Divergent

Veronica Roth
Dette er historien om Beatrice Rice,
kalt Tris, som lever i et fremtidig
Chicago. Samfunnet er delt inn i ulike
grupper som dyrker frem ulike
idealer. På 16-årsdagen må alle gjennom en test
for å finne sin gruppe, og hvilken gruppe man
er mest egnet til. I noen tilfeller viser
testen at noen passer inn i flere grupper. Disse
kalles Divergent, men man må selv velge. For
Tris blir denne avgjørelsen svært vanskelig, og
etter hvert skjønner hun at hun er fanget i et
farlig spill hvor mangel på kontroll og uærlighet
hersker. Spillet blir stadig farligere idet
makthaverne skjønner hvem Tris egentlig er.

Splintret (Livsloven-serien)
Neal Shusterman

Det er akutt mangel på organer. I
alderen mellom 13 og 18 år kan
foreldre la barnet sitt bli
fragmentert. Da blir kroppene
demontert og alle barnets
organer blir transplantert inn i ulike mottakere.
Foreldrene til Connor ønsker å bli kvitt ham
fordi han er vanskelig å kontrollere. Risa som er
foreldreløs, skal fragmenteres for å kutte
kostnadene til barnehjemmet. Lev er en tiende,
et barn født for å bli organdonor. Ved en
tilfeldighet bringes disse tre sammen, og
sammen prøver de å overleve gjennom en
desperat ferd tvers over USA. Hvis de overlever
18-årsdagen, kan de unnslippe å bli
fragmenterte, men når hver del av dem, fra
hendene til hjertene, er ønsket av en gal
verden, virker 18-årsdagen langt
unna. Fortellingen setter fokus på hva det
virkelig vil si å være i live, ikke bare der livet
begynner og hvor det ender.

Gone

Michael Grant
Et øyeblikk. Alle er borte. Forsvunnet.
Alle over 15 år forsvinner. Ingen
voksne. Mobiltelefoner virker ikke.
Internett og TV har gått i svart. Det er
ikke mulig å få hjelp. Heller ingen
mulighet til å finne ut hva som
egentlig har skjedd. Sult truer. Bøller tar
styringen. En skummel skapning lurer rundt.
Dyr forandrer seg. Tenåringene selv utvikler nye
sider - noen får uforståelig, farlig, dødelig makt som vokser seg større og større for hver dag.
Det er en skremmende ny verden. Man må
velge side, en kamp er under
oppseiling. Vestkant mot østkant. Mektige bøller
mot de svake. Og tiden er i ferd med å renne ut:
På din egen femtenårsdag forsvinner du,
akkurat som alle andre. Spennende science
fiction-thriller for ungdom som er umulig å
legge fra seg!

Dystopier

Cassias valg
Ally Condie

I Samfunnet er det funksjonærene
som bestemmer. Hvem du skal
elske. Hvor du skal arbeide. Når du
skal dø. Cassia har alltid stolt på
systemet. Ingen høy pris å betale for
et langt liv, en perfekt jobb, den
ideelle ektefelle. Så da bestevennen viser seg på
skjermen som hennes match, er hun ikke i tvil
om at han er den rette for henne. Ikke før et
annet ansikt, et kort øyeblikk, dukker opp på
skjermen før den går i svart. Snart stilles Cassia
overfor umulige valg, mellom Xander og Ky,
mellom den trygge tilværelsen hun
kjenner, og en vei ingen annen har våget å gå før
- et valg mellom lojalitet og lidenskap.
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Skremmende
framtidssamfunn.
Kampen for å
overleve.

Flukten (Beta-serien)
Torborg Igland

Norden 60 år frem i tid. 15-åringene
Kodak, Livni og Jor bor i Skandia.
Det har gått ti år siden statskuppet
og de nordiske landenes identitet er
utslettet og den totalitære staten
Skandia har vokst frem. Katastrofer har etterlatt
naturen full av gift og havet utilgjengelig. Kunst,
litteratur og musikk er forbudt. Nesten ingen
vet hva familieliv er, de fleste vokser opp i
dormer, med hard konkurranse om å bli utvalgt
til offiserstrening og et privilegert liv. Like før
den fryktede Utvelgelsen oppdager de tre
ungdommene en grusom hemmelighet. Noe
må skje. De ser hva de må gjøre. Dette er en
fortelling som tar opp utfordrende temaer som
hva hjernevasking egentlig er, motstand, vold,
pasifisme og politikk.

