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Vindväsen Eric Worén Hent PDF Hans mamma var en orkan, hans pappa var en kuling. Stormar och
vindväsen kan inte leva tillsammans med människor men för Ida spelar detta inte någon roll. Hon har fallit för

vinden, trots att hans mamma aldrig skulle acceptera det är hon fast besluten att vara med honom. Ida är
envis, orubblig och orädd, och vindväsendet älskar henne över allt annat. Men är deras kärlek så stark att den

kan stå emot en livs levande orkan?

Eric Worén blåser helst liv i döda ting och låter dem tala för sig själva. Efter debutnovellen Jultomten följde
Vindväsen – där en flicka blir kär i en vind.

"Människor är för tråkiga. Då vill jag hellre höra från en ängslig brödrost."

Tillsammans med Kristian Katt driver han konstsidan ArtYouAwake (AYA) som varvar abstrakt konst med
tankar om livet.

Hemsida: instagram.com/artyouawake
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