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Vad sägs om fikonträd på friland i Växjö? Vinrankor i Luleå?
Övervintrande olivträd på Österlen? Trots röster från alla som vet -
och plantskolans etiketter - som enstämmigt säger ? Du kan inte odla
de växterna där!?, har Peter Englander ett annat budskap: Växterna
hör dig inte och kan inte läsa informationen på sina etiketter. I Om

konsten att odla det omöjliga beskriver Peter Englander
underhållande och inspirerande, ackompanjerat av vackra bilder, hur
du kan göra i trädgården för att förbättra förutsättningarna för växter

från varmare trakter i hela världen och få dem att trivas i vårt
nordliga och lite bistra klimat. Han berättar entusiastiskt om både

positiva upplevelser och misstag från sina år i trädgården och bjuder
på anekdoter om allt från hur han en gång använde sin son som

tumstock till hur den kinesiska klätterväxten blåregn kom till Europa.
I boken finns en genomgång av generella strategier rörande jord,
vind, vatten och värme. Här delar Peter generöst med sig av
mångårig kunskap som kan hjälpa odlaren att kapa minst två

växtzoner i sin trädgård. Han ger också mer detaljerade tips kring de
egna ?omöjliga? växtfavoriterna och förklarar hur du kan tänka kring

läge, jord, vintertäckning och liknande, men också hur du mer
specifikt bör behandla växten i de olika zonerna för att lyckas. Boken
inleds med en entusiasmerande del där Peter beskriver hur han själv



tänker kring ?zonknäckeri? och hur historiska personer, liksom han
själv, har längtat efter - och lyckats - flytta botaniska skönheter

hundratals mil från sin födelseort. Därefter kommer en genomgång
av generella strategier du kan tillämpa om du vill utmana din
tilldelade odlingszon. I den avslutande delen porträtterar Peter

Englander över 100 växter. Med mängder av vackra bilder och rikt
berättande beskriver han bland annat historien bakom växterna, vilka
naturliga förutsättningar de hade från första början och hur du kan
tänka och göra för att få dem att trivas i vårt klimat. Porträtten är
uppdelade i kategorierna träd, buskar, klätterväxter och krukodlade

växter.
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