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Ingen är oförstörd Mikael Holm Hent PDF Jonas hoppas på att kunna starta ett hederligt liv efter att han tjänat
av sitt fängelsestraff, men det visar sig bli svårare än han trott. Alina är prostituerad och heroinberoende, och
hon drömmer om att vara någon annan, någon som kan skratta. Jemal vill bli Sveriges Pablo Escobar, men
han befinner sig längst ner i hierarkin i sitt gäng och får bara utföra de lägsta smutsjobben. Vincent är en
datornörd som tillsammans med en kurskamrat planerar en stöld med hjälp av internet. De fyra hör till

Örebros undre värld, en värld som präglas av ett nät av mörker och förstörelse, och där deras levnadstrådar så
småningom kommer att knytas samman.

Mikael Holm är en svensk författare. Han skrev sin debutroman, Ingen är oförstörd, medan han tjänade av ett
tiomånaders fängelsestraff. Idag studerar han på universitetet, fokuserar på sitt skrivande och på att leva ett

hälsosamt liv.
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