
B.  (blad 7)

De laatste koning van Rome, Tarquinius Superbus, was een echte tiran. Hij verwoestte alle
Latijnse steden. Alleen Gabii had hij nog niet veroverd. Hij liet deze stad wel aanvallen, maar
de aanval werd afgeslagen, en hij keerde met zijn leger terug naar Rome. 
Enkele maanden later kwam Sextus Tarquinius naar Gabii en liet weten dat hij zijn vader
verlaten had. Hij vroeg om onderdak in Gabii. Hij bleef daar een tijd. Toen schreef hij een
brief aan Superbus. Een paar dagen later kwam een bode met de brief in Rome en ging naar
het paleis. Hij werd er door Tarquinius Superbus ontvangen. 
Toen de koning de brief gelezen had, deed hij teken dat de bode hem moest volgen. Hij ging
de tuin in, de bode volgde hem. Deze zag hoe de koning met zijn staf de hoogste bloemen van
de papavers afsloeg. Toen ging Tarquinius weer naar binnen en gaf de bode teken dat hij kon
vertrekken. De bode was zeer verwonderd omdat de koning niet gesproken had, maar ging
terug naar Gabii. Daar vertelde hij aan Sextus wat de koning gedaan had. Sextus had het
begrepen en zei bij zichzelf: "Goed gezien,  het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik zal het
proberen."
Hij ging nu in Gabii zo te werk dat de hoogsten in de stad met elkaar ruzie kregen. Sommigen
verlieten de stad, anderen werden gedood. Korte tijd later waren de belangrijkste mensen van
Gabii verdwenen. 
Toen stuurde Sextus weer een bode naar Rome. 
Enkele dagen later stond het Romeinse leger voor de muren van de stad. Er ontstond een
enorme chaos in Gabii, want er was niemand die het leger kon aanvoeren. Toen benoemde
men Sextus tot aanvoerder. Maar Gabii verloor de strijd en Sextus werd zogezegd gevangen
genomen door de Romeinen. Het duurde nog heel lang voor de inwoners van Gabii begrepen
hadden dat Sextus hen verraden had. 


