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Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele
startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede
druknede.
Alle troede, det var et uheld. En mekanisk fejl. Men
få dage efter kom de døde op fra havet. De gik mod
byerne med ét formål: at æde menneskekød.
Zombier kalder vi dem. De levende døde. De bor
uden for muren. Jager i flokke. Og hver gang de bider
en, kommer der flere af dem og færre af os.
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Kapitel 1: Dødsskrig

(ALO FORTÆLLER)

Skrigene trænger gennem murstenene og helt ned i kælderen til mig. De er høje og skingrende, som kun dødsskrig
kan være det.
Jeg har hørt den slags skrig før. Dengang zombierne
slog porten ind til vores camp. Dengang gården blev
oversvømmet af død.
Min camp er for længst faldet. Nu er jeg i Camp X.
Den hemmelige fængselscamp. Det var kæmpen, zombiernes leder, der sendte mig herind. Jeg skulle give campen
et valg. De kunne vælge mellem at udlevere kemikeren
eller dø.
Jeg forsøgte at forklare campens kommandør det, men
han lyttede ikke til mig. Kemikeren Oren Cortell har løjet
for dem alle. De ved ikke, at det var ham, der stod bag
zombiesygen. De tror, han hjælper dem og forsøger at
skaffe en kur.
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Men det gør han ikke. Han vil se hele verden ødelagt
eller udrenset, som han kalder det. Og han har fanget mig.
Jeg står lænket i Camp X’ kælder. Han vil sprøjte en gift,
der vil gøre mig sindssyg, ind i mig, og det ville være
lykkedes for ham, hvis ikke kæmpen havde angrebet, og
han havde tabt kanylen.
Nu står han bøjet over mig med et skræmt, flakkende
blik, mens skrigene og bragene oven over os bliver kraftigere og kraftigere.
Og jeg ved, at kæmpen vil rive hver eneste mur i
campen ned for at finde os. Spørgsmålet er bare, om det
bliver kæmpen, der finder os først, eller om det bliver
en af hans hundrede zombier. Uanset hvad er jeg død.
Kæmpen havde brug for mig, fordi jeg skulle forhandle
med campen. Det lykkedes ikke, og nu vil han slå mig
ihjel. Som han svor det for længe siden. Ligesom jeg svor,
at jeg ville dræbe ham.
I cellen over for mig holder de David og Esra fanget.
David, fordi han – ligesom jeg – har været smittet, og
Esra … Jeg ved ikke, hvorfor de holder hende fanget. Hun
skulle måske være forsøgskanin. Eller også har de bare
lænket hende for en sikkerheds skyld. Folkene i Camp X
er gamle fanger og fængselsbetjente. De stoler ikke på
nogen.
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Skrigene nærmer sig. Jeg kan høre skridt ude på trappen. Oren har taget en skalpel frem som forsvarsvåben.
Jeg kan intet gøre. Jeg er lænket i cellen og kan blot høre,
hvordan de kommer nærmere og nærmere …

Kapitel 2: Tre dage

(AVA FORTÆLLER)

Jeg stirrer på min mor. Jeg har ikke set hende i flere år.
Og jeg havde opgivet alt håb om, at hun var i live, indtil
folkene i metro-lejren sagde, at de havde set hende. At
hun havde været i Camp X sammen med dem, og at hun
havde været igennem nogle forsøg, der havde kureret
hende.
Jeg tog af sted for at finde hende. Og det lykkedes. Hun
har fundet sammen med en gruppe andre overlevende. De
har slået sig ned i den gamle militærlufthavn og brugt de
seneste par år på at lægge en plan for menneskehedens
overlevelse.
En plan, som går ud på at sprænge hele verden i luften
med radioaktive bomber og dermed udrydde zombierne
en gang for alle. Det eneste sted, de ikke vil bombe, er en
særlig ø, de har renset for zombier. De kalder den exitøen. Dér skal den nye verden genopstå uden zombier.
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”Men I kan da ikke bare sprænge hele verden i luften,
der er jo stadig mennesker derude!” siger jeg, da mor har
fortalt mig om deres plan.
”Er der?” spørger mor. ”Vi har sendt spejdere ud, og de
melder ikke om andet end zombier og død.”
”Jeg ved, der er andre,” siger jeg.
”Hvor?” spørger mor. ”Alle byer er smadret, og alle
camps er væltet og forladt.”
”Hvad med Camp X?” spørger jeg.
Hendes blik flakker.
”Hvad kender du til den?”
”Det er lige meget,” siger jeg. ”Du ved, at der er mennesker der. Du har selv været der!”
”Der er ikke andet end forbrydere,” siger mor. ”Det er
ikke folk, vi kan bruge i den ny verden.” Mor får et hårdt
blik i øjnene. Et blik, jeg aldrig har set før.
”De kurerede dig,” siger jeg.
”Nej,” siger hun. ”De fangede mig og eksperimenterede
på mig mod min vilje. Det var et rent tilfælde, at jeg blev
rask.”
”Men du blev rask,” siger jeg. ”Du lever!”
”Ja, og i lang tid ønskede jeg, at de bare ville lade mig
dø. Men så fandt jeg det her sted og fattede nyt håb. Det
håb skal ikke smadres af de mennesker fra Camp X.”
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”Alo er der!” siger jeg så.
Hun snapper efter vejret. Hun har ikke spurgt til ham.
Hun var sikkert bare gået ud fra, at han var død.
”Hvad er det, du siger?” Hendes stemme ryster.
”Alo er rejst derhen. Han vil fremstille en kur,” siger
jeg, selvom jeg ikke kan vide det med sikkerhed. Sidst jeg
så Alo, var før angrebet på vores camp. Han kan lige så
godt være død. Men det vil jeg ikke sige til hende. Jeg har
brug for, at hun tror på det. For så vil hun hjælpe mig med
at lede efter ham.

”Er du sikker?” spørger hun. ”Er du sikker på, at han er
der?”
Jeg nikker.
Mor kører hånden gennem håret.
”Jeg taler med de andre,” siger hun. ”Vi skal låne et fly.
Så kan vi tage derhen med det samme.”

