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bjeffe v.  (gjø, halse)   ί [ǥavjizɔ]   #   ώ [ilaktɔ]    #   ώ [aliΧtɔ]    #    

ά [urljazɔ]   /   bjeffe  ut (bjeffe fram)  έόά [lɔ apɔtɔma/kɔfta]    

:   bjeffe ut en ordre  έάή [lɔ kɔfta mja ðiataji]    :   sersjanten 

bjeffet ut en ordre  ίύή [ɔ lɔçiaz ǥavjis mja ðiataji]    /    

hunden angrep uten å bjeffe  ί έίίί [tɔ 

skili pitik Χɔriz na ǥavjisi]   /   hunden bjeffet på de forbipasserende  ύ

ύύ [ɔ skilɔs aliΧtus tus prastikus]    /    -  nei! bjeffet han/sa 

han tvert  όίά [ɔçi ip kɔfta]    

bjeffing f.m. (gjøing, hundeglam)  ύ [tɔ aliΧtima]    #    ή [i ilaki]     #    

(dagl.) ύ [tɔ ǥavjizma]     #    ά [tɔ ǥavjizma]    /   vi kunne høre 

bjeffingen fra hunden  ύύίύ [bɔrusam 

na akum ta ǥavjizmata tu skilu]    

bjelke m.  ό [ɔ ðɔkɔs]    #   (bom, drager, sperre)  ά [tɔ ðɔkari]   #    

ό [tɔ kaðrɔni]   #   (planke) έ [tɔ maðri]      /    den bjelken tåler stor 

belastning/bærer en stor vekt  ήόέάί [afti i ðɔkɔz ðçt 

mǥali pisi]      

bjelkelag n. (bjelkene som bærer golv og tak)   ίάίά

 ή [ðɔki /ðɔkaria pu stirizun ðapðɔ k ɔrɔfi] 

bjelkeloft n. (sperretak, himling med synlige bærebjelker) έό  ί

 ά  [skpi m kaðrɔnia (Χɔris tavani)] 

bjelle f.m.  ά [i kambana]    #  (klokkeinstrument: håndbjelle)  ύ

 ύ [tɔ kuðuni tu çriu]    #   (stor sauebjelle) ά [i trɔkana]   #   ά

  [tɔ trɔkani]    /    henge bjella på katten (våge livet for felles beste,  ordrett:  ”hente 

ormen ut av hullet”)  άίόύ [vǥazɔ tɔ fiði apɔ tin dripa]   

bjelleklang m. (ringling, klunking av/med bjeller)  όώ [ɔ ɔrivɔs  

 kuðunjɔn]   

bjellesau m.  έ [tɔ giɔsmi]    #  έ [tɔ gsmi]    #   (lederskikkelse,  

pioner) ά [ɔ brɔstaris]   #  ό [ɔ taǥɔs]   #   ό [ɔ 

prɔtɔpɔrɔs]  

bjørk f.m.  ύ [i simiða] 

bjørke-  (av bjørk)  ύ[simiðinɔs]   #   όύύ [apɔ ksilɔ simiðas]  

bjørkerakle f.m.  ίύ [ɔ iulɔs simiðas]  

bjørn m. ά [ɔ arktɔs]    #   (bokst. og overf. om menneske)(bamse) ύ [i  

arkuða]    /   (astr.) Lille bjørn  ή 'A [i mikri arktɔs]    /    (astr.) Store bjørn  

ά'A [i mǥali arktɔs] 

bjørne-  (bjørnelignende)  ί [arkuðisiɔs]  

bjørnebinne f.m.  (hunnbjørn)  ύ [i arkuða] 

bjørnebær f.m.  ύό [tɔ mavrɔ vatɔmurɔ]     

bjørnebærbusk m.  ά [i vatɔmuria] 

bjørneskinn n.  ά ύ [i prɔvja arkuðas]    

bjørnetemmer m.  ά [ɔ arkuðjaris]     #    (kvinnelig b.) ά [i  

 arkuðjarisa] 

bjørnetjeneste f.m.  ήέ [i kaki ksipirtisi] 
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bjørnunge m.  ά [tɔ arkuðaki] 

bla v.  ώ [filɔmtrɔ]    #    ί [ksfilizɔ]    #   ίί [jirizɔ tis  

sliðs ]     /    bla gjennom ei bok/et tidsskrift  ίέίό 

[ksfilizɔ na vivliɔ/priɔðikɔ]    /   bla i (kikke i, lese overflatisk)  άά 

[ðiavazɔ sta mtaΧta]    :    bla i ei avis/en katalog  άά 

ίέά [ðiavazɔ sta mtaΧta mja fimriða/naŋ gatalɔǥɔ]    :    bla i et 

ukeblad  ίίόύ [jirizɔ tis sliðs nɔs priɔðiku]    /   bla 

om (til ny side)  ίί [jirizɔ sliða] 

bla-bla n.  (vrøvl, tøys, løst snakk)  ί [arɔlɔjis]   

Black Power (bevegelse for økt makt til de svarte i USA)  ύύ [i mavri ðinami] 

blad n. (klinge på kniv o.l.) ά [i lama]    #   ί [i lpiða]    #     ά [/i  

kama]    #   ό [i kɔpsi]    #   (blad på propell, ventilator o.l.)  ύ

έ  [tɔ ptrijiɔ (prɔplas/likas k ta lipa)]    #   (løvblad) 

ύ [tɔ filɔ]    #    (avis) ί [i fimriða]    #    (ark) ύύ 

[tɔ filɔ Χartju]     /    et ubeskrevet blad (en ukjent størrelse, et stort spørsmålstegn)  

έάό [na mǥalɔ rɔtɔmatikɔ]    /    nappe (kron)bladene av en 

blomst  ίέά [ksfilizɔ na anɔs]    /    sette nye blader (spire)  

άέύ [vǥazɔ na fila]    /   ta bladet fra munnen  (si sin mening rett ut)  

ώόά [milɔ dɔmbra/kaara]    ώέόό  [milɔ ksɔ 

apɔ ta ðɔndja]    :   all ros til han/han skal ha all ros for at han sa klart ifra/tok bladet 

fra munnen  ά'έό ό [bravɔ tu pu p ksɔ apɔ ta 

ðɔndja]  

bladbete m.  (bot.) (mangold, sølvbete, Beta vulgaris cicla)   έ [tɔ ssk(u)lɔ] 

bladhjørne n.  (bot.) ά [i masΧali]  

bladhjørne-  (bot.) ί [masΧaljɔs]    

bladlus f.m.  (entom.)(insektslekten) ί [i afis]    #   ί [tɔ afiðɔ(n)]    #     

 (plantelus) ί[i mliŋgra]    #   ό [i fitɔpsira] 

bladløs adj.  (om tre: nakent, som har mistet bladene)  έ [apɔfilɔmnɔs] 

bladmage m.  (den tredje av de fire magene som drøvtyggere har)  ίό

 ύ [ɔ tritɔs stɔmaΧɔz mirikastiku] 

bladnerve m.  ύύ [tɔ nvrɔ filu] 

bladrik adj.  (lauvrik, løvrik)  ύ[ðasifilɔs]    #   ύ [pɔlifilɔs] 

blaff n.  (lysglimt) ίά [i akarja lampsi]   #   (vindpust)  ήέ [i  

 pnɔi anmu] 

blaffe v.  (lydord: blafre, smekke, klikke, klapre, knipse, plaske, skvulpe)  ί[platajizɔ]     

 /   vinden fikk flaggene/seilene til å blaffe  έέί

 ίά [ɔ aras kan na platajizun i sims/ta panja] 

blaffen  bare i uttrykket:  gi blaffen i (ignorere, ikke bry seg om, være likegyldig overfor, overse)  

ώ [apsifɔ]    #   έ [paravlpɔ]    #   ώ [aǥnɔɔ]    #   ώ [amlɔ]    

#   ώ [prifrɔnɔ]    #   ώ [aðiafɔrɔ]      

blafre v.  ή [trmɔzvinɔ]    #    (sitre, rasle, om løv:  skjelve) ά  

[anatriçazɔ]   #   (flimre, skimre, lyse svakt)  έ [aΧnɔfŋgɔ]    #  

ί[lambirizɔ]    #   ή [trmɔzvinɔ]    #   (vaie, flagre) ί
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[kimatizɔ]    #   ώ [ptɔ]    #  (lydord: blaffe, smekke, klikke, klapre,  plaske, skvulpe) 

ί[platajizɔ]     /   flagg som blafrer i vinden ίί

ύίέ[sims pu kimatizun/ptun/platajizun stɔn ara] 

blafrende adj.  (blinkende, blakrende) ό[trmɔzvistɔs]      

blafring f.m.  (flaksing, flagring, vifting)  ά[tɔ anaptarizma]    #   (lydord:   

blaffing, klapring, knipsing) ά [tɔ platajizma]    /     blafringen i flaggene  

άί [tɔ platajizma tɔn simɔn] 

blakk adj.  (pengelens)  έ [rstɔs]    #    ά [afraŋgɔs]    #   (som ikke har så mye  

som en tier/femmer) έέ[aðkarɔs/apndarɔs]    /    helt blakk 

(ruinert)  ώ έ[ndlɔs apndarɔs]    #   ί [batiris]    #    (uten 

en rød øre) ά [afraŋgɔs]    /    være blakk (stå på bar bakke)  έέ [mnɔ 

rstɔs]   #  έά [mnɔ stin psaa]    :    jeg er helt blakk  ίώ

έ [im ndlɔs apndarɔs]    #   (jeg har ikke en eneste/fem flate  øre)  έ

άή [ðn Χɔ ðkara tsakisti]    #  έή [ðn Χɔ psili]   #   (jeg er 

raka fant)  ίί [im batiris]    #   ίίί[im pani m pani]    

blakke v.  (i (kort)spill: loppe, flå) ώ [maðɔ]    #    ί [ksafrizɔ]    /    han ble  

fullstendig blakket i kortspill  άάά [tɔŋ ksafrisan ja 

kala sta Χartja] 

blakre v.  (om lys: brenne urolig, blafre)  ί[lambirizɔ]     #   ή  

 [trmɔzvinɔ]    /    stearinlyset blakret i hånden hennes   ίό

 έ [tɔ kri trmɔzvin stɔ çri tis] 

blamere seg v.  (gjøre seg til  latter, være pinlig for)   ά [drɔpjazɔm] 

blande v.  (mikse) ύ [anamiǥniɔ]   #   (blande seg med hverandre, komme sammen,  

møtes, treffe hverandre) ί[zmiǥɔ]    #   (røre sammen, kombinere) ύ  

[anakatvɔ]    #   ώ [anakatɔnɔ]   #   (blande sammen, rote sammen, vikle 

sammen)  ύ [brðvɔ]    #   (om metaller etc.)  ί [siŋgrnɔ]    #   

(legere, blande med kvikksølv)  ώ[siniðrarjirɔnɔ]    #   (sette sammen, 

kombinere)  ώ [nɔnɔ]    /    blande forretninger med fornøyelser   ύ

ύάίέ [brðvɔ/anakatvɔ ti ðulja 

m tim psiΧaǥɔjia/ti ðiaskðasi]    :    ikke bland forretninger og fornøyelser  

ύάί [min brðvis ti ðulja m tim psiΧaǥɔjia]    :    

jeg blander aldri forretninger og fornøyelser   ύέ ά

έ [ðn anakatvɔ pɔt ti ðulja m ti ðiaskðasi]    /    blande hydrogen med 

oksygen  ώόό [nɔnɔ iðrɔǥɔnɔ m ɔksiǥɔnɔ]   /    blande i (spe 

ut, fortynne) ώ [arɔnɔ]    #  ώ [ariɔnɔ]    #   (tilsette) έ [prɔstɔ]     

:     de blandet bedøvelsesmiddel i vinen hans  έόί 

[valan narkɔtikɔ stɔ krasi tu]   :   han blandet litt brandy i teen (han spritet opp teen med 

litt brandy)  όίάάϊ  [prɔss liǥɔ kɔnjak stɔ tsaï tu]    /   

blande mel og vann  ύύό [anakatvɔ alvri knrɔ]    /    blande  

sammen (rote til) ύ [brðvɔ]    :    ikke bland sammen (ulike) drinker (ikke 

miks drinkene) ύά [min brðvis ta pɔta]    :    jeg blandert sammen 

datoene (jeg surret med datoene)  έί [brðpsa tis imrɔminis]   



 4 

/    blande sannhet med løgn  ύήέ [anakatvɔ tin aliia 

m tɔ psma]    /    blande seg  ύ [anakatvɔm]    /    blande seg bort/inn/ 

opp i (stikke nesen bort/opp i)  ύ [anakatvɔ]    #    ί [parmvnɔ]    

#   ί [pmvnɔ]    #   ώύά [Χɔnɔ ti miti mu s kati]   #  

ί [kspsaΧnizɔ]    #   ύ [anakatvɔm]     :    blande seg bort i  

allting  ύό [anakatvɔm s ɔla]    :   du skal nå alltid blande deg  

bort i ting du ikke har noe med!   ώύίέ

[ðiarkɔs anakatvs ki pu ðn s sprnun]   #   όέί [ɔla li na 

ta kspsaΧnizi]    :   hver gang han blander seg inn, så roter han det til  άά

ίάά [ka fɔra pu parmvni ta kani alasa]    :    ikke 

bland deg bort i/opp i mine affærer  ύίέ

 [min anakatvs/parmvnis stiz ðuljz mu]    :    slutt (med) å blande deg borti 

mine saker!  άίέ [paps na pmvnis stiz ðuljz 

mu]   :   slutt (med) å blande deg inn i samtalen vår!  άί

ήή [paps na parmvnis sti sizitisi mas]   /    ikke bland deg inn!  (hold deg i 

ro! ikke bry deg! pass dine egne saker! egent.: «sitt på eggene dine!»)  ά'ά 

 [kais stavǥa su]   :   ikke bland deg opp i andres anliggender!  ί

όά[min pmvnis stis ipɔsis tɔn alɔn]     :    blande seg inn 

i/bryte inn (i en samtale) ίέ [bnɔ sti msi]    :    blande seg inn i et lands 

indre anliggender  ί άώ [pmvnɔ sta sɔtrika mjas 

Χɔras]    :   han blandet seg i/med mengden/menneskemassen   ύ

ή [anakatftik m tɔ pliɔs]    /   blande seg med (pleie omgang med, omgås)  

έ [sinanastrfɔm]   # ύ[simfirɔm]   #   ί

[siŋΧrɔtizɔm]    /   blande ut (spe ut, tynne)  ώ [arɔnɔ]    #  ώ [ariɔnɔ]   #   

ύ [nɔvɔ]   #   (utvanne) ά [nruljazɔ]    :  blande ut melk/vin  ύ

άί [nɔvɔ ǥala/krasi]    :   blande ut melk/vin med vann  άά

ί [nruljazɔ ǥala/krasi]     :    blande vann i vinen (fortynne vinen med vann)  

ώί ό [arɔnɔ tɔ krasi m nrɔ]    #   ίί [vaftizɔ tɔ 

krasi]    /   olje og vann blander seg ikke  άόύ[tɔ 

laði k tɔ nrɔ ðn anakatvɔnd] 

blandeapparat n.  (miksmaster, mikser)  ήί [ɔ anamiktiras kuzinas]    #  

 ί [ɔ miksr] 

blandes v.  (blande seg, bli blandet) ύ [anakatvɔm]    #   (om metaller etc.)   

 ί [siŋgrnɔm]   

blandet adj.  (blandings-)  ό [miktɔs]    #  (oppblandet, sammenblandet, usortert)  

ά [anakatɔs]    #   ώ[aksΧɔristɔs]     #    (oppblandet, assortert)  

ά[anamiktɔs]    #   ύ [simiktɔs]    #   (sammensatt, sammenflettet)   

ή [simijis]    /    blandet drops (assorterete godterier, konfekt) ά

ί[anamikta ǥlikizmata]    /    blandede raser  έέ 

[anakatmns fils]    #   άέ [anamikts fils]    /   en blandet mottagelse  

άή [anamikti ipɔðɔçi]     /    et blandet ekteskap  όά [ɔ 

miktɔz ǥamɔs]    /    et blandet tall (et tall som består av et heltall og en brøk)  

ήό[simijis  arimɔs]    /    med blandede følelser  ά
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ή [m anamikta sinsimata]    /     smør blandet med margarin  

ύάί[vutirɔ anakatɔ m marǥarini]  

blanding f.m.   ί [tɔ miǥma]   #   ύ [tɔ simfirma]   #   ά

  [i anamiksi]     #   (miksing, sammenblanding, sammenkomst, samleie)  ί

 tɔ zmiksimɔ]    #  (mikstur) ί [i miksi]    #   (sammensurium) ά [tɔ  

amalǥama]    #   ί [i pansprmia]    #   (blanding, sammensurium)  

ά [i salata]    #   (legering) ά[tɔ krama]   #   (miksing, melering)  

ά [tɔ anakatma]    #   ά [tɔ anakatɔma]    #   (iblanding, 

sammenblanding)  ί [i pimiksia]    #   ά[i krasi #   (blandingsrase, 

krysning) ύ [i ðiastavrɔsi]    /    blanding av krydder ά

ώ [tɔ krama baΧarikɔn]    /    ei brokete blanding av raser/språk  

ίώώ [mja pansprmia filɔn/ǥlɔsɔn]  /   ei eksplosiv blanding  

όί [kriktikɔ miǥma]   /   et muldyr er blanding av hest og esel  

άύόϊύ [tɔ mulari in ðiastavrɔsi alɔǥu k 

ǥaiðurju]   /    han er en blanding av gode og dårlige egenskaper  ίάώ

ώ [in krama artɔn k aðinamjɔn] 

blandings-  (blandet)  ό [miktɔs]   #   ό [miktɔs] 

blandingsekteskap n.  (inngifte)  ί [i piǥamia]   #   (av personer av ulik rase eller  

religion)  ί [i epimiksia]   #   όά [ɔ miktɔz ǥamɔs]   # 

  pl. ίά [i mikti ǥami] 

blandingsrase f.m.  (krysning) ύ [i ðiastavrɔsi]   #   (om personer (eks. kreol,  

mulatt),  om dyr og planter: krysningsprodukt, bastard, hybrid)  ά [ɔ miǥaðas]    /    

et dyr/ei plante av blandingsrase  ώόό ύ [zɔɔ/fitɔ apɔ 

ðiastavrɔsi]    :    sauer av blandingsrase  όόύ [prɔvata apɔ 

ðiastavrɔsi]   

blandingsøkonomi m.  ήί [i mikti ikɔnɔmia] 

blank adj.  (glitrende) ό [Χandrinɔs]    #   (glassklar, blankpolert) ό

[jalistrɔs]    #   (polert, glanset, glinsende) ό [stilpnɔs]     #   (om øye:  funklende, 

tårevått) ό [glarɔs]    #   (om bil, hav o.l.: skinnende, speilblank)  ό

[astraftrɔs]    #   (ubeskreven)  ά [aǥraf(t)ɔs]   #   έ[nɔs]   #   (tom, hvit) 

ό [lfkɔs]    #    (uvitende) ή [aðais]    #   ί [aniðɔs]    #    (om sjøen:   

speilblank, uten bølger) ύ [akimandɔs]    #   (regelrett, utvetydig)  

ί [aprifrastɔs]    #    (absolutt, kategorisk) ό [apɔlitɔs]   #   

ό [katiǥɔrimatikɔs]    #   (direkte, kategorisk, uten omsvøp)  

ά [aprɔsçimatistɔs]    #  (ren, kategorisk) ό[kaarɔs]   /  

en blank stemme (ved avstemning/valg)  ή [apɔçi]    :    tre stemmer for, en imot og 

to blanke stemmer  ήέίάύέ [tris psifi ipr mia kata 

k ðiɔ apɔçs]     /    et blankt ark  άί [aǥraf(t)ɔ Χarti]   #   όί 

[lfkɔ Χarti]    :   gi meg et blankt ark  ώέό [ðɔs mu mja na kɔla]    

/    blankt avslag  ίόάή ά  

[aprifrasti/apɔliti/aprɔsçimatisti/kaari arnisi]   :    jeg fikk blankt avslag  (jeg ble blankt 

avvist)  άίήά [sinandisa aprifrasti/kaari  
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arnisi]    # ήήά [vrika katiǥɔrimatiki arnisi]    /   han  

nektet blankt  ήά [arniik katiǥɔrimatika]    /    helt blank 

(totalt uvitende)  ώί  [ndlɔs aniðɔs]    /   når det gjelder juridiske saker, 

er jeg helt blank (helt på jordet/totalt uvitende)  άέίώ

ί[s nɔmika mata im ndlɔs aniðɔs]    :   når det gjelder musikk, er jeg helt 

blank  ίόή [ðŋ gatalavnɔ ǥri apɔ musiki]    :    når det 

gjelder økonomi,  er jeg helt blank  άίίή [sta 

ikɔnɔmika im tliɔs aðais]     

blankett m.  (skjema, formular)  έ [tɔ ndipɔ]    #   (utfyllingsblankett) έ

 ή [tɔ ndipɔ ja simblirɔsi]     /     blankett med anmodning om teknisk  

kjøretøykontroll  έήόέά[ndipɔ m 

prɔtrɔpi ja tΧnikɔ lnΧɔ ɔçimatɔn] 

blankhet f.m.  (skinn, skjær, polish) ά [i jialaða]     

blanking f.m.  (polering, pussing, fargebehandling, maling, sminking) ή [i vafi]    #     

 ά [tɔ vapsimɔ]   

blankofullmakt m.  ήώ[apɔðɔçi n lfkɔ]  

blankokreditt m. ίώ [i pistɔsi n lfkɔ]   

blankosjekk m.  ήή [i aniΧti pitaji]    #   ήώ [pitaji n lfkɔ]     

 /    signere en blankosjekk   άάή [ipɔǥrafɔ aniΧti pitaji] 

blankpolert adj.  (plankpusset, skinnende blank) ό[jialistrɔs]    /   en blankpolert  

 bil  ίί [jialistrɔ aftɔkinitɔ] 

blankvers n.  (femfotede jamber uten enderim)  άί [ɔ  

 anɔmiɔkataliktɔs stiΧɔs]    #   ί [ɔ anɔmiɔkataliksia] 

blant prep.  ά [anamsa]   #   έ [msa s]  #   όά  [apɔ anamsa]    #    

(en av)ύ [mtaksi]    #    ύ [anamtaksi]    /    blant annet   ά

[ks alu]    #    ύά [mtaksi alɔn]    #    ά'ά [anamsa stala]    

(i tilllegg til andre ting) ά[sin dis alis]     /    blant andre  ά'

ά [anamsa salus]    /    blant andre ting/saker  ύ άά 

[mtaksi alɔn praǥmatɔn]    /    blant de fremste (beste, første) ύώ 

[mtaksi tɔm brɔtɔn]    /    blant de tilstedeværende  άό [anamsa 

stus parɔnds]    /   blant funnene var det også...  ύάή

έ. [mtaksi tɔn vrimatɔn itan k na]    /    blant gutter generelt er fotball populært 

(gutter generelt liker fotball) 'όάέά [staǥɔria jnika arsi i 

bala]    /    blant oss (oss imellom)  ύ [mtaksi mas]    /    blant søkerne var...  

ύύή [mtaksi tɔn tundɔn itan]    /    blant vedleggene fant jeg 

en sjekk  ώήή [sta sɔklista vriska k mja pitaji]    

/   Donau er blant/ei av de lengste elvene i verden  ύίύ

ύώό [ɔ ðunavis in mtaksi tɔn mǥalitrɔn pɔtamɔn du 

kɔzmu]    /   du er/befinner deg blant venner  ίύί [vrisks 

mtaksi filɔn]    /    han er blant de beste pianistene  ίέύ

ί [in msa stus kalitrus pianists]     /    Nilen er blant de lengste elvene i 

verden  ίίάύύό [tɔ nilɔs 

in anamsa stuz mǥalitrus pɔtamus tu kɔzmu]    /   når du er blant venner  ό
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ίάί [ɔtan vrisks anamsa s filus]    /    utdeling av et 

rundskriv blant mannskapet på båten  ή ίέόέ

ώ [ðianɔmi ŋgikliu stɔ kana apɔ ta mli tu plirɔmatɔs]     

blasert adj.  έ [blaz] 

blasfemi m.  ήί [i vlasfimia (tɔn iɔn)]    #    ή [i  

vlastimia]   #   ύ [tɔ anɔsiurjima]    #    (skjending, krenkelse, 

vanhelligelse) ή [i vvilɔsi]     #   (latterliggjøring av religionen) 

ώί [ðiakɔmɔðisi tis riskias]    /    bare tanken på det er  

ren blasfemi   ίήήόί[in vlastimia 

akɔma k na tɔ skftis] 

blasfemisk adj. (hedensk, gudsbespottelig)  ά [vlastimɔs]    /    blasfemisk språk  

(bannskap)  άώ [vlastimi ǥlɔsa]     /    være blasfemisk (spotte gud, 

misbruke Guds navn)  ώ [vlastimɔ] 

blastoderm m.  (biol.)(cellelag i (befruktet) egg)  ό [tɔ vlastɔðrma] 

blazer m.  (sommerjakke (med foreningsmerke på)) άήό[tɔ  

 sakaki (m tɔ sima silɔǥu)] 

blefaritt m. (betennelse i øyelokket)   ί [i vlfaritiða] 

bleie f.m.  ά [i pana]   #   (pl.) ά [i  pans]    #   (oftest i fl.tall) ά ύ

  [ta panja (mɔru)]    #   ά [ta sparǥana]    #    (reiver, svøp)  άi 

faskia]    #   έi faskis]    /    være på bleiestadiet/i småbarnsalderen  

ίίά [vriskɔm/im sta sparǥana] 

bleik adj. (blek) ό [Χlɔmɔs]    #    (om farge: lys) ό [aniΧtɔs]    #   (blass, gusten,  

sykelig)  ά [arɔstjaris]    #   ί[kitrinɔs]   #   ό [ɔΧrɔs]   #   (matt, 

utydelig,  svak, smal)  ό [aΧnɔs]    /   bleik i ansiktet  ό [ɔΧrɔprɔsɔpɔs]    

/    et bleikt ansikt  όό [aΧnɔ prɔsɔpɔ]    /    hvorfor er du så bleik?   

