


Ali Zongo - Bog 1
af Henrik Einspor
Kurt tror ikke på liv i rummet, men 
det gør hans far. På en aftentur ser 
de et stjerneskud, der ikke ser helt 
normalt ud og det viser sig da også, 
at et rumskib er landet lige midt i 
skoven. De tager den lille rumfyr med 
hjem, og heldigvis er Kurts mor på 
hospitalet, for det er ikke helt nemt at 
holde Ali, som de kalder ham, skjult 
eller forklare ham, hvordan tingene 
fungerer på jorden. 
1. bog i Ali Zongo. Fra 9 år

Ormehullet
af Merlin P. Mann. Illustreret af Jan Kjær.
Kostskolen Alienberg er sidste 
chance for ballademageren Denni. 
Han er kun lige ankommet, da han 
møder pigen M-I. Hun vil stikke af, 
da hun siger lærerne vil hjernevaske 
dem. Men først skal de redde hendes 
ven Bof, som befinder sig i kælderen. 
Her får de sig dog noget af en overra-
skelse, da de finder ud af, at lærerne er 
forklædte rumvæsener. 
1. del af Alienberg-agenterne. Fra 8 år

Projekt Kerberos - bind 1: 
Skyggebyen
af Benni Bødker
Da Fumi er på vej hjem fra skole, bli-
ver metroen udsat for et terrorangreb. 
For at slippe hurtigt væk fra det kaos 
der opstår, skyder han genvej gennem 
Skyggebyen, selvom hans forældre 
har forbudt ham at komme der. Her 
bliver han overfaldet og hører en 

stemme hviske, at han har særlige 
evner. Da Fumi endelig er hjemme og 
finder sine forældre livløse, går det op 
for ham, at noget er helt galt. 
Serien er i seks bind. Læs også Kaptajn 
Prometeus af samme forfatter. Fra 10 år

Robert og robotten
af Jesper Nicolaj Christiansen
Robert bor alene med sin onde mo-
ster, da hans far og mor er døde. En 
tidlig morgen, da Robert bærer affald 
ud, lander en robot lige midt i haven. 
Den præsenterer sig som 1NR og 
siger, den har brug for Roberts hjælp 
til at redde jorden. Den onde general 
Za’tan og de frygtelige Demuner vil 
dræbe alle på jorden, hvis ikke de 
stopper dem. 
Læs også 2. del: Kaptajn Blod. Fra 10 år

Virus
af Martin Glaz Serup. 
Illustreret af Morten Voigt.
En farlig virus hærger på jorden, så 
Malte og hans familie skal evaku-
eres til habitaterne, som er et sted i 
rummet. Mens de flygter, overhører 
Malte to mænd snakke om, at det hele 
måske bare er et mediestunt og Malte 
bliver i tvivl. Hvad nu hvis der slet 
ikke er nogen virus? Hvor skal de så 
hen? Han stikker af og møder Katrin 
og sammen prøver de at gemme sig, 
men soldaterne haler ind på dem.
En del af serien Billedroman. Fra 10 år

2099

Hvordan mon verden ser ud 
i 2099? Lever vi stadig på 
jorden eller flyver vi rundt 
ude i rummet? Er alting 
styret af computere? Af rum-
væsener? Skal man stadig gå 
i skole? Spise grøntsager? 
Eller kan alle sygdomme 
helbredes?
Hvad nu hvis alle kunne 
leve for evigt? Eller en virus 
udslettede alle på jorden - på 
nær en? Hvad nu hvis sam-
fundet bestemte alt, hvad du 
skulle tænke og gøre? Hvis 
teknologien styrede alt? 
Hvad nu hvis der landede et 
rumskib lige midt i din have? 
Bøgerne i denne folder har 
svaret! Her finder du science 
fiction bøger og fremtids-
fortællinger. Sæt dig godt til 
rette og tag med til en helt 
anden verden, end den du 
kender!

