
John Green
Född 1977
Bor i Indianapolis med sin fru och deras två barn.
Jobbade som elevepräst på ett barnsjukhus efter college. Därifrån kommer en del av 
inspirationen till "Förr eller senare exploderar jag".
Green närde drömmar att bli författare men såg det ligga på samma ouppnåeliga nivå som 
tex astronaut. Efter skolan arbetade han sedan för en tidskrift som fick in många litterära 
texter. Green insåg att alla dessa texter var skrivna av författare och att det kanske inte var 
så omöjligt ändå att bli författare och började därefter sin skrivarbana.
Debuten kom med "Var är Alaska?" 2005(på svenska 2007).
Green nämner ofta det kontrakt han tycker existerar mellan författare och läsare, han har 
gjort sitt bästa som författare när han skrivit texten därför önskar han att läsaren gör sitt 
bästa när hen läser och tolkar texten. Green menar även att han inte äger texten han 
skrivit utan att när han har publicerat den så tillhör den läsaren.
För att citera: "Stop privileging the voice of the writer. Empower yourself. You are the 
reader. It is your story."
En stor inspirationskälla till Förr eller senare exploderar jag är Ester Earl en tonåring som 
Green lärde känna några år innan hon gick bort i cancer 2010, 16 år gammal. Green har 
sagt att utan henne hade boken inte blivit Förr eller senare exploderar jag och den hade 
inte blivit lika bra, boken är därför dedikerad till Ester Earl.
John Green har många projekt tillsammans med sin bror Hank, framförallt på youtube 
såsom Vlogbrothers(ett projekt där de lägger ut videor vända till varandra där de diskuterar 
olika ämnen, aktuella, populärkulturella eller personliga), Crash Course(utbildningsvideor 
om historia, litteraturvetenskap, kemi och biologi) och Mental Floss(listor med trivia). De 
har på detta vis byggt upp den stor fanbase som kallas Nerdfighters.
Förr eller senare exploderar jag har blivit mycket väl mottagen och blev 2012 utsedd till 
året bok av Time magazine.
Recensioner av boken:
http://www.litteraturmagazinet.se/john-green/forr-eller-senare-exploderar-jag/recension/lm
http://bokhora.se/2013/forr-eller-senare-exploderar-jag-john-green/
http://www.svd.se/kultur/litteratur/karlek-under-utmatt-tid_7900376.svd
John Green har på sin webbsida en utförlig Q&A (frågor och svar) om Förr eller senare 
exploderar jag där han svara på frågor ställda av läsare:
http://johngreenbooks.com/questions-about-the-fault-in-our-stars-spoilers/
Förr eller senare exploderar jag ska även bli film som enligt planerna kommer på bio 
sommaren 2014. Huvudpersonerna Hazel och Augustus kommer spelas av skådespelarna 
Shailene Woodley och Ansel Elgort. 
IMDbs sida om filmen: http://www.imdb.com/title/tt2582846/?ref_=nv_sr_1
Källor: 
Alex författarlexikon
http://johngreenbooks.com/biographical-questions/
Wikipedia.se
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