Framtidsskildringar och Science fiction , ett urval som finns på Nyströmska och/eller Stinsen
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Titel
Beskrivning
Liftarens guide till galaxen m. forts.Arthur Dents äventyr i universum och multiversum. Även radiopjäs, film, mm
De kosmiska havens bokanjärer
Till de tryckta böckernas försvar!
Stiftelsen och imperiet
Den till synes maktlösa Stiftelsen har överlevt, men klarar den konfrontationen med Imperiet?
Tidens död
Detta är en klassiker i tidsrese-genren. Den är tankeväckande, spännande och rolig
Den okända lagen
Han hatar planeten Jorden och allt det den står för…
Död robot
Mord på en robot? Elijah Baley upptäcker att hela jordens framtida existens står på spel.
Stjärnmörker
En civilisations undergång och födelsen av en ny…
Oryx och Crake
Skrämmande dystopi. Efter en ekologisk och vetenskaplig katastrof i en nära framtid…
The Year of the Flood
En framtidsvision, delvis satirisk, där humorn också finns med, om medicinska experiment
Exodus
En framtidsskildring om det som en gång i tiden kallades Sverige. Efter ett globalt atomkrig…
Kallocain
En skrämmande profetia om en världsstat där allt och alla kan kontrolleras
Fahrenheit
Dystopiklassiker om landet Fahrenheit 451. Är det där vi lever nu????
Starwars: Det mörka hotet
Bygger på George Lucas filmmanus. Berättar om hur stjärnornas krig började…
Hungerspelen
24 deltagare. Bara en överlever. Allt direktsänds…
Fatta eld
Fort. på den gastkramande framtidsskildringen Hungerspelen
johnny mnemonic
Sju tuffa, överraskande högteknologiska visioner om en möjlig? Framtid.
neuromancer
Svart, iskall thriller i en skoningslös framtidsvärld.
Vandraren
Maya, en harlekin, är född till att försvara Vandrarna. Science fiction-thriller.
Marsflickan
Ett rymdäventyr när det är som bäst av en av SF-genrens mästare
Starship troopers
Mänskligheten har tagit steget ut i rymden och börjat kolonialisera andra världar…
Enhet
Dorrit är i 50-årsåldern oduglig för samhället och ska hämtas…. Dystopi
Efter floden
En framtidsskildring om det som en gång i tiden kallades Sverige. Efter ett globalt atomkrig…
En levande själ
Obehaglig framtidsskildring med samhällskritik av medicinsk och teknisk forskning
Revolvermannen
Världen har gått vidare Vi möter Revolvermannen
Mimers brunn
SF-noveller om människans utsatthet i en alltmer avhumaniserad värld.
Den utvalde
En riktig science fiction-roman av bästa slag! Jonas lever i den bästa av världar,
ett samhälle där ingen fattigdom, inga krig, inga skilsmässor… Men hur är det egentligen?
Oönskad
Året är 2140 och tack vare ett nytt läkemedel är det möjligt att leva för alltid…
Aniara
Dystopiskt diktverk från 1956. Världsberömt. Har också gjorts till opera.
Detta är verkligheten
Ska drömmen styra verkligheten? Spännande prisbelönt science fiction.
Fly
Ett mönstersamhälle byggs på en avlägsen ö…
Svålhålet
Rolig tornedalska rymdberättelser.
Tandooriälgen
Framtidsdeckare
1984 Fruktansvärd framtidvision, en dystopi från 1949. En klassiker!
Eragon
"Jag ser de mäktiga krafterna i vårt land kämpa
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Den äldste
Brisingr
Efter Oz
Grön storm
Resan kan börja
Den sista människan
Om Om
0-zonen
Framtidens paradis
Därv
Världarnas krig
Från jorden till månen
Till jordens medelpunkt
Ful
Ful eller snygg?

om kontrollen över din vilja och ditt öde"
Forts. på Eragon och Den äldste
Miljöförstöringens konsekvenser
Om rovstäder som slukar och krossar små samhällen och förslavar befolkningen.
Framtidsskildring av miljökatastrof
Om människans sista tid då en stor pest härjar. Dystopi från 1826. Klassiker
Det absolut sista världskriget på jorden bryter ut...
Dystopi om miljökatastrof
Absurd och satirisk roman om 2200-talet. Jorden håller på att gå under och kan bara räddas…
Rolig, originell framtidsvision om Benedikt i Fjodorgrad, som en gång hette Moskva…
Epokgörande SF-roman från 1898. Joden invaderas av Marsinvånare…
Framtidsvision från 1865 av visionernas mästare alla kategorier
Äventyrsroman om en expedition som från en vulkan på Island ska ta sig in i jordens kärna.
Skön framtid? Skräckvision om en framtid där alla måste bli lika vackra…
Allt är lyx, vackert…, men allt känns fel! Tally inser vad som är fel och det är livsfarligt!

