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Håndteringen af udøde

Den lange vandring

De fede år

Forum, 2008 - 322 sider
En ekstrem elektrisk varmebølge rammer
Stockholm og har den effekt, at alt, hvad
der fungerer via elektronik, kører uafbrudt
og har den utroligt uheldige sideeffekt,
at de netop afdøde ”vågner” op igen. Vi
er vidner til et samfund i opløsning og
panik og hvor umenneskeligheden hersker.
Forfatteren kender vi også fra vampyrromanen ”Lad den rette komme ind”, der
er en sand fornøjelse både som bog og på
storskærmen, og som begge kan lånes på
biblioteket.

Artia, 1979 - 252 sider
100 drenge starter ud, og vinderen er den
og kun den, der overlever. Hvis du går under 6 km i timen og får 3 advarsler, bliver
du skudt. Trods den hårde konkurrence
opstår der alligevel nogle stærke bånd imellem nogle af drengene. Bogen er skrevet af
gysets mester Stephen King, og selvom den
er skrevet under pseudonym, er du ikke
tvivl om, hvem der står bag. Den hårde udskillelseskonkurrence kan på mange måder
minde om en tidlig udgave af succesromanen ”Hunger game/Dødsspillet”, som du
kan læse om andetsteds i denne pjece.

Gyldendal, 2012 - 344 sider
Kina 2013. Landet har endeligt opnået
velstand, mens der er finanskrise i resten af
verden. Alt virker godt, men det viser sig,
at en måned er blevet udslettet fra hele befolkningens fælles hukommelse. En viden
som kun de færreste har. Og hvad skal de
få, der ved det, bruge denne viden til? Først
da de kidnapper en højtstående embedsmand, får de indblik i hele sandheden. En
satirisk dystopi fra Kina.

Atwood, Margaret

Syndflodens år
Lindhardt og Ringhof, 2011 - 495 sider
Da den store katastrofe indtræffer, udryddes nærmest alt liv. Kvinderne Ren og Toby
er to af de få overlevende. Deres forsøg på
at finde Rens veninde Amanda bliver en
kamp mod farlige klonede dyr og bestialske
voldsmænd. Bogen er en opfølgning til
Atwoods tidligere bog ”Oryx og Crake”.
Auster, Paul

I det sidstes land
Per Kofod, 1990 - 190 sider
I sin søgen efter en forsvunden bror, befinder Anna Blume sig pludselig i Ødelæggelsernes by, et dystert og mørkt sted hvor
døden syntes at være den eneste udvej for
indbyggerne. Da hun møder journalisten
Samuel Farr og bliver gravid opstår problemet: Kan man overhovedet bringe liv ind i
et sted, hvor kun døden hersker? Endnu et
mesterværk fra fortællingernes konge Paul
Auster.

Collins, Suzanne

Dødsspillet

Gyldendal, 1997 - 168 sider
Dystopisk klassiker fra 1953 der har givet
bibliotekarer over det ganske land mangen
en søvnløs nat. Vi befinder os i et fremtidssamfund, hvor man brænder bøger. Da
hovedpersonen Montag møder den skønne
og mystiske Clarisse, begynder han dog at
tvivle på fornuften i at ødelægge al viden i
verden.

Gyldendal, 2009 - 307 sider
En gang om årligt udvælges 24 unge, der
skal kæmpe mod hinanden til døden, indtil
der til sidst kun er en tilbage. Udvælgelsen
sker ved lodtrækning, men da 16-årige Kattuas lillesøster udvælges, melder hun sig
frivilligt for at redde søsteren. Dødspillet
er den første i en triologi, der yderligere
består af bøgerne ”Løbeild” og ”Oprør”. En
velskrevet bog i bedste ”big-brother” stil.
Filmen har ligeledes været en kæmpe succes med Jennifer Lawrence i hovedrollen.

Brooks, Max

Cronin, Justin

Tellerup, 2013 - 440 sider
I nærmest dokumentarisk form fortælles om zombiekrigen der var den største
katastrofe, menneskeheden havde oplevet
og overlevet. Den ti år lange krig krævede
frygtelige ofre og tab, og nu 10 år efter
følger vi en FN ansat, der rejser rundt i
verden og søger svar på spørgsmålet om,
hvad der gik galt.

