
Seyahat
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Buluşma - 
Esperanto İsveççe
Ĉu mi povas aliĝi al vi? Får man slå sig ner/göra dig sällskap?

Peti, se vi povas sidiĝi ĉe ies tablo aŭ stari apud li/ŝi al la trinkejo

Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi? Kan jag bjuda dig på en drink?
Peti, se vi povas oferti trinkaĵon al la persono

Ĉu vi venas ĉi tien ofte? Kommer du hit ofta?
Malgranda diskuto

Do, kion vi faras profesie? Så, vad jobbar du med?
Malgranda diskuto

Ĉu vi volas danci? Har du lust att dansa?
Peti iun por danci kun vi

Ĉu vi ŝatus freŝan aeron? Vad sägs om lite frisk luft?
Peti personon se li/ŝi volas iri eksteren kun vi

Ĉu vi volas iri al malsama partio? Ska vi dra till en annan fest?
Peti personon veni kun vi al alia loko

Ni foriru! Kom, vi drar!
Peti personon eliri kun vi kaj iru aliloken

Mia loko aŭ la via? Mitt ställe eller ditt?
Peti personon kie vi pasigos la nokton kune

Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko? Vill du se en film hemma hos mig?
Inviti personon al vidi filmon en via hejmo

Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere? Har du några planer för ikväll?
Peti rendevuon malrekte

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam? Skulle du vilja äta lunch/middag med mig någon gång?
Peti rendevuon
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Ĉu vi volas iri akiri kafon? Är du sugen på att ta en kaffe?

Peti pasigi tempon kune por ekkoni unu la alian pli bone

Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen? Får jag följa/köra dig hem?
Diri, ke vi ne volas finiri la nokton

Ĉu vi volas renkonti denove? Skulle du vilja ses igen?
Peti alian rendevuon

Dankon por bela vespero! Havu grandan
nokton!

Tack för en underbar kväll! Sov så gott!

Ĝentila maniero de fini la nokton

Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo? Vill du komma in på en kopp kaffe?
Inviti personon en vian hejmon
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Vi estas belega! Du är grymt snygg!

Komplimenti iun pri la aspekto

Vi estas amuza! Du är rolig!
Komplimenti iun pri la humoro

Vi havas belajn okulojn! Du har vackra ögon!
Komplimenti iun pri la okuloj

Vi estas granda dancisto! Du dansar jättebra!
Komplimenti iun pri la dancaj kapabloj

Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo! Du ser ursnygg ut i den där klänningen/skjortan!
Komplimenti iun pri la vestoj

Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon! Jag har inte tänkt på något annat än dig hela dagen!
Diri, ke vi multe ŝatas la personon

Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi! Det har varit väldigt trevligt att prata med dig!
Komplimenti fine de konversacio
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Mi ne estas interesita. Jag är inte intresserad.

Ĝentila maniero de deklini

Lasu min sola. Lämna mig ifred.
Direkta maniero de deklini

Foriru! Dra dit pepparn växer!
Malĝentila maniero de deklini

Ne tuŝu min! Rör mig inte!
Diri ne kiam la alia persono faras fizikajn akcelojn

Akiru viajn manojn de mi! Ta bort dina händer från mig!
Diri ne kiam la alia persono tuŝas vin kun liaj/ŝiaj manoj
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