ίίί[jati is kitrinɔs] 

bleike v.  (bleke)ί [lfknɔ]    #   (hvitte, kalke, om tøy: bleike)  ί [asprizɔ]     #     

(misfarge, farge av;  polit. nedgradere)  ί[apɔΧrɔmatizɔ]     /    bleike 

laknene  ίό [lfknɔ ta sndɔnja]     /    bleike tøy  ί

ύ [lfknɔ ruΧa] 

bleike-  (bleke-, blekende)  ό [apɔΧrɔstikɔs] 

bleikemiddel n.  (bleikepulver) ό [tɔ lfkandikɔ]    #   ήί [i  

 lfkandiki usia] 

bleikende adj.  ό [lfkandikɔs] 

bleiking f.  ύ [i lfkansi]   #   (avfarging, misfarging) ό [ɔ  

apɔΧrɔmatizmɔs]    #    (av håret) ό [i dkɔlɔrasiɔn]     /    (hos frisøren) 

jeg ønsker bleiking  έ ό [lɔ mja dkɔlɔrasiɔn]      

bleikne v.  (blekne) ά[Χɔmjazɔ]   #   ί [asprizɔ]   #   ίό [jinɔm  

ɔΧrɔs]   #   (tape seg, miste sin tiltrekning)  ίό [jinɔm vartɔs]    /    knokler  

som ligger og bleikner i ørkenen   όίέ [kɔkala pu 

asprizun stin rimɔ] 

blek adj.  (bleik) ό [Χlɔmɔs]   #   (om farge: lys) ό [aniΧtɔs]   #   (matt, utydelig,  

svak, smal, tynn) ό [aΧnɔs]    /    bli blek (miste friskheten sin, også: mugne, morkne)  
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ά [panjazɔ]    :   han ble helt blek  άό [panjas ɔlɔklirɔs]    /   et 

blekt smil (et sykt smil)  όό [ɔΧrɔ Χamɔjlɔ]    /   noe blek  ύ 

[ɔΧrutsikɔs]   

bleke v.  (bleike, overf. hvitvaske)ί [lfknɔ]    #   (hvitte, kalke)  ί [asprizɔ]     

#   (misfarge, farge av;  polit. nedgradere) ί[apɔΧrɔmatizɔ]   #   (falme)  

ί[ksasprizɔ]    /    klær som var falmet av sollyset  ύέό

ή [ruΧa ksasprizmna apɔ tɔn iliɔ] 

bleke-  (bleike-, blekende)  ό [apɔΧrɔstikɔs] 

blekfarget adj. (med lys farge)  ό [aniΧtɔΧrɔmɔs] 

blekgul adj.  (bleikgul, okergul) ί  [ɔΧrɔkitrinɔs] 

blekhet f.m.  ό [i ɔΧrɔtita]    #   ά [i Χlɔmaða]    #    (mildhet, sarthet,  

bløthet)  ό [i apalɔtita]    #   (hvithet) ά [i aspraða]    #   

ί [i asprila]    #    (voksaktighet)  έ [tɔ krɔma]    #   (gulhet, en gul 

flekk)  ά [i kitrinaða] 

bleking f.m.  se bleiking 

blekk  n.  (skriveblekk) ά [tɔ mlani]   #   ά [i mlani]    /   skrive med blekk   

 άά [ǥrafɔ m mlani] 

blekkboks m.  (blikkboks) έ [ɔ tnks]   

blekkdråpe m.  όύ,  [i staǥɔna tu mlanju]    /   da blekkdråpen løste  

seg opp i vannet...  όόύάέό [ɔtan i 

staǥɔna tu mlanju aplɔs msa stɔ nrɔ]  

blekke f.  (om avis:  lefse, avisblekke)  ά [i laΧanɔfilaða]   

blekkflekk m.  ά [i mlanja]    #   ά [tɔ mlanjazma]    #    ί

ά [i kiliða mlani]    #   έύ [ɔ lkz mlanju]    /    blekkflekker  

ίέίύ [kiliðz/lkðz/stiǥmata mlanju] 

blekkhus n. (lita blekkflaske/-beholder)  ήά [i iki mlanis]   #   ί

  [tɔ mlanɔðɔçiɔ]    #   ά [tɔ kalamari]    

blekkjertel m. (zool.)(blekksekk hos blekksprut)  όά [ɔ mlanifɔrɔs  

 sakɔs] 

blekkplate f.m.  (blikkplate) ί [i lamarina]   #   (blekkplate, stekeplate)  

     ύ [i lamarina (furnu)]״ί״ 

blekksprut m.  ά [tɔ kalamari]    #  ((åttearmet) blekksprut)ό[tɔ  

 (ɔ)Χtapɔði]    #   (liten blekksprut) ά [tɔ kalamaraki]    #   pl.  

(blekksprutringer) ά [ta kalamarakia]    #   (tiarmet blekksprut) 

ά [i supja]    /    blekksprut  dampet i vin  όά[Χtapɔði 

krasatɔ]    /    blekksprut (matrett: ofte tilberedt medi olje og eddik) ό[tɔ 

Χtapɔði]     /    kokt blekksprut med ris  έά[supjs pilafi]  /    små 

blekksprut med spinatέά[supjz m spanaki]    /    stekte 

blekksprutringer  άά[kalamarakia tiǥanita]      

blekne v.  (bleikne) ά[Χlɔmjazɔ]    #   ίά [prɔzðiðɔ Χɔmaða]    #  

(ødelegges, bederves, skjemmes, brytes ned, bli dårlig)  ώ[aljɔnɔ]   #   (bli likblek  

av redsel eller forbauselse, stå som naglet til stedet)  ώ [krɔnɔ]    #   (falme, blekne)   
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ί [ksasprizɔ]    # ή [zvinɔ]    #   ώ [ɔΧriɔ]    #    (bleke/blekne, gjøre/ 

bli gul)   ί [ɔΧrnɔ]     /    blekne ved synet av... άέ 

[Χlɔmjazɔ sti a tu]    /    da han så meg, bleknet han   όίέ[ɔtan m ið 

krɔs]    /    denne fargen blekner aldri  όώώέ [aftɔ tɔ 

Χrɔma ðn aliɔnt pɔt]    /    fargen bleknet  ώά [tɔ Χrɔma akɔps]    /   

han/hun bleknet av redsel  ώόό [Χlɔmjas apɔ fɔvɔ]    #   ίό 

ό [kitrinis apɔ tɔ fɔvɔ tu]    /    han/hun bleknet da hun så meg  ί

όί[ɔΧrias ɔtan m ið]    /    hennes ondskap blekner ved siden av din  

ίάάή [i kakia tis ɔΧria brɔsta sti ðiki su]    /    håret 

mitt bleknet (jeg ble grå/hvit i håret)  

ά ά [ta malja mu lfkanikan]    /    inntrykkene hans bleknet 

snart  ώύέ [i ndipɔsis tu sindɔma zvisan] 

blekning f.m.  (gulning)  ί [tɔ kitriniazma] 

blekrød adj.  (lyserød)   όό [aniΧtɔ kɔkinɔ]     /    en blekrød farge  έό

 ό [na apalɔ kɔkinɔ]    #    έόό [na aniΧtɔ kɔkinɔ] 

blemme f.m.   (blære) ά [i fuskala]    #   ό [tɔ pɔmfɔliǥa]    #   (vable,  

gnagsår) ύ[i fliktna]    #   (folk.) ή [i kandila]    #   ύ 

[i karula]    /    få blemmer i hendene  έά [ta çria mu plijazun]    

:   jeg er ikke vant til på grave, så jeg får lett blemmer i hendene  ίέ

άέάύ [ðn im maimnɔs stɔ skapsimɔ 

k ta çria mu plijazun fkɔla] 

blende v.  (sløre, tilsløre, gjøre uklar) ώ [ambɔnɔ]    #   (gjøre blind) ώ  

[tiflɔnɔ]    #    (blinde, dagl.) ώ [stravɔnɔ]   #   (forbløffe, forbause) ή 

[kataplisɔ]    #   (mørklegge, formørke, dekke over)  [siskɔtizɔ]    /   blende  

vinduene   ίά [siskɔtizɔ ta paraira]    /   bli blendet (av) (bli 

bedåret (av)) ώ ό [ambɔnɔm(apɔ)]    #   ώ[stravɔnɔm]   

ώ[tiflɔnɔm]     #   (bli ør/fortumlet/firvirret)  ί [m zalizi]     :    han 

ble blendet av hennes skjønnhet/rikdom  άάάύ

 [tɔn zalisambɔs i ɔmɔrfja/ta pluti tis]    #   ώόά

όύ [tiflɔik apɔ tin ɔmɔrfja tis/apɔ ta pluti tis]    :    han ble blendet 

av luksusen og rikdommene på slottet  ώό έ

ύύ [ambɔikapɔ tim bɔlitlia k ta pluti tu palatju]    :    jeg ble 

blendet av den hvite snøen/hvitheten i snøen   ώόά

ύ [ambɔika apɔ tin aspraða tu çɔnju]    :    jeg ble blendet av prakten til...  

έέόό [mina kamvɔs apɔ ti lambrɔtita tu]    /    

lyskasterne på bilen blendet meg   ίήύ[i 

prɔvɔlis tu aftɔkinitu m tiflɔsan]    :    jeg ble blendet av lysene hans  ά

ώ [m stravɔsan da fɔta tu] 

blendende adj.  (fortryllende)  ό [majftikɔs]   #   (praktfull, strålende, vidunderlig)  

ό [amvɔtikɔs]    #   ό [kamvɔtikɔs]   #   (skjærende, grell, 

skarp)  ό [ktiflɔtikɔs]    /    blendende skjønnhet   ή/ 

ήή ά [i majftiki/kamvɔtiki/ktiflɔtiki ɔmɔrfja]    /     

blendende lys (pl.)  ά ώ [kamvɔtika fɔta]    /    ei blendende sol   
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έόή [nas ktiflɔtikɔ iliɔs]    /    et blendende lysglimt  

ήά [mja ktiflɔtiki lampsi] 

blender m.  (foto) ά[tɔ ðiafraǥma]    /    blenderen stiller De inn slik  

 άίέtɔ ðiafraǥma rimizt tsi] 

blenderåpning m.  (foto) έάήή [ɔ 

 rimizɔmnɔs fɔtɔfraktis fɔtɔǥrafikiz miΧanis] 

blendet adj.  (lamslått, sjokkert, forvirret)  έ [kamvɔs]    

blending f.m.  (blinding, forblinding)  ύ [i ktiflɔsi]    #  (mørklegging, blackout)  

 ό [i siskɔtisi]    /    blendingen varte i 48 timer  όά

 ώ [i siskɔtisi kratis saranda ɔΧtɔ ɔrs]     

blendingsbeskyttet adj.  (blendingsfri, antirefleksbehandlet) ό  

 [andiamvɔtikɔs] 

blendverk n.  (illusjon, fantasifoster, selvbedrag)  ά [i aftapati]    

bleser m.  se blazer 

blest m.  (reklame, PR)  ή [i ðiafimisi]    /   skape blest om (drive PR for, lage  

 (god) reklame for) ί [ðiafimizɔ]   #   ά [kjazɔ]    #   άά

άά[kanɔ mǥali rklama s kati] #    (oppreklamere, slå stort opp)  

ά [rklamarɔ]    :   skape blest om ei bok/et produkt  άέ

ίϊό [kjazɔ na vivliɔ/prɔïɔn]   

bli v.  (oppstå, om avling: produseres) ί [jinɔm]    #   (koste, utgjøre, være lik) ά  

[kani]    #   (gå/komme ut av, bli til av)  ί[kvnɔ]    #   (forbli) έ [mnɔ]   #     

έ [paramnɔ]   #  (skulle vise seg å bli) ί [vjnɔ]   #   (vise seg, falle seg)  

έ [rΧɔm]  #   (om alder: fylle/runde) ί [klinɔ]    /    begynne å bli (holde på 

å bli) ί [prnɔ na/k]    :    da det begynte å bli mørkt  όή

ώ [ɔtan pir na niΧtɔsi]    /    bli adskilt/atskilt (komme fra hverandre)  ί

[Χɔrizɔm]    :    vi ble adskilt under krigen   ώό [mas Χɔris ɔ 

pɔlmɔs]    /    bli advokat  ίό [jinɔm ðikiǥɔrɔs]    :    han ble advokat  

έό [jin ðikiǥɔrɔs]    /    bli akkompagnert av (bli ledsaget av) 

ύ ό[sinɔðvɔm apɔ]    /    bli angrepet (bli utsatt for et angrep) 

έί [ðΧɔm  pisi]    :    jeg ble angrepet av en okse/ei sint bikkje  

έέύέό[mu pitik nɔs tavrɔs/na aǥriɔskilɔ]    

/   bli anklaget for  ύ[katiǥɔrum ja]    /   bli ansatt i en stilling   

ίέ [ðiɔrizɔm s mja si]     /    bli ansett for å være rik  

έύ [lɔjm plusiɔs]     :    han blir ansett for å være rik (han går for å 

være rik)  έύ [lɔjt plusiɔs]    /    bli arbeidsudyktig  ύ

ά [aΧristvɔm ja ðulja]    :    han  ble arbeidsudyktig/arbeidsufør

ύά  [aΧristftik ja ðulja]     /    bli arrangert (bli holdt, bli 

gjennomført, holdes)  ί [jinɔm]    :    blomsterutstillinga blir arrangert i mai  

ήέίά[tɔ anɔkɔmiki ksi jint tɔ mai]    /    bli 

arrestert  :     han ble arrestert for mordforsøk  έόό [tɔn 

pjasan ja apɔpira fɔnu]    /    bli av  (ta veien)ί [apɔjinɔm]    :   hva/hvor har 

det blitt av broren din? (hvor har broren din tatt veien?)  έό[ti 

jin ɔ aðlfɔs su]    /   bli avblåst (avrundes, oppløses)  ύ [linɔm]   :   streiken ble 
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avblåst  ίύ [i aprjia liik]    /   bli avbrutt  ό [kɔvɔm]    :   vi 

ble avbrutt mens vi snakket i telefonen  έώύέ

[mas kɔpsan nɔ milusan stɔ tilfɔnɔ]    /    bli avhengig av noe (bli hekta på noe,  

henfallen til noe, egentl.: bli en tvang el. belastning for en) ίάά  

[jinɔm anaŋgi s kapjɔn]     :    han ble avhengig av tobakk/marijuana  ό

ά'ά [ɔ kapnɔs/i mariΧuana tu jin anaŋgi]    /   bli avkjølt 

(bli kald) ί [krinɔ]   #   ί [kriaðizɔ]    /   bli avledet (bli ledet i en annen 

retning, bøye av, prelle av)  ί [apɔstrakizɔm]    /    bli avlyst 

ώ  [matɔnɔm]     :    festen er avlyst  ήώ [i jɔrti 

matɔnt]    /    bli avmagret  (magres, tynnes)  ί [aΧamnnɔ]    /    bli 

avsluttet (ta slutt, utløpe, vare til) ή [liǥɔ]   :    møtet ble avsluttet ved midnatt  

ίέά [i sinðriasi liks ta msaniΧta]   /   bli avslørt 

(bli/være klar, trå tydelig fram) ί [katafnɔm]    /   bli baksnakket (bli 

bakvasket)  ά [sΧɔljazɔm]   :   han ble baksnakket for oppførselen sin 

(oppførselen hans førte til folkesnakk) ά ά[i simbrifɔra tu  

sΧɔljastik]    /   bli bar (miste fjærene, bladene, bli skallet) ώ [apɔmaðɔ]    /    bli 

bare  έό [mnɔ mɔnɔ]   :   jeg blir bare en dag/en natt/en uke  ίό

έύά[a minɔ mɔnɔ mja mra/mja niΧta/mja vðɔmaða]    

/   bli bedre (komme seg)  ίύ [jinɔm kalitra]    #    ύ

[kalitrvɔ]    #   ώ [vltjɔnɔm]    #   (forbedre(s), gjøre bedre, bedre(s))  

ώ [vltjɔnɔ]    :    engelsken din blir stadig bedre  'ά

ώύ [taŋglika su vltjɔnɔnd/kalitrvun]    :   han blir stdig 

bedre (han er på bedringens vei)  ύί [kalitrvi i ijia tu]    /    bli 

begeistret (bli revet med)  ύά [rɔtvɔm trla]    /    bli begeistret for 

(like, ha sansen for)  έ [mu arsi]    :   hun ble begeistret for broren min  

άό[tin ars ɔ aðlfɔz mu]    /    bli bekreftet ώ 

[ðikɔnɔm]    #   ύ [palivɔm]    :   mine mistanker ble bekreftet (fullt 

ut)  ίώύή [i ipɔpsiz mu 

ðikɔikan/paliftikan (plirɔs)]    /   bli belagt med sot, irr etc.(sote, irre, bli tørr) 

ά [ǥanjazɔ]    /   bli belønnet   ί [andamivɔm]   :    jeg ble rikelig 

belønnet for umaken (for bryet)  ίάό

[andamiftika mtɔ parapanɔ ja tɔŋ gɔpɔ mu]    /   bli berømt/stor (skape seg et navn)  

ίάά[jinɔm ðjasimɔs/mǥalɔs]    /    bli beseiret  έ

[nikjm]   :   ble beseiret (ble slått, led nederlag) ή [nikiika]    :    kommer til å 

bli beseiret  ώ [a nikiɔ]    :    laget vårt ble beseiret  άή

[i ɔmaða maz nikiik]     /   bli beskyttet (bli skjermet (fra/mot))  ύό 

[prɔstatvɔm (apɔ)]     /    bli best (tredjemann) i maraton   έώ

ίώ[vjnɔ/rΧɔm prɔtɔs (tritɔs) s maraɔniɔ]     /    bli betatt av (bli 

sjarmert av, bli rørt av)  ύ [ǥɔïtvɔm]    (bli henført av, bli vilt begeistret for, 

bli fascinert av)  :   de ble alle betatt av sangen hennes  (hun trollbandt alle med sangen 

sin)  ίάόύ [tus iç sinarpazi ɔluz m tɔ 

traǥuði tis]    /    bli betent (hovne opp)  ί [afɔrmizɔ]   #   (om sår: verke) 

ί [kakɔfɔrmizɔ]    /    bli beveget (bli rørt/grepet) ύ[siŋginum]    
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/    bli billigere (falle billiger)έό [rΧɔm finɔtrɔ]   :    de blir 

billigere hvis du kjøper dem dusinvis   έό' ά

ί [rΧtfinɔtrɔ an taǥɔrasiz mti duzina]     /    bli bitter (om smak) ί  

[pikrizɔ]    /   bli blek (blekne)  ά[Χlɔmjazɔ]    #   ίά[prɔzðiðɔ  

Χlɔmaða]    :    han ble blek av redsel  ώό ό [Χlɔmias apɔ fɔvɔ]    #   

όόάόό [tɔ prɔsɔpɔ tu aspris apɔ tɔ fɔvɔ]    /    bli blind  

ώ [apɔtiflɔnɔ]    #   ώ[stravɔnɔm]    :    på noen få år ble han 

helt blind  άόώ [s mrika Χrɔnia apɔtiflɔik]    /   bli 

blokkert (blokkeres)  ά [blɔkarɔm]    :    bremsene/framhjulene ble  

blokkert  έίίά [ta frna/i brɔstini trɔçi  

blɔkaran]    /    bli blussende rød    :    hun ble blussende rød i ansiktet  ά

όό[anaps tɔ prɔsɔpɔ tis]    /    bli borte  (gå tapt, rote seg bort, forsvinne) 

ά [Χanɔm]   # (være bortreist) ί[lipɔ]   #  (forsvinne, fordufte, gå i 

oppløsning, dø ut) ί [ksafanizɔm]  :   han/hun ble borte  ά 

[Χaik]    :   han /hun blir borte (hjemmefra) i 10 dager  ίέέ [lipi 

ja ðka imrs]    :    månen ble borte bak skyene  άίί

όύ [tɔ fŋgari ksafanistik pisɔ apɔ ta sinfa]    /    bli bra igjen (bli frisk) 

ίά [jinɔm kala]    #   έ [sinrΧɔm]    :    jeg håper du snart blir 

bra igjen  ίόύίά [lpizɔ ɔti sindɔma a jinis kala]    /   bli 

brakt (bli stilt (for retten))  ά [prɔsaǥɔm]        bli brent (bli svidd)  ί

[kǥɔm]   #   ά[arpazɔ]   #   (bli brunsvidd, bli helt oppbrent)  ίά

[jinɔm karvunɔ]    :    hun ble brent levende/på bålet έήά 

[tin kapsan zɔndani/stim bira]    :   kaka ble helt brunsvidd   έά [tɔ 

kk jin karvunɔ]    :    kjøttet ble brent  άέ [kaik tɔ kras]   :    kjøttet ble 

litt brent  έάί [tɔ kras arpaks liǥɔ]    /   bli brukt  ύ

[Χrisimɔpium]    :    den bli brukt til ulike formål  ίά

ό [Χrisimɔpiit s ðiafɔrus skɔpus]   /   bli degradert (miste stripene/gradsmerkene) 

άό[Χanɔ ta ǥalɔnia mu]    /    bli dekt (bli tildekt, dekke seg til)  

ύ [kaliptɔm]     /   bli delt (bli spaltet)  ί [Χɔrizɔm]    /    bli delt i to  

(bli splittet)  ά [ðiΧlazɔm]   # ί [ðiaklaðizɔm]    /    bli 

demobilisert  (bli pensjonert, gå av med pensjon, få avskjed) ύ 

[apɔstratvɔm]    /    bli deprimert  (bli motfallen) ώ [apɔkarðjɔnɔm]    :    

han ble deprimert av nyhetene  ώέ  [apɔkarðjɔika apɔ ta 

na]    /   bli diskutert (bli omtalt, være under overveielse) έ [sizitjm]    /    

bli/være diskvalifisert  ί [apɔkliɔm]    #   ί [apɔriptɔm]    /    

bli/gjøre djupere (lage/grave djupere, bli/være djupere)  ί[vanɔ]   # ύ

[vainɔ]    /    bli dominert av άό [ksusiazɔm apɔ]    :   han blir 

dominert av sin kone  άόί [ksusiazt apɔ ti jinka tu]   /   

bli doven (bli smakløs, miste futten)  ί [ksimnɔ]    :    ølet er blitt dovent  

ύύ [i bira ksiman]    /    bli dratt mot (bli tiltrukket, synke)  έ*  

[lkɔm]    /    bli drept  ώ[skɔtɔnɔm]    #   (omkomme, bli utryddet, bli 

utradert)  ί [ksklirizɔm]     :    han ble drept i en kollisjon  ώ
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ύ [skɔtɔik s mja siŋgrusi]    :    han ble drept mens han prøvde å  

uskadeliggjøre ei bombe  ώώέό[skɔtɔik nɔ  

ksuðtrɔn mja vɔmva]     :    hele familien ble drept i ulykken  ί

όέύ [kskliristik ɔlɔkliri ikɔjnia stɔ atiçima]   :   jeg ble 

nesten drept (jeg holdt på å bli drept)  όώ [kɔndpsa na skɔtɔɔ]    /   

bli drevet av (være motivert/oppildnet av)  ύό [kinum apɔ]    :   han ble 

drevet av patriotisme   ήόό [kiniik apɔ patriɔtizmɔ]    /   bli 

drevet av (= la seg lede av) høye idealer  ύ* όάώ

[mfɔrumapɔ vjniki iðɔði]    /   bli drevet til (være henvist til, forfalle til, komme til det 

punkt at en må) έέί [kspftɔ mΧri tu simiu na]    :   han ble 

drevet til tigging  έέίύ [ksps mΧri tu simiu na 

zitjanvi]     /   bli dristig (bli frekk, ta seg friheter)  ύ [ksarvɔ]    /    bli 

dyktig i/på (skaffe seg en kompetanse (i), erverve seg dyktighet (innen et område))  

ώό [apɔktɔ mja ikanɔtita]    /   bli dømt til livsvarig fengsel   

άόά [kataðikazɔm s isɔvia ðzma]    /    bli døv  

ί [apɔkufnɔm]   #  ί [kufnɔm]    :   han er blitt helt døv  

ά [apɔkufaik]    /    bli dårlig (bli syk)  ί [arɔstnɔ]    #  

(bli skjemt, råtne) ά [anavɔ]    :    potetene holdt på å bli dårlige (begynte å råtne) 

άά [i patats anapsan]     /    bli edru (komme til seg selv igjen)  

ή[ananifɔ]    /    bli eitrende sint (skjære tenner (av sinne))  ώό

ό [ðaŋgɔnɔm(apɔ imɔ)]    /   bli ekspedert   :   blir De ekspedert?  ί

ksipirtist]    /    bli ekspert i  (bli fullbefaren i)  ώ ήώ [apɔktɔ  

pliri ǥnɔsi tu]   :   bli ekspert i faget/på emnet  ώήώέ

[apɔktɔ pliri ǥnɔsi tu matɔs]    /    bli elsket (av folket) (bli satt høyt, nyte stor respekt) 

ίύό [im pɔli aǥapitɔs]    :    han blir elsket (han nyter stor respekt)  

ίύό [in pɔli aǥapitɔs]    /    bli emmen (bli flau i smaken, bli utvannet) 

ί [anɔstnɔ]    /   bli/være engstelig (få hjertebank) ώ [karðiɔΧtipɔ]    

:    jeg blir alltid engstelig når du er sein  άώόί [panda 

karðiɔΧtipɔ ɔtan arjis]    /    bli enige  ώ [simfɔnɔ]    #   ύ 

[simfɔnum]    #   (komme til enighet)  ύ  [sinnɔum]    #   (komme til 

enighet med noen, slutte forlik, slutte fred med noen)  ίά [ta vriskɔ 

m kapjɔn]   :   vi ble enige uten noe særlig mer diskusjon  ήίή 

έά [simfɔnisam Χɔris pɔli prtrɔ andiparasi]    /    bli et nytt 

og bedre menneske (begynne med blanke ark)  άή [alazɔ zɔï]    #   ή

[ananifɔ]    /    bli etter (sakke akterut, dvele, nøle, være seint ute)  ώ [arǥɔpɔrɔ]    

:   han ble etter fordi han var sliten όίήέ

[arǥɔpɔris jati itan kurazmnɔs]    /   bli fakket (bli tatt, bli arrestert)  :   han ble fakket 

av politiet  έί [tɔn pjasan i astinɔmia]     /    bli fastboende (slå 

seg ned, ”kaste anker”) ίά [riΧnɔ aŋgira]    /    bli feid bort (om trær, hus o.l.)  

