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Här är boken för alla som vill ha en härlig, blommande

trädgård och också vill ha tid att kunna njuta av den. En trädgård som ger både vuxna och barn fina
upplevelser och där man kan stressa av. Men hur går det ihop när vardagen, jobbet och så mycket annat tar
mesta tiden? Eller man kanske är borta fem veckor under sommaren? Eller täppan finns på landet och man

bara är där några korta sommarveckor? Det finns ingen trädgård som inte kräver arbete, men
Latmansträdgården är fylld av roliga, praktiska tips och handfasta råd som gör att man inte behöver slita ut
sig. Här finns inga växthus, inga krukor och amplar som kräver idog skötsel, inga formklippta häckar.

Däremot mängder av lättskötta och tåliga växter − perenner, buskar, träd, grönsaker och kryddörter. Här finns
också överraskningar i form av Det lilla extra: blommande näckrosor i vattentunnan, stamrosor, sparris och
vår älskade sommaräng som kan bli en liten men tuff sensommarprärie. I Latmansträdgården ses trädgården
som det uterum den är och boken innehåller också en mängd designidéer om form och färg. Illustrerad med

ett överflöd av fotografier, samtliga tagna av författaren, och latmaskar tecknade av Annie Boberg.
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