
 



Atwood, Margaret: Gileads døtre 
Landet Gilead er et kvindeundertrykkende diktatur - men hvordan blev det 
sådan? Og hvordan kan det bringes til fald? Hvem styrer de indre linjer og 
hvordan? En roman om magt, modstand og kvinder 
 
Atwood, Margaret: Oryx og Crake  
Science fiction. Efter en global epidemi er Jimmy alene tilbage med en 
gruppe klonede mennesker skabt af hans bedste ven Crake. Han tænker 
tilbage til barndom, opvækst og deres fælles forelskelse i pigen Oryx 
 
Atwood, Margaret: Tjenerindens fortælling 
Ikonisk fremtidsvision fortalt af en kvinde, der er "tjenerinde" i et nyopstået 
regime. Hun har mistet alt i sit tidligere liv og lever nu som potentiel 
leverandør af babyer til magthaverne i et dystopisk samfund 
 
Audur Jónsdóttir: Depositum 
I et fremtidssamfund med bolignød forener singlepigen Gisella det 
nødvendige med det praktiske. Hun mangler penge og indlogerer 3 
indvandrerkvinder og et barn i sin store lejlighed. Det sætter kvindernes 
næstekærlighed og tolerance på en hård prøve 
 
Balslev, Søren Staal: De rensede 
Dystopisk roman om en familie, der kæmper for at overleve i et ødelagt 
København. Jorden har været ramt af en epidemi, der har decimeret 
befolkningen betydeligt 
 
Beckett, Bernard: Genesis  
Science fiction. Anaximander er til eksamen, hvor hun forsvarer sin 
afhandling om Adam Forde, der gjorde oprør mod Staten ved at sætte 
menneskelighed over rationale i slutningen af 2000-tallet 
 
Bertelsen, Iben: Fjernstyring  
København 2019. Den garvede politikommissær Leo Brix er blevet udpeget 
som ansvarlig for ikke at have stoppet et blodigt terrorangreb. Pludseligt 
dukker der materiale op der beviser hans uskyld og i stedet peger sporene 
mod et hemmeligt kartel der med blodige midler vil gøre alt for at undgå at 
blive afsløret 
 
 
 
 



Bisgaard , Bo Thyge: Vildfaren 
Dystopisk fremtidsfortælling om den 70-årige Tom og hans familie, som 
tvinges ud af byen pga. en miljøkatastrofe. Romanen stiller spørgsmål ved 
vores livsførelse og værdiholdninger 
 
Böttzauw, Jesper: 2060 : kvinderne har i 2060 overtaget magten i den 
vestlige verden : vejen til helvede er gjort rede 
Fremtidsroman om en præst, der i 2060 fængsles og anklages for mordet 
på sin kone. Samfundet omkring ham er styret af et feministisk 
samfundstyre og dommedag truer 
 
Colling Nielsen: Den danske borgerkrig 2018-24  
Danmark i fremtiden. I 2018-24 raser borgerkrigen med drab, selvtægt, 
sammenbrud og kaos til følge. 450 år senere fortæller rigmanden, der ved 
hjælp af stamceller stadig er i live, om sine tanker, tab og oplevelser til sin 
talende hund og lever samtidig et tumultarisk og dekadent liv i rigdom 
sammen med venner, som løbende fortæller hinanden utrolige historier om 
psykisk syge bjørne og meget mere 
 
Colling Nielsen: Det europæiske forår 
Fremtidsroman af filosofisk og fabulerende tilsnit om et 
samfundseksperiment, hvor en familie vil bidrage til skabelsen af et 
idealsamfund på basis af det bedste fra naturen og nye teknologiske 
landvindinger. Men fremskridtstro og idealer udfordres af individualiteten 
 
Colling Nielsen: Mount København  
Noveller. Et 3500 meter højt bjerg er blevet bygget i København. Sytten 
fortællinger giver et indblik i det skæve og forunderlige liv på og omkring 
bjerget 
 
