


Camp 41 (del 1+2)
af patrick Leis
Lomis bor i en verden bag pigtråd. En militærlejr, hvor der ikke er plads til 
at være barn. på den anden side venter kannibalerne, og fremtiden ser mildt 
sagt dyster ud. Flugt er ikke en mulighed, for hvor skulle man flygte hen? 
Og hjælpen kommer ikke, for der er ikke nogen tilbage, som kan hjælpe. 
Langsomt slipper ressourcerne op, og Lomis og de mennesker, hun deler liv 
med, skal træffe nogle valg. 

Råd Og FORdæRv (1. del af trilogi)
af Jonathan maberry
I en by, forskanset bag pigtråd og høje mure, bor Benny. Ude på den anden 
side, er store landområder øde - bortset fra de levende døde, der på uforklar-
lig vis har overtaget verden. I det nye samfund skal alle voksne arbejde for 
at få de daglige rationer af mad og da Benny fylder 15 år, betragtes han som 
voksen. mod sin vilje bliver han nødt til at gå ind i familiefirmaet og lære at 
blive zombiedræber. Sammen med sin bror og sine venner, kommer Benny til 
at ændre sit syn på den verden, han lever i.

SORt BLOd 
af Nicole Boyle Rødtnes 
”Sort blod” er den første bog i serien ’Zombie Jæger’. Her møder vi alo og 
ava, der bor sammen med de sidste overlevende mennesker i et forladt tivoli 
bag en stærk mur. alo jager zombierne, selv om han kun er 13 år og ava ar-
bejder på hospitalet. Zombierne lokker jægerne i baghold og har fået en leder 
- den kæmpe store zombie, der dræbte alo og avas forældre! de to søskende 
begiver sig ud på en farlig mission - på jagt efter en prøve fra en af de første 
zombier, der måske kan redde forskningen, og på jagt efter hævn!

ENgLEFaLd
af Susan Ee 
penryn levede i en helt almindelig verden, som du kender den, med sin mor 
og sin lillesøster. men for seks uger siden kom englene og smadrede verden 
fuldstændig, og siden er alt blevet kaos. Nu er penryn og hendes lille familie 
på flugt, og det er ikke kun englene, der er farlige, men også de bander, der 
hærger om dagen. Under flugten bliver de angrebet af en engel som bortfører 
penryns lillesøster. da moderen er mere eller mindre tosset, er det nu op til 
penryn at finde sin søster og befri hende. det virker som et håbløst projekt, 
men hjælpen findes uventede steder, og penryn giver ikke op!

FORtaBt 
af Jana Oliver 
USa i en nær fremtid, landet er brudt helt sammen, og selve djævlen Lucifer 
har sendt sine dæmoner til overfladen. Riley på 17 år er dæmonjæger sam-
men med sin far, men det er svært for en pige at overbevise de andre jægere 
om at hun er sej nok. Nemmere bliver det ikke af, at dæmonerne virker til 
at være særligt interesserede i Riley, og at de ikke længere tager skade af 
vievand.

ZOmBIEpEStEN 
af Emil Blichfeldt 
Jonny er mærkeligt nok immun overfor den zombiepest, der har ramt verden. 
Selv om han er blevet bidt, heler han med det samme og bliver ikke smittet. 
Han lever et ret egoistisk liv, men en dag møder han danny, som er glad 
for våben, og det får Jonny til at tænke over tingene og beslutte sig for at 
forbedre verden på sin egen måde. 

ZOmBIER, ENgLE Og dæmONER



ExIt JORdEN
af Lars Bøgeholt pedersen 
på grund af klimaforandringer er Jorden oversvømmet af vand, og husene er 
bygget på søjler. For mark er det hverdag, men en dag på vej til skole bliver 
marks jetski stjålet af pirater, og mark vil gøre næsten alt for at få den tilbage. 
Hans ven Joe hjælper ham med at udtænke en plan, men den er farlig, og der 
er ingen garantier. marks far har ikke tid til at hjælpe, for han planlægger 
deres afrejse til planeten mars, hvor livet skulle være bedre. 

dEN dRUkNEdE SOLdat (1.del i trilogi)
af Ida-marie Rendtorff 
Lara er 14 år, og hun tilbringer sin tid ude på havet på en stor tømmerflåde. 
Her bor hun under slavelignende forhold, og hver dag dykker børnene efter 
værdier i den sunkne verden under dem, som de skal give til dykkerbossen 
tudsen. alt Laras løn går til medicin til hendes søster, og til hendes stedfar og 
hans druk. En dag finder Lara en død soldat under vandet, og på ham finder 
hun en logbog. det bringer Lara på sporet af hendes far.

