
Τζοάνα Μπάσφορντ

K
Ω

Δ
. 

Μ
Η

Χ
/Σ

Η
Σ

: 
1

7
4

7
2

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r

Μαγεμένο Δάσος
Kαλωσορίσατε 

στον υπέροχο κόσμο 
του Μαγεμένου Δάσους!

Μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου 
θα μεταφερθείτε σ’ ένα δάσος γεμάτο με ζώα και πουλιά, 

ρυάκια και καταρράκτες, τα οποία περιμένουν 
να τα ζωντανέψετε με τα χρώματά σας.  

 
Αδειάστε το μυαλό σας από κάθε έγνοια, 

αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη 
και νιώστε την ευεργετική επίδραση 

της ζωγραφικής στον νου και στην ψυχή σας.  Ένα παραμυθένιο
κυνήγι θησαυρού

Μ
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άσος     Ένα π
αραμυθένιο κυνήγι θησαυρού
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spine 1.1 /γραφής 140γρ./ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 16σελ.

Aπό τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί επίσης 

το βιβλίο της ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ. Μην το χάσετε!

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
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Το βιβλίο αυτό ανήκει: 
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Στο βιβλίο υπάρχουν κρυμμένα:

…καθώς και κάποια μαγικά αντικείμενα που 
έχουν χαθεί στο δάσος!

2 ασβοί 

1 χαμένος  
πιγκουίνος 

1 ρακούν

2 σκαθάρια 

4 βάτραχοι 

9 κουκουβάγιες

4 τρυποκάρυδα

40 πουλιά

16 δράκοι

16 κουνέλια

6 σκουλήκια 

3 σκαντζόχοιροι

13 σαλιγκάρια

2 ερωδιοί

9 αράχνες 

4 πασχαλίτσες 

5 σκίουροι

5 αλεπούδες 

8 ποντίκια

1 ονίσκος

2 μονόκεροι 

14 πεταλούδες 1 γάτα 6 κάμπιες 18 λιβελούλες 2 πάπιες7 ελάφια

3 παπάκια 1 χέλι 36 ψάρια
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Μπορείς να λύσεις το μυστήριο  
του Μαγεμένου Δάσους;

Μέσα στο βιβλίο αυτό υπάρχει ένα υπέροχο δάσος
γεμάτο παράξενα πλάσματα που περιμένουν
να τα ανακαλύψεις και να τα χρωματίσεις.

Περιηγήσου μέσα από φτέρες και λουλούδια, 
μαγικά δεντρόσπιτα και αγκαθωτά κλήματα, για να 

φτάσεις στο κάστρο στην καρδιά του δάσους. 

Σε όλο το βιβλίο υπάρχουν κρυμμένα εννιά
σύμβολα χαραγμένα σε τετράγωνες πλάκες. Βρες τα σύμβολα

για να ξεκλειδώσεις την πύλη του κάστρου στο τέλος  
της αναζήτησης και να ανακαλύψεις τι κρύβεται εκεί! 

Το κλειδί του Μαγεμένου Δάσους στο τέλος  
του βιβλίου θα σε βοηθήσει με τα υπόλοιπα  
αντικείμενα που θα βρίσκεις στην πορεία. 

Καλή τύχη! 
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