
Fascinationen för det okända ledde rockprofessorn KG Johansson till science fiction
Han kan titulera sig professor i rockmusik – som den enda i Sverige.

Han har skrivit ett 60-tal böcker i ämnet musik.

Men för många hängivna bokläsare förknippas hans namn numera med helt andra världar. Följ med honom på en svindlande
science fiction-resa som den här gången snuddar vid en skrämmande verklighet.

 

 

KG Johansson föddes 1952 i Arvidsjaurs kommun i Norrbotten. Sin utbildning genomförde han delvis i Hollywood i USA, vid den ansedda
Guitar Institute of Technology. Det var musiken han kom att satsa på, och den ledde honom bland annat till Musikhögskolan i Piteå där han
undervisade, specialiserad på rockmusik.

Det har blivit en diger hög med böcker som han skrivit om just i ämnet musik. Sedan han la musikundervisningen på hyllan för tolv år sedan
har han har skrivit över tjugo romaner och nästan lika många ungdomsböcker. Han har dessutom översatt flera böcker och även ägnat sig åt
film.

De senaste åren har han kommit att fördjupa sig i science fiction som genre. Men vad var det då som lockade honom till mer okända världar?

– Det började med Pippi Långstrump, som jag enligt min mor kunde utantill när jag var fem. Hon kan lyfta hästar, bor med en apa, pappa är
kung i Söderhavet – allt det där gav mig det som kallas "sense of wonder" och som oftast finns i intressant sf; mötet med det okända,
omvälvande insikter, hisnande perspektiv. Såna saker, förklarar KG Johansson.

Hans fokus på science fiction har snart gett honom lika god respons som musiken. Han har därigenom fått flera utmärkelser, till exempel det i
branschen ansedda Spektakulärt pris som han tilldelats tre gånger, senast för Samvetsmakaren som även släpptes som ljudboksserie hos Hoi
Förlag. Nu fortsätter samarbetet med Hoi Förlag, där pocketutgåvan av romanen Biotika är den mest aktuella.

– Idén dök upp i huvudet, nästan fix och färdig, när jag satt och spånade med några kompisar. Huvudsyftet med boken är att underhålla.
Möjligen skulle man kunna säga att det handlar om hur människor finner oanad styrka hos sig själva i desperata situationer, säger KG
Johansson.

Bakgrunden till Biotika är hur människan har utvecklat antibiotika, och i KG Johanssons värld dessutom förlorat kontrollen över den.

Penicillin testades som läkemedel 1942 och började användas i stor skala under andra världskriget. Användningen har sedan dess ökat
drastiskt och i dag ges antibiotika även till husdjur i förebyggande syfte. Bakterier muterar ständigt vilket gör att de blir resistenta mot
antibiotika.

I en nära framtid blir antibiotikan verkningslös och forskningen letar desperat efter något som kan ersätta den. Ett experiment med nanoteknik
skapar ett slags virus i det syftet, men något går fel: bakterier och celler dör inte, de muterar.

Mjölkbonden Sofie ser världen falla sönder runt omkring sig när hennes kor förvandlas till obeskrivliga varelser. Med ett avsågat hagelgevär
flyr hon, ensam men beslutsam, från sin norrländska bondgård på en gammal Harley-Davidson. Desperationen gör henne till en effektiv
mordmaskin medan hon kämpar sig söderut längs Inlandsvägen. Snart inser Sofie att hon inte kan lita på sina medmänniskor ... och inte ens
på sig själv.

– En populär idé i fiktioner om nanoteknik är den grå sörjan, the grey goo, som är resultatet när nanomaskiner har förtärt allting. Men vad
skulle hända om nanomaskiner på något sätt kunde byggas ihop med levande celler och få sådana att mutera? frågar sig KG Johansson och
fortsätter:

– Människan är jordens mest invasiva art och så dominerande att hon hotar sin egen existens. I Biotika ställs det hotet på sin spets och en
förtvivlat uppsluppen undergång skildras, byggd på biologins grundpelare: förtäring, fortplantning och evolution, säger KG Johansson.
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Läs mer: https://www.hoi.se/kg-johansson

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

 

Susanne AhleniusMarknadsledning0734-20 40 23susanne@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.


