
Matters of the heart Käy sydänfraasit läpi parisi kanssa 
 

He has a weak heart. ●Hänellä on heikko sydän. 

 

His heart was hammering. ●Hänen sydämensä jyskytti. 

 

a heart condition ●sydänvika 

 

He poured out his heart to me. ●Hän kevensi sydäntään minulle. 

 

affairs of the heart ●sydämenasiat 

 

a change of heart ●mielenmuutos 

 

My heart sank. ●Menetin toivoni. 

 

Don't lose heart when you get rebuffed. ●Älä lannistu, vaikka sinut torjutaan. 

 

They took heart from the success stories they heard. ●He saivat rohkeutta kuulemistaan menestystarinoista. 

 

This contract lies at the heart of present difficulties. ●Tämä sopimus on nykyisten vaikeuksien ydin. 

 

the heart of the matter ●asian ydin 

 

in the heart of London ●Lontoon keskustassa 

 

She drew a heart around his name. ●Hän piirsi sydämen pojan nimen ympärille. 

 

the three of hearts ●herttakolmonen 

 

You are a perfectionist at heart. ●Olet pohjimmiltasi täydellisyyden tavoittelija. 

 

He's got your best interests at heart. ●Hän ajattelee vain sinun parastasi. 

 

She knows the poem by heart. ●Hän osaa runon ulkoa. 

 



They have lost heart and told themselves they were never  

really writers anyway. ●He menettivät uskonsa itseensä ja totesivat, etteivät oikeasti mitään kirjailijoita 

olleetkaan. 

 

He's all heart. ●Hän on todella kiltti. 

 

Please have a heart and give her another try. ●Anna armon käydä oikeudesta ja anna hänen yrittää uudelleen. 

 

He was in good shape and in good heart. ●Hän oli hyvässä kunnossa ja hyväntuulinen. 

 

Promise? Cross my heart and hope to die, he stated solemnly. ●Lupaatko? Lupaan ja vannon, hän totesi juhlallisesti. 

 

I thank you from the bottom of my heart. ●Kiitän sinua koko sydämestäni. 

 

They could commit themselves heart and soul to  

what we were doing. ●He pystyivät sitoutumaan täysipainoisesti siihen, mitä olimme tekemässä. 

 

Only a heart of stone would not be moved. ●Vain sydämetön ihminen ei liikuttuisi. 

 

Clinton won the hearts and minds of the American people. ●Amerikkalaiset kannattivat Clintonia sekä tunne- että järkisyistä. 

 

He speculated whether he should open his heart to the friar,  

and tell him his secrets. ●Hän harkitsi, voisiko uskoutua munkille ja kertoa tälle salaisuutensa. 

 

When I read the title my heart sank. ●Masennuin, kun luin otsikon. 

 

You have to harden your heart to pain and suffering. ●Sinun täytyy olla piittaamatta kivusta ja kärsimyksestä. 

 

You'd be forgiven for thinking that 'Lovers on the Pont-Neuf'  

would be all hearts and flowers. ●Voisi luulla, että "Ponf-Neufin rakastavaiset" olisi täysin sentimentaalinen. 

 

It's a nostalgic story that tugs at the heartstrings. ●Se on nostalginen tarina, joka koskettaa sydänjuuria myöten. 

 

She was leaving her country with a heavy heart. ●Hän lähti maastaan raskain mielin. 

 

He sat down to his dinner with a light heart. ●Hän istui illalliselle kevein mielin. 



 

Don't cry your heart out. ●Älä itke noin hillittömästi. 

 

Nicholas lost his heart to this young girl. ●Nicholas menetti sydämensä tälle nuorelle tytölle. 

 

Someone had put their heart into building this place. ●Joku oli paneutunut koko sydämellään tämän paikan rakentamiseen. 

 

Mozart is close to my heart. ●Mozart on lähellä sydäntäni. 

 

He's a nice bloke and he's got a heart of gold. ●Hän on mukava kaveri ja hänellä on kultainen sydän. 

 

Her heart's desire was a baby. ●Hänen harras toiveensa oli saada lapsi. 

 

He had never had a friend who he could pour his heart out to. ●Hänellä ei ollut koskaan ollut ystävää, jolle vuodattaa murheitaan. 

 

I loved him with all my heart. ●Rakastin häntä koko sydämestäni. 

 

You are a man after my own heart! ●Sinä olet mies minun mieleeni! 

 

It broke her heart when he left. ●Naisen sydän särkyi, kun mies lähti. 

 

Only a heart of stone would not be moved. ●Vain sydämetön ihminen ei liikuttuisi. 

 

She's broke. – It's breaking my heart! ●– Hän on varaton – Mitäpä minä siitä piittaan! 

 

He knows the passage by heart and recites it word for word. ●Hän osaa kappaleen ulkoa ja voi toistaa sen sanasta sanaan. 

 

He took your criticism very much to heart. ●Hän otti arvostelusi hyvin raskaasti. 

 

He had taken to heart my advice. ●Hän otti neuvostani vaarin. 

 

You do my heart good. ●Teet minut iloiseksi. 

 

In her heart of hearts she knew that he was already dead. ●Sisimmässään hän tiesi, että mies oli jo kuollut. 

 

He had lost his heart to his neighbour. ●Hän oli rakastunut naapuriinsa. 



 

She didn't have the heart to tell him. ●Hänellä ei ollut sydäntä kertoa miehelle. 

 

She followed, her heart in her mouth, creeping nervously  

along the path. ●Hän seurasi sydän kurkussa, hiipien hermostuneesti pitkin polkua. 

 

Don't let your heart rule your head. ●Älä anna tunteidesi viedä sinua. 

 

My heart bleeds for them. ●Tunnen sääliä heitä kohtaan. 

 

My heart goes out to them. ●Tunnen suurta sympatiaa heitä kohtaan. 

 

She is a private person, not the kind of character  

to wear her heart on her sleeve. ●Hän on varautunut luonne, joka ei näytä tunteitaan. 

 

His heart's in the right place. He wants to look after his people. ●Hänellä on sydän paikallaan. Hän haluaa huolehtia omistaan. 

 

Don't go into teaching if your heart isn't in it. ●Älä aloita opettajana, ellet ole todella innostunut siitä. 
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