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Denna lilla figur kommer att dyka upp här och
var i tidningen för att uppmärksamma dig på
olika saker som får dig att må bra av trädgård.

”Vatten i trädgården är lika viktigt som växterna,
stenarna, gruset och allt det andra som till slut utgör helheten och sammanhanget i trädgården.”
Marianna Agetorp, s 47.
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