Ordlista till ITER FELIS
SIDAN 4
parvus, a, um liten, Parva Lillan
nunc nu
in preposition med ackusativ till, ut på
via, ae F väg
ire gå
qua (via) på vilken, där
occúrrere med dativ 3 möta någon
feles, is M (han)katt
expavéscere 3 bli rädd
ut så att (följdkonjunktion med konjunktiv)
ululátus, us M tjut 4:e deklinationen
fácere 3 göra
dícere 3 säga
gémere 3 jama
probus, a, um snäll
et och
mansuétus, a, um tam
sum jag är
ego jag
neque och inte
pravus, a, um stygg
supra preposition med ackusativ över, ovanpå
dorsum, i N rygg
sedére 2 sitta
SIDAN 5
mox strax
scándere (in) 3 stiga upp (på)
incitátus, a, um sporrad, i galopp
cúrrere 3 springa
valde adverb väldigt
laetus, a, um glad
óptime adverb bäst, här mycket bra
tum därpå
gallus, i M tupp
clamáre 1 ropa
cave imperativ akta dig
SIDAN 6
fúgere 3 fly
pávidus, a, um rädd, jfr pavor rädsla
domum riktningsackusativ hem(åt)
ad preposition med ackusativ till
gallína, ae F höna
post adverb därpå
porcus, i M gris
is, ea, id pronomen han, hon, den, det
pavéscere 3 bli rädd
pariter adverb på samma sätt
plenus, a, um med genitiv full av något
pavor, pavóris M rädsla
cubíle, is N bädd
suus, a, um sin
répere (in) 3 krypa (ner i), jfr reptil
SIDAN 7
anser, ánseris MF gås
certe adverb helt säkert, helt visst
aeque adverb i lika grad, lika
timére 2 bli rädd
ut så att (inleder följdbisats med konjunktiv)
paléscere 3 bli blek, blekna
exténdere 3 sträcka ut, sträcka på

collum, i N hals
clamans, -ántis presens particip skrikande
SIDAN 8
ad preposition med ackusativ till
rivus, i M flod, å
natáre eller nare 1 simma
portans, -ántis presens particip bärande
piscis, is M fisk
nunc nu
aqua, ae F vatten
tam så
sollícitus, a, um (de) orolig (för),
rädda (om)
terra, ae F land
veníre (in) 4 komma (till, upp på)
tum adverb då
ripa, ae F strand
flos, floris M blomma
légere 3 plocka
SIDAN 9
vacca, ae F ko
quam hur
periculósus, a, um farlig
mugíre 4 råma
recte adverb rakt
pétere 3 uppsöka, springa mot
flagéllum, i N piska
usus, a, um havande använt (piskan) verbformen
styr ablativ; ’använder piskan och’...
multo mycket
verberáre 1 piska, ’ge dask’
crocodílus, i M krokodil
ut komparativt såsom
sagítta, ae F pil
S I D A N 10
ille, illa, illud denne, denna, detta
vesci 3 lat. passivum=sv. aktivum äta, följs av ablativ
vult (han/hon) vill
corpus, córporis N kropp
salvare 1 rädda
enim ty
cito adverb snabbt
fúgere 3 fly
nemo ingen
comprehéndere 3 gripa, få tag på
multus, a, um mycket
flere 2 gråta
fames, is F hunger
pátitur lat. passivum = sv. aktivum (han/hon) lider
ridére 2 skratta
laetus, a, um (quod) glad (över att)
numquam aldrig
cepit (perfekt av cápere taga) har tagit, ’fått’
equus, i M häst
ornatus, a, um prydd, klädd, med ablativ ’i’
vestis, is F klädnad, ’väst’
flos, floris M blomma; vestis florum väst med
blommor
cáliga, ae F stövel
cauda, ae F svans
tamen dock
nudus, a, um naken

