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En existentiell roman i
science ﬁction-dräkt
I en djärvt hisnande berättelse om en
avlägsen framtid där mänskligheten
tagit DNA i sin tjänst har KG Johansson
skapat en roman om grundläggande
existentiella livsval.
KG Johansson var tidigare professor i
rockmusik vid Musikhögskolan i Piteå
men är sedan hösten 2006 frilansande
skrivare på heltid. Han har tidigare
översatt den stora sf-litteraturen samt
författat en mängd musikläroböcker.
Wela Förlag har av KG Johansson tidigare utgivit framtidsdystopin Frukost
i skymningen 2009 samt den kritikerrosade trilogin Glastornen (Glastornen
2005, Det sista kriget 2007, Kråkmästaren
2008).

Jack ingår i en grupp
kolonister som reser till
den avlägsna planeten
Shylock för att bygga en
ny värld. Jacks förmåga
att manipulera DNA är
en av gruppens största
tillgångar. Kanske kan
de också få hjälp av de
märkliga varelserna som
säger sig komma från
andra universa – trots
att ingen vet om varelserna talar sanning.
Men en dag kommer
Jack att hinna ifatt sitt
förﬂutna.
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Mediaröster om Frukost i skymningen:
”… vem hade kunnat tro att science ﬁction i Luleå skulle bli så lyckat?
Varma rekommendationer alltså, för ett av vårens mest intressanta
svenska boksläpp.” Daniel Lehto, Biblioteket i Fokus 2/2009
”… en eﬀektivt berättad och mycket läsvärd historia om en värld där
Internet blivit till en integrerad del av vardagen …” Clas Svahn, Bibliotekstjänst, BTJ-häftet 09111469
”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 personlig turnering av två genrers traditionella stoﬀ.” Elvira Birgitta Holm,
Dalademokraten
”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
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