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1. ferre =bära

ferrum = järn

2. habere = ha

habitare = bo

Engelska lånord av habitare är t. ex. habitat, inhabitant,

cohabit, habitation. (Av habere t.ex. habit, inhibition.)
3. portare = bära

t.ex. export, import, transport, apport, rapport, supporter

portus = hamn

porta = port

airport

4. mens, mentis f. = sinne, själ

Portugal

mensis m. = månad

Rik hamn

mensa = bord

5. feles = katt, felix = lycklig canis = hund, canus = silvergrå
cat food = feline food
6. tämja = domare

canine.

hus = domus

7. fjäder = pluma eller penna

domkyrkan.

svans = penis

penicillum = liten penis/ svans / borste
8. sex = sex dvs. siffran 6
9. mus, muris m.= råtta
10. jord = terra

terrakotta

solarium

kommer samman

evacuerar.

solus,-a,-um = ensam

solere = bruka, vara van solemn

solidus = fast, stadig, solid, solidaritet
13. ventus = vind

extra terram.

vacuus,-a,-um = tom

the solar system.
soil

extraterrestial

terror = skräck

vaccinet

solum = jord, mylla'

sexuell, sexualliv

murus = mur, vägg

terrere = skrämma, förskräcka

12. sol = sol

straff, straffa.

sex, kön = sexus, us m.

terrängen

11. vacca = ko

pencil och pensel av

sold, soldat

ventil
venire = komma

advent

subventioner

venter = buk, mage eng. ventriloquist = buktalare
14. anno

annaler

millennium

anus f. (kort a) = gumma
15. aurum = guld

decennium

perenna

anus m. (långt a) = ring

guldbärande, guldhaltig

ändtarmsöppningen.

auris f.= öra

aurist = öronläkare

aura = vindfläkt, vindpust
16. likvärdiga, jämnt fördelade
aequus = likvärdig, jämn
equus = häst

equality = jämnlikhet

jämnvikten

eng. equinox = "likanatt", dvs. dagjämning
aqua = vatten

akvedukt

akvarium
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17. jämnvikten

Libra stjärnbilden Vågen lb (vikt), £ (valuta) betyder pund (eng. pound/s/)

liber (kort i och stam libr-) m. = bok

library

liber,-a,-um (långt i och stam liber-) = fri
18. bellus,-a,-um = vacker
bellum = krig
19. natus = född

rebell

natare = simma

eng. liberty

bellis

belligerent tribes

Natalia, franska Natalie

Renate, franska René/e

20. locus = plats

embellish

libertas = frihet

natur

Jesu födelsedag

nativiteten, eng. nativity eller natality

native

nation

natation prenatal = före födseln

lokal. loqui = tala, perfekt particip locutus eng.ventriloquist = buktalare ,

colloquial language = samtalsspråk och eloquence = vältalighet, soliloqui = monolog
interlokutör
21. caput, n. pluralis capita = huvud

capere 3. = ta

eng. captive =

fånge, capture = hänryckning, captor = "tillfångatagare" kapacitet
reception = mottagning, perception= upptagningsförmåga, konception = mottagande,
befruktning och acceptera = anta, motta, ta till sig
22. lux

Lucia Lucifer ’som släpper igenom ljus lucere = lysa

luxus = lyx

23. manus f. = hand emancipation
manere 2. = förbli, stanna kvar permanent, eng. remain
franska:maison = hus manare 1. = rinna, flyta, flöda

eng.mansion = herrgård,

eng. emanate (from a source) = flöda

ut
24. par = lik (som i ett par) /al/ pari (italienskt affärsspråk) = med lika värde
paritet:= likvärdighet, jämnställdhet

comparare = para samman

separera parare 1. = bereda, skaffa, rusta /för/

separare = åtskilja,

preparera =förbereda,reparera = återskaffa,

laga, reparera och apparat = utrustning. comparare = skaffa samman,
och spanska comprar = köpa vaktparad

italienska comprare

paraply = skyddar mot regn, parasoll = skyddar

mot sol, eng. parachute = skyddar mot fall
parere 2. (långt e) = visa sig, lyda
apparere = visa, uppenbara sig
parere 3.(kort e)=föda

transparenta

eng.appear

disappear = försvinna.

eng.parents =

föräldrar partus m.födsel post partum = efter
födseln pars, partis f. = del partiri/ partire =
dela
compartment = avdelning, kupé department = avdelning departure = avresa
25. placere 2. = behaga, tilltala, anse lämpligt

eng. please

complacent = självbelåten, som

är nöjd med sig själv pleasure = nöje, franska: plaisir spanska: placer italienska: piacere
placare 1.= göra jämn, lugna, blidka, försona

eng.placid = lugn, implacable = obeveklig
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26. sperare = hoppas desperat

spirare = andas

inspirerad spirituell aspirerar
exspirare

expire

spiritus

respirator

konspirerar konspiration

Aspirin transpirera, eng.transpire eller perspire

sprit

27. skära sektor sekt sektion segment sekatör bissektris
följa

konsekvenserna consequently prosecutor persecute persecution execute execution

28. dröja

dröjsmål

sed

moral

dö

mortalitet = antalet döda

amortera mortgage

mortuary = bårhus mortify = förolämpa, djupt såra någons känslor (ordagrann övers: 'dödgöra')
29. falla

’fallen’ respektive ’fall’

huggen

circumcision

incident

accident

circumcise scissors koncist

suicide homocide patricide eller parricide fratricide

Orienten

fälla

fälld, dödad, skuren,

precist
biocider är ett kemiskt medel mot

skadedjur och –insekter herbicide = växtgift
gå, vika, skrida

gå fram, framskrida

gå med på, medge process/ion/

lyckas, ha framgång

gå tillbaka, återgå föregå

success = framgång succession = följd

recess = uppehåll, nisch, återgång recession = återgång, lågkonjunktur precedence =
företräde concession = medgivande, eftergift, förmån access = tillträde
ancestor = förfader (antecessor = föregångare)
30. kasta

adjektiv injicera, injektion projicera, projekt…objekt subjekt eng . eject

object (i betydelsen ’göra invändningar), subject (i betydelsen ’undersåte’)

reject