o

S I D A N 11
vítulus, i M kalv
ut så att (inleder följdbisats med konjunktiv)
horréscere 3 skälva
senex, gen. senis M gubbe
nasus, i M näsa
glaucus, a, um blå
vestítus, a, um klädd, med ablativ = ’i’
pannus, i M bomullstyg (kalikå eg. tyg från Calcutta)
crassus, a. um tjock, grov
turpis, e ful, hemsk
tam … ut så … att
clamáre + ackusativ objekt ropa på någon
S I D A N 12
rapide adverb raskt, snabbt
longus, a, um lång
ad preposition med ackusativ till
urbs, urbis F stad
qua (urbe) relativt pronomen i vilken, där
stare 1 stå
domus pluralis. ’husen’ 5:e deklinationen
ordo, órdinis M rad, jfr ’ordning’
S I D A N 13
custos, custódis M väktare, ’polis’
huc et illuc hit och dit
meáre 1 gå
glóbulus, i M litet klot, knapp
nitens, -éntis presens particip glänsande, blanka
vestis, is F klädsel, kläder
caerúleus, a, um blå
supérbus, a, um stolt
erat imperfekt av esse (han/hon) var
apparére 2 visa sig
uxor, uxóris F hustru, fru
pulcher, pulchra, pulchrum skön
habens, -éntis presens particip havande
stola, ae F stola, klänning
víridis, -e grön.
S I D A N 14
currus, us M vagn, ’droska’ 4:e deklinationen
sedére 2 sitta
rex, regis M kung
ipse, ipsa, ipsum själv
fessus, a, um trött
lánguidus, a, um matt
servus, i M tjänare
duo två
tergum, i N rygg, a tergo (från ryggen räknat) baktill
auríga, ae M körsvenn, kusk
super preposition med ackusativ över, ovanpå
tectum, i N tak
quattuor fyra
velox, velócis rask
tráhere 3 dra
castéllum, i N fästning, slott
S I D A N 15
citus, a, um snabb, rask
usque ad ända till
-que och; Parvaque = et Parva
salutáre 1 hälsa
cum tidskonjunktion när
ex preposition med ablativ från
descéndere 3 stiga ner

spectáre 1 se
os, oris N mun
hílaris, -e munter
latus, a, um bred
S I D A N 16
dícere 3 säga
serv-e tilltalsform för serv-us
properáre 1 skynda
statim genast
afférre bära till, ta hit, affer imperativ
sucus, i M saft
libum, i N kaka
pomum, i N frukt
coctus, a, um kokt
varius, a, um skiftande, olik
variaque = et varia neutr. plur.: ’annat av olika slag’
revértere 3 vända tillbaka, komma tillbaka
sicut såsom
ventus, i M vind
afferens. éntis presens particip bärande
SIDAN 17
cibus, i mat, ’det som är ätbart , multum cibi (partitiv
genitiv) ’mycket (av) det som kan ätas’
súmere 3 ta
item adverb likaså
gustáre 1 smaka (på)
satiáre 1 mätta, i passivum bli mätt
tam … ut så … att
ambuláre 1 gå
possint presens konjunktiv i följdbisats = (de) kan
S I D A N 18
édere 3 äta
rúmpere 3 bryta, spräcka, passivum spricka
clamitáre 1 ropa
consolátur lat. passivum = sv. aktivum (han/hon)
tröstar
iam nu
curáre 1 bota, curá-b-i-mus futurum med -b-:
‘vi ska bota’
sartor, sartóris M skräddare
acus, us M nål 4:e deklinationen
filum, i N tråd
forfex, fórficis MF sax
coepit (han/hon) börjar
súere 3 sy
convaléscere 3 tillfriskna
plane adverb tydligt, precis
sicut såsom, liksom, som (’om han gjorts ny’)
novus, a, um ny
factus, a, um gjord
S I D A N 19
omnis, -e all
rursus åter, igen
potest (han/hon) kan
ambo båda
ut så att inleder följdbisats med konjunktiv
rubéscere 3 bli röd, jfr ruber, rubra, rubrum röd
sic så
mater, matris F mor
gaudium, i N glädje
fatigatus, a, um trött
obdormíscere 3 (in)somna
dormíre 4 sova
eventus ack. plur. händelser, 4:e deklinationen

