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RUS: Loos — закрытый гротеск с внушительным количеством 
начертаний, от Compressed до Extended и от Thin до Black. Про-
стые, но выразительные конструкции, лёгкий контраст штрихов, 
щедрое внутреннее белое и полуапроши придают шрифту го-
раздо более дружелюбный характер, чем может показаться на 
первый взгляд, — он действительно строгий, но с прекрасным 
чувством юмора и своим собственным голосом.
Важная особенность Loos — ловушки для краски, наконец-то пой-
мавшие краску. В насыщенных начертаниях соединения штрихов 
смягчённые, чуть залипающие, а в тонких они значительно утол-
щены — в обоих случаях это придаёт набору почти осязаемое 
аналоговое звучание.
Этот шрифт вырос из леттеринга для обложки
 книги Адольфа Лооса «Почему мужчина должен быть хорошо 
одет». Хотя от первоначальной графики осталось не так много, 
название по-прежнему уместно — Loos возвращается к модерни-
стским корням, не забывая об опыте прошедшего столетия. 

ENG: Loos is a closed-aperture sans serif with an impressive amount 
of styles: from Compressed to Extended, from Thin to Black. Simple 
yet distinctive structures, a slight stroke-contrast, generous count-
ers and sidebearings make the typeface much friendlier than you 
might think it is when you first see it — it is indeed austere, but with 
a great sense of humour and its own particular voice.
Loos important feature is that it comes with the inktraps that actu-
ally do trap the ink. In fat weights, acute angles are softened, while 
in thin ones stroke connections are significantly thickened — in both 
cases this brings a tangible, analogue feeling into the typeset text. 
The visual idea for the typeface grew out of a cover lettering for Ad-
olf Loos book Why a Man Should be Well-Dressed: Appearances Can 
be Revealing (Strelka Press, Moscow, 2016). And even though there 
is not much left from the original graphics, the name is still rele-
vant — Loos gets back to modernist roots, all while keeping in mind 
the experience of the past century.
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Loos Compresed Thin
Loos Compresed ExtraLight
Loos Compresed Light
Loos Compresed Regular 
Loos Compresed Medium
Loos Compresed Bold
Loos Compresed Black

Loos Condensed Thin
Loos Condensed ExtraLight
Loos Condensed Light
Loos Condensed Regular 
Loos Condensed Medium
Loos Condensed Bold
Loos Condensed Black

Loos Normal Thin
Loos Normal ExtraLight
Loos Normal Light
Loos Normal Regular 
Loos Normal Medium
Loos Normal Bold
Loos Normal Black

Loos Wide Thin
Loos Wide ExtraLight
Loos Wide Light
Loos Wide Regular 
Loos Wide Medium
Loos Wide Bold
Loos Wide Black

Loos ExtraWide Thin
Loos ExtraWide ExtraLight
Loos ExtraWide Light
Loos ExtraWide Regular 
Loos ExtraWide Medium
Loos ExtraWide Bold
Loos ExtraWide Black

Loos Extended Thin
Loos Extended ExtraLight
Loos Extended Light
Loos Extended Regular 
Loos Extended Medium
Loos Extended Bold
Loos Extended Black
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Итак, все мои блестящие надежды рушились! 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГѢ
schriftstellerischen
Москва — Буэнос-Айрес
პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ  

Telegram-аккаунт

Murr geheißen

WORLD
დღეს ჩვენი მოსახლეობის ხარჯების
Потом ученик сел за стол и стал думать.

Loos Wide Black. 19,5 pt.

Loos Normal Regular. 57,5 pt.

Loos ExtraWide Light. 50 pt.

Loos Normal Regular. 47 pt. 

Loos Normal Black. 25,5 pt.

Loos Extended Regular. 45 pt.

Loos Extended Thin. 66 pt. 

Loos Compressed ExtraLight. 39 pt.

Loos Compressed Black. 28 pt.

Loos Condensed Black. 159 pt. 
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Loos Compresed Thin, 6/7 pt

Loos Compresed Thin, 8/9 pt

Loos Compresed Thin, 10/12 pt

Loos Compresed Thin, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 км². По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-
пользовалось в земледелии. Каждая страна Соединённого Королевства имеет свою собственную 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 
км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most popu-
lous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the ma-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is 
part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ire-
land, constituting most of its territory: most of England, Scot-

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 
35 км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды 
— 3230 км². По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა 
დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა 
საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 
კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას ვაჟის — ინგლისის 
მეფის ედუარდ III-ის პრეტენზია და გაამეფეს ფილპ IV-ის ძმისწული, ფილიპ VI ვალუა.

