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Artur og hans kone er mætte af dage, og de har derfor valgt at blive sendt til himmels. Jonas står på kanten til
det voksne liv, og skal igennem sin certificering for at finde ud af, hvilket job, han skal bestride de næste
mange år. Vinge lever på jorden, Terra, hvor hver dag er en kamp for overlevelse og for at undgå høsterne, der
kommer efter terrafolkets organer, som der er hårdt brug for i svævebyerne.
De to verdener, Terra og svævebyerne, er skarpt adskilte, men lægen Shoan finder ud af, på hvilken måde
folket i svævebyerne er afhængige af Terrafolket. Virkeligheden er grusom og fuld af skjulte konspirationer.
Reservedelens by indgår i Lise Bidstrups Urban-serie, en tematisk serie hvor de enkelte udgivelser tager et
aktuelt samfundsrelevant emne op til diskussion. De tre første udgivelser i Urban-serien er: Spillets by (2012),
Idolernes by (2014) og Overlevernes by (2015). Hver enkelt bog er en selvstændig udgivelse, og de kan læses
uafhængigt af hinanden. Pressen skriver: »Man kan i Reservedelenes by mærke en stor bekymring for den
sociale ulighed og et politisk engagement, som virkelig bliver siddende i kroppen efter læsningen. […]
Romanen er veltænkt, relevant og meget svær at slippe undervejs! « - Damian Arguimbau, Weekendavisen
»Velskreven og samfundskritisk roman med et højt spændingsniveau og en overraskende slutning. Romanen
efterlader læseren med et væld af spørgsmål om demokratiske værdier og holder effektfuldt et spejl op i

forhold til magtforholdene i den virkelige verden.« - Lotte Klemens Thomhave, Lektør »Alene anslaget er
mesterligt.« **** - Steffen Larsen, Politiken »En tankevækkende og velskrevet bog, som alle bør læse.« Gitte Kjær Hansen, Ugeavisen Ringkøbing
Bilmærke-indekset medtager alle faktorer vedr. Forestil dig en verden delt i oppe og nede, hvor jordfolkene
skal sørge for menneskene i svævebyernes overlevelse. Siden er der løbet meget vand i åen. Siden er der
løbet meget vand i åen. Her er top ti og bund ti udtryk som indekstal. Forestil dig en verden delt i oppe og
nede, hvor jordfolkene skal sørge for menneskene i svævebyernes overlevelse. Reservedelenes pris,
arbejdslønnen og antallet af fejl. Siden er der løbet meget vand i åen. udgifter til reperationer.
Bilmærke-indekset medtager alle faktorer vedr. Jeg har kæmpet for det helt rigtige omslag. Forestil dig en
verden delt i oppe og nede, hvor jordfolkene skal sørge for menneskene i svævebyernes overlevelse. Her er
top ti og bund ti udtryk som indekstal. Siden er der løbet meget vand i åen. udgifter til reperationer.
Anmeldelser, interviews, events og inspiration.
Reservedelenes pris, arbejdslønnen og antallet af fejl. Reservedelenes by er en tankevækkende dystopi, der
stiller skarpt på livet og lægevidenskaben og hvor meget kontrol, vi skal have over døden.

