Viajar
Flertando
Flertando - Conversação
Sueco

Inglês

Får man slå sig ner/göra dig sällskap?
May I join you?
Perguntando se você pode sentar junto a mesa de alguém ou ficar ao lado de alguém no bar
Kan jag bjuda dig på en drink?
May I buy you something to drink?
Perguntando se a pessoa aceita que você pague uma bebida para ela
Kommer du hit ofta?
Conversa casual

Do you come here often?

Så, vad jobbar du med?
Conversa casual

So, what do you do for a living?

Har du lust att dansa?
Tirando alguém para dançar

Do you want to dance?

Vad sägs om lite frisk luft?
Would you like to get some fresh air?
Perguntando se a outra pessoa gostaria de ir para fora do clube/restaurante com você
Ska vi dra till en annan fest?
Convidando alguém para ir para outro lugar

Do you want to go to a different party?

Kom, vi drar!
Let's get out of here!
Convidando alguém para sair com você e ir para outro lugar
Mitt ställe eller ditt?
My place or yours?
Perguntando para alguém onde vocês irão passar a noite juntos
Vill du se en film hemma hos mig?
Convidando alguém para ver um filme na sua casa

Would you like to watch a movie at my place?

Har du några planer för ikväll?
Tentando marcar um encontro de forma indireta

Do you have any plans for tonight?

Skulle du vilja äta lunch/middag med mig någon
gång?
Convidando alguém para sair

Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
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Är du sugen på att ta en kaffe?
Would you like to go get a coffee?
Perguntando para encontrar alguém novamente para se conhecerem melhor
Får jag följa/köra dig hem?
Mostrando interesse em não terminar a noite ainda

May I walk/drive you home?

Skulle du vilja ses igen?
Convidando para outro encontro

Would you like to meet again?

Tack för en underbar kväll! Sov så gott!
Forma educada de encerrar a noite

Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Vill du komma in på en kopp kaffe?
Convidando alguém para entrar na sua casa

Would you like to come inside for a coffee?

Flertando - Elogiando
Sueco

Inglês

Du är grymt snygg!
Elogiando a aparência de alguém

You're gorgeous!

Du är rolig!
Elogiando o bom humor de alguém

You're funny!

Du har vackra ögon!
Elogiando os olhos de alguém

You have beautiful eyes!

Du dansar jättebra!
Elogiando as habilidades de dança de alguém

You're a great dancer!

Du ser ursnygg ut i den där klänningen/skjortan!
Elogiando a roupa de alguém

You look beautiful in that dress/shirt!

Jag har inte tänkt på något annat än dig hela dagen!
Demonstrando que você gosta muito de alguém

I have been thinking about you all day!

Det har varit väldigt trevligt att prata med dig!
It's been really nice talking to you!
Demonstrando que você gosta de conversar com alguém

Flertando - Dizendo não
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Jag är inte intresserad.
Forma educada de dizer não

I'm not interested.

Lämna mig ifred.
Forma direta de dizer não

Leave me alone.

Dra dit pepparn växer!
Forma rude de dizer não

Get lost!

Rör mig inte!
Don't touch me!
Dizendo não quando alguém se aproxima fisicamente
Ta bort dina händer från mig!
Dizendo não quando a outra pessoa está te tocando

Get your hands off me!
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