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ZOMBIES 
Allt du behöver veta om zombies 

De som varit döda länge är segare än de som dog nyss. Kropparna verkar alla vara drabbade av 
någon slags svampinfektion eller ”rotsystem” av tunna trådar som sträcker sig genom kroppen 
som nya ådror och som ibland växer ut i bölder, klumpar eller ”svampar”. Det enda sättet att 
stoppa en av vandrarna är att förstöra hjärnan. Ett litet stick räcker oftast inte.


De odöda verkar framför allt reagera på hastiga rörelser, ha extremt bra hörsel och söka sig mot 
värme. Huruvida de kan känna lukt eller inte är inget vi vet något om, men de verkar helt klart 
märka skillnad på redan smittade personer och de som ännu inte är det. Hur vet vi inte.


Får de tag i någon nöjer de sig inte med att föra Smittan vidare, de vill förtära allt kött, men de är 
ganska lättdistraherade om ett nytt offer dyker upp.


Så länge någon av trådarna i kroppen hänger ihop med hjärnan verkar de ha någon slags 
motorik kvar, det är bara om de verkligen är helt kapade som en lem slutar att fungera helt. Ett 
avhugget huvud med hjärnan intakt fortsätter alltså att tugga och bita.


De odöda verkar inte se särskilt långt eller skarpt, utan söker sig fram via sin hörsel eller 
eventuellt andra sinnen. Vissa spekulerar i att de levande döda kan se värme och på så sätt 
skiljer de levande från de döda. Huruvida en kan ”maskera” sig från dem är vida omdiskuterat 
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Hungern verkar vara 
oändlig hos de 
smittade.
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och en trial and error-metod har visat sig medföra 
katastrofala risker. Inte heller verkar man kunna dra 
alla zombier över en kam. Naturen är för 
variationsrik och undantagen bekräftar regeln.


Hur Smittan sprids är inte helt klarlagt, ni vet att 
den sprids genom bett eller genom sex och kyssar 
med smittade personer som ännu inte förvridits till 
en odöd. Vissa hävdar bestämt att de sett döda 
från bårhus resa sig upp, andra att det bara är 
levande personer som kan bli zombies. Någon 
stolle hävdade att han sett en älg som såg ut som 
om att den var smittad. Det går många rykten kring 
detta. Vissa menar att det endast smittar genom 
att de odödas blod/ kroppsvätska kommer i 
kontakt med vårt blod, vanligast via bett. Men det 
finns historier om personer som verkar ha blivit 
förvandlade utan att ha några tecken på att ha bli- 
vit bitna. Oavsett vilket vet man att bett är det 
vanligaste sättet som Smittan går vidare på.


Det verkar dock inte ha funnits en patient 0 vid 
Utbrottets början – alltså en person som är 
ursprunget till alla smittade, då flera rapporter kom från flera olika håll 
samtidigt, både i Sverige och Skandinavien. Hur det är med övriga 
världen är inget vi har någon kunskap om.


De andra berättelserna om smittovägar har oftast att göra med att den 
skulle kunna vara eller bli luftburen. 
Det finns de som är helt säkra på 
att deras väns bror sett en böld på en zombie explodera 
och något som liknade frökapslar eller sporer komma ut. 
Det verkar också vara så, även om ni inte vill veta hur 
kunskapen erövrades, att man också blir smittad om man 
äter kött från en odöd.


Hur lång inkubationstiden är verkar skilja sig åt. Helt klart är 
det så att inte alla bett leder till att man blir smittad. Men 
förr eller senare tar turen slut och risken är stor att man blir 
smittad. Och dör.
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Alla djur verkar inte 
kunna smittas av 
viruset men hundar av 
flera olika hundraser 
har påträffats som 
smittade.  

 ”This is the way the 
world ends; not with 
a bang or a whimper, 
but with zombies 
breaking down the 
back door.” 

- AMANDA HOCKING, HOLLOWLAND
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