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Oryx & Crake (2003)
av Margaret Atwood
En bok om världens undergång, orsakad av en enda dåre. 
Drömmen om en renare, vackrare värld driver Crake till att 
utnyttja sina finansiella resurser och medicinska kunskaper 
för att iscensätta Den Stora Katastrofen och förverkliga sin 
vision av en värld etniskt rensad från homo sapiens sapiens. 
Kvar i ruinerna efter civilisationen finns Snowman, vittne 
till förödelsen och mentor åt de genmanipulerade  
”naturbarn” som har lämnats kvar för att befolka den 
förödda världen. Första delen i en lysande trilogi.

Oryx & Crake 149:-  Pocket. Art.nr. 129432

Exquisite Corpse (1996)
av Poppy Z Brite
Vi följer med massmördaren Andrew Compton på
hans mordodyssé. Romanen börjar när han lyckas fly från 
fängelset genom att dö (!). Han finner ett villigt offer i Jay 
Byrne, som själv är en massmördare. Tillsammans finner 
de en omtumlande kärlek och lyckan i att leva ut sina  
förvridna lustar och drifter. En magstark och  
provocerande roman, men också mycket bra.     

Exquisite Corpse 129:-  Pocket. Art.nr. 76907

Kindred (1979)
av Octavia E. Butler
26-åriga Dana förflyttas utan förvarning från hemmet 
i vår tids Kalifornien till sydstaterna före amerikanska 
inbördes kriget. Rufus, sonen till en vit plantageägare, 
håller på att drunkna och Dana kallas för att rädda 
honom. Gång på gång förs hon tillbaka i tiden, och varje 
besök blir längre och farligare när hon tvingas stå ut med 
att leva ett slavliv för att försöka se till att hennes egna 
farföräldrar föds. 

Kindred 129:-  Pocket. Art.nr. 129021
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The Amazing Adventures 
of Kavalier & Clay (2000)
av Michael Chabon
En natt 1939 hamnar Joseph Kavalier i sovrummet 
hos sin kusin Sam Clay, efter en svår flykt från Prag. 
Tillsammans skapar de en seriehjälte, ”The Escapist”, 
en nazidräpande räddare av förtryckta människor över 
hela världen. Men Josef drömmer själv om att rädda sina 
släktingar i Europa, och med dem resten av världen.

The Amazing ... 99:-  Pocket. Art.nr. 49809

The Bloody Chamber (1979)
av Angela Carter
En novellsamling med mörkt sagotema. Carter lyfter upp 
en våldsam, sexuellt laddad underton i folksagorna och 
visar på hur patriarkala strukturer har format  
berättelserna. Titelns blodiga kammare förekommer i 
Carters version av sagan om riddar Blåskägg. Skön heten 
och Odjuret, Mästerkatten i stövlar, Snövit och Törnrosa 
återberättas också. Mest känd är kanske ”The Company 
of Wolves”, en av tre historier i samlingen som inspirerats 
av Rödluvan och vargen.     

The Bloody Chamber 169:-  Storpocket. Art.nr. 140660

Babel-17 (1966)
av Samuel R. Delany
En klassiker på temat ”språket formar tanken”. Titelns 
Babel-17 är en kod som används av fienden i ett  
interstellärt krig långt in i framtiden. Poeten och kod-
knäckaren Rydra Wong anlitas för att dechiffrera  
koden, men inser snart att det snarare handlar om ett språk 
med makt att förändra perceptionen hos den som lär sig 
det. En riktigt kul äventyr-i-rymden-bok med många för 
sin tid nydanande tankar!

Babel-17  149:-  Pocket. Art.nr. 89951



The Neverending Story (1979)
av Michael Ende
En tysk allåldersklassiker, här i engelsk översättning. Den 
ensamma och olyckliga pojken Bastian dras in i en bok om 
landet Fantásien. Där pågår något mycket märkligt. Rikets 
härskarinna är döende och hela landsändar försvinner,  
slukade av Intet. Bastian måste hjälpa Fantásias invånare 
och förstå den sanna innebörden av inskriptionen ”Gör vad 
du vill”, som står att läsa på symbolen för den sjuka  
kejsarinnans oinskränkta makt.

The Neverending Story 95:-  Pocket. Art.nr. 19749

Howl’s Moving Castle (1986)
av Diana Wynne Jones
I ett fjärran land, där det finns både sjumilastövlar och
osynlighetsmantlar, bor Sophie. Eftersom hon är äldst av 
tre systrar vet hon att det kommer att gå illa för henne. 
Det är ju alltid den yngsta som lyckas bäst. Mycket riktigt 
råkar hon ut för en elak häxa som förvandlar henne till en 
gammal gumma. Hon flyr hemifrån under ett förskräckligt 
oväder och tar jobb hos den mystiske trollkarlen Howl.

