
En epidemi av apokalyptiskt format har svept över världen och väckt de döda till liv. 
Smittan har på kort tid fått civilisationen att kollapsa; kvar finns en värld utan myndig - 
heter, affärer, post eller kabel-tv. 

En av de 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. Men vilka utgör det egentliga  
hotet – de döda eller de levande?

Robert Kirkmans The Walking Dead är en utvecklingsroman i serieformat, vars  
första del publicerades 2003. 2011 gavs den första samlings volymen Tills döden skiljer  
oss åt – med de sex första delarna – ut på svenska.  

jag blev skjuten… jag 
vaknade upp på sjukhuset 
och blev attackerad. jag 
gick hem… min fru och  
min son var borta…  

hela jävla stan över 
given. jag hade ingen  

jävla aning om 
vad som 
pågick. 

Du menar 
alltså att 
ingen vet 
orsaken?

Efter några veckor slutade 
media rapportera. jag har 
inte hört ett knyst sen dess. 
Om de har kommit på ett  
sätt att stoppa det… så  
har de inte hunnit hit  

än. De där finns  
överallt.

Ett redigt  
slag mot huvudet  

tar kål på dem. Det var  
därför grabben slog till dig 
med spaden. Verkar vara det 
enda som får omkull dem. Så 

fort en tar sig in i trädgården 
tar vi den. Vi håller låg profil… 
visste de att vi var här skulle  

de komma efter oss.

innan de slutade sända 
 uppmanades alla att ta sig  
 till de större städerna. De  
sa att de kunde skydda oss 
där. Men jag tänkte att  

   jag skulle tjäna på 
     att stanna här.  

      

Mina svärföräldrar bor  
i Atlanta… det är bara fem 
timmar med bil härifrån, så  

min fru har antagligen  
åkt dit.

Tack  
gode gud…  

om de skyddar 
städerna… shit,  
jag var orolig  

ett tag.

jo, visst… de 
mår säkert 

bra.

jaha…  
jag behöver 
nog en bil  
om jag ska  
till Atlanta.

Ska du 
med och  
shoppa 
lite?
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En lärarhandledning
för högstadiet och gymnasiet

 av Melinda Galaczy



Lärarhandledning: The Walking Dead, vol 1 
(Svensk version, Apart Förlag)

Serieromanens handling 
Handlingen inleds med att Rick Grimes och hans partner Shane hamnar i en eldstrid med 
en förrymd fånge. Rick blir skjuten och förlorar medvetandet. Han vaknar ensam en månad 
senare i ett övergivet sjukhus. Rick stapplar upp ur sjukhussängen för att fi nna sjukhusmat -
salen översvämmad av zombier, varifrån han med mycket små marginaler lyckas fl y. 

Han återvänder till familjens hus, bara för att fi nna det övergivet. Återigen slås hans 
medvetande ut, denna gång av en spade i bakhuvudet. 

När han vaknar får han veta att det är pojken Duane Jones som har slagit honom, i tron om 
att Rick var en zombie. Duanes far Morgan förklarar för den hittills ovetande Rick om zombie-
invasionen, och att han och hans son har tagit över Ricks grannes hus i hopp om räddning. 

Rick återhämtar sig och efter att ha försett Duane och Morgan med vapen, ger han sig av mot 
Atlanta, dit många åkte för att söka skydd, för att försöka hitta sin fru Lori och deras son Carl. 

Men när Rick når Atlanta blir han omringad av zombier, och hade troligtvis inte lyckats 
komma undan utan Glenns hjälp. Glenn är i Atlanta för att hitta mat och andra nödvändigheter. 
Glenn för Rick till ett läger utanför staden, där han återförenas med sin familj och Shane. 
Dessutom träffar han lägrets övriga överlevande: Allan, Donna och deras tvillingsöner Billy 
och Ben, Jim, Carol och hennes dotter Sophia, Amy och hennes syster Andrea samt Dale 
– vars husbil fungerar som gruppens hem. 

Rick anpassar sig snabbt till livet i lägret och blir snart gruppens ledare, en roll som innan 
Ricks ankomst var Shanes. Rick och Glenn plundrar en vapenaffär i stan, och lyckas undvika 
att bli upptäckta genom att gnida in sig själva i en zombiedel för att inte lukta levande. Väl 
till baka i lägret börjar Rick instruera gruppmedlemmarna i att skjuta, och träningen visar sig 
snart vara välbehövlig, eftersom lägret attackeras av zombier. En attack som resulterar i att 
fl era av de överlevande blir bitna, vilket de med stor 
möda och ångest tvingas ta ställning till. 