daRk LIFE - LIvEt UNdER HavEt (1.del i trilogi)
af kat Falls
ty har levet hele sit liv dybt under havet og elsker det. Efter en miljøkata-
strofe, hvor havene steg, og kontinenterne gik i stykker, er der ikke meget 
landjord tilbage. derfor lever nogen mennesker under havet i særlige under-
vandsfartøjer. ty og gemma, en pige der kommer fra landjorden - Oversiden, 
opdager hemmeligheder, der er både uhyggelige og farlige. 

pREppER
af Lise Bidstrup 
daniel går i 7. kl. og er mest optaget af sin spirende forelskelse i Rose. men 
daniels far og mor er preppere, de forbereder sig på at en stor katastrofe 
uundgåeligt vil ramme, og når det sker vil de være klar til at overleve. de 
bygger bunkere, samler forråd og daniel følger med, men har også sine 
egne teenagerproblemer at tænke på. Og så sker det. katastofen rammer, og 
planerne sættes i gang. men hvad er det egentlig, der foregår, og hvem kan 
daniel overhovedet stole på? 

INd I SkOvEN
af Jean Hegland 
to søstre bor i skoven med deres forældre. men langsomt falder tingene fra 
hinanden omkring dem. Strømmen går oftere og oftere. Her er ingen zombier, 
miiljøkatastrofer eller aliens, bare vi mennesker og de problemer, vi skaber 
for os selv. til sidst må pigerne indse, at forandringerne er kommet for at 
blive. de må blive i skoven og tilpasse sig den virkelighed, der nu er, hvis de 
vil leve deres egne liv.

UNREmEmBEREd – UdEN mINdER (1. del)
af Jessica Brody
”violet” vågner op efter et flystyrt og kan intet huske. Hun står ikke på pas-
sagerlisten eller i andre offentlige registre, og hvem er den mystiske fyr Zen 
der dukker op og påstår, at de kendte og elskede hinanden før styrtet? violet 
bliver placeret i en plejefamilie og langsomt vender hendes minder tilbage 
med hjælp fra Zen og hans fremtidsteknologi. men kan hun stole på ham?

SkyBRUd - dyStOpISkE NOvELLER
Foreningen ”Håbefulde unge forfattere” står bag denne novellesamling, der 
består af 11 meget forskellige noveller om alt lige fra den fjerne fremtid, hvor 
mænd ikke findes og kvinder skal have en klon af dem selv når de fylder 26, til 
en verden, hvor du må få 1000 klager fra andre, før du bliver henrettet. der er 
noget for enhver smag i de 11 korte og spændende noveller.

vERdEN UNdER vaNd Hvad NU HvIS…



LaURa BROwNS CO2 dagBOg 
af Saci Lloyd 
Laura Brown er 16 år og bor i en forstad til London i år 2015, og Storbritannien 
indfører CO2 rationeringer i et forsøg på at bremse den globale opvarmning. 
kvoterne falder ikke i god jord hjemme hos Laura, hvor familien helst vil fort-
sætte deres liv som sædvanligt. Bogen er skrevet i dagbogsform og er meget 
humoristisk. det er et alvorligt emne, men med Lauras stemme, bliver der også 
plads til sjove og almindelige teenageproblemer.

mENS vI ENdNU ER HER 
af Susan Beth pfeffer 
månens bane ændres ved et meteorsammenstød. dette får voldsomme konse-
kvenser for Jorden, tsunamier, vulkaner, klimaændringer. miranda bor hjemme 
med sin familie og vil egentlig helst nøjes med at bekymre sig om drenge og skøj-
teløb. Hendes mor er dog anderledes realistisk og fylder huset op med forråd, og 
familien flytter sammen omkring pejsen efterhånden, som vinteren nærmer sig. 

dE gaLE
af kim Fupz aakeson 
Steff og hans bedste ven topper er på kostskole i Jylland. drengene lever et 
almindelig liv, der mest handler om piger og om at være sej, men pludselig 
mister de voksne hukommelsen og enhver forbindelse med virkeligheden og 
ret hurtigt begynder landet at falde fra hinanden. topper og Steff beslutter sig 
for at komme hjem til Helsingør så hurtigt de kan. Især for at passe på Steffs 
lillesøster maiken. den dramatiske roadtrip gennem landet byder på temmelig 
mange problemer, men også på pigen popsy som drengene redder og slår 
følgeskab med. 

StøvEtS BøRN 
af Louise Lawrence 
Sarah bor i England, sammen med sin far, stedmor og lillesøster. på en helt 
almindelig sommerdag begynder bomberne at falde. Sarah barikaderer sig i 
hjemmet sammen med sin stedmor og lillesøster, og kampen for overlevelse 
begynder. I anden del af bogen følger vi Sarahs far, der helt tilfældigt overlever, 
fordi han får plads i en regeringsbunker. Her har en gruppe overlevet i mange 
år, mens verden udenfor har forandret sig, og nu er beboet af en ny type men-
nesker, der har tilpasset sig stråling og radioaktivt nedfald. 

