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Framtida ungdomsgäng i 
en spiral av våld och kaos

I ett Sverige alldeles om hörnet drar 
svennar och nysvenskar omkring i gäng på 
de med japansk teknologi hårt övervakade 
gatorna.  En västindisk rappare mördas 
brutalt. När motsättningarna stegras spelar 
rockbandet Feedback en viktig roll liksom 
kärleken mellan sextonåriga Malin och 
nysvensken Samir.  

Wela Förlag har av KG Johansson 
utgivit romanen Googolplex som erhöll 
Spektakulärt pris 2011 för fjolårets 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).  KG 
Johansson har tidigare översatt den stora 
sf-litteraturen samt författat en mängd 
musikläroböcker.  

Bandet Feedback har 
gjort en snabb karriär 
och närmar sig toppen. 
Men bara några dagar 
före en viktig spelning 
väljer den karisma-
tiske sångaren Pete 
att försvinna spårlöst. 
Hans manager och före 
detta fl ickvän Tina är 
den enda som får veta 
att Pete ska gå under 
jorden. Men Tina vet 
inte varför – och nå-
gon timme senare kan 
inte ens AI:n på nätet 
hitta honom.
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Mediaröster om Googolplex:
”Det som ser ut som ett relativt vanligt rymdäventyr utvecklar sig till 
en fi losofi sk och intressant resa där läsaren får möta människans in-
nersta 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, BTJ-häftet 10118276 

Mediaröster om Frukost i skymningen:
”… vem hade kunnat tro att science fi ction i Luleå skulle bli så lyckat? 
Varma rekommendationer alltså, för ett av vårens mest intressanta 
svenska boksläpp.” Daniel Lehto, Biblioteket i Fokus 2/2009
”KG är en grym författare.” André Loutchko, DAST 1/2010

Mediaröster om Glastornen-trilogin:
”… en rik litterär resa som blir mer och mer intressant.” Tommy Norin, 
Piteå-tidningen 
”Som helhet är denna trilogi en väl sammanhållen, läsvärd och person-
lig turnering av två genrers traditionella stoff .” Elvira Birgitta Holm, 
Dalademokraten


