Ny ungdomsroman av KG Johansson!
Recensionsexemplar från Wela Förlag erhålles på begäran

Virtuell verklighet
och samvetslösa
dataspelsutvecklare
Nivå 13 är tidigare utgiven av
bokförlaget Hegas i kort och lättläst
format. Nu ger Wela Förlag ut den
fullständiga berättelsen om Jim och
dataspelet ODYZEUS.
De ﬂesta av oss har någon gång
drömt att vi vaknar och upptäckt att
vi fortfarande är fast i drömmen. Jim
lyckas till slut med knapp nöd ta sig ut
ur spelet. Eller?
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 ﬁctionroman. 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.

När Jim får chansen att
gratis testa och spela
ODYZEUS, det mest
avancerade dataspelet
som ﬁnns, så tvekar
han inte. Han är fast
besluten att nå spelets
högsta nivå – nivå
13. Avskuren från
yttervärlden under
locket i dataspelets
kista, glömmer Jim både
plågoanden Olle och
bästa vännen Fredde och
alla andra som betyder
något i hans liv. Men
när såväl vänner som
ﬁender börjar dyka
upp som högst verkliga
ﬁgurer inuti spelet
förstår han gradvis att
något inte står rätt till.
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Mediaröster om KG Johansson:
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
Om Glastornen-trilogin:
”… en rik litterär resa som blir mer och mer intressant.”
Tommy Norin, Piteå-tidningen
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