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Criadora de Mary Poppins ganha biografia

PublishNews - 12/02/2014

Chega ao Brasil biografia de Pamela Travers

A vida da criadora da eterna babá Mary Poppins e a sua conturbada relação com Walt

Disney servem de pano de fundo para a biografia Mary Poppins e sua criadora – a vida de

Pamela Travers (Prata Editora, 352 pp., R$ 49,90), assinada pela jornalista e escritora

Valerie Lawson. O livro retrata o tema do enredo que está no filme Walt nos Bastidores de

Mary Poppins, cuja estreia será em março de 2014, com Tom Hanks no papel de Walt

Disney e Emma Thompson como Travers. Ao contrário do filme, na obra de Lawson, a

biógrafa mostra a situação do ponto de vista de Travers.
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