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Författaren Hans Gunnarsson räknas ofta som en av Sveriges främsta novellister, och efter vårens
kritikerrosade romanAll inclusive återvänder han nu till novellformatet medEnkelrum. Novellen utgör ett
utmärkt exempel på författarens förmåga att skildra människor med en välbalanserad blandning av humor,
obehag och kärlek.

Han hade just tagit ett foto av industribyggnaden när mobilen ringde. Det var hans ex. Hallå, svarade han kort,
försökte låta som om han inte sett att det var hon som ringde. Men han var inte i närheten av hennes kyla. Vad
vill du? sa hon tvärt, krävande, som om det var han som hade ringt henne. Hej, sa han. Är det du? Det räcker
nu, sa hon. Det räcker nu. Va? sa han. Det brusade och plingade och skramlade i bakgrunden, som om hon
ringde från ett tivoli. Jag vill att du lägger av, sa hon. Jag är i Finspång, sa han.
Enkelrum är Novellix nr 62. Novellix ger ut noveller nyskrivet och klassiker, en novell per bok. Novellerna
finns i tre format tryckt bok, e-bok och ljudbok. Du kan även prenumerera på dem. Läs mer på novellix.se
Enkelrum er et ferdigbygd minihus for helårsbruk med flott design, fine detaljer og holdbare materialer - levert
helt ferdigbygd - direkte til tomt – klar til bruk. I Enkelrums galleri finner du massvis med bilder för

inspiration till attefallshus, friggebodar, fritidshus, gästhus och diverse smarta inredningslösningar! Når du har
behov for et ekstrarom til deg selv, småbarna eller svigermor, kan et Enkelrum fra Sverige være det du leter
etter. Den svenske husprodusenten Enkelrum har utviklet et nytt konsepthus som oppfyller de nye
byggereglene som trer i kraft 1. juli. Les mer S50 MED KJØKKEN OG BAD OG 3 SOVEROM - HELT
FERDIG TIL TOMT! En av våre siste modeller med kobling til en soveromsenhet. På den andre siden kan du
koble en ny enhet. Husprodusenten Enkelrum tilbyr ”Compact living” – hus på 20, 25 eller 30 kvadratmeter,
som kan utstyres med blant annet baderom, kjøkken og solterrasse. ANNEKS - HYTTE - BOLIG PÅ 25KVM
MED ALT FERDIGMONTERT - SETT SAMMEN FLERE BYGG TIL 50, 75 ELLER 100KVM. KORT
LEVERINGSTID! Velkjent Enkelrum kvalitet med høy. Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Hevra
A/B/Enkelrum. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer.
Ferdighus på inntil 50 m². Den svenske husprodusenten Enkelrum har utviklet et nytt konsepthus som
oppfyller de nye byggereglene som trer i kraft 1. juli. Enkelrum - For deg med dyrebar fritid og begrenset tid.
Enkelrum - Helt ferdige bygg. Kan leveres med bad og kjøkken! Høy materialkvalitet!