Let science fiction
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Den komplette guide 
til galaksen
af Douglas Adams
Det startede med “Håndbog for vakse 
galakse-blaffere” og siden voksede 
serien, som i dag er en klassiker. Den 
handler om Arthur, der ufrivilligt 
kommer på en fantastisk intergalak-
tisk blaffertur, da jordens undergang 
er nær. I 2009 blev serien afsluttet på 
fornem vis med sjette bind “Og noget 
andet er -” af Eoin Colfer. Den første 
bog blev filmatiseret i 2005. 
Fra 13 år

Lazarusfænomenet
af Kjetil Johnsen
17-årige Emma vågner op efter en 
bilulykke kun for at finde ud af, at 
hendes familie er død. På nær lil-
lebroren. Hendes onkel Henry tager 
sig af hende efter ulykken, men Emma 
plages af en fornemmelse af deja-vu 
hele tiden. Lægerne siger, det skyldes 
ulykken, men Emma kan huske, at 
hun også havde det sådan før. Lang-
somt går den uhyggelige sandhed op 
for hende.
1. del af Den fjerde parallel. Fra 13 år

Lærkelyset eller 
De hvide edderkoppers hævn! 
eller Saturns ringe tur-retur! : 
en nervepirrende fortælling om 
et ukueligt mod i de fjerneste 
egne af det ydre rum
af Philip Reeve
Hæsblæsende rumeventyr om Art 
og hans søster Myrtle. De bor i et 
gammelt hus, der er i kredsløb om 
Månen, mens universet er befolket af 
sære væsener. Da de får uventet besøg 
af en flok hvide edderkopper, må de 
flygte over hals og hoved. De lander 
på månen, hvor de får hjælp af kaptajn 
Jack Havock, der tager dem med på sit 
æterskib Sofronia.
1. del i serie. Fra 12 år

Mission i rummet
af Steve Barlow
I denne bog er du selv hovedperson 
og skal styre en mission ud i rummet. 
Du er en dygtig astronaut i UNSA, 
som er FN’s rumforskningsagentur. 
De har mistet kontakten med deres 
base på månen og du bliver nu sendt 
ud for at finde ud af, hvad der er 
galt. Hvordan turen kommer til at 
gå, afhænger helt af de valg, du tager 
undervejs.
Fra 10 år

Alien Feast
af Michael Simmons
Humoristisk bog om William, som 
lever i år 2017, hvor menneske-
ædende rumvæsener har invaderet 
jorden. De er dog skrumpet ind i 
antal, grundet en virus. Men de har 
nået at fortære Williams stedforældre, 
hvilket han egentlig ikke er ked af, da 
de behandlede ham dårligt. Men da 
rumuhyrerne kidnapper forældrene 
til barndomsveninden Sophie, som 
William er lidt vild med, må der gøres 
noget. 
1. del af Første invasions krønike. Fra 12 år

Brølet
af Emma Clayton
Intenst drama, som udspiller sig i et 
fremtidigt London, hvor folk bor i 
tæt betonslum bag tykke mure, der 
skal skærme dem fra sygdom blandt 
dyrene på den anden side. Pigen Ellie 
er blevet kidnappet. Hendes forældre 
tror hun er død, men hendes tvil-
lingebror Mika kan mærke, hun er i 
live. Det viser sig, at han er nødt til 
at deltage i det farlige computerspil 
“Rumjagt” for at finde hende.
Fra 12 år

Fjerne galakser, det ydre rum, andre planeter og parallelle verdener
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for byen lever de deforme mutanter 
- Golakkerne. Da de angriber får det 
konsekvenser for både Jonah og hans 
familie.
Læs også 2. del: Genfødt og 3. del: Gudløs. 
Fra 13 år