Cronin, Justin: Den første 
Spændingsbog om et postapokalyptisk verdenssamfund, der spænder over 
1000 år. Indeholder vampyrer og et helt unikt menneske som verdens 
måske sidste håb 
 
Dick, Philip K.: Drømmer androider om elektriske får? 
Science fiction-roman om livet på Jorden efter en altødelæggende krig, 
hvor de få overlevende kommer i konflikt med de menneskelignende 
robotter, androider, som de selv har skabt 
 
 



Eika, Jonas: Efter solen : noveller 
Noveller om en række personer, der, vidende eller uvidende, deltager i 
afviklingen af denne verden og i forberedelsen til den der skal komme 
 
Frost, Lars: Skønvirke  
I en nær fremtid, hvor livsstilssygdomme ikke tolereres og menneskers 
tilbøjelighed til destruktiv omgang med mad og drikke er reguleret, så 
alkohol og kød er afskaffet, følger vi en lille gruppe mennesker, der hver har 
deres at slås med: tilbøjelighed til myrderier, sidespring, overspisning og 
vaghed og hvor manglerne i børneopdragelsen klares med en pille 
 
Gren, Jonas: Overalt skal jeg være i centrum 
Digte. En på samme tid utopisk og ironisk ønskeliste over 
velfærdssamfundets fremtid 
 
Hessérus, Madeleine: Byen uden kvinder  
Roman om en nær fremtid, hvor Stockholm er delt af en mur med kvinder 
og mænd på hver sin side. Modstandsbevægelsen holder til i Skærgården, 
og sender en mand ind for at infiltrere byens mørkemænd. Her møder han 
tre unge udgaver af sig selv, og kommer langsomt tæt på sig selv og byen 
 
Houellebecq, Michel: Underkastelse 
Paris 2022. Det Muslimske Broderskab har overtaget magten i Frankrig og 
indført sharia-light. Den livstrætte 44-årige litteraturprofessor Francois bliver 
tvunget til at tage sin afsked, men hvis han vil konvertere til islam, er han 
velkommen tilbage på attraktive vilkår 
 
Huxley, Aldous: Fagre nye verden 
Fremtidsroman med satire over menneskenes stræben efter mekanisering, 
rationalisering og standardisering. Foregår anno 632 efter Henry Ford 
 
Høeg, Peter: Effekten af Susan  
Susan har en særlig evne, der får folk til at være oprigtige. Denne evne må i 
brug, da hun og hendes familie bliver pålagt at finde tidligere medlemmer af 
en fremtidskommission og dens forudsigelser - en betændt og 
dødsensfarlig opgave 
 
 
 
 
 



Høeg, Peter: Gennem dine øjne  
Peter vil hjælpe sin selvmordstruede ven, Simon. Han tager kontakt til Lisa, 
som forsker i at gå ind i bevidstheden. Sammen rejser de tre tilbage til 
deres fælles børnehavetid, og genoplever hvordan de kunne ændre 
virkeligheden ved at gå ind i andres drømme 
 
Itäranta, Emmi: Vandets vogter 
I en skræmmende fremtidsverden kæmper menneskene for at overleve i en 
verden på evig jagt efter vand. 20-årige Noria oplæres som temester, men 
der er ikke længere brug for temestre pga. vandmangel og hæren, som 
kontrollerer al vand straffer vandforbrydelser med døden 
 
Kirkeby, Ole Fogh: Den anden død 
Roman i krydsfeltet mellem krimi, science fiction og filosofisk dystopi. 
Paulus Holm, hårdkogt privatdetektiv, skal opklare, hvad der foregår i en 
række københavnske lejligheder. Det byder på uventede overraskelser - 
både begivenheder af metafysisk art og et spring frem i tiden 
 
Kjøller, Klaus: 2022  
I år 2022 er bioteknologien tæt på, at have udviklet det evige liv. 
Fremtidssatire om hvem der kommer først med opfindelsen, og hvilken pris 
Danmark og det enkelte menneske er klar til at betale 
 
Krogsgaard Christensen, Jeppe: April 2026 
Science fiction om en fremtid hvor al kunst er blevet digitaliseret. Internettet 
opnår bevidsthed og første handling er at fjerne al kunsten og efterlade 
menneskeheden med et tomrum, men er det kun begyndelsen? 
 
