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Advarsel: På Matsu bor der bevidste zombier. Al færdsel
på øen er på eget ansvar.
Skiltet er det første, man møder i havnen på Matsu. Det
er en hån mod os. Det var snarere os, der skulle advares
mod dem. Det var dem, der holdt os fanget og sendte os
ud for at kæmpe mod zombierne.
Langt ude i horisonten kan man skimte fastlandet. Det
blev lagt i ruiner, da menneskene bombede det. De ville
dræbe zombierne, men det mislykkedes. Til gengæld er
det nu fyldt med radioaktivitet. Det fik zombierne til at
udvikle sig. De blev stærkere og farligere.
Det var også det, der skabte os. De bevidste zombier.
Vores hjerner begyndte at udvikle sig. Vi kunne huske
vores tidligere liv og holdt op med at dræbe menneskene.
Men alligevel var menneskene bange for os. De fangede
os og gjorde os til slaver. De gav os bombehalsbånd på
og tvang os til at kæmpe mod zombierne. Men vi gjorde
oprør.
Resultatet blev en fredsaftale. Vi fik øen Matsu. De fik
øen Kenowa. Vi svor, at vi aldrig ville dræbe hinanden, og
at vi ville hjælpe hinanden med at forsvare begge øer mod
zombierne. Men ikke alle holder deres ord …
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Kapitel 1:
De døde kommer
(ALO FORTÆLLER)

Zombierne kommer kravlende op af vandet. De slæber
deres rådne kroppe op på land. Tarmene hænger ud af
maven på dem, mens de vralter gennem sandet med kurs
mod os. Deres blikke er vilde af sult. De er svømmet hele
vejen fra fastlandet for at få føde.
Taji blæser i hornet. Folk strømmer til. Og snart står
alle bevidste zombier klar.
Vi vil forsvare vores ø.
Taji blæser igen i hornet. Hans blik er vendt mod
Kenowa. Ifølge fredstraktaten skal menneskene hjælpe os
og vi dem, når zombierne angriber.
Jeg ser på de mange zombier på stranden. I bølgerne
venter endnu flere. Det er en kæmpeflok. De er mere end
tre gange så mange som os. Jeg håber, menneskene sender
hjælp hurtigt.
Der følger et par sekunders total stilhed. Fra det ene
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øjeblik til det andet er zombierne oppe på stranden, og
den forvandles til et inferno af død og skrig.
En zombie kaster sig mod mig. Jeg banker den i
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hovedet med min økse. Men ikke hårdt nok til at slå hul i
kraniet. Med et hvæs er den over mig igen.
Dens tænder borer sig ind i min arm. Det giver et lille
spjæt i mig. Gammel vane. Fra dengang jeg var
menneske, og min største frygt var at blive bidt af en
zombie. Nu er jeg en bevidst zombie, så den kan ikke
smitte mig, kun give mig flere ar.
Mens den gnasker på mit kød, hæver jeg øksen igen. To
hurtige og hårde slag er, hvad der skal til. Så vælter den
grå hjernemasse ud af kraniet.
Den dør på stedet. Tænderne er stadig lukket om min
arm, men jeg vipper kæben op og trækker mig fri.
Bag mig blæser Taji i hornet på ny. Jeg ser mod
Kenowa. Hvor er menneskene? De burde være på vej,
men der er ingen både i vandet.
”Alo! Ikke falde i staver!” råber Iris bag mig. ”Kæmp!”

Kapitel 2:
Et råb om hjælp
(AVA FORTÆLLER)

Da jeg hører hornets svage tuden, løber det mig koldt
ned ad ryggen. Lyden kommer fra Matsu. De bevidste
zombiers ø, hvor min bror Alo bor. Det er et nødsignal.
Folk ser op, da de hører hornet, men ingen gør noget.
Jeg løber ned til stranden, så hurtigt jeg kan. Jeg
regnede med at se vagterne i færd med at gøre bådene
klar, men der er ingen på stranden. Der er kun to vagter
oppe i vagttårnet. Jeg løber op ad trappen og river døren
op.
Rick og Laran står og ser ud ad vinduet. På bordet bag
dem ligger et par terninger og et bæger.
”Hørte I ikke hornet?” spørger jeg. ”De har brug for
hjælp.”
”Har de?” Laran ser ligegyldigt på mig. ”Jeg kan ikke
høre noget horn. Kan du, Rick?” Han når knap nok at
fuldende sætningen, før hornet lyder igen.
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”Der var det! Lige der,” siger jeg.
”Det var et mågeskrig, var det ikke?” siger Rick og
sender en spytklat ud ad vinduet.
”Helt sikkert en måge,” siger Laran.
”Det var hornet,” siger jeg vredt. ”Og det ved I
udmærket godt!”
De trækker på skuldrene. Det er tydeligt, at jeg ikke
kommer nogen vegne. Men der er én, de vil lytte til.
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Jeg løber hen til rådssalen. Her sidder Mya og Kai i
møde. De er medlemmer af Kenowas øverste råd. Mya
kender jeg. Hun var min chef, dengang jeg arbejdede
i laboratoriet. Men vores veje skiltes på en alt andet
end pæn måde – før fredsaftalen, da jeg var med til at
befri Alo og de andre bevidste zombier. Kai er gammel
militærmand. Han står for sikkerheden på øen.
”Du afbryder et møde,” siger Mya irriteret.
”Matsu kalder på hjælp,” siger jeg forpustet.
”Tal med vagterne,” siger hun bare.
”Det har jeg gjort,” siger jeg. ”De lader, som om de
ikke hører det.”
”Måske skulle du gøre det samme?” siger Kai. Hans
had til de bevidste zombier er kendt af alle. Han er
ligeglad med, at de er bevidste. Hvis det stod til ham,
blev de alle sammen henrettet med det samme.
”Fredsaftalen forpligter os …”
”Hvis vagterne ikke vil tage af sted,” afbryder Mya
mig, ”så er der ikke så meget at gøre.”
”I sidder i rådet. I kan beordre dem til at tage af sted!”
”Ava, vi hverken kan eller vil tvinge nogen til at sætte
deres liv på spil, hvis de ikke vil.”
”Men fredsaftalen …” siger jeg.
”Glem fredsaftalen,” siger Kai. ”Vi risikerer, at der
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udbryder borgerkrig, hvis vi sender mennesker i døden
for at forsvare zombier.”
”Bevidste zombier,” retter jeg ham. ”Og de reddede os,
da vi blev angrebet. Vi skylder dem …”
”Hvad skylder vi dem?” Kais stemme dirrer af vrede.
”De har fået Matsu,” siger han. ”Det er mere, end de
fortjener.”
Hans vrede skræmmer mig. Jeg vidste godt, at han
ikke bryder sig om de bevidste zombier, men jeg havde
alligevel forventet, at han ville leve op til fredsaftalen.
”Fredsaftalen forpligter os til at forsvare hinanden,”
siger jeg bestemt og ser på Mya. ”I skrev selv under på
aftalen!”
”Fint,” siger Mya træt. ”Hvis du er så opsat på, at vi
skal sende nogen, så sender vi dig!”