ίά [jinɔm anarpastɔs]    /   bli feitere og feitere  όί 

[ɔlɔ k paçnɔ]   :   du blir tjukkere og tjukkere  όί [ɔlɔ k paçnis]    /    

bli femti (runde femti år, fylle femti)  ίή [klinɔ ta pninda]    /    bli ferdig 

med (avslutte)  ώ [tliɔnɔ/tljɔnɔ]    :   ble du ferdig med arbeidet ditt? 
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ώί [tljɔss tin rǥasia su]    /    bli flau  ίέ 

[jinɔm aðksiɔs]    :   (etter komplimenter:)  du gjør meg helt flau! (ikke gjør meg helt 

flau!)  άί [mi m kaniz k kɔkinizɔ]    /    bli fly forbanna  

ά [anavɔ]    #   ίό [jinɔm vapɔri]    #   (være/bli forbannet, se rødt, 

holde på å fly i taket) ίίέώ [im/jinɔm ksɔ frnɔn]    :   han ble fly 

forbanna da han fikk nyheten  άύέ [anaps akuǥɔndas ta na]    :    

jeg ble fly forbanna da jeg hørte det  ύά ό'ύ[imɔsa fɔvra  

ɔtan takusa]    :    jeg ble fly forbanna da jeg så han  ίόί 

[ðmɔnistika ɔtan dɔn iða]    /     (skole) bli flyttet opp  ά [prɔaǥɔm]    /   bli for 

lenge (som gjest) (misbruke vertskapets gjestfrihet) άέί [kanɔ 

armnika vizita]     #   ά[parakaɔm]    #  ώί

[paratravɔ mja piskpsi]     /    bli for tjukk/feit  ί [prapaçnɔ]     /    bli 

foraktet (falle i unåde)  έό [pftɔ s prifrɔnisi]     /    bli forarget 

(bli irritert)  ά [pikarɔm]    /    bli forbannet  ίί [jinɔm iriɔ]    #   

(bli irritert/tirret/rasende) ά [arpazɔm]    # ά[arpaΧnɔm]    #   

ί [ɔrjizɔm]    #   ί [vulizɔm]    #   ά[zɔΧaðjazɔm]   

:    hun ble forbannet da hun kom for seint på toget ίέ

ί[vurlistikɔtan Χas tɔ trnɔ]    :    jeg blir forbannet når jeg tenker på at… 

ίέώόέ[jinɔm ksɔ frnɔn ɔtan skftɔm pɔs]    /   

bli forbauset (bli veldig overrasket)  έέ [mnɔ kpliktɔs]   # ή

[kplisɔm]    #  ή[kataplisɔm]    :    jeg ble veldig overrasket da jeg 

hørte at…  έέίό [mina kpliktɔz manɔndas ɔti]    /    

bli forbrent  ί [kɔm]    #    ί [kǥɔm]    #   ί [kɔm]    :    

gutten ble stygt forbrent i ansiktet  ίάάό [tɔ pði 

kaik asçima stɔ prɔsɔpɔ]    :    han ble forbrent over det hele da han prøvde å redde 

barnet  άώίά[prɔspais na sɔsi tɔ pði k 

katakaïk]    /   bli fordervet (bli dårlig)  έ [ksɔklɔ]    /    bli foreldet  (bli 

avleggs, bli for gammel)  ώ [aparçɔnɔm]    /    bli forfremmet 

ά [prɔaǥɔm]    :    bli forfremmet til (bli innsatt i) et høyt embete  ί

ά ώ [anvnɔ spsila aksiɔmata]     :    bli forfremmet til major 

άόά[prɔaǥɔm stɔ vamɔ tu taǥmatarçi]    :   han 

ble forfremmet til sersjant   ήί [prɔiΧik s lɔçia]     /   bli forført 

ά [kslɔjazɔm]    #   ώ [apɔplanɔm]    #   (bli sjarmert, bli 

fortryllet)  ύ[sajinvɔm]     /    bli forkjøl(e)t  άύ [arpazɔ kriɔ]    

#   ώ [ǥripɔnɔm]   #   ώ  [kriɔlɔǥɔ]   #   (fryse, kulse) ά

[pundjazɔ]    #   άύ [arpazɔ punda]    :    du kommer til å bli forkjølet hvis 

du går ut uten frakk  ήίό [a kriɔlɔjisis an vjis Χɔris 

paltɔ]    :    han ble forkjølet  άύύ [arpaksa punda/kriɔ]    :    jeg er blitt 

forkjølet  ό[kriɔlɔjisa]    /    bli forkrøplet (bli hemmet i veksten)  ά 

[katsiazɔ]    /    bli forlatt  (bli stilt utenfor, bla satt på bar bakke) έύ 

[apɔmnɔ kukɔs]     :    han ble forlatt/satt utenfor (han stod igjen ”som en gjøk”)  

όύ [apɔmin kukɔs]     /    bli forlikte igjen (forlikes, forsones , bli venner 
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igjen)  ί [aǥapizɔ]    /    bli fornærmet (ta noe ille opp) ά 

[prɔzvalɔm]    #   (ta anstøt av noe, ta noe ille opp) ίό ά[iǥɔm apɔ kati]    

:   han/hun blir lett fornærmet  (han/hun er nærtakende)  ά ή

[prɔzvaltǥriǥɔra]    #   ίύ [ijt fkɔla]    :    bli fornærmet for den 

minste ting  ίό [iǥɔm m tɔ paramikrɔ]    /   bli forsinket (være 

seine) ώ [arǥɔ]    #   ώ [arǥɔpɔrɔ]    #    ώ [kaistrɔ]    :   arbeidene 

har blitt forsinket (det har vært utsettelser med arbeidet) έέ

έ[i ktlsi tɔn  rǥɔn kaistris]    :    vi ble forsinket på grunn av 

trafikken  όί[mas arǥɔpɔrisi kiklɔfɔria]    /    bli 

forskrekket (bli skremt, få (seg) en støkk) ά[katatrɔmazɔ]    /    bli fortrolig 

med (bli vant til, tilpasse seg) ώ [ksikjɔnɔ]    /    bli/være/føle seg forurettet  

(bli krenket)  έ [aðikim]    #   ί[iǥɔm]    /    bli forvandlet til (gli over 

i, gå over i)  ί [jinɔm]    :   byen ble forvandlet til aske/en ruinhaug  ό

έάί[i pɔli jin staΧti/ripia]     :    frykten (hans) ble gradvis  

forvandlet til nysgjerrighet  όέάά  ί[ɔ fɔvɔs tu 

jin siǥa-siǥa prirjia]    /    bli forvirret   ύ[brðvɔm]    :   vitnet ble  

forvirret da dommeren spurte han om…  άύόή

ώ[ɔ martiraz brðftik ɔtan ɔ ðikastis tɔn rɔtis ja]    /    bli fra seg 

ά [krparɔ]    #   (bli veldig frustrert)  ά όό[ krparɔ apɔ tɔ 

kakɔ tu]    :   han ble helt fra seg (han ble veldig frustrert)  έό ό

[krparapɔ tɔ kakɔ tu]    /    bli framført (finne sted, foregå, om teaterstykke: bli oppført)  

ί [katvnɔ]    :    teaterstykket skal framføres i neste uke  έέ

άά [tɔ rǥɔ a katvi tin ali vðɔmaða]    /    bli frastjålet noe  

έά [mu klvɔ kati]     :    jeg er blitt frastjålet lommeboka/håndveska/ 

fotoapparatet  άέόάή 

ή[kapjɔz mu klps tɔ pɔrtɔfɔli/tin dzanda/tɔ fɔtɔǥrafiki miΧani mu]    /   bli 

fratatt  (bli berøvet, bli frakjent)  ύ[strum]     :    adelsmennene ble fratatt 

formuen sin/alle sine titler   ίήίό

ί [i vjnis striikan tim briusia tus/ɔlus tus titlus tus]    /   bli frekk (bli 

dristig, ta seg friheter) ύ [ksarvɔ]    #  ύ[apɔrasinɔm]    /    

bli fremmed overfor (overf.:  fjerne seg fra) ώό  [apɔksnɔnɔm apɔ]  

/   bli frisk igjen (komme seg igjen, vekkes til live) ώ [anavjɔnɔ]    #   (komme 

seg, komme til hektene igjen, komme seg på beina igjen) ώ[anarɔnɔ]   #  (bli 

helbredet) ύ [rapvɔm]    #  ίά [ksanajinɔm kala]    :   

jeg ble frisk igjen på en måned (jeg var frisk igjen etter en måned)  ύ'

έή[rapftika sna mina]    :    jeg håper han blir fort frisk igjen (jeg håper han 

kommer seg  fort på beina igjen)  ίό'ώή [lpizɔ ɔti anarɔsi 

ǥriǥɔra]    /   bli frustrert (bli helt fra seg, bli veldig frustrert)  άόό

[krparɔ apɔ tɔ kakɔ mu]    :   han ble veldig frustrert (han ble helt fra seg)  έ

όό [krpar apɔ tɔ kakɔ tu]    /   bli fuktig (bli våt) έ [vrΧɔm]    /   

bli full  (bli beruset)  ώ[mɔ]    #   ίέ [jinɔm fsi]    :    bli pære full  

(bli full som en dupp)  ίάύ[jinɔm tapa stɔ misi]    :    jeg ble full  

έ[misa]    /   bli fullt utviklet (nå full størrelse, modning o.l.) άή
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ά[fanɔ s pliri anaptiksi]    /    bli funnet  ί[vriskɔm]    :   han ble 

funnet død/skyldig   έόέ [vriknkrɔs/nɔΧɔs]    :   veska hennes 

ble funnet tom i parken  άέάά [i tsanda tiz 

vrikaðia stɔ parkɔ]     /    bli fyldigere (bli rundere, ese ut, legge på seg) ί 

[jmizɔ]   #  (bli tjukk, bli feit) ί [paçnɔ]    /   bli født  έ [jnjm]    #   

 (komme til verden)  έό [rΧɔmstɔŋ gɔzmɔ]     /   bli født på ny 

(gjenfødes, gjenoppstå)  ώ [anajnɔ]    :   vår nasjon ble født på ny i 1821  

έή [tɔ nɔs anajniik tɔ çilia ɔǥðɔndakɔsia ikɔsi na]    /   

bli førstesideoppslag/-stoff (komme på førstesida i avisene)  ίό

έ [jinɔm tɔ prɔsɔpɔ tis imras]    #   ίώί

ί [bnɔ stim brɔti sliða tɔn fimriðɔn]     /   bli gal (bli rasende/opprørt/ 

nervøs)  ί[knvrizɔm]    #   (være/bli forbannet, se rødt, holde på å fly i 

taket)  ίίέώ [im/jinɔmksɔ  frnɔn]    #   (gå fra vettet, bli klin 

gæren)  άά [kavalaɔ tɔ kalami]    /    bli gammel  ά [jraskɔ]   # 

(begynne å gå ut på dato) ώ [jrnɔ]    #   ά[jrnaɔ]    #   (eldes, dra/trekke på 

årene) ώ  [apɔjrnɔ]    #   (årene går) άό [prnan ta Χrɔnja]     

#   (eldes) ώ [ilikiɔnɔm]    hvis du fortsetter å spise så mye, blir ikke du 

gammel  ίέάά [an sinçisiz 

na trɔs tsi  ðn a prɔlaviz na jrasis]   :   jeg er blitt gammel i det siste!  έ

ί[parajrasa tlftia]    :    når en blir  gammel, trenger en fred og ro  

όάόέίί[ɔtan  prnan ta Χrɔnja li kanis isiçia]    

:    skolebøkene våre begynner å bli gamle (og slitte) ά ί

άά[ta sΧɔlika maz vivlia arçisan na jrnan]    :    vi blir alle eldre  

όά [ɔli jrnam]    /    bli gammeldags (bli medtatt/nedslitt/mosegrodd,  

 samle kingel”)  άά  [pjanɔ araΧns]    :    du er liksom blitt så gammeldags i 

tankegangen   άάά [san na pjasan araΧns ta mjala 

su]    /    bli gift (gifte seg) ύ [pandrvɔm]    /   bli gjenfødt  έ 

[ksanajnjm]    /   bli gjeninnsatt i et embete  έ'έί

 [panrΧɔm sna aksiɔma]    /    bli gjennomført  (bli holdt, bli arrangert, holdes)  

ί [jinɔm]    :   det blir ikke/kommer ikke til å bli gjennomført noen eksamener i 

år  ίάέ [ð a jinun kstasis ftɔs]    /   bli gjennomvåt  (bli 

klissvåt)  έ [katavrΧɔm]   #  (bli gjennomtrukket av vann, bli fylt med 

vann)  ίά [jmizɔ nra]    :    alt i båten ble gjennomvått  όί

 έά[ɔla stɔ pliɔ jmisan nra]    :    vi  ble gjennomvåte i regnet  ή

 έώό [i vrɔçi mas pras ɔs tɔ kɔkalɔ]   /    bli gjenopplivet  (komme til 

seg selv igjen) έή [panrΧɔm sti zɔï]    /   bli gjenvalgt  ί

 [ksanavjnɔ]    :   AP-kandidaten ble gjenvalgt til parlamentet  όή

 ήή [ɔ rǥatikɔs ipɔpsifiɔs ksanavjik vulftis]    /   bli (gjort) kjent (bli 

fortalt, meldt, meddelt)  ίό [jint ǥnɔstɔ]    :    det ble gjort kjent at han  

 var død  έόόίά [jin ǥnɔstɔ ɔti iç pani]    /   bli gjort om til 

(bli innredet som) ί [jinɔm]    :    borga ble gjort om til hotell   ύέ

 ί [ɔ pirǥɔs jin ksnɔðɔçiɔ]    :    første etasje ble gjort om til verksted  
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 όέή[tɔ isɔjia jin rǥastiri]    /    bli glad (glede seg) ά 

[anaǥaljazɔ]    :   jeg ble veldig glad da jeg så henne  ίάή  

  [tin iða ki anaǥaljas i psiçi mu]    /   bli glemt   :ble glemt  ά [ksΧastika]    

/    vil bli glemt  ώ [a kskastɔ]    /    bli godt etablert (bli sikret)  

ύ[siǥurvɔm]     /    bli godt mottatt (av) (bli akseptert (av)) έί

  [Χɔ pitiçia (m)]    #   ίά ό[jinɔm kala ðktɔs]     /    bli godt 

mottatt (av publikum) (gå rett hjem)  έήή [Χɔ kali apiçisi]    #   έ

 ή [Χɔ tin dimitiki mu]    #   έ [arsɔ]   #   (gjøre et godt inntrykk på  

 noen)  άήύά [kanɔ kali ndipɔsi s kapjɔn]    :   den nye  

 boka hans ble veldig godt mottatt av kritikerne/i pressen  έίί

 ύϊάόύόύ[tɔ nɔ tu vivliɔ kriik pɔli vnɔika 

apɔ tus kritikus/apɔ tɔn dipɔ]     :    programmet ble godt mottatt  όί

 ή   [tɔ prɔǥram içtin dimitiki tu]    :   skuespillet ble godt mottatt av/ 

 gikk rett hjem hos publikum  έάό [tɔ rǥɔ arsstɔ kinɔ]    :    

stykket hans ble ikke godt mottatt/hadde ingen suksess i London  έ

 ίίί[tɔ rǥɔ tu ðn iç pitiçia stɔ lɔnðinɔ]    /   bli godvenner  

 med noen  ίάόά [ǥnɔrizɔ kapiɔn apɔ kɔnda]    /    bli grepet av 

fortvilelse/motløshet  ίί [ngatalipɔm stin aplpisia]    :   

han ble grepet av fortvilelse  ίί [ŋgatalifik stin 

aplpisia]    /   bli grepet av panikk  άόό [katalamvanɔm apɔ 

panikɔ]    :   jeg ble grepet av panikk/skrekk/redsel/frykt  ήόό

 ίόό [katalifika apɔ panikɔ/friki/trɔmɔs/fɔvɔs]    :   vi ble grepet av 

frykt  έό [mas katlav fɔvɔs]    /   bli grepet i (bli tatt i, bli avslørt)  

ί [vriskɔm na]    :   han ble grepet i å fare med løgn   έέ

 έ [vrikna li psmata]    /   bli gretten  ά [anapɔðjazɔ]    :    jo eldre 

han blir, jo mer gretten blir han  όάόά [ɔsɔ jrnai tɔsɔ 

anapɔðjazi]     /    bli grumsete (bli gjørmete, bli uklart) ώ [vurkɔnɔ]    #   

ώ [ɔlɔnɔ]    :   vannet ble tilgrumset/grumsete  όό [tɔ nrɔ ɔlɔs]     

:    vinen vil bli grumsete hvis du skaker tønna  ώί ή

έ[a ɔlɔsis tɔ krasi aŋ gunisis tɔ varli]    /    /    bli hardt skadd (bli 

invalidisert) ύ [sakatvɔm]    :    han ble hardt skadd under krigen  

ύό [sakatftik stɔm bɔlmɔ]    /    bli harm  :   jeg ble harm 

 (jeg ble heit i toppen) έίά [mu anvik tɔ ma stɔ kfali]    /    

bli heftet (bli forsinket) ώ [arǥɔpɔrɔ]    /    bli hekta på noe (bli avhengig av, 

henfallen til,  egentl.: bli en tvang el. belastning for en)  ίάά

 [jinɔm anaŋgi  s kapjɔn]    :    han ble hekta på tobakk/marijuana  ό

 ά'ά [ɔ kapnɔs/i mariΧuana tu jin anaŋgi]     /    bli helt paff/ 

målløs/stum  ίό ύ [vjnɔ apɔ ta ruΧa mu]    # ή

 [kataplisɔm]   #   (holde på å få slag (av overraskelse/forskrekkelse))  '

 ό [murçt kɔlpɔs]    :    jeg ble helt målløs (jeg ble stum av forbauselse) ή

 ίέ [mu ir kramiða (ja kpliksi)]   /    bli helt sprø (bli rasende, 

bli helt ute av seg) ώ״ [palavɔnɔ]    # ίόύ  [jinɔm ktɔs 

aftu]    /   bli henført (bli oppglødd, opphisset)  ά [ksaptɔm]    #  ά
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[anavɔ]   /   bli hengt (i galgen)ί[apaŋΧɔnizɔm]    :   han ble hengt for  

mord  ίό [apaŋΧɔnistikja fɔnɔ]   /   bli henrettet  ώ  

[anatɔnɔm]    :   den første til å bli henrettet  ώάώ

[ɔ prɔtɔs anrɔpɔs pu anatɔik]    :    hver tiende mytterist ble henretet   έ

έέώ [nas stuz ðka stasiasts anatɔik]   /    bli hes (bli  

rusten i stemmen)  ά [vraΧnjazɔ]    :    skrike seg hes  άό

έ [vraΧnjazɔ apɔ tis fɔns]    /    bli het (bli  ά [anavɔ]   :    jeg ble het av vinen  

άό ί [anaps apɔ tɔ krasi]    /    bli het om ørene (når en hører navnet 

sitt nevnt)  ΐ'άόέ'όά  [vɔïzun taftja mu  

ɔtan anafrun tɔnɔma mu]    /    bli himmelfallen (bli helt målløs/paff/stum)  ίό 

ύ  [vjnɔ apɔ ta ruΧa mu]    # ή[kataplisɔm]   #   (holde på 

å få slag (av overraskelse/forskrekkelse))  'ό [murçt kɔlpɔs]     /    bli 

hindret  ύ [kɔliɔm]    /   bli hjemme  ίί [a minɔ spiti]    /   bli 

holdt  (holdes, bli arrangert, bli gjennomført)  ί [jinɔm]     :    det blir ikke/ 

kommer ikke til å bli holdt noen eksamener i år   ίάέ [ð a 

jinun kstasis ftɔs]    :   når ble møtet holdt?  όέί [pɔt jin i  

sinðriasi]    /    bli holdt utenfor (bli frosset ut)  ώέ[njɔɔ  

paramlimnɔs]    :   jeg ble holdt utenfor i selskapet  ώέ

ά  [njɔa paramlimnɔs stɔ parti]    /   bli hoppet over (overf. bli forbigått, ha det 

vanskelig)  έ [piðjm]   /   bli hvit (hvitne) ίό[prɔzðiðɔ 

lfkɔtita]    /   bli hvor en er  έώ ί [mnɔ ðɔ  pu im]   :   jeg blir hvor 

jeg er! (her er jeg og her blir jeg!)  ίώί [a minɔ ðɔ pu im]    /   

bli hysterisk (”hysteriet tar meg”)  άί [m pjani istria]     /    bli 

håndhevet  ό [farmɔzɔm]    :    loven ble håndhevet veldig strengt   

όόά [ɔ nɔmɔs farmɔstik sklira]    /    bli i stillingen (forbli, 

fortsette i stillingen)  έή [paramnɔ stin arçi]    /    bli igjen (gjenstå, 

bli værende) έ [paramnɔ]    #   (bli værende igjen, drøye)έέ

ί [mnɔ/paramnɔ pisɔ]   #   έό [mnɔ sta mtɔpisn]    #   (bli 

igjen  der) έί [mnɔ ki]    (bli til overs, være igjen, være overflødig)  ύ 

[prisvɔ]    :    ble/er det igjen noe mat  ίΐ [prisps faï]    :   de andre 

gikk, men han ble igjen for å fortelle meg noe  άέ'έ

ίά [i ali fiǥan alaftɔs min pisɔ na mu pi kati]    :    noen soldater ble 

igjen (på slagmarken) etter slaget  ίώέί ά ά

[mriki stratjɔts minan ki mta ti maçi]    /    bli ille tilredt (bli alvorlig skadd)  

ά[strapatsarɔm]     :    jeg ble ille tilredt i en ulykke/slåsskamp   

ί'έύ ύ  [strapatsaristika sna atiçima/kavǥa]    /   

bli illrød i ansiktet av sinne  ίόό [katakɔkinizɔm apɔ imɔ]    

/   bli imponert (bli/være fylt av/grepet av ærefrykt)    :    jeg ble/var imponert  

έέ [m katlav ðɔs]    :    jeg ble ble imponert over storheten til... (det 

storslagne ved...)  έέό έ[mkatlavðɔs apɔ 

ti mǥalɔprpia tu]    /   bli indisponert (uvel, uopplagt)  ώ [aðiatɔ]   #   

ά  όί[katalamvanɔm apɔ aðiasia]    /   bli/være  
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informert (bli satt inn i saken)  ίή [im nimrɔs]    :    hvordan kan jeg  

hjelpe deg hvis jeg ikke blir informert  ίήώή  

[an ðn im nimrɔs pɔs a s vɔiisɔ]   /   bli informert om en sak (bli orientert/ 

underrettet om noe)  άώόά [lamvanɔ ǥnɔsi nɔs praǥmatɔs]     

/   (rel.) bli inkarnert (bli legemliggjort)  ό[sarkɔnɔm]    #  ί

[nanrɔpisɔm]    /    li innfridd (bli realisert, bli til virkelighet)  ύ [palivɔ]  

:    våre forventninger ble ikke innfridd  ίύ[i  

prɔzðɔkiz  maz ðn paliftikan]     /    bli innkvartert  ύ [kataliɔ]    :   soldatene 

ble innkvartert på en skole om/for natta  ώάύ'έ

ί[i stratjɔts katalisan ti niΧta sna sΧɔliɔ]    /    bli innvalgt som parlaments-

medlem   έήί[panklǥɔmvulftis/vulftina]    /    

bli invadert av (bli oversvømt av)  ύό [kataklizɔmapɔ]     :   landsbyen 

var blitt invadert av gresshopper/rotter  ό ίίό ί

ί [tɔ Χɔriɔ iç kataklisti apɔ akriðs/arurus]    /    bli involvert  έ 

[blkɔm]    #   (komme inn ”i buret”, bli gift)  ίί [bnɔ stɔ kluvi]    /   bli 

irritert (bli tirret/rasende/forbannet) ά [arpazɔm]    #    ά

[arpaΧnɔm]    #   ί[ɔrjizɔm]     /    bli irritert (om hud: bli sår)ί 

[siŋgɔm]    :    huden min blir lett irritert (jeg har irritabel hud) ί 

[siŋgɔm fkɔla]     /    bli irritert over/for...  ύ  [nɔΧlum ja/m]   

#   ί [knvrizɔm m/jia]   #   ίό [ksɔrjizɔm apɔ]    :   

jeg ble veldig/kraftig irritert på (grunn av) oppførselen hans  ά

έό  [arpaΧtika m tɔ frsimɔ tu]   /    bli kalt (kalles, benevnes, bli kalt med 

tillnvan)  Aleksander ble kalt ”den store” fordi…  έά

έό[ɔ alksaðrɔs pɔnɔmastik mǥaz ðiɔti]    /   bli kastet fram og tilbake (om 

båt/fartøy: stampe, hogge, rulle, krenge)  ί[kliðɔnizɔm]    :    vi ble kastet 

hit og dit i bølgene/brottsjøene  ήύά [kuniikampɔli sti 

alasa]     /    bli kastet inn i (bli ført opp i (ut i)) έή [pftɔ san 

alksiptɔtistis]     /    bli kastet ut (bli slengt ut, bli avsatt) ά [ptaǥɔm]    #   

έ [ptjm]    /   bli kastet ut i  ά[ktinasɔm s]    #   (plutselig 

befinne seg i) ίά [vriskɔm ksafnika s]    :    da han ble kastet ut i 

vervet som republikkens president  όάέά

ίί [ɔtan ktinaΧtik (vrik ksafnika) stim brɔðria tiz 

ðimɔkratias]    :   han ble kastet ut/inn i denne stillingen  έ ή

'ήέ[ps san alksiptɔtistis safti ti si]    /   bli kjent (bli berømt, få et 

navn) ίό [jinɔm ɔs]   #   (komme ut)  ίό [vjnɔ sti fɔra]    #   

ύ [mavɔm]   #  ώ [kiklɔfɔrɔ]   #   (lekke ut, komme ut) έ 

[ðiarɔ]    :    bli viden kjent (få stor publisitet) ίό [prnɔ ðimɔsiɔtita]    

:   da hemmeligheten hans ble kjent...  όήόό  [ɔtan 

vjik sti fɔra tɔ mistikɔ tu]    # όύό[ɔtan maftik tɔ 

mistikɔ tu]     :    da nyheten om nederlaget ble kjent  όόέ

ή [ɔtan kiklɔfɔrisan ta na tis itas]    :    da oppsigelsen hans ble kjent (da det ble 

kjent at han hadde sagt opp)  όέίίή [ɔtan 

ðjrfs i iðisi tis partisis tu]    :    den historia ble aldri kjent  ίέέ 
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ή [i istɔria ðn jinpɔt ǥnɔsti]    /    bli kjent med (komme i prat med)  ώ

[andamɔnɔ]    #   (støte på, møte tilfeldig, lære å kjenne)  ί[ǥnɔrizɔ]    #   (stifte  

bekjentskap med, møte tilfeldig)  άί [sinaptɔ ǥnɔrizmia m]     :     

når du etter hvert blir bedre kjent med henne  όάά ί

ύ [ɔtan siǥa-siǥa ǥnɔrisis kalitra]    :    på toget ble jeg kjent med en tysker  

ίάέό [stɔ trnɔ andamɔsa  na jrmanɔ]    /   bli kjent 

med hverandre  ί [ǥnɔrizɔm]    /   bli kjøligere/kaldere  ί[ðrɔsizɔ]    

:    det holder på å bli kaldere i været   άίό [kriani/kriaðizi ɔ 

krɔs]    :    det er blitt/har begynt å bli litt kaldere  άίί [arçis na 

ðrɔsizi liǥɔ]    /   bli kjørt ned ί [mu Χtipi]   :    han ble kjørt ned av en 

lastebil   ύέ ό [tɔn Χtipis na fɔrtiǥɔ]    /   bli klar over (huske, 

gjenkalle i eringdringen)  έ [ananɔjma]    #   ύ [ananɔjum]   

#   (innse, bli/være oppmerksom på)  ά[andilamvanɔm]     #    

ώ [siniðitɔpiɔ]    #   (oppdage noe, legge merke til noe, merke seg noe, ta 

noe ad notam)  ίάί [prnɔ kati iðisi]   #   (få nyss om, få ferten av)  

ίά [prnɔ kavɔ]    :    da jeg ble klar over hva de holdt på med/hadde fore…  

όήάώ[ɔtan pira kavɔ ti skarɔnan]     :    da han ble klar over 

hva som foregikk...  όήίό[ɔtan piriðisi ti jinɔtan]    :   da jeg 

begynte å bli klar over de nye mulighetene...  όάά

έό [ɔtan arçisa na andilamvanɔm tiz nz ðinatɔtits]    /   bli klemt  

ί[sfiŋgɔm]   /   bli klokere/mer fornuftig/mer moden med alderen   :   en blir 

klokere med alderen  ίύί [m tin ilikia lɔjikvt kanis]    

