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משפחת מורזילקה קרויה על-שם מגזין קומיקס שהיה
יוצא בברית המועצות .היא כוללת משקל אחד בשני
סגנונות שונים .סגנון אחד בעל ריווח סטנדרטי...
...וסגנון נוסף בריווח ״מונוספייס״
אשר מתאים במיוחד לעבודות בהן רוצים
שהאותיות יתיישרו גם לגובה .ולמען
האמת ,באופן קצת מפתיע הוא גם נראה
מצוין כמדפיסים אותו בקטן-קטן ,הודות
לרווחים הגדולים בין האותיות.
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משקלים וסגנונות

הקליזרומ רגיל
הקליזרומ מונו

אודות

מאפיינים

משפחת מורזילקה קרויה על-שם מגזין קומיקס
שהיה יוצא בברית-המועצות .היא כוללת
משקל אחד בשני סגנונות שונים .סגנון אחד
בעל ריווח סטנדרטי ,וסגנון נוסף בריווח
״מונוספייס״ אשר מתאים במיוחד לעבודות בהן
רוצים שהאותיות יתיישרו גם לגובה .ולמען
האמת ,באופן קצת מפתיע הוא גם נראה מצוין
כשמדפיסים אותו בקטן-קטן ,הודות לרווחים
הגדולים בין האותיות.
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה .זה רעך יצחק הטייס,
מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ .כך התרסק נפץ על גוזל
קטן ,שדחף את צבי למים .לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד ,כי
משפטי לאסף גוים לקובצי ממלכות ,לשפך עליהם זעמי כל חרון
אפי ,כי באש קנאתי תאכל כל הארץ .או הנסה אלהים ,לבוא
לקחת לו גוי מקרב גוי ,במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד
חזקה ובזרוע נטויה ,ובמוראים גדלים :ככל אשר־עשה לכם ה'
אלהיכם ,במצרים – לעיניך .זה הדבר אשר צוה ה׳ לקטו ממנו
איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר באהלו
תקחו.
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה .זה רעך
יצחק הטייס ,מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ.
כך התרסק נפץ על גוזל קטן ,שדחף את צבי למים.
לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד ,כי משפטי
לאסף גוים לקובצי ממלכות ,לשפך עליהם זעמי כל
חרון אפי ,כי באש קנאתי תאכל כל הארץ .או הנסה
אלהים ,לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי ,במסת באתת
ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה,
ובמוראים גדלים :ככל אשר־עשה לכם ה' אלהיכם,
במצרים – לעיניך .זה הדבר אשר צוה ה׳ לקטו
ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם
איש לאשר באהלו תקחו.

6/11

תיניטל

fontef.com

פונטף

 נק׳28

Grumpy wizards make toxic brew for the evil
Queen and Jack. One morning, when Gregor Samsa
woke from troubled dreams, he found himself
transformed in his bed into a horrible vermin.
He lay on his armour-like back, and if he lifted
his head a little he could see his brown belly,
slightly domed and divided by arches into stiff
sections. The bedding was hardly able to cover
it and seemed ready to slide off any moment.
His many legs, pitifully thin compared with the
size of the rest of him, waved about helplessly
as he looked.
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Grumpy wizards make toxic brew for the evil
Queen and Jack. One morning, when Gregor
Samsa woke from troubled dreams, he found
himself transformed in his bed into a
horrible vermin. He lay on his armour-like
back, and if he lifted his head a little he
could see his brown belly, slightly domed
and divided by arches into stiff sections.
The bedding was hardly able to cover it
and seemed ready to slide off any moment.
His many legs, pitifully thin compared with
the size of the rest of him, waved about
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