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით 
ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვი- 
ტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზე 
ზად იქცა საფრა-ნგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. 
ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის 
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Loos Compresed ExtraLight, 6/7 pt

Loos Compresed ExtraLight, 8/9 pt

Loos Compresed ExtraLight, 10/12 pt

Loos Compresed ExtraLight, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Ве-
ликобритании составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 
км². По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под паст-
бища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая страна Соединённого Королевства 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island is part 
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от 
северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 1993 год 10% суши были 

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipel-
ago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is 
part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ 
აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი 
შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს 
ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას ვაჟის — ინგლისის მეფის ედუარდ III-ის პრეტენზია და გაამეფეს ფილპ 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად 
იქცა საფრა-ნგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. 



LoosText Sizes Samples

type.today 2021Page 7/55

Loos Compresed Light, 6/7 pt

Loos Compresed Light, 8/9 pt

Loos Compresed Light, 10/12 pt

Loos Compresed Light, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 
км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более мелких островов и архипелагов, среди кото-
рых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to 
its west. The island is part of the United Kingdom of 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის 
საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია 
შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას ვაჟის — ინგლისის მეფის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზე 
ზად იქცა საფრა-ნგეთის ტახტის მემკვიდრეობის 
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Loos Compresed Regular, 6/7 pt

Loos Compresed Regular, 8/9 pt

Loos Compresed Regular, 10/12 pt

Loos Compresed Regular, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них 
суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 1993 год 10% 
суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Ат-
лантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, кото-
рые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 
making it the third-most populous 

Государство располагается на 
Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и 
Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The is-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით 
ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა 
დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 
მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 
1328 კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
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Loos Compresed Medium, 6/7 pt

Loos Compresed Medium, 8/9 pt

Loos Compresed Medium, 10/12 pt

Loos Compresed Medium, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 
км². По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использо-

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with 
over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 
people, making it the third-most 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV 
ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
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Loos Compresed Bold, 6/7 pt

Loos Compresed Bold, 8/9 pt

Loos Compresed Bold, 10/12 pt

Loos Compresed Bold, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобри-
тания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобри-
тании составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 км², внутрен-
ние воды — 3230 км². По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an 
area of 209,331 km² (80,823 sq 
mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million 

Государство располагается на 
Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебрид-
ские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) 

Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It ac-
counts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV 
ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
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Loos Compresed Black, 6/7 pt

Loos Compresed Black, 8/9 pt

Loos Compresed Black, 10/12 pt

Loos Compresed Black, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них суша — 
240 579 км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 1993 год 10% 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population 

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, се-
веро-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое 
количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркней-
ские и Шетландские острова, 

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от 

ასწᲚიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ 

ასწᲚიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-
ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 
მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის 

ასწᲚიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული 

ასწᲚიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них 
суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 1993 год 
10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Ат-
лантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, кото-
рые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Ат-
лантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის 
დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა 
საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ 
IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ 
აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის 
დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
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Loos Condensed Thin, 6/7 pt

Loos Condensed Thin, 8/9 pt

Loos Condensed Thin, 10/12 pt

Loos Condensed Thin, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with 
over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 км², 
внутренние воды — 3230 км². По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% 
использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая страна 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The 
island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобри-
тании составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км², 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ 
აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი 
შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს 
ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას ვაჟის — ინგლისის მეფის ედუარდ III-ის პრეტენზია და გაამეფეს 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზე 
ზად იქცა საფრა-ნგეთის ტახტის მემკვიდრეობის 
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Loos Condensed ExtraLight, 6/7 pt

Loos Condensed ExtraLight, 8/9 pt

Loos Condensed ExtraLight, 10/12 pt

Loos Condensed ExtraLight, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popu-
lation of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них суша — 
240 579 км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 1993 год 10% суши были 
покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-
режье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Ге-
бридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км², 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა 
დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 
მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 
კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდე-ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ 
აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის 
დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი 
ომის უშუალო მიზე ზად იქცა საფრა-ნგეთის 
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Loos Condensed Light, 6/7 pt