/   bli kortere (minke, avta, krympe) ί [mikrnɔ]     :    dagene blir kortere om 

høsten  έίώ [i mrz mikrnun tɔ finɔpɔrɔ]    /    bli 

kortpustet  ί [kɔndanasnɔ]    /    bli kreditert for  (ha æren for, tillegges, 

tilskrives, ha sin opprinnelse i)  ί[apɔðinɔm s]   #   ί 

[apɔðiðɔm s]    :   broren din blir kreditert for seieren vår  ίί

ό [i niki mas apɔðint stɔn aðlfɔ su]    /   bli krenket (bli fornærmet, 

ringaktet, tilsidesatt)  έή [ðΧɔmmja prɔzvɔli]    :   bli krenket av 

noe (ta anstøt av noe, ta noe ille opp) ίό ά[iǥɔm apɔ kati]    /   bli krøllet 

(krølles, bli skrukket)  ώ [tsalakɔnɔm]     :     dette stoffet blir lett krøllet  

όύώύ [aftɔ tɔ ifazma tsalakɔni fkɔla]     /   bli 

kullkastet (velte, kantre, slå feil, gå på skeive)  έ[anatrpɔm]    :    planene 

mine ble kullkastet (slo feil) έά ά[ta sçðja mu anatrapikan]     /    

bli kvalm  ί [zalizɔm]    #   (føle vemmele/avsky) ά[aiðjazɔ]    /    bli 

kvalt (kveles)  ώ [asfiktjɔ]    #    ί [pniǥɔm]    :   babyen ble kvalt i 

lakenene   όίό [tɔ mɔrɔ pnijik sta sndɔnja]     :    jeg ble 

nesten kvalt av røyken/dunstene  (jeg holdt på å bli kvalt av røyken/dunstene)  

ίάίόύ[paraliǥɔ na paɔ asfiksia apɔ tus 

kapnus]    #   'έά [mpniks ɔ kapnɔs]    /    bli kvitt (kvitte seg med, riste 

av seg, kaste av seg)  ά[aspɔtinazɔ] #   ώό [ǥlitɔnɔ apɔ]    #   

ά [ksavǥazɔ]   #   (jage bort, kaste ut) ώ  [ðjɔΧnɔ]   # (kvitte seg med,  
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dumpe, avskaffe, løsrive seg fra)  ώ[ksfɔrtɔnɔm]    #  ά

ό [apalasɔm apɔ]   #   (få bukt med, få slutt på)  ί [ksalifɔ]    #    (se noen/noe  

for siste gang)  έάάίά [blpɔ kapjɔn/kati  ja tlfta  

fɔra]     :    bil kvitt en uønsket gjest  ώόώέύ

έ [ǥlitɔnɔ apɔ/ksfɔrtɔnɔm nan anpiimitɔ piskpti]     :    bli kvitt en 

forkjølelse  ώέύ [ksfɔrtɔnɔm na kriɔ]    :    bli kvitt forkjølelsen  

άό όά  [apalasɔm apɔ tɔ kriɔlɔjima mu]    :   jeg har 

fått en forkjølelse som jeg ikke blir kvitt  έέάήώ

ώ [Χɔ nan asçima viΧa pu ðm bɔrɔ na tɔn ksfɔrtɔɔ]     :    bli kvitt 

sjenertheten sin   ώί [ðjɔΧnɔ tin atɔlmia mu]    :    du må (prøve 

å) bli kvitt sjenansen din  έώί [prpi na ðjɔksis ti ðilia su]    

:    endelig er jeg kvitt det kvinnfolket!  έάό ύ[pitlus 

apalaΧtika apɔ ðafti]    :    han ønsker å bli kvitt meg for å...  έά

 [li na m ksvǥali ja na]    /   bli laget av (bli lagd av)  ίό [jinɔm apɔ]    :    

flasker blir laget av glass  άίό ί [ta bukalja jinɔnd apɔ 

jali]    :   vin blir laget av druer  ίίό ύ [tɔ krasi jint apɔ 

stafilja]    /   bli lagt merke til (utmerke seg, hevde seg, gjøre seg gjeldende) ά 

[pivalɔm]    /    bli lagt på hylla (bli skrinlagt)  ίίά [bnɔ stɔ 

arçiɔ/stɔ rafi]    /    bli lamslått (av forbauselse)  έόόά [mnɔ 

kɔkalɔ (apɔ atapliksi)]    :    jeg ble helt lamslått da jeg hørte det/da jeg så han  

άάάό'άόί [kɔkalɔsa/ 

marmarɔsa/ksraika ɔtan dakusa/ɔtan dɔn iða]    /   bli lang i ansiktet/maska  ά

ύ [katvazɔ (ta) mutra]    /    bli langt (holde på å bli (for) langt) ί 

[makrnɔ]    :    håret ditt holder på å bli (for) langt  ύάά

[pɔli makrinan ta malja su]    /    bli latt i stikken (bli sviktet)  έύ

ύ [mnɔ sta kria tu lutru]    /    bli latterliggjort  ύ[rzilvɔm]    #   

(bli uthengt (offentlig))  ίί [panɔ maskar(i)liki]    /    bli leder (ta 

over kommandoen) άί [analamvanɔ tin arçijia]    :    bli leder i et 

parti (ta på seg lederansvaret i et parti) άίόό

[analamvanɔ tin arçijia nɔs kɔmatɔs]    /    bli ledet av (ledes av) ύό 

[katfinɔmapɔ]    /    bli ledig  ά[aðjazɔ]    :   jeg skal si fra hvis det blir en 

ledig stilling  ίάά έ [a siðɔpiisɔ an aðjasi kamja 

si]     /    bli ledsaget av (bli akkompagnert av)  ύό [sinɔðvɔm apɔ]    /    

bli lege ίό [jinɔm jatrɔs]    :    han hadde satt seg i hodet at han skulle bli 

lege  ίί ίό [iç vali na jini jatrɔs]    /   (rel.) bli legemliggjort 

(legemliggjøres, inkarneres)  ί [nanrɔpisɔm]     #    ό

[sarkɔnɔm]    /    bli lei/trøtt av (få nok av)  ά [kurazɔm]    #   έ 

[varim]   #  ί [buΧtizɔ]    :   blir du ikke lei av å skravle hele dagen?  

άίόέ [ðŋ gurazɔmna fliaris ɔli mra]     :     hun blir 

aldri lei av å snakke om barna sine   έάάά 

 [pɔtðn kurazt na milaï ja ta pðja tis]   :   jeg ble  lei av å vente, så jeg (bare) gikk 

(min vei) έέέ[varika na primnɔ ki fija]    :    jeg blir  
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aldri lei av denne matretten  όό ίέ [aftɔ tɔ fajitɔ ðn 

dɔ buΧtizɔ pɔt]    :    jeg blir aldri lei av stekt/ griljert fisk  έέ

όόά[pɔt ðn varim tɔ tiǥanitɔ/psitɔ psari]     :    jeg er lei av deg! (jeg  

har fått nok av deg!)  έ [s varika pia]    /    bli lei seg (bli/være 

deprimert) ώ [apɔkarðjɔnɔ]    #  (bli nedtrykt/nedfor) ί[livɔm]    #   

(bli trist/bedrøvet, sørge) ό[katalipɔm]    :    han ble veldig lei seg da han 

fikk høre om det (...deprimert av  nyhetene)  ώό έ 

[apɔkarðjɔika apɔ ta na]    :    jeg ble lei meg da jeg hørte at  ή

ί[katalipiika manɔndas ɔti]     /   bli lenge  έύ [minɔ pɔli]   

#   (trekke ut tida, nøle) ώ [kaistrɔ]    :    blir dere/De lenge?  ί

ύ[a mint pɔli]     :    jeg bli ikke lenge, jeg er klar om fem minutter  

ή'ίέ [ðn a kaistrisɔ s pnd lpta a im timɔs]    /   

bli lengre (strekke seg ut)  ώ [mǥalɔnɔ]    :    dagene begynner å bli lengre i 

januar  έίώά [i mrs arçizun na mǥalɔnun tɔ 

jnari]    /    bli lettet  ώ [alafrɔnɔ]    #   ώ   [lafrɔnɔ]    :   jeg ble lettet 

(det falt en stein fra mitt bryst) 'έάόή [mu fij na 

plakɔma apɔ tɔ stiɔs]   :    jeg ble lettet da jeg så han komme  άέά

έ [alafrɔsa vlpɔndas tɔn na rçt]    :   jeg ble veldig lettet (det falt en sten 

fra mitt hjerte)  ήά όέ [ir  i karðja mu 

stɔn dɔpɔ tu/stin si tis]     :    hun ble lettet over nyhetene/da hun hørte nyhetene  

ά άάέάέ [i karðja tis  

alafrus/lafrus m ta na/ɔtan akus ta na]    /    bli likbleik (bli helt gul (i ansiktet))  

ί [katakitrinizɔ]    /    bli likbleik i ansiktet av frykt/redsel  όό

ίό ό[tɔ prɔsɔpɔ mu asprizi apɔ tɔ fɔvɔ]    /   bli litt til  έί

ό [minɔ liǥɔ akɔmi]    :   vil dere bli litt til? ίίό  [a mint 

liǥɔ akɔmi]     /   bli livat  (bli livlig, livne til) ί'ά [arçizɔ nanavɔ]    :   det 

begynte å bli livat (der) (festen holdt på å ta seg opp) έά'ά [tɔ 

ǥlndi arçis nanavi]    /   bli livredd (bli vettskremt, få seg en støkk)  ώό

ό [kɔkalɔnɔ apɔ tɔ fɔvɔ mu]    #   ί[laΧtarizɔ]    :     jeg ble livredd 

da jeg så han på kanten av stupet  άόίάά

[laΧtarisa ɔtan dɔn iða stin akri tu vraΧu]    /    bli lurt (gå fem på, ta feil)  έ 

[jljm]    #   άόό [pjanɔm kɔrɔiðɔ/bɔsikɔs]    #   (bli snytt for 

penger, gå i baret) άό [pjanɔm kɔrɔiðɔ]   #   ί [tim banɔ]    

:    jeg ble lurt til å tro at han (kanskje) ville ta seg sammen   άί

όύί [jlastika k pistpsa ɔti a bɔrus na ðiɔrɔi]   :   jeg  

er redd du er blitt lurt (jeg er redd for at de lurte deg)  άόά 

[fɔvam ɔti s jlasan]    :   jeg vil ikke bli lurt igjen!  ά [ðn a tin 

ksanapaɔ]    :   pass på så du ikke blir lurt av triksene hans  ίά

όό [kita mi s pjasi kɔrɔiða m ta kɔlpa tu]    /    bli lydig (bli 

føyelig, bli medgjørlig)  ίά [jinɔm ipakuɔs]    /    bli helt lyst (upers.v.) 

ά[kalɔΧarazi]   #   ώ [kalɔksimrɔni]    :    før det ble helt lyst  

ώ [prin kalɔksimrɔsi]     /    bli lystig/lett beruset (komme i godt 

humør)  έέ [rΧɔm stɔ kfi]    /   bli løftet opp  ώ [ipsɔnɔm]    /    
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bli med (komme med)  έί [rΧɔm mazi]   #  ύ [sinɔðvɔ]    #    (gå 

med)   ά[su/sas paɔ]    #   (slutte seg til, komme med, gå i lag med)  

άέ [paɔ para m]    #   (delta) ί [prilavnɔ]   #   ά 

[prilamvanɔ]   :   bli med meg!  άίlatmazi mu]    :   blir du med meg? 

(vil du bli med meg?) ύ [a m sinɔðvis]   :   blir du med oss?   -   

utmerket!/fantastisk!  άίέ [ariz mazi mas  -  ktakta]    :   

bli med på leken/i spillet  έί [simtΧɔ stɔ  pΧniði]     :    får jeg 

bli med deg? (kan jeg få bli med deg?) έέί [mu  pitrpiz 

na rɔ mazi su]    :    hvis du vil bli med/være med på turen til Italia...  έ

ίήί[an liz na prilifis k stin kðrɔmi tis 

italias]    :   jeg blir/vil bli med deg  ύ [a s sinɔðfsɔ] :    jeg skal bli 

med dere/Dem til … ( jeg skal føre  dere/Dem til..) ά [a sas paɔ 

stɔn/stin]    :    min kone blir også med (min kone kommer også) έί

ί  [rçt k i jinka mu mazi]    :    har du lyst til å bli med meg til…?  

ήέί[a ilz riz mazimu stɔ]    :    vil du bli med 

oss å bade?  'έά[aris para maz ja banjɔ]    /   bli  

medlem  ίέ [jinɔm mlɔs]    #   ώ [prɔsΧɔrɔ]    :   når ble du  

medlem?  όέέ [pɔt jinz mlɔs]    /    bli meldt  (bli fortalt, bli (gjort) 

kjent, bli meddelt)  ίό [jint ǥnɔstɔ]    :    det ble meldt at han var død  

έόόίά [jin ǥnɔstɔ ɔti iç pani]    /   bli mellom  έ

ύ [mnɔ mtaksi]    :    dette må bli mellom oss   όέίύ 

 [aftɔ prpi na mini mtaksi mas]    /    bli mer og mer...  ά [ɔsɔ pai k]  

:   ting blir dyrere og dyrere  όάίά [ɔsɔ pan ki 

akrivnun da praǥmata]     /   bli merket (bli brennemerket, bli preget av tidens tann)  

ύ[simaðvɔm]   /    bli mildere (om vær, klima, væremåte)  ί 

[ǥliknɔ]    :    han ble mildere med årene  ύό [ǥlikan m ta Χrɔnia]    

/    bli mindre attraktiv (fallere)  ί[anɔstnɔ]    :    jo eldre denne jenta blir, jo 

mindre attraktiv blir hun   όώόίόί [ɔsɔ 

mǥalɔni tɔsɔ anɔstni aftɔ tɔ kɔritsi]    /   bli misfarget (falme, blekne)  ά [ksvafɔ]   

:   dette stoffet blir lett misfarget  όύάύ[aftɔ tɔ ifazma  

ksvafi fkɔla]     /    bli misforstått (krangle, bli uvenner med)  ύ 

[parksiǥum]    #   έ[parksijm]    /    bli mistenksom  ά

[ipɔpsiazɔm]    #   (ikke få fred for et eller annet, ”få lopper i ørene”)  ί

ύ'ά [mu bnun psili staftja]    :    hun puslet sånn om han at han begynte å 

bli mistenksom  όόάά[tɔn pripiɔtan tɔsɔ 

pu arçis na ipɔpsiazt]    /    bli mosegrodd (bli dekt av mose) ά[vriazɔ]   #   (bli 

gammeldags/avleggs/medtatt/”samle kingel”)  άά  [pjanɔ araΧns]   /    bli 

motløs (miste motet, gi opp håpet)  ί [aplpizɔm]    /   bli mottatt av (bli hilst 

velkommen av, få foretrede for) ίό ό [jinɔm ðktɔs (apɔ)]    #   έ 

[ðΧɔm]   :   han ble mottatt av presidenten (han fikk foretrede for presidenten) έ

όόό [jin ðktɔs apɔ tɔm brɔðrɔ]    :    han ble mottatt med 

applaus  έόή [jinðktɔz mçirɔkrɔtimata]     :    vi ble 
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godt mottatt hos/ av...  έά... [maz ðΧtik kala]     /    bli/leve som 

munk/nonne/eremitt  ύ [kalɔjrvɔ]    /    bli myndig  (nå myndighetsalderen)  

(oppnåelse av myndighetsalder) ί [i nilikiɔsi]     /    bli mørkt   ί

ώ[nilikiɔnɔm]    #   ώ[ilikiɔnɔm]    :    det å bli myndig 

ά [jinɔmskɔtaði]    :    da det ble/var blitt mørkt  όέά [ɔtan jin 

skɔtaði]    :   det blir fort mørkt på disse kanter  ύέή 'ά 

ώέ [i niΧta rçt ǥriǥɔra safta ðɔ ta mri]    /   bli møtt med (bli utsatt for, 

pådra seg) ύ[pisirɔ]    :   bli møtt med forakt  ύύ [spisirɔ Χlvi]   /   

bli nervøs   ί [knvrizɔm]    /   bli nedstemt  (være/komme i mindretall) 

ώ [miɔpsifɔ]     :    forslaget mitt ble nedstemt  όήή[i 

prɔtasi mu miɔpsifis]    /   bli observert/sett  ίό[jinɔmandiliptɔs]    

(komme til syne, vise seg)  ί[fnɔm]    :    innbruddstyven ble observert da 

han kom ut gjennom et vindu   ήέόώέό 

έά [ɔ ðiariktis jin andiliptɔs kaɔs vjn apɔ na parairɔ]    :   monstret i 

Loch Ness er blitt observert igjen  άάέό 

[ksanafanik pali tɔ tras to lɔΧns]    /    bli offentliggjort (bli publisert)  ύ 

[ðimɔsivɔm]    :   da rapporten hans ble ffentliggjort...  όύέή 

 [ɔtan ðimɔsiftik i ksi tu]    /   bli omtalt (bli diskutert, være under drøfting)  

έ [sizitjm]    /    bli oppbrakt (bli opphisset, bli rasende)  ί 

[kapnizɔm]    #   ίό[jinɔm katanɔitɔs]     :     han ble oppbrakt over 

det jeg sa  ί'άί [kapnistik mafta pu ipa]    /    (om teaterstykke) 

bli oppført/spilt  ί [pzɔm]   :   Hamlet har ikke blitt oppført i Aten på 40 år  

'έόίή [ɔ amlt çi saranda Χrɔnja na pΧti stin 

aina]     /   bli oppglødd (bli henført, opphisset)  ά [ksaptɔm]   #   ά 

[anavɔ]    /    bli (altfor) opphengt i  ώ [kɔlɔ]   #   ά [kɔlaɔ]   #    ώ 

[kɔlnɔ]    :    ikke bli opphengt i detaljer!  άέ [min kɔlas 

s lptɔmris]     /    bli opphetet (bli mer og mer opphetet/skarpere, bitrere)  

ύ [ktraçinɔm]    #    (bli varm/het/opphisset, varme seg, hisse seg opp)  

ί [rmnɔm]    :    diskusjonen ble mer og mer opphetet   ή

ύ [i sizitisi ktraçinik]    #   άή [rmanik i 

sizitisi]     /    bli opphisset (bli oppbrakt, bli rasende)  ί [kapnizɔm]     /    bli 

oppholdt  (bli holdt tilbake, bli holdt fast, være opptatt) ώ [kailɔnɔm]    #   

ύ [m kaistrun]    #   έ [kratjm]   #   ή [m 

kratisɔun]    :    jeg ble oppholdt på kontoret  en time lenger   έ

ήί ώά [mkaistrisan/kratisan stɔ ǥrafiɔ mja 

ɔra parapanɔ]   :   jeg ble oppholdt med arbeid på kontoret til kl. 10  ώ

άίώ [kailɔika m ðulja stɔ ǥrafiɔ ɔs tiz ðka i ɔra]    :    vi 

ble oppholdt i en trafikkork (vi satt fast i en trafikkork)  άέ

άί [mas stamatis na bɔtiljarizma stiŋ giklɔfɔria]    #   

bli oppmerksom på (oppdage)  ώ [siniðitɔpiɔ]     /    bli oppmuntret  

ώή [njɔɔ alpɔri]    :    han ble oppmuntret av/fant trøst og oppmuntring 

i ordene hennes  έό [njɔs m ta lɔja tis]    /    bli opprørt  (bli 

opphisset/oppskaket/urolig) ά [andariazɔ]    #  ώ [anastatɔnɔ]    
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ά [tarazɔm]    #    (bli rasende/ bli gal/nervøs)  ί[knvrizɔm]    :    

jeg ble opprørt da jeg hørte at...   ώίό[anastatɔika 

manɔndas ɔti]     /   bli oppsagt (få sparken, bli avskjediget)  ώώ [trɔ(ǥ)ɔ  

ðjɔksimɔ]    #  ώά[trɔ(ǥ)ɔ mja klɔtsia]    #   (få løpepass) ί

ό [prnɔ ðrɔmɔ]    #   ύ [apɔliɔm]    #   ώά[trɔɔ mja 

klɔtsia]     :    han ble oppsagt (han mistet jobben, de sparket han fra jobben)  έ

όά [tɔn ðiksan apɔ ti ðulja tu]    #   έά [faj klɔtsia]    :   

ήό ά [tɔŋ kinijisan apɔ ti ðulja tu]    :    han kommer til å 

bli oppsagtάώ [a faï ðjɔksimɔ]     :    hvis du kommer for seint igjen,  

blir du/vil du bli oppsagt  ήώ[an ksanarjisis a s 

ðjɔksun]     :    hvorfor ble du oppsagt?  ίά [jati s sΧɔlasan]     /    bli 

oppskaket (bli urolig)  ά [tarazɔm]     /     bli opptatt i et land/språk (bli 

naturalisert)  ά[pɔlitɔǥrafɔm]   :   mange engelske ord er tatt inn/opp i 

språket vårt   έέέήώ [pɔls 

aŋglikz lksis pɔlitɔǥrafiikan sti ǥlɔsa mas]     /    bli oppvarmet  ί 

[zstnɔm]    :    huset blir oppvarmet med kull  ίίά[tɔ 

spiti zstntmkarvunɔ]     /    bli orientert om en sak (bli informert/underrettet om noe)  

άώόά [lamvanɔ ǥnɔsi nɔs praǥmatɔs]    /    bli over 

(overnatte, stikke innom) ό [ðiakɔptɔ]    :   vi blir over (natta) i Roma  (vi stikker 

innom Roma på reisa vår)  όάίώ [a 

ðiakɔpsum nðjamsa tɔ taksiði mas sti rɔmi]    /    bli overarbeidd (slite seg helseløs)  

ίόά [arɔstnɔ apɔ tin ðulja]    /   bli overdratt/overlatt til 

(tilfalle)  έ[rΧɔm]    #   έ[prirΧɔm]  :    da huset ble overdratt 

til meg   όίήέ[ɔtan tɔ spiti ir s mna]    /    bli overkjørt  

ό[mu kɔvi]    :   jeg/hun ble overkjørt av en lastebil  έέ

ό [m/tin kɔps na fɔrtiǥɔ]    :    han ble overkjørt av en lastebil ό

έόά [tɔ fɔrtiǥɔ pras apɔ panɔ tu]    /    bli overopphetet   

ί [iprrmnɔm]    #   (”stekes”) ״ή״ [psinɔm]     /    bli 

overrasket (bli forbløffet) ά [ksafnjazɔm]    #  ή

[kataplisɔm]     :   vi ble overrasket av mørket/av en storm  

[mas pjas tɔ skɔtaði/i katjiða]    :    vi ble overrasket av regnet/et 

regnskyll   έίή [mas pjas raǥða vrɔçi]   /    bli overrumplet 

(bli skremt, få seg en støkk) ά [ksafnjazɔm]    /   bli overskyet (bli grumsete, 

bli uklart) ώ [vurkɔnɔ]    #    ώ [ɔlɔnɔ]    /    bli oversvømmet av  

ί[plimirizɔm m]    #    ύ[kataklizɔm]    :    jeg holdt 

på å bli oversvømmet av/å drukne i invitasjoner/gaver   ήώ

έήά[i prɔsklisis/ta ðɔra pftan vrɔçi panɔ mu]    :    vi ble 

oversvømmet av ordrer (= bestillinger)  ίί [plimirisamm 

paraŋglis]    :    vi ble oversvømmet av brev/invitasjoner/telefoner/tiggerbrev (=  

anmodninger om hjelp)  ήόάή

ήήή [kataklistikam apɔ ramata/prɔsklisis/tilfɔnimata/ 

tisiz ja vɔiia]    /    bli overveldet  ή[kataplisɔm]    /    bli overvunnet 

(bli beseiret, få bank, tape)  ώ* [itɔm]    /    bli pensjonert (gå av med pensjon, få  
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avskjed)  ύ[apɔstratvɔm]    /    bli pepet ut (få kraftig pipekonsert/ 

misbilligelse)  έέί [ðΧɔmndɔns apɔðɔkimasis]     /     

(hestesport)  bli plassert (komme inn blant de to-tre beste)  έέ [rΧɔm plas]   

/    bli presentert for (bli forestilt for) άά [parusiazɔ kapjɔn s]    :    

hun ble presentert for/ved hoffet  ίή [tim barusiasan stin 

avli]     /    bli presset (tvinges til)  έ[pjzɔm]    :    bli hardt presset (komme 

under stort press) έ[pjzɔm pɔli]    /    bli rasende (fly i flint) ί 

[vulizɔm]    #   ά [frnjazɔ]    #   ώ[ksaǥriɔnɔm]   #   ά

όό  [afinjazɔ (apɔ imɔ)]    #   ά[skiljazɔ]     #   (se rødt, fly i taket, bli  

rasende) ίίόύό [jinɔm iriɔ/papɔri/baruti/burlɔtɔ]  

#   ίέόί [jinɔm ksalɔs/vapɔri/skili]    #   άά

ά [kanɔ mǥali apɔkɔtja]    #   ίέόό [jinɔm trlɔs apɔ 

imɔ]    #   άύ [m pjani lisa]    #  (tenne å alle pluggene)  ά

ά [mu anavun ta ǥlɔmbakia]    #  (bli oppbrakt, bli opphisset)  ί 

[kapnizɔm]    :    han ble rasende  έέ [jin ksalɔs]    # (bli helt sprø) 

han ble rasende da han hørte det  ήό'    :     [palavɔnɔ] ״ώ״ 

ά [afinias ɔtan dakus]    :    jeg ble rasende da jeg så han  ίό

ί [ðmɔnistika ɔtan dɔn iða]    /    bli rasende på/på grunn av  ύό 

[aǥrivɔ m/apɔ]    /   bli redd (bli grepet av frykt)  ύό [m kirivi fɔvɔs]    

:    jeg ble redd   ίό [m kirips fɔvɔs]    /    bli registrert (bli ført opp) i 

manntallet/på folketellingsliste etc.  ά[apɔǥrafɔm]     /    bli rekruttert  

(bli vervet, overf. enagasjere seg)  ύ [stratvɔm]    /    bli revet bort (gå som 

varmt hvetebrød)  ίά [jinɔm anarpastɔs]    :   alt ble revet bort i løpet 

av den første uka av salget  άάώάώ

[arpaksan ta panda tim brɔti vðɔmaða tɔn kptɔsɔn]    /    bli revet med (la seg rive med, 

bli henført/henrykt)  ά[nusiazɔm]    :   han blir lett revet med  

άύ [nusiazt fkɔla]    /    bli rik (tjene seg rik, ha hell med seg)  

ί [kazandizɔ]    # ί[jinɔm  plusiɔs]    /    bli rik i en fart  

ίή[plutizɔ ǥriǥɔra]    :    han er oppsatt på/fast bestemt på å bli rik 

i en fart  άίή[valika na plutisi ǥriǥɔra]    :    han ønsker 

å bli rik i en fart  έίή[li na plutisi ǥriǥɔra]    /    bli roligere 

(roe/få roet seg ned)  ά [isiΧazɔ]    :   da han ble litt roligere, fortalte jeg han det  

όύάί[ɔtan isiΧas liǥaki tu ipa]    /    bli ruinert (være ens 

ruin) ώ [vararɔnɔ]  #  (bli ødelagt, forfalle; smuldre opp/bort)  ώ

[ripɔnɔm]    #   έ[katastrfɔm]     :     han ble ruinert av spillingen/ 

gamblingen άό ί [katastrafik apɔ tɔ pΧniði]    /    bli 

rundere (ese ut, bli fyldigere) ί [jmizɔm]    :    han begynte å bli rundere i 

kinnene  άά άί[ta maǥula tu arçisan na jmizun]    /   

bli ryddet av veien (bli fjernet, bli revet ned)  ί [grmizɔm]   :    de gamle 

fordommene er ryddet av veien  έήί  [i paljs prɔlipsiz 

grmistikan]    /    bli rød av sinne ίόό [kɔkinizɔ apɔ imɔ]    :    hun ble  

rød/enda rødere i ansiktet av sinne όόάό άά
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όύ [tɔ prɔsɔpɔ  tu anaps apɔ ananaktisi/anaps akɔma pjɔ pɔli]    /    bli rørt  

(bli grepet) ύ[siŋginum]    :    de ble alle rørt/betatt av sangen hennes  (hun 

trollbandt alle med sangen sin)  ίάόύ [tus iç 

sinarpazi ɔluz m tɔ traǥuði tis]   :   han blir rørt inn i  sjela av (blir dypt grepet av) 

musikken   όόίόή  [ɔli tu  i ipɔstasi 

siŋginit apɔ ti musiki]    /    bli satt under vann  ύ [kataklizɔm]    :   

demningen brast og landsbyen ble satt under vann  άέό 

ύό ό[tɔ fraǥma spas k tɔ Χɔriɔ kataklistik apɔ nrɔ]    /    bli satt  

ut (få en nedtur)     :     jeg blir skikkelig satt ut av den musikken ί

άήή [m apɔi kiriɔlktika afti i musiki]    /   bli satt ut i livet  

(bli gjennomført, gå i oppfyllelese)  ώ [karpɔfɔrɔ]    #  ώ [pr(i)patɔ]    

#  ίάί [bnɔ stɔ staðiɔ tis praǥmatɔpiisis]   :   

disse planene vil aldri bli satt ut i livet  άέήέ 

[afta ta sçðia ðn a karpɔfɔrisun pɔt]     :    jeg hadde mange planer, men ingen av 

dem ble satt ut i livet  ίάάέά [iΧa pɔla çðja 

ala kanna ðn prpatis]    /    bli saumfart (bli underkastet/gjennomgå en grundig 

undersøkelse) άή έ [ipɔvalɔm s ksɔniçistiki rvna]    

:    han ble saumfart før han ble utnevnt  έόήέ

ί [pras apɔ ksɔniçistiki rvna prin ðiɔristi]    /   bli sengeliggende  (bli syk)  

έά [pftɔ katɔ]    #   έά [pftɔ stɔ krvati]    :    jeg ble 

sengeliggende med influensa  έάί [psa katɔ m ǥripi]    /   bli sett 

opp til (være aktet og respektert) έ [mu svɔnd]    :   han blir sett opp til av 

alle i landsbyen  έόώ [tɔn svɔnd ɔli stɔ Χɔriɔ]    /   bli sett på 

som (anses som/for å være)  ά [lɔǥariazɔm]    :    hun blir sett på som en 

stor skjønnhet/skuespillerinne  άάήό [lɔǥariazt 

mǥali  alɔni/iɔpiɔs]     /    bli sint  ώ[imɔnɔ]    #  ί [ɔrjizɔm]   #   

(fare opp, bli rasende, miste besinnelsen) ά[afarpazɔm]    #   (se rødt, fly i 

taket, bli rasende)  ίίόύό [jinɔmiriɔ/papɔri/ 

baruti/burlɔtɔ]    #   άό[m pjanun ta ðmɔnia]    #   (sl.) 

