
Utazás
Flörtölés

Flörtölés - Beszélgetés
magyar angol
Csatlakozhatok? May I join you?

Hogy leülhetsz-e valaki mellé egy bárban vagy állhatsz-e mellé

Meghívhatlak egy italra? May I buy you something to drink?
Annak megkérdezése, hogy meghívhatod-e az adott személyt egy italra

Gyakran jársz ide? Do you come here often?
Apró párbeszéd (csit-cset)

És mivel foglalkozol? So, what do you do for a living?
Apró beszélgetés (csit-cset)

Akarsz táncolni? Do you want to dance?
Valaki felkérése egy táncra

Szeretnél kimenni a friss levegőre? Would you like to get some fresh air?
Annak megkérdezése, hogy az adott személy kimegy-e veled a friss levegőre

Át szeretnél menni egy másik buliba? Do you want to go to a different party?
Egy adott személy áthívása egy másik helyre

Menjünk innen! Let's get out of here!
Valaki megkérése, hogy menjetek el az adott helyről

Hozzád vagy hozzám? My place or yours?
Egy személy megkérdezése, hogy nálad vagy nála töltitek-e az éjszakát

Szeretnél megnézni egy filmet nálam? Would you like to watch a movie at my place?
Egy személy meghívása filmet nézni

Van már programod ma estére? Do you have any plans for tonight?
Közvetett módon randira hívás

Eljönnél velem ebédelni/vacsorázni valamikor? Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
Randira hívás
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Eljössz velem kávézni? Would you like to go get a coffee?

Valaki megkérése, hogy töltsetek együtt időt, hogy jobban megismerjétek egymást

Hazakísérhetlek / Hazavihetlek? May I walk/drive you home?
Annak kimutatása, hogy még nem szeretnéd, hogy az este véget érjen

Szeretnél újra találkozni? Would you like to meet again?
Még egy randira hívás

Köszönöm a kellemes estét! Jó éjszakát! Thank you for a lovely evening! Have a great night!
Udvarias módja az este befejezésének

Szeretnél bejönni egy kávéra? Would you like to come inside for a coffee?
Egy személy behívása a házadba.

Flörtölés - Bókolás
magyar angol
Gyönyörű vagy! You're gorgeous!

Valaki kinézetének bókolás

Vicces vagy! You're funny!
Valaki humorának bókolás

Szépek a szemeid! You have beautiful eyes!
Valaki szemeinek bókolás

Nagyon jól táncolsz! You're a great dancer!
Valaki tánctudásának dícsérése

Nagyon jól nézel ki ebben a ruhában /
szoknyában!

You look beautiful in that dress/shirt!

Valaki divatérzékét dicsérni

Egész nap csak rád gondoltam! I have been thinking about you all day!
Tetszés kimutatása

Nagyon élveztem beszélgetni veled! It's been really nice talking to you!
Bókolás a beszélgetés végén
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Flörtölés - Hogyan mondj nemet
magyar angol
Nem érdekelsz. I'm not interested.

Udvarias visszautasítás

Hagyj békén! Leave me alone.
Egyenes visszautasítás

Szűnj meg! Get lost!
Durva visszautasítás

Ne érj hozzám! Don't touch me!
Amikor a másik személy fizikai kapcsolatot próbál létesíteni

Vedd le a kezeidet rólam! Get your hands off me!
Amikor a másik személy a kezeivel fogdos
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