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Alle spørsmål skal besvares 

1.  

Oversett til latin: 

Da Caesar ennå som ung mann reiste til Asia, ble han på reisen tatt til fange av sjørøvere. Disse erklærte at 

de ikke ville sette ham i frihet igjen, med mindre han betalte dem 20 talenter. Caesar spottet sjørøverne 

fordi de ikke vurderte ham, en så fornem mann, høyere og skrev til sine venner i Roma at de skulle sende 

ham en større sum. Mens han oppholdt seg hos sjørøverne, svor han ofte liksom i spøk at han ville 

korsfeste dem, hvis de siden kom i hans makt. Da han litt etter var blitt løslatt, utrustet han et skip, 

forfulgte røverne og fanget dem. Han hadde ikke glemt sin ed, men betenkte seg dog lenge på hva han 

skulle gjøre; for han fryktet for at den straff som han hadde truet dem med, skulle synes altfor grusom. 

Endelig fant han ut hvordan han uten grusomhet kunne holde eden. Han lot dem drepe og derpå deres 

legemer korsfeste.  

Etiamtum, pirata, negare restituere, numerare, talentum, irridere, pecunia, commorari, per iocum, in 

crucem tollere, dimittere, instruere, minari, servare, iusiurandum. 

2. 

Ting har ikke gått helt som planlagt for Catilina; sammensvergelsen hans er oppdaget, hans sammensvorne 

i Roma har blitt arrestert og henrettet og Catilinas forsøk på å flykte til Gallia har blitt stanset. Catilina 

befinner seg nå ved Pistoria, hvor han holder en tale til troppene sine: 

“Cum vos considero, et cum facta vestra aestimo, magna me spes victoriae tenet. Animus, aetas, virtus 

vestra me hortantur, praeterea necessitudo, quae etiam timidos fortes facit. Nam multitudo hostium ne 

circumvenire queat prohibent angustiae loci. Quod si virtuti vestrae fortuna inviderit, cavete inulti animam 

amittatis, neu capti potius sicut pecora trucidemini quam virorum more pugnantes cruentam atque 

luctuosam victoriam hostibus relinquatis.” 

 

a. Oversett teksten til norsk. 

b. Gjør om til indirekte tale styrt av Catilina dixit. 
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