I mORgEN da kRIgEN BRød Ud
af John marsden 
En gruppe på syv unge australiere tager på vandretur. det er en hård tur til 
et barskt område kaldet Hell, og de unge får testet deres grænser af. da de 
vender hjem efter en fin tur, er deres lille by og familier taget til fange af 
Fjenden. krig er brudt ud og og de unge må træffe nogle svære valg. de vender 
tilbage til vildmarken og beslutter at tage kampen op! dette er den første bog i 
en serie på syv om venskab, krig og kærlighed.

dE HvIdE mæNd 
af kenneth Bøgh andersen 
For Edwin er det eksamenstid, og det betyder, at han skal gøre sig umage og 
opnå et gemmensnit på mindst 9.6 - det er nemlig dumpegrænsen. Hvis man 
ikke kommer over den, så bliver man hentet af de Hvide mænd. tidligere var 
Edwin en af de bedste i sin klasse, men visse begivenheder har gjort livet 
svært for ham. Og nu er han nervøs. med god grund.

kOpIERNE
af Jesper wung-Sung 
Jonas har haft en helt fantastisk dag! men det ændrer sig alt sammen vold-
somt, da han kommer hjem. Hans forældre vil pludselig ikke lukke ham ind, de 
kalder ham “den” og inde i huset får han et glimt af en dreng, der ligner ham 
til forveksling. det viser sig at Jonas er en kopi, som forældrene fik, da deres 
rigtige barn blev alvorligt syg som lille. Nu er den rigtige Jonas rask og tilbage 
i sit hjem, og kopi-Jonas er til overs. Han skal hentes af kopi-befrierne, som 
har tænkt sig at deaktivere ham. 

SkJULt 
af Jan Henrik Nielsen
Nanna og Freja har levet skjult i en bunker sammen med deres far i mange år. 
Stort set hele Frejas liv. det er farligt at gå op, jorden er ramt af en sygdom, 
og mange er døde. men pigerne er trætte af det kedsommelige, ensformige 
liv, hvor et periskop er eneste forbindelse med virkeligheden og en dag finder 
de en vej ud. det bliver starten på store omvæltninger i deres liv, og en hel del 
overraskelser.



SpILLEtS By 
af Lise Bidstrup 
kimo bor i en by, der er bygget oppe i luften, hvor de fattige bor i bunden og 
de rigeste helt på toppen. Hun bliver mod sin vilje meldt til det årlige reality-
show, ”Ranglisten”. Her kæmper deltagerne om at komme først - for hvis du 
ikke vinder, så dør du. præmien er et liv på øverste niveau i rigdom og luksus. 
kimo har ikke lyst til at deltage. Hun bor i forvejen på næst-øverste niveau, og 
har mere at tabe, end hun har at vinde. men der er ingen vej udenom, og snart 
er spillet i gang. 

matCHEd (1.del i trilogi)
af ally Condie 
Cassia glæder sig til den dag, hun skal matches med sin perfekte partner. men 
noget går galt, for Cassia er et match med to drenge, og det er ikke normalt. 
Cassia er splittet. Hun kan lide sit trygge, velordnede liv med familien og 
xander, men hun er også oprørsk og nysgerrig og vældig tiltrukket af ky. 
Hun risikerer at blive stemplet som afviger selv, eller endnu værre at blive 
deporteret til de ydre provinser. 

dIvERgENt – aFvIgEREN (1.del i trilogi)
af veronica Roth 
tris bliver testet for hvilken fraktion, hun passer bedst ind i, men testen viser 
at hun er divergent og ikke passer ind et sted. Hun vælger den spændende og 
lidt farlige gruppe Skytsenglene og skjuler testresultatet.Sammen med den 
mystiske fyr, Four, prøver tris at regne ud, hvorfor det er så farligt at være 
divergent. men der udbryder krig mellem de fem faktioner, og tris må redde 
verden samtidig, med at hun prøver at beskytte dem, hun elsker. 

dødSSpILLEt (1.del i trilogi)
af Suzanne Collins 
kattua på 16 år bor i en fattig provins, i det der engang var USa. Efter en blo-
dig borgerkrig er landet delt op i 12 distrikter, og de bliver holdt hårdt nede af 
præsidenten. Hvert år bliver en pige og en dreng fra hvert af de 12 distrikter 
udvalgt til en kamp på livet - der er kun en vinder. kattua melder sig frivilligt 
for at redde sin lillesøster, der blev udtrukket og ikke ville have en chance i 
spillet. kattua har den fordel, at hun er dygtig med bue og pil, men er det nok 
til at vinde det hele? 

