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„Săptămâna următoare, Jane și Michael numără stelele căzătoa-
re. Fascinați de ele, nu o văd pe Mary Poppins cum se ridică ușor, 
cu grație. Deodată, cea mai strălucitoare cometă vine și se așază 
pe marginea ferestrei. Copiii se agață de ea și se înalță spre bolta 
cerului. Dau la o parte cortina uriașă și ajung sub o cupolă… Toată 
Calea Lactee prinde viață! Un cal își desface aripile de-argint în 
noapte, în fața lui Mary Poppins care privește vrăjită.”

Hélène Druvert este designer specia-
lizat pe textil și hârtie, iar creațiile ei sunt 
decupaje complexe care ocupă întreaga 
pagină a unei cărți. Volumul a fost reali-
zat cu bisturiul și cuțite tip laser, iar mai 
apoi, ilustrațiile au fost prelucrate pe 
computer în Photoshop. Realizarea ilus-
trațiilor durează de la câteva ore până la 
câteva zile până ajung la rezultatul final.

Bazată pe romanele semnate de Pame-
la L. Travers, O mică plimbare cu Mary 
Poppins reprezintă o călătorie magică 
deasupra Londrei, pe fundul mării și ori-
unde altundeva.
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Titluri despre artă

„Una dintre cele mai influente cărţi  
de la începutul secolului XXI.“ The Times

Ce faci când ai o idee care se ţine scai 
de tine?

Ce poți face cu o problemă de care, oricât ai 
încerca, nu reușești să scapi?

Teme abordate:  fantezie, decupaje laser, 
prieteni, artă, imaginație.

Inspirată de personajul creat de P.L. Travers, făcută din 
cele mai delicate dantele de hârtie, O mică plimbare cu Mary  
Poppins nu este doar povestea unei aventuri desăvârșite, ci și o 
carte-obiect deosebit de elegantă și prețioasă.

Povestea celor doi frați Banks, Jane și Michael, începe atunci 
când Mary Poppins coboară în viața lor din înaltul cerului aju-
tată de o umbrelă; din acel moment totul este o aventură care 
trece prin Buckingham Palace, Big Ben, Piccadilly Circus și 
alte locuri extrem de cunoscute pentru a ajunge până la o pe-
trece subacvatică.

Volumul este o carte obiect, minunată datorită atmosferei re-
alizate prin tehnica decupajului care crează povești din umbre 
și lumină pe pagină și oferă iluzia unei călătorii în poveste.

Atenție! Vin cele mai cool boabe  
de fasole!

Cotoi cu pălărioi nu ține seama de nici 
o regulă.

Câștigătoare a Medaliei Caldecott
Merge vorba că lauda de sine nu miroase a bine. 

Nimic mai adevărat!

Un scaun poate fi o operă de artă?  
Cum pot fi pictate sentimentele?  

Cum desenăm un sunet?

O carte despre puterea imaginaţiei. Carte distinsă cu Caldecott Honor

Aveți în față un album de artă. Și o poveste 
ciudată și plină de mister.

Cum ar fi ca, atunci când te răzbește foamea,  
mâncarea să-ți pice, pur și simplu, din cer?