Jules Vernes En verdens-
omsejling under havet
af Jules Verne. Bearbejdet af Peter 
Gotthardt. Illustreret af Sussi Bech.
Jules Verne betegnes ofte som at 
høre til blandt science fiction gen-
rens fædre. Han skrev om ubåde og 
månerejser længe før, de rent faktisk 
fandt sted. Her får du en genfortæl-
ling om Professor Arronax’ rejse til 
Stillehavet for at opklare mysteriet 
om et ukendt søuhyre. Bogen er flot 
illustreret med indlagte tegneserie-
sider og er en del af serien: Carlsens 
moderne klassikere. Læs også Rejsen 
til månen og Rejsen til jordens indre 
af samme forfatter.
Fra 11 år

Kopierne
af Jesper Wung-Sung
Jonas er en helt almindelig dreng, der 
går til fodbold og drømmer om den 
smukke Maria. Men tingene er ikke, 
som Jonas tror. For en dag, da han 
kommer hjem, vil hans forældre ikke 
lukke ham ind. Pludselig dukker en 
dreng op i døren, der ligner Jonas på 
en prik, og nogle mystiske mænd vil 
gerne snakke med ham. Jonas flygter 
ind i skoven, hvor han møder Ian og 
Ronnie. Det viser sig, at de er forbun-
det på uhyggelig vis.
Fra 13 år

Laura Browns CO2-dagbog 
2015
af Saci Lloyd
Aktuel og skræmmende bog. Året er 
2015 og 16-årige Laura Brown bor 
i London med sin familie. Katastro-
fale klimaforandringer har medført 
kvoter på CO2. Laura fører dagbog 
over, hvad det betyder for familien; 
begrænsninger på alt. Det er slut med 
at køre bil, tage lange bade og høre 
musik dagen lang. I dagbogen fortæl-
ler hun om det ændrede liv sammen 
med forelskelser, skole og sit band 
Dirty Angels.
Læs også: Laura Browns CO2-dagbog 
2017. Fra 12 år

Mens vi endnu er her
af Susan Beth Pfeffer
Gribende fortælling i dagbogsform 
skrevet af 16-årige Miranda, det år en 
asteroide rammer månen, og natur-
katastroferne breder sig verden over. 
Familien får hamstret godt med mad 
og tøj, og holder længe humøret oppe. 
Men da vinteren sætter ind, isolatio-
nen breder sig og lagret af dåsemad 
er ved at slippe op, forsvinder håbet 
langsomt.
Fra 12 år

Exit Jorden
af Lars Bøgeholt Pedersen
Mark lever i en fremtidig verden, hvor 
det meste af jorden er oversvømmet. 
Husene står på søjler og han sejler til 
skole på sine ombyggede jetski. En 
morgen støder han ind i pirater, der 
stjæler dem. Mark tør næsten ikke 
sige det til sin far, men han bliver ikke 
sur - de skal nemlig flytte til Mars og 
så får Mark ikke brug for dem mere. 
Men Marks ven Joe synes alligevel, de 
skal prøve at få dem tilbage.   
1. del af Kampen om Mars. Fra 10 år

Forfatningen
af Gemma Malley
I fremtiden er det blevet muligt at 
leve for evigt og derfor er det forbudt 
at få børn. Men Annas forældre brød 
reglen, og nu bor hun på Grange Hall 
sammen med de andre Overskuds-
børn, som de bliver kaldt. Her er de i 
lære for at skulle tjene alle de gamle. 
Men en dag dukker drengen Peter op 
og han opfører sig helt anderledes. 
Og Anna begynder at få nye tanker 
om fremtiden.
Fra 13 år 

Golak
af Josefine Ottesen
Efter en atomkrig er jorden næsten 
ødelagt. Vi følger 16-årige Jonah, som 
føler sig anderledes og indespærret 
i den lille fattige bjerglandsby, hvor 
han bor, og hvor hverdagen mest 
består af bøn og hårdt arbejde. Uden-

Når naturen styrer og virusser hærger
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Når samfundet kontrollerer og teknologien overvåger

