
Matkustaminen
Flirttailu

Flirttailu - Keskustelu
Suomi Saksa
Voinko liittyä seuraan? Kann ich mich setzen?

Kysymys voitko istua jonkun henkilön pöytään tai seisoa hänen vieressään baaritiskillä

Voinko tarjota jotain juotavaa? Darf ich Dir ein Getränk ausgeben?
Kysymys voitko tarjota jollekin henkilölle juotavan

Käytkö täällä usein? Bist Du oft hier?
Small talk

Mitä siis teet työksesi? Und, was machst du beruflich?
Small tak

Haluatko tanssia? Willst Du tanzen?
Henkilön pyytäminen tanssimaan

Haluaisitko haukata raitista ilmaa? Möchtest du kurz rausgehen?
Tiedustelu, haluaako henkilö käväistä ulkopuolella kanssasi

Haluatko mennä toisiin juhliin? Willst Du auf eine andere Party gehen?
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Lähdetään täältä! Lass uns losgehen!
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Meille vai teille? Zu mir oder zu dir?
Tiedustelu henkilöltä kumman luona vietätte yönne

Haluaisitko katsoa elokuvan luonani? Möchtest Du bei mir einen Film schauen?
Henkilön kutsuminen katsomaan elokuvaa luoksesi

Onko sinulla suunnitelmia täksi illaksi? Hast Du heute Abend etwas vor?
Epäsuora treffipyyntö

Haluaisitko lounastaa / lähteä illalliselle
kanssani joskus?

Würdest Du mit mir mal Mittagessen/Abendessen
gehen?

Treffipyyntö
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Haluaisitko lähteä kahville? Würdest Du mit mir einen Kaffee trinken gehen?

Kysely, haluaako henkilö viettää kanssasi aikaa tutustuaksenne paremmin

Voinko saattaa sinut kotiin? Kann ich Dich nach Hause begleiten/fahren?
Osoitus siitä, ettet halua illan loppuvan vielä

Haluaisitko tavata uudestaan? Würdest Du Dich gern noch einmal treffen?
Pyyntö toisille treffeille

Kiitos ihanasta illasta! Hauskaa loppuiltaa! Danke für den schönen Abend. Gute Nacht!
Kohtelias tapa päättää ilta

Haluaisitko tulla vielä kahville? Möchtest Du auf einen Kaffee hereinkommen?
Henkilön kutsuminen kotiisi

Flirttailu - Kohteliaisuudet
Suomi Saksa
Näytät upealta! Du siehst hinreißend aus!

Henkilön ulkonäön kehuminen

Olet hauska! Du bist lustig!
Kohteliaisuus henkilön huumorintajusta

Sinulla on kauniit silmät! Du hast wunderschöne Augen!
Kohteliaisuus henkilön silmistä

Olet loistava tanssija! Du bist eine gute Tänzerin/ein guter Tänzer!
Kohteliaisuus henkilön tanssitaidoista

Näytät kauniilta tuossa mekossa / paidassa! Du siehst wunderschön in dem Kleid/T-Shirt/Hemd aus!
Kohteliaisuus henkilön tyylitajusta / vartalosta

Olen ajatellut sinua koko päivän! Ich habe den ganzen Tag an Dich gedacht!
Ilmaisu siitä, että pidät henkilöstä kovasti

Oli todella mukavaa jutella kanssasi! Es war schön, mit Dir zu reden!
Kohteliaisuus keskustelun lopuksi

Flirttailu - Kieltäytyminen
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En ole kiinnostunut. Ich habe kein Interesse.

Kohtelias tapa kieltäytyä

Jätä minut rauhaan. Lass mich in Ruhe.
Suora tapa kieltäytyä

Häivy! Verschwinde/Hau ab!
Töykeä tapa kieltäytyä

Älä koske minuun! Fass mich nicht an!
Kieltäytyminen kun joku yrittää tehdä fyysistä kontaktia

Kädet irti minusta! Nimm deine Finger weg!
Kieltäytyminen kun joku yrittää koskea sinuun käsin

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 4 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

