
Mίλι Μαρότα

Άγρια Σαβάνα 
Ζωγραφίστε και χαλαρώστε



WILD  SAVANNAH
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΑΓΡΙΑ ΣΑΒΑΝΑ

© Εικονογράφησης: Millie Marotta, 2016
© Batsford, 2016

First published in Great Britain in 2016 by Batsford,
An imprint of Pavillion Books Company Ltd, 1 Gower Street, London, WC1E 6HD 

© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2016

Πρώτη έκδοση: Ιούλιος 2016

ISBN: 978-618-01-1736-3

Τυπώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χαρτί ελεύθερο χημικών ουσιών, προερχόμενο 
αποκλειστικά και μόνο από δάση που καλλιεργούνται για την παραγωγή χαρτιού.

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου  
(Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση  
και εν γένει αναπαραγωγή, διανομή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό  

σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
Έδρα: Τατοΐου 121, 144 52 Μεταμόρφωση

 Βιβλιοπωλείο: Εμμ. Μπενάκη 13-15, 106 78 Αθήνα
Τηλ.: 2102804800 • fax: 2102819550 • e-mail: info@psichogios.gr

www.psichogios.gr • http://blog.psichogios.gr

PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A.
Head Office: 121, Tatoiou Str., 144 52 Metamorfossi, Greece
Bookstore: 13-15, Emm. Benaki Str., 106 78 Athens, Greece

Tel.: 2102804800 • fax: 2102819550 • e-mail: info@psichogios.gr
www.psichogios.gr • http://blog.psichogios.gr

Mίλι Μαρότα

Άγρια Σαβάνα 
Ζωγραφίστε και χαλαρώστε



Όσοι έχετε αγοράσει τα βιβλία μου ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΤΩΝ ΖΩΩΝ και ΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 
γνωρίζετε ότι έχω εμμονή με τη φύση. Με μάγεψε 
από όταν ήμουν μικρή και έμεινε για πάντα 
χαραγμένη μέσα μου. Τόσο, ώστε σήμερα να 
αποτελεί το επίκεντρο της δουλειάς μου. Τα σχέδια 
που μοιράζομαι μαζί σας μου επιτρέπουν να 
συνδυάζω τις δύο μεγάλες μου αγάπες: τη φύση και 
τη ζωγραφική. Έτσι, είμαι πολύ χαρούμενη που σας 
παρουσιάζω το τρίτο βιβλίο μου, ΑΓΡΙΑ ΣΑΒΑΝΑ. 

Πρόκειται για μια συλλογή σχεδίων πολλών και 
διαφορετικών πλασμάτων που ζουν στις πεδινές 
εκτάσεις του πλανήτη. Όταν ακούμε τη λέξη 
«σαβάνα», οι περισσότεροι αμέσως σκεφτόμαστε 
εικόνες άγριων ζώων της Αφρικής –λιοντάρια, 
ελέφαντες, ζέβρες και αντιλόπες– πράγμα 
απολύτως φυσικό. Στις σελίδες του βιβλίου, 
όμως, θα βρείτε κρυμμένα και πλάσματα που ίσως 
δεν περιμένατε – καγκουρό από τις σαβάνες της 
βόρειας Αυστραλίας, για παράδειγμα, και άλλες 
αναπάντεχες παρουσίες από τις σαβάνες της 
Νότιας Αμερικής και της Ασίας. Τα μέρη αυτά είναι 
το σπίτι μιας τεράστιας ποικιλίας άγριων ζώων και 

γι’ αυτό θέλω να σας ταξιδέψω σε έναν θαυμαστό 
κόσμο ώστε να τα γνωρίσετε καλύτερα. Πρέπει να 
παραδεχτώ ότι με το βιβλίο αυτό ικανοποίησα και 
τη δική μου περιέργεια να εξερευνήσω μια πτυχή 
του φυσικού κόσμου που με συναρπάζει. 

Η απήχηση που έχει γνωρίσει η ζωγραφική 
ως μορφή δημιουργικής απασχόλησης είναι 
εκπληκτική. Ο κόσμος «αγκάλιασε» τα βιβλία μου, 
και νιώθω υπέροχα που οι άνθρωποι απολαμβάνουν 
τόσο τα σχέδιά μου. Δεν παύω να εντυπωσιάζομαι 
από τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις ιδέες 
που βλέπω. Πολλοί μοιράζονται τις εικόνες τους 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανταλλάσσουν 
συμβουλές γύρω από χρώματα, τεχνικές και ιδέες. 
Κάθε σελίδα είναι εντελώς μοναδική. Κάποιοι 
επιλέγουν να χρωματίσουν μεγαλύτερες 
επιφάνειες, άλλοι προτιμούν να δώσουν έμφαση 
στις λεπτομέρειες, ενώ έχω εντυπωσιαστεί και 
από ορισμένους πρωτότυπους συνδυασμούς 
που δε θα σκεφτόμουν ποτέ. Όπως, όμως, 
και αν χρωματίσετε τις εικόνες της ΑΓΡΙΑΣ 
ΣΑΒΑΝΑΣ, σίγουρα θα τους δώσετε το δικό σας 
μοναδικό ύφος. 

Εισαγωγή 

Στο βιβλίο θα βρείτε και κενά σημεία για να τα 
διακοσμήσετε με τα δικά σας μοτίβα και χρώματα. 
Οι πιο τολμηροί θα έχουν πολλές ευκαιρίες να 
προσθέσουν στις εικόνες το φόντο ή και άλλα 
πλάσματα που επιθυμούν. 

Μια από τις ερωτήσεις που μου κάνουν συχνά είναι 
τι προτιμώ – μαρκαδοράκια ή ξυλομπογιές; Η δική 
μου προτίμηση είναι πάντα οι ξυλομπογιές, γιατί 
προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες στη σκίαση 
και τη μείξη των χρωμάτων. Αλλά αυτό είναι 
υποκειμενικό. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Όταν 
επιλέγω ξυλομπογιές, προτιμώ ζωντανά χρώματα 
και μολύβια με μύτη ναι μεν μαλακή, ώστε να 
μπορώ να αναμειγνύω τα χρώματα, αλλά και 
αρκετά σκληρή, ώστε να την κάνω μυτερή και να 
χρωματίζω εύκολα τις μικροσκοπικές λεπτομέρειες. 

Οι τελευταίες σελίδες έχουν μείνει κενές. Μπορείτε 
να τις χρησιμοποιείτε ως «πρόχειρο» για να 
δοκιμάζετε τα υλικά σας ή για να εξασκηθείτε 
στα δικά σας σχέδια πριν τα προσθέσετε στις 
βασικές σελίδες. Αν αισθάνεστε έτοιμοι, μπορείτε 
να τις γεμίσετε με τα δικά σας άγρια τοπία και ζώα. 

Είτε ζωγραφίζετε για να χαλαρώσετε ή για να 
έρθετε σε επαφή με κάτι «χειροπιαστό» σε αυτή 
την ψηφιακή εποχή που ζούμε, εύχομαι οι εικόνες 
μου να σας εμπνεύσουν και να σας ενθαρρύνουν 
να εξερευνήσετε τη δημιουργική πλευρά σας. Πάνω 
απ’ όλα, όμως, εύχομαι να απολαύσετε το «ταξίδι», 
να δώσετε στο βιβλίο το προσωπικό σας ύφος 
και να ζωντανέψετε τη δική σας σαβάνα. 
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