
Expressions with LIFE Study the examples with your partner. 

 

She leads a happy life. ●Hän elää onnellista elämää. 

 

She thought marriage should be for life. ●Hänen mielestään avioliiton tulisi kestää koko elämän ajan. 

 

Two pilots lost their lives in the crash. ●Kaksi lentäjää menetti henkensä onnettomuudessa. 

 

She spent her early life in Spain. ●Hän vietti lapsuutensa Espanjassa. 

 

Her mother gave birth to her late in life. ●Hänen äitinsä synnytti hänet tavallista myöhemmällä iällä. 

 

It's nice to see an old woman so full of life. ●On mukava nähdä iäkäs nainen niin täynnä elinvoimaa. 

 

a life of David Bowie ●David Bowien elämäkerta 

 

the life of a patent ●patentin voimassaoloaika 

 

draw from life ●piirtää mallista 

 

For such a serious crime you'll probably get life! ●Noin vakavasta rikoksesta saat luultavasti elinkautisen! 

 

take out a life assurance policy ●ottaa henkivakuutus 

 

a novel of Parisian low life  ●romaani Pariisin pohjasakan elämästä 

 

Take time to see life. ●Ota itsellesi aikaa nähdä maailmaa. 

 

This portrait really is the President to the life. ●Presidentin muotokuva on aivan näköisensä. 

 

Make your music come to life ●Elävöitä musiikkiasi. 

 

Use your own phrases to give life to your writing. ●Käytä omia sanojasi elävöittääksesi kirjoitelmaasi. 

 

Hold on to that for dear life, because once you've lost it, you've lost everything. ●Pidä siitä kiinni kaikin voimin, sillä jos menetät sen, menetät kaiken. 

 

Here we are large as life and twice as handsome. ●Tässä me olemme ilmielävinä ja kahta komeampina. 

 



Dissatisfied with work he went on the streets to experience life in the raw. ●Tyytymättömänä työhönsä hän lähti kadulle maistamaan karua elämää. 

 

She is like most actors, larger than life. ●Hän on kuten suurin osa näyttelijöistä, todellinen persoonallisuus. 

 

All problems appear larger than life when you are lying in your bed at night. ●Kaikki ongelmat vaikuttavat pahemmilta yöllä, kun makaat sängyssäsi. 

 

Go away and let civilised people sleep. – Not on your life! I need your help. ●Häivy ja anna sivistyneiden ihmisten nukkua. – En ikinä! Tarvitsen apuasi. 

 

The ball seemed to have acquired a life of its own. ●Pallo näytti elävän omaa elämäänsä. 

 

Caroline was the life and soul of the party. ●Caroline oli seuran keskipisteenä. 

 

My family is my life. ●Perheeni on minulle kaikkein tärkein. 

 

He can't sleep to save his life. ●Hän ei pysty nukkumaan, vaikka kuinka yrittäisi. 

 

I cannot for the life of me remember what my teacher's name was. ●En millään muista, mikä opettajani nimi oli. 

 

A man who was prepared to lay down his life for his friends. ●Mies, joka oli valmis antamaan henkensä ystäviensä puolesta. 

 

No flexibility for workers but CEOs live the life of Riley. ●Ei joustoa työntekijöille, mutta toimitusjohtajat viettävät helppoa elämää. 

 

The annual arts festival brought the little village to life. ●Vuosittainen taidefestivaali toi pienen kylään eloa. 

 

My values have remained unchanged, values for which  

I've put my life on the line. ●Arvoni, joiden vuoksi olen vaarantanut henkeni, eivät ole muuttuneet. 

 

They were determined to breathe new life into a tradition   

that had started in 1892. ●He olivat päättäneet luoda uutta eloa perinteeseen, joka oli alkanut 1892. 

 

He took his life in his hands on their behalf. ●Hän vaaransi henkensä heidän puolestaan. 

 

Sleep is one of life's great mysteries. ●Uni on yksi elämän suurista arvoituksista. 
 

Lähde: Sanakirja.fi ( Hanki tätä ohjelma. Sillä kehityt nimittäin.) 


