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Indledning 
Den bog, du sidder med i hænderne, er den 
ultimative guide til zombier. Her kan du læse 
om forskellige slags zombier, forskellen mellem 
zombier og andre udøde væsener, om deres 
styrker og svagheder og selvfølgelig vigtigst af 
alt: Hvordan du bekæmper dem.

Du kan slå dig løs i tests, så du kan se, hvor lang 
tid du ville overleve i en zombie-inficeret verden. 
Bogen er også spækket med overlevelsesguides, 
så du kan øge dine chancer mod de levende 
døde.

Læs også om zombier i bøger, spil og tv-serier 
samt om zombiers forskellige navne, og hvad 
det egentlig er, der fascinerer os ved de levende 
døde.

Så er du klar på at dykke ned i zombiernes 
frådende verden? Eller er du bange for at blive 
”bidt” af det?
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Du har sikkert hørt om zombier, og du 
mener selv, at du ved, hvordan de ser ud.  
Men ved du helt præcist, hvad du skal 
kigge efter? Her kan du læse om de  
mange kendetegn, der afslører,  
om der er en zombie i dit nabolag.

Sådan genkender  
du en zombie

Flokke
Zombier samles de steder, der er mad, og 
derfor forekommer de ofte i flokke. Men tag 
ikke fejl: Én zombie er lige så farlig som 100!

Lugt 
Zombier stinker! Så hvis det 

pludselig stinker voldsomt af råd, 
kan det være en zombie, der er 

på vej. Find dine våben frem, men 
tjek først, at du faktisk har tømt 

affaldsspanden.

Råddent kød
Zombiers kød er råddent. 
Typisk vil noget af kødet 

være faldet af, så store 
knoglestykker stikker frem.

Slæbende gang
Zombier går med langsomme, slæbende 

skridt. De fleste zombier vil du sagtens 
kunne løbe fra. Men der findes dog 

zombier, som kan være hurtige.

Øjne 
Zombiers øjne er blodskudte med 
et tomt blik. Men tag ikke fejl. De 
kan sagtens se dig. Og hvis de 
først ser dig, vil de jagte dig.

Mund 
Zombier har typisk blod eller hjernemasse fra deres seneste 
måltid siddende ved munden. De kan dog også have både 
fråde og savl. Men bare rolig, selvom din lillesøster savler 
helt vildt, er hun ikke nødvendigvis en zombie. Tjek først,  
at hun også lever op til nogle af de andre beskrivelser, før 
du kategoriserer hende som en levende død.

Stemme
Zombier kan ikke tale. De kan 
højst udstøde nogle grynt 
eller måske fremstamme 
enkelte ord som “hjerne”. Så 
hvis din ven pludselig taler i 
enstavelsesord og ser på dig 
med et sultent blik, så pas på!

Tøj 
Zombiers tøj er typisk snavset, blodplettet og 
ødelagt. Det afslører, hvor længe de har været 
zombier. Hvis det er helt revet itu og dækket af 
blod, er det nok et stykke tid siden, de blev syge.

Negle 
Neglene er smurt ind i blod 
fra deres seneste offer. Pas på, 
nogle zombier smitter bare 
ved at rive andre.
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Nu kan du genkende en zombie. Måske har du allerede fået 
øje på en ude i haven og er nu i overhængende livsfare. Så 
skynd dig hellere at læse videre, så du ved, hvordan du dræber 
zombier og redder dit eget liv.

Kroppen er allerede død
Hvis du står over for en zombie, så spild ikke tid eller kræfter på at 
angribe dens krop. Du kan ganske vist hugge dens arme og ben af, 
men det vil ikke stoppe den. Zombiernes kroppe er allerede døde, 
så at miste et par lemmer gør ingen forskel. Selv uden arme og ben 
eller med halverede kroppe vil de fortsætte med at kravle efter dig 
i jagten på menneskekød!

