


Kapitel 1: Uppdraget

Jag står på muren och laddar inför dagens uppdrag. Pisto-
len sitter i bältet. Det är en gammal flintlåsmodell. Inte så 
smidig som de moderna pistolerna, men med den här kan 
man återanvända kulorna. Det betyder allt. Patronerna 
tog slut för länge sedan. 

Nedanför muren ligger tivolit, där vi har vårt läger. 
Det är vårt hem. 

”Är du redo, Alo?” Mark kommer fram till mig. Han 
är ledare för oss jägare. Dessutom sitter han i rådet tillsam-
mans med Jenko och Laila. Det är de som styr över lägret. 

Jag nickar och drar upp blixtlåset på min jacka, ända 
upp till hakan. Allt sedan zombierna tog min systers och 
mina föräldrar har jag gjort allt för att bli jägare.

Vi tar oss ner från plattformen som har byggts längs 
muren för att vi ska kunna hålla utkik. Där uppifrån kan 
vi se ut över den stad som en gång var vårt lands huvud-
stad.
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Det knarrar under våra fötter. De gamla blomster-
lådorna innanför muren har gjorts om till odlings-
bäddar. Därnere väntar de andra på oss. 

”Nu ska det dödas zombier!” säger Tarik och ler. 
”Absolut”, säger jag, trots att båda vet att det inte 

alls är dagens uppgift. 
Esra suckar och himlar med ögonen.
Tarik och jag är de enda trettonåringarna bland 

jägarna. Egentligen ska man vara �orton, men vi 
lyckades övertala Mark eftersom vi är så bra på att 
springa. Utanför muren är snabbhet helt avgörande. 

”Hör nu på, allihop”, säger Mark. ”Vi behö-
ver medicin och bedövningsmedel. Det hoppas vi 
kunna hitta på det gamla sjukhuset, så det är dit vi 
ska i dag. Det ligger drygt två timmar österut till 
fots.”

Två timmar? Tarik och jag utväxlar en blick. Så 
länge har vi aldrig varit ute. Jag tittar på de andra. 
Vi är sex medlemmar i gruppen: Mark, Tarik, Esra, 
bröderna Goram och jag. 

”Vi måste vara snabba och försiktiga”, säger Mark. 
Alla kontrollerar sina vapen en sista gång. Jag har 

två knivar, en pistol och nu tar jag emot slagträet 
som Tarik räcker mig. 

De andra kramar om sina familjer en sista gång. 
Jag väntar bara. Jag har bara min syster Ava kvar och 
vi tar aldrig avsked. Ava säger att det betyder otur. 

Mark ger startsignalen. Två män kliver fram till 
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grinden och det gnisslar från gångjärnen när den 
långsamt dras upp. Den är gjord av massivt järn. 

Långt framför oss ser vi stadens byggnader. Våra 
steg ekar i tystnaden.

Så fort vi kommer in till stan blir jag spänd i hela 
kroppen. Det är här de brukar ligga på lur. 

Jag tar ett hårdare grepp om mitt slagträ. Det är 
det vapen vi helst ska använda. Pistolerna är bara 
till för nödsituationer, eftersom kulorna är dyrbara. 
Dessutom låter de. Och ljud lockar till sig ännu fler. 

Esra kommer fram till mig och Tarik. Esra är 
den enda tjejen som är med på uppdraget. Trots att 
hon är ett huvud kortare än mig är hon nästan lika 
stark. 

”För David”, säger hon, och vi stöter knogarna mot 
varandra. 

David var min bästa vän. Han blev biten förra 
gången vi var ute. 

Vi går förbi en gammal Ford som står parkerad på 
gatan. 

Jag saknar att åka bil, men eftersom all bensin är 
slut har vi inte någon användning för bilar längre. 

Det tar nästan två timmar till sjukhuset. Vi går förbi 
det ena bostadskvarteret efter det andra. De tomma 
rutorna stirrar mot oss, som svarta ögon. 

