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I ”Den gröna barnkammarboken” finns något för varje barn - här får du möta
Pippi och Pettson, Mamma Mu och Alfons. Här finns sånger och dikter och nyskrivna berättelser om

dinosaurier, cowboys, dagisfröknar, apor, karameller - ja allt du kan tänka dig!

Sagor och sånger i en fantastisk
blandning, rikt illustrerade av våra främsta tecknare. Här väntar kära gamla favoriter och det nyaste nya. Här
finns något för varje barn!

”Den gröna barnkammarboken” utkom första gången 1989, nu har vi fyllt den med
helt nytt innehåll och det är endast titeln som kvarstår. 

Tillsammans med boken medföljer en cd-skiva med 21
sånger, ramsor och sagor ur boken.

Barnkammarböckerna är en serie antologier som rymmer det allra bästa
som finns att läsa för små barn, från vaggan upp i dagisåldern. Det finns också Den blå, Den gyllene, Den
röda, Den svarta, Den vita, Den gula, Den silvriga, Den rosa samt Min egen barnkammarbok i samma serie.
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