ά [zɔraðjazɔm]     :     du blir veldig lett sint! (du bruser jo opp for 

ingenting!)  ύύί [pɔli fkɔla tsandizs]    :    han ble sint da jeg 

fortalte han at jeg ikke skulle dit/ikke kom til å dra  άόί

όά [zɔΧaðjastik ɔtan tu ipa ɔti ðm paɔ]   :   han blir lett sint (han er snarsint)  

ώύ[imɔni fkɔla]    :    jeg ble sint (jeg ble heit i toppen, jeg ble harm)  

έίά[mu anvik tɔ ma stɔ kfali]    /    bli sittende  έ

ό[mnɔ kaistɔs]     # έάά [paramnɔ stɔ kaizma 

mu]    :    bli sittende! (bli på plassene deres!)  ίέ [mint stis sis 

sas]   /   bli sittende fast  ώ [kɔlɔ]   #   ά [kɔlaɔ]   #   ώ [kɔlnɔ]    :    vi 

ble sittende fast i gjørma  ήά [kɔlisam sti laspi]    /    bli sjarmert 

av (bli svært betatt av)  ύ [ǥɔïtvɔm]    /    bli sjokkert  ά[alafjazɔ]    

#  ί[ksrnɔm]    #   ή[kataplisɔm]   #   (bli skremt, bli 

motløs)  ύ [linɔm]   :    han ble sjokkert over nyhetene  ά
έ[alafjastik m ta na]    :    jeg ble sjokkert da jeg hørte det/nyhetene  ύ
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ό'άόάέ [liika ɔtan dakusa/ɔtan akusa ta na]   

/    bli sjokkert og redd (bli oppskremt) ύ [kataptum]     :    vi ble sjokkete  

og redde da vi hørte sirenene   ήόύή

[kataptɔikam ɔtan akusam tis sirins]    /   bli sjuk (bli syk)  έά [pftɔ  

arɔstɔs]    /    bli sjøsjuk (bli sjøsyk)  ίί [panɔ naftia]    :    ha lett for å 

bli sjøsjuk (være en dårlig sjømann)  άύά [m pjani fkɔla i 

alasa]    /   bli  skadd (bli såret) ί [travmatizɔm]    #   ώ 

[pliǥɔnɔm]    :    bli hardt skadd   ώ [kataskɔtɔnɔm]    :    han ble 

alvorlig skadd   ίύ ά[travmatistikpɔli asçima]   :    han falt 

ned trappa og ble alvorlig skadd  έόάώ[ps 

apɔ tis skals k kataskɔtɔik]    :   de ble alvorlig skadd  ίά 

[travmatistikan sɔvara]    /    bli skallet (miste fjærene, bladene eller håret) ώ 

[apɔmaðɔ]    /   bli skapt (bli til)  έ [jnɔm]    :    da verden ble skapt  ό

ήό [ɔtan jniikɔ kɔzmɔs]    /    bli skjelt ut   (ta støyten, få skjenn, få 

huden full)  ίά [vriskɔ tɔm bala mu]    /   bli skranglete (løsne i 

sammenføyningene) ύ[ðialiɔm]    :    bilen min begynte (så smått) å bli litt 

skranglete  ίόάύ [tɔ aftɔkinitɔ mu arçis pja na 

ðialit]    /   bli skrekkslagen   :   jeg ble skrekkslagen  'έά [mpjas 

trɔmara]     /    bli skremt (rykke til, skvette, rygge tilbake)  ά [ðiljazɔ]   #  (bli 

forskrekket, få (seg) en støkk)  ά[katatrɔmazɔ]    :    bli skremt av tanken på 

å måtte...  άέήόέ [ðiljazɔ sti skpsi/stim 

brɔsɔpiki ɔti prpi na]    :    han ble skremt av truslene deres  ήό

έ [kataptɔiik apɔ tis apilis tus]    /    bli skrevet  ά [ǥrafɔm]     /    

bli skrinlagt (bli lagt på hylla) ίί [bnɔ stɔ arçiɔ]    /   bli skutt ut (bli 

slengt ut) ά [ptaǥɔm]    #   έ [ptjm]    :    flyveren ble skutt ut fra 

setet sitt  όάόάά [ɔ arɔpɔrɔs ptaΧtik apɔ tɔ 

kaizma tu]    /    bli slaktet (bli kraftig kritisert, få elendig kritikk)  ά 

[kataðikazɔm]    :    skuespillet ble slaktet av kritikerne  όάό 

ύ [tɔ rǥɔ kataðikastik apɔ tus kritikus]    /    bli slapp (slakne, avta) ώ 

[atɔnɔ]    #   (henge slapt) ώ[krmɔ]   #   ά [krmaɔ]    :    kinnene hans 

begynner/har begynt å henge/bli slappe  άάάά [ta 

maǥula tu arçisan na krman]    /    bli slem (bli ondskapsfull, bli sur, gå lei, komme i 

dårlig humør)  ύ [kakvɔ]    /   bli slengt (bli kastet) ά [ptaǥɔm]    # 

έ [ptjm]     :    han ble slengt seks meter bortover av eksplosjonen   

άέέάόέ [ptaΧtik ksi mtra makria apɔ tin 

kriksi]     /    bli/være sliten  ί [apɔstnɔ]     #  ά[kurazɔm]    #   

(bli/være helt utslitt) ώ[ksviðɔnɔm]    :    etter en times arbeid er jeg sliten   

άύόώά [kurazɔm istra apɔ mja ɔra ðulja]   :   jeg 

ble sliten av å gjøre/reparere det  ώά [ksviðɔika ja na tɔ 

ftjaksɔ]    /    bli slitt (slites ut)  ώά  [ðn kratɔ kala]    #   ώό

ή [liɔnɔ (apɔ Χrisi)]    (bli spist på, ble gnagd på) ώ [faǥɔnɔm]     :    

jakka mi er veldig slitt på albuene  άώύώ
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[tɔ sakaki mu faǥɔik pɔli stus aŋgɔns]     :   skjorta di er veldig slitt på kragen  

άόίύέά [tɔ pukamisɔ su in pɔli  liɔmnɔ stɔ  

jaka]   :    skoene mine er nesten utslitt/veldig slitt/var ikke veldig slitesterke  

ύάά [ta paputsia mu ðn kratisan kala]    /    bli slukt  

(forsvinne, gå ned, forlise)  έ[katvrΧɔm]    /   bli slått  (bli beseiret/ 

overvunnet) ώ* [itɔm]    #   (bli slått ned i støvlene)  ώάά

[itɔmkata kratɔs]    :    laget vårt ble slått av…  άήό... [i ɔmaða 

mas itiik apɔ]    :    vi ble slått av italienerne i går  άί 

[mas kɔpanisan Χts i itali]    /    bli slått konkurs (gå konkurs) ώ [Χrɔkɔpɔ]    # 

ύ[ptɔçvɔ]    #  (dagl.) ί [falirɔ]    /   (i idrett) bli slått ut (være ute, gå ut)  

ί [apɔkliɔm]    /    bli slått ut av sykdom  :   jeg ble slått ut av influensa   

'έάί[mriks katɔ i ǥripi]   /   bli smittet av (pådra seg) ώ 

[kɔlɔ]   #   ά [kɔlaɔ]    :   bli smittet av tuberkulose  ώ ί [kɔlɔ 

fimatiɔsi]     /    bli/være smårar (bli tussete, bløt på pæra) ί 

[apɔkutjnɔm]     :    sønnen vår er blitt smårar  ά 

[apɔkutjaik ɔ jɔz mas]    /    bli snill (gi seg, føye seg, lyde)  ά[ðɔmazɔm]    /   

bli spent (bli mer spent, tilspisse seg, forsterke seg)  ί[pitinɔm]    /    bli 

splittet  (bli delt i to) ά [ðiΧlazɔm]   #  ί[ðiaklaðizɔm]    /   bli 

steinhard (bli til stein) ώ[ptrɔnɔ]    :    syltetøyet er blitt steinhardt  ό 

έ [tɔ ǥlikɔ ptrɔs]   /   bli stekt i sola (sole seg) ήή [psinɔm stɔn 

iliɔ]     :    vi blir stekt i sola  ό ή[psinɔmaststɔn iliɔ]     #    bli stiv 

av skrekk (bli livredd)ώό ό [kɔkalɔnɔ apɔ tɔ fɔvɔ mu]    /    bli 

stor  ώ [mǥalɔnɔ]    #   (bli stor/større/høyere) ώ [psilɔnɔ]    :     du vil 

forstå det når du blir stor/større   άώ[a katalaviz 

mǥalɔnɔndas]    :    hva skal du bli når du blir stor?  ίόώ 

[ti a jinis ɔtan mǥalɔsis]    :    så stor du er blitt!  όή [pɔsɔ psilɔss]    /    bli 

stor og sterk (bli voksen (mann), bli et mannfolk)  ύ[andrivɔ]    /    bli straffet  

ύ [timɔrum]    /   bli stum av forbauselse   :    jeg ble stum av forbauselse 

(jeg ble helt målløs)  ήίέ [mu ir kramiða (ja kpliksi)]    

/    bli stygg  ί [asçimnɔ]    #    ί[asçimizɔ]    /    bli styrtet   

ί[grmizɔm]    #   ύ [kataliɔm]     :    da det tyranniske regimet 

ble styrtet  όύήί [ɔtan kataliik afti i tirania]    :    

diktatoren ble styrtet (fra makten)  άίό ί[ɔ 

ðiðaktɔraz grmistik apɔ tinksusia]     /    bli støtt over (ta anstøt av, ta det ille opp)  

έίή [Χɔ andirisi/andirisis s/ja]    :    hun ble støtt over 

at jeg viste meg (der)  ίήάή [iç andirisiz ja tin 

mfanisi mu]    /   bli stående (oppreist) έέό [mnɔ/paramn ɔriɔs]    

#   (stå ved makt,  stå ved lag, fortsatt være gyldig) έ [paramnɔ]    /    bli sur på 

noen  ώίά [kakiɔnɔ mazi kapjɔn]    :   ikke bli sur på meg!  

ώί [min kakiɔniz mazi mu]    /    bli svakere og svakere  ί 

[aðinatizɔ]     :   stemmen hans ble svakere og svakere   ώόά 

[i fɔni tu ɔlɔ ki aðinatiz]    /   bli svimmel  ί[zalizɔm]    :    jeg blir alltid 
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svimmel av å danse   άί [panda m zalizi tɔ vals]    :   jeg blir 

svimmel i høyden  ίύ [zalizɔm sta ipsi]    /    bli syk  ί

[arɔstnɔ]    #   ώ [arɔstnɔ]    # έά [pftɔ arɔstɔs]    #  

 ώ [asnɔ]    #   (bli sengeliggende) ώ[krvatɔnɔm]     :     bli  

alvorlig syk  ί[variarɔstnɔ]     :    han ble plutselig syk  ώ

ά [arɔstis ksafnika]    :    jeg ble syk/dårlig av å se så mye elendighet  

ώέόί [arɔstisa vlpɔndas  tɔsi ðistiçia]    /    bli synlig 

(komme til syne) ί[anafnɔm]    /    bli såret ώ [lavɔnɔm]    :   ti 

soldater ble såret  ώέώ [lavɔikan ðka stratjɔts]     /    bli 

såret/krenket av noe (ta anstøt av noe, ta noe ille opp) ίό ά[iǥɔm apɔ 

kati]    /    bli tankefull (bli ettertenksom, falle i tanker) έή[pftɔ s silɔji]    

#   έέ [pftɔ sskpsis]    /    bli tatt opp (om elever/studenter)  ί

ό[jinɔm ðktɔs]    #   (om sak)  έ [panrΧɔm]     :    bare femti barn 

blir tatt opp hvert år ved skolen vår  όάίάάό

ί [mɔnɔ pninda pðja jinɔndðkta ka Χrɔnɔ stɔ sΧɔliɔ mas]   :   spørsmålet 

vil bli tatt opp på neste møte/vil komme på sakslista igjen  έέ

όίήά [tɔ ma a panli stin pɔmni 

sinðriasi/stin imrisia ðiataksi]    /    bli taus  έή [pftɔ s siɔpi]     :    han 

ble taus   [ps s siɔpi]    /   bli til (ende som, ende opp, avslutte som)  

ή [kataliǥɔ]    #   (omdannes  til) ά [mtavalɔm s]    #   (bli 

skapt, oppstå, bli omgjort til, brukes som råstoff i) ί [jinɔm]   #   (oppstå)  

ύ [iðriɔm]   #   έ [prɔrΧɔm]    #   (oppstå, skapes, ta form)  

άό [lamvanɔ ipɔstasi]   #  ύ[ðimiurǥum]    #   ί

ά [arçizɔ na iparΧɔ]    :    bli til virkelighet (bli realisert, gå i oppfyllelse; vise 

seg å være riktig/sant)  ύ [alivɔ]   #   ίό[vjnɔ aliinɔs]    :    

glass blir til flasker  ί ίά[tɔ jali jint bukalia]    :   han ble en 

fattig mann (han endte opp som en fattig mann)  έά[katlikszitjanɔs]    

:    hvordan ble verden til?  ώήό[pɔz ðimiurjiik ɔ kɔzmɔs]    

:   ingen vet hvordan/hvorav verden ble til  ίέώόή

ό [kaniz ðn ksri pɔs/apɔ pu prɔil ɔ kɔzmɔs]   :    vann blir til is  ό

άά [tɔ nrɔ mtavalt s paǥɔ]    :    vi vet ikke hvordan verden ble 

til  έώέό [ðŋ ksrɔm pɔs jin ɔ kɔzmɔs]   :    slik ble partiet 

vårt til   έύό [tsi iðriik tɔ kɔma mas]    /    bli til lunsj/ 

middag  έό [mnɔ ja fajitɔ]    :    blir dere til middag?  ί

ό[a mintja fajitɔ]    /   bli til noe med (bli av, gå med) ί [apɔjinɔm]    

:    hva er det blitt til med de store planene dine?  έάέ [ti  

jin ta mǥala su sçðia]    :    hva er det blitt til med sønnen hans? (hva er det blitt av 

sønnen hans? hvordan har det gått med sønnen hans?)  ό [ti apɔjin ɔ 

jɔs tu]    /   bli til overs (bli igjen, være overflødig) ύ[prisvɔ]    :   ble det (noe) 

mat til overs   ίΐ [prisps faï]    /    bli tildelt en pris (bli beæret med en 

pris) ώί [timɔm m vraviɔ]     :   han ble tildelt nobelprisen (i 

litteratur)  ήίό [timiik m tɔ vraviɔ nɔbl]    /    bli 

tilsammen  ί[jinɔm]    #    (gi summen)  ίά[ðinɔ arizma]     :   
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hvor mye blir seks og fem?  όάέέ[pɔsɔ kani ksi k pnd]    :    vi 

blir fem med din bror  ίέό[jinɔm pnd m tɔn aðlfɔ 

su]    /    bli tjukk    :   hun ble tjukk(ere) (hun la på seg, formene hennes ble rundere) 

ύέ[strɔŋgilps i siluta tis]    /    bli trampet i hjel   

έί [katapatjm k pnɔ]     :    han ble trampet i hjel av  

elefanter ήό έέ [katapatiik apɔ lfands k

pan]    /    bli trampet på (bli trampet under fot)  έ [katapatjm:    

våre rettigheter og vår selvrespekt ble trampet på av diktatoren   ά

άίέά [ɔ ðiktatɔras katapatis tis  

lfriz mas ktin aksiɔprpja mas]     /    bli trist (bli bedrøvet, sørge) ό

[katalipɔm]   # ίή [jinɔm katifis]    #   (føle medlidenhet med, synes 

synd på)  ά [lipam]   #   ύ [lipum]    :    jeg ble trist da jeg hørte at… 

(det var trist å høre at…)  ήίό [katalipiika manɔndas 

ɔti]    /   bli trukket inn i (bli involvert i) ώ [anakatftɔ s]    #   

ύ [parasirɔm s]    #   ύ [brðvɔm s]    :   bli trukket 

inn i politikken/krigen  ύίήέ

[parasirɔmsti ðini tis pɔlitikis/tu pɔlmu]     :     jeg ønsker ikke å bli trukket  inn i dette  

έ' ώό' ό [ðlɔ nanakatftɔ kaɔlu saftɔ]    :    jeg 

ønsker ikke å bli trukket inn i kranglene deres  έώ

ά[ðlɔ na brðftɔ stus kavǥaðs tus] /    bli trøtt (bli sliten, slite seg ut)  

ώ[valandɔnɔ]    #   ά[kurazɔm]     /    bli tvangsutskrevet   

ύί [pistratvɔm via]    /    bli tvunget (tvinges)  ά

[anaŋgazɔm]    #   ώ [ipɔΧrɔnɔm]    :    fienden ble tvunget til å trekke 

seg tilbake  όάή[ɔ Χrɔs anaŋgastik na ipɔΧɔrisi]    

:    jeg ble tvunget til å gå (jeg måtte gå)  ώά [ipɔΧrɔika na paɔ]    /    

bli tyngre/lengre/breiere  άάήά[afksanɔmsvarɔs/ 

mikɔs/platɔs]    /    bli  ubrukelig (miste evnen til å) ύ[aΧristvɔm]    /   bli 

ufin (bli ubehøvlet)  ύ [Χɔriatvɔ]     /   bli ufør (bli invalidisert, bli halt)  

ί[kutsnɔm]    #  (bli arbeidsudyktig)  ύά 

[aΧristvɔm ja ðulja]    :    han  ble ufør for resten av livet  ύό

ή [aΧristftikja ɔli tu ti zɔï]    /    bli uklar/utydelig (bli/gjøre uklar, bli/gjøre 

grumsete)  ώ [ɔlɔnɔ]   :   TVbildet ble uklart (TV-bildet flimret)  ό

όό [i ikɔna tis tilɔrasis ɔlɔs    /    bli underrettet om en sak (bli 

informert/orientert om noe)  άώόά [lamvanɔ ǥnɔsi nɔs 

praǥmatɔs]    /    bli urolig (bli opphisset, bli opprørt)  ά [andariazɔ]     /    bli 

ustemt  ί[kskurdizɔm]    :     pianoet er blitt ustemt  ά

ί[tɔ pjanɔ kskurdistik]    /    bli usynlig (forsvinne sporløst)  ί

ό[jinɔm aɔratɔs]     /    bli utgitt (komme på trykk) ώ[ktipɔnɔm]    

#   (om bøker o.l.: komme ut) ώ [kiklɔfɔrɔ]   # (komme ut, publiseres) ί

[vjnɔ]    :   den nye boka mi blir utgitt i morgen   έίίύ[tɔ 

nɔ mu vivliɔ vjni avriɔ]     :     den nye ordboka mi (det nye leksikonet mitt) blir utgitt 

neste år  έό ήό[tɔ nɔ mu lksikɔ a 

kiklɔfɔrisi tu Χrɔnu]     /    bli uthengt (offentlig) (bli latterliggjort) ί
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ί[panɔ maskar(i)liki]    /    bli utlærd (fullføre opplæringa)  ί 

[apɔmanɔ]     /    bli utmattet (slite seg ut, gå tom, ta slutt)  ύ[ksandlum]     

/    bli utnevnt til offiser  άό[ɔnɔmazɔmaksiɔmatikɔs]     /    bli 

utradert  ύ[ksɔlɔrvɔm]    #   (gå dukken, gå nedenom, forlise) 

ί [katapɔndizɔm]     :    arbeiderpartiet ble nesten utradert / led et 

sviende nederlag  όόί [tɔ rǥatikɔ kɔma katapɔndistik]    

/    bli utsatt (ta lengre tid enn forventet, trekke ut, komme seint)  ύ [vraðinɔ]    :    

gjennomføringa av prosjektet ble utsatt fordi...  έέάό

[i ktlsi tu rǥu vraðin ðjɔti]     /   bli utsatt for (komme ut for, være ute for)  ώ 

[apandɔ]   #   (få, lide, komme ut for) έ [ðΧɔm]    :    bli utsatt for et angrep (bli 

angrepet) έί [ðΧɔm  pisi]    :    bli utsatt for ringeakt/en krenkelse  

έή [ðΧɔm mja prɔzvɔli]     /    bli utsatt på ubestemt tid  

ά'ό[anavalɔm p aɔristɔ]    :   rettssaken ble utsatt på ubestemt 

tid  ίή'ό [i ðiki anavliikp aɔristɔ]     /    bli utskjelt (få en 

skyllebøtte)  έέ [ðΧɔm vrisis]    #   ύά [akuɔ tɔn 

ksapsalmɔ]     /    bli utslitt av άό [kurazɔm apɔ]     :    jeg ble utslitt av 

den dumme skravlingen hennes  ύόί[m kuras 

m tin anɔiti fliaria tis]    /    bli utsolgt (fra forlaget)  ύ[ksandlum]    :    da 

første opplaget ble utsolgt fra forlaget…  ήώέ [ɔtan  

ksandliik i prɔti kðɔsi]    /    bli utslitt  (bli sliten, bli slitt, slites ut) ώ

[valandɔnɔ]     /    bli (helt) utslått av varmen  ώέ [mksunɔni i 

zsti]     :    jeg var helt utslått av varmen  ίώέ [m iç

ksunɔsi i zsti]    /    bli utvist (fra skolen) ά[apɔvalɔm]     :    følgen var 

at jeg ble utvist (det endte med at jeg ble utvist)  όήόή

[tɔ pakɔluɔ itan ɔti apɔvliika]    /    bli uvenner  ώ[tsakɔnɔm]    # 

ί [psiΧrnɔm]     :    de ble uvenner og hevet forlovelsen  ή

άώ [tsakɔikan k Χalasan tɔn aravɔna]     /    bli uvenner 

om (krangle om, bli misforstått) ύ  [parksiǥum ja]    #   έ

[parksijm ja]    # ώ [tsakɔnɔm ja]     :    de ble uvenner om/på 

grunn av en bagatell   ήί [parksijiikan/ 

psiΧraikan ja tɔ tipɔta]    /   bli uvenn(er) med noen (komme på kant med noen) ά

άό [kanɔ kapjɔn Χrɔ]    #   ίά[kavǥaðizɔ m kapjɔn] 

#   ώά [malɔnɔ m kapjɔn]    :    jeg ble uvenner med Andreas   

άέ [malɔsa m tɔn anðra]    /   bli vakt til live igjen (gjenoppstå) 

ί [anastnɔm]    /    bli valgkandidat  άά [vazɔ kalpi]    /    bli  

valgt (velges)  έ[klǥɔm]    #   ί [vjnɔ]    #  ί [psifizɔm]     

#   (bli valgt/gjenvalgt)  έ[panklǥɔm]    /    han er sikker på å bli 

(gjen)valgt  ίέόί  [in vvɔ ɔti a panklji]    :   bli valgt 

inn i parlamentet  έήί [klǥɔm vulftis/vulftina]    :    

han ble valgt til formann med stort flertall   ήόάί

[vjik arçiǥɔz mmǥali pliɔpsifia]    :    han ble (valgt til) ordstyrer/styreformann   

έό [jin prɔðrɔs]     #  ίό [psifistik prɔðrɔs]     :   til 

slutt ble han valgt inn i kommunestyret/bystyret  άέό
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ύ [tlika klΧtik stɔ ðimɔtikɔ simvuliɔ]    /    bli vant til (bli fortrolig med,  

tilpasse seg) ώ [ksikiɔnɔm]    /    bli varm  (varmes opp) ί 

[zstnɔm]     :    la motoren/TVen bli litt varm!  άήό

ίί [as ti miΧani/tin dilɔrasi na zstai liǥɔ]     /    bli varmere/mildere  

ί [zstnɔm]     :    klimaet blir varmere  ίί[tɔ klima 

zstnt]    /    bli varmere i været   :    det blir varmere i været  ό ί[ɔ 

krɔz ǥlikni]    /    bli ved sin lest (passe sine egne saker)  άά 

[kitazɔ ti ðulja mu]    /   bli veldig glad for (bli lykkelig over)  ί[kataçrɔm]    

