
Expressions with DEAD Study the examples with your partner. 
 

He was shot dead by robbers. ●Ryöstäjät ampuivat hänet kuoliaaksi. 

 

He was dead on arrival at hospital. ●Hän oli kuollut sairaalaan saavuttaessa. 

 

There were dead flowers in the vase. ●Maljakossa oli kuolleita kukkia. 

 

The exam was dead easy. ●Koe oli aivan helppo. 

 

He was dead on time. ●Hän oli täsmälleen ajoissa. 

 

If you tell anyone about this, you're dead meat. ●Jos kerrot tästä kenellekään, olet pahassa pinteessä. 

 

You marry my daughter over my dead body! ●Pääset naimisiin tyttäreni kanssa vain minun kuolleen ruumiini yli! 

 

a dead planet ●eloton planeetta 

 

dead matches ●käytetyt tulitikut 

 

The fire was dead. ●Tuli oli sammunut. 

 

a dead language ●kuollut kieli 

 

Are these glasses dead? ●Ovatko nämä lasit tyhjiä? 

 

If you are not a good writer, it is a dead certainty that you're  

an even worse poet. ●Jos et ole hyvä kirjoittaja, niin on täysin varmaa, että olet vielä 

    huonompi runoilija. 

 

dead silence ●täydellinen hiljaisuus, kuolemanhiljaisuus 

 

The whole town seems dead. ●Koko kaupunki vaikuttaa kuolleelta. 

 



'I'm sorry,' he said in a quiet, dead voice. ●"Olen pahoillani," hän sanoi hiljaisella, kylmällä äänellä. 

 

Marxism had become a dead issue for her. ●Marxismista oli tullut hänelle merkityksetön asia. 

 

My legs have gone dead. ●Jalkani ovat puutuneet. 

 

a dead investment ●tuottamaton sijoitus 

 

You're dead right! ●Olet aivan oikeassa! 

 

He was dead against the plan. ●Hän oli täysin suunnitelmaa vastaan. 

 

He stared dead ahead. ●Hän tuijotti suoraan eteenpäin. 

 

I put five pounds on the dead cert. ●Löin viisi puntaa vetoa varman voittajan puolesta. 

 

He might be a dead loss but he's still her husband. ●Hän on ehkä toivoton tapaus mutta on silti hänen aviomiehensä. 

 

Cut all the dead wood out of your life and start afresh. ●Poista kaikki turha painolasti elämästäsi ja aloita alusta. 

 

Their relationship had reached a dead end. ●Heidän suhteensa oli ajautunut umpikujaan. 

 

The project was a dead duck right from the start. ●Projekti oli varsinainen pannukakku alusta asti. 

 

The act became a dead letter. ●Tästä laista tuli kuollut kirjain. 

 

After a few years new sayings become  

as dead and as dated as the dodo. ●Muutaman vuoden jälkeen uusista sanonnoista tulee vanhanaikaisia ja

    aikansa eläneitä. 

 

As far as I'm concerned the matter's dead and buried. ●Mitä minuun tulee, niin juttu on kuollut ja kuopattu. 

 

The business plan is dead in the water. ●Liiketoimintasuunnitelma on täysin epäonnistunut. 

 



Fifteen minutes later I was dead to the world. ●Vartin päästä olin syvässä unessa. 

 

The stranger had arrived in the dead of night. ●Muukalainen oli saapunut sydänyöllä. 

 

The plant is dead as a doornail. ●Kasvi on kuollut kuin kivi. 

 

We are in the dead of winter. ●Nyt on sydäntalvi. 

 

She felt dead on her feet and didn't have the energy  

to question them further. ●Hän oli lopen uupunut eikä jaksanut enää kysellä heiltä enempää. 

 

My mother-in-law is dead from the neck up. ●Anoppini on täysi idiootti. 

 

The company came back from the dead as  

a library automation system specialist. ●Yritys saavutti taas menestystä automatisoitujen kirjastojärjestelmien

    asiantuntijana. 

 

He wouldn't be seen dead wearing such clothes. ●Hän ei suurin surminkaan laittaisi päälleen tuollaisia vaatteita. 

 

The dead hand of bureaucracy is hindering their work. ●Byrokratian rajoitukset haittaavat heidän työtään. 

 

 

 

Lähde: Sanakirja.fi (Osta oikeudet ohjelmaan ja saat aikuisten oikeasti mielenkiintoista kieltä silmiesi eteen. ) 
 


