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1. En rutten stank

Det är barnen jag är mest rädd för.
De vuxna har bättre vapen. De är 

starkare. Springer snabbare. Men de 
vuxna tycker inte om att döda. De gör 
det bara för att de måste. De vill hellre 
låta bli. Barnen är annorlunda. Vissa av 
dem visar ingen nåd. De dödar utan att 
tveka. För att överleva. Och på skoj.

Det är barnen jag fruktar mest.
– Men uppe i norr, då? föreslår jag.
Nanna skakar på huvudet.
– Där dödade de Felix igår, säger hon. 

En pil genom huvudet. Så var han borta.
Jag trycker till om kartan jag har i 

handen. Pappret håller på att lösas upp. 
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Av svett. Blod. Skräck.
Jag vet snart inte vart vi ska ta vägen. 

Var vi kan vara säkra. Det känns som 
om alla stadens vägar är stängda. Vi har 
varit på flykt så länge att jag inte kan 
tänka klart.

Nanna känner likadant. Jag ser det 
på hennes irrande blick. De snabba 
rörelserna. Svetten som bryter fram på 
pannan.

Minsta ljud, minsta rörelse. Och genast 
är vi på vår vakt. Far upp. Tittar nervöst 
åt alla håll. Pulsen bultar hårt.

Vi är stressade av att fly. Och då 
börjar man göra misstag. Blir klumpig. 
Glömmer att vara försiktig.

Som tur är har vi varandra. Jag mötte 
Nanna i en utbränd kyrka. Eller rättare 
sagt: Hon hittade mig. Jag gömde mig 
under resterna av altaret. Höll hårt i en 
ljusstake. För att ha något att försvara 
mig med. Och plötsligt dök det upp en 
rödhårig flicka med flätor.
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Jag försökte fly från henne, men hon 
var snabb. Och så fick jag veta att hon 
var precis som jag. Henne behövde jag 
inte vara rädd för.

Sen har vi följts åt genom staden. Vi 
försöker klara oss så gott vi kan. Men 
det blir svårare och svårare.

– Parken, då? säger jag. Där måste 
finnas massor av gömställen.

Nanna skakar på huvudet.
– Där var jag i början, säger hon. Allt 

brann ner på en natt. De ville bli av med 
de sista av oss. Det är inget att göra åt. 
De finns överallt.

Hon låter uppgiven. Jag känner likadant.
Bakom oss ligger det stora sjukhuset 

som vi precis har lämnat. Där gömde vi 
oss för några dagar sen. Sjukhuset var 
ett av de första ställena som övergavs. 
Ett bra gömställe. Massor av dörrar som 
kan spärras och rum att gömma sig i.

Men vi visste att det inte skulle fungera 
så länge.
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– Om vi bara kunde komma ut ur 
staden, säger jag. Komma till ett ställe där 
det inte finns så många människor.

Jag viker ut kartan igen. Längst ner 
finns busslinjerna och tunnelbanan. Men 
inget av det fungerar längre. Allt har 
brutit samman. Om man ska ut ur staden 
måste man kämpa sig ut. Från gathörn 
till gathörn. Det kan ta flera dagar eller 
veckor. Om man överlever, alltså.

Vi tittar på kartan tillsammans. Vi 
är inte långt från den stora vägen. Jag 
drar ett finger över kartan. Längre fram 
kommer vi till kanalen och bron. Om 
vi kan nå fram dit kan vi komma ut ur 
staden. Över vattnet och bort härifrån. 
Då har vi kanske en chans att klara oss.

Då slamrar det till bakom oss. 
Förskräckta tittar vi upp. Och så kommer 
dånet. Explosionen. Flammorna.

Vi kastar oss ner på marken. Trycker 
oss mot asfalten. Väntar ett tag ifall det 
kommer mer. Fler explosioner.
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– En brandbomb, säger Nanna.
Jag nickar. Flammorna söker sig uppför 

sjukhusets väggar. Elden förstör inte 
byggnaden, men det är inte meningen 
heller. Bomben ska skrämma oss. Få ut 
oss i det öppna så att de kan hitta oss.

Vi ligger kvar på marken. Livrädda. 
Vet inte vad vi ska göra, men så reser vi 
oss igen. Fortsätter framåt.

Överallt på asfalten står övergivna 
bilar. En del har kört in i varandra. Det 
hände i början när folk flydde i panik. 
Andra bilar har bara lämnats kvar. Det 
är ändå inget som fungerar längre. Man 
kan inte köpa bensin. Det finns ingen 
ström, inget internet.

Och överallt ligger det döda. Ruttna lik. 
Helt och halvt uppätna. Några har fallit 
ihop över ratten i sin bil. Andra ligger 
bara på gatan. De döda finns överallt, 
och överallt finns en rutten stank.

Vi skyndar vidare. Spanar hela tiden åt 
alla håll. Är vi upptäckta? Nervöst tittar 



15

– En brandbomb, säger Nanna.
Jag nickar. Flammorna söker sig uppför 

sjukhusets väggar. Elden förstör inte 
byggnaden, men det är inte meningen 
heller. Bomben ska skrämma oss. Få ut 
oss i det öppna så att de kan hitta oss.

Vi ligger kvar på marken. Livrädda. 
Vet inte vad vi ska göra, men så reser vi 
oss igen. Fortsätter framåt.

Överallt på asfalten står övergivna 
bilar. En del har kört in i varandra. Det 
hände i början när folk flydde i panik. 
Andra bilar har bara lämnats kvar. Det 
är ändå inget som fungerar längre. Man 
kan inte köpa bensin. Det finns ingen 
ström, inget internet.

Och överallt ligger det döda. Ruttna lik. 
Helt och halvt uppätna. Några har fallit 
ihop över ratten i sin bil. Andra ligger 
bara på gatan. De döda finns överallt, 
och överallt finns en rutten stank.

Vi skyndar vidare. Spanar hela tiden åt 
alla håll. Är vi upptäckta? Nervöst tittar 

16

vi upp varje gång vi hör ett ljud. Vi kan 
inte göra något annat än att fortsätta. 
Hoppas att vi inte stöter ihop med någon 
av klanerna.

Det är de som styr staden nu. Grupper 
av överlevare som håller ihop i klaner. 
Ingen kommer in eller ut utan deras 
tillåtelse.

Äntligen är vi framme vid den stora 
vägen.

– Vi måste ta oss över, säger jag.
Nanna nickar, men säger inget. Hon 

vet lika bra som jag att det är nästan 
omöjligt utan att bli upptäckt.
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2. Färskt blod

Vid det första skottet kastar vi oss ned 
på asfalten. En kula susar förbi över mitt 
huvud. Chocken sätter sig i kroppen. 
Det känns som om hjärtat hoppar och 
dansar.

Jag lyfter lite på huvudet. Då hörs 
ännu ett skott.

– Ner! skriker Nanna.
Men jag ligger redan platt igen. Skottet 

träffar vraket av en bil. Krossat glas 
regnar ner över oss. Vi kravlar oss in 
bakom en vält skåpbil. I säkerhet. Jag 
nickar mot höger.

– Där borta, säger jag. De är där.
Vi ligger kvar medan Nanna tittar åt 
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