Įžanga
Giria yra nuostabi vieta. Man ji pažadina norą
leistis į nuotykius, tyrinėti, prisiminti vaikystės
žaidimus Vidurio Velso miškuose. Būdami
tarp medžių galime pajusti tikrą ryšį su gamta,
gėrėtis garsais, spalvomis, samanų paklotės
kvapu, prasiskverbiančia saulės šviesa, ryto
kakofonija ar judančių lapų šnarėjimu. Giria
guodžia, ramina ir teikia užuovėją, net kai
šurmuliuoja ir aidi nuo skardžiabalsių paukščių
giesmių bei vabzdžių zvimbimo.

ryškių, įspūdingų, margaspalvių. Ar galima
sugalvoti geresnę temą spalvinimo knygai?

Miškai palaiko Žemės gyvybę, jie yra maisto,
vaistų ir tyro vandens šaltinis; medžiai sugeria
anglies dioksidą ir išskiria deguonį, taigi valo orą,
kuriuo kvėpuojame. Ir, nors daugybė žmonių
stengiasi saugoti miškus, juose gyvenantiems
augalams bei gyvūnams kasmet didėja grėsmė
išnykti. Ši knyga nori prisidėti prie žaliųjų
buveinių ir jų gyventojų išsaugojimo.

Įženkite į aukštaūgių medžių, kaukiančių
vilkų, šmirinėjančių gyvačių, tankių pavėsinių,
požeminių urvų, melodingų paukščių trelių ir
zujančių vabalėlių karalystę. Knyga „Įkvėpimo
spalvos“ – tai pasaulio miškų įvairovės
pašlovinimas gražiausiomis spalvomis, nors
pateikiu tik labai mažą dalį tų, kurie juose gyvena.
Miškai auga visuose pasaulio žemynuose, išskyrus
Antarktidą, tad knygoje rasite daugybę rūšių iš
visų kraštų. Kai kuriuos miškų gyventojus lengvai
atpažinsite, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos
giriose sutinkamą gudrią laputaitę ar puošnųjį
dagilį, o kiti gali būti jums neįprasti ir negirdėti,
pavyzdžiui, paslaptingoji saola iš Pietryčių Azijos
arba Kalėdų salos krabai, milijoniniais būriais
traukiantys per mišką daugintis į vandenyną.

Medžių būna įvairiausių, Rusijoje stiebiasi
spygliuočiai, atogrąžų kraštuose – ūksmingi
plačialapiai. Giriose ir miškuose gyvena
80 procentų visų planetos gyvūnų ir augalų –

Motulė Gamta – spalvų dosni menininkė. Kad ir
kokias mėgstate – akinamai žalią, skaisčiai rožinę,
fluorescencines, o gal prislopintas ramias, –
„Įkvėpimo spalvos“ leidžia rinktis iš margiausio

spalvų kaleidoskopo. Nuo didžiosios indiškos
voverės iki Gajanos tukaneto, Bengalijos tigro ir
net plunksnaragio Australijos vabalėlio – ši knyga
stebins ir džiugins jus kiekviename puslapyje.
Tiems, kurie nori tiksliai žinoti, kokie augalai ir
gyvūnai čia pavaizduoti, knygos gale yra žodynėlis.
Nors tai tik iliustracijų knyga, man malonu, kad
ji jums padeda geriau pažinti gamtos pasaulį.
Jei norite ir spalvinti, ir mokytis piešti,
kai kuriuose puslapiuose rasite neužbaigtas
iliustracijas, kviečiančias ne tik atgaivinti
jas spalvomis, bet ir papildyti ar pagražinti
ornamentais, kaip tik geidžia jūsų širdis. Be
to, knygos gale yra palikta vietos bandymams,
kur galite išmėginti spalvų derinius ar piešimo
priemones, kol nuspręsite, kaip norite
spalvinti tam tikrą puslapį.
Žadą atimanti spalvų derinių įvairovė, spalvinimo
technika ir priemonės, kurias naudojate
iliustracijose, puošia mano internetinę galeriją
bei socialinio tinklo paskyrą; žmonės iš viso

pasaulio toliau dalijasi savo kūryba, ir net išleidusi
aštuonias knygas nesiliauju žavėtis susibūrusia
nuostabia bendruomene bei jūsų kūrinių
unikalumu. Mano iliustracijos tėra pradžia –
jūs esate tie, kurie padarote iš jų tikrų tikriausius
šedevrus. Šių knygų leidimas man yra veikiau
malonus užsiėmimas, esu labai laiminga, galėdama
derinti dvi didžiausias savo aistras – piešimą
ir meilę gamtai, ir džiaugiuosi, kad spalvinimas
bei kūryba teikia tiek daug laimės ir jums.
Nekantrauju pamatyti, kaip atrodys jūsų
„Įkvėpimo spalvos“. Nesvarbu, ar piešiate
vieni, su šeima ar draugais, ar jums tai meninė
saviraiška, ar trumpa atokvėpio valandėlė,
tikiuosi, dailinsite šią knygą su malonumu,
kaip ir man buvo malonu ją kurti.
Tad pasiruoškite spalvinimo priemonių – tegu
nuotykis prasideda.

