Tizennegyedik lecke
Han kom fram och hälsade. = Idejött és üdvözölt engem/bennünket.
Hälsa Elin så gott! = Üdvözöld Elint a nevemben! (=Üdvözlöm Elint!)
Jag tror inte (att) vi har hälsat. = Nem hiszem, hogy bemutatkoztunk egymásnak.
Han hälsar inte ens. = Még csak nem is köszön.
Jag har träffat Staffan idag. Han hälsar. = Találkoztam Staffannal. Üdvözöl.
Jag kan hälsa från Birgitta. Hon ringde imorse. = Birgitta üdvözletét küldi. Felhívott ma
reggel.
Vill du hälsa honom något? = Szeretne üzenni neki valamit?
Kan jag hälsa honom något? = Adjak át neki valami üzenetet?
Vem kan jag hälsa från? = Mit mondhatok, ki üzent?
Vad kan jag hälsa honom? = Mit üzen neki? (Milyen üzenetet adjak át neki?)
Hälsa gärna honom att jag har ringt. = Megköszönöm, ha megüzenné, hogy hívtam
(telefonon).
Hur är det? / Hur är läget? / Hur står det till? = Mi újság?
Hur har du det på jobbet? = Mi a helyzet a munkahelyen?
Hur har ni det hemma? = Mi a helyzet nálatok otthon?
Bra, tack. = Minden rendben, köszönöm.
Bara bra. = Minden OK.
Så där. = Elvagyunk. (Nincs minden teljesen rendben.)
Hur går det för lilla Karin på dagiset? = Hogy érzi kicsi Karin magát az óvodában?
Hur går det med svenskan? = Hogy haladsz a svéddel?
Det går mycket bra, tack! = Nagyon jól, köszönöm.
Hur mår du? = Hogy érzed magad?
Inget vidare. = Nem valami jól.
Mår du illa? = Rosszul érzed magad? (közérzetre kérdezünk rá így.)
Jag känner mig yr. = Szédülök.
Jag sätter mig ner. Jag hoppas det går över snart! = Leülök. Remélem, hamar elmúlik.
Krya på dig! = Mihamarabbi jobbulást!
Kan du hälsa Ellen att jag ringer henne imorgon? = Megmondanád Ellennek, hogy felhívom
holnap?
OK, jag måste gå nu tyvärr. Det var kul att ses! = Sajnos, most mennem kell. Jó volt
találkozni!
Har du det inte roligt? = Nem érzed jól magad? (Itt, a társaságban, a buliban?)
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Ha det så bra! = Minden jót!
Trevlig helg! = Kellemes hétvégét!
Trevlig resa! = Kellemes utat!
Tack för trevliga sällskapet! = Köszönöm a kellemes társaságot!
Hoppas allt bra med dig! = Remélem minden rendben Veled!
Tack på förhand! = Elôre is köszönöm!
Hallgasd minden nap a Swency online svéd gyakorló hangoskönyvét! Jó gyakorlást kíván
Neked: A Swency Csapata
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