Rød revolt

Pierce Brown
16 år gamle Darrow tilhører
fargekoden Rød, den laveste kasten
av arbeidere, og er en av mange
tusen menn og kvinner som lever i
huler under jorden på planeten
Mars. De bruker livet sitt på å utvinne
verdifulle ressurser, slik at menneskene en dag
kan bo på Mars. Men Darrow er blitt lurt. Mars
er allerede et beboelig sted, og Darrow og
resten av menneskene i hans kaste blir brukt
som slaver for en dekadent overklasse. Et
opprør er på gang. Darrow slår seg sammen
med en motstandsgruppe for å infiltrere
herskerklassen. Han gjør alt for å ødelegge sine
fiender og begynner på en eliteskole for
gullbarn. Der starter ferden for å redde alle han
er glad i.
Dette er første bok i en trilogi og er en blanding
av dystopi, science fiction og fantasy.

Uglies

Scott Westerfeld
Uglies er den første boken i en trilogi
som foregår i en framtidig penverden hvor alle blir operert som 16
åringer for å bli vakre som
supermodeller. Store øyne, fyldige
lepper, ingen er for tykke eller for tynne. Alle er
perfekte. De fleste tenker at det er bra, at ingen
lenger dømmes av utseendet alene. Men for
dem som bor i Smoke, et opprørersamfunn
langt utenfor sivilisasjonen, er situasjonen en
annen: Tenåringene her nekter å la seg operere.
Hovedpersonen Tally oppdager snart at penverdenen er alt annet enn pen når det kommer
til stykket.

I morgen er alt mørkt
Sigbjørn Mostue

En epidemi sprer seg fra Asia og
verden over, også til lille Norge.
Brage er en vanlig tenåring. En
høstdag kommer det en
urovekkende nyhetsmelding fra
Japan, en stor flokk mennesker har gått amok,
og tilsynelatende blinde av raseri går de løs på
alt og alle som kommer i deres vei. Noen uker
senere har fenomenet spredd seg til store deler
av verden. Internett og tv virker ikke lenger, folk
flykter, samfunn går i oppløsning, og så meldes
det at smitten har nådd Halden. Brage blir stilt
overfor umulige valg når familien og
venneflokken splittes. For å overleve og unngå å
bli smittet må han søke tilflukt i skogen. Han er
ikke alene om å se denne løsningen, og snart
dannes et lite samfunn der ute mens de
forrykte herjer i byene. Men det spørs hvor
lenge de er trygge i skogen. Dette er en dystopi
hvor villmark og overlevelse står sentralt.

Den 5. bølgen
Rick Yancey

Den 5. bølgen er i emning, bølgen
som skal utrydde verden. På en øde
motorvei flykter Cassie fra Dem.
Vesenene som bare ser
menneskelige ut, og som streifer
omkring i utkanten av byene og dreper alle de
ser. De har spredt de siste overlevende på
Jorden for alle vinder. Cassie tenker at om hun
skal ha en sjanse til å overleve må hun være
alene, men det er før hun møter Evan Walker.
Han er forførende og mystisk og kanskje
Cassies eneste håp om å redde broren, og
kanskje til og med seg selv. Men Cassie blir nødt
til å velge mellom tillit og fortvilelse, mellom
trass og tiltro, mellom liv og død. Mellom å gi
opp og konfrontere.

Ett sekund om gangen
Sofia Nordin

Familien til 13 år gamle Hedvig dør
av en mystisk feber. Hun forlater
leiligheten med de døde liggende
igjen, og vet ikke om det finnes flere
mennesker igjen i
verden eller om hun er helt alene. Det er døde
folk over alt. Hun sykler til skolen fordi hun vet
skolen har en del friluftsutstyr, og pakker med
seg det hun klarer. Utenfor byen har skolen en
undervisningsgård med dyr. Hedvig drar dit.
Hun lager seg en tilværelse der, og lærer seg å
tenne bål og melke kyrne. Etter en stund føles
det ganske normalt, selv om skyldfølelsen over
å ha dratt fra familien, og å være eneste
overlevende, stadig innhenter henne. Hun
frykter en ensom tilværelse. Men en dag dukker
det opp en jente på gården. Sammen prøver de
å skape en tilværelse midt i all uvissheten.
Første bok i trilogi.

