
Cestování
Flirtování

Flirtování - Konverzace
česky švédsky
Můžu se přidat? Får man slå sig ner/göra dig sällskap?

Zeptání se na to, zda můžete sedět u stolu vedle někoho, anebo stát vedle někoho na baru

Můžu ti koupit něco k pití? Kan jag bjuda dig på en drink?
Otázka na to, zda můžeš dané osobě koupit něco k pití

Chodíš sem často? Kommer du hit ofta?
Pokec

Takže, čím se živíš? Så, vad jobbar du med?
Pokec

Chceš tancovat? Har du lust att dansa?
Otázka na někoho ohledně společného tance

Nechtěl(a) by si na vzduch? Vad sägs om lite frisk luft?
Zeptání se, zda on/ona nechce s tebou ven

Nechceš jít na jinou party? Ska vi dra till en annan fest?
Otázka na člověka, zda nechce jít s tebou do jiného místa

Pojďme pryč! Kom, vi drar!
Žádost na daného člověka, aby s tebou odešel někam jinam

Ke mě nebo k tobě? Mitt ställe eller ditt?
Otázka na to, kde spolu strávíte noc

Chtěl(a) by si kouknout u mě na film? Vill du se en film hemma hos mig?
Pozvání člověka na film k tobě

Máš na dnešek nějaké plány? Har du några planer för ikväll?
Zeptání se nepřímo na rande

Nechtěl(a) by si se mnou někdy na
oběd/večeři?

Skulle du vilja äta lunch/middag med mig någon gång?

Pozvání na rande
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Nechtěl(a) by si jít na kafe? Är du sugen på att ta en kaffe?

Zeptání se na strávení nějakého času společně a poznat se navzájem

Můžu tě doprovodit/svést domů? Får jag följa/köra dig hem?
Ukázání zájmu, aby noc ještě neskončila

Nechtěl(a) by ses znovu sejít? Skulle du vilja ses igen?
Otázka ohledně dalšího rande

Díky za hezký večer! Dobrou noc! Tack för en underbar kväll! Sov så gott!
Zdvořilý způsob, jak ukončit večer

Nechtěl(a) by si jít dovnitř na kávu? Vill du komma in på en kopp kaffe?
Pozvání člověka na návštěvu

Flirtování - Komplimenty
česky švédsky
Jsi nádherná! Du är grymt snygg!

Kompliment ohledně vzhledu (pro ženu)

Jsi vtipný(á)! Du är rolig!
Kompliment ohledně smyslu pro humor

Máš krásné oči! Du har vackra ögon!
Kompliment ohledně očí

Skvěle tančíš! Du dansar jättebra!
Kompliment ohledně tanečních schopností

Vypadáš nádherně v těchto šatech/v této sukni! Du ser ursnygg ut i den där klänningen/skjortan!
Kompliment ohledně jejich vkusu/jejich postavy

Myslel(a) jsem na tebe celý den! Jag har inte tänkt på något annat än dig hela dagen!
Ukázání, že se vám tato osoba hodně líbí

Díky za skvělý pokec! Det har varit väldigt trevligt att prata med dig!
Kompliment na konci konverzace

Flirtování - Jak říci ne
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švédsky
Nemám zájem. Jag är inte intresserad.

Zdvořilý způsob odmítnutí

Nech mě být. Lämna mig ifred.
Přímý způsob odmítnutí

Ztrať se! / Vypadni! Dra dit pepparn växer!
Hrubý způsob odmítnutí

Nedotýkej se mě! Rör mig inte!
Jak říci ne, když se daná osoba snaží o fyzický kontakt

Nesahej na mě! Ta bort dina händer från mig!
Jak říci ne, když na vás daná osoba sahá
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