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Uppgift A.
Under Marcus Claudius Marcellus och Gaius Valerius konsulsperiod, dvs. år 423 efter
grundandet av staden (= 331 f.Kr.), hände det i Rom att flera av statens styresmän dog utan
förvarning i ungefär samma sjukdomar. Medan alla förundrades över denna olycka besökte en
tjänarinna från en förnäm familj edilen Quintus Fabius Maximus och lovade offentligt avslöja
orsaken till dödsfallen. Hon satte dock som villkor, att det avslöjande hon skulle komma med
inte fick orsaka henne själv någon skada. Fabius meddelade genast om saken till konsulerna,
konsulerna meddelade saken vidare till senaten, varefter alla enhälligt beslutade att
tjänarinnan inte skulle straffas för avslöjandet. Då avslöjade slavinnan att staten var drabbad av
en sammansvärjning av kvinnor, eftersom det i huvudstaden fanns många familjemödrar från
förnäma familjer som tillverkade gift.
Uppgift B.
1. Hon uppmanade dem att utnyttja tillfället och straffa förgiftarna.
2. Hon lovade visa dem en plats där man kunde ta fast förgiftarna.
3. De ansåg att påståendena var nästan för svåra att tro på, men de ansåg ändå att det var
bäst att gå med på förslaget.
4. De hittade flera kvinnor som var i färd med att tillverka läkemedel och som innehade en
stor mängd medicinska medel.
5. Medicindryckerna flyttades till Forum Romanum och ett tjugotal kvinnor som misstänktes
för att ha framställt gift kallades till förhör.
6. De påstod att de mediciner de framställt var bra för hälsan.
7. Man beordrade dem att dricka medicinerna för att bevisa sin oskuld.
8. De tvekade länge, men drack till sist av giftet och dog.
9. Sammanlagt 170 familjemödrar förklarades skyldiga och dömdes till döden.
10. Inga romare förstod varför kvinnorna, som var av ädla släkter, sysslat med sådana
vansinniga saker.

Uppgift C.
1. a) avslöjare; b) förflytta; c) påstå
2. a) ut … damnarentur (raderna 28–29)
b) (Quibus) potibus … delatis (rad 19);
potione (mortifera) hausta (rad 25);
Principibus … mortuis (rad 26)
c) verba … (credibilia) esse viderentur (raderna 15–16);
Duae … Cornelia et Sergia … ipsae bibere iussae sunt (raderna 21–24)
3. a) (aktiv) konjunktiv presens (1 pers.sing.)
b) aktiv II futurum (2 pers.plur)
c) supinum ablativ
d) gerundiv (plural) ablativ
Uppgift D.
1. occasionem saevitiae puniendae
2. cum potus delati essent
3. quod animos commovit
Uppgift E.
1. mollior; 2. ossibus; 3. moventibus; 4. situ; 5. tendines

