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Polly Dunbar is an award-winning illustrator 
who usually draws for children rather than 
adults, but when she had her own sons, she 
started recording the beautiful and maddening 
moments  
of parenthood with a doodle.

Hello, Mum is her visual diary of the magical  
highs and absurd lows that many parents 
will recognise – from the shock and awe of 
the baby days to the delight (and terror) of 
the toddler years and the mayhem of sibling 
rivalry. Dunbar’s fantastically funny, wise and 
enchanting drawings capture this precious and 
fleeting time with heart-touching perfection.

‘I loved how it quietly captures all the anxiety, 
beauty and hilarity . . . A really special book.’ 
Evie Wyld

‘Magic, mayhem and sleep deprivation 
– this beautiful book speaks a universal

language for mums.’
Kate Quilton

‘Dunbar perfectly captures both the blissful, 
simple joy and the earth-shattering frustration 
that is the parenting pendulum. Gorgeous.’ Ellie 
Taylor

Polly Dunbar is one of the most popular 
illustrators working in the UK today. Her 
bestselling book, Penguin, won numerous  
awards including the BookTrust Early Years 
Award, the Nestlé Silver Children’s Book Prize 
and the Red House Children’s Book of the 
Year Award and was shortlisted for the Kate 
Greenaway Medal. She was also chosen as 
one of BookTrust’s Ten Best illustrators. 

Polly has illustrated books by David Almond, 
Michael Morpurgo and her mother, Joyce 
Dunbar. She is also the illustrator of The Hug 
and While We Can’t Hug, written by Eoin 
McLaughlin and  
published by Faber. She created Tilly and 
Friends,  
now an animated series on CBeebies, and many 
of her other stories have been adapted for the  
stage. She is co-founder of Long Nose Puppets, 
an award-winning theatre company. She lives in 
the Waveney Valley, Suffolk, with her family. 
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Ειλικρινές, τρυφερό και αστείο... το ιδανικό δώρο για κάθε μαμά! 
Claire Gillespie, Motherdom

Polly Dunbar
Από τη βραβευμένη εικονογράφο της Αγκαλιάς



Αυτό το βιβλίο προέκυψε κατά λάθος. Γράφω και εικονογραφώ 

παιδικά βιβλία από τότε που αποφοίτησα από τη σχολή καλών 

τεχνών, αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ να ζωγραφίσω κάτι για 

μεγάλους, μέχρι που έκανα τα παιδιά μου. Δεν ήθελα όλες 

εκείνες οι ξεκαρδιστικές και όμορφες στιγμές της παιδικής τους 

ηλικίας να χαθούν σαν να τις πήρε ο άνεμος. ΄Ένιωσα ότι ο 

μόνος τρόπος να τις απαθανατίζω ήταν μέσα από βιαστικά 

σκιτσάκια, κάτι σαν οπτικό ημερολόγιο, αν θέλετε. Αυτά τα 

σκιτσάκια γίνονταν ως επί το πλείστον υπερβολικά νωρίς το 

πρωί, μ’ έναν καφέ στο χέρι, με το μπλοκ μου στα πόδια μου, 

με τα αγόρια να σκαρφαλώνουν πάνω μου και να «δανείζονται» 

τα μολύβια μου. 

Ελπίζω ότι, εκτός από την ολοκληρωτική εξάντληση 

και το απόλυτο πανδαιμόνιο που χαρακτηρίζουν 

τη μητρότητα, κατάφερα να απεικονίσω 

ένα μέρος της μαγείας όλης αυτής της 

περιόδου. Η φαντασία των παιδιών με 

μάγευε πάντα. Μάλλον γι’ αυτό γράφω 

παιδικά βιβλία.



Αισθάνομαι πολύ τυχερή που έχω τα δυο μου αγόρια, 

που μου δείχνουν με τον δικό τους τρόπο τον κόσμο, με όλη 

του τη φρεσκάδα, τον παραλογισμό και το κέφι του.

Ευχαριστώ όλους όσοι με υποστήριξαν στα κοινωνικά  

δίκτυα - μου έδωσαν πολύ κουράγιο. Με συγκινεί η σκέψη ότι  

κάποιοι από εσάς εκεί έξω ταυτίζεστε με τα σκιτσάκια μου  

και νιώθετε ότι σας εκφράζουν. Φυσικά, ευχαριστώ τον Σόνι και 

τον Κόντι, που με εμπνέουν και με εξουθενώνουν εξίσου - σας  

αγαπώ μέχρι την κουζίνα... το 

φεγγάρι... τ’ αστέρια και 

πάλι πίσω!

 Μαμά, το καλό 
      που σου θέλω, 

         να είναι ωραίο.







Γεια σου, μωράκι.



Φάση ΄ Ένα



Και τώρα;



Πώς είναι δυνατόν;

Δεν είναι αλήθεια. Πώς είναι δυνατόν;

...αλήθεια.Πώς είναι δυνατόν να είσαι τόσο...

Πώς είναι δυνατόν;















Ουφ



Για στάσου...

Δηλαδή απολαμβάνω τη μητρότητα;
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‘Ένα υπέροχο βιβλίο που θα σας κάνει
να δακρύσετε από τα γέλια - κι από αγάπη!

Η ηρωίδα όλων των εποχών έχει ένα όνομα:


