
Precis min typ : en bok om typsnitt
Ladda ner boken PDF

Simon Garfield
Precis min typ : en bok om typsnitt Simon Garfield boken PDF

 

För ett par årtionden sedan var typsnitt en hårt bevakade hemlighet
som bara de invigda kände till och kunde använda. I dag vet alla som
använt ett ordbehandlingsprogram vad ett typsnitt är för något, och
använder dem. Och det kanske är just därför en bok om typsnitt har
kunnat ta sig in på New York Times bestseller-lista.Simon Garfield
tar med oss på en fantastisk resa genom typsnittens historia och

användningsområden. Han låter oss möta skaparna bakom klassiska
typsnitt som Futura, Helvetica och Verdana, och berättar om hur
Times New Roman, Garamond och Courier kom till. Han låter oss
till och med ta del av den inte helt rumsrena historien om Comic

Sans.Om du någon gång dragit ner typsnittsfliken i Word och undrat
vad Caslon egentligen är för någonting eller varför ett typsnitt heter
Univers, är det här boken för dig. Oavsett om du är en fullkomlig
novis eller väl insatt i typsnittens förtrollade värld är det här

underbart underhållande läsning om en företeelse vi alla kommer i
kontakt med och använder dagligen men som få verkligen vet hur
man hanterar. Typsnitten är själva verktyget för att vi ska kunna ta



del av andras tankar på tryckt papper eller på dator- eller
smartphone-skärmen. För så är det ju, utan typsnitt hade du inte
kunnat läsa det här.Simon Garfield har skrivit en bok som är lika

mycket kulturhistoriskt äventyr som tankeväckande handbok. Det är
en bok som oundvikligen får sin läsare att känna sig klokare och mer

beläst. Det här är populärhumaniora när det är som allra bäst.
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