Dødsspillet
af Suzanne Collins
16-årige Kattua lever i en fremtid, 
hvor unge mennesker en gang om året 
skal kæmpe mod hinanden i Døds-
spillet, hvor der kun er én vinder. 
Ved udtrækningen må hun sande, at 
det, der er værre end hendes værste 
frygt, er blevet til virkelighed. Godt 
nok bliver hun ikke selv udtrukket, 
men det gør hendes lillesøster. Kattua 
overtager hendes plads og så starter 
forberedelserne til spillet. Men hvor-
dan skal Kattua, trods gode jagtevner, 
klare sig mod flere, der har trænet 
til spillet hele deres liv? Dødsspillet 
kommer som film i 2012.
Læs også 2. del: Løbeild og 3. del: Oprør. 
Fra 13 år

Matched : Cassias valg
af Ally Condie
Alt er bestemt for 17-årige Cassia. 
Hvad hun skal spise, arbejde med, 
hvem hun skal giftes med og hvornår 
hun skal dø. Hvilken musik hun må 
høre og hvilke digte, hun må læse. 
Men da samfundet laver fejl i Cassias 
matchingkort, der beskriver hendes 
udkårne, begynder hun at tvivle. Har 
samfundet mon valgt rigtigt? Cassias 
følelser ændrer sig – ikke bare overfor 
hendes match, men også overfor hele 
samfundet.
1. del i serie. Fra 14 år

Uglies
af Scott Westerfeld
15-årige Tally lever i et samfund, hvor 
alle bliver opereret smukke, når de 
fylder 16 år. Hun kan ikke vente til, at 
det bliver hendes tur til at flytte over 
i New Pretty Town, feste og hænge 
ud med alle de andre smukke. Men 
kort tid inden operationen bliver hun 
venner med Shay, som planlægger at 
stikke af og tilslutte sig et samfund, 
hvor folk lever som i gamle dage, og 
hvor ingen er opereret. Tally bliver 
stillet overfor et umuligt valg. 
Læs også 2. del: Pretties og 3. del: Specials. 
Fra 12 år

Blackout
af Sam Mills 
Tankevækkende roman med refe-
rencer til Orwells klassiker “1984”. 
Stefan er 16 år og bor i et fremtidigt 
England, der styres af frygt for terror. 
Staten foretager offentlige henret-
telser, der er overvågningskameraer 
overalt og bøger censureres eller 
omskrives. Da Stefans far, der er bog-
handler, skjuler en eftersøgt forfatter, 
sættes Stefan i et dilemma. Skal han 
holde mund og være loyal mod sin far 
og den oprørsgruppe, han støtter? El-
ler skal han være tro mod staten? 
Fra 14 år

De hvide mænd
af Kenneth Bøgh Andersen
Edwin på 21 år lever i en fremtid, 
hvor der kun er plads til de stærke. 
Han går til studentereksamen og skal 
som alle andre bestå med et gennem-
snit på 10, ellers bliver han hentet af 
De Hvide Mænd. Han plejer at være 
velforberedt og få gode karakterer, 
men nu har han svært ved at koncen-
trere sig og hans karakterer er raslet 
ned. Han frygter konsekvensen.
Fra 14 år