Le Guin, Ursula K.: De udstødte : en socialistisk utopi 
Beskrivelse af to planeter med vidt forskellige kulturer, den ene kapitalistisk 
med profitmageri og ulighed, den anden anarkistisk med nøjsomhed og 
ansvar 
 
Leine, Kim: De søvnløse  
Året er 2025 og krigen raser i Europa. I Tasiilaq - en lille østgrønlandsk 
bygd - følger vi et sommerdøgn på bygdens sygehus med dets op- og 
nedture, menneskeskæbner og den allestedsnærværende smukke, men 
barske natur 
 
 
 



Leth Jacobsen, Morten: Den sidste dag på jorden  
Post-apokalyptisk fremtidsroman, der med det metafysiske twist udspiller 
sig efter den store verdensødelæggende katastrofe er indtruffet 
 
Llambias, Pablo: Zombierådhus  
En samling af 98 tekster, hvor 98 danske rådhuse har hver sit kapitel. 
Rådhusene og de gennemgående personer danner rammen for noget, der 
minder om et apokalyptisk drama. Nutiden møder fortiden og fremtiden 
 
Ljungdahl, Bjarne: Korsveje i Nord  
Fremtidsroman om et Grønland, som satser på minedrift og råstofudvinding 
i gigantklassen, og tusindvis af kinesiske arbejdere sætter nu deres præg 
på landet. De to venner, Pavia og Ulf, arbejder i den store jernmine, hvor de 
gør et fund, der får katastrofale følger 
 
Lunde, Maja: Blå  
Fremtidsfortælling om menneskelige svigt og om konsekvenserne af 
klimaforandringer og tørke i Europa 
 
McCarthy, Cormac: Vejen  
I en uhyggelig troværdig vision af vores mulige fremtid kæmper en far og 
hans søn for at overleve i et USA, som ligger totalt øde hen efter "den store 
katastrofe". Der er intet tilbage af civilisationen, og de to vandrer planløst 
afsted, kun holdt oppe af omsorgen og hengivenheden for hinanden 
 
Madsen, Svend Åge: Enden på tragedie & I fjorten sind  
Jonatan Tidebon har svært ved at få gjort sit speciale færdigt. I stedet 
drømmer han om at blive forfatter, men mangler evnerne. Dette ændrer sig, 
da han bliver præsenteret for stoffet metamorfoin, som giver ham mulighed 
for at trænge ind i andre menneskers sind og bruge deres erindringer til 
sine historier 
 
Massey, Kristian: År 2035 
Fremtidsfortælling. Året er 2035, republikken er indført, og kvinden Monica 
søger efter meningen med tilværelsen, i et samfund hvor 
dommedagsbevægelser og overspændte religiøse sekter præger dagen 
 
Mitchell, David: Knogleurene  
I 1984 stikker 15-årige Holly Sykes af fra sit hjem i Gravesend, England. Vi 
følger hende frem til hun som ældre kvinde i 2043 opholder sig i Irland, og 
verden er ved at gå under pga. klimaforandringer 



Murakami, Haruki: Hardboiled wonderland og verdens ende 
En navnløs fortæller befinder sig i to forskellige universer. Det ene er 
storbyen Tokyo i en nær fremtid, det andet er et øde sted kaldet "Verdens 
ende". I Tokyo involveres han ufrivilligt i en informationskrig, i det andet 
univers skal han læse drømme fra dyrekranier. Hvorfor er han hvor han er, 
og hvem er han? 
 
