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En epidemi av apokalyptiskt format har svept över världen och väckt
de döda till liv. Smittan har på bara några månader fått civilisationen
att kollapsa; kvar finns inga myndigheter, inga affärer, ingen post

eller kabel-tv.

En av få överlevande i denna skrämmande framtid är Rick Grimes.
Alldeles nyss var han en fridfull amerikansk småstadspolis. Skild

från sin familj får han kämpa på liv och död för att försöka finna sin
fru och sitt barn. Vilka är egentligen farligast? De döda eller de

levande?

I en värld befolkad av döda tvingas vi till slut att börja leva ...

- - -

Detta är den första samlingsvolymen på svenska av den



kritikerrosade serien The Walking Dead, som lade grunden för tv-
succén med samma namn. En nervkittlande överlevnadshistoria som

tar den klassiska zombiegenren till nya höjder.

Serien blev snabbt kult i upphovslandet USA, där den ständigt ligger
högt på alla försäljningstopplistor, och fortsatte sitt segertåg över

resten av världen i samband med att TV-serien lanserades.

- - -

Ur författarens förord:

I The Walking Dead vill jag utforska hur människor hanterar
extrema situationer och hur de här händelserna får dem att

förändras. Jag ser på det här långsiktigt. Ni ska få bevittna hur Rick
förändras och mognar - så pass mycket att när ni ser tillbaka på det
här albumet så kommer ni inte ens att känna igen honom. Jag

hoppas att ni ser fram emot ett vindlande och omfattande verk, för
det är vad det här är tänkt att bli.

Allt i den här serien är ett försök att visa händelsers naturliga
utveckling, sådant som jag föreställer mig skulle uppstå i situationer
som de här. Och det är personerna som driver detta framåt. Hur
dessa personer tar sig till ett ställe är långt mycket viktigare än att
de tar sig dit. Jag hoppas ge er speglingar av era vänner, era

grannar, era familjer och er själva; och i det här verket visa hur man
reagerar på dessa extrema situationer.

Robert Kirkman, 2004
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