Loos Condensed Light, 8/9 pt

Loos Condensed Light, 10/12 pt

Loos Condensed Light, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million people, making it the third-most popu-
lous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км², 
из них суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 1993 
год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-восточ-
ная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км², 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a popu-
lation of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous island 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, ко-
торые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო 
მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
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Loos Condensed Regular, 6/7 pt

Loos Condensed Regular, 8/9 pt

Loos Condensed Regular, 10/12 pt

Loos Condensed Regular, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобрита-
нии составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды 
— 3230 км². По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Ге-
бридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 
people, making it the third-most 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 mil-
lion people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-вос-
точное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV 
ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
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Loos Condensed Medium, 6/7 pt

Loos Condensed Medium, 8/9 pt

Loos Condensed Medium, 10/12 pt

Loos Condensed Medium, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 км², внутрен-
ние воды — 3230 км². По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располага-
ется всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an 
area of 209,331 km² (80,823 sq 
mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million 

Государство располагается на 
Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебрид-
ские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, 

Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It ac-
counts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 
მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
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Loos Condensed Bold, 6/7 pt

Loos Condensed Bold, 8/9 pt

Loos Condensed Bold, 10/12 pt

Loos Condensed Bold, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlan-
tic off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипела-
гов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них 
суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-
режье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population 

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, се-
веро-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое 
количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркней-
ские и Шетландские острова, 

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It ac-
counts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-
ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის 
დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
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Loos Condensed Black, 6/7 pt

Loos Condensed Black, 8/9 pt

Loos Condensed Black, 10/12 pt

Loos Condensed Black, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и 
Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 243 
809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобри-
тания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-
west coast of continental 
Europe. With an area of 
209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island 

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, 
северо-восточная часть 
острова Ирландия, а так-
же большое количество 
более мелких островов и 
архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Hons-
hu in Japan. It accounts for the majori-

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
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Loos Condensed Regular, Bold,  
12/14 pt

Loos Condensed Regular, Bold,  
10/12 pt

Loos Condensed Regular, Bold,  
8/9 pt

Loos Condensed Regular, Bold,  
6/7 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобри-
тания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобри-
тании составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды 
— 3230 км². По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких островов и 
архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и 
Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от 
северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более 
мелких островов и архипела-
гов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-вос-
точное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი 
ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ 
IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
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Loos Normal Thin, 6/7 pt

Loos Normal Thin, 8/9 pt

Loos Normal Thin, 10/12 pt

Loos Normal Thin, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них 
суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 1993 год 10% 
суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-вос-
точное побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них суша — 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается 

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით 
ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა 
დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 
მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 
1328 კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
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Loos Normal ExtraLight, 6/7 pt

Loos Normal ExtraLight, 8/9 pt

Loos Normal ExtraLight, 10/12 pt

Loos Normal ExtraLight, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 243 
809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 км². По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастби-

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island is part of the 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 
making it the third-most populous 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო 
მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
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Loos Normal Light, 6/7 pt

Loos Normal Light, 8/9 pt

Loos Normal Light, 10/12 pt

Loos Normal Light, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archi-

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды 
— 3230 км². По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более 
мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) 

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It ac-
counts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-вос-
точное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, кото-

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV 
ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
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Loos Normal Regular, 6/7 pt

Loos Normal Regular, 8/9 pt

Loos Normal Regular, 10/12 pt

Loos Normal Regular, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the Brit-

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 
км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 1993 год 10% суши 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располага-
ется всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an 
area of 209,331 km² (80,823 
sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million 

Государство располагается на 
Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебрид-
ские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, 

Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-
ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 
მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
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Loos Normal Medium, 6/7 pt

Loos Normal Medium, 8/9 pt

Loos Normal Medium, 10/12 pt

Loos Normal Medium, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них суша — 
240 579 км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 1993 год 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a popula-

Государство располагается на 
Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количе-
ство более мелких островов 
и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, 

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archi-

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-
ся Северным, Ирландским, Кельтским и 
Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-
ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის 
დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
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Loos Normal Bold, 6/7 pt

Loos Normal Bold, 8/9 pt

Loos Normal Bold, 10/12 pt

Loos Normal Bold, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Ге-
бридским морями. Площадь Великобритании составляет 243 
809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобри-
тания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-
west coast of continental 
Europe. With an area of 
209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island 

