
Μυστικός 
Κήπος

Ένα παραμυθένιο 
κυνήγι θησαυρού

Τζοάνα Μπάσφορντ

Το νέο ρεύμα στα «βιβλία για καλύτερη ποιότητα ζωής» που έχει 

σαρώσει την Ευρώπη και την Αμερική είναι η ζωγραφική μοτίβων. 

Η Τζοάνα Μπάσφορντ, πρωτοπόρος του είδους, έχει επονομασθεί και 

«βασίλισσα της ζωγραφικής», καθώς το πρώτο της βιβλίο, ΜΥΣΤΙΚΟΣ 

ΚΗΠΟΣ, αποτελεί διεθνές φαινόμενο, αφού κυκλοφορούν περισσότερα 

από 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως σε 25 χώρες σε λίγες μόλις 

εβδομάδες, ενώ ανάλογες προσδοκίες συνοδεύουν και την έκδοση 

του δεύτερου βιβλίου της, ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ, το οποίο ανέβηκε ήδη 

στις πρώτες θέσεις των ευπώλητων βιβλίων παγκοσμίως. 

Η τάση αυτή ξεκίνησε από τη Γαλλία, με τον όρο «θεραπευτική τέχνη», 

καθώς η ενασχόληση με τη ζωγραφική μάς επιτρέπει να χαλαρώσουμε 

και να βρεθούμε σε πνευματική ευφορία. Ο καλλιτέχνης μάς προσκαλεί 

να συμμετάσχουμε στην τέχνη του μέσω του χρωματισμού των σχεδίων 

του, που τελικά οδηγεί σε ένα μοναδικό για τον καθένα μας έργο 

τέχνης, το οποίο μπορεί κάλλιστα να τοποθετηθεί σε κορνίζα. 

Ήδη σε πολλές εταιρείες τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού συστήνουν 

στους εργαζόμενους να έχουν δίπλα τους ένα τέτοιο βιβλίο ζωγραφικής 

για μερικά λεπτά χαλάρωσης και δημιουργικότητας, όταν νιώθουν 

αγχωμένοι.

 

Όταν ολοκληρώσετε τα δικά σας έργα, μην ξεχάσετε να τα ανεβάσετε 

στο Instagram ή το Facebook με το #PSICHOGIOSBOOKS (θυμηθείτε 

να κάνετε το post σας public) για να μοιραστείτε με τους φίλους σας  

και τις Εκδόσεις μας τις δημιουργικές ικανότητές σας, 

αλλά και να μπείτε σε διαγωνισμούς με απίθανα δώρα! 

Μάθετε περισσότερα στο www.psichogios.gr/color

Aπό τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο της 

ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ.

Μην το χάσετε!
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Μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου 
θα μεταφερθείτε σε έναν κήπο γεμάτο 

με υπέροχα λουλούδια και φυτά, 
τα οποία περιμένουν να τα ζωντανέψετε 

με τα χρώματά σας. 

Κατάλληλος για κάθε ηλικία, ο θαυμαστός κόσμος 
του Μυστικού Κήπου θα σας μαγέψει 

με την ομορφιά του και θα σας εμπνεύσει. 

Καλωσορίσατε στον 
παραμυθένιο κόσμο 

του Μυστικού Κήπου!
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…καθώς και πεταλούδες και σκαθάρια, των οποίων μόνο 

ένα πόδι ή ένα φτερό κατάφερε να μπει στη σελίδα! 

Οι λύσεις στο τέλος του βιβλίου θα σου δείξουν ακριβώς 

πού κρύβεται τι.  

116 
πεταλούδες

63 
σκαθάρια

16 
μέλισσες 

14 
κάμπιες

27 
ψάρια  

13
κουκουβάγιες

16 
σαλιγκάρια

16 
πασχαλίτσες 

7
γυμνοσάλιαγκες 

9 
λιβελούλες 

11 
μυρμήγκια 

8 
αράχνες

5 
νυχτοπεταλούδες   

20 
αηδόνια

5 
σφήκες

4 
κλειδιά  

6 
ιπτάμενα 
σκαθάρια

3 
ποντίκια  

1
γάτα 

2 
κολιμπρί 

2 
βάτραχοι

1 
καρχαρίας

1 
μήνυμα  

σε μπουκάλι 

1 
σκίουρος  

1 
σκαντζόχοιρος

1 
λουκέτο

1 
φτερό  

παγονιού

1 
σεντούκι 
θησαυρού

3 
χρυσαλλίδες 

Στο βιβλίο υπάρχουν 
κρυμμένα: 
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Καλώς ήρθες στον παραμυθένιο  
κόσμο του Μυστικού Κήπου!

Μέσα στο βιβλίο αυτό υπάρχει ένας μαγικός ασπρόμαυρος
κόσμος γεμάτος φανταστικά λουλούδια και παράξενα φυτά. 

Υπάρχουν εικόνες για να χρωματίσεις, λαβύρινθοι στους οποίους 
πρέπει να βρεις τον δρόμο, σχέδια που πρέπει να συμπληρώσεις 
και άφθονος χώρος για να προσθέσεις τις δικές σου ζωγραφιές. 

Χρησιμοποίησε μαρκαδοράκια για να δώσεις χρώμα ή μαύρη  
πένα για να δημιουργήσεις τα δικά σου σκίτσα και  

τις δικές σου λεπτομέρειες. 

Διάσπαρτα στις σελίδες θα βρεις μισοκρυμμένα έντομα  
και παράξενα πλασματάκια. Ψάξε ανάμεσα στα μπουμπούκια  

για να βρεις τις αγριομέλισσες, τις πεταλούδες και  
τα πουλιά που κρύβονται εκεί. 

Χρησιμοποίησε τη Λίστα του Μυστικού Κήπου στο τέλος  
του βιβλίου για να διαγράφεις όσα βρίσκεις  

κατά την αναζήτησή σου. 

Καλή επιτυχία!
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