
Tema

12 bøger
om unge der kæmper for 

overlevelse og tilværelsen i  
en fremtidig verden.

Science Fiction
Fremtiden



Nogle spændende bud på fremtidsfortællinger 
og science fiction for unge og alle andre der el-
sker at dykke ned i parallelle- og postapokalyp-
tiske verdener.

Mange nyere science fiction-bøger er ofte dystopiske 
af karakter, og det ikke altid så klart, hvem der er de 
gode, og hvem der er de onde. 
Samtidig ligger der tit en samfundskritisk undertone i 
dystopiske science fiction-bøger, som man kan bruge 
til at reflektere over, hvordan vores egen verden er 
indrettet. 



De Hvide Mænd
af  Kenneth Bøgh Andersen 
(2003): 
 
Danmark i fremtiden. Edwin på 21 år går til 
studentereksamen og skal som alle andre be-
stå med et gennemsnit på 10, ellers bliver man 
hentet af De Hvide Mænd, som ”pensionerer” 
de dumpede, de gamle og de han-
dicappede i samfundet. 
Eksamenstid er ”høsttid” for De 
Hvide Mænd.

Unremembered - uden minder
af Jessica Brody (2014):  

En ung pige vågner op efter et flystyrt med 
hukommelsestab. Sammen med drengen Zen, 
finder hun ud af at hun er et kunstigt fremstil-
let menneske. Snart er hun på vild flugt fra 
sine bagmænd, for hendes hemmelighed må 
ikke blive afsløret.

Serie: Unremembered

Bind 2: Unremembered- Uden 
glemsel



Dødsspillet
af Suzanne Collins (2010):
16-årige Kattua lever i en fremtid, hvor der 
skal udvælges et ungt menneske, der skal 
kæmpe til døden mod andre udvalgte. Da 
Kattuas lillesøster bliver udvalgt, melder hun 
sig som frivillig og overtager søsterens plads 
i det årlige dødsspil.

Serie: Hunger Games

Bind 2: Løbeild
Bind 3: Oprør

Maze runner - labyrinten
af James Dashner (2014):

Da Thomas vågner kan han ikke huske 
andet end sit navn. Han befinder sig i en 
lysning omgivet af høje stemmure. Bag mu-
rerne gemmer sig en labyrint som konstant 
ændrer sig. Her er det kun de stærkeste og 
de mest intelligente, der overlever.

Serie: Maze runner

Bind 2: Maze runner - Infernoet
Bind 3: Maze runner - Dødskuren



Lazarusfænomenet
af Kjetil Johnsen (2011): 

 
17-årige Emma vågner på et amerikansk hospi-
tal efter en trafikulykke, der har udslettet hele 
hendes familie. Men hvorfor har hun hele tiden 
en deja-vu fornemmelse, og hvorfor opfører alle 
sig så mærkeligt overfor hende?

Serie: Den fjerde parallel

Bind 2: Carringtonkatastrofen
Bind 3: Æon-paradokset
Bind 4: Maria-eksperimentet

Endgame - kaldet
af  James Frey (2014): 
 
Det verdensomspændende ”Endgame” er 
startet og 12 børn er særligt trænet til netop 
dette øjeblik. Det er en brutal kamp for over-
levelse, men også en storstilet skattejagt, hvor 
kun vinderen overlever.

Serie: Endgame



Legend
af Marie Lu (2015):
I Republikken Amerika kæmper stjernesolda-
ten June og sabotøren Day på hver sin side. 
Day mistænkes for mordet på Junes bror og 
June vil have hævn. Men måske er tingene 
ikke som de tror?

Serie:  En Legend-roman

Bind 2: Prodigy

Golak
af  Josefine Ottesen (2008):
Vi befinder os i en fremtidig verden, hvor 
Jorden næsten er lagt øde af atomkrig. 
Den 16-årige Jonah bor i en lille bjergby. 
Hans tilværelse er trist og uden fremtid 
og består af religion, nøjsomhed og hårdt 
arbejde. Uden for byen huserer de farlige 
mutanter - golakkerne.

Serie: Det døde land

Bind 2: Genfødt
Bind 3: Gudløs



I never think of the Future - it 
comes soon enough!
Albert Einstein
”





Engleeksperimentet
af James Patterson (2013):

Den 14-årige pige, Max, og fire venner 
er på flugt fra et laboratorium, hvor man 
eksperimenterer med levende væsener. 
De er selv resultater af disse eksperimen-
ter, de er ikke bare mennesker - men også 
en slags fugle med enorme vinger.

Serie: Maximum ride

Bind 2: Aldrig mere skole
Bind 3: Verdensfrelse og anden ekstrem-
sport

Afvigeren
af Veronica Roth (2012):

16-årige Beatrice lever i en postapokalyptisk ver-
den, som er delt op i fem forskellige faktioner. 
Nu er det blevet tid til, at hun vælger hvilken 
faktion hun vil leve hos resten af livet. Men Bea-
trice er ikke helt som andre, hun er en afviger, 
hvilket er både farligt og skæbnesvangert.

Serie: Divergent

Bind 2: Oprøreren
Bind 3: Fornyeren



Slettet
af  Teri Terry (2013):
 
Regeringen hævder, at hun har været en 
terrorist, og at de nu vil give hende en ny 
chance - forudsat at hun følger deres regler. 
Men en hvisken fra fortiden spøger i Kyla’s 
hoved. Der er nogen, der ikke 
taler sandt, og hun er langt 
fra overbevist om, at tin-
gene er, som de ser ud.
Hvem kan hun overhove-
det stole på i sin søgen 
efter sandheden?
 
Bind 2: Splittet
Bind 3: Knust

Kopierne
af Jesper Wung-Sung (2013):

Da Jonas en dag kommer hjem fra fodbold, 
vil hans forældre ikke lukke ham ind. To 
mænd dukker op for at arrestere Jonas, der 
må flygte ind i skoven. Her møder han Ian 
og Ronnie. Det viser sig, at de alle tre er 
kopier, stillet til deres forældres rådighed, 
indtil det rigtige barn vender tilbage. Nu 
skal kopierne destrueres.



”The beauty of dystopia is that it lets us 
vicariously experience future worlds - 
but we still have the power to change 
our own.
Ally Condie
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