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»Maria Gripe skrev om särlingarna, om dem vars liv kantrade
och snärjde, om utanförskap och ensamhet och om det som är

omöjligt.« | Lotta Olsson, DN

På en vårmarknad i Blekeryd i Småland, någon gång i början av
1800-talet, försvinner glasblåsarns barn Klas och Klara. Somliga

visste att det skulle ske, andra bara anade det, men ingen kunde göra
någonting åt saken.

Klas och Klara har blivit bortrövade av Härskaren, som gåva till hans
maka Härskarinnan, och nu tvingas de leva i det stora gotiska slottet

mitt i en mörk, folktom stad.
Maria Gripes Glasblåsarns barn [1964] är en svensk

barnboksklassiker, en sällsam och filosofisk berättelse om längtan,
saknad och medmänsklighet, om gott och ont.

Denna nyutgåva är illustrerad med Harald Gripes förtrollande
originalteckningar.

Denna bok ingår i Modernistas hyllade satsning på en omfattande
återutgivning av hela Maria Gripes författarskap. Precis som vid



utgivningen av Antoine de Saint-Exupérys Den lille prinsen så
restaureras originalillustrationerna omsorgsfullt och varsamt med
digital teknik. Böckerna är bundna i halvklotband med olikfärgade
ryggar, tryckta på 100-grams premiumpapper och stor hänsyn har

tagits till att ge Maria Gripes böcker den dräkt de förtjänar.

MARIA GRIPE [1923-2007] är en av Sveriges bästa och mest
älskade barnboksförfattare genom tiderna. Hon debuterade 1954 med
I vår lilla stad och skrev sammanlagt 38 böcker, däribland Hugo &
Josefin, Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia. Hennes
böcker är översatta till 29 språk, och flera har blivit filmer och TV-
serier. 1946 gifte hon sig med konstnären Harald Gripe [1921-1992]
som illustrerade de flesta av hennes böcker. Maria Gripe fick ta emot
en rad utmärkelser för sitt författarskap, bland annat H. C. Andersen-
medaljen, Litteraturfrämjandets stora pris, Astrid Lindgren-priset,

New York Herald Tribunes Honor Award och spanska
kulturministeriets Premio Nacional.

»Ingen kunde som Maria Gripe beskriva enslighet, en särskilt svensk
melankoli doftande av höstliga skogar och dunkla bersåer, svala
sekelskiftesvåningar och mörka trappuppgångar. Hos henne rådde
barnets blick: en blandning av förundran och förfäran, livsmod och

utsatthet.« | Josefin Holmström, SvD

»Boken är tunn, knappt 150 sidor, med stor skrift och fantastiska
illustrationer av Maria Gripes man. Men den är ändå tät, tung och

suggestiv.« | Rastlösheten

»Det är en magisk berättelse. Stundom mörk och hemsk, men även
ljus och vacker.« Betyg 5 av 5 | Bokbesatt »En märklig och vacker
saga om gott och ont, om förhoppningar och längtan.« | Barnens

boktips

»En otroligt spännande, lite mystisk och aningen mörk historia.« |
Mest Lenas Godsaker

»Författarens sätt att skriva är helt otroligt. Det är som en målning
som man skulle vilja hänga upp.« | Min fantasyvärld
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