
I vår släpper en av Sveriges mest uppskattade och produktiva trädgårdsförfattare, Sanna Töringe, inte mindre än två trädgårdsböcker.

Två nya böcker av en av Sveriges mest uppskattade
trädgårdsförfattare
Den 7  mars kommer Vildvin och honungsros – klätterväxter för gröna rum, om alla tänkbara klättrande och slingrande växter och de
möjligheter de ger att skapa gröna rum och att försköna (Semic).Den 25 mars släpps Paradiset – Underbart, enkelt och lite lagom slarvigt i
trädgården, där läsaren med hjälp av Sannas gedigna kunskap kan skapa sig ett avspänt, kravlöst paradis för lata dagar och sköna stunder (Natur
& Kultur). 

Om böckerna

Vildvin och honungsros – klätterväxter för gröna rum

En pipranka kan nå halvvägs upp på ett höghus, en honungsros kan beslöja ett gammalt uttjänt äppelträd, ett vildvin skapar romantik runt en
uteplats, en kaprifol kan ge ljuva sommardofter till en balkong och även den minsta radhusträdgård kan rymma en prunkande klematissamling.

När man odlar på höjden får man plats med mer och prakten finns i ögonhöjd. Luktärter täcker staketet, doftar och ger underbara buketter, men
tar inte upp något utrymme. Med växtligheten som byggmaterial kan man också förändra trädgården och skapa gröna oaser. Låt klättervildvin
fläta sig längs en luftig spaljé så har du snart vind- och insynsskydd - utan bygglov. Det kan bli både väggar och tak, på antingen koja eller palats.
Släpp loss drömmar och tankar - möjligheterna är obegränsade!

Här finns planteringsråd, skötselanvisningar och zonangivelser, liksom vägledning till vilka klättrare som passar för olika miljöer och ändamål.

Boken ges ut av bokförlaget Semic och fotografen bakom de härliga bilderna heter Helene Toresdotter. För mer information, vänligen kontakta
Matilda McCarthy Berg: 08-7 99 30 66, matilda.mccarthy.berg@semic.se

Paradiset – Underbart, enkelt och lite lagom slarvigt i trädgården

”Mitt paradis ska vara som en famn. Det ska ta emot mig och ge mig ro. Där ska jag dricka kaffe i vårsolen, ligga på en filt och läsa, plocka vinbär,
planera storstilade rabatter som aldrig blir av, hänga tvätt, vänja mig vid döden, lukta på rosor och leka med barn. En underbar trädgård - ett
paradis - har grönska, ro och flera sköna sittplatser. Det gäller att mota bort vind och skydda från insyn, så att du sedan kan sitta och lata dig så
mycket du vill utan att grannarna ser det.” Sanna Töringe

Paradiset – Underbart, enkelt och lite lagom slarvigt i trädgården är rik på inspiration, handfasta råd och filosofiska tankar. Boken är uppbyggd
kring elva kapitel som handlar om hur man skapar behagliga gröna rum att vistas i.

Boken ges ut av bokförlaget Natur & Kultur, fotograf Sophia Callmer. För mer information, vänligen kontakta Josefin Ekman, 08-453 87  7 2,
josefin.ekman@nok.se

Om författaren

Sanna Töringe är född 1952 och bor delvis på Österlen och delvis i Italien. Hon är utbildad bibliotekarie och har tidigare arbetat både som folk-
och forskningsbibliotekarie. Numera är hon författare och skribent på heltid och har skapat en rad böcker om mat och trädgård – dessutom är
hon en uppskattad barnboksförfattare.
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