Howl’s Moving Castle 119:-  Pocket. Art.nr. 7997

The Haunting  
of Hill House (1959)
av Shirley Jackson
En klassisk spökhistoria som har filmats två gånger och 
inspirerat många skräckförfattare. Fyra ganska  
excentriska individer anländer till egen domen Hill House, 
där spökjägaren doktor Montague hoppas hitta bevis för 
övernaturliga händelser. En av gästerna, den  tillbaka-
dragna Eleanor, börjar uppleva märkliga saker och tycks 
knyta nära band till huset.

The Haunting ... 185:-  Storpocket. Art.nr. 157544 
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Swordspoint (1986)
av Ellen Kushner
Charmig fantasy om duellisten Richard St Vier som fram lever 
sina dagar i Riverside, en stad med drag av ett svunnet  
London. St Vier och hans älskare, den deprimerade studenten 
Alec, dras in i en härva av intriger i den politiskt turbulenta 
staden, där varje konflikt kan lösas med en duell. Kushner 
har en skarp och ironisk prosa, och kärlekshistorien mellan  
St Vier och Alec hör till de bästa inom genren. Boken fick en 
uppföljare 2006 i ”The Privilege of the Sword”.

Swordspoint 95:-  Pocket. Art.nr. 21053

Biting the Sun (1979)
av Tanith Lee
Två utopiska/dystopiska sf-romaner, ”Don’t Bite the Sun” 
och ”Drinking Sapphire Wine”, i samlingsutgåva. Livet är 
underbart. Inga nöjen är otillåtna, ingen risk för stor, och det 
finns inget att ta ansvar för. Inte om man är ”jang”, ung-
domar som lever i kupolstaden Four BEE på en ogästvänlig 
ökenvärld, ompysslade av robotar och med förmåga att byta 
kroppar och kön efter behov.  

Biting the Sun 89:-  Pocket. Art.nr. 41845   

The Left Hand of Darkness (1969)
av Ursula K. Le Guin
En av science fiction-genrens mest uppmärksammade romaner 
någonsin. Handlingen tilldrar sig på planeten Gethen, där 
konstant istid, snö och kyla råder. Ingenting växer, inga strider 
utspelas och ingen kärlek frodas. Varelserna på Gethen är 
androgyna och antar antingen manligt eller kvinnligt kön under 
perioder då fortplantning sker. När människan Genly  
kommer till Gethen för att erbjuda medlemskap i en allians 
med humanoidbebodda världar möts han av fientlighet. 

The Left Hand of Darkness 110:-  Pocket. Art.nr. 1590
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Solaris (1961)
av Stanislaw Lem
Romanen som låg till grund för Tarkovskijs film, om en 
astronaut som anländer till en rymdstation i omloppsbana 
runt vattenplaneten Solaris. Han har i uppdrag att utreda 
en serie mystiska händelser på stationen - förträngda  
minnen tycks ta fysisk form och bli verkliga. Snart dyker 
hans egen döda flickvän upp. Fenomenen förefaller knutna 
till vattenplaneten som har en minst sagt märklig bana och 
kanske, kanske inte, besitter ett slags medvetande.

Solaris 129:-  Pocket. Art.nr. 157083

Kafka on the Shore (2002)
av Haruki Murakami
Grymt bra nutidsfantasy om en tonåring som måste förlika 
sig med det förflutna. Kafka Tamura rymmer hemifrån när 
han är femton. Åldringen Nakata, som letar efter bort-
sprungna katter, får plötsligt sin tillvaro omskakad. Två 
berättelser vandrar längs parallella spår och försvinner i 
utvikningar med absurda inslag: katter som konverserar, 
soldater från andra världskriget som inte åldras.

Kafka on the Shore  89:-  Pocket. Art.nr. 85001

The Female Man (1975)
av Joanna Russ
En feministisk idéroman där kvinnor från fyra väldigt 
olika alternativvärldar utforskar livet som kvinna i 
”vårt” 1970-tal, i en tid när 30-talets depression aldrig 
upphörde, i en parallellvärld där alla män utrotades för 
flera hundra år sedan och under ett krig mellan kvinnor 
och män som rasat i många år. Trots olika erfarenheter 
och synsätt är Joanna, Jeannine, Janet och Jael varandras 
spegelbilder. 

