
Μαγική 
Ζούγκλα

Ένα παραμυθένιο 
κυνήγι θησαυρού

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 11 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως σε 44 χώρες, ενώ το δεύτερο 

βιβλίο της, ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ, το οποίο ανέβηκε ήδη στις πρώτες θέσεις 

των ευπώλητων βιβλίων παγκοσμίως, έχει ξεπεράσει 

τα 4,5 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ το τελευταίο της βιβλίο, AΠΕΡΑΝΤΟΣ 

ΩΚΕΑΝΟΣ, έχει ήδη πουλήσει 20 εκατομμύρια αντίτυπα.

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 κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία  

της συγγραφέως ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ, ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 

και ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ. Μην τα χάσετε!
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αραμυθένιο κυνήγι θησαυρού

Στη ΜΑΓΙΚΗ ΖΟΥΓΚΛΑ η Τζοάνα Μπάσφορντ  
σάς προσκαλεί να χαθείτε σε εξωτικά μονοπάτια  

και να ανακαλύψετε μοναδικά ζώα και φυτά,  
που περιμένουν να τα ζωντανέψετε με τα χρώματά σας.  

Γνωρίστε τον παράξενο δεντροβάτραχο  
και το λεπτοκαμωμένο κολιμπρί, την άγρια 

τίγρη και την παιχνιδιάρα μαϊμού!  
Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και «χαθείτε»  

ανάμεσα στα καταπράσινα δέντρα και  
τα εντυπωσιακά λουλούδια  

του τροπικού δάσους. 

Η δημιουργός των παγκόσμιων επιτυχιών 
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ, ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ και  

ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ επιστρέφει με ακόμα  
ένα πανέμορφο βιβλίο ζωγραφικής,  

που θα σας ταξιδέψει στα βάθη της ζούγκλας. 
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Στο βιβλίο υπάρχουν κρυμμένα: Εισαγωγή

Αφήστε τη φαντασία σας να καλπάσει σε αυτή τη Μαγική Ζούγκλα καθώς θα χρωματίζετε 
και θα ζωντανεύετε την εξωτική χλωρίδα και πανίδα που θα βρείτε στις σελίδες του βιβλίου. 

Από τροπικά πουλιά μέχρι εντυπωσιακές ορχιδέες, παράξενους χαμαιλέοντες, ακόμα και 
σπάνια ζώα όπως το οκάπι, το πλούσιο τροπικό δάσος της Τζοάνα Μπάσφορντ θα εμπνεύσει 

τις πολύχρωμες δημιουργίες σας.

Η πλούσια βλάστηση κρύβει πολλά πλάσματα, μεγάλα και μικρά. 
Μπορείτε να τα βρείτε όλα;

Συμβουλές για την εξερεύνησή σας:

   Χρησιμοποιήστε τη δοκιμαστική σελίδα στο τέλος του βιβλίου  
για να ελέγξετε τα μολύβια και τις πένες σας.

   Τα μολύβια είναι ένα εργαλείο πολλαπλών χρήσεων και σας 
επιτρέπει να αναμειγνύετε τα χρώματά σας.

   Οι πένες δίνουν πιο ζωντανό αποτέλεσμα, αλλά να θυμάστε  
να μην ασκείτε πολλή πίεση και πάντα να τις δοκιμάζετε προτού 
ξεκινήσετε! 

   Μη σας απασχολεί αν βγείτε από τις γραμμές. 

   Μοιραστείτε τις δημιουργίες σας με φίλους ή ανεβάστε τες  
στα κοινωνικά δίκτυα με το hashtag #MagicalJungle. Είναι ωραίο  
να δείχνεις τα αριστουργήματά σου!
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