
AlvildaAlvilda 37 mm31,54 pt / 37 mm 30 mm 15 m m

AlvildaAlvilda 33 mm28,12 pt / 33 mm 27,5 mm 12,5mm

Alvilda Alvilda 27 mm23 pt / 27 mm 25 mm 10 mm

AlvildaAlvilda 22 mm18,74 pt / 22 mm 22,5 mm 7,5 mm

AlvildaAlvilda 17 mm14,48 pt / 17 mm 20 mm 6,5 mm

Alvilda Alvilda 13 mm

21 mm

11,06 pt / 13 mm

Alvilda 32 pt

Alvilda 31 pt

Alvilda 28 pt

Alvilda 23 pt

Alvilda 19 pt

Alvilda 18 pt

Alvilda 14 pt 

Alvilda 15 pt

Alvilda 11 pt 17,5 mm 5 mm

13,75 mm

Illustreret af Lasse B. Weinreich

SANDRA SCHWARTZ

Livets kilde



ZOMBIEHUNDEN 1: LIVETS KILDE
© 2019 Sandra Schwartz og Forlaget Alvilda, København
Illustrationer © 2019 Lasse B. Weinreich og Forlaget Alvilda, København
Sats: BogGrafisk
Bogen er sat med Minion
Tryks 2019 i Slovenien
1. udgave, 1. oplag
ISBN 978-87-415-0726-2

www.alvilda.dk
www.sandraschwartz.dk

AlvildaAlvilda 37 mm31,54 pt / 37 mm 30 mm 15 m m

AlvildaAlvilda 33 mm28,12 pt / 33 mm 27,5 mm 12,5mm

Alvilda Alvilda 27 mm23 pt / 27 mm 25 mm 10 mm

AlvildaAlvilda 22 mm18,74 pt / 22 mm 22,5 mm 7,5 mm

AlvildaAlvilda 17 mm14,48 pt / 17 mm 20 mm 6,5 mm

Alvilda Alvilda 13 mm

21 mm

11,06 pt / 13 mm

Alvilda 32 pt

Alvilda 31 pt

Alvilda 28 pt

Alvilda 23 pt

Alvilda 19 pt

Alvilda 18 pt

Alvilda 14 pt 

Alvilda 15 pt

Alvilda 11 pt 17,5 mm 5 mm

13,75 mm



9

Møghund

Fodboldstøvler. Tjek. Vand. Tjek. En pakke myslibarer. Tjek. 
Hugo fløjter muntert. Så er det af sted. Han skal spille fod-
bold på engen med Anton, Naja og nogle andre.

Hov, vent.
Han var lige ved at glemme det vigtigste. Den nye bold 

med Messis autograf. Far havde den med hjem fra Barcelona 
i sidste uge.

Hugo spidser ører. Der er fri bane. Han kan høre mor og 
far tale sammen i stuen. Han åbner skabet og stiller sig på 
tæer. Bolden ligger på øverste hylde. Helt ny og skinnende. 
Den dufter af læder og en smule af sprit der, hvor Messi 
har skrevet.

Hugo mærker et lille stik af uro, da han pakker bolden i 
rygsækken. Far bliver tosset, hvis han opdager, den er væk. 
Hugo må kun spille med den hjemme i haven. Den var vist 
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ret dyr. Men det er der sgu da ikke meget ved! Desuden har 
han fortjent den bold. Det er ikke kun Ella, der skal have 
alt, hvad hun peger på.

Hugo lyner rygsækken med et smil. Nu er det bare om 
at komme af sted. Han er sent på den.

”Hugo?” siger mor så.
Hugo farer op med hjertet i halsen. ”For pokker, mor! 

Hvorfor skal du altid ninjae mig?”
”Er der ikke noget, du har glemt?” spørger hun. Hun står 

med armene over kors og ser på ham med sit røntgenblik.
Gad vide, hvor længe hun har stået der?
Hugo kan mærke sveden pible frem på panden. ”Er der?” 

siger han så og prøver at lyde helt uskyldig.
”Det tror jeg,” siger mor tørt. Så stikker hun to fingre i 

munden og pifter. ”Det er din tur til at gå med Røde.”
Som på stikord kommer Røde luntende og sætter sig ved 

døren. Lige i hælene på ham følger hans otteårige lillesøster, 
Ella. For hvor Røde er, er Ella også. De to hænger sammen 
som flue og lort. Sådan har det været, siden de fik Røde for 
et halvt år siden.

Hugo mærker et stik indeni. Dengang glædede han sig 
til at få hund. Han troede, de ville få en nuttet hvalp, som 
han kunne smelte pigerne fra klassens hjerter med. Eller i 
det mindste bare en lille hund. En, som han kunne have på 
skødet eller i rygsækken. Mest af alt troede han, de ville få 
en sjov hund, der ville elske at lære sjove tricks. Som Bang! 
du er død. Eller Rul rundt. Eller Highfive.
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I stedet fik de Røde. Et styks savlende, fuldt udvokset 
sanktbernhardshund på 90  kg. Hverken hvalp, lille eller 
sjov. Til gengæld monsterstor og monsterkedelig. Og værst 
af alt kun interesseret i Ella. De fik ham så også kun, fordi 
hun forelskede sig i ham på dyreinternatet. Og plagede … 
og plagede … og plagede. Indtil hun fik sin vilje.