Ødelægge hjernen
Zombiernes kroppe er ved at rådne op, men der er stadig liv i 
deres hjerner. Eller en form for liv i hvert fald. Så for at stoppe 
zombierne skal du smadre hjernen. Hvordan du gør det, er op 
til dig. Du kan hamre den i stykker med et bat, skyde zombien i 
knolden med en pistol eller flække dens kranie med en økse. Bare 
hjernen bliver ødelagt!

Halshugninger
Kan du så dræbe en zombie ved at hugge hovedet af den? Svaret 
er både ja og nej. Zombiens krop vil dø uden hovedet. Men 
hovedet vil stadig være i live og dermed farligt, hvis du kommer 
inden for bideafstand. Så vil du være helt sikker, bør du begrave en 
økse i dens hjerne!

Der findes mange slags zombier, men med denne fremgangsmåde er du sikker 
på, at de er døde, næsten uanset hvilken slags det er. Undtagelsen er de farlige 
deadites, som du kan læse mere om på s. 28. Vil du have flere bud på, hvordan 
du dræber zombier, så læs mere om de forskellige våben på side 58. Og læs om 
de mange typer af zombier på side 38.

Hvordan 
dræber man  
en zombie?
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Hvordan 
smitter 
zombier?
Nu ved du, hvordan du genkender en zombie, 
og hvordan du dræber den. Men for at overleve
skal du også vide, hvordan de smitter.

Det farlige bid
De fleste zombier smitter ved bid, så ser du en person med savl om 
munden og blod på tænderne, så hold dig på afstand! Hvis du bliver bidt, 
går der ikke længe, før du selv bliver til en zombie.

Pas på rifter!
Nogle zombier behøver ikke engang at bide for at smitte dig. En rift 
forårsaget af en zombie kan være nok. De rådne fingre er nemlig fyldt med 
bakterier og virus, der bliver blandet med dit blod, når de river dig. Og så 
er dine dage talte!

Virus
Den værste slags zombier er dem, der smitter via en virus. Her er 
mennesker for alvor i problemer, for bare det at være tæt på den slags 
zombier er nok til at blive smittet. Virussen er luftbåren, og kun de ganske 
få, der er immune over for den, vil overleve det ragnarok, virussen skaber.
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          Test:  
Er du selv    
SMITTET?
I en verden, hvor det vrimler med zombier,  
er det vigtigt altid at være på vagt.  
Kan du være blevet smittet  
uden at vide det? Tag testen,  
og få svaret – hvis du tør!

Har du en puls?

Har du sår på kroppen?

Hvor stammer  
sårene fra?

Kan du skære 
legemsdelen af?

Har du skåret 
den legemsdel, 

du blev bidt i, af?

Har du lyst til at spise 
menneskekød?

Føler du dig anderledes? 
Svimmelhed? Kvalme? 

Sult?

Jeg ved det 
ikke. Jeg kan ikke 

måle pulsen.

En zombie  
bed mig!

Jeg ved det ikke, jeg 
kan ikke huske det.

Jeg faldt ned fra en 
klippe.

Jeg ved det ikke. Det 
er svært at se, for jeg 

er dækket af skidt 
efter mange dages 

overlevelse i skoven.

Amputation: 
Hvis du vil overleve, så 

skær straks legemsdelen 
af! Og start så forfra  

på testen!

Under observation: 
Du er muligvis smittet. Og i 

disse zombie-tider tager vi ingen 
chancer. Dine venner spærrer dig 

inde i 24 timer til observation!

Fare! 
Du er smittet (eller i bedste fald 

”bare” en kannibal eller en vampyr). 
Uanset hvad, tager vi ingen chancer. 
Du får en kugle i panden. Skyder du 

selv, eller skal vi?

Du er rask! 
For nu i hvert fald! Tag denne 

test hver dag for at sikre dig, at 
du stadig er et menneske!

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

START HER:
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