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Kate DiCamillo s-a născut la 25 martie 1964, în Philadelphia, Pennsyl
vania. A copilărit în Florida, iar acum locuieşte în Minneapolis, Minne
sota. De când era încă foarte tânără şi-a dorit să devină scriitoare. A
început prin a observa cu atenţie lumea din jurul ei, apoi a încercat s-o
pună în cuvinte. A devenit una dintre cele mai apreciate şi mai iubite
scriitoare de cărţi pentru copii.
Printre cele mai cunoscute cărţi ale ei se numără Povestea lui Des
pereaux (distinsă cu Medalia Newbery), Because of Winn Dixie (New
bery Honor), The Tiger Rising (care a ajuns în finala pentru National
Book Award) şi poveştile din seria Mercy Watson.
Despre felul în care i-a încolţit în minte ideea cărţii Miraculoasa
călătorie a lui Edward Tulane, Kate scrie: „Într-un an, de Crăciun, am
primit în dar un iepure de jucărie frumos îmbrăcat. Câteva zile mai târziu
am visat că iepurele zăcea cu faţa în jos pe fundul oceanului, pierdut,
dorindu-şi să fie găsit. Pe când spuneam această poveste, am fost şi eu
pierdută multă vreme. Şi apoi, în sfârşit, ca Edward, am fost găsită.“





Bagram Ibatoulline s-a născut în Rusia şi a studiat la Academia de Artă
din Moscova. Prima carte pe care a ilustrat-o a fost Crossing de Philip
Booth, care în 2001 a fost desemnată Cea mai bună carte a anului de
revista Publishers Weekly. De atunci, a ilustrat numeroase cărţi pentru
copii, între care The Nightingale de Hans Christian Andersen, repovestită
de Stephen Mitchell; The Animal Hedge de Paul Fleischman; Hana in
the Time of the Tulips de Deborah Noyes, The Serpent Came to Gloucester
de M.T. Anderson, The Giver de Lois Lowry (în curs de apariţie la
Editura Arthur).
Ibatoulline foloseşte stiluri extrem de diferite în cărţile pe care le
ilustrează şi, după cum mărturiseşte într-un interviu pentru site-ul
www.bookbrowse.com, se documentează mult înainte de a începe lucrul
la o nouă carte, face numeroase schiţe, ba chiar, aşa cum a fost cazul lui
Edward Tulane, sculptează personajul pentru a-l putea vedea din diferite
perspective. Despre lucrul la cartea Miraculoasa călătorie a lui Edward
Tulane, ilustratorul mărturiseşte: „A fost o experienţă deosebită să lucrez
la ilustraţiile pentru Edward Tulane şi să-l însoţesc în călătoria lui.
Trebuie să recunosc că acum, la finalul acestei cărţi minunate, sunt deja
un pic nostalgic.“
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Pentru Jane Resh Thomas,
care mi a dat iepurele şi mi a zis numele lui

Inima se frânge iar şi iar
şi trăieşte după cum se frânge.
Trebuie să mergi cât mai departe
în întuneric adânc, tot mai adânc,
şi să nu te întorci.
– din The Testing Tree de Stanley Kunitz
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Egipt, locuia un iepure care era făcut aproape în întregime din
porţelan. Avea braţe de porţelan şi picioare de porţelan, labe
de porţelan şi cap de porţelan, corp de porţelan şi nas de porţelan. Braţele şi picioarele aveau articulaţii prinse cu sârmă,
astfel încât coatele lui de porţelan şi genunchii lui de porţelan
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se puteau îndoi, oferindu-i multă libertate de mişcare.
rechile erau făcute din blană adevărată de iepure şi-n

spatele bucăţilor de blană erau bucăţi de sârmă puternice şi
flexibile, ceea ce permitea ca urechile să fie aranjate în posturi care să ilustreze stările de spirit ale iepurelui: încrezător,
obosit, plictisit la culme. Şi coada, de asemenea, era făcută
din blană adevărată de iepure şi era moale şi pufoasă şi avea
o formă îngrijită.
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Pe iepure îl chema Edward Tulane şi era înalt. Din vârful urechilor şi până în vârful labelor de la picioare măsura
aproape un metru; ochii îi erau desenaţi într-un albastru pătrunzător şi inteligent.
Edward Tulane se simţea întru totul un exemplar deosebit. Doar în privinţa mustăţilor avea o ezitare. Erau lungi
şi elegante (aşa cum trebuiau să fie), însă originea lor era necunoscută. Edward avea impresia – destul de puternică, de
altfel – că nu erau mustăţi de iepure. Cui îi aparţinuseră mai
întâi mustăţile, cărui animal insipid, era o chestiune la care
Edward nu suporta să se gândească prea mult. Aşa că nici nu
se gândea. Prefera, de cele mai multe ori, să nu lase să-i treacă
prin minte gânduri neplăcute.
Stăpâna lui era o fetiţă de zece ani, cu părul negru, pe
nume Abilene Tulane, care avea despre Edward o părere
aproape la fel de bună ca Edward însuşi. În fiecare dimineaţă, după ce se îmbrăca pentru şcoală, Abilene îl îmbrăca şi pe
Edward.
Iepurele de porţelan era posesorul unei garderobe impresionante, alcătuită din costume de mătase cusute manual,
pantofi unicat lucraţi din cea mai fină piele şi făcuţi special
pentru picioarele lui de iepure şi o colecţie vastă de pălării,
având toate câte două găuri, astfel încât să poată încăpea cu
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