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, 
северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также 
большое количество более 
мелких островов и архи-
пелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
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Loos Normal Black, 6/7 pt

Loos Normal Black, 8/9 pt

Loos Normal Black, 10/12 pt

Loos Normal Black, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается 

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in 
the North Atlantic off 
the north-west coast of 
continental Europe. With 
an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and 
the ninth-largest in the 

Государство располагает-
ся на Британских островах 
(остров Великобритания, 
северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также 
большое количество более 
мелких островов и архи-
пелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million 
people, making it the third-most 
populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается 
на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
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Loos Normal Regular, Bold,  
12/14 pt

Loos Normal Regular, Bold,  
10/12 pt

Loos Normal Regular, Bold,  
8/9 pt

Loos Normal Regular, Bold,  
6/7 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 
км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 1993 год 10% суши 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделе-

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an 
area of 209,331 km² (80,823 
sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million 

Государство располагается 
на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и 
архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 

Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km² (80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Hon-
shu in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with over 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-
ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის 
დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა 
საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
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Loos Wide Thin, 6/7 pt

Loos Wide Thin, 8/9 pt

Loos Wide Thin, 10/12 pt

Loos Wide Thin, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобри-
тании составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние 
воды — 3230 км². По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a popu-
lation of about 61 million people, 

Государство располагается на 
Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебрид-
ские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) 

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipela-
go, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-გეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV 
ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი 
იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
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Loos Wide ExtraLight, 6/7 pt

Loos Wide ExtraLight, 8/9 pt

Loos Wide ExtraLight, 10/12 pt

Loos Wide ExtraLight, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них суша — 
240 579 км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 1993 год 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разде-

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population 

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, се-
веро-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое 
количество более мелких 
островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские 

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Hon-
shu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и 
Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-
ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 
მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
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Loos Wide Light, 6/7 pt

Loos Wide Light, 8/9 pt

Loos Wide Light, 10/12 pt

Loos Wide Light, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипела-
гов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км², из них 
суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a popula-

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, се-
веро-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое 
количество более мелких 
островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские 

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-
ся Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-
ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის 
დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
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Loos Wide Regular, 6/7 pt

Loos Wide Regular, 8/9 pt

Loos Wide Regular, 10/12 pt

Loos Wide Regular, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Ге-
бридским морями. Площадь Великобритании составляет 243 
809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобри-
тания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским моря-
ми. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-
west coast of continental 
Europe. With an area of 
209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island 

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, 
северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также 
большое количество более 
мелких островов и архи-
пелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Hons-
hu in Japan. It accounts for the majority 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
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Loos Wide Medium, 6/7 pt

Loos Wide Medium, 8/9 pt

Loos Wide Medium, 10/12 pt

Loos Wide Medium, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-
west coast of continental 
Europe. With an area of 
209,331 km² (80,823 sq 
mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, 
северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также 
большое количество более 
мелких островов и архи-
пелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 
making it the third-most populous 
island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It ac-

Государство располагается на 
Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и 
Гебридским морями. Юго-восточное 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
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Loos Wide Bold, 6/7 pt

Loos Wide Bold, 8/9 pt

Loos Wide Bold, 10/12 pt

Loos Wide Bold, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км², из них суша — 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in 
the North Atlantic off 
the north-west coast of 
continental Europe. With 
an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe 
and the ninth-largest in 

Государство располагает-
ся на Британских остро-
вах (остров Великобри-
тания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, 
а также большое количе-
ство более мелких остро-
вов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 
people, making it the third-most 
populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди ко-
торых Гебридские, Оркнейские и 
Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским мо-

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
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Loos Wide Black, 6/7 pt

Loos Wide Black, 8/9 pt

Loos Wide Black, 10/12 pt

Loos Wide Black, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км², 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а так-
же большое количество более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-вос-

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in 
the North Atlantic off 
the north-west coast of 
continental Europe. With 
an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe 
and the ninth-largest in 

Государство распола-
гается на Британских 
островах (остров Вели-
кобритания, северо-вос-
точная часть острова 
Ирландия, а также боль-
шое количество более 
мелких островов и архи-
пелагов, среди которых 