Lindhardt og Ringhof, 2012 - 751 sider
Fortsættelse af begivenhederne der
begyndte i Cronins forrige bog ”Den
første”. Vi er 100 år ude i fremtiden. Det
Amerika, vi kender, er gået under. De få
overlevende bor i små bysamfund, mens
vampyrerne hærger om natten. Men vores
helte har måske en løsning på problemet.
En hæsblæsende, uhyggelig og spændende
postapokalyptisk fortælling.

Bradbury, Ray

Fahrenheit 451

World war z

De tolv

Cronin, Justin

Den første

Lindhardt og Ringhof, 2010 - 1019 sider
Da et eksperiment, der skal udrydde kræft,
går galt, udryddes næsten hele verden. I
den postapokalyptiske verden rejser FBI
agenten Wolgast og den 6-årige forældreløse Amy rundt, men hvad de ikke ved er,
at Amy ikke er en helt almindelig 6-årig
pige. Og bag hver en dør lurer blodtørstige
vampyrer og alskens ulykker. Historien
fortsætter i bogen ”De tolv”.

Det sker igen – noveller
Kandor, 2011 - 201 sider
Hvilke konsekvenser kan det få, hvis man
er fed, drikker eller ryger i et fremtidssamfund præget af overvågning og kontrol? 11
forfattere har bidraget til denne tankevækkende og underholdende novellesamling
som skylder en stor tak til George Orwells
klassiker ”1984”. Af bidragsydere kan
nævnes Nikolaj Johansen, Jonas Wilmann
og A. Silvestri.
Frater, Rhiannon

As the world dies
Tellerup, 2013 - 431 sider
Første bind på dansk af zombie trilogien
med undertitlen ”De første dage”. Da
verden går af lave, og zombier inficerer
USA, må Katie og Jenni flygte sammen. De
kender ikke hinanden på forhånd, så udstyret med et haglgevær og ikke andet, går
turen nu i en gammel pickup gennem Texas
med frådende zombier på hvert gadehjørne
og farer lurende overalt. Bind 2 og 3 bliver
også oversat til dansk men findes allerede
nu på engelsk på bibliotekerne.

Gluchovskij, Dmitrij

Metro 2033
- det sidste tilflugtssted
Cicero, 2011 - 502 sider
Verden er lagt øde efter en voldsom
atomkrig. I undergrundsbanerne under
Moskva lever en lille gruppe mennesker,
der har opbygget et helt samfund baseret
på bytteøkonomi og gadens ret. Den unge
Artjom sendes på en vigtig mission meget
lig Frodos rejse i Ringenes Herre, for at
skaffe forstærkningen til den undergrundsstation, hvor han og hans far bor, og det
bliver en farefuld rejse, for i de mørke
tunneller mellem stationerne lyder altid
en sælsom hvisken… Oprindeligt udgivet
som episoder på forfatterens blog, men
bogversionen har begejstret både fans og
anmeldere, og historien fortsætter i bogen
”Metro 2034”.

Modstandsbevægelsen mod muren sender
Jakob Hall til mændenes del af byen, hvor
han skal infiltrere magtens mænd. Men
hele tiden lurer farerne og mindet om
kvinden Hedda, der i sin tid forsvandt på
den anden side af muren.
James, P. D.

Menneskebørn
Forum, 1992 - 242 sider
Året er 2021 og menneskeheden har for
længst mistet forplantningsevnen. Samfundet er i opløsning og overvågnet af en
diktator. Verdens yngste borger er lige død
18 år gammel. Men pludselig dukker der
en gravid pige op midt i al elendigheden.
Bogen er også filmatiseret med Clive Owen
og Julianne Moore i hovedrollerne med
titlen ”Children of men”.
Jürgensen, Dennis

Gluchovskij, Dmitrij

Metro 2034
- forsvaret af Sevastopolskaja
Cicero, 2012 - 321 sider
Den hæsblæsende efterfølger til Gluchovskijs forrige bog ”Metro 2033”. På
Metrostationen Sevastopolskaja har man
mistet flere handelskaravaner, og en lille
gruppe sendes ud for at undersøge, hvad
der er sket i Moskvas Metro, hvor de måske
sidste overlevende fra en altødelæggende
atomkrig har etableret sig.
Hessérus, Madeleine

Byen uden kvinder
People’s Press, 2012 - 478 sider
Stockholm. En lang række kvindemord ryster byen og bevirker, at mænd og kvinder
kommer i kamp mod hinanden. Til sidst
bygger man en mur, der adskiller de to køn.

