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Jag gillar filmer som får dig att ifrågasätta allt det som vårt  
samhälle bygger på. Och bra zombie filmer gör det, i mängder. 
För mig är slutet alltid det sämsta med en zombiefilm. Jag vill  
alltid veta vad som händer sen. Till och med när alla dör på slutet ...   
så vill jag bara att det ska fortsätta. Så fort det börjar bli riktigt  
intressant ... börjar de där irriterande eftertexterna rulla. 
I The Walking Dead vill jag utforska hur människor hanterar extrema  
situationer och hur de här händelserna får dem att förändras.
Jag vill att The Walking Dead ska bli zombiefilmen som aldrig slutar.
– – –
Så skriver författaren Robert Kirkman i sitt förord till första samlings
volymen med den kritikerrosade serien The Walking Dead. Här samlas  
de sex första serietidningarna som lade grunden för tvsuccén. Och fler 
kommer det bli. The Walking Dead är zombiefilmen som aldrig slutar!
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 The Walking Dead är en  
av de absolut bästa serier  
jag läst det senaste året.”

Rikard Karlsson, shazam.se

”   ... antagligen det mest  
 blodisande som berättats  

i zombiegenren.”
Fredrik Strage, DN
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Jag har aldrig gillat zombiefilmer som är splatterfester, spräng-
fyllda med gore och våld och med löjeväckande figurer och en 
massa glimten i ögat. Bra zombiefilmer visar hur körda vi är, de 
får oss att ifrågasätta vår roll i samhället ... och vårt samhälles roll 
i världen. Bra zombiefilmer innehåller gore och våld och alla de 
andra coola grejerna också ... men aldrig utan en tankeväckande 
och samhällskritisk underton.

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 ut - 
veckling, 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.

För mig är slutet alltid det sämsta med en zombiefilm. Jag vill alltid 
veta vad som händer sen. Till och med när alla dör på slutet ...   
så vill jag bara att det ska fortsätta.

I de flesta fall känns det som att zombiefilmer bara visar en liten bit 
ur någons liv, fram tills vem som nu styr över filmen blir uttråkad. 
Vi får lära känna personen, så blir det ett äventyr och så BooM 
– så fort det börjar bli riktigt intressant ... börjar de där irriterande 
eftertexterna rulla. 

Tanken bakom The Walking Dead är att stanna hos  
personen, i det här fallet Rick Grimes, så länge det  
överhuvudtaget är möjligt. Jag vill att The Walking  
Dead ska vara en krönika över Ricks liv. Vi ska  
aldrig behöva undra vad som hände med Rick sen,  
för vi kommer att få se det. The Walking Dead ska  
bli zombiefilmen som aldrig slutar. Eller ...  
inte på väldigt länge i alla fall.

robert kirkman, 2004
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Ser inte 
bra ut.

Han 
verkar  

inte vara 
härifrån.

Nä,  
skulle  

inte tro 
det.

När de  
slog upp det  
där fängelset  
i Grant County  
tänkte jag inte  
att vi skulle ta 
hand om deras  

rymlingar!

ja’  
ska’nte  
tillbaks!  
Hellre  
Dör  
 ja’! 

 Förstärkningen lär vara minst  
femton kilometer bort! Vi 

        är lätta mål bakom den  
            här bilen… 

Täck mig… 
ska försöka 
ta mig bort 

till diket så vi 
kan omringa 

honom. 

Satan!

PJOng!



{Flämt!}



HjälP!



Hallå? Hallå?!

Nån där?!

Vafan?!
Har  

alla tagit 
kafferast 
samtidigt  

eller?!

Aaah!



Hjälp  
mig, 
nån!!

Vemsom- 
helst?

Vafan?
Vad  

har hänt 
här?

Hjälp!!



Unggff.



öh.

öh.

öh.

Sluta!
Låt bli 
mig!

Fattar du 
inte?!

Snälla!

{flämt!}



Ouff!
Vafan 

var det 
där?

… 
Fan.



Hmm… 



Någon 
där?! 

jag 
kommer 

in… 

jag ska inte skada 
eller råna er… jag 
behöver bara lite 

bensin… 
{sniff}   

  {sniff}

Gah!

Knack!
Knack!



Hallå 
där… 



Hejsan, 
tjejen. Har 

de lämnat dig 
här alldeles 

ensam?

jag skulle behöva  
din hjälp… om du kan  

tänka dig det. jag för-
söker nämligen ta mig 
till Atlanta, för att 

träffa min fru 
och son.

Har  
du varit  

i Atlanta?  
Det är inte  
så långt dit,  

faktiskt… 

Har  
du något  

emot att jag  
tar den här? 
jag tror att  

den kan  
komma till 

nytta… 

Redo, 
tjejen?

Då 
kör 
vi!



Lugna 
dig, tjejen! 

jag vet att du  
stått i den där  
ladan ett tag,  

men du kommer  
köra slut  

på dig.

Ptrro!! Det var 
bättre… jag 
vill inte att 
du ska tuppa 
av innan vi 
kommer 

dit.

jaha… 
Vad heter 
du då?



Nä… det är ingen dum  
idé. Att prata lite om de  
bästa stunderna i mitt liv 
kommer säkert att få  
mig att tänka på annat  

än all skit jag sett 
senaste tiden… 

jag hade 
precis kommit till

jobbet den morgonen.  
jag satt på stationen och 
drack dagens andra kopp 
kaffe. Gilroy berättade om

fyllot som de plockat 
in under natten… 

… då 
ringde 
det.

Det var min fru Lori. 
Hennes vatten hade gått 
tio minuter efter att 
jag åkt hemifrån. jag 
slet åt mig min jacka 
och rusade iväg för 
att hämta henne – 

fick Gilroy att ringa 
doktor Stevens så  

att han kunde  
möta oss på  
sjukhuset.

jag fick henne till sjukhuset utan 
problem, en av de få gånger jag 
fick användning av sirenen på  

min bil… vi bodde i en  
liten stad.

jag höll  
henne i handen  

hela tiden. Det blev en 
del komplikationer… de 
var tvungna att göra 
kejsarsnitt. jag var 
jätteorolig… men  

allt gick bra. 

Första  
gången jag  

såg lille  
Carl… 

Så… … 

Du… 
nu när 

jag tänker 
efter… 

… att 
minnas de 

fina stunderna 
får bara det  

här att kännas 
så mycket 
värre.



jaha,  
då var vi  
framme… 

Rrööh.. .



Fan.



Helvete! Komigen 
tjejen… vi drar  

härifrån!

Fan.

Fan.

Fan.

Fan.

Öff!

Aaahh!

DUnS!



Göh.

Ruöh?

Herre-
gud

Fan!

öh.



satan… 

era  
jävlar!!!

vad  
är det  

  för fel  
    på er?



GAAAH!

jag ska 
hjälpa Dej 
härifrån. Följ 

mej.

Och sluta 
skjut!

Du  
sätter ju  
hela stan 
på oss!


