sl
Enajsta mednarodna olimpijada iz jezikoslovja
Manchester (Velika Britanija), 22.–26. julij 2013
Naloga skupinskega tekmovanja
Pred petnajstimi leti je britanski pesnik, kritik in življenjepisec Martin Seymour-Smith sestavil poseben seznam. Ta seznam je podan na naslednjih dveh straneh v gruzijskem prevodu,
napisan v starodavni abecedi nushuri (9. stoletje). Prevedite čimveč od tega v slovenščino.
—Ivan Deržanski
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