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an 
area of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, 
making it the third-most populous 
island in the world, after Java in 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более 
мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის 
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Loos Wide Regular, Bold,  
12/14 pt

Loos Wide Regular, Bold,  
10/12 pt

Loos Wide Regular, Bold,  
8/9 pt

Loos Wide Regular, Bold,  
6/7 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 
809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобри-
тания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от 

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-
west coast of continental 
Europe. With an area of 
209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island 

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, 
северо-восточная часть 
острова Ирландия, а так-
же большое количество 
более мелких островов и 
архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
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Loos ExtraWide Thin, 6/7 pt

Loos ExtraWide Thin, 8/9 pt

Loos ExtraWide Thin, 10/12 pt

Loos ExtraWide Thin, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и 
Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 243 
809 км², из них суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобри-
тания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного по-

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a popula-

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, 
северо-восточная часть 
острова Ирландия, а так-
же большое количество 
более мелких островов и 
архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Hons-
hu in Japan. It accounts for the majority 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и 
Гебридским морями. Юго-восточное 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
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Loos ExtraWide ExtraLight, 6/7 pt

Loos ExtraWide ExtraLight, 8/9 pt

Loos ExtraWide ExtraLight, 10/12 pt

Loos ExtraWide ExtraLight, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 км², вну-

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-
west coast of continental 
Europe. With an area of 
209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island 

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, 
северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также 
большое количество более 
мелких островов и архи-
пелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 
people, making it the third-most 
populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и 
Гебридским морями. Юго-восточное 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ 
მიწებისათვის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
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Loos ExtraWide Light, 6/7 pt

Loos ExtraWide Light, 8/9 pt

Loos ExtraWide Light, 10/12 pt

Loos ExtraWide Light, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км², из них суша — 240 579 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди кото-
рых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in 
the North Atlantic off 
the north-west coast of 
continental Europe. With 
an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe 
and the ninth-largest in the 

Государство располагает-
ся на Британских остро-
вах (остров Великобри-
тания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, 
а также большое количе-
ство более мелких остро-
вов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Ор-

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a popu-
lation of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на 
Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и 
Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
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Loos ExtraWide Regular, 6/7 pt

Loos ExtraWide Regular, 8/9 pt

Loos ExtraWide Regular, 10/12 pt

Loos ExtraWide Regular, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км², из них суша — 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in 
the North Atlantic off 
the north-west coast of 
continental Europe. With 
an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe 
and the ninth-largest in 

Государство распола-
гается на Британских 
островах (остров Вели-
кобритания, северо-вос-
точная часть острова 
Ирландия, а также боль-
шое количество более 
мелких островов и архи-
пелагов, среди которых 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 
people, making it the third-most 
populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на 
Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრან-გეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის 
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Loos ExtraWide Medium, 6/7 pt

Loos ExtraWide Medium, 8/9 pt

Loos ExtraWide Medium, 10/12 pt

Loos ExtraWide Medium, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in 
the North Atlantic off 
the north-west coast of 
continental Europe. With 
an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe 
and the ninth-largest in 

Государство распола-
гается на Британских 
островах (остров 
Великобритания, се-
веро-восточная часть 
острова Ирландия, 
а также большое коли-
чество более мелких 
островов и архипелагов, 

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an 
area of 209,331 km² (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million 
people, making it the third-most 
populous island in the world, after 

Государство располагается на 
Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебрид-
ские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирланд-

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის 
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Loos ExtraWide Bold, 6/7 pt

Loos ExtraWide Bold, 8/9 pt

Loos ExtraWide Bold, 10/12 pt

Loos ExtraWide Bold, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и 
Гебридским морями. Площадь Великобритании 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Great Britain, also 
known as Britain, is an is-
land in the North Atlan-
tic off the north-west 
coast of continental 
Europe. With an area 
of 209,331 km² (80,823 
sq mi), it is the largest 
island in Europe and 

Государство распола-
гается на Британских 
островах (остров 
Великобритания, се-
веро-восточная часть 
острова Ирландия, 
а также большое коли-
чество более мелких 
островов и архипе-

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population 
of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous 

Государство располагается на 
Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количе-
ство более мелких островов и 
архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и 
Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრან-გეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდე-ნიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის 
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Loos ExtraWide Black, 6/7 pt

Loos ExtraWide Black, 8/9 pt

Loos ExtraWide Black, 10/12 pt

Loos ExtraWide Black, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архи-
пелагов. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Площадь Ве-