Vi har redan tömt lägenheter och hus på allt som är 
värdefullt, och på senare år har vi fått gå allt längre för 
att hitta de saker vi behöver. Efter oss lämnar vi bara 
döda, tomma ytor. 

”Här är för tyst”, säger plötsligt Mark. Hela gänget 
stannar. 

Bröderna Goram drar sina knivar. De är de enda 
jag vet som kan klyva en zombiehjärna med ett enda 
knivkast. 

Jag tittar på Tarik. Han ser upp mot himlen och jag 
följer hans blick. Var har fåglarna tagit vägen? Deras 
hesa skrän brukar eka mellan husen. 

Tystnad är aldrig bra. Det betyder att de är nära. 
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Kapitel 2: Blöder svart

Ett skrik är det första jag hör när jag kommer in. Laila 
står lutad över Penny och skär ett djupt snitt i hennes 
axel och arm. Penny rycker i handfängslen och biter 
ihop käkarna under munkorgen. 

Jag försöker stänga ute skriket. Det är ännu svårare 
när det är Penny som skriker. 

Hon är bara åtta år.
Alldeles för ung för att gå igenom det här.
Vi befinner oss i det som en gång var köket i tivo-

lits största restaurang. Nu har köket blivit en sjukstuga, 
och restaurangens gamla lager har blivit laboratorium 
och kontor. 

Jag går fram till David. Han ligger på en madrass på 
ett bord. Han har mörka ringar under ögonen och hans 
armar hålls fast med handfängsel mot bordsbenen. 

När tivolit gjordes om till läger skickade staten 

hit en massa förnödenheter. Mat, medicin, filtar och 
vatten. Men nu har vi inte hört något från dem på 
åratal. 

”Hur är det i dag?” 
”Samma som i går”, svarar David. 
”Och hur är det med hungern?” säger jag. ”På en 

skala från ett till tio, hur hungrig är du?” 
”Sju.” Han fuktar sina spruckna läppar. 
Jag antecknar. Bakom mig upphör Pennys skrik. 

Laila har förmodligen slutat skära. 
”Okej.” Jag trär på mig ett par vita plasthandskar 

och drar av honom filten. Såret på hans axel liknar en 
stor krater. Blodådrorna ser ut som svarta spindeltrådar 
under huden. 

Jag biter mig i läppen. 
”Har det blivit värre?” frågar han.
”Nej, nej”, säger jag. ”Det är inte så farligt.”
”Jag ser på dig att du ljuger.”
Vi har vuxit upp tillsammans. Han, Alo och jag 

har hållit ihop sedan vi förlorade våra föräldrar. David 
känner mig innan och utan. 

”Det ska nog bli bra”, ljuger jag.
David var jägare, precis som Alo, innan han blev 

biten. 
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”Vi får ta lite extra i dag”, fortsätter jag.
David nickar. Han vet att det är det enda vi kan 

göra. 
Jag hämtar en skalpell och börjar skära runt bitsåret. 

Jag skär bort allt det svarta. 
David biter ihop käkarna. Vårt bedövningsmedel 

är slut. 
Jag tittar på såret. Det svarta blodet rinner längs 

hans arm. Jag tar en trasa och torkar bort det. När det 
slutar blöda pressar jag från varsin sida av såret. Jag 
fortsätter pressa tills blodet blir rött. Det tar lång tid 
i dag. Det är ett dåligt tecken. Och blicken David ger 
mig visar att han har förstått. 

”Vad drömde du i natt?” frågar jag, samtidigt som 
jag lägger ett snitt, från hans axel till nyckelbenet. Där 
är blodet också svart. Giftet har spridit sig. 

”Jag minns inte.” 
”Ingenting?”
Han skakar på huvudet. ”Jag kanske inte drömde 

något.”
Jag tittar bort. Ännu ett dåligt tecken. 
När drömmarna upphör betyder det att viruset har 

nått hjärnan. 
Drömmarna är det första som försvinner. Därefter 

dör ordförrådet ut. Till sist blir de smittade till dreg-
lande monster som bara tänker på att sätta tänderna i 
människokött. 

