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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 fiction-roman.  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. 
KG Johansson erhöll 2014 Norrbottens läns landstings heders- och 
förtjänststipendium för mångårig kulturell insats.   

Nivå 1000 är uppföljaren till Nivå 13, där Jims 
hjärna utnyttjades i spelet OdyZeus av en samvetslös 
dataspelstillverkare. 
Efter äventyret med OdyZeus blir Jim kontaktad 
av Schysta Spel. De vill betala honom för att testa 
dataspel, så att de kan förvissa sig om att spelen inte 
är farliga att använda. Jim testar spel efter spel och 
avskyr de flesta. Men när han testar Valhall blir 
allting annorlunda. Spelet och dess värld av vikingar 
och asagudar fyller hans tillvaro och får honom att 
tappa fotfästet. Till slut börjar Jim bli osäker på vad 
som egentligen är verkligt …
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Recensionsexemplar från Wela Förlag erhålles på begäran
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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 välskri-
ven 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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