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Vad händer när den som 
övergivit sin dotter för att 
möta det ofattbara åter-
kommer  

Den enda dåliga människan i världen 
är andra delen i romanserien Africka 
om människans möte med överlägsna 
varelser från andra solsystem. 
Romanserien bjuder på en personlig 
och mycket Johanssonsk variant av den 
arketypiska berättelsen om det stora 
mötet med de andra.
Redan nu är den tredje delen på gång:  
De mörka kontinenterna kommer att 
utges av Wela nästa år (2016).

KG Johansson är sedan fl era år i frontlinjen som 
en av få svenska författare av science fi ction. 
Wela Förlag har av KG Johansson bl.a. utgivit 
romanen Googolplex som erhöll Spektakulärt pris 
2010 för årets bästa science fi ction-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.  

Ett årtionde har gått sedan 
okända gyllene varelser 
dök upp, först i Afrika och 
sedan på andra platser, 
för att skapa obegripliga 
pyramider och sedan 
– försvinna. Ingen vet 
varifrån varelserna kom 
eller vart de tog vägen. 
Ändå har världen blivit 
bättre, kanske just på grund 
av mötet med det okända. 
Krig och våld tycks vara 
på väg att försvinna in i 
historieböckerna. De fl esta 
människor lever lugna och 
lyckliga liv. Men inte riktigt 
alla. 
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Mediaröster om KG Johansson:

Om Africka:
”Författaren skriver medryckande, utan teknikfrosseri och utan över-
drifter och det är lätt att sugas med i historien. Jag ser fram emot nästa 
del” Clas Svahn, BTJ-häftet
”KG Johansson hör helt klart till de intressantaste av dagens svenska 
sf-författare” Tomas Cronholm, SF-Forum

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 fi ction-bok.” 
Clas Svahn, Bibliotekstjänst 