:    jeg ble veldig glad for å høre at… άίό [kataΧarika  

manɔndas ɔti]    /    bli venner (utvikle et vennskap)  όί [jinɔmast fili]    :    

de ble snart venner  ύέίί [sindɔma katliksan na jinun 

fili]   /   bli venn(er) med (gjøre seg til venns med, omgås med) ί 

[siŋΧrɔtizɔm]    #    (skaffe seg en omgangskrets, bli venner med)  άέ [kanɔ 

para]    /   bli venner igjen med noen  άάά[kanɔ aǥapi m  

kapjɔn]    #ώά[simfiljɔnɔmmkapjɔn]    #   (bli forlikte 

igjen, forlikes, forsones)  ί [aǥapizɔ]    #  ίά[ta vriskɔ m

kapjɔn]    :    de ble venner igjen (de gjorde opp)  ήά [vrikan  

ti ðiafɔra tus]    :    de blir nok snart venner igjen  άί[a ta 

vrun pali s liǥɔ]    /   bli verre (forverre seg) ί [apɔjinɔm]    #   ί 

[varnɔ]    #   ύ[varinɔ]    #   ί[skurnɔ]     :    det blir nok verre! (og 

dette er bare begynnelsen!)  ύ 'ό [k pu s akɔma]    :    pasienten ble 

verre om/i løpet av natta  άάύ[ɔ anrɔpɔz  varin ti niΧta]    :    

pasienten har blitt verre όά [apɔjin ɔ arɔstɔs]    :   tilstanden holder 

på å forverre seg  άί [ta praǥmata skurnun]     /   bli verre og 

verre (tilta i styrke/intensitet) ώ [mǥalɔnɔ]    :   bråket ble verre og verre  

όά[ɔ ɔrivɔz mǥalɔn]    /   bli vettskremt (bil livredd, få seg en 

støkk) ά [katatrɔmazɔ]    #   (bli stiv av skrekk) ώόό

 [kɔkalɔnɔ apɔ tɔ fɔvɔ mu]    :    jeg ble vettskremt da jeg fant han inne på rommet 

mitt  όόήέάό [katatrɔmaksa ɔtan dɔn 

vrika msa stɔ ðɔmatjɔ mu]   /   bli voksen (mann) (lære å stå på egne bein) ώ

[anðrɔnɔm]     #  (bli myndig)  ώ[ilikiɔnɔm]    #   (bli moden) ώ 

[mstɔnɔ]    :    gutten er blitt voksen, er blitt mann  ίέέά

[tɔ pði mstɔs jin andras]    /    bli værende  (gjenstå, bli igjen, fortsette i/med) 

έ [paramnɔ]   #   (forbli, holde seg, bli sittende) έ [mnɔ]    :    bli værende i 

senga/hjemme/på sykehuset  έάίί 

[paramnɔ stɔ krvati/stɔ spiti/stɔ nɔsɔkɔmiɔ]   :    bli der du er! (hold deg der!) ίί 

[min ki]     :   vi blir værende i Roma i to dager  ίώέ

[a minum sti rɔmi ðjɔ mrs]     :    bli værende på/under hele kampen/til kampen er 

slutt  έώέώ [mnɔ ɔs tɔ tlɔs tu aǥɔna]    /    bli våt (bli fuktig) 

έ [vrΧɔm]    :   bli våt til skinnet (bli søkkvåt)  έώό

[vrΧɔm ɔs tɔ kɔkalɔ]     :    det ble en våt dag  (det skulle vise seg å bli en regntung dag) 

έήή [i mra vjik vrɔçri]    /   bli ydmyket (bli latterliggjort)   
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ύ [rzilvɔm]     :    han ble offentlig ydmyket  ίό [tɔn  

rzilpsan ðimɔsia]    /    bli yngre  ί [mikrnɔ]     :     ingen av oss blir yngre, 

dessverre!  έίώ[kannaz maz ðn mikrni ðistiΧɔs]    

/    bli ødelagt  έ [katastrfɔm]    :    den/det ble fullstendig ødelagt  

άώ [katastrafik ndlɔs]     /   blir det guidede fotturer?  ί

ίό[jinɔnd pzɔpɔriz mɔðiǥɔ]    /   det ble mye hvete/stor 

hveteavling i år  έύ άέ [jin pɔli stari ftɔs]    /   det blir det ikke noe 

av! (det kommer ikke på tale!  det er helt utelukket!) ί [apɔklit]    /   det blir 

nok ei råd (kommer tid, kommer råd)  ί [ ti na jini]   /   det blir seksti kroner  

άήό [kani ksinda kɔrɔns]    /   det blir som vi har sagt!/som avtalt! 

(vi holder fast ved det) όί [ɔpɔs ipam]    /    holde på å bli (begynne å bli) 

ί [prnɔ na/k]     :    melka holder på å bli sur  άί

ί [tɔ ǥala prni na ksinisi]    /    hva skal du bli når du blir stor?  ίό

ώ [ti a jinis ɔtan mǥalɔsis]    /   jeg kan bare bli noen få minutter  ώ

ίόίά [bɔrɔ na minɔ mɔnɔ ja liǥa lpta]    /     kan du bli (over) 

til mandag?  ίίώέ [bɔriz na minis ɔs ti ðftra]    /    

komme for å bli/for godt  έά[mnɔ ja panda]    :    disse utenlandske 

ordene er kommet inn i språket vårt for å bli  έέέί

άώ [afts i ksnz lksis a minun ja panda sti ǥlɔsa mas]    :    

kommer pappa hjem for godt eller drar han av gårde igjen?  ίώί

άήύ [a mini tɔra mazi mas ɔ babas i a ksanafiji]    /   la 

det bli med det (ikke gjøre mer med en sak, la det være som det er)  ίέ

ά [ð ðinɔ sinçia s kati]     /    skal bli, kaptein!  άέ [malista 

kiri lɔΧaj]  

blid adj.  ό [jlastɔs]    #   (søt) ό [ǥlikɔs]   #   ύ [ǥlikis]   #   (livlig,  

gledestrålende, frisk) ό [zɔirɔs]    #  (om person: mild, godmodig) ά[praɔs]    /     

blid i målet (innsmigrende, innyndende, elskverdig) ό [ǥlikɔlɔǥɔs]    #   

ί[ǥlikɔmilitɔs]    /   en blid kar (en godmodig mann)  άή  

[praɔs Χaraktiras]    /   et blidt ansikt (et smilende ansikt)  όόό

[jlastɔ/ǥlikɔ prɔsɔpɔ]    /    et blidt smil (et friskt smil) όό [zɔirɔ Χamɔjlɔ]   

/    en blid og hyggelig person  όά [ǥlikɔs anrɔpɔs] 

blidgjøre v.  (formilde, gjøre forsonlig stemt)  ί[ksvmnizɔ]    #   ώ  

[ksilɔnɔ]   #   ά [malazɔ]   #   (mildne, lindre) ώ [malakɔnɔ]   /    

blidgjøre gudene  ίώύ[ksvmnizɔ/ksilɔnɔ tus us]   /   

blidgjøre noen med gaver  ώάώ [malakɔnɔ kapjɔn m ðɔra]    /   

det var ingenting som kunne blidgjøre han  ίά [tipɔta ðn dɔn 

malakɔn] 

blidgjørende adj.  (forsonende, sonings-, forsonings-)  ή [ksilastiriɔs]    #    

 ό [ksilɔtikɔs]    

blidgjøring f.m.  (formildelse, ettergivelse)  έ [i ksvmnisi]    #   ό

 [ɔ ksvmnizmɔs]    #   (formildelse, forsoning) ό [ɔ ksilazmɔs]    # 

έ [i ksilɔsi]   #  έ [tɔ ksilɔma]    

bli-kjent-tur m.  ίί [tɔ taksiði ǥnɔrimias] 
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blikk n.   (øyekast)  ά [i matja]   #   ά [tɔ mati]   # έ[tɔ vlma]     ‘ 

(folk.) ή [tɔ piraǥma]    #    (metall, blekk)  έ[ɔ tnks]    #   (øyne) 

ά [ta matia]    /   alle hadde blikket fester på/rettet mot henne (alles øyne var 

rettet mot henne)  όάήέά [ɔla ta matja itan 

prɔsilɔmna panɔ tis]    /    blikket hans falt på meg  άέά [tɔ 

mati tu ps panɔ mu]    /    blikket hans vandret/gled over åsene i det fjerne (han lot 

blikket gli over åsene i det fjerne)  άέάό [ta 

matia tu ðjtrksan tuz makrinuz lɔfus]    /    blikket hennes vandret rundt i rommet  

άήά[tɔ matja tis priplaniikan stɔ ðɔmatiɔ]    /   

blikkene våre møttes  έώ [i matjz maz ðiastavrɔikan]    

/    et bebreidende blikk   ή ά [mja pitimitiki matja]     /   et bedende 

blikk  έόέ [na iktftikɔ vlma]    /    et betydningsfullt blikk  

έό [vlma m nɔima]     /    et  drepende/knusende blikk  ή 

ά [ksunɔtiki matja]     /   et ertende/skjelmsk blikk  ήά [pɔniri matja] 

/   et flyktig όά [pipɔli matja]    #   ύέ  [sindɔmɔ vlma]     

#   (et raskt, sveipende blikk) ήήά [mja ǥriǥɔri kikliki matja]  /   

et forskende blikk  ήά [mja rvnitiki matja]    #  (et prøvende, 

skarpt, gjennomborende blikk) ή ά [ðiaprastiki matja]    /    et 

glassaktig blikk   άέ[mja jalinɔ vlma]     /    et inntrengende/fast 

blikk  ίά [pimɔni matja]    /    et hjelpeløst/forlegent blikk ή

ά [mja amiΧani matja]    /   et medfølende blikk  (et medlidende blikk)  ή 

ά [pɔntiki matja]    /    et misbilligende blikk  έί [vlma 

apɔðɔkimasias]    #   (et hardt/kaldt/strengt blikk) ήά [afstiri matja]    :    han 

sendt han et misbilligende blikk  'ή ά [tu riks mja afstiri 

matja]     /    et olmt/skulende blikk  όά [mja mɔvɔriki matja]    #    

 (folk.) άή [aǥriɔ piraǥma]    /    et prøvende/granskende blikk  ή 

ά  [kstastiki matja]     /    et sløvt blikk (matte øyne)  άέά 

[atɔna/zvizmna matia]    /    et stikkende blikk (små, blanke og stikkende øyne, 

”griseøyne”) ״ή״ ά[ǥurunisia matja]    /    et stivt/ ufravendt/tomt blikk  

έέ [atnz vlma]    /   et troskyldig, åpent blikk  άά [mja 

aðɔli matja]     /    et truende, skulende blikk  ί [tɔ aǥriɔkitaǥma]    

(folk.) άή [aǥriɔ piraǥma]    /   et usikkert, flakkende blikk  ή 

ά [anilikrini matja]    /    et utålmodig blikk  όά [mja anipɔmɔni 

matja]    /    et vellystig blikk  ή ά[mja pɔniri matja]    /   feste blikket på  

(fokusere på, stirre på) έ [apɔvlpɔ]     :    feste blikket på noen  ώ

άά[stilɔnɔ ta matja s kapjɔn]     /   alle hadde blikket fester på/rettet 

mot henne (alles øyne var rettet mot henne)  όάήέά

 [ɔla ta matja itan prɔsilɔmna panɔ tis]    :    feste blikket på noe  ώ

άά[kailɔnɔ ta matja mu skati]    #   (holde blikket festet på noe, stirre 

uavbrutt på noe)  ώάά[karfɔnɔ ta matja s kati]    :   han festet 

blikket sitt på meg  άάά [karfɔs ta matja tu panɔ mu]    /   

forelskede blikk (fårete øyekast)  έέ [rɔtiarikz matjs]    /   ha et 
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skarpt blikk for detaljer (også: henge seg opp i detaljer) ί ήή 

έ[ðinɔ sΧɔlastiki prɔsɔçi sti lptɔmria]    /    heve blikket  ώ

ά [sikɔnɔ ta matja mu]     /   hun sendte ham et foraktelig blikk (hun knuste/ 

ydmyket ham med et foraktelig blikk) έήά [tɔn 

ksunɔs m mja prifrɔnitiki matja]    /   hvor mye blir det? (hvor mye koster det?)  

όά [pɔsɔ kani]    /   kaste et blikk (på noe) (se seg rundt) ίά  

ά [riΧnɔ mja matja (s kati)    :   kaste et olmt/strengt blikk på noen  ί

άήάά[riΧnɔ mja aǥria/vlɔsiri matja s kapjɔn]    /   kaste et  

ondt blikk på (forhekse, bergta)  ί [vasknɔ]    /   kaste et raskt/flyktig blikk på 

noe  ίήά [riΧnɔ mja ǥriǥɔri matja]    #   (la blikket streife over noe/ 

kaste et raskt blikk over noe (i forbifarten)) έάάά [vlpɔ/ 

kstazɔ kati sta ptaΧta]    /    kaste et stjålent blikk på noe (lure seg til å se noe, se på 

noe i smug) έάά [vlpɔ kati sta klfta]    :    kaste et stjålent blikk på 

noen   ίήάά [riΧnɔ mja klfti matja s kapjɔn]   #   (se på 

noen i smug) άάά [kitazɔ kapjɔn (sta) klfta]    :   hun kastet 

et stjålent blikk på han over gjerdet   έήήάά

ό ά [tu riks mja ǥriǥɔri klfti matja panɔ apɔ tɔ fraΧti]    :    idet han/hun 

gikk ut, kastet han/hun et stjålent blikk inn i kjøkkenet  ίί

ί[vjnɔndas krifɔkitaks stiŋ guzina]    /   kaste et tilfeldig/likegyldig blikk  

ίάά [riΧnɔ mja aðjafɔri matja]    :    kaste et vellystig blikk  

ίόά [riΧnɔ mja akɔlasti matja]    :   den gamle mannen kastet 

lystne blikk på jenta   έίάί [ɔ jrɔs kitaz laǥna tɔ kɔritsi]    

:    kaste forelskede blikk på noen ίέέά [riΧnɔ ǥlikz matjs 

s kapjɔn]   #   (blunke kokett til noen) άάέά [kitazɔ 

kapjɔn m liǥɔmna matja]    /   la blikket gli rundt i/over  έέ  

[prifrɔ tɔ vlma mu s]   :    hun lot blikket gli over rommet  έέ

ά [prifr tɔ vlma tis stɔ ðɔmatiɔ]    /    la blikket streife over noe (i  

forbifarten)  έάά [vlpɔ kati sta ptaΧta]    /    lengselsfulle blikk  

έόά[matjs ɔlɔ valandɔma]    /    med et blikk fylt av skrekk/ 

forbauselse  'έέίά [mna vlma frikis/katapliksis]    /    med 

et skøyeraktig, lurt blikk (med katteøyne) ά [ǥatɔmatis]    /     sende noen et 

kjærlig/kokett blikk   ίάάάάά [riΧnɔ s 

kapjɔn mja matja jmati aǥapi/saΧpinja]     :    hun sendte han et drepende/knusende 

blikk  έάέ [tu riks mja matja pu tɔm parlis]    /    

sende noen et morskt/skulende blikk   άάέ[kitazɔ kapjɔn 

sinɔfriɔmnɔs]    :   han sendte meg et morskt blikk (han skulte bort på meg) ί

έ [m kitaks sinɔfriɔmnɔs]    /    senke blikket  ώά 

[Χamilɔnɔ ta matja]    /   ved første blikk/øyekast  ώό [k prɔtis ɔpsɔs]    /    

veksle blikk (med noen)  άέά [alazɔ matjz m kapjɔn]    /    

vellystige/lystne blikk  έάό [matjz jmats pɔɔ]     /    vende blikket 

bort (se bort/en annen vei)  έέά[apɔstrfɔ tɔ vlma/ta  

matja mu]   #  ίάύ [jirizɔ ta matja mu alu]     
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blikk-  έ[tnkðnjɔs] 

blikkboks m.   έ [ɔ tnks]    #   έ [ɔ dnks]   

blikkenslager m.  (blikkslager, tinnsmed, tinnstøper)  ή [ɔ kasitrɔtis]    # 

 ή [ɔ tnkdzis] 

blikkfang n.  άό [tɔ Χarma ɔfalmɔs] 

blikkplate f.m.  (blekkplate)  ί [i lamarina]    #   (steikeplate)  ί

 ύ [i lamarina (furnu)]  

blikksaks f.m.   ίά [i psaliða mtalɔn]    

blikkslager m.    se blikkenslager 

blikktak n.  έέ [i tnkðnja stji]  

blind adj.  ό [tiflɔs]    #   ό [aɔmatɔs]    #   ό [stravɔs]    #   (uprovosert,  

umotivert)  ί[antiɔs]    #   (meningsløs) ό [anɔitɔs]     /     bli blind (overf. 

bli blendet/fortryllet)  ώ[stravɔnɔm]    #  ώ [tiflɔnɔm]    :    han 

ble blind under krigen/da han var to år gammel   ώόό

ήώ [stravɔik stɔm bɔlmɔ/ɔtan itan ðjɔ Χrɔnɔn]    /   blind lydighet  

ήήή [paitiki/tifli ipakɔi]   # όή [apɔliti ipakɔï]    /   

blind som en moldvarp (helt blind)  ό[ɔstravɔs]    #   ίό

ό [tliɔs tiflɔs]    /    blind vold  (meningsløs vold) όί[anɔiti via]   #  (et 

uprovosert angrep) ίί [antia pisi]   #   όί [aprɔkliti 

pisi]    /    blindt hat  όί [tiflɔs misɔs]     /   den blinde skald (den blinde 

barde, dvs. Homer)  όό[ɔ tiflɔs aiðɔs]     /   ei blind dame  ή [mja 

tifli]     :   en blind mann  έό [nas tiflɔs]     :   de blinde  ί [i tifli]     /   

ha blind tillit til noen (stole blindt på noen)  έή ύά [Χɔ 

tifli mbistɔsini s kapjɔn]    /   han ble blind på sine gamle dager  ώ

έή [tiflɔik prɔs tɔ tlɔs tiz zɔïs]    /    han er blind på ett/det ene øye  ί

ό [in mɔnɔfalmɔs]   #   ίόόό'ά [in 

stravɔs/tiflɔs apɔ tɔna mati]    :   han er blind på høyre øye  ίόό ί 

ά [in tiflɔs apɔ tɔ ðksi mati]     /    han er født blind  (han var blind fra fødselen av)  

ίήό [in k jntis aɔmatɔs]    #  ίόή [in 

tiflɔs k jntis]    #   ήό [jniik stravɔs]    /    helt blind  ό 

[ɔstravɔs]     :    på noen få år ble han helt blind  άόώ 

[s mrika Χrɔnia apɔtiflɔik]     /    lede en blind mann  ώέό 

[kaɔðiǥɔ nan diflɔ]     /    være blind for noens feil   ίόώ

ά [im tiflɔs sta latɔmata kapju]    :   kjærligheten gjorde henne blind for feilene 

hans  άώέώά [ti stravɔs ɔ rɔtas 

k ðn vlp ta latɔmata tu]      se i blinde 

blinde v.  (gjøre blind, forblinde) ώ [tiflɔnɔ]    #   ώ [ktiflɔnɔ]    #    

ώ[stravɔnɔ]    #   (gjøre/bli helt blind)  ώ [apɔtiflɔnɔ]    #   (gjøre  

helt blind, misdannet eller vanskapt)  ώ [apɔstravɔnɔ]    /    bli blindet (miste 

synet) ώ [tiflɔnɔm]     :   han ble blindet under krigen  ώ

ό  [tiflɔik stɔm bɔlmɔ]    /    som blinder eller forblinder (blendende) 

ό [apɔtiflɔtikɔs] 

blindebukk m.   (lek)  ό [i tiflɔmiǥa] 
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blindet adj.  (blind)έ[apɔtiflɔmnɔs]    /    blindet av hat  έ

 όί[apɔtiflɔmnɔs apɔ tɔ misɔs]      

blindgate f.m.  (blindvei)  έ [tɔ aðiksɔðɔ]    #   έό [ɔ aðiksɔðɔz  

 ðrɔmɔs]   #   όίέ [ðrɔmɔs Χɔriz ðiksɔðɔ]    #  (håpløs/låst situasjon)  

ήέ[plirs aðiksɔðɔ]    /    dette er en blindvei  όέ

 έ  [ɔ ðrɔmɔz ðn çi ðiksɔðɔ]    /   (overf.)  i en blindgate (i en håpløs situasjon)  

έ [s aðiksɔðɔ]    #  (mangel på perspektiv, dårlige utsikter)  έ

 ή [i lipsi prɔɔptikis]     :   føre inn i en blindgate (gå i stå)  έ

 έ [frnɔ s aðiksɔðɔ]  

blindgjenger m.  (granat som ikke springer når den når målområdet)  άί [aΧristi  

 ɔviða] 

blindhet f.m.  ύ [i tiflɔsi]    #   ύ [i tifla]    #   ό [i tiflɔtita]    #    

(dårlig syn) ά [i stravɔmara]    #   (bokst. skeivhet, krumhet, overf. 

uvitenhet)  ά [i stravada]     /    fullstendig blindhet  ύ [i 

apɔtiflɔsi]    /    i blinde (på lykke og fromme, på måfå) ά [sta tifla]     

blinding f.m.  (blending, forblinding)  ύ [i ktiflɔsi]   

blindpassasjer m.  (mannlig) ά [ɔ larpivatis]    #   (på skip) ί

άί [larɔs pivatis pliu]   #   (kvinnelig) ά [i 

larpivatisa]      

blindspor n.  έ [tɔ aðiksɔðɔ]    /    komme inn på et blindspor (bli trengt opp i et  

 hjørne, komme i knipe)  άέ [fanɔ s aðiksɔðɔ]    #   ή

 έ [kataliǥɔ s aðiksɔðɔ]    /    være inne på et blindspor (være i ei blindgate, 

 stå i beit) έ [im s aðiksɔðɔ]    #   (gå i ei felle, sitte i saksa) 

 άό [pjanɔm stɔ ðɔkanɔ] 

blindt adv.  (vilt, i blinde)  άό [msa sta ɔla]    

blindtarm m.  (fysiol. appendiks, «det ormformede vedheng») ήό [i  

 skɔlikɔiðis apɔfisi]    #    (dagl.)  όέ [tɔ tiflɔ ndrɔ] 

blindtatmbetennelse m.  (med.)  ί [i skɔlikɔiðitiða]    #   ί  

 ί  [i krisi skɔlikɔiðitiðɔs]    /    akutt blindtarmbetennelse  ί

ί [i ɔksia skɔlikɔiðitiða]    /   han ble operert for blindtarmbetennelse  

έίί [tu kanan ŋçirisi skɔlikɔiðitiðas]     

blindtarmoperasjon m.  (med.) ή [i skɔlikɔiðktɔmi]     (fjerning av  

 blindtarmen)  ίί [i afrsi skɔlikɔiðiti] 

blindvegg m.   (bar el. ren mur uten åpninger )  ίίί [tɔ tiΧɔs Χɔris  

 aniǥmata] 

blindvei m.  se  blindgate 

blink m.  (skyteskive, overf. mål, siktemål) ό [ɔ stɔΧɔs]    #   (glimt, glans, avglans)  

ύ [i andavjia]    #   (blinkskudd) ά  [i ðiana]    /    (treffe spikeren på 

hodet, virke, gå rett hjem)  ίάάά [ptiçnɔ/varɔ/kanɔ ðiana]    /   

 (sport) treffe midt i blinken  ώ [fivɔlɔ]    #   ίέ

 ό [ptiçnɔ tɔ kndrɔ tu stɔΧu] 

blinke v.  ή[anavɔzvinɔ]    #  (glitre, flimre, blafre, flagre) ά  

[trmɔlambɔ]    #   ή[trmɔzvinɔ]    #   (glitre, (be)lyse, opplyse) ί  
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[lambirizɔ]   #   (om øyne/havet/smykke: glitre, skinne)  ώ [astrɔvɔlɔ]    #   

(blunke, glippe med øynene)  ί[vlfarizɔ]    /   lys som blinker i det fjerne  

ώάά [fɔta pu trmɔlambun makria]    :    det blinket et lys 

langt borte  έόά[na fɔs trmɔzvin makria]    /    stjernene 

blinket på himmelen   'έύό[tastria lambirizan tɔn 

uranɔ]    #   'έόό [tastria trmɔlamban stɔn uranɔ]     

blinkende adj.  (skinnende, glitrende)  ό [astrapɔvɔlɔs]    #    (blafrende,  

 blakrende) ό[trmɔzvistɔs]      

blinking n.  (glimt, lysstråle, lysglimt)  ή [i analambi]    #   ό  

[tɔ astrapɔvɔlima]    #   ύ [tɔ lambirizma]    /    blinkingen fra et fyr i det 

fjerne  ήόύ ά [i analambi nɔz makrinu faru] 

blinklys n. tɔ flas]     #  ίύί[ɔ ðiΧtis katfinsɔs/ 

pɔrias]    #  pl. (retningslys, retningsvisere  på motorkjøretøy)  ίί [i  

ðiΧts pɔrias]    #  όώί [ta tɔksa/fɔta pɔrias]     

blinkskudd n.  ά  [i ðiana]    

blits m.   [tɔ flas]    /    blitsen virker ikke  ίtɔ flas ðn liturji] 

blitskrig m. (lynkrig)  όό [ɔ kravnɔvɔlɔs pɔlmɔs] 

blitspære f.m.  ύ[i ambula ja tɔ flas]  

blitsutstyr n.  tɔ flas] 

blod n.  ί [tɔ ma]     /    av blått blod (kongelig/adelig) όόό

 ί [apɔ vasilikɔ/aristɔkratikɔ ma]    /    blod er tykkere enn vann  ίό

ί [tɔ ma nrɔ ðn jint]    /   blodet sprutet fra den kuttede pulsåren  ί

άύόέί [tɔ ma anavlis m ðinami apɔ tiŋ 

gɔmni artiria]     /    de er alle mitt (kjøtt og) blod  (= mine etterkommere)   ό

ίί[ɔli tus in ma mu]     /    det sivet enda litt blod ut av såret  έ

όίίόή [trç akɔma liǥɔ ma apɔ tim bliji]   /   det strømmet 

blod ut av såret (såret blødde kraftig)  ίέάόή [tɔ ma 

trç pɔtami apɔ tim bliji]   /    dekt av blod (tilsmurt/tilklint med blod)   έ

ί [vutiǥmnɔs stɔ ma]   #   έ[katamatɔmnɔs]   /   få/ha blod på 

hendene  άέί[vafɔ ta çria mu stɔ/m ma]    /    få blodet 

til å bruse (sette følelsene i sving) άήί [kanɔ na ksipnisun ta 

mata]    /   gjennomtrukket av blod (blodig)  ό [matɔvrΧtɔs]     /    ha 

det i blodet (ligge til familien)  'ί [tɔ çi stɔ ma mu]    /   han hadde 

blod over hele ansiktet   όόέί [tɔ prɔsɔpɔ tu pl stɔ ma]     

