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ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Η Τζοάννα Μπάσφορντ είναι εικονογράφος και δίνει μια διαφορετική όψη στα 

βιβλία. Δουλεύει αποκλειστικά με πένα και μελάνι, δημιουργώντας περίτεχνα 

σχέδια, εμπνευσμένα από τη χλωρίδα και πανίδα που περιβάλλει το σπίτι της 

στην εξοχή της Σκωτίας.Έχει εκδώσει τρία βιβλία τα οποία έχουν τίτλους 

“Μυστικός κήπος” , “Μαγεμένο δάσος” και “Ταξίδι στα χρώματα“. 

Γνωρίστε παρακάτω τις φανταστικές δημιουργίες της Τζοάννα. 

Μυστικός Κήπος 

Aνακαλύψτε την τρύπα του λαγού και βρεθείτε σε μια ασπρόμαυρη χώρα των 

θαυμάτων. Το διαδραστικό αυτό βιβλίο δραστηριοτήτων θα σας μεταφέρει σε 

έναν μυστικό κήπο φτιαγμένο με πένα και μελάνι, γεμάτο υπέροχα, λεπτομερή 

σχέδια, 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. 



 

Μαγεμένο Δάσος 

Παρασυρθείτε σε μια διαφορετική αναζήτηση, μέσα σε ένα μαγεμένο δάσος 

γεμάτο περίτεχνα σχέδια, και ανακαλύψτε τα μυστικά του. Εκτός από τα 

σχέδια που σας καλούν να τα ολοκληρώσετε, να τα χρωματίσετε και να τα 

διακοσμήσετε, θα βρείτε και κρυμμένα λουλούδια, ζώα και πουλιά, αλλά και 

φανάρια, χάρτες και σεντούκια θησαυρού. Ξεκινώντας από την είσοδο του 

δάσους, το ταξίδι περνάει μέσα από βραχώδεις σπηλιές και λαβύρινθους από 

δεντροστοιχίες, από ρυάκια και καταρράκτες και πάνω από τις δεντροκορφές, 

για να καταλήξει στο κάστρο και το μυστικό που κρύβει. Αδειάστε το μυαλό 

σας από κάθε έγνοια, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και νιώστε την 

ευεργετική επίδραση της ζωγραφικής στον νου και την ψυχή σας. 
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Ταξίδι Στα Χρώματα 

Ανακαλύψτε τη δημιουργική σας πλευρά χρωματίζοντας τα εξαιρετικά σχέδια 

του βιβλίου! Με λεπτοδουλεμένα σκίτσα που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα, 

από όμορφα λουλούδια έως πρωτότυπο γραφικά σχέδια, το βιβλίο αυτό θα 

σας ψυγαγωγήσει για ώρες.Χαλαρώστε και εμπνευστείτε, λοιπόν, από το 

υπέροχο ταξίδι στα χρώματα και απελευθερώστε τον καλλιτέχνη που κρύβετε 

μέσα σας. 
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https://www.youtube.com/watch?v=56OzjdfL3NQ&feature=youtu.be 

Τα βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός 
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