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Filosoﬁskt rymdäventyr i
Vintergatan
Mänskligheten har koloniserat
Vintergatan. Ett myller av världar
hålls i politisk balans av tre krafter:
imperiet, marknaden och kyrkan
(vilken senare paradoxalt nog
är religiöst obunden). Digitala
implantat och digital lagring är
självklara hjälpmedel men utgör
samtidigt ett hot. En rymdsaga fylld
av fantastik och sense of wonder men
som främst handlar om konsten att
vara människa.
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 2011 för fjolårets bästa science ﬁctionroman. Både dagspress och genretidningar
har berömt såväl framtidsdystopin Frukost
i skymningen 2009 som trilogin Glastornen
(Glastornen 2005, Det sista kriget 2007,
Kråkmästaren 2008).

Aly är sjutton år gammal
när hans liv vänds upp
och ned och han måste
lämna sitt hem. Han har
vuxit upp på en lantlig
och ålderdomlig värld,
men nu kastas han ut i
det myllrande imperium
som är människans hörn
av Vintergatan. Hans situation tvingar honom att
arbeta inom kyrkan, som
trots sitt namn är religiöst obunden – den verkar
för att lösa konﬂikter och
skapa förståelse överallt i
imperiet.
Med tiden börjar Aly ana
att det ﬁnns mer i världen
än kyrkan och imperiet
känner till. Och i galaxens centrum händer något
som kan hota hela mänskligheten.
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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 välskriven och tänkvärd bok om vad som gör oss till
människor.” Clas Svahn, Bibliotekstjänst
Om Glastornen-trilogin:
”… en rik litterär resa som blir mer och mer intressant.”
Tommy Norin, Piteå-tidningen
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