/    han har kongelig blod i årene  (han er av kongeætt, litt. han er runnet av kongelig 

blod)  έόόί [prɔrçt apɔ vasilikɔ ma]    /   han tålte ikke 

synet av blod (synet av blod ga han gysninger (nedover ryggen))  έί

'ί[i a tu matɔs tu fr riǥɔs]    /   jeg grøsser ved synet av blod  έ

έί [trmɔ sti a tu matɔs]    /    levret blod  έί[piǥmnɔ 

ma]    /   med blått blod (kongelig) ί [ǥalazɔmatɔs]    /   med kaldt blod  

ῴ [en psiΧrɔ]    :    han skjøt henne med kaldt blod  ό  

ῴ [tin pirɔvɔlis n psiΧrɔ]     /  miste blod  άί [Χanɔ ma]    /   svette blod  

(slite vondt, slite beinhardt)  ύί [çinɔ ma]    /    tilføre (et foretagende, parti o.l.) 
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nytt blod  άύίίό [bazɔ knurjɔ ma (s 

piçirisi kɔma k lipa)]    :    vi trenger friskt/nytt blod i selskapet  όέ

ίί[Χriazɔmast nɔ ma stin tria]     /   utgyte blod (la blodet strømme)  

 [çinɔ ma]    /    vondt blod  (fiendskap, antipati) ά [i andipaia]   

# έ [i Χra]   #   έ [i Χtra]    #   (gammel fiendskap)  ό 

ήά έ [i makrɔΧrɔnia i palja Χra]    :    sette vondt blod mellm to venner  

ώέύύί [prɔkalɔ Χra mtaksi ðiɔ filɔn]   

blodappelsin m.  άί [tɔ pɔrtɔkali tu matɔs]    #   ΐ [tɔ  

 saŋguïni] 

blodbad n.  (massakre) ί [i matɔçisia]    #   ύ [tɔ  

matɔkilizma]   #   ό [tɔ makliɔ]    #   όί [tɔ lutrɔ matɔs]   

#   ήή [i ɔmaðiki sfaji]    /   det ble et blodbad!  έό [jin 

makliɔ] 

blodbank m.  άί [i trapza matɔs] 

blodbøk m.  (Fagus sylvatica)  όά [i kɔkini ɔksja] 

blodcelle f.m.  (blodlegeme, blodplate)  ί [tɔ mɔsfriɔ] 

bloddåp m.  (martyrium) άό [tɔ vaptizma tu pirɔs] 

blodfeide m  (blodhevn, vendetta) έ [i vndta]     

blodflekk m.  ίί[mja kiliða ma]    /    blodflekker  ίί

 [kiliðs matɔs] 

blodflekket adj.  (tilflekket med blod) έ [matɔvamnɔs]    #   έ  

 [matɔvamnɔs]    #   ή[mɔstajis]    #   ό [mɔfirtɔs]     

blodforgiftning f.m.  ίi sipsmia]     #    ίi sipsmia]    #     

ίί [i ðilitiriasi tu matɔs]    #   ί [i tɔksmia]   #    

ί [i tɔksinmia]  

blodfortynnende medisin m. (medisin som stimulerer blodomløpet) ό

 ίtɔ tɔnɔtikɔ tis kiklɔfɔrias] 

blodgiver m.  (mannlig) ό [ɔ mɔðɔtis]    #    όί [ɔ ðɔtis matɔs]     

(kvinnelig)  ό [i mɔðɔtria]    #    όί [i ðɔtria matɔs]    /     en 

som mottar blod (fra en blodgiver) (pasient) έί [tɔ ðktis matɔs] 

blodgiving f.m.  ί [i mɔðɔsia] 

blodgruppe f.m.  (blodtype) άίi ɔmaða matɔs] 

blodhund m.  (sporhund, overf. detektiv)  ό [tɔ laǥɔnikɔ]    #   (som skjellsord:  

kjeltring, drittsekk) ά [tɔ zaǥari]    /   han slapp løs blodhundene  ό

 ά [ksamɔlis ta laǥɔnika]    

blodig adj.  (blødende) έ [matɔmnɔs]    #    ό [matirɔs]     /    blodige  

offer (blodige sårede)  έί [matirs apɔlis]     /    en blodig kamp  

όώ [matirɔs aǥɔnas]    /   en blodig nese  έύ [matɔmni 

miti]   /    et   blodig slag  ή ή [i matriri maçi] 

blodkar n.  (blodåre)  όί [mafɔrɔ aŋgiɔ] 

blodlegeme n.  (blodcelle, blodplate)  ί [tɔ mɔsfriɔ]    /    røde blodlegemer    

άί [rira mɔsfria]    /   hvite eller fargeløse blodlegemer  

(leukosytter) ά ί[lfka mɔsfria] 
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blodmidd m.  (overf.: innpåsliten person) ύ [tɔ tsimburi]  

blodomløp m.  (blodsirkulasjon) ίί [i kiklɔfɔria tu matɔs]    /    ha  

problemer med blodomløpet  έάή [Χɔ kiklɔfɔrika  

prɔvlimata] 

blodoverføring f.m.  (blodtransfusjon)  άίi mtaŋgisi matɔs]    #    

ί [i matŋçisia]    /     pasient som får blodoverføring  (en som mottar 

blod fra en blodgiver) έί [ɔ ðktis matɔs] 

blodpenger m.pl.  ήέ[i amivi ja ŋglima] 

blodplate f.m.  (blodcelle, blodlegeme)  ί [tɔ mɔsfriɔ] 

blodpris m.  (ublu pris, ågerpris)  έ [i sΧrɔkrðia]    #   (rene tyveriet! rene  

blodprisen!)  ήί [kaari listia]    /   - hva, €2 for en melon?   -   men det  

er jo rene blodprisen!  €έόόίήί [ti   

ðiɔ vrɔ ja na ppɔni  -  ma aftɔ in kaari listia] 

blodpropp m.  (med.)(emboli)  ή [i mvɔli]    

blodprøve f.m.   ίίtɔ ðiǥma matɔs]    #   άί [i analisi  

  matɔs]     #    έί [i kstasi matɔs]    

blodpudding m.  ύί [i mavri puðiŋga]  

blodpøl m.  ίί [i limni ma]    /    liket lå i en blodpøl  ώή  

 ίί [tɔ ptɔma itan s mja limni ma] 

blodpølse m.  όά [tɔ matirɔ lukanikɔ]  

blodrød adj.  (mørkerød, illrød, knallrød)  ό [katakɔkinɔs]  

blodsbror m.  (fosterbror) ό [ɔ aðlfɔpiitɔs] 

blodsbånd n.pl.  ίί [i ðzmi tu matɔs] 

blodsdråpe m.   i uttr. til siste blodsdråpe   ώίίίό [ɔs tin  

 dlfta raniða tu matɔz mu] 

blodsirkulasjon m.  (blodomløp) ίί [i kiklɔfɔria tu matɔs]   /      

problemer med blodsirkulasjonen  άή [ta kiklɔfɔriaka 

prɔvlimata] 

blodskam f.m.  (incest) ί [i mɔmiksia] 

blodskutt adj.  (blodrød, illrød)  ό[katakɔkinɔs]     /    blodskutte øyne   

 όά [katakɔkina matia]   

blodsmak m.  :   slite (arbeide, løpe) så en kjenner blodsmaken  i munnen (spytte blod)  

 ύί [ftinɔ ma]     

blodspor n.  (blodstripe) ήί [i ǥrami matɔs]    /   det skadde dyret etterlot  

seg et blodspor  έώάήί [tɔ pliǥɔmnɔ zɔɔ afin 

mja ǥrami matɔs] 

blodstillende adj.  (med.)  ό [mɔstatikɔs]    #   (adstringerende, sammen- 

trekkende)  ό [stiptikɔs]    /   blodstillende middel/medisin   ό

ά [tɔ stiptikɔ farmakɔ]     /    blodstillende stift/blyant  ό 

ό [tɔ mɔstatikɔ krajɔni]   #    ό [tɔ stiptikɔ kɔndili]    #  

ύόύ  [i stipsi (ja kɔpsimɔ (stɔ ksirizma)]    /   

blodstillende substans  ήί[i stiptiki usia]    /    kjent for sine  

blodstillende egenskaper  όέό [ǥnɔstɔ ja tis stiptiks  
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tu iðiɔtits] 

blodstrøm m.  (blødning)  ήί [i rɔï tu matɔs]     

blodsuger m.  (blodsugende dyr, blodigle) ύ [i ()matɔrufiΧtra]   #    

 (snylter, også overf.)  έ [i vðla]    #   (vampyr, spøkelse) ό [ɔ  

 vrikɔlakas] 

blodsukker n.  (med. også: diabetes)(kjemi: sukkerstoff, sakkarin)  ά [tɔ sakΧarɔ]    /    

 for lavt blodsukker   (hypoglykemi)  ί [i ipɔǥlikmia] 

blodsutgytelse m.  ί [i afmaksi]    #   ί [i matɔçisia]   #   

(blodstrøm, utstrømning av bold) ήί [i krɔï matɔs]    /    gjenopprette ro 

og orden uten blodsutgytelse  άάίί[pivalɔ tin 

daksi Χɔris matɔçisia] 

blodtap n.  ώί [i apɔlia matɔs] 

blodtrykk n. ίίi pisi matɔs]    #   ήί [i artiriaki pisi]   /     

blodtrykket mitt er høyt (har steget)  έί [mu anvik i pisi]     /    for 

høyt blodtrykk ύίί[ipsili pisi matɔs]    #   έ [i iprtasi]     

:    jeg har høyt blodtrykk  έήήί[Χɔ ipsili (artiriaki) pisi]    /   

lavt blodtrykk  ό [i ipɔtasi]    :   for lavt blodtrykk  ήίί

[i Χamili pisi matɔs]    :    jeg har lavt blodtrykk  έήήί

[Χɔ Χamili artiriaki pisi]     /    måle/ sjekke blodtrykket  ώ/έίή 

[mtrɔ/lŋΧɔ tim bisi mu]     :    jeg skal måle blodtrykket Deres  ή

ί[a sas mtrisɔ tim bisi]    /    som lider av for høyt blodtrykk   ό 

[iprtasikɔs] 

blodtype f.m.  (blodgruppe)  άίi ɔmaða matɔs] 

blodtørstig adj.  (sadistisk, gerusom)  ό [mɔvɔrɔs]    #    (morderisk)  ή  

 [mɔstajis]    #   ή [mɔΧaris] 

blodtørstighet f.m.  ίί [i ðipsa ja ma]   #  (grusomhet) ί [i  

 mɔvɔria] 

bloduttredelse m.  (blødning)  ά [tɔ matɔma]  #   (skramme, blåmerke,  

 bloduttredelse) ύ [i kçimɔsi]   #   ά [i kakɔsi]   

blodåre f.m.  (vene) έ[i flva]   #   (arterie)  ί [i artiria]   #   (blodkar,  

 blodårer)  όί [mafɔra aŋgia]     

blokade m.  (boikott)  ό [ɔ apɔklizmɔs]    #   (handelsblokade, blokkering av  

havnene)  όό [ɔ naftikɔs apɔklizmɔs]   /   bryte en blokade  

ώέό [ðiaspɔ nan apɔklizmɔ]    /    heve en blokade  ί

έό [rɔ nan apɔklizmɔ]     /    opphevelsen av blokaden  ά

ύ [i arsi tu apɔklizmu] 

blokk f.m.  (skisseblokk etc., polit. koalisjon)  [tɔblɔk]    #  (fraksjon, side, fløy)    

ά [i parataksi]    #   ό [ɔ sinaspizmɔs]   #   (plattform, sokkel, 

fot, fotstykke, lagerblokk)  ά [tɔ varɔ]    #  (boligblokk, leiegård) 

ί [i pɔlikatikia]    #   ά [tɔ ttraǥɔnɔ]   #   (kloss, kubbe, stort 

stykke)  άά [mǥalɔ kɔmati]     /    blokken av demokratiske partier  

άώά [i parataksi tɔn ðimɔkratikɔn kɔmatɔn]     /    

en blokk av progressive partier  (en radikal politisk blokk)  ό
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ώά [sinaspizmɔs prɔɔðftikɔn kɔmatɔn]    /    like rundt blokka   

όίά [mɔlis stripsis tɔ ttraǥɔnɔ]    /    to blokker unna  

άό[ðjɔ ttraǥɔna apɔ ðɔ] 

blokkbokstaver m.pl. ίά [ta kfala ǥramata] 

blokke (utvide, tøye ut)  ί [ðiatinɔ]   /   (med.) blokke ut et hulrom (blodåre, etc.) ved  

innføring av en luftballong  ίόήό [ðiatinɔ 

kilɔtita m isaǥɔji arɔsaku]   

blokkere v.  ά [blɔkarɔ]    #   (barrikadere, tilstoppe, tette igen) ά [apɔfrazɔ]    

ί [pɔmatizɔ]  #   (sperre, hemme, hindre, avskjerme)  ί [mbɔðizɔ]    #   

(lukke, stenge) ί [klinɔ]    #   (utelukke) ί [apɔkliɔ]  #   (kvele, strupe, 

strangulere) ί [apɔpniǥɔ]    /    alle adkomstveiene (inngangene) til senteret er 

blokkert   όάέίέ[ɔls i prɔsvasiz ja tɔ 

kndrɔ in klists]    /    alle veiene var blokkert av snø  όόήέ

όό [ɔli i ðrɔmi itan klizmni apɔ tɔ çɔni]    /    Berlin var blokkert  ί

ί [tɔ vrɔlinɔ apɔklistik]    /   blokkere inngangen til ei hule  ά

ίά [blɔkarɔ tin isɔðɔ mjas spiljas]    /    et jordras blokkerte veien  

til Korint   ίάόί [mja katɔlisisi 

blɔkaris tɔ ðrɔmɔ tis kɔrinu]    /   ikke blokker midtgangen/passasjen! ί

ά[min klint tɔ ðiaðrɔmɔ]    /    veien var blokkert av de siste jordrasene   

όίόίή [ɔ ðrɔmɔs apɔklistik apɔ tis  

tlfts kaizisis]    /    veien var blokkert av snø  όήέ

όό [ɔ ðrɔmɔs itan blɔkarizmnɔs apɔ çɔni] 

blokkering f.m.  ά [tɔ fraksimɔ]   #   ό [i apɔfraksi]   #  ά

 [tɔ blɔkarizma]   #   ό [tɔ blɔkɔ]    #   ύ [tɔ bukɔma]   #   

(stopping, plugging, korking, tetting, forsegling)  ύ [tɔ vulɔma]    #   

(obstruksjon, tilstopping, stuking, funksjonsfeil (i automarvåpen)) έ [i mfraksi]    

#   (maskinell) ά [tɔ frakarizma] 

blokkert adj. (stengt, låst, sperret, tilstoppet)  έ [kliðɔmnɔs]   #   (blokkert,  

 avsperret, omringet)  έ  [apɔklizmnɔs]    /    ikke blokkert  (åpen, ukorket, 

 uhindret, uhemmet, uplugget) ύ [avulɔtɔs]   

blokknagle m.  (naut.) ί [ɔ pirɔs]   

blomkarse m.  (bot.)  ύ [tɔ nasturtiɔ]    #   (engelskkarse, brønnkarse)  

 ά [tɔ nrɔkarðamɔ] 

blomkål m.  ί [tɔ kunupiði] 

blomkålgryte f.m.  (gryterett)  ίί [tɔ kunupiði jaΧni] 

blomst m.  (også: en skjønnhet)  ύ [tɔ luluði]   #   ύ [tɔ luluðɔ]    #     

(blomstring)  ά [tɔ anɔs]     #   ό [ɔ anɔs]    #   ό [ɔ aɔs]    /     

blomstene ga fra seg en søt ange  ύάάά [ta 

luluðia anaðinan mja ǥlikia miruðja]   /   blomstene vil komme seg (når en setter dem) i 

vann  ύ'ύό [ta luluðja anazɔɔǥɔniun stɔ nrɔ]   

/   bære blomster (blomstre, stå i blomst) ώ [anɔfɔrɔ]    /   et tre i (full) blomst  

έέ [anizmnɔ ðnðrɔ]    /    husket du på blomstene (stelte/vannet du 

blomstene)  όύ [frɔndiss ta luluðja]    /    kunstige blomster   
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ύύ[ta psftika luluðja]     /    lekre/vakre blomster ά
ύ [dlikata luluðja]    /   når mandeltrærene/rosebuskene står i blomst  

όέέίύ [ɔtan i miǥðals/ 

i triandfiljs in stɔ luluðjazma]    /    plukke blomster όύύ [kɔvɔ/ 

mazvɔ luluðja]    /   stå i blomst  ίέό   [im anizmnɔs/ 

alrɔs]    :    ίάύ [in jmatɔz luluðja]    :    mandeltrærne står i 

blomst  έίάύ[i miǥðaljs in jmatz luluðja]   :    

rosene står i blomst  (rosene har åpnet seg)  άά [aniksan ta 

triandafila]    /   (i dødsannonser) vennligst ingen blomster  όά [ɔçi ani]    /    

viltvoksende blomster (markblomster)  ύ [ta aǥriɔluluða] 

blomster-  (blomstrings-)  ά [aninɔs]    #   ά[luluðatɔs]    #

 έ[luluðnjɔs]     

blomsterbed n.  έώ [tɔ partri luluðjɔn]   #   άώ  

 [i vraja luluðjɔn]   

blomsterbeger (bot.)  άά [ɔ kalikas (anus)]     

blomsterbiennale m. (blomstershow som holdes hvert annet år)  ήήέ

  [i ðitis anɔkɔmiki ksi]     

blomsterbukett m.  έ [i anɔðzmi]    #   έώ [tɔ  

buktɔ (luluðjɔn)]    #   έώ [i ðzmi luluðjɔn]    /    en blomsterbukett 

έέάύ [na buktɔ/matsɔ  luluðia] 

blomsterbutikk m.  ί [tɔ anɔpɔliɔ] 

blomsterbærende adj.  (riktblomstrende)  ό [anɔfɔrɔs] 

blomsterdyrker m.  (florist)  ό [ɔ anɔkɔmɔs] 

blomsterdyrking f.m.  ί [ɔ anɔkɔmia] 

blomsterert f.m.  (Lathyrus odoratus)  ί [tɔ ǥlikɔbizlɔ]   #   ί

  [tɔ mɔsΧɔbizlɔ] 

blomsterfestival m.  ή [i anstiria] 

blomsterhage m.  ό [ɔ anɔkipɔs] 

blomsterhandler m.  (blomsterselger)  ώ [ɔ anɔpɔlis]    #   f. ώ  

 [i anɔpɔlisa]    

blomsterkasse f.m.  (blomsterstativ (på verandaen/i vinduet)) έά

 ά [i zardinjra (s vranda/s parairɔ)]     

blomsterknopp m.  ύ [tɔ bumbuki] 

blomsterkrans m.  (girlander)  ά [i jirlanda]     #    pl. έά  

 [luluðnja stfanja] 

blomsterkrone f.m.  (blomsters kronblader)   άύ [i stfani luluðju] 

blomsterløk m.  ό [ɔ vɔlvɔs] 

blomstermønstre n.pl.  (blomstrete mønstre)  άέέ [luluðata/  

 luluðnja sçðia]     

blomsterpike f.m.  (jente som selger blomster)  ώ [i anɔpɔliða] 

blomsterpotte f.m.  ά [i ǥlastra]   #   ά [i ǥastra]    #   ί

 ύ [tɔ ðɔçiɔ ja luluðia]    

blomsterpyntet adj.  (blomsterprydet)  ό [anɔstɔlistɔs]   
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blomstersprøyte f.m.  (sprøyteflaske)  όύ [tɔ pistɔli pskazmu]    

blomsterstand m.  ί [i taksiania] 

blomsterutstilling f.m.  ήέ [i anɔkɔmiki ksi]    /    han dro av gårde 

  med de fleste prisene på blomsterutstillingen  ήόί

 ήέ [pir ta prisɔtra vravia stin anɔkɔmiki ksi]    

blomsterstøv n.  (pollen)  ύ [i jiri] 

blomstervase m.  ί [tɔ anɔðɔçiɔ] 

blomstre v.  ί [anizɔ]   #  ώ [anɔ]   #   ώ [anɔvɔlɔ]    #   (springe ut i  

blomst) ί [luluðizɔ]   #   ά [luluðjazɔ]   #    (bære blomster, stå i  

blomst) ώ  [anɔfɔrɔ]    #   (stå med utsprungne blad og blomster) ά* [alɔ]    

#   (trives, ha framgang, ha vind i seilene, om forretning:  gå godt/strykende) ά

[akmazɔ]    #   ίάά [ǥnɔrizɔ mǥali anisi]   #   ώ [vimrɔ]    

#   (ta seg opp, gå stadig bedre) ί[aniǥɔ]   #   (bli vakker) ίό

[jinɔm ɔmɔrfɔs]    /   blomstre/spire igjen  ί [ksananizɔ]   /    blomstre opp  

(oppblomstre, gjenoppblomstre, bli født på ny) ά* [anaalɔ]   #  (livne til, bli 

livligere)  ύ [zɔirvɔ]    /    forretningen hans blomstrer  ίή

ί [i piçirisi tu vimri]    /   han pleide å være veldig sky og tilbakeholden, men  

jeg ser han har blomstret opp i det siste  ήύέάέή

ύί [itam bɔli mazmnɔs ala vlpɔ zɔïrps pɔli tlfta]    /    handelen 

blomstrer  όί [tɔ mbɔriɔ ani]    /    hun blomstrer (hun holder å bli ei 

pen jente)  ίόέ [jint ɔmɔrfi kɔpla]    /   skulpturen blomstret i 

Athen ...  ήάή[i ǥliptiki akmas stin aina]    /   

virksomheten blomstrer  έί [i ðuljs aniǥun] 

blomstrende adj.  ό [anirɔs]   #  ά [ɔlanistɔs]   #  έ  

[luludjazmnɔs]   #   (blomsterbærende, riktblomstrende) ό [anɔfɔrɔs]    #  

(vellykket, frisk, i full vigør) ί[akmɔs]       ά [akmazɔn]    /   blomstrende 

enger  ά ά [anaira livaðja]     #    έά  

[luluðjazmna Χɔrafja]    /     blomstrende hager (hager i blomst)  έ

ή [luluðjazmni kipi]    /   blomstrernde kirsebærtrær  έ

έ [luluðjazmns krasis]    /    blomstrende lier  έέ 

[luludjazmns plajs]    /   en blomstrende forretning/virksomhet  ήύ

ί [aniri /vmrusa piçirisi]    #    άί [i akmazusa 

piçirisi]   #   ίί[i akmɔs piçirisi] 

blomstret adj.  έ [anizmnɔs]   #   ά[luluðatɔs]   #  έ

[luluðnjɔs]   #   (om stoff: småblomstret)  ό [klaðɔtɔs]    /    blomstrete gardiner  

άί [luludats kurtins]    /    blomstrete kjolestoff  ά

ύέ [luludata ifazma ja fɔrmata] 

blomstring f.  ά [i anisi]    #   ά [tɔ anizma]    #    ί [i  

anɔfɔria]    #   (blomst, friskhet, trivsel) ό [i anirɔtita]    /    i full 

blomst(ring)  ά [s anisi]    #   ί [akmɔs]    :    appelsintrærne/ 

rosene/hagene er i full blomstring  έέή

ίάάή [i pɔrtɔkalis/i triandafilis/i kipi in panɔ stin anisi tus]   

/    roser i full blomstring (fullt utsprungne roser)  άήά  
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[triandafila s pliri anisi]     

blomstringstid f.m.  (glansperiode, gullalder, velmaktsdager, toppunkt)  ή [i akmi]     #    

 ύ [tɔ apɔkɔrifɔma]   

blond adj.  ό [ksanɔs]   #   (om hår: lingul, linfarget, helt blond) ά 

[kataksanɔs]   #   (med blondt hår, lyshåret) ά [ksanɔmalis]   /   bli blond  

ί [ksannɔ]   #   ί [ksanizɔ]   

blonde m.  (blonder, kniplinger)  έ[i ðandla]    #   έ[i dandla] /     

 lommetørklet hennes hadde blonder på kanten (en blondekant)  ίί

 έά [i mandili tis içdandla stin akri] 

blonde-  (kniplings-)   έ [ðandlniɔs] 

blondekant m.  ύόέ  [i bɔrdura apɔ dandla] 

blondekjole m.  έ ό [tɔ ðandlniɔ fɔrma] 

blondeskaut n.  έή[i ðandlnia mandila] 

blondevever m.  (knipler) ά [ɔ ðandlas] 

blondine f.m.  ά [i ksanja]   #   (platinablond kvinne)  έά  

 [i ɔksiznarizmni ksanja]   /   blondine med askeblondt hår (askeblond kvinne)  

ίόό[(jinka m kɔmi) lfkɔksani]    /   blondinen i baren 

er min venninne  ήάίόά [afti i ksanja stɔ bar 

in i gɔmna mu]     

blott adj.  (naken) ό [jimnɔs]    /    det er ikke synlig for det blotte øye  ί

όά [d fnt m jimn mati]    /    med det blotte øye  όό [m 

jimnɔ ɔfalmɔ]   #    ύύ [ðja jimnu ɔfalmu]    :    som kan ses/som 

ikke kan ses med det blotte øye  όόύύ [ɔratɔz/ 

aɔratɔz ðja jimnu ɔfalmu]    

blott adv. (kun)  ά[mɔnaΧa]    #    ό [mɔnɔ]    /    en saga blott!  ύ  

 [paramiia] 

blotte v.  (blottlegge) ώ [ksjimnɔnɔ]   #  (rense, renske, ribbe, kle av) ώ

[apɔjimnɔnɔ]   #  (blottstille) έ [ktɔ]   /    blotte hodet (ta av seg på hodet)  

ώά [jimnɔnɔ tɔ kfali mu]    /    blottet for  έό 

[apɔjimnɔmnɔs apɔ]    :    blottet for (sunn) fornuft  άή [amirɔz lɔjikis]    :   

en stil blottet for pynt/ornamenter  έόάί [stil  

apɔjimnɔmnɔ apɔ ka stɔliði]    /   hun  blottet sine bryster  ύή 

[ksjimnɔs ta stii tis] 

blotter m.   ί [ɔ piðiksias] 

blottet adj.  (helt uten)  ά [amirɔs]    #   (bar) ό [jimnɔs]    /    blottet for (uten)   

ί [ðiΧɔs]   #   ό (+gen.) [knɔs]   #   ί [Χɔris]    /    blottet for sunn fornuft  

ίό [Χɔris kinɔ nu]    /    en tale blottet for substans (en tale uten innhold)  

όόέ [lɔǥɔs knɔs priΧɔmnu]     :    han er blottet for 

menneskelige følelser   ίίώή[in ðiΧɔs anrɔpina 

simata]    /    (et) blottet sverd  όί [jimnɔ ksifɔs]    /   med blottet hode 

(barhodet)  όά [m jimnɔ kfali] 

blotting f.  (blottlegging, avsløring)  ύ [i apɔjimnɔsi]   #   (vising, framvising)  