The Female Man 129:-  Pocket. Art.nr. 96407
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Roadside Picnic (1972)
av Arkady & Boris Strugatsky
Förlagan till Tarkovskijs film ”Stalker”. Red Schuhart är 
en stalker, en särling som mot alla regler söker sig in i  
Zonen och plockar med sig mystiska artefakter som 
lämnats kvar av utomjordingarna. Hans liv domineras av 
Zonen och den livaktiga svarta marknaden för utom-
jordiska föremål. Till och med hans muterade dotter är 
färgad av Zonen. Och det är för hennes skull Red gör en 
sista utflykt till de främmande besökarnas picknickplats. 

Roadside Picnic 129:-  Pocket. Art.nr. 116576

Her Smoke Rose  
Up Forever (1990)
av James Tiptree, jr
En postumt sammanställd novellsamling. Alice Hastings 
Bradley, som stod bakom pseudonymen, dog 1987. Här 
ingår arton noveller reviderade utifrån författarens egna 
anteckningar. Tiptrees texter utforskar ämnen som kärlek, 
sex och död i den mörka, sammansatta verklighet som är 
människornas hem.   

Her Smoke Rose ... 159:-  Pocket. Art.nr. 133896

Orlando (1928)
av Virginia Woolf 
Den unge mannen Orlando, som lever under Elizabeth I:s 
tid, bestämmer sig för att aldrig åldras. Efter en kärleks affär 
med drottningen inleder han ett passionerat förhållande 
med Sasha, en ung prinsessa från det ryska hovet. När hon 
tvingas återvända till hemlandet känner sig Orlando vilsen 
och sviken. När han får chansen att bli ambassadör i Kon-
stantinopel reser han till Turkiet. Men en morgon vaknar han 
och inser att han under natten förvandlats till kvinna.    

Orlando  55:-  Pocket. Art.nr. 132909
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KLASSIKER, VARFÖR DET?
Litteraturen kan ge tanken vingar – eller rymdraketer. Men vart flyger våra  
tankar? Vilka världar öppnar sig? Att läsa något skrivet i en annan tid, på en  
annan plats och utifrån en annans erfarenheter kan ta oss med till en värld mer  
främmande än tusen månstäder och drakborgar. Ibland blir mötet en hemkomst. 
Efter att ha vandrat i en annans värld genom tusen boksidor förstår jag: du talar 
mitt språk och ser den sköna nya världen som jag.
Bra berättelser talar med varandra. Som en stafettpinne går de från  
författare till författare. Somliga är inspirerande. Jorge Luis Borges stora  
bibliotek i Babel, med de hexa gonala rummen fyllda av ändlösa bokhyllor, ekar i 
Michael Endes ”Den oändliga historien” och i Terry Pratchetts Osynliga  
Universitet. Andra utmanar. Joanna Russ ”The Female Man” ifråga sätter köns-
roller och världar, och kan fortfarande uppröra 42 år efter publikation. Enstaka 
berättelser är med och formar strukturen för hela genrer. Angela Carters mörka 
novellsamling ”The Bloody Chamber” åter berättar på ett subversivt vis klassiska 
sagor. Hon har i sin tur inspirerat författare som Neil Gaiman, vars drömvärldar 
har skakat om seriemediet och återberättas i form av film och TV-serier.
Alla försök att skapa listor över rekommenderade klassiker är vandringar i  
oändliga bibliotek. Det finns så många fantastiska böcker! De som var ban-
brytande, de som vi älskat innerligt och de ojämförbara som skapat något ingen 
kunnat imitera. 
Men till vilken nytta vore en lista utan urval? Alltså har vi bemödat oss om att 
välja ut några av de bästa klassikerna vi kunde hitta inom våra genrer. Vi har valt  
sådant som skrivit in sig i fantastikens litteratur historia och vidgat den, som 
Ursula K  LeGuins ”The Left Hand of Darkness”, vars ifrågasättande av kön och 
könsroller öppnade dörren för 70-talets feministiska våg, en våg som  
svallar vidare in i vår tid med författare som Ann Leckie och Yoon Ha Lee. Båda 
dessa plockar också upp teman om kroppslig förvandling och identitet, idéer 
som utforskas även i den äldsta titeln på vår lista, Virginia Woolfs ”Orlando”. En 
sprakande resa genom tid och rum, där titelns Orlando växer in och ut ur könens 
former och stiger bortom den tidens bojor. 
Vare sig vi möter något främmande eller hemtamt berikas våra drömmar och 
visioner av en kör av olika röster. Här har vi samlat några av dem som har betytt 
mest för oss på SF-Bokhandeln.


