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Diego Marani (1959) is linguïst werkzaam voor de EU en ontwierp een eigen taal, het Europanto,
waarin hij regelmatig columns schrijft. Nieuwe Finse grammatica verscheen al in 2000 en werd
bekroond met verschillende literaire prijzen.
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