Kadavermarch
Tellerup, 1991 - 379 sider
Det livforlængende medikament LIFESUPPLY har den fatale bivirkning, at alle, der
dør med stoffet i kroppen, vender tilbage
som zombier, og zombierne har kun en
tanke i hovedet nemlig dejlig lækkert menneskekød. Romanen har opnået kultstatus
som den første danske zombieroman og
har inspireret flere danske forfattere til
at kaste sig ud i genren. Den har trods
emnet en meget humoristisk undertone,
der gør det hele lidt mere spiseligt. Dennis
Jürgensen har også udgivet en selvstændig
fortsættelse som hedder ”Kadaverjagt.

King, Stephen

Leis, Patrick

Opgøret

Requiem

Artia, 1994 – 1125 sider
En voldsom virus har lagt næsten hele
verden øde. En lille gruppe mennesker
er resistente, og de drages på mystisk vis
enten mod Det gode eller Det onde. Ikke
blot skal De gode kæmpe en hæslig kamp
for at overleve i en ødelagt verden, de skal
også belave sig på en altafgørende konfrontation mod De onde. Et af Stephen Kings
mastodontiske mesterværker, der også er
lavet som TV-serie under originaltitlen The
Stand og kan lånes på biblioteket.

Carlsen, 2003 - 324 sider
I et isoleret samfund i Skanderborg-området bliver den lille befolkning pludselig
angrebet af blodtørstige zombier. Det
bliver en drabelig kamp for overlevelse,
men zombierne får hjælp af den mytiske
”påkalder”, som kan styre de udøde. En
effektiv spændingsroman, der ofte omtales
som en slags uofficiel efterfølger til klassikeren ”Kadavermarch”, som du kan læse
om andetsteds i denne pjece. Og hvis du
ikke kan få nok af denne roman, hedder
efterfølgeren ”Pax immortalis”.

King, Stephen

Revolvermanden
Lademann, 2003 - 219 sider
Kings episke fantasyserie som han var
over 20 år om at skrive færdig. I en sælsom
middelalderlig verden drager vi med revolvermanden Roland gennem den glødende
ørken på jagt efter Det Mørke Tårn. Der er
i alt 7 bind i serien ”Det mørke tårn”, og de
skal læses i rækkefølge. Historien findes
også som graphic novels.
Leis, Patrick

Camp 41

Facet, 2011 - 2 bind
Der er zombier alle vegne, og civilbefolkningen er jaget vildt. Hæren forsøger uden
det store held at nedkæmpe de mange
blodtørstige sjæle. De få overlevende er
samlet i en lejr, som bliver kaldt ”Camp 41”
hvor frygt og vold er en del af hverdagen,
og ikke alle håndterer det store pres lige
godt.
Der er to bøger i serien. Første del hedder
”Reservatet”, og anden del hedder ”Heksehammeren”.

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.
Bogen er også fremragende filmatiseret
med Viggo Mortensen i hovedrollen, og
den kan lånes på biblioteket og er omtalt
andetsteds i denne pjece.
Maberry, Jonathan

Råd og fordærv
People’s Press Jr., 2012 - 456 sider
USA er ramt af en uforklarlig zombieepidemi, som danner rammen om et
post-apokalyptisk univers. 15 årige Benny
optages i broderens familieforetagende
som jager og dræber zombier. Undervejs
nuanceres billedet på mange måder og
der stilles spørgsmålstegn ved hvem der i

sidste ende er de værste monstre, de døde
eller de levende? Der er også udkommet en
del 2. som hedder ”Aske og ødelæggelse”.
Oliver, Lauren

Delirium

Politiken, 2012 - 360 sider
Når Lena fylder 18 år, så skal hun opereres
så hun kan leve trygt og roligt resten af
livet – uden smerte og uden kærlighed.
Men selvfølgelig går det galt, og Lena når
at forelske sig i drengen Alex. De beslutter
sig for at stikke af til vildmarken og leve
som lovløse. Men livet som lovløs er ikke
et nemt liv. Der er allerede planlagt flere
bøger i serien og heldigvis for det, for det
er virkelig en spændende historie.
Orwell, George

1984

Gyldendal, 1985 - 244 sider
Winston Smith arbejder i Ministeriet
for Sandhed, hvor han hver dag er travlt
beskæftiget med at omskrive historien,
så den passer til den gældende politiske
virkelighed. En dag lokkes Winston med
i et hemmeligt broderskab, og her møder
han den skønne Julia. Men overalt vogter
Big Brother, og tingene er måske/måske
ikke, hvad de giver sig ud for at være. En
klassiker der har skrevet sig ind i verdenshistorien som en af de væsentligste bøger
fra det 20 århundrede.
Rasmussen, Niels-Ole

