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Roulund, Grete: Setans porte  
Erichsen, 1995. - 612 sider 

En tysk miljøgruppe styrter ned i et ufremkommeligt 

jungleområde i en sydøstasiatisk ø-republik, hvor fransk-

mændene tidligere har foretaget eksperimenter med 

atomvåben. 

 

 

 

Torgius, Carl S.: Syndfloden 
Science Fiction Circlen, 2010. - 212 sider 

En tysk miljøgruppe styrter ned i et ufremkommeligt 

jungleområde i en sydøstasiatisk ø-republik, hvor fransk-

mændene tidligere har foretaget eksperimenter med 

atomvåben. 

 

 

 

Trojanow. Lilja: Isbrud 
Tiderne Skifter, 2012, - 164 sider  

Vi befinder os i nær fremtid; Zeno er gletsjerforsker og 

tager hyrer på et krydstogtsskib til Antarktis for at stude-

rer isen; Her søsættes en komisk klima-event, og Zeno 

indser at mere radikale midler må tages i brug. 
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Berg, Helga: Næsten ånder i mørket 
Rørvig :Facet, 2008. - 310 sider 

100 år ude i fremtiden har jorden været hærget af mange 

naturkatastrofer, og samfundet Dalien trues af barnløs-

hed og fødevaremangel.  

 

 

 

 

Bilal: Animal’z  
Faraos Cigarer, 2009. - 100 sider 

Tegneserie der foregår i en dystopisk fremtidsverden, 

hærget af klimakatastrofer og omfattende naturødelæg-

gelser, hvor en gruppe mennesker er på jagt efter den 

mest efterspurgte vare i universet: r  

 

 

 

Bjørnvig, Thorkild:  

Epimetheus 
Gyldendal, 1990. - 61 sider 

Udviklingsroman, om ingeniøren Erik, der lever et kede-

ligt og forudsigeligt liv i 1970'ernes spirende velfærds-

samfund præget af oliekrise, det døende, gammeldags 

landbrug, kommunalreformen og optagelsen i EU.  

 

 

Chrichton, Michael: Frygtens ansigt 
Cicero, 2005. - 550 sider.  

En miljøorganisation sætter en række naturkatastrofer i 

gang, for at vinde sympati for miljøet, og understrege 

nødvendigheden af fortsat at donere penge til miljøbeva-

relsen, men et hold som multimi. 

 

 

Jensen, Liz: Varslet 
Politiken, 2010. - 348 sider 

Psykologen Gabrielle Fox sidder i kørestol efter en trau-

matiserende ulykke, og på sit nye job på en lukket ung-

domspsykiatrisk afdeling møder hun den 16-årige Betha-

ny Krall - Bethany er stærkt. 

 

 

 

McCarthy, Cormac: Vejen 
Gyldendal, 2008. - 258 sider 

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.  

 

 

Montero, Mayra: Du, mørke 
Tiderne Skifter, 1998. - 223 sider 

På Haiti leder forskeren Victor efter en næsten uddød 

frø; Indfødte Thierry ledsager ham på den farefulde eks-

pedition, der drejer sig såvel om plante- og dyreverdenen 

som om traditioner, magi og terrorpatruljernes farlige 

regime. 

 

Nygårdshaug, Gert: Megele Zoo 
Hovedland, 2010 - 413 sider 

Mino flygter ind i junglen et sted i Sydamerika efter at 

militæret har dræbt alle i landsbyen - Minos rejse fører 

til Mariposa-bevægelsen som, igennem politisk vold, 

kæmper for det oprindelige folks naturressourcer og 

mennesker i den tredje verden. 

 

 


