cs
Jedenáctá Mezinárodní olympiáda v lingvistice
Manchester (Velká Británie), 22.–26. července 2013
Úloha soutěže družstev
Před patnácti lety britský básník, kritik a životopisec Martin Seymour-Smith sestavil jistý
seznam. Tento seznam naleznete na následujících dvou stránkách v překladu do gruzínštiny,
zapsané pomocí starobylé abecedy nuschuri (9. stol.). Přeložte do češtiny co největší část z
něj.
—Ivan Deržanski
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