 ί [i piðiksi]    #   (blotting av kjønnsorganene)  ίώ
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 ά [piðiksi tɔn jnitikɔn ɔrǥanɔn] 

blottstille v.  έ[ktɔ]    #   (nedverdige, fornedre) ί [ksftlizɔ]    /     

 blottstille seg v. (røpe seg) έ [ktɔm]    

blottstilt adj.  (utsatt, stilt i et dårlig lys)  έ [ktimnɔs] 

blues m.  (mus.) [ta bluz] 

bluferdig adj.  (sjenert, blyg) ό [drɔpalɔs] 

bluferdighet f.m.  ώ [i ðɔs]   #   (skam, skamfølelse)  ή [i drɔpi]  

blund m.  (lur, høneblund)  ά [ɔ ipnakɔs]    /    ikke ha/få blund på øynene

 ίά [ðn klinɔ mati]     :    jeg har ikke hatt blund på øynene i hele natt    

 έάόύ [ðn klisa mati ɔli ti niΧta]    /    ta seg en blund  (ta 

 seg en liten lur, duppe av, blunde)  έί [tɔŋ klvɔ liǥɔ]    #   άί

 ά [kimam liǥɔ/mja stala]    #   ίέά [prnɔ nan ipnakɔ]     :    

jeg fikk meg en blund  ήά [kimiika mja stala]     :    jeg tok meg en 

liten blund/høneblund i lenestolen  έό[tɔn klpsa stim 

bɔlirɔna]     :   ta seg en blund etter maten  ίέά άόό 

 [prnɔ nan ipnakɔ mta apɔ tɔ fajitɔ]     

blunde v.  (sove)  ά[laǥɔkimam]    #   (ta seg en liten lur, duppe av, døse)   

έί [tɔŋ klvɔ liǥɔ]    #   ίέά [prnɔ nan ipnakɔ]   #   

(sove lett, ta seg en høneblund)  ά[laǥɔkimam] 

blunk n.  (glimt, øyeblikk) ή [i astrapi]     /    på et blunk (på et øyeblikk, veldig fort)  

ί[astrapja]    #   (på et øyeblikk, før du vet ordet av det)  ώ

ή [ɔspu na pis amin]    #   άύ [stɔ aps svis]    #   (form.:)  ή

ύ [n ripi ɔfalmu]    :   det hele skjedde på et blunk  όέ ί

[ɔla jin astrapja]    :    hun gjorde seg klar på et blunk   ά ά

ύ [timastik stɔ aps zvis]   :    han var borte på et blunk   έ ί

[fij astrapja]      

blunke v.  (blinke, gi tegn, vinke, nikke) ύ[ǥnvɔ]    #   έ [ǥnfɔ]   #   (lukke øyet/ 

øynene) ίάά [klinɔ tɔ mati/ta matja]   #  (åpne og lukke øynene, 

blinke/glippe med øynene) ίά [aniǥɔklinɔ (ta matja)]   #   (gi tegn)  

άύά [kanɔ nvma (m tɔ mati)]    /    blunke til noen (flørte med 

noen) ίά ά[klinɔ tɔ mati s kapjɔn]    :    blunke lurt til noen (gi 

noen et vink)  άόάά [kanɔ nɔima s kapjɔn m tɔ mati]    :     

blunke vennskapelig til   ίάάά [klinɔ tɔ mati filika s 

kapjɔn]    :    han blunket vennskapelig til meg  έόύά 

[mu kan filikɔ nvma m tɔ mati]    /    han blunket til meg som tegn på at.../for å si 

at...  έίά  [mu ǥnps klinɔndas tɔ mati pɔs]   /   hun 

blunket lurt/megetsigende til meg  'άί [mu klis tɔ mati 

m simasia] 

blunk f.m.  (blunking, åpning og lukking av øynene) ί [tɔ aniǥɔklizmɔ]     

blunke v.  (ha et vennlig glimt i øynene) ώά [jlɔ (m ta matja)]   #   (blunke  

 lurt til) ίέ [pzɔ m ta vlfara] 

bluse f.m.  (forkle) ύ [i bluza]  #   (T-skjorte) ά [tɔ bluzaki]    #  

 (damebluse)  ίά [tɔ jinkiɔ pukamisɔ] 
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bluss n.  (signalbluss, lysbluss)  ί [i fɔtɔvɔliða]   

blusse v.  ώ [fundɔnɔ]     #   (blinke, blafre, tindre) ί [trmɔpzɔ]    /     

blusse opp  (flamme opp, stå i lys lue)  ά[lambaðjazɔ]   #  (om begjær/hat: 

flamme opp)  ύ [rivɔ]    /   blusse opp igjen   ώ [anazɔpirɔnɔ]    /    

få et bål/kjærlighetn til å blusse opp igjen  άάάά 

[ksananavɔ mja fɔtja/tin aǥapi kapju]     /    få ilden til å blusse opp ved å blåse på den  

ίά [anaripizɔ ti fɔtja]    /    ilden/hans kjærlighet blusset opp igjen  

άάώ [i fɔtja/i aǥapi tu anazɔpirɔik] 

blussende adj.  (lysende, glødende)  έ [flɔjizmnɔs]    /   blussende flammer  

 (flammer som blafrer)  όί [flɔjs pu trmɔpzun] 

bly n.  ό [ɔ mɔlivðɔs]    #   ύ [tɔ mɔlivi]    /   søkke som bly (søkke  

 som en stein)  άύ [vuljazɔ sa mɔlivi] 

bly-  ύ [mɔlivðinɔs]   #  έ [mɔlivnjɔs] 

blyant m.  ύ [tɔ mɔlivi]   #   ό [tɔ mɔlivɔkɔndilɔ] 

blyantmerke n.  ά [i mɔlivja]  

blyantspiss m.  άύέύ [i akri/miti nɔz mɔlivju]    /    jeg knekte  

blyet/spissen på blyanten min  έύύ [spasa ti miti tu  

mɔlivju mu] 

blyantspisser m.  ύ [i ksistra]    #    ή [tɔ akɔnistiri] 

blyantstrek m.  ύή [i mɔlivia ǥrami] 

blyerts m.  (grafitt) ί [ɔ ǥrafitis]   

blyfarget adj.  (blygrå)  ή [mɔlivis] 

blyforgiftning m.  ί [i mɔlivðiasi] 

blyfri adj.  ό[amɔlivðɔs]    /    blyfri bensin  όίi amɔlivði  

 vnzini] 

blyg adj.  (sjenert, forlegen)  ό [drɔpalɔs]    #   (reservert, nølende, sjenert) ά  

[atɔlmɔs]   #   (blyg, forsagt, forknytt, nølende)  ό [ðilɔs]    #   (sjenert, unnselig, 

sømmelig)ό [smnɔs] 

blyghet f.m.  (sjenerthet, forsagthet, engstelighet) ί [i atɔlmia]   #   ί [i ðilia]     

#   (flauhet, sjenerthet, unnselighet)  ή [i ndrɔpi]    #   ή [i drɔpi]    #   

ύ [i drɔpalɔsini]   #   ό [i drɔpalɔtita]    /   rødme av 

blyghet  ίόή [kɔkinizɔ apɔ drɔpi] 

blyglassvinduer  n.pl.  (vinduer med blyinnfattede ruter, gittervinduer)  ά

 ά  [tɔ kafasɔta  paraira]  

blygrå adj.  (blytung)  ύ [mɔlivðinɔs]   # έ [mɔlivnjɔs]   /    blygrå 

skyer  έ ύ [mɔlivnja sinfa]    /   en blygrå himmel  έ

ήό [mɔlivnjɔs/mɔlivis uranɔs]    

blygt adv.  (sømmelig, upretensiøst) ά [smna]    #   (sjenert) ά [drɔpala]  

blyhagl n.pl.   (til skytevåpen)  άόύ [ta skaja apɔ mɔlivi] 

blykuler f.m.pl.  ίόύ [sfrs apɔ mɔlivi] 

blyoksid n.  ά [ɔ liarjirɔs] 

blytråd m.  ύύ  [tɔ mɔlivðinɔ sirma] 

blyverk n.  (blyhytte)  ί [tɔ mɔlivðurjiɔ] 
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blyvitriol m.  (mineral.: anglesitt)  ί [i aŋglsitis] 

blære f.m.  (med. anat.) ύ [i kisti]    #   (fysiol.)(urinblære) ό ύ [i  

(urɔðɔΧɔs) kisti]   # (luftblemme, boble) ύ [i fuskala]    #    ί [i 

fisaliða]    #   (fotballblære)  έά [i sambrla balas]    #   (pratmaker, 

skrythals,”bare kjeften og bakbeina”) ά [ɔ faflatas]    #   (viktigpropp, egent. 

”røyksopp”) ή [i alpɔpɔrði]   #   (viktigpropp, viktigper, spirrevipp)  

ά [tɔ andraki]    #   ί [tɔ aski]    #  ό [ɔ rklamaðɔrɔs]   

#   έ [ɔ fandazmnɔs]    #  (neds. forståsegpåer, bedreviter, viktigper, 

synser)  ί [ɔ ðɔkisisɔfɔs]   #   (dumrian, sl. blære) ό [ɔ 

mɔrɔsɔfɔs]     /    (neds.) han er ei stor blære  ίόό[in

fɔvrɔz rklamaðɔrɔs] 

blære seg v.  (vise seg, gjøre seg viktig)   άά [paristanɔ tɔ satrapi]    #  

 έά [frnɔm satrapika] 

blæreformet adj.  ή [kistɔiðis]   #   (ampulleformet, flaskeformet) ή

 [likiɔiðis] 

blærekatarr m.  (blærebetennelse, cystitis) ίi kistitiða] 

blærerot f.m.  (planteslekten Utricularia)  ί [i utrikularia] 

blærete adj.  έ [mǥalɔpiazmnɔs] 

blø v.  ώ [matɔnɔ]    #  ώ [matɔnɔ]      #   (utgyte sitt blod, oftre sitt liv)  ύ

 ί [çinɔ tɔ ma mu]    #   (ha en indre blødning/blødninger)  ώ  

 [mɔraǥɔ]    #  (miste blod)  άί [Χanɔ ma]   /    blø ihjel  ίό

ί [pnɔ apɔ mɔrajia]    /    blø neseblod  ώύ [matɔni i miti 

mu]   :   du blør nesebold!  άύ!  [matɔs i miti su]    :   du blør fra 

 nesen   ύέ ί  [i miti tu trçi ma]    :    få noen til å blø neseblod  

ώύά [matɔnɔ ti miti kapju]    :   jeg blør neseblod  άύ

  [aniks i miti mu]    /   mitt hjerte blør (for deg)  ίά 

 έ [kjt i karðja mu (ja sna)]    #   άώέ [i karðja mu 

matɔni ja sna]    /    såret blødde kraftig (blodspruten stod fra såret)  ύί

 άόύ [kimata matɔs anavlisan apɔ tɔ travma] 

blødersykdom m.  (hemofili) ί [i mɔfilia] 

blødning m.  ί [i mɔrajia]   #    ά [tɔ matɔma]    #   (blodstrøm)   

 ήί [i rɔï tu matɔs]    #    (menstruasjon)  ί [i priɔðɔs]    /   

en voldsom blødning  ά ί [akatasçti mɔrajia]    /   stoppe 

blødningen  ώ ήί [stamatɔ ti rɔï tu matɔs]     

bløff m.  ό [i blɔfa]   #   (bedrageri, svindel, humbug)  ά [i ksapatisi]   # 

 ϊί [i kɔrɔiðia]    /   bombetrusselen var en bløff/var falsk  ή

ύόήϊί [i apili ja tin iparksi vɔmvas itan kɔrɔiðia]    /    se 

om/avsløre at noen bløffer   έύά [vlpɔ tim blufa kapju] 

bløffe v.  ά [blɔfarɔ]    #   άό [kanɔ blɔfa]    /    bløffe seg ut av noe   

ύά [ksfvǥɔ blɔfarɔndas]    /    ikke  tro på han, han bare bløffer  

ύύά [min dɔn pistvis aplustata blɔfari] 

bløffmaker m. ή [ɔ blɔfadzis] 
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bløt adj.  (myk)  ό [apalɔs]    #   ό [malakɔs]   #   (myk, bøyelig)  ύ  

[fplastɔs]    #   (sinnssyk, åndsforlatt, dum) ά [ǥlikanalatɔs]    /   bli bløt (bli 

vassen) ά [nruljazɔ]    /    en bløt vits  άί [ǥlikanalatɔ 

astiɔ]     /    gull er bløtere enn jern  όίύόί 

[ɔ Χrisɔs in pjɔ fplastɔs apɔ tɔ siðrɔ]    /    være/bli bløt på pæra (dum, sløv, tussete) 

ώ [apɔvlakɔnɔ]    #   ί  [apɔkutjnɔ]    #   ί [kutjnɔ]       

:    er du (blitt) bløt på pæra/helt sprø? ύό [nruljas tɔ 

mjalɔ su]    :   han er (blitt) helt bløt på pæra   ύό [kutjan ɔlɔtlɔ]  

bløtaktig adj.  (sentimental, pysete, kjedelig, intetsigende)  ό [nrɔvrastɔs]     /   en  

 bløtaktig fyr  όύ [nrɔvrastɔs tipɔs] 

bløtdyr n.  (mollusk) ά [tɔ malakiɔ] 

bløte v.   (bløyte, fukte)  ύ [muskvɔ]   #   (med vann, tårer etc.) ί[rnɔ]     /    

bløte opp (gjøre bløt/myk)  ώ [malakɔnɔ]   #   ά [papariazɔ]    :    

bløte opp brød i melk  άίά [papariazɔ psɔmi stɔ ǥala]   /    

regnet har bløtt opp jorda  ήάώ[i vrɔçi malakɔs tɔ Χɔma] 

bløtemiddel n.  (vannbløtemiddel, vannavherdingsmiddel)  όύ [tɔ  

 apɔsklirindikɔ iðatɔs]    #    (bløtemiddel for håret, hårbalsam)  ό

 ά [tɔ malaktikɔ ja ta malja] 

bløtgjøre v.  (blidgjøre, gjøre forsonlig/mildere stemt)  ί[ksvmnizɔ]    #    

 ά [malazɔ]   /   bløtgjøre noen med gaver  ίάώ

 [ksvmnizɔ kapjɔn m ðɔra]    

bløtgjørende adj.  ό [malaktikɔs]   #   ό [ksvmnistikɔs]    

bløtgjøring f.m. (bløting, mildning)  ά [i apalinsi]   #   έ [i  

 ksvmnisi]   

bløtgjøringsmiddel n.  (avherdingsmiddel, avherder, vannbløtemiddel)  ό [tɔ  

 apɔklirindikɔ] 

bløthet f.m.  (mykhet, svakhet, mildhet)  ό [i apalɔtita]    #   ό [i  

 malakɔtita]   #   (søthet, mildhet, bløthet) ύ [i ǥlikitita]     

bløthjertet adj.  ί [vsitɔs]   #    ό [alafrɔs]    #    ό [lafrɔs]   #   

(barmhjertig, full av medlidenhet) ό [splaΧnikɔs]   #   ό   

[fsplaΧnikɔs]   # ύ [fsplaΧnɔs]     #   (ømsinnet, godhjertet, godmodig)  

ό [kalɔkarðɔs]    # ό [pɔnɔkarðɔs]     #   (lettrørt, medfølende, 

medlidende)  ό [pɔntikɔs]    /    ikke vær så bløthjertet!  (hold opp med å være 

sentimental!)  άύάί [as tus 

simatizmus /as tis simatɔlɔjis] 

bløting f.m.  (bløtgjøring, forsøting) ύ [i ǥlikansi] 

bløtkokt adj.  ά[mlatɔs]    /   bløtkokt egg  όά[tɔ avǥɔ mlatɔ]    #    

 (pl.) άάavǥa mlata] 

bløtlegge v.  (legge i bløt, gjennomvæte)  ύ [muskvɔ]     

bløyte v.   (bløte, fukte)  ύ [muskvɔ]   #   (med vann, tårer etc.) ί[rnɔ]     /    

bløyte opp (gjøre bløt/myk)  ώ [malakɔnɔ]   #   ά [papariazɔ]    :     

bløyte opp brød i melk  άίά [papariazɔ psɔmi stɔ ǥala]    /     
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regnet har bløytt opp jorda  ήάώ[i vrɔçi malakɔs tɔ Χɔma] 

blå adj.  [bl]   # ή [alasis] #   (himmelblå, asurblå) ά [ǥalaziɔs]    

#  ό [ǥalanɔs]   #   (himmelblå, asurblå, turkisfarget)  ό [kianɔs]    # 

(asurblå, sjøgrønn)  ό [ǥlafkɔs]   #   (mørk, svart) ό [mlanɔs]   /   bli blå 

av kulde  άόύ [mlanjazɔ apɔ tɔ kriɔ]    :    jeg var blå av kulde  

άόύ [mlanjasa apɔ tɔ kriɔ]    :    blå av kulde  όόύ  

[mlanɔs apɔ kriɔ]   /    blå og hvit  ό [ǥalanɔlfkɔs]    /    blå over det hele  

(helt blå, mørkeblå)  ά [kataǥalanɔs]    /    ei blå drue ύύ

[mavrɔ  stafili]    /    helt i det blå (usikker, i sin spede begynnelse, på fosterstadiet)   

ώ [mvriɔðis]   #   (uviss) έ [mtɔrɔs]    #   (uviss, flytende) ό 

[rfstɔs]    :    planene våre er ennå helt i det blå  έάίόέ

άώά[ta sçðja mas in akɔma mtɔra/refsta/smvriɔði  

katastasi]    /    matt blå  ό [mundɔ bl]    /   slå noen gul og blå  ί

άύ [mlanizɔ kapjɔn stɔ ksilɔ]    

blåaktig adj.  (blålig)  ό [ǥalazɔpɔs] 

blåbær f.m.  ύ [tɔ mirtilɔ]    #   (dagl.) ί  [tɔ fiŋgi]    /    bare blåbær  

 (lekende lett, bare barnemat)  ά [pΧniðaki] 

blåfjær f.m.  (bot. i slekten Polygala)  ύ [tɔ pɔliǥala] 

blåflekk m.  (blåmerke, skramme)  ά [i mlanja] 

blågrønn adj.  (asurblå, sjøgrønn)  ό [ǥlafkɔs]     

blåklokke f.m.  (hyasint, svibel)  ύ [tɔ zumbuli]     #    ύ

 [i kambanula]    

blålig adj.  (blåaktig)  ό [ǥalazɔpɔs] 

blåmandag m.  (dagen etter fastelavnssøndag)  ήέ [i kaari ðftra]   #    

 (bakrus, dagen derpå) έ [i tsaŋgarɔðftra]     

blåmerke n.  (blått merke)  ά [tɔ mlanizma]    #    ά[i mlanja]   #    

(skramme, bloduttredelse)  ύ [i kçimɔsi]    #   ά [i kakɔsi]    /   få 

blåmerker  ά [mlanjazɔ]    :    han har lett for å få blåmerker  ά

ά [mlanjazi fkɔla]    /    han hadde blåmerker over hele kroppen (etter fallet)   

όήάάίέόέ [tɔ kɔrmi 

tu itan katamavrɔ/jmatɔ mavrils/mlanjs (apɔ tɔ psimɔ)]    /   noen mennesker får lett 

blåmerker   ίάίύ [mriki anrɔpi mavrizun fkɔla] 

blåpapir n.  (karbonpapir) ό [tɔ karbɔn] 

blår   :     i uttrykket  kaste blår i øynene på noen (føre noen bak lyset)  ίά

άά[riΧnɔ staΧti sta matja kapju]     /    det er (egnet til) å kaste blår i øynene 

på folk (det er bare humbug)  ίάάό [in staΧti sta matja 

tu kɔzmu] 

blåregn m.  (bot. Wistaria, en erteblomstplante)  ί [i ǥli(t)sina] 

blåse v.  ώ [fisɔ]    #   ώ [anafisɔ]    #     [pnɔ]     #   (puste, pese, stønne)  

 ί [asmnɔ]   #   (på trompet)  ί [salpizɔ]   #   (i fløyte, plystre)  

 ί[sfirizɔ]     (spille)  ώ[varɔ]    #   (lage luftstrøm, trekke, blåse) άύ

[kanɔ rvma]     #    (ta, snappe, rive, blåse, slite)  ά [arpazɔ]    #   ά  
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[arpaΧnɔ]    /   blås i det!  (glem det!  slå det ut av tankene!  slå det fra deg!)  άό

 [vǥal tɔ apɔ tɔ nu su]    /    blåse av (feie/rive/snappe bort) ά [arpazɔ]    

#   έ [parasrnɔ]    #   ύ[parasirɔ]     :    stormen blåste taket av 

huset vårt  ύάέύ [i ila arpaks ti stji tu spitju 

mas]    #   έάή[ɔ aras parasir ti skpi mas]    /   blåse 

bort (noe)  ώάώ [ðjɔΧnɔ kati fisɔndas]    :    vinden blåste bort 

skyene (vinden drev skyene på flukt)  έέύ [ɔ aras ðjɔks ta 

sinfa]    /   blåse friskpark/hjørnespark ύά[sfiriz faul/kɔrner]

 :    dommeren blåste (av for) frispark   ήύά[ɔ ðititis sfiriz 

faul]    /    blåse i (overse, ikke bry seg om)  ώ [aðiafɔrɔ]    #   (ignorere,  ikke bry 

seg om, være likegyldig, overse) ώ [apsifɔ]    :    blåse i noe (ta lett på noe, ikke bry 

seg om, bagatellisere noe)   ίάή[prnɔ kati apsifista]    :   det blåser 

jeg i (det gir jeg  blaffen i)  ά [na tɔ vrasɔ]    :   han blåste i sykdommen 

sin/fiaskoen sin  ήήώί [pir

apsifiasta tin arɔstia tu/tin apɔtiçia tu]   :   det blåser jeg i!  (som om det skulle bekymre 

meg!)  ύά  [pɔli pu m njazi]   # ί [skɔtistika]   #   

ήέά [(ki) ɔ minas çi nja]    :    jeg blåser i hva du mener  ώ

ώ [aðiafɔrɔ ja ti ǥnɔsi su]    :   jeg blåser i pengene dine!  ά

ά  [na vrasɔ ta lfta su]    /    blåse i noen (ikke bry seg om, forakte noen)  

άάάύ[ǥrafɔ kapjɔn sta palja mu ta paputsia]     

/    blåse ned (blåse over ende, velte) ί[grmizɔ]    :   vinden/stormen blåste  

ned skorsteinen vår   έέάά [ɔ araz grmis 

parasire tiŋ gaminaða mas]    /   blåse nytt liv i   ώύή[mfisɔ 

knurjiɔ zɔï s]   #  (fornye(s), gjenføde(s), forynge(s)) ώ [anajnɔ]    #   (grave 

fram igjen, gjenopplive) ά [vrikɔlakiazɔ]     :    blåse nytt liv i bedriften/ 

selskapet   ώ ύήί [mfisɔ knurjiɔ zɔï stin tria]    /   

blåse opp (pumpe opp, få til å bule ut)  ώ [fuskɔnɔ]    #   (pumpe opp, høyne, 

forstørre, overdrive)  ώ[ksɔŋgɔnɔ]    #   ώ [parafuskɔnɔ]    #   

(heve, få til å ese ut/heve seg/stige/øke) ώ [ðiɔŋgɔnɔ]    #   (blåse opp, bule ut, 

svulme)  ώ [fuskɔnɔ]    #   (begynne å blåse, bli vind)  άάέ[vazi / 

pjani ara]    :    det blåste opp /det har begynt å blåse  έέ [val ara]    :   det 

blåste plutselig opp  έάέ [pjas ksafnika aras]    /   blåse opp en 

sak (gjøre et stort nummer av noe/en sak)  ίέ'έή[ðinɔ ktasi sna 

zitima]    :   avisene blåste opp hans sterke sider  ίύ

όέ [i fimriðs parafusksan tis ikanɔtits tu]    /    blåse over ende  

έ[anatrpɔ]    #   έ [pftɔ]    :    mange trær blåste over ende i stormen  

έάέύ [psan pɔla ðndra m ti ila]    :    vi blåste  

nesten over ende   ί'ύόέ [paraliǥɔ nanatrapum apɔ 

tɔn ara]    /    blåse på trompet (spille trompet)  ώά [varɔ ti salpiŋga]    /    

blåse retrett (signalisere tilbaketrekning)ίώ[salpizɔ ipɔΧɔrisi]     

ίώ [simnɔ ɔpisɔΧɔrisi]     /   blåse revelje (blåse morgensignal) 

ίή [simnɔ jrtiriɔ]     /   blåse til angrep (gi signal til angrep)  
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ίί [simnɔ pisi]    /    blåse ut (puste ut, gi fra seg, utsondre)  έ 

[apɔpnɔ]   #   (slokke)  ή [zvinɔ]    /    blåses kraftig opp (anta urimelige 

dimensjoner) ώ [parafuskɔnɔ]     #   άέ

ά[prɔzlamvani iprvɔlikz ðiastasis]    /    det blåser  έέ [çi ara]    /   

det blåser en havbris/sjøbris (det blåser inn fra havet)  έάύ [pni 

alasini avra]     /    det blåser ganske mye (det er ganske mye vind)  άά

[fisaï arkta]    /    det blåser/trekker fra vinduet  άύόά [kani 

rvma apɔ tɔ parairɔ]    /   det blåser veldig i dag  έύ έή [çi pɔli ara  

simra]     :    det blåste kraftig  έύώ[ɔ aras fisus manjɔðɔs]    

/    dommeren blåste av for frispark/halvtid   ήύάέ

'ό[ɔ ðititis sfiriz faul/tɔ tlɔs tu prɔtu imiΧrɔnu]    /    skjørtet hennes  

blåste opp i vinden  ύύέ[i fusta tis fuskɔs stɔn ara]    /   

vinden blåste opp skjørtet hennes  έύύ [ɔ aras fuskɔs

ti fusta tis]    /    vinden blåste av meg hatten   έάέ [ɔ araz  

mu arpaks tɔ kaplɔ]  

blåse-   ό [pnfstɔs] 

blåsebelg m.  ό [tɔ fisrɔ]    #   ύ [i fisuna]    /    bruke et rør istedenfor  

 blåsebelg   ώάίύ [Χrisimɔpiɔ kalami andi fisru] 

blåseinstrument n.  ό  (ό  [ta pnfstɔ (ɔrǥanɔ)]    #   pl. blåseinstrumenter  

 ά ό [ta pnfsta (ɔrǥana)]    :    blåsegruppa (blåserne)  ά [ta  

 pnfsta] 

blåselampe f.m. (mek.)(brenner, sveiseapparat)  ή [ɔ kaf(s)tiras]    #  

 (sveiseapparat, spritkokeapparat)  έ [tɔ kamintɔ]    

blåskjell n.  ύ [tɔ miði]    #   (pl.)  ύ[miðja]    /    fylte blåskjell  ύά  

[miðja jmista]    /    gratinerte blåskjell  ύά [miðja saǥanaki]    /    stekte 

blåskjell  ύά [miðja tiǥanita]  

blåstein m.  (miner.)(blå vitriol, kobbersulfat)  ό [i ǥalazɔptra] 

blåsyre f.m.  ά [tɔ iðrɔkianiɔ] 

blåveis m.  (folk. blått øye)  έέά [tɔ mavrizmnɔ mati]    /    

gi noen en blåveis  άάά [mlanjazɔ tɔ mati kapiu]    /   han/hun  

hadde fått seg en blåveis  ίέά [iç mavrizmnɔ mati]     

blåøyd adj.  ά [ǥalanɔmatis]    #   (overf.)(naiv, uskyldig, uerfaren) ή  

 [aflis]    #ό [aksskɔlistɔs]    #   ά [apirɔs]    #   (naïv, godtroende)  

  ή* [viis]    /    jeg er ikke så blåøyd at jeg tror på deg   ίό

 άώέ [ðn im tɔsɔ apirɔs ɔst na s pistpsɔ] 


