Typografiska tips
18 – Snabbt och enkelt
övre marginal 15 mm

inre marginal 15 mm
Kan behöva anpassas efter om boken
är limbunden eller
trådhäftad.

Bilen körde länge, och Minning tyckte att den for i stora
krokar hit och dit. Inne i den var det alldeles mörkt. Mannen bredvid honom hade så fort de kommit i gång dragit ner
täta gardiner för fönstren och mellan baksätet och chaufförn.
De satt nu i ett litet gungande rum, och genom springorna
glimtade ljusreflexer snabbt förbi. Då och då gjorde bilen en
sväng, han vaggade åt höger eller vänster. Han försökte följa
färden genom stan i tankarna, men uppgav det snart. En gång
när de gjorde en mycket skarp sväng pressades han mot mannen bredvid och sade mekaniskt:
– Å, ursäkta!
Mannen svarade ingenting.
– Ni får dra ner mössan för ögonen, befallde rösten, och
Minning lydde. Bildörren slängdes upp, den kalla luften slog
mot haka och kinder.
– Kom här!
Mannen tog honom i armen och ledde honom några steg.
Det var sopad gata. De kom in i ett portvalv, som ekade av
deras steg. Han hörde bilen backa och vända, en port slogs
igen bakom dem. Sedan vandrade de i en stenlagd korridor,
gissade Minning. Mannens grepp om armen blev hårdare.
– Här är en trappa. Pass på så ni inte faller utför. Gå försiktigt. Ta i ledstången.
Minning trevade med handen och kände en ledstång av järn
i den. De steg långsamt neråt.
– Här är en avsats. Sedan kommer en trappa igen.
En dörr till stängdes bakom dem. Herregud, är hon här nere!
tänkte Minning. Han drog upp mössan, han måste se. Framför
hade han en lång trappa med källarlukt, lukt av cement. Där
nere lyste en lampa svagt. Han tittade uppåt: bakom sig hade
han en vitmålad järndörr. Mannen bredvid hade svart mask
för ansiktet.
Den fan skulle jag vilja råka på en annan plats! tänkte Minning.
15

nedre marginal 27 mm, satsyta 95 mm bred

Texten ovan är ett utdrag ur Eyvind Johnsons roman Grupp Krilon,
utgiven 1941.

Eftersom satsytan här
räknas på radavståndet från en tänkt rad
ovanför första raden blir
ljusrummet för den övre
marginalen någon mm
högre än den i programmet inställda marginalen.

Högersida i formatet
130 x 210 mm
Times New Roman11/14
34 rader/sida à 59 tecken
knappt 2000 tecken/sida

yttre marginal 20 mm

