
Călătorie
Flirt

Flirt - Conversație
Română Engleză
Pot să mă alătur? May I join you?

Întrebați dacă vă puteți așeza lângă o persoană.

Pot să vă ofer o băutură? May I buy you something to drink?
Oferiți o băutură cuiva.

Veniți des aici? Do you come here often?
Conversație măruntă

Cu ce te ocupi? So, what do you do for a living?
Conversație măruntă

Vrei să dansezi? Do you want to dance?
Invitați pe cineva la dans.

Vrei să iei o gură de aer? Would you like to get some fresh air?
Întrebați o persoană dacă vrea să vă însoțească afară.

Vrei să mergi în altă parte? Do you want to go to a different party?
Întrebați o persoană dacă dorește să vă însoțească într-o altă locație.

Hai să plecăm de aici! Let's get out of here!
Întrebați o persoană dacă dorește să meargă în altă parte.

La mine sau la tine? My place or yours?
Întreabă o persoană unde să petreceți noaptea împreună.

Vrei să ne uităm la un film la mine acasă? Would you like to watch a movie at my place?
Invită o persoană să vizionați un film la tine acasă.

Ai vreun plan în seara asta? Do you have any plans for tonight?
Cereți indirect o întâlnire.

Vrei să luăm prânzul/cina împreună cândva? Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
Cereți o întâlnire
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Vrei să mergem la o cafea? Would you like to go get a coffee?

Cereți să petreceți ceva timp împreună pentru a vă cunoaște mai bine.

Pot să te duc/conduc acasă? May I walk/drive you home?
Arată că dorești să mai petreceți timp împreună

Ai vrea să ne mai întâlnim? Would you like to meet again?
Cere o altă întâlnire.

Mulțumesc pentru această seară minunată.
Noapte bună!

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

Modalitate politicoasă de a încheia o seară.

Vrei să intri să bem o cafea? Would you like to come inside for a coffee?
Invită pe cineva la tine acasă.

Flirt - Complimentare
Română Engleză
Ești frumos/frumoasă! You're gorgeous!

Complimentează pe cineva pentru aspectul fizic

Esti foarte amuzant(ă)! You're funny!
Complimentați o persoană pentru umorul său

Ochii tăi sunt foarte frumoși! You have beautiful eyes!
Complimentați o persoană pentru ochii săi

Dansezi foarte bine! You're a great dancer!
Complimentați o persoană pentru modul în care dansează

Îți stă foarte bine în această rochie/bluză! You look beautiful in that dress/shirt!
Complimentați o persoană pentru hainele sale/silueta sa.

M-am gândit la tine toată ziua! I have been thinking about you all day!
Arătați că vă place foarte mult de o persoană

Mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă! It's been really nice talking to you!
Complimentați o persoană la sfârșitul unei conversații
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Flirt - A spune nu
Română Engleză
Nu sunt interesat(ă). I'm not interested.

Refuz politicos

Lasă-mă în pace. Leave me alone.
Refuz direct.

Hai valea! Get lost!
Refuz nepoliticos

Nu pune mâna pe mine! Don't touch me!
Refuzați o persoană când aceasta vă face avansuri fizice.

Ia mâna de pe mine! Get your hands off me!
Refuzați o persoană când aceasta încearcă să vă atingă.
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