Kongen af Ragnarok
Ries, 2005 - 366 sider
Danmark bliver ramt af en naturkatastrofe.
En fimbulvinter lægger sig over landet, og
alt bliver kaos. Alle står sig selv nærmest i
forsøget på at overleve i det dybfrosne og

øde land. Nu må landets kronprins træde
i karakter og forsøge at redde landet ud
af Ragnarok. En dystopisk roman hvor
København er scenen for de dramatiske
begivenheder.
Richardt Beck, Hanne

7 Sydøst

Gyldendal, 2011 - 309 sider
Året er 2033, og i Danmark sidder de konsekvente demokrater på magten. De går ind
for et stærkt kontrolleret samfund præget
af ensretning og kynisme. Samfundet er
delt op, i de der har arbejde, og de der er
arbejdsløse og kriminelle og som bor i yderbyerne. En samfundsbeskrivelse som er
meget påvirket af George Orwells ”1984”.

der myrdede hende. Men først skal han
som straf lige kæmpe til døden i FuldMetal
konkurrencen.

den nye udvikling, når naturen samtidig er
ved at gå i opløsning?

Silvestri, A.

Hjemkomsten

Valeta, 2011 - 777 sider
Et sted i København begynder mennesker
at genopstår, som blodtørstige zombier.
En lille gruppe overlevende prøver at tage
kampen op imod ondskaben. Men er det
overhovedet muligt at kæmpe mod en hær
af levende døde? En lang og blodig roman
som er et must, hvis man kan lide zombie
romaner, og så er den i oven i købet skrevet
af en dansker.

Turbine, 2013 - 416 sider
Bram mister på mystisk vis sin fireårige
søn, og han vil gøre alt for at finde ham
igen. Det viser sig, at mange andre børn
er forsvundet, og han opretter derfor et
detektivbureau, som skal opspore børnene
og få dem forenet med deres forældre.
Dystopisk roman som er skrevet i et filmisk
sprog og har helt sin egen stil. Romanen
kan også læses som en kommentar til
konflikten i mellemøsten.

Winter, Leon de

Pandaemonium

Twelve Hawks, John
Roth, Veronica

Den rejsende

Alvilda, 2012
Første bind i hendes serie Divergent. 16årige Beatrice er en afviger i en postapokalyptisk fremtidsverden. Hun passer ikke
ind i de 5 fraktioner, som samfundet er delt
op i. Derfor må hun gennemgå et aspirantforløb, som er livsfarligt, og som bliver
skæbnesvangert for hende. En velskrevet
trilogi som også bliver til en film i 2014
med blandt andre Shailene Woodley.

Per Kofod, 2008 - 398 sider
”De rejsende” er en gruppe af mennesker
med særlig evner. De har evnen til at
krydse over til andre riger, hvilket kan give
dem en indsigt, der kan redde den nuværende verden. Hovedpersonen Maya har til
opgave at beskytte de rejsende, men det er
ikke nemt at beskytte nogle i et samfund
styret af kontrol og overvågning. Bindet er
første del af en triologi. 2. del hedder ”Den
mørke flod”.

Silva, Freddy E.

Walker, Karen Thompson

Valeta, 2012 - 356 sider
År 2060. Det mest magtfule selskab i verden, mediekoncernen GigaMedia, afholder
en ny sæson af FuldMetal en brutal sport,
hvor forbrydere kæmper imod hinanden
uden regler. Nicholas King er uskyldig
dømt for mordet på sin kone og er besat
af at finde frem til sandheden om hvem

Lindhardt og Ringhof, 2012 - 269 sider
Julia på 11 år lever trygt i en helt almindelig middelklassefamilie i Amerika. Men så
indfinder den store katastrofe sig. Jorden
begynder at dreje langsommere og langsommere, og døgnet får flere og flere timer.
Men hvordan skal befolkningen tilpasse sig

Afvigeren

Mediatropolis

Miraklernes tid

Film
Blindness

Instruktør Fernando Meirelles
2008 – 1 dvd (121 min.)
En mand bliver pludselig blind. Alt fremstår grumset, mælkehvidt. De mennesker,
der hjælper ham, rammes også af ’den
hvide syge’, og epidemien spreder sig som
en løbeild! Myndighederne reagerer ved at
isolere ofrene i nogle ramponerede bygninger. Bygger på en roman af nobelprisvinderen José Saramago

I am legend

Instruktør Francis Lawrence
2008. - 1 dvd (ca. 96 min.)
Forskeren Robert Neville er strandet i et
fremtidigt helt mennesketomt New York,
efter et virusangreb har lagt byen og måske
verden øde. Han prøver at redde sig selv,
men han er ikke alene. Om natten og i

mørket lurer farerne. Filmen bygger på en
roman af Richard Matheson, der findes
på originalsproget engelsk på en række
biblioteker.

produceret, meget underholdende og ikke
mindst svært vanedannende. Serien er i sin
5 sæson, og pt. findes sæson 1 og 2 til låns
på bibliotekerne.