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Ат-
лантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Great Britain, also 
known as Britain, is 
an island in the North 
Atlantic off the north-
west coast of conti-
nental Europe. With an 
area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe 

Государство распола-
гается на Британских 
островах (остров 
Великобритания, се-
веро-восточная часть 
острова Ирландия, 
а также большое коли-
чество более мелких 
островов и архипела-

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, 
making it the third-most 

Государство располагается на 
Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количе-
ство более мелких островов и 
архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и 
Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Север-

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრან-გეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 

ასწლიანი ომის 
2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის 



LoosCombinations samples

type.today 2021Page 44/55

Loos ExtraWide Regular, Bold,  
12/14 pt

Loos ExtraWide Regular, Bold,  
10/12 pt

Loos ExtraWide Regular, Bold,  
8/9 pt

Loos ExtraWide Regular, Bold,  
6/7 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км², 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Ан-
глси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in 
the North Atlantic off 
the north-west coast of 
continental Europe. With 
an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe 
and the ninth-largest in 

Государство распола-
гается на Британских 
островах (остров Вели-
кобритания, северо-вос-
точная часть острова 
Ирландия, а также боль-
шое количество более 
мелких островов и архи-
пелагов, среди которых 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 
million people, making it the third-
most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu 

Государство располагается на 
Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточ-
ная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის 
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Loos Extended Thin, 6/7 pt

Loos Extended Thin, 8/9 pt

Loos Extended Thin, 10/12 pt

Loos Extended Thin, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, af-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км², из них суша — 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а 
также большое количество более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in 
the North Atlantic off 
the north-west coast of 
continental Europe. With 
an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe 
and the ninth-largest in 

Государство распола-
гается на Британских 
островах (остров Вели-
кобритания, северо-вос-
точная часть острова 
Ирландия, а также боль-
шое количество более 
мелких островов и архи-
пелагов, среди которых 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 
people, making it the third-most 
populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебрид-

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის 
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Loos Extended ExtraLight, 6/7 pt

Loos Extended ExtraLight, 8/9 pt

Loos Extended ExtraLight, 10/12 pt

Loos Extended ExtraLight, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км², 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 

Государство распола-
гается на Британских 
островах (остров Вели-
кобритания, северо-вос-
точная часть острова 
Ирландия, а также боль-
шое количество более 
мелких островов и архи-
пелагов, среди которых 

Государство располагается на 
Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и 
архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и 
Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრან-გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის 

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in 
the North Atlantic off 
the north-west coast of 
continental Europe. With 
an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe 
and the ninth-largest in 

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an 
area of 209,331 km² (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia 
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Loos Extended Light, 6/7 pt

Loos Extended Light, 8/9 pt

Loos Extended Light, 10/12 pt

Loos Extended Light, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Государство распола-
гается на Британских 
островах (остров 
Великобритания, се-
веро-восточная часть 
острова Ирландия, 
а также большое коли-
чество более мелких 
островов и архипела-

Государство располагается на 
Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количе-
ство более мелких островов 
и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и 
Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრან-გეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდე-ნიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის 

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in 
the North Atlantic off 
the north-west coast of 
continental Europe. With 
an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe 
and the ninth-largest in 

Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North Atlan-
tic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million 
people, making it the third-most 
populous island in the world, after 
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Loos Extended Regular, 6/7 pt

Loos Extended Regular, 8/9 pt

Loos Extended Regular, 10/12 pt

Loos Extended Regular, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и 
Гебридским морями. Площадь Великобритании 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Государство распола-
гается на Британских 
островах (остров 
Великобритания, се-
веро-восточная часть 
острова Ирландия, 
а также большое коли-
чество более мелких 
островов и архипела-

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, се-
веро-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое 
количество более мелких 
островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრან-გეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 

ასწლიანი ომის 
2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდე-ნიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის 

Great Britain, also 
known as Britain, is 
an island in the North 
Atlantic off the north-
west coast of conti-
nental Europe. With an 
area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe 

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population 
of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous 
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Loos Extended Medium, 6/7 pt

Loos Extended Medium, 8/9 pt

Loos Extended Medium, 10/12 pt

Loos Extended Medium, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million people, 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-

