
 

      12 gode bøger om nær fremtid

Nær fremtid



Nær fremtid
Vi har udvalgt 12 skønlitterære bøger, der foregår i nær fremtid og som hand-
ler om vores verden som den forhåbentligt aldrig kommer til at se ud. 

Rigtig god fornøjelse. 



København, udateret   
Af Villads Andersen 
 
Den til tider militante “Bevægelsen” har indledt et 
samarbejde med Google for at redde jordens klima. 
Nu skal den enkelte borgers klimaaftryk dokumen-
teres. Andersen har mistet sin søn Frederik, der var 
en aktiv del af “Bevægelsen”. Nu er han fraskilt, og i 
et kriseramt København opsluges han mere og mere 
af en ny grøn og barsk virkelighed. 

Find bogen i Voksen romaner under A



 
 

De rensede  
 
Af Søren Staal Balslev 
 
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.

 
Find bogen i Voksen romaner un-
der B

2060  
 
Af Jesper Böttzauw 
 
Fremtidsroman om en præst, der i 
2060 fængsles og anklages for mordet 
på sin kone. Samfundet omkring ham 
er styret af et feministisk samfundsty-
re og dommedag truer.

 
Find bogen i Voksen science fiction 
under B



 
 

Det europæiske forår  
 
Af Kaspar Colling Nielsen

 
Fremtidsroman af filosofisk og fabulerende tilsnit om et sam-
fundseksperiment, hvor en familie vil bidrage til skabelsen af 
et idealsamfund på basis af det bedste fra naturen og nye te-
knologiske landvindinger. Men fremskridtstro og idealer udfor-
dres af individualiteten.

Find bogen i Voksen romaner under C



 
.

Suget  
 
Af Ida Marie Hede 
 
En sproglig Tour de force i selskab med en kvinde bosat 
i den megalomane landsby, hvor bl.a. børn, seksualitet 
og fertilitet er offentlige anliggender. En fabulerende og 
insisterende historie ud over det sædvanlige. 

 
Find bogen i Voksen romaner under H



 
.

Det sker igen 
 
 
Elleve noveller der sammenlagt 
skildrer en verden, ikke langt ude 
i fremtiden, som er præget af kon-
trol og overvågning. En verden 
hvor det er forbudt at være fed, at 
drikke eller ryge og hvilke konse-
kvenser det vil få.

 
Find bogen i Voksen antologier 
under D

Transfervindue  
 
Af Maria Gerhardt

 
I en nær fremtid fungerer store dele af 
Nordsjælland som et kæmpe hospice, 
hvor hovedpersonen sammen med 
andre bor isoleret fra omverdenen. 
Dagene går med behandlinger, ind-
tagelse af god juice, badning, kortspil 
og anden adspredelse. Hovedperso-
nen filosoferer over livet i og uden for 
området sammen med sin ven Mikkel. 

 
Find bogen i Voksen romaner under G



 

Blå  
 
Af Maja Lunde 
 
Fremtidsfortælling om menneskelige 
svigt og om konsekvenserne af klima-
forandringer og tørke i Europa. Roma-
nen fortælles på skift af Signe og Da-
vid, forskudt i tid og geografi. Signes 
fortælling foregår i 2017, hvor hun er 
blevet 70 år gammel. Davids fortælling 
foregår i året 2041, hvor han er på flugt 
med datteren Lou fra tørke og brande i 
det nordlige Frankrig. 

 
Find bogen i Voksen romaner under L

Byen uden kvinder  
 
Af Madeleine Hessérus 
 
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.

 
Find bogen i Voksen romaner under H



 

Mali  
 
Af Torben Mathiassen

Fremtidsroman fra en tid, hvor store dele af kloden er 
blevet ubeboelig, og antallet af klimaflygtninge udgør 
over 100 millioner. Bogen følger det danske par Freya 
og Magnus’ farefulde og dramatiske flugt med deres to 
børn. 

 
Find bogen i Voksen romaner under M



 

Rotteøen og andre fortællinger  
 
Af Jo Nesbø 
 
Fem mindre krimifortællinger, der finder sted i en nær 
fremtid. Stemningen er dystopisk og læseren møder 
blandt andet kampen for overlevelse efter coronapand-
emien, en psykolog, der samtidig er lejemorder og én, 
der forsøger at skabe en maskine, der kan slette hukom-
melsen.

 
Find bogen i Voksen krimi under N



 

Den afskyelige    
Af Charlotte Weitze  
 
I en ikke så fjern fremtid, truet af klimaforandringer 
møder 22-årige Heidi Kenneth, som er abnormt høj 
og døjer med øget svedproduktion. De forelsker sig 
og flytter på landet for at blive co2-neutrale og selv-
forsynende, men spørgsmålet er hvor langt menne-
sket vil gå for at redde sig selv eller verden.

 
 
Find bogen i Voksen romaner under W
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