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KG Johansson är sedan flera år i frontlinjen som en av få svenska 
författare av science fiction. Wela Förlag har av KG Johansson bl.a. 
utgivit romanen Googolplex som erhöll Spektakulärt pris 2010 för 
årets bästa science fiction-roman.  Både dagspress och genretidningar 
har berömt såväl framtidsdystopin Frukost i skymningen 2009 som 
trilogin Glastornen (Glastornen 2005, Det sista kriget 2007, Kråkmästaren 
2008).  Romantrilogin Samvetsmakaren rosades av kritikerna samt 
vann Spektakulärt pris 2013. KG Johansson erhöll 2014 Norrbottens 
läns landstings heders- och förtjänststipendium för mångårig kulturell 
insats. samt Piteå kulturpris 2017. Av ungdomsböcker kan nämnas de 
senaste populära dataspelsromanerna Nivå 13,  Nivå 1000 och Nivå: 
Panik.

Ensam i världen handlar om vänskap, om modet 
att stå emot mobbing och om tjusningen med 
dataspel i virtuell verklighet. 
Leo har flyttat. Han bor i en ny stad och börjar i 
sjuan. I början verkar allt bra, men sen märker 
han något trist. Några av killarna i klassen 
mobbar en tjej som heter Paola. Samtidigt hittar 
Leo ett övergivet nätspel. Det är som en tom 
värld. Han är ensam där och kan göra otroliga 
saker – flyga, slåss med monster, allt möjligt. Den 
världen är roligare än skolan, där killarna blir mer 
och mer elaka mot Paola. Leo vill hjälpa henne. 
Men hur? 
LÄTTLÄST spänningsroman för åldrar ca 9-13. 

LÄTTLÄST äventyr om vänskap och 
virtuell verklighet av KG Johansson 
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Mediaröster om KG Johansson:
Om novellen Innan himlen faller, vinnare av Mix novelltävling 2013:
”Det är en suggestiv liten pärla till berättelse, genialt enkel.” 
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Om Googolplex:
”Det som ser ut som ett relativt vanligt rymdäventyr utvecklar sig till en filosofisk och intressant resa där läsaren får 
möta människans innersta drivkrafter och där frågor om vår fria vilja ställs på sin spets. … Googolplex är en välskri-
ven och tänkvärd bok om vad som gör oss till människor.” Clas Svahn, Bibliotekstjänst 

Omslag av A. R. Yngve 