Государство распола-
гается на Британских 
островах (остров 
Великобритания, се-
веро-восточная часть 
острова Ирландия, 
а также большое коли-
чество более мелких 
островов и архипе-

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, 
северо-восточная часть 
острова Ирландия, а так-
же большое количество 
более мелких островов и 
архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлан-

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრან-გეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 

ასწლიანი ომის 
2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები 

Great Britain, also 
known as Britain, is 
an island in the North 
Atlantic off the north-
west coast of conti-
nental Europe. With an 
area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe 

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, 
making it the third-most 
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Loos Extended Bold, 6/7 pt

Loos Extended Bold, 8/9 pt

Loos Extended Bold, 10/12 pt

Loos Extended Bold, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Се-

Государство рас-
полагается на Бри-
танских островах 
(остров Великобри-
тания, северо-вос-
точная часть острова 
Ирландия, а также 
большое количество 
более мелких остро-

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, 
северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также 
большое количество более 
мелких островов и архи-
пелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и 
Шетландские острова, Ан-
глси, Арран, Уайт) в Атланти-

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრან-გეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-
ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის 

ასწლიანი ომის 
2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები 

Great Britain, also 
known as Britain, is 
an island in the North 
Atlantic off the north-
west coast of conti-
nental Europe. With 
an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), 
it is the largest island 

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-
west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a popu-
lation of about 61 million peo-
ple, making it the third-most 
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Loos Extended Black, 6/7 pt

Loos Extended Black, 8/9 pt

Loos Extended Black, 10/12 pt

Loos Extended Black, 12/14 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а 
также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Ан-
глси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 

Государство рас-
полагается на Бри-
танских островах 
(остров Великобри-
тания, северо-вос-
точная часть остро-
ва Ирландия, а также 
большое количество 
более мелких остро-

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, 
северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также 
большое количество более 
мелких островов и архи-
пелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრან-გეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-
ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 

ასწლიანი ომის 
2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა 

Great Britain, also 
known as Britain, 
is an island in the 
North Atlantic off 
the north-west 
coast of continen-
tal Europe. With 
an area of 209,331 
km² (80,823 sq mi), 

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the 
north-west coast of conti-
nental Europe. With an area 
of 209,331 km² (80,823 sq 
mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 
the island had a population 
of about 61 million people, 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипела-
гов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-

Государство распола-
гается на Британских 
островах (остров Ве-
ликобритания, севе-
ро-восточная часть 
острова Ирландия, 
а также большое коли-
чество более мелких 
островов и архипела-

Государство располагается 
на Британских островах 
(остров Великобритания, се-
веро-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое 
количество более мелких 
островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო 
ბრძოლა საფრან-გეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–
XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 

ასწლიანი ომის 
2019 მთავარი 
მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის 
მიწებისათვის, 
რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II 

ასწლიანი ომის 2019 
მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდე-ნიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის 

Great Britain, also 
known as Britain, is an 
island in the North 
Atlantic off the north-
west coast of conti-
nental Europe. With an 
area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe 

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km² 
(80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, 
making it the third-most pop-



LoosLanguages

type.today 2021Page 53/55

Español

Parece que los gitanos y gitanas solamente 
nacieron en el mundo para ser ladrones: nacen 
de padres ladrones, críanse con ladrones, estu-
dian para ladrones y, finalmente, salen con ser 
ladrones corrientes y molientes a todo ruedo; 
y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como 
acidentes inseparables, que no se quitan sino con 
la muerte. Una, pues, desta nación, gitana vieja, 
que podía ser jubilada en la ciencia de Caco, crió 
una muchacha en nombre de nieta suya, a quien 
puso nombre Preciosa, y a quien enseñó todas 
sus gitanerías y modos de embelecos y trazas 
de hurtar. Salió la tal Preciosa la más única baila-
dora que se hallaba en todo el gitanismo, y la más 
hermosa y discreta que pudiera hallarse, no 

Français

Quoique ce détail ne touche en aucune manière 
au fond même de ce que nous avons à raconter, 
il n’est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour 
être exact en tout, d’indiquer ici les bruits et les 
propos qui avaient couru sur son compte au mo-
ment où il était arrivé dans le diocèse. Vrai ou faux, 
ce qu’on dit des hommes tient souvent autant de 
place dans leur vie et surtout dans leur destinée 
que ce qu’ils font. M. Myriel était fils d’un conseiller 
au parlement d’Aix; noblesse de robe. On contait 
de lui que son père, le réservant pour hériter de 
sa charge, l’avait marié de fort bonne heure, à dix-
huit ou vingt ans, suivant un usage assez répandu 
dans les familles parlementaires. Charles Myriel, 
nonobstant ce mariage, avait, disait-on, beaucoup 