Ella får altid sin vilje. Det er til at brække sig over!
”Må jeg ikke godt slippe? Bare i dag? Please, søde mor …” 

Hugo sender mor sit hjerteknuserblik. Det plejer at virke. I 
hvert fald nogle gange.

”Det der kan du godt droppe. Du ved godt, at det er din 
tur.”

Okay. Næsten aldrig.
Hugo prøver en anden taktik. ”Men jeg har en aftale! Det 

dur da ikke, at jeg kommer for sent, vel?”
Mor hader, når folk kommer for sent. Men åbenbart 

hader hun Hugo endnu mere. ”Tada,” siger hun. ”Mobilen 
er opfundet. Ring og sig, du bliver forsinket.” Hun tager 
snoren ned og giver ham den. ”Røde er vores fælles ansvar. 
Det var aftalen, da vi blev enige om at få hund.”

Han blev sgu da ikke enig i en skid.
”Hvorfor kan Ella ikke gå med Røde?” bliver Hugo ved.
Røde brummer, da han hører sit navn blive nævnt. Hugo 

ignorerer ham. De store, brune øjne skal ikke få has på ham.
Mor smiler til ham. Sit særlige mor-smil. Som aldrig fører 

noget godt med sig. ”Hugo …”
Han krymper sig.



”Du ved godt, at Ella ikke er stor nok til at gå med Røde. 
Han er alt for stærk.”

”Jeg er altså stor nok!” siger Ella og kommer uventet Hugo 
til hjælp. ”Røde skal nok opføre sig pænt. Ikk’, Røde?” Hun 
sætter sig på knæ og giver sig til at ælte Rødes ører. ”Du er 
sådan en god hund. Gooo’ hund.”

”Godt så,” sukker mor.
Hugo mærker et stik igen. Denne gang af håb. Måske er 

der retfærdighed i verden. Måske slipper han alligevel.
”Tag Ella med. Det er god træning. Smut i skoven. Røde 

trænger til en god, lang tur. Men husk: Dammen er forbudt 
område.”

Suk. Retfærdighed findes kun på film.
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Må jeg være med?

Hugo og Ella går ned i skoven. Solen skinner, og det er 
dejligt lunt. Ella nynner glad, og Røde lunter fredeligt af 
sted. Hugo burde være glad. Der er kun få uger tilbage af 
skoleåret. Så er det sommerferie. Men han er ved at få spat. 
”Hold mund, Ella.”

”Hvorfor er du så sur?”
”Jeg er ikke sur,” siger Hugo surt.
I det samme standser Røde op for at snuse og lette ben. 

Det gør han hele tiden. Gå nogle få meter. Snuse. Tisse. Gå 
nogle få meter. Snuse. Tisse. Gå nogle få meter. Og ja, gæt 
selv resten. De kommer ingen vegne.

”Ej, kom nu.” Hugo hiver i snoren.
Røde sætter poterne i. Han adlyder først, da Ella kvidrer: 

”Kom så, Røde.”
Møghund.
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I det samme ringer Hugos mobil. Det er Naja.
”Hallo, Hugo, er du på vej?” spørger hun utålmodigt.
”Jep, skal bare lige gå med Røde.”
”Det mener du ikke,” siger Naja. ”Vi er her jo allerede! 

Det gider jeg altså ikke vente på.”
”Kan I ikke bare varme op eller noget?” spørger Hugo og 

prøver at formilde hende: ”Jeg har bolden med!” Hugo har 
to bedstevenner. Naja er den ene. Hun er mega Messifan. 



Hun er også den sejeste person, han kender. Hun siger altid 
præcis, hvad hun mener. Der er aldrig noget pis med hende.

Der lyder en skratten. Så får han Anton i røret. ”Hugo-
Buko, få din røv herhen nu!” råber han. Han er Hugos anden 
bedsteven. Anton er Najas modsætning. Men han er også 
megaklog, sjov og loyal.

”Ja ja,” siger Hugo og lægger på. Så får han en idé. Han 
lovede mor at gå en lang tur. Så han kan jo bare tage Ella 
med over på engen. Hvis de skyder genvej gennem kløften, 
kan de være der på nul komma fem.

”Du, Ella … Vil du med over på engen?”
Ella lægger hovedet på skrå. ”Der er ret langt.”
”Vi går bare gennem kløften.”
”Det må vi jo ikke. Så kommer vi forbi dammen. Og der 

er farligt  … og uhyggeligt.” Ella kniber øjnene sammen. 
”Skal du spille fodbold med Naja og Anton?”

Hugo nikker. Ella elsker Naja og Anton. Når de er på 
besøg, er det umuligt at være i fred for hende.

”Okay, men kun hvis jeg også må være med?”
Gu må du ej! råber Hugo. Men kun i sit hoved. Højt siger 

han: ”Mm.”


