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For seks måneder siden brød zombie-
virussen ud. Den dag var jeg med min far 
på arbejde i zoo. Lige siden har vi været 
fanget her. 

Regeringen siger, at vi ikke må forlade 
zooen. At det er for farligt. Udenfor er  
der zombier. De vil gøre alt for at æde os.  
Og hvis du bliver bidt af en zombie, bliver 
du selv til en zombie.
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HÅB

Jeg ligger med min mobil i hånden. Jeg ser 
på fotoet af mor. Det er underligt at se på det 
nu. Det er så længe siden, jeg så hende sidst. 
Jeg ved, at hun stadig er i live. Eller det var 
hun i hvert fald for noget tid siden. Da vi 
reddede nogle folk ind i zooen, var der en 
kvinde blandt dem, der havde mødt mor. De 
havde været på vej herhen sammen. Men så 
var de kommet væk fra hinanden. Siden den 
gang har jeg intet hørt. Og i en verden fuld 
af zombier er intet nyt dårligt nyt …
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Næste dag står jeg oppe på muren sammen 
med Afia og Samir. Blæsten river i mit hår. 
Vi ser ud over byens gader. Zombierne går 
hvileløst rundt. Nogle gnaver på gamle 
knogler. Andre ser op på os med sultne 
blikke.
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Men det er ikke zombier, vi kigger efter. 
Vi leder efter mennesker. Hver dag går vi 
herop i håb om at se min mor eller Afia 
og Samirs far og mor. De ved, at vi er her. 
Mor ved, at jeg var med far på arbejde, 
da zombie-virussen brød ud. Og Afias og 
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Samirs forældre ved, at de var i zoo med 
klassen den dag.

Hvis de er i live, prøver de at komme 
herhen. Men med den store flok af zombier 
udenfor er det stort set umuligt at komme 
ind.

”Det er længe siden, vi har set 
mennesker,” siger Samir.

Jeg nikker.
”Tror I, de er døde alle sammen?” Afias 

stemme ryster.
”Nej,” siger jeg. Men jeg ved ikke, 

hvorfor jeg siger det. Vi får ikke længere 



beskeder fra regeringen. Jeg hørte far tale 
med de andre om, at regeringen nok er 
faldet. At der ikke kommer hjælp. At vi må 
klare os på egen hånd.

”Mor er i live,” siger jeg så. ”Det skal 
hun være!” 

”Milo har ret,” siger Samir. ”Vi er nødt 
til at tro på, at der stadig er håb.”