Jag vill inte att han ska se mig gråta, så jag koncen-
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trerar mig på såret. Skär djupt i det, ner mot bröstet. 
Där blir blodet snabbt rött. 

Jag tar hans hand och känner på handleden. Till 
min lättnad känner jag hans puls, men den är svag. 

”Det var allt för i dag”, säger jag. 
Han nickar utan att säga något.
Jag går till labbet för att skriva ner resultaten i hans 

journal. Jag slänger handskarna i papperskorgen och 
känner hur sorgen pulserar i mina ådror. Det kan inte 
ljuga längre. Jag vet vad jag måste göra. 

Kapitel 3: Patroner

Hela gruppen har stannat och alla lyssnar uppmärk-
samt. Jag spanar längs gatorna efter tecken på liv, 
men det är alldeles stilla. Vindens tjut är det enda 
jag hör. 

”Var försiktiga”, säger Mark innan vi fortsätter. 
Varenda muskel i min kropp vibrerar. Jag känner 

det – de är nära. 
En rutten stank slår emot oss när vi svänger in till 

Kyrkplatsen. Mark gör tecken åt oss att stanna. 
Det ligger mängder med lik på den stenbelagda plat-

sen. Deras hår är tovigt, kläderna sönderslitna. Händer 
och munnar är blodiga. Zombier. Döda zombier. 

Mark går fram och lutar sig över den som ligger 
närmast. Han stirrar in i dess döda blick. Sedan plockar 
han upp en anteckningsbok ur sin ficka. 

”Det måste vara de här som Grupp B sköt förra 
veckan”, säger han. 
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Tystnaden sänker sig över oss. Veckan innan hade 
zombierna attackerat Grupp B. Bara två medlemmar 
överlevde.

”Vi måste ta tillbaka kulorna”, säger Mark.
Jag lägger ifrån mig slagträet och tar upp kniven. 

Sedan går jag fram till zombien närmast mig. Huden 
är grå och hänger löst på kroppen. Den har två skottsår 
i magen. 

Idioter. Hur kunde de slösa kulor på det viset? Alla 
vet väl att vi ska skjuta mot huvudet! Pricka hjärnan. 
Antingen det, eller några välriktade slag mot skallen. 
Det är det enda som funkar. 

Jag sticker kniven i såret och lirkar upp kulan. Jag 
drar häftigt efter andan. Det är ingen kula, det är rester 
av en patron! 

Jag sjunker ner på knä. Det betyder … att det är en 
av de gamla zombierna! Från tiden innan viruset bröt 
ut. Innan vi visste att vi måste trä�a hjärnan och bara 
sköt vilt omkring oss, till ingen nytta. 

”Mark!” ropar jag. De andra tittar upp. 
Esra är i färd med att gräva upp en kula ur käken 

på en av de andra zombierna. Hon hejdar sig mitt i 
rörelsen.

”Det är patroner i den här”, säger jag.
Mark reser sig och kommer fram till mig. Jag håller 

upp de blodiga patronresterna. 
”Det måste vara en av de första”, säger han. ”Ta ett 

stickprov.” 

Jag nickar. På kliniken forskar min syster och Laila 
om sjukdomen. De tror att de kan hitta ett botemedel. 
Ava har sagt minst tusen gånger att de skulle behöva ett 
stickprov från en av de första zombierna. Nu kan jag 
äntligen ge dem det. 

Jag tar upp en lufttät burk ur väskan. Jag ska skära 
bort en bit av hjärnan, från den del som inte har rutt-
nat bort. Med ett stadigt tag om kniven gör jag mig 
redo att snitta upp kraniet. Men när jag pressar kniven 
mot huden sätter sig zombien väsande upp.
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