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Uppgift A.
Timoleon från Korint, som dog 14 år före Alexander den stores död, var enligt alla en betydande
man. Han var nämligen den enda som lyckades befria sitt fosterland från tyrannens välde och
frige Syrakusaborna, till vars undsättning han hade skickats, från deras långvariga slaveri. Men
han fick kämpa med växlande lycka med detta och – vilket uppskattas vara svårare – klarade
mycket klokare framgångar än motgångar. När hans bror Timofanes, som korinterna hade valt
till sin ledare, hade kapat till sig den tyranniska makten med hjälp av legosoldater, hade
Timoleon kunnat ta del av enväldet. Han vill dock stå utanför ett så brottsligt förbund så till den
grad att han prioriterade sitt folks frihet framför sin brors liv. Han ansåg nämligen att det var
bättre att följa lagar än att härska över sitt fosterland på ett överlägset sätt.
Uppgift B.
1. Timoleon förargade sig över de brott hans maktmissbrukande bror begick; han klagade på
och uppmanade brodern att sluta med tyrannin / eller: besinna sig.
2. Han började planera mordet på sin bror, på grund av att denne inte brydde sig om vad han
sa / eller: för fosterlandets bästa.
3. En sammansvärjning av broderns/Timoleons vänner anföll honom ur bakhåll / överraskade
honom och stack ner honom med sina svärd.
4. Han stod avsides / vände bort ansiktet, eftersom han inte ville se sin brors död.
5. De flesta beundrade hans handlande, men vissa ansåg att han hade kränkt pieteten (= den
heliga och hängivna respekt som hör ihop med blodsband) / svartmålade hans rykte.
6. Hon bestraffade honom på tre olika sätt: hon släppte inte in sonen i sitt hem, förbannade
honom och kallade honom en gudlös brodermördare.
7. Han övervägde tidvis självmord / drevs nästan till självmord, men hans vänner lyckades
förhindra hans planer.

8. Han drog sig undan folk och gömde sig många år i ensamheten på landsbygden.
9. Dionysius övertog makten i Syrakusa efter att tyrannen Dion hade dödats.
10. Timoleon utvisade Dionysius från Sicilien, men lät honom undkomma oskadd till Korint.
Uppgift C.
1. a) genitiv; b) ackusativ; c) ablativ
2. a) ita punivit, ut (neque) … pateretur (neque) aspiceret (rad 22); adeo commotus est, ut …
vellet (raderna 23–24); accidit, ut … potiretur (raderna 27–28)
b) dominatione (crudeli) deposita (raderna 13–14); vultu … averso (rad 19);
(plurimis) civibus … admirantibus (rad 20); (tyranno) Dione interfecto (rad 27)
c) arbitratus (rad 15); aggressi (rad 18); missus (rad 29)
3. a) genitiv av presens particip;
b) ackusativ gerundivum;
c) ackusativ supinum;
d) imperfekt konjunktiv
Uppgift D.
1. consilium fratrem interficiendi; 2. proficiscitur oratum, ut se imperio abdicet;
3. (Is) ab amicis impeditus est
Uppgift E.
1. CELEBERRIMUM / CELEBRE
2. INGRESSUI
3. PERFOSSO
4. CIVIUM
5. GENTES

