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Science fantasy med doft 
av norrländsk skog

Ett renhårigt skogsfolk med skeptisk 
livssyn och ett komiskt bedrägligt 
medium möter vi i KG Johanssons 
nya ungdomsroman.  Och den 
ofattbara ondskan som lurar bortom 
skogsstigen är när det kommer till 
kritan inte alls övernaturlig utan 
har sin hemvist i en besökare från 
stjärnorna.  En nutida saga med 
mystik, fantastik och sense of wonder. 
Science fantasy med andra ord.     

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.  

Lisas familj bosätter 
sig i en enslig by för 
att hennes utbrända 
pappa ska få lugn och 
ro att återhämta sig. 
Men en besvärande 
vätte dyker upp och 
skog och mark i när-
heten beter sig inte 
som de borde. Lisa 
måste glömma sina 
egna problem och 
möta en fruktansvärd 
fi ende i ett obegripligt 
landskap vid sidan 
av verkligheten.

Ny ungdomsroman av KG Johansson!
Recensionsexemplar från Wela Förlag
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Mediaröster om KG Johanssons böcker:
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 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, BTJ-häftet 10118276 

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

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, Dalade-
mokraten