http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field4=forfatter&term4=scott&term2=uglies&field2=titel&term3=&field3=emne&field1=fritekst&term1=&mat_text=%22%22&mat_ccl=&term_mat%5B%5D=&field_sprog=&term_sprog%5B%5D=&field_aar=year_eq&term_aar%5B%5D=
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field4=forfatter&term4=collins&term2=d%F8dsspillet&field2=titel&term3=&field3=emne&field1=fritekst&term1=&mat_text=%22%22&mat_ccl=&term_mat%5B%5D=&field_sprog=&term_sprog%5B%5D=&field_aar=year_eq&term_aar%5B%5D=
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field4=forfatter&term4=mills&term2=blackout&field2=titel&term3=&field3=emne&field1=fritekst&term1=&mat_text=%22%22&mat_ccl=&term_mat%5B%5D=&field_sprog=&term_sprog%5B%5D=&field_aar=year_eq&term_aar%5B%5D=
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field4=forfatter&term4=kenneth&term2=de+hvide+m%E6nd&field2=titel&term3=&field3=emne&field1=fritekst&term1=&mat_text=%22%22&mat_ccl=&term_mat%5B%5D=&field_sprog=&term_sprog%5B%5D=&field_aar=year_eq&term_aar%5B%5D=
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field4=forfatter&term4=ally&term2=matched&field2=titel&term3=&field3=emne&field1=fritekst&term1=&mat_text=%22%22&mat_ccl=&term_mat%5B%5D=&field_sprog=&term_sprog%5B%5D=&field_aar=year_eq&term_aar%5B%5D=


Fortryllende, hæsblæsende og eventyrlige Sci-fi film

sener, der tidligere var hans fjender, 
er nu de eneste, som kan hjælpe ham.
Fra 15 år

I am legend
Dvd, 2007
New York er lagt øde, efter en uhel-
bredelig virus har udslettet befolk-
ningen. Eneste menneske tilbage er 
Robert Neville, der er immun overfor 
virussen og som forsker i at finde 
en modgift. Men han er ikke alene. I 
mørket lever mutanter for virussen, 
som ikke tåler dagslys. De venter kun 
på, at han skal begå en fejl, så de kan 
angribe ham. Spørgsmålet er hvor 
længe, han kan holde dem på afstand.
Fra 12 år

Rejsen til jordens indre
Dvd, 2009
Videnskabsmanden Trevor Ander-
son har ikke den store succes som 
forsker. Da han skal passe sin nevø, 
går turen pludselig til Island, da der 
er aktivitet ved en af de vulkaner, 
som Trevor overvåger. Her slår de sig 
sammen med en islandsk bjergguide, 

for at følge i fodsporene på Trevors 
forsvundne bror, som var Verne-fana-
tiker og troede på Jules Vernes bog. 
Sammen begiver de sig nu af sted på 
en farefuld rejse til jordens indre.

Wall·E
Dvd, 2008
Året er 2700 og menneskene har for 
længst forladt en udpint jord og bor 
nu på et gigantisk rumskib. Tilbage på 
jorden er den lille robot Wall·E, som 
dag efter dag sorterer kæmpemæssige 
bunker skrot. Han hives ud af sine 
vante rutiner, da robotsonden EVA 
dukker op. Tryllebundet sætter han 
hende ind i sin verden, men da EVA 
pludselig lukker ned og bliver hentet 
af en rumfærge følger Wall·E med. 
Det viser sig, at EVA var på en helt 
speciel mission.
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Avatar
Dvd, 2009
Jack Sully, der er tidligere soldat, 
bliver hyret til en ekspedition på den 
fremmedartede måne Pandora, hvor 
han skal blive en del af den indfødte 
befolkning, for at få adgang til et 
dyrebart mineral. For at kunne være 
på Pandora skal Jack styre en Avatar, 
som er en blanding af et menneske 
og de indfødte tre meter høje, blå 
væsener Na´vi. Efterhånden som Jack 
nærmer sig sit mål, begynder han 
dog at stille spørgsmålstegn ved hele 
turens mission. 
Fra 15 år

District 9
Dvd, 2009
For 20 år siden ankom et kæmpe 
rumskib med svækkede rumvæsener 
fra en fjern ødelagt verden. De lever 
nu i et isoleret slumkvarter i Sydafrika 
- District 9.  Et privat selskab er blevet 
hyret til at tvangsflytte de mange 
millioner væsener, men da lederen 
Wikus, bliver smittet med en virus, 
må han flygte ind i District 9. De væ-
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