
Ward, J. R.: Vampyrkongen 
Tellerup,  2011. - 606  sider 

Vampyrkongen Wrath forelsker sig hovedkuls i den smukke 

halvblods Beth. Men samtidig må han forsvare sin art mod 

en ældgammel fjende, der er fast besluttet på at udrydde 

alle vampyrer i verden. 

 

 

 

 
Kay, Guy Gavriel: Sommertræet 
Per Kofod, 1990. - 296 sider 

Fantasy-fortælling om fem studerende fra universitetet i To-

ronto, der inddrages i kampen mellem onde og gode magter 

i middelalderriget Fionavar. 
 
 
 
 
 
Rothfuss, Patrick: Vindens navn 
Tellerup, 2008. -  382 sider 

Fantasy. Til Syvmilekroen kommer kronikøren en aften, og 

han får den mystiske kromands historie fra ekstraordinært 

begavet gøglerbarn til forældreløst gadebarn og til den le-

gendariske arkanist Kvothe på jagt efter hævn over hans for-

ældres mordere, de uhyggelige Chandrianere. 
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Byskov, Kristian: Mitose 
Emancipa(t/ss)ionsfrugten, 2013. - 119 sider 

Science fiction. Fortælleren vågner i et sammenbrudt samfund. 

De få overlevende må ernære sig ved algedyrknning, og lang-

somt bliver livet normaliseret under de unormale rammer, men 

ingenting er stabilt i en verden, hvor alting er i opbrud. 

 

 
 
Simmons, Dan: Hyperion 
Cicero, 1997. - 383 sider 

Science fiction. På planeten Hyperion i år 2760 rejser syv pilgrim-

me - bl.a. et fyrre-årigt spædbarn - ud for at finde uløste gåder 

om dem selv og universet - og for at hæve Tidsgravenes forban-

delse. 

 

 
Huxley, Aldous: Fagre nye verden 
Hovedland, 1998. -220 sider 

Fremtidsroman med satire over menneskenes stræben efter me-

kanisering, rationalisering og standardisering. Foregår anno 632 

efter Henry Ford.  

 

 

 
Gibson, William: Neuromantiker 
Per Kofod, 1993. -  322 sider 

Science fiction. Kunstige intelligenser kæmper om magten i en 

datastyret parallelverden i det 21. århundrede. Case - hacker og 

storbycowboy - involveres i kampen om en altomfattende matrix 

og bliver omgivet af robotlignende mennesker.  
 
 

Science Fiction 

Herbert, Frank: Klit 
Lindhardt og Ringhof. -  2010. -  696 sider 

Science fiction-roman om Paul Atreides, som forlader en barn-

dom i luksus for at modnes i det barske miljø, der hersker på 

den rå og ugæstfri planet, Klit. 

 

 

 
 
Colling Nielsen, Kaspar:  
Den danske borgerkrig 2018-24  
Gyldendal, 2013. - 222 sider 

I 2018-24 raser borgerkrigen med drab, selvtægt, sammenbrud 

og kaos til følge. 450 år senere fortæller rigmanden, der ved 

hjælp af stamceller stadig er i live, om sine tanker, tab og ople-

velser til sin talende hund. 

Weitze, Charlotte: Mørkets egne 
Samleren,  2005. - 130 sider 

Fortællinger, hvor der under tilsyneladende normale overflader 

skjuler sig noget mystisk og som regel foruroligende.  
 
 
 
 
 
Butscher, Jim: Stormfront 
Tellerup, 2009. - 220 sider 

Den unge Harry Dresden ernærer sig som professionel trold-

mand. Han foretager paranormale undersøgelser for folk, og 

politiet bruger ham også som konsulent, når de står over for 

overnaturlige fænomemener. Nu bliver Harry kaldt ud til et dob-

beltmord, hvor ofrenes hjerter er flået ud af kroppene. 
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