Orwell, George: 1984 
Fremtidsroman om tilværelsen under det fuldstændige diktatur, hvor det 
enkelte menneske er forvandlet til en viljeløs robot 
 
Ravn, Olga: De ansatte  
Science fiction. På det sekstusinde skib består besætningen af mennesker 
og menneskelignende ansatte. De har fået en række nye genstande om 
bord fra planeten Nyopdagelsen som de skal passe på, men besætningen 
begynder at udvikle dybe foruroligende forbindelser til disse genstande 
 
Richardt Beck, Hanne: 7 Sydøst 
Året er 2033, og Danmark er blevet til region Nord. Klimaforandringerne har 
sat sit præg og samfundet er præget af kynisme, ensretning og selvjustits - 
for de arbejdsdygtige. My er ung og en af dem, der arbejder for systemet, 
Samuel er et ældre medlem af parlamentet og selv flygtning, men med en 
tro på et mere menneskeligt samfund. Begge får stillet deres 
overbevisninger på prøve 
 
Sansal, Boualem: 2084 : verdens ende 
I det fiktive Abistan, der er styret af et religiøst fundamentalistisk 
terrorregime, er overvågning og henrettelser en del af hverdagen. Alle 
tænker det samme, men mødet med en gruppe pilgrimme, vækker forbudte 
tanker hos Ati, og da han møder den ligesindede Koa stilles der 
spørgsmålstegn ved hele deres verdensbillede 
 
Sinisalo, Johanna: Solens kerne 
Dystopisk fremtidsfortælling i et orwellsk Finland, hvor racehygiejne, 
kønspolitik og overvågning styrer samfundet. To søstre skilles, da de 
vælger hver deres vej i livet. Den ene er udvalgt til at føde børn og være 
hjemmegående, den anden pålagt at arbejde og ikke forplante sig 
 
 
 
 



Tuomainen, Antti: Healeren 
Krimi. Journalisten Johanna forsvinder, mens hun er på sporet af Healeren, 
som er i gang med at hævne sig på fremtrædende personer, der har ladet 
stå til, så en klimakatastrofe har ramt et fremtidens Finland. I et kaotisk 
samfund i opløsning leder Johannas mand efter hende, og det bliver en 
barsk og overraskende oplevelse 
 
Verne, Jules: Havet i Sahara 
Fremtidsroman fra 1905. Europæiske investorer vil grave en kanal fra 
Middelhavet og oversvømme dele af Sahara, men møder modstand fra 
lokale tuareger. De saboterer projektet og kidnapper ekspeditionen, der 
undslipper under dramatiske omstændigheder 
 
Wells, H. G.: Krigen i luften 
Fremtidsfortælling fra 1908 om Bert Smallways, der i starten af 1900-tallet 
forvikles ind i den forestående verdenskrig og de tyske styrkers angreb på 
USA. Krigen udkæmpes med luftskibe og flyvemaskiner og får katastrofale 
følger for eftertiden 
 
Wilmann, Jonas: Udkantshistorier 
Noveller. I en ikke så fjern fremtid er noget gået helt galt i Danmark. 
Udkantsområderne er fjernet fra turistbrochurer og nu tager en forfatter på 
en rejse rundt i de glemte områder, hvorfra uhyggelige historier om både 
kannibaler, mordere, fantaster, digtere og andet godtfolk spirer frem 
 
Ørnbøl, Brian P.: Himmelhotellerne  
Ni noveller, der spænder vidt. Skævt, underfundigt og overraskende 
fortælles om eksistentielle problemstillinger i forhold til liv, død, samfund og 
eksistens 
 
Ørntoft, Theis: Solar 
Roman om Theis der oplever en stadig større apati i et liv med Fitness 
World, GTA-spil, fodbold, parforhold og sex. Sygdom, hjemløshed og en 
rejse ned gennem Europa følger. I Portugal møder han Diago og Theis' liv 
nedsmelter i druk, stoffer og hallucinationer 
 
Østergaard, Gudrun: Ord har hærget 
Noveller - science fiction. 17 tankevækkende fremtidsfortællinger om 
menneskets grusomhed og dumhed, der kommer til udtryk igennem 
fortællinger om bl.a. klimakatastrofer, krig, undertrykkelse og fremmehad 
 


