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Du är smittad

1. Kannibaler?

Bollen träffar mig med en smäll. Skarp
smärta i bröstet. Men det hinner jag inte
tänka på. Tar bara bollen. Kramar den.
Springer.
Genom sprickorna i mitt visir ser jag
våra motståndare.
– Framåt, Mark! ropar någon bakom
mig. Du kan göra mål!
Jag grymtar. Störtar iväg. Framför mig
finns motståndarna i rött. Laget från
stan. De bildar en mur framför målet.
Jag kan omöjligt få in bollen.
I stället fortsätter jag fram mot dem.
De andra ropar efter mig. Hejar. Två av
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de röda sticker ut. De är på väg rakt mot
mig.
Jag tittar snabbt åt sidan. Hinner jag
passa?
– Här! ropar Simon. Jag är fri!
Jag hör att han är nära. Jag tittar
snabbt åt sidan igen. Men just då vräks
jag omkull. En av de röda har kastat sig
mot mig. Luften går ur mig. Jag faller till
marken med en duns.
Nu är han över mig. Han är stark och
tung. Jag håller fortfarande i bollen.
Flämtar när han sätter sig på mig. Han
sliter i min hjälm.
– Är du helt tokig? skriker jag. Så får
man inte göra!
Men killen tar bara tag i mitt visir. Drar
av det. Han kastar det på gräset.
– Domaren! vrålar jag. Domaren!
Jag försöker få bort killen. Knuffar och
slår allt jag kan. Bollen har jag kastat
ifrån mig för länge sen. Jag försöker välta
honom. Då hör jag ett skrik bredvid mig.
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Jag vänder snabbt på huvudet.
Simon har också blivit tacklad. Två
av de röda har gett sig på honom. Han
ligger på marken. De håller fast honom
och en av dem sliter i hans arm. Den
andre har tagit av sig hjälmen. Han ser
på Simon med tom blick. En blick som
får mig att rysa.
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Så sätter han tänderna i Simons arm.
Biter till. Jag skriker när blodet sprutar.
– Vad gör ni? skriker jag. Ni är ju
galna!
Så sparkar jag till. Hamrar mitt ben
uppåt. Träffar den röde i skrevet. Det
får honom att rycka till. Nu ser jag hans
ögon genom visiret. De stirrar på mig.
Och ändå finns det inget liv i dem. De
är tomma. Döda.
Jag sparkar till honom igen. Slår
honom i bröstet med händerna. Välter
undan honom. Kommer upp på fötter
och ser mig om.
Först fattar jag inte vad jag ser. Vägrar
förstå att det kan vara sant:
Överallt på planen blir mina lagkamrater tacklade. Flera av dem ligger
redan på gräset. Det hörs skrik och vrål
runt omkring mig. En del skriker av
smärta. Andra tjuter av upphetsning.
Alla de röda har samma tomma blick.
Samma döda ögon. Och de sträcker sig
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efter alla de ser. Sätter tänderna i dem så
blodet rinner.
Jag står som förlamad. Kan inte röra
mig. Detta skulle ha varit en vänskapsmatch. De röda kommer från en skola
inne i stan. Vi har spelat mot varandra
många gånger förut. Men aldrig så här.
Jag ser Erik hålla sig om halsen, medan
blodet sipprar fram. Jag ser Hassan
skrika när han stirrar på sin avbitna
tumme. Jag ser Tobias ligga med magen
uppsliten.
Min hjärna vill inte förstå vad som
händer. Har de andra blivit tokiga? Har
de drabbats av vanvett? Har de blivit
kannibaler?
Jag ser mig om efter domaren. Jag vet
att det är fånigt. Som om han kan blåsa
av och få stopp på allt. Jag får syn på
honom uppe vid vårt mål.
Domaren ligger på rygg i gräset. Han
har fortfarande sin hjälm på sig, men
tröjan är riven i trasor. Tre av de röda
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sitter bredvid honom. De har blod i
ansiktet. Märker inget runt omkring sig.
Är helt upptagna med att gräva fram
hans tarmar.
Jag börjar skrika.
Och så springer jag.
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2. Spring för livet

Den stora porten smäller tungt igen
bakom mig. Jag låser. Andas ut, men bara
ett ögonblick. De första är redan på väg.
Jag trycker mig mot porten när de
kastar sig mot den. De galna är här.
Duns efter duns, och porten skakar
bakom mig.
Ännu en duns och ett klirr. En hand
slår igenom rutan. Armen rivs blodig,
men näven dunsar bara in i glaset. Om
och om igen. De vill in, till varje pris.
Hjärtat slår hårt i mitt bröst. Jag vet
inte vad jag ska tro. De är som berusade
av allt blodet. Besatta.
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OM DU BLIR SÅRAD
BLIR DU EN AV DEM …
Mark flyr för sitt liv när alla runt honom förvandlas.
En efter en blir kompisar och lärare till blodtörstiga
zombier, som bara blir mätta av människokött.
Mark får en liten rispa av en zombie. Det blöder.
Är han en av de smittade nu ...?
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