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Vad händer när människo-
släktet konfronteras med 
det ofattbara  

Africka är första delen i en romanserie 
om människans möte med överlägsna 
varelser från andra solsystem. Romanen 
bjuder på en personlig och mycket 
Johanssonsk variant av den arketypiska 
berättelsen om det stora mötet med de 
andra.
Redan nu är en uppföljare på gång: Den 
enda dåliga människan i världen kommer 
att utges av Wela nästa år (2015).

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.  

Sandra får veta att något 
underligt händer ute 
i Västafrikas djungel. 
Hon tar sig dit med sin 
fotograf och ser oförklarligt 
vackra gyllene varelser 
skapa enorma pyramider 
ur ingenting. Liknande 
händelser följer i andra 
länder och snart väcks 
frågorna: Vad vill de 
gyllene? Varför är de här?
   Ingen vet hur situationen 
ska hanteras. De gyllene 
verkar inte bry sig om alla 
människor som försöker 
förstå dem, eller kontakta 
dem, eller helt enkelt vinna 
något på deras närvaro. 
När ett desperat beslut 
fattas är Sandra fast i 
händelsernas centrum …
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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 Samvetsmakaren:
”Författaren målar skickligt en framtidsvärld som fångar läsaren och 
som i de tre sammanbundna böckerna lyckas hålla intresset vid liv rakt 
igenom de 700 sidorna … Det här är en riktigt bra science fiction-bok.” 
Clas Svahn, Bibliotekstjänst 

Om Glastornen-trilogin:
”… en rik litterär resa som blir mer och mer intressant.” 
Tommy Norin, Piteå-tidningen 


