
Keri Smith

MANUALUL
ACCIDENTELOR
ŞI GREŞELILOR

Traducere din limba engleză de 
Bogdan Chircea

EDITURA P
ARALE

LA
 45



 

 
	 Editor:	Călin	Vlasie

	 Redactor:	Ioan	Es.	Pop
	 Machetare	şi	tehnoredactare:	Mirona	Pintilie
	 Copertă:	Ionuţ	Broştianu
	 Prepress:	Marius	Badea

 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
 Smith, Keri
           Manualul accidentelor şi greşelilor /
	 Keri	Smith	;	trad.	de	Bogdan	Chircea.	-	Piteşti	:	Paralela	45,
	 2014
	 											ISBN	978-973-47-1851-1

	 I.	Chircea,	Bogdan	(trad.)

 087.5
	 821.111(73)-93-34=135.1

 KERI	SMITH
	 Mess
	 Copyright	©	2010	by	KERI	SMITH
	 ART	&	DESIGN	by	KERI	SMITH
 
 All	rights	reserved	including	the	right	of	reproduction	in	whole	or	in	part	in	any	form.
	 This	edition	published	by	arrangement	with	Perigee,	a	member	of	Penguin	Group	(USA)	Inc.

	 Editorul	nu	are	controlul	şi	nu	este	responsabil	pentru	sugestiile	şi	site-urile	indicate	de	
	 autor	sau	pentru	conţinutul	acestora.

	 Copyright	©	Editura	Paralela	45,	2014,	pentru	prezenta	ediţie.
	 Prezenta	lucrare	foloseşte	denumiri	ce	constituie	mărci	înregistrate,	iar	conţinutul	este	
	 protejat	de	legislaţia	privind	dreptul	de	proprietate	intelectuală.

EDITURA P
ARALE

LA
 45



MATERIALELE DE CARE AI NEVOIE:

foarfece, stilou, creion, cerneală, apă, o 
vopsea oarecare pe bază de apă, cărbune,  
beţe, clei alb, bandă, creioane ceracolor,  
hârtie, cafea, ceai, suc, îngheţată, glas- 
papir, lopată, cretă, dicţionar, pietre, o poză  
găsită, reviste sau ziare, pungă de hârtie,  
paie, bandă elastică, markere, bol, bolduri,  
frunze, baloane, alimente, noroi, conservă,  
cofraj de ouă, rolă de hârtie pentru toa-
letă, pungi din plastic, cutie de cereale,  
material textil, obiecte albastre, sfoară,  
ciocan, cretă, ou, pensulă de pictură, car- 
ton, o gumă, o cameră digitală, o monedă,  
praf, cacao, făină, ace cu gămălie, fier, 
cenuşă, inventivitate.
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Nu există 
experiment eşuat, 

ci doar experimente 
cu rezultate 
neaşteptate.

– R. Buckminster Fuller
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1. Fă un desen cu un mediu hidrofil (stilou,  
     marker, acuarele etc.).
2. Lasă-l afară pe ploaie sau pe viscol.EDITURA P
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Pune pe această pagină un peisaj cu vreme rea 
(ceaţă, zăpadă, ploaie etc.).
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MURDĂRIE SCRISĂ

          1. Scrie câte o propoziţie pe fiecare rând.
          2. Taie fâşiile.
          3. Recombină propoziţiile pentru a crea 
              poeme noi.

          Alternativă: 
          1. Ia un paragraf dintr-unul dintre autorii 
              tăi preferaţi.
          2. Copiază-l aici.
          3. Decupează-l.
          4. Rearanjează cuvintele.
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