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3 · BLOD I GRÆSSET





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 
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, så 
bliver du selv til en zombie.
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BLOD I GRÆSSET 

Vi skubber den tunge trille-bør af sted. Den 
er fyldt med kød. Vi skal hen og fodre de 
brune bjørne. Og også de store tigre. Men 
ikke løverne. For dem har vi ikke længere. 
 Med ét stopper jeg op. Der er blod i 
græsset foran tiger-buret. Jeg stirrer på det.
 ”Hvor kommer det fra?” spørger jeg.
 ”Måske er det nogen, der er faldet?” 
 ”Måske,” siger Afia.
 Vi ser på hinanden. Vi tænker alle det 
samme: zombier!
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 ”Jeg siger det til far,” siger jeg.
 Far er i det store køkken. De har slagtet en 
bøffel. De er ved at skære den op. Den skal 
blive til aftensmad til både os og dyrene.
 Men far er stoppet med at arbejde. Han 
står og taler med en mand.
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 ”Hvis din kone er syg, Victor, så vil jeg 
gerne se på hende,” siger far. 
 Far er dyrlæge. Men herinde er han også 
blevet ”rigtig” læge. Der er ikke andre, der 
kan tage sig af de syge. Og far siger, at dyr og 
mennesker ligner hinanden på mange måder. 



 ”Hvis du tager Lisa med herhen om en 
time, så kan jeg kigge på hende,” siger far. 
 ”Nej, nej,” siger Victor. ”Det behøver du 
ikke. Hvis jeg bare kan få lidt mod hendes 
smerter, så er det fint.”
 Far rynker panden.
 ”Okay,” siger han. ”Men når hun er 
gravid, så skal I passe på. Hun må ikke få 
for meget.”



 Far finder nogle piller i skabet og giver 
Victor dem.
 ”Tak,” siger Victor og går.
 Far vender sig mod mig.
 ”Hej, Milo, hvad vil du?”
 


