
They started school a fortnight ago.

Két hete kezdték el az iskolát.
Spring comes after winter.

A tél után a tavasz jön.
I felt bad afterwards.

Utána rosszul éreztem magamat.
It happened a long time ago.

Hosszú idővel ezelőtt történt. (Régen történt.)
You can stay here as long as you like.

Addig maradhatsz itt, ameddig csak akarsz.
I will visit you as soon as I can.

Meg foglak látogatni, amint tudlak.
They finally arrived at 10 past 9 in the morning.

Végül reggel 9 óra 10 perckor érkeztek meg.
You can borrow three books at a time.

Egyszerre három könyvet kölcsönözhetsz ki.
She usually gets up at dawn.

Általában hajnalban szokott felkelni.
I like to go running at dusk.

Szeretek sötétedéskor futni menni.
Let's meet there at midnight.

Találkozzunk ott éjfélkor!
They work at night.

Éjszaka dolgoznak.
We have lunch at noon every day.

Mindennap délben ebédelünk.
I must leave at once.

Azonnal indulnom kell.
Mary was dating two different guys at the same time.

Mary egyszerre két sráccal randizott.
Think carefully before you answer.

Alaposan fontold meg, mielőtt válaszolsz!
I will finish it by tomorrow afternoon.

Holnap délutánig be fogom fejezni.
By the time she gets there, it will be nearly dark.

Mire odaér, már majdnem sötét lesz.
I went to sleep during the lesson.

Elaludtam a tanóra alatt.
She lived abroad for several years.

Több évig külföldön élt.
He has been sick for a week.

Egy hete beteg.
We are only going to stay here for one night.

Csak egy éjszakára fogunk megszállni itt.
The library is open from Monday to Friday.

A könyvtár hétfőtől péntekig van nyitva.
I immediately recognized him.

Azonnal felismertem őt.
My flight leaves in less than an hour.

A repülőm kevesebb mint egy óra múlva indul.
World War 2 broke out in 1939.

A 2. világháború 1939-ben tört ki.
It may snow in the afternoon.

Lehet, hogy délután havazni fog.
Most people like watching TV in the evening.

A legtöbben szeretnek esténként tévézni.
You can see her in the morning.

Reggel láthatod őt. (Reggel találkozhatsz vele.)
He has just arrived.

Az imént érkezett meg.
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