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En roman i klassisk
science ﬁction-stil
I en kärleksfull hyllning till 50-talets
pulp magazines har KG Johansson
skrivit en förtätad och visionär roman
om vår närliggande framtid. Författaren är välkänd dels som översättare
av alla de stora science ﬁction-författarna: Asimov, Dick, Vance och många
andra, dels som författare till en stor
mängd musikläroböcker. Han var
tidigare professor i rockmusik vid
Musikhögskolan i Piteå men är sedan
hösten 2006 frilansande skrivare på
heltid.
Wela Förlag har tidigare utgivit den
kritikerrosade trilogin Glastornen
(Glastornen 2005, Det sista kriget 2007,
Kråkmästaren 2008) av KG Johansson.

Sensommaren 2068 i ett
glödande hett Stockholm.
Försäkringsutredaren
Frank Dribble vantrivs
med allt. Han står inte
ut med nätreklamen som
vräker sig över honom
i varje vaket ögonblick.
Katolskas och Kabas
sexspottar trängs med
Sony Watanabes jinglar
om elektronik. Dessutom
anar Frank att hans
registrerade partner
bedrar honom – och han
blir inte gladare när hon
ilsket bekräftar hans
misstankar.
Men det ﬁnns alltid en
sista utväg. I värsta fall
kan man lämna nätet
och bli zombie.
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Mediaröster om Glastornen-trilogin:
”… en rik litterär resa som blir mer och mer intressant.” Tommy Norin,
Piteå-tidningen
”Det är ett kompetent och stämningsfyllt verk som håller mycket hög
klass, både språkligt och berättarmässigt.” Daniel Lehto, Biblioteket i
fokus
”Johansson har ett levande och trovärdigt språk som håller handlingen
ﬂytande. … ’Kråkmästaren’ bjuder på välskrivna dialoger, mångbottnade karaktärer och väl avvägda miljöbeskrivningar.” Magnus Borg,
Piteå-tidningen
”Som helhet är denna trilogi en väl sammanhållen, läsvärd och personlig turnering av två genrers traditionella stoﬀ.” Elvira Birgitta Holm,
Dalademokraten
”Johansson har skrivit en lyckad fortsättning på Glastornen som fascinerar och kan sträckläsas av ung som gammal.” Peter Damlin, Enhörningen
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