
Prisbelönad science fiction får nytt liv som ljudbok
Det finns en värld som du garanterat aldrig upplevt förut. Den som öppnar dörren till den okända världen heter KG Johansson
– och nu kommer hans hyllade science fiction-trilogi Samvetsmakaren som ljudböcker, utgivna av Hoi Förlag.

 

 

KG Johansson, född 1952 i Lappland, har länge haft sitt ena ben i musiken och sitt andra i litteraturen. Sedan 2006 står han stadigt på båda
benen som författare på heltid, med en imponerande stor utgivning inom såväl musik som science fiction bakom sig.

KG Johansson, som utbildats till musiker i Hollywood, har tidigare arbetat som lärare och forskare på Musikhögskolan i Piteå. År 2005 blev han
Sveriges första professor i rockmusik. Redan året efter lämnade han sin arbetsplats för att ägna sig helt åt sitt författarskap. Bland annat har
KG Johansson skrivit ett 60-tal läroböcker i ämnet musik, men också en rejäl trave med skönlitterära böcker. Två år i rad har han tilldelats
Spektakulärt pris för Bästa science fiction-roman, bland annat för Samvetsmakaren.

Trilogin Samvetsmakaren, tidigare utgiven av Wela förlag, får nu nytt liv här på planeten Jorden genom Hoi Audio och uppläsaren Magdi
Saleh. Första boken heter rätt och slätt Samvetsmakaren, i vilken läsaren får stifta bekantskap med 17-åriga Aly vars liv en dag vänds upp
och ner.

Aly har vuxit upp i en lantlig och ålderdomlig värld, men nu kastas han ut i det myllrande imperium som är människans hörn av Vintergatan.
Hans situation gör det nödvändigt för honom att arbeta inom något som kallas för kyrkan. Trots sitt namn är kyrkan religiöst obunden – den
verkar för att lösa konflikter och skapa förståelse överallt inom imperiet. Med tiden börjar Aly ana att det finns mer i världen än kyrkan och
imperiet känner till.

Del två i serien heter Under den döende stjärnan och utkommer den 5 januari nästa år. Sista delen har undertiteln Omega och finns att lyssna
på från och med den 5 februari.

Utkommer 5 december.

För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: info@hoi.se 

 

Susanne AhleniusMarknadsledning0734-20 47 46susanne@hoi.se

 

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för
författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.


