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Î n lumea liliputanilor, casa de păpuşi 
a Reginei Mary a Angliei ar fi echi-
valentul Sfântului Graal al��� imobi-
liarelor� Un agent de vânzări - tot 

liliputan, se-nțelege - ar putea-o prezenta 
astfel: „Doamnelor şi domnilor, această 
construcție impresionantă de la începutul 
secolului XX este dotată cu piese de mobi-
lier semnate de marile case ale vremii, 
precum şi cu trei băi complet echipate 
cu instalații sanitare perfect funcționale� 
Pentru cunoscătorii sofisticaţi, vinoteca 
cuprinde sticle rare de vin şi lichior, raftu-
rile bibliotecii sunt pline de ediții unicat 
semnate de Hardy, Kipling sau Maugham, 
iar tablourile sunt originale ale marilor 
pictori englezi“�

O asemenea prezentare n-ar fi doar un 
discurs al unui vânzător versat, ci purul 
adevăr� Realizată la scara de 1:12, casa de 
păpuşi a reginei uimeşte prin atenția acor-
dată detaliilor: covoare şi perdele create de 
aceiaşi artizani care au furnizat obiectele 
în mărime naturală de la castelul Windsor; 
cărți legate şi scrise special pentru regină de 
către scriitorii vremii; picturi minuscule; 
veselă făcută de maeştrii argintari englezi, 
şi chiar şi o copie a coroanei regale, lată de 
un centimetru, bătută în diamante şi pietre 
prețioase veritabile� Piesa de rezistență: 
rulourile din hârtie igienică din baia regală, 
a cărei instalație sanitară este aidoma celei 
dintr-o clădire adevărată� Este cât se poate 
de adevărat, dar instalaţia funcţionează, 
puteţi să trageţi apa! 

Cele două etaje, plus parterul, meza-
ninul şi mansarda recreează un univers 
în miniatură, inspirat chiar de castelul 
Windsor, în incinta căruia se af lă� 
Construită datorită interesului reginei 
pentru miniaturi, casa de păpuşi de la 
Windsor şi-a depăşit, după un secol, 

Lumea în miniatură
Ți-ar plăcea să locuiești în casa din fotografie? Păcat că majoritatea pieselor de mobilier 
nu-ți ajung, literalmente, nici la degetul mic. De Diana-Florina Cosmin

Casa de păpużi a 
Reginei Mary este o 

bijuterie la scară 1:12
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