminen
Flirttailu

Flirttailu - Keskustelu
Suomi Ranska
Voinko liittyä seuraan? Je peux me joindre à vous ?

Kysymys voitko istua jonkun henkilön pöytään tai seisoa hänen vieressään baaritiskillä

Voinko tarjota jotain juotavaa? Je peux vous offrir un verre ?
Kysymys voitko tarjota jollekin henkilölle juotavan

Käytkö täällä usein? Vous venez ici souvent ?
Small talk

Mitä siis teet työksesi? Vous faites quoi dans la vie ?
Small tak

Haluatko tanssia? Vous voulez danser ?
Henkilön pyytäminen tanssimaan

Haluaisitko haukata raitista ilmaa? On sort prendre l'air ?
Tiedustelu, haluaako henkilö käväistä ulkopuolella kanssasi

Haluatko mennä toisiin juhliin? On va se distraire ailleurs ?
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Lähdetään täältä! Sortons de là !
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Meille vai teille? Chez toi ou chez moi ?
Tiedustelu henkilöltä kumman luona vietätte yönne

Haluaisitko katsoa elokuvan luonani? Tu veux venir voir un film chez moi ?
Henkilön kutsuminen katsomaan elokuvaa luoksesi

Onko sinulla suunnitelmia täksi illaksi? Tu as quelque chose de prévu ce soir ?
Epäsuora treffipyyntö

Haluaisitko lounastaa / lähteä illalliselle
kanssani joskus?

Tu veux déjeuner/dîner avec moi un de ces jours ?

Treffipyyntö
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Haluaisitko lähteä kahville? Tu veux aller prendre un café ?

Kysely, haluaako henkilö viettää kanssasi aikaa tutustuaksenne paremmin

Voinko saattaa sinut kotiin? Je peux te conduire/ramener chez toi ?
Osoitus siitä, ettet halua illan loppuvan vielä

Haluaisitko tavata uudestaan? Tu veux qu'on se revoit ?
Pyyntö toisille treffeille

Kiitos ihanasta illasta! Hauskaa loppuiltaa! Merci pour cette charmante soirée. Bonne nuit !
Kohtelias tapa päättää ilta

Haluaisitko tulla vielä kahville? Tu veux rentrer prendre un café ?
Henkilön kutsuminen kotiisi

Flirttailu - Kohteliaisuudet
Suomi Ranska
Näytät upealta! Tu me plaît beaucoup.

Henkilön ulkonäön kehuminen

Olet hauska! T'es tellement drôle !
Kohteliaisuus henkilön huumorintajusta

Sinulla on kauniit silmät! Tu as de très beaux yeux !
Kohteliaisuus henkilön silmistä

Olet loistava tanssija! Tu es un très un bon danseur / une très bonne
danseuse !

Kohteliaisuus henkilön tanssitaidoista

Näytät kauniilta tuossa mekossa / paidassa! Cette chemise/robe te va très bien !
Kohteliaisuus henkilön tyylitajusta / vartalosta

Olen ajatellut sinua koko päivän! J'ai pensé à toi toute la journée !
Ilmaisu siitä, että pidät henkilöstä kovasti

Oli todella mukavaa jutella kanssasi! C'était sympa de discuter avec toi !
Kohteliaisuus keskustelun lopuksi
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Flirttailu - Kieltäytyminen
Suomi Ranska
En ole kiinnostunut. Je ne suis pas intéressé(e).

Kohtelias tapa kieltäytyä

Jätä minut rauhaan. Laisse-moi tranquille.
Suora tapa kieltäytyä

Häivy! Va te faire voir !
Töykeä tapa kieltäytyä

Älä koske minuun! Ne me touche pas !
Kieltäytyminen kun joku yrittää tehdä fyysistä kontaktia

Kädet irti minusta! Enlève tes mains de là !
Kieltäytyminen kun joku yrittää koskea sinuun käsin

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 3 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