UgLIES (1.del i trilogi)
af Scott westerfeld 
tally fylder snart 16 og ser frem til at gennemgå sin operation for at blive 
smuk og perfekt. men verden er ikke, som den ser ud på den kønne overflade, 
og tally ryger på kant med dem, der bestemmer. Hendes bedste ven Shay vil 
ikke have operationen og være smuk, og en dag forsvinder hun sporløst. tally 
bliver tvunget til at bringe Shay tilbage, ellers vil hun aldrig få sin operation. 
mens hun prøver at regne ud, hvem hun kan stole på, lærer hun samtidig sig 
selv at kende og møder også kærligheden. 

dELIRIUm (1.del i trilogi)
af Lauren Oliver
I en verden, hvor kærlighed bliver betragtet som en sygdom, der for alt i 
verden skal undgås, nærmer Lena sig sin 18 års fødselsdag og den operation, 
der skal forhindre, at hun bliver offer for den skrækkelige kærlighed. Og det 
vil hun gerne, selv om hun ved, at hun vil miste de fleste af sine interesser og 
passioner samt tiltrækningen til de mennesker, der betyder noget for hende, 
som hendes bedste veninde Hana. men 95 dage før det store indgreb sker det, 
der ikke må ske - Lena møder alex og bliver forelsket! 

FORFatNINgEN 
af gemma malley 
I år 2140 har man opfundet en behandling, der kan få folk til at leve for evigt, 
men det har skabt massiv overbefolkning, og hvis man vælger det evige liv, 
må man ikke selv få nogen børn. Sker det alligevel, bliver de børn fjernet fra 
en og vokser op i institutioner. anna på 14 år vil gerne være et godt ”Over-
skud” og sone sine forældres synd. men en dag ankommer peter, han er også 
et Overskud, men er bestemt ikke interesseret i at følge reglerne. 

dødSHaCkEt 
af Søren Jessen 
Erton er på vej til et feriested, hvor han skal mødes med sin familie. Han 
kommer til at sidde i kupe med en ældre mand og en ung kvinde, som er en af 
de nye meget avancerede robotter. pigerobotten dræber den ældre mand, selv 
om robotter i følge robotloven slet ikke burde være i stand til at dræbe men-
nesker. Og da Erton er et vidne, er han den næste hun vil dræbe. 

I EN FJERN FREmtId – ELLER…
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dEN 5. BøLgE (1.del i trilogi)
af Rick yancey
I den første bølge slukkede rumvæsnerne for strømmen. I den anden udslet-
tede tsunamier store områder. den tredje bølge kom som en blodpest, og den 
tog livet af de fleste. I den fjerde bølge besatte rumvæsner menneskenes 
kroppe og brugte dem til at slå andre mennesker ihjel med. derfor lever Cas-
sie nu alene i en verden hvor hun ikke kan stole på nogen og kun har sig selv 
og kampen for at redde sin lillebror at leve for. Indtil hun møder den mystiske 
Evan walker. 

gOLak - dEt dødE LaNd (1.del i trilogi)
af Josefine Ottesen
I en fjern, dyster fremtid er Jorden mere eller mindre gået under. Ressour-
cerne er opbrugt og en katastofe har bragt de få overlevende tilbage til noget, 
der minder om middelalderen. I en isoleret bjerglandsby vokser Jonah op. 
Jonah finder ud af, at han ikke er sine forældres biologiske barn, og han får 
mistanke om, at noget er helt galt. Og hvad er de mærkelige golakker egent-
lig for nogle væsner? 

SHadES BøRN 
af garth Nix 
Shades børn er en dyster og uhyggelig roman om en verden, hvor børn op-
drættes til at slås som underholdning for Overherrerne, og hvor alle over 14 
år bliver slået ihjel. modstandsbevægelsen kæmper for at tage jorden tilbage 
ført an af den mystiske Shade, den eneste voksne, der er tilbage. Selv om de 
unge har forskellige overnaturlige kræfter, er kampen hård og ikke engang 
Shade er, hvad han ser ud til.

tHE SELECtION – UdvæLgELSEN (1. Del)
af kiera Cass 
den unge kvinde america tilhører de laveste samfundsklasser i fremtids-
nationen Illéa, og hendes familie lever på sultegrænsen. Så america burde 
være glad, da hun vælges til at deltage i Udvælgelsen, hvor landets kronprins 
finder sig en prinsesse i en form for realityshow. men america har en hem-
melig kæreste og vil helst ikke deltage. der er dog ingen vej udenom, og snart 
er hun på paladset, i gang med spillet.

SLEttEt 
af teri terry
kyla er blevet slettet, og alle hendes minder er væk, eftersigende fordi hun 
har været terrorist. Hun får en chance for en ny start hos en ny familie. men 
kyla er ikke som de fleste, og langsomt får hun nogle af sine minder tilbage. 
det komplicerer den nye start og forvirrer kyla, for hvem er hun egentlig, 
hvem kan hun stole på, og hvilke minder er rigtige? 


