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For en måned 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 
zoo’en. 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, så 
bliver du selv til en zombie.
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ANGREB

”Angreb! Der er en, der er blevet angrebet!” 

Råbet giver genlyd i hele zoo. Jeg springer 

op. Det samme gør mine venner, Samir og 

Afia. Er det en zombie, der er kommet ind i 

vores zoo? Sidst det skete, døde vi næsten.

 ”Lad os se, hvad der sker!” siger Afia. 

Hun sætter i løb. Jeg og Samir er lige bag 

hende.

 Folk er stimlet sammen henne på den 

store græsplæne. Min far ligger midt i det 

hele. Han er faldet om i en pøl af blod!





10

ZOMBIE ELLER LØVE?

”Far!” råber jeg. Jeg løber hen til ham. Der 

er blod overalt.

 ”Milo, pas på,” siger Samir. ”Hvis han er 

blevet bidt af en zombie …”

 Men jeg lytter ikke. Knæler bare ved 

siden af far.

 ”Far, hvad er der sket?” siger jeg.

 Far prøver at tale, men der kommer 

ingen ord.

 ”Hjælp ham!” råber jeg til de andre, der 

står og glor. 



 Men ingen gør noget. Alle holder 

afstand. De tror, han er blevet bidt og nu er 

en zombie. De er bange. Og jeg hader dem 

for det.

 Så kommer Klaes hen til os.

 ”Adam, hvad er der sket?” spørger han.

 Fars blik er helt sløret.

 ”Var det en zombie?” siger Klaes.

 Far ryster på hovedet.

 ”Løve!” hvisker han. Og så besvimer han.



 ”Far!” råber jeg. Men Klaes trækker mig 

væk.

 ”Hjælp ham. Så hjælp ham dog!” siger 

jeg.

 Klaes slipper mig ikke. ”Milo, det er 

farligt.”

 ”Det var ikke en zombie. Det var en 

løve. Du hørte ham selv!” råber jeg.

 Folk omkring os mumler.

 ”Kan det have været en løve?” 



 ”Måske lyver han. Måske er det en 

zombie.” 

 ”Hjælp min far!” råber jeg.

 Ingen af dem møder mit blik.

 ”Her!” Afia kommer med kassen med 

første-hjælp. Hun rækker mig den. 

 Jeg når ikke at takke hende. Jeg skynder 

mig bare hen til far. Jeg finder gazen frem 

og binder den stramt om hans sår. 