The Road

Zombieland

Instruktør John Hillcoat
2010 - 1 dvd (111 min.)
Filmen er baseret på Cormac McCarthys
roman af samme navn. Filmet i grå og blå
nuancer, der på fantastisk vis underbygger
stemningen af undergang og ødelæggelse,
følger vi en far og hans søns rejse mod
havet i en verden, der er lagt nærmest
øde efter en unavngiven katastrofe. Viggo
Mortensen yder en fremragende præstation, og det er på alle måder en film, man
bare bør se.

Instruktør Ruben Fleischer
2010 - 1 dvd (88 min.)
En epidemi har gjort næsten hele USA´s
befolkning til kødædende zombier. Et
umage firkløver af overlevende skal kæmpe
sig vej igennem det halve USA for at nå til
en forlystelsespark. Undervejs må adskillige zombier lade livet på de mest bestialske men også humoristiske måder. Det
bliver en blodig udviklingsrejse for de 4. I
hovedrollerne ses Woody Harrelson, Jesse
Eisenberg, Emma Stone og Abigail Breslin.

V for vendetta

Instruktør James McTeigue
2006 - 1 dvd (128 min.)
I en ikke så fjern fremtid har Kansler
Sutters kamp mod terrorisme forvandlet
landet til et fascistisk samfund, hvor demokrati er en saga blot. Sutter bliver imidlertid udfordret af den maskerede hævner V,
der bruger terrorismen som frihedskamp.
Bygger på Alan Moores klassiske graphic
novel af samme navn, der også kan lånes på
bibliotekerne.

The walking dead

Tilrettelægger Frank Darabont
2010
Amerikansk tv-serie baseret på Robert
Kirkman, Tony Moore og Charlie Adlards
berømte kult graphic novels af samme
navn. Vi følger en gruppe overlevende i
tiden efter, en stor zombie katastrofe har
lagt det meste af jorden øde. De er flot

Spil
The last of us
Sony Computer Entertainment Europe, 2013
– playstation 3
Actionspil hvor du har rollen som den
hårdkogte sortbørshandler Joel, der modvilligt påtager sig opgaven med at eskortere
en 14 årig pige i sikkerhed - ud af storbyen
og tværs gennem USA. Ikke det USA, som
du kender, men en grum version af USA
i ruiner. En frygtelig svampe-parasit har
hærget de sidste 20 år - og langt de fleste
mennesker er omdannet til kødædende
væsner. Et virkeligt anmelderrost spil, der
får det absolut bedste ud af din playstation.

Resident evil
- operation Raccoon City
CE Europe, 2012 - playstation 3
Endnu en shooter baseret på filmserien
af samme navn. Vi er nået til 4 del af
historien. Husker du Resident Evil 2 og 3?
Udbruddet af T-virus? Nu er du tilbage i
Raccoon City, men denne gang er du soldat
hos Umbrella Security Service. Dit teams
opgave er at finde T-virusset og slette alle
spor, som knytter Umbrella sammen med
det dødbringende virus. Men pas på! US
Special Forces er også på jagt efter virusset,
og byen er fyldt med sultne zombier!

The walking dead
- survival instinct
Coöperatie Activision Blizzard International,
2013 - playstation 3
Baseret på den uhyre populære tv-serie af
samme navn. I dette action- og shooterspil
følger vi sydstats-brødrene Daryl og Merle,
der kører tværs igennem Georgia, mens de
prøver at undslippe de horder af zombier,
der har skabt kaos overalt. Undervejs skal
der løses forskellige opgaver, og man skal
redde de mennesker, der ikke allerede er
blevet angrebet og spist af de aggressive
vandrende døde. Dette PS3 spil må dog
ikke forveksles med det geniale og prisbelønnede episodespil af samme navn, der
bl.a. vandt utallige priser som årets bedste
spil til ipad i 2012.
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