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Murakami, Haruki: Efter skælvet  
Klim, 2008. - 178 sider   

Seks noveller om vidt forskellige mennesker, der tilsyne-

ladende ikke er berørt af jordskælvet i Kobe i 1995. Men 

langsomt afdækkes lag af mørke, angst og fortrængte 

følelser fra en fortid, som de troede var glemt. 

 

 

 

 

Roulund, Grete: Efter år nul 
Rhodos, cop. 1983. - 150 sider  

Efter en atomkatastrofe forsøger en lille flok overleven-

de at skabe sig en ny tilværelse i et øde og forladt Dan-

mark. 

 

 

 

 

Schätzing, Frank: Den femte dag 
Punktum, 2010. - 941 sider   

På og under havoverfladen sker der uhyggelige ting for-

skellige steder verden over. Videnskabsfolk registrerer 

og udforsker de uforklarlige hændelser. En økologisk 

naturkatastrofe af uhørte dimensioner truer menneskehe-

den. 

 

Katastrofer 



Gluchovskij, Dmitrij: Metro 2033  
Cicero, 2011. - 502 sider   

Efter en altødelæggende atomkrig er der måske kun et 

par tusinde overlevende, der har dannet nye samfund i 

Moskvas Metro. De er truet af mutanter, og den unge 

Artjom må krydse gennem ven- og fjendeland for at 

skaffe forstærkninger til sin station. 

 

 

 

Golding, William: Fluernes herre  
Gyldendal, 2007 - 249 sider 

En flok drenge opretter - efter en flyveulykke - deres 

eget samfund på en øde tropeø, hvor deres indbyrdes 

stridigheder kan ses som symboler på ideologiernes 

kampe i de voksnes verden. 

 

 

 

Hansen, Erik Fosnes:  

Salme ved rejsens afslutning  
Gyldendal, 1993. - 396 sider.  

Med skibsorkestrets syv medlemmer og deres livshisto-

rie i centrum skildres Titanics forlis i 1912 og samtidig 

en epokes undergang op mod 1. verdenskrig 

 

 

 

Herløv Petersen, Arne: Tsunami  
Per Kofod, 2003. - 252 sider   

Da den fraskilte Lukas møder en ung smuk kvinde fra 

waraoernes stamme, bliver han et villigt offer til at hjæl-

pe dem mod den onde præsident i det sydamerikanske 

land, hvor olieselskaberne sviner efter behag og ødelæg-

ger waraoernes land. 

 

 

Holm, Per: Forlis : roman om færgen Estonia  
Gyldendal, 1999. - 337 sider   

Med udgangspunkt i de virkelige begivenheder berettes 

om færgen Estonias forlis den 28. september 1994 og om 

en svensk journalist og hans estiske kærestes helt private 

forsøg på at opklare, hvad der egentlig var årsagen til 

katastrofen. 

 
 

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 karakterafvigende og desu-

den i stand til præcist at forudsige forskellige naturkata-

strofer. Nu varsler hun en altødelæggende miljøkatastro-

fe, og kun Gabrielle og hendes kæreste tror hende. Kan 

katastrofen afværges? 

 
 

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. 

 

McEwan, Ian: Solar  
Gyldendal, 2010. - 389 sider   

Michael Beard,som er nobelpristager i fysik, er gået i stå 

med sit privat- og karriereliv. Men en viljefast, moden 

kvinde og verdens miljøproblemer er med til at ændre 

hovedpersonens liv 
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