nl
Elfde Internationale Taalkunde-Olympiade
Manchester (Groot-Brittannië), 22–26 juli 2013
Opgave van de groepswedstrijd
Vijftien jaar geleden stelde de Britse dichter, criticus en biograaf Martin Seymour-Smith een
bepaalde lijst. De volgende twee pagina’s bevatten deze lijst in een Georgisch vertaling, geschreven
in het oude alfabet Nuschuri (9e eeuw). Vertaal zoveel ervan als jullie kunt naar het Nederlands.
—Ivan Derzhanski
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