LÄTTLÄST sf-äventyr av KG Johansson med
illustrationer av A.R. Yngve!
Uppföljaren #3 till Staden under jorden!
Recensionsexemplar från Wela Förlag erhålles på begäran
Hotet under havet är tredje delen av Staden under
jorden. I första delen hittade Fia och Ted den
hypermoderna staden Salvo långt under jordytan
och lyckades nätt och jämnt ﬂy därifrån. I andra
delen kommer de nätt och jämnt undan från en
förhistorisk bortglömd plats med hjälp av Salvos
mäktigaste dator, som varken ser ut eller beter sig
som man kan vänta sig. I Hotet under havet måste
de en än gång ifrågasätta och hjälpa Salvos datorer
när en hel ö riskerar att utplånas.
LÄTTLÄST spänningsroman för åldrar ca 9-12.
Illustrerad med 41 bilder, varav 33 i färg, av
A.R. Yngve.
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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.

Mediaröster om KG Johansson:

Omslag och illustrationer av A. R. Yngve

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

Wela Förlag, Tallkrogsv. 49, 122 39 Enskede
Tel: 073-373 01 47 E-post: info@welaforlag.se

Besök www.welaforlag.se!