Georgian

ბრიუსელში, გიორგი მარგველაშვილსა და 
დონალდ ტრამპს შორის ხანმოკლე შეხვედრა 
შედგა. საქართველოს ეროვნული უშიშროების 
საბჭოს მდივნის, დავით რაქვიაშვილის 
განცხადებით, გიორგი მარგველაშვილმა 
ხაზი გაუსვა საქართველოს როლს, როგორც 
ამერიკის ერთგულ და მყარ პარტნიორს 
რეგიონში. „საქართველოს პრეზიდენტს 
ჰქონდა ხანმოკლე შეხვედრა პრეზიდენტ 
ტრამპთან, საქართველოს პრეზიდენტმა 
ხაზი გაუსვა საქართველოს როლს, როგორც 
ამერიკის ერთგულ და მყარ პარტნიორს 
რეგიონში. ის, რომ საქართველო იბრძვის 
ამერიკელებთან ერთად გლობალური 
უსაფრთხოებისთვის. პრეზიდენტმა ისაუბრა 

Русский

Итак, все мои блестящие надежды рушились! 
Вместо веселой петербургской жизни ожидала 
меня скука в стороне глухой и отдаленной. 
Служба, о которой за минуту думал я с таким 
восторгом, показалась мне тяжким несчастием. 
Но спорить было нечего. На другой день поутру 
подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; 
уложили в нее чемодан, погребец с чайным 
прибором и узлы с булками и пирогами, послед-
ними знаками домашнего баловства. Родители 
мои благословили меня. Батюшка сказал мне: 
«Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; 
слушайся начальников; за их лаской не гоняй-
ся; на службу не напрашивайся; от службы не 
отговаривайся; и помни пословицу: береги 

Svenska

Men far och mor gingo visst inte och lyckönskade sig 
till något, utan i stället voro de ganska bedrövade. 
De voro ett fattigt husmansfolk, och deras ställe 
var inte mycket större än en trädgårdstäppa. Då 
de först flyttade dit, kunde där inte födas mer 
än en gris och ett par höns, men de voro ovanligt 
strävsamma och duktiga människor, och nu hade 
de både kor och gäss. Det hade gått ofantligt 
framåt för dem, och de skulle ha vandrat nöjda och 
glada till kyrkan den vackra morgonen, om de inte 
hade haft sonen att tänka på. Far klagade över att 
han var trög och lat: ingenting hade han velat lära 
i skolan, och han var så oduglig, att man nätt och 
jämnt kunde sätta honom till att valla gäss. Och mor 
nekade inte till att detta var sant, men hon var mest 

Українська

Сини його думали інші думи. Але треба спер-
шу трохи більше розповісти про його синів. 
На дванадцятім році їх було віддано до Київської 
академії, бо вся значна старшина вважала своїм 
найпершим обов'язком віддавати своїх дітей 
у науку, хоч і робилося це лише задля того, щоб 
опісля зовсім її забути. Були вони тоді, як і всі, що 
потрапляли до бурси, дикі, викохані на волі, і там 
їх уже потроху обтісували на один копил, після 
чого ставали вони один на одного схожі. Старший, 
Остап, почав з того свою науку, що першого ж 
року втік додому. Його повернули, тяжко випа-
рили й посадовили за книжку. Чотири рази за-
копував він свого букваря в землю і чотири рази, 
відшмагавши його немилосердно, купували йому 
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Supported languages: Afrikaans, Albanian, Azeri (cyr), Azeri (lat), Bashkir, Belarusian, 
Bulgarian, Catalan, Chechen, Chuvash, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, 
Estonian, Finnish, French, Gaelic (Irish), Galician, Georgian, Hungarian, Icelandic, Ingush, 
Italian, Kazakh, Kurdish (lat), Kyrghiz, Latvian, Lithuanian, Moldavian (cyr), Mongolian (cyr), 
Mongolian (lat), Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slo-
vene, Spain, Swedish, Swan, Tadzhik, Tatar, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Uzbek (lat)
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