


Ουίλ ιαμ Σαίξπηρ

Βιβλίο ζωγραφικής

          Ρωμαίος
 και

          Ιουλιέτα



Ξεκινήστε ένα ονειρικό ταξίδι στο διαχρονικό έργο 

του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα.

Κάθε αριστοτεχνικά εικονογραφημένο σαλόνι περιέχει ένα 

χαρακτηριστικό απόσπασμα του έργου και αναδεικνύει τα 

κεντρικά μοτίβα της ιστορίας, όπως τη μοίρα, την οικογένεια 

και την τιμή, τον γάμο, τον έρωτα και τον πρόωρο θάνατο. 

Εξερευνήστε το ράφι του φαρμακοποιού και ανακαλύψτε 

βότανα και ελιξίρια της Αναγέννησης, με τη βοήθεια  

του οδηγού που υπάρχει στο πίσω μέρος του βιβλίου.

Προσθέστε χρώμα στα ονειρικά σχέδια  

και τα πανέμορφα σκηνικά, που είναι 

εμπνευσμένα από το σπουδαίο 

θεατρικό έργο, και μεταφερθείτε  

στην Ιταλία της εποχής εκείνης.

Το σκηνικό είναι έτοιμο…

Στον Ηρακλή ~ Ρ. Μ.

Στην αγαπημένη μου οικογένεια, με πολλή αγάπη, Μπέθαν ~ Μπ. Τζ.
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Καπουλέτοι
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Στην όμορφη Βερόνα,  
όπου το έργο μας αρχίζει…
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Η αρχαία έχθρα νέα διαμάχη φανερώνει 

και κάθε πολίτης με αίμα συμπολίτη του τα χέρια του λερώνει.

Από τα μοιραία σπλάχνα των αιώνιων εχθρών, 

γεννιέται ένα ζευγάρι καταραμένων εραστών.
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Καπουλέτοι Μοντέγοι



«Τι έρχεσαι με το σπαθί στο χέρι και μου μιλάς για ειρήνη;  

Μισώ αυτή τη λέξη, όπως μισώ την κόλαση,  

όλους τους Μοντέγους και εσένα: Φυλάξου, δειλέ!»

Τυβάλτος


