
                                                                                     

 

Για περισσότερες πληρουορίες: Βάσω Γρίβα, Υπεύθσνη Επικοινωνίας & Εταιρικών Στέσεων 
PUBLICWORLD A.E, τηλ. 210 – 8181581, e-mail: v.griva@odv.gr 

12/11/2015    

 

Public, αθόκε πεξηζζόηεξα γηα ‘ζέλα 

Τν best-seller παξακύζη «The Rabbit who wants to fall asleep» ζα ην 

βξεηο ζηα Public! 

 
Έλα παξακύζη πνπ βαζίδεηαη ζε ςπρνινγηθέο ηερληθέο γηα ραιάξσζε θαη 

ππόζρεηαη λα δηεπθνιύλεη ηνπο γνλείο ζηε δηαδηθαζία ύπλνπ ησλ παηδηώλ! 

 

Ψάρλεηο όιεο ηηο λέεο θπθινθνξίεο θαη ηα θαιύηεξα έξγα από ηνπο αγαπεκέλνπο ζνπ 

ζπγγξαθείο; Τα Public, ν λνύκεξν 1 πξννξηζκόο γηα ην βηβιίν ζε πεξηκέλεη κε ηε 

κεγαιύηεξε πνηθηιία ζε ειιεληθνύο θαη μέλνπο ηίηινπο: ηώξα ην best-seller παξακύζη «The 

Rabbit who wants to fall asleep», ηελ πην εγγπεκέλε κέζνδν γηα λα θνηκνύληαη ηα παηδηά ζαο 

κεηά από θάζε παξακύζη ζα ηε βξεηο ζηα Public! 

 

Έρεηε βαξεζεί λα δηαβάδεηε ζην παηδί ζαο ην ίδην παξακύζη θάζε λύρηα; Μήπσο αηζζάλεζηε 

ππεξβνιηθά θνπξαζκέλνη κεηά από κηα θνπξαζηηθή κέξα ζηε δνπιεηά, αιιά ην αγγεινύδη ζαο 

δε ιέεη λα θνηκεζεί; Μπνξεί όια απηά λα απνηεινύλ ζπλεζηζκέλα θνκκάηηα ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο ελόο γνληνύ, αιιά απηό πξόθεηηαη λα αιιάμεη πνιύ ζύληνκα! Πώο; Με ηε 

βνήζεηα ηεο παγθόζκηαο επηηπρίαο «The Rabbit who wants to fall asleep», ελόο 

παξακπζηνύ πνπ βαζίδεηαη ζε ςπρνινγηθέο ηερληθέο γηα ραιάξσζε θαη ηελ εηδηθή κέζνδν πνπ 

αλέπηπμε ν ζπγγξαθέαο ηνπ θαη ςπρνιόγνο, Carl-Johan Forssén Ehrlin. 

Δε ρξεηάδεηαη λα πεξηπιέθεηε ηα πξάγκαηα∙ ν ηξόπνο γηα λα θάλεηε ην παηδί ζαο λα 

θνηκεζεί είλαη πην εύθνινο απ’ ό,ηη θαληάδεζηε! Εζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα 

δεκηνπξγήζεηε έλα άλεην θαη ραιαξσηηθό πεξηβάιινλ, λα βεβαησζείηε όηη δε ζα κπνξεί λα ζαο 

δηαθόςεη θαλείο θαη απιά λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο ηνπ βηβιίνπ.  Ο ζπγγξαθέαο ζα ζαο 

θαζνδεγήζεη, ώζηε λα θάλεηε ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ κηα ηξπθεξή θαη θαηεπλαζηηθή  

εκπεηξία, πνπ ζα κνηξαζηείηε κε ην πηηζηξίθη ζαο θαη ζα ην νδεγήζεη θαηεπζείαλ ζηελ αγθαιηά 

ηνπ Μνξθέα! 

Με ηελ πξώηε θηόιαο αλάγλσζε, ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηε όηη απνθηήζαηε κηα λέα αγαπεκέλε 

ζπλήζεηα, πνπ ζα θάλεη ηελ «ώξα γηα ύπλν» ηελ θαιύηεξε ώξα ηεο εκέξαο! Καη ην 

θαιύηεξν; Δε ρξεηάδεηαη λα ςάμεηε πνύ ζα βξείηε ην… ζαπκαηνπξγό απηό παξακύζη, αθνύ ην 

«The Rabbit who wants to fall asleep» ησλ εθδόζεσλ Penguin ζαο πεξηκέλεη  ζηα θαηαζηήκαηα 

Public! 

Επηζθέςνπ ηώξα έλα θαηάζηεκα Public ή ην public.gr, ελεκεξώζνπ γηα όιεο ηηο 

πξνζθνξέο θαη ηηο λέεο θπθινθνξίεο θαη δηάιεμε απηήλ πνπ ζνπ αξέζεη από κία 

ηεξάζηηα πνηθηιία ηίηισλ!  

 

Public, αθόκε πεξηζζόηεξα γηα ζέλα!! 
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