Simmons, Dan Hyperion
Cicero, 1997. - 383 sider
Samhørende: Hyperion ; Hyperions fald ; Endymion ;
Endymions sejr
Science fiction. På planeten Hyperion i år 2760 rejser
syv pilgrimme - bl.a. et fyrre-årigt spædbarn - ud for at
finde uløste gåder om dem selv og universet - og for at
hæve Tidsgravenes forbandelse

Twelve Hawks, John: Den rejsende
Per Kofod, 2008. - 398 sider
Samhørende: Den rejsende ; Den mørke flod
I det moderne samfunds skygge udkæmpes en kamp
mellem det gode og det onde. Samfundet overvåges og
kontrolleres af den hemmelige organisation Tabula.
Maya er den sidste efterkommer af et dynasti af krigere,
"Harlekiner" som beskytter mennesker med særlige evner, "De rejsende". Hun får brug for alle sine evner for at
beskytte brødrene Gabriel og Michael Corrigan mod lejemorderen Nathan Boone.

Varley, John: Farvel, Robinson Crusoe
Science Fiction Cirklen, 2007. - 164 sider
Fire science fiction-noveller, hvor menneskene er fordrevet fra jorden af mystiske aliens og har bosat sig på månen og andre planeter, hjulpet af særdeles innovativ teknologi, men jorden er ikke glemt.
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Baxter, Stephen: Det himmelske tyranni

Løyche, H. H. :Ingenmandslande

Science Fiction Cirklen, 2007. - 165 sider
Science fiction-noveller om det fremtidige xeeleeunivers, hvor de gudelignende xeelee'er er den dominerende intelligens
Indhold: Spindelvæv ; Xeelee-blomsten ; Quagma data ;
Vacuum diagrammer ; Det himmelske tyranni ; Den
skjulte historie ; Skallen

Klim, 2002. - 191 sider
Indhold: Den forhåndenværende vision ; Gydernes lov ;
Kopterne kom til Cairo ; Midway-Joe ; Et møde på Murphys ø ; Misbrug af røvhuller ; Rapport fra en kriminologisk blindgyde ; Ulovlig indtrængen ; Ude af kurs ; Den
sidste planet ; Unika ; En lys og stille fremtid.

Gluchovskij, Dmitrij:
Metro 2033 : det sidste tilflugtssted

McCarthy, Cormac: Vejen

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 .

Herbert, Frank: Klit
Lindhardt og Ringhof, 2010. - 696 sider
Samhørende: Klit ; Profeten på Klit ; Børnene på Klit
Science fiction-roman om Paul Atreides, som forlader en
barndom i luksus for at modnes i det barske miljø, der
hersker på den rå og ugæstfri planet, Klit.

Lige under overfladen
Science Fiction Cirklen, 2007. - 217 sider.
Noveller fra 14 danske science fiction forfattere
Indhold: Manfred Christiansen: SkyCity. Niels Gjerløff:
Afrejse. Richard Ipsen: Den hvide bjørn. Glen Stihmøe:
Én tvilling kommer sjældent alene. Flemming R.P.
Rasch: Den sidste astronaut. Sara Tanderup: På grund af
solen. Morten Brunbjerg: Organismen på Maneo. Patrick
Leis: Turisten. ………

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

Rosenbaum, Benjamin: Start uret
Science Fiction Cirklen, 2010. - 169 sider
Indhold: Start uret ; At falde ; Biografiske noter til "En
afhandling om kausalitetens natur (med luftfartøjer)" ;
Slaget ; Myrekongen - et californisk eventyr. Andre byer ; Yllas valg ; Nyn Pernch ; Jouiselle-aux-Chantes ;
Favne-Det-Nye ; Vågen i natten ; Strejfer ; Ni alternative
alternative historier ; Doktor Nefarios dødsfælde ; Lille
dråbe.

Schätzing, Frank: Den femte dag
Punktum, 2010. - 941 sider
På og under havoverfladen sker der uhyggelige ting forskellige steder verden over. Videnskabsfolk registrerer
og udforsker de uforklarlige hændelser. En økologisk
naturkatastrofe af uhørte dimensioner truer menneskeheden.