Efter anfallet hamnar Rick och Shane i en dispyt, 
där deras olika uppfattningar kring hur de ska säkra 
gruppens trygghet blir uppenbar. Rick menar att 
lägerplatsen är farlig, medan Shane anser att de bör 
stanna. 

Dagen efter ställs saker och ting på sin spets när Rick 
konfronterar Shane. Shane, som blivit förälskad i Lori, 
svarar med att allt skulle blivit bra om Rick inte hade 
överlevt. Shane gör en ansats till att döda Rick, men 
Carl, som har följt efter dem i smyg, skjuter Shane 
samtidigt som han vrålar: ”Rör inte min pappa!”.

Varför läsa The Walking Dead?
Kirkman skriver i förordet att hans intention inte är att skrämmas, utan att ”utforska hur 
människor hanterar extrema situationer och hur de här händelserna får dem att förändras”. 
Det är en karaktärsdriven utvecklingsroman, vilket blir allt tydligare från och med andra 
volymen, och Kirkman hoppas att läsaren ska känna igen sig själv, sina vänner, sin omgivning 
och sina handlingar. 

Det som unga läsare ofta är frustrerade över – att inte få reda på vad som händer med 
huvud personerna, behöver de inte oroa sig över vad gäller The Walking Dead. Kirkman lovar 
i förordet att vi ”aldrig [ska] behöva undra vad som kommer hända med Rick, för vi kommer 
få se det”. Med det sagt, bör det förtydligas att slutet ännu inte är skrivet. I Tills döden skiljer 
oss åt fi nns det gott om uppslag till funderingar och gissningar kring vad som ska hända med 
Rick och de andra. 

{gack!}

{göck!}
Carl!

{gurgel!}

Åh, 
grabben… 

Det är 
inte samma  

som att döda  
de döda,  
pappa.

DUnS

DUnS!
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Det  
ska det 
inte vara 
heller, 

grabben. 

Det ska 
det inte  
vara.
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Lärarhandledning: The Walking Dead, vol 1  
(Svensk version, Apart Förlag)

Gack.
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Introduktion
The Walking Dead är en postapokalyptisk serieroman. Vad innebär det? Låt eleverna, efter 
att ha säkerställt att alla vet vad begreppet innebär diskutera, vilka andra postapokalyptiska 
skildringar de känner till. Ett alternativ är att låta de olika grupperna ansvara för olika medier, 
såsom film, böcker, serier samt datorspel, och komplettera det de redan kan med vad de kan 
hitta på internet. 

Exempel på filmer är 
Vägen (The Road), där en 
far och hans son vandrar 
ensamma genom en post-
apokalyptisk ödemark. Allt 
de har är en kundvagn med 
ett fåtal tillhörigheter och  
en pistol med två kulor.  
De är på väg mot kusten 
trots att de inte vet om  
något finns att hämta där.  
Kärleken mellan far och  
son sätts på svåra prov i 
denna hopplösa framtid 
skapad av människan. 

Andra filmer är Metropia, 
Apornas Planet, Mad Max, 
28 dagar senare, Matrix, 
Wall:E samt I am Legend. 

Ett urval av böcker på temat är Cormic McCarthys Vägen, Dmitrij Gluchovskijs Metro 
2033, Stephen Kings Pestens Tid samt Philip K. Dicks Blade Runner. 

Datorspelen kan vara det eleverna kan bäst. Det finns mängder, varav ett fåtal är Deus Ex, 
Resident Evil, S.T.A.L.K.E.R. och Fallout. 

Bland serierna finns förutom The Walking Dead även V for Vendetta, Judge Dredd, Tank 
Girl och Y: The Last Man.

Förslag på diskussionsämnen
Ett diskussionsämne bör vara fenomenet zombier. Vad är det? Vad representerar zombierna? 
Vad vet eleverna? Vad har de sett/läst/hört? Flertalet elever har säkert spelat tv-spel eller sett 
filmer där zombier figurerar. I Kirkmans fiktiva värld är zombien en död människa vars kropp 
har återfått livet enbart i att kunna röra sig och vars enda mål är att äta människokött. I den 
karibiska versionen av voodoo är zombien en människa vars sinne behärskas av en annan 
eller vars viljeförmåga helt försvunnit. I George A. Romeros Living Dead-universum, som 
är befolkad av samma typ av zombier som Kirkman har i sitt verk, representerar zombierna 
människors beteenden och konsekvenserna av dessa.

Vad kan eleverna komma på för företeelser som likt zombier kan tänkas hota vår 
civilisation, vår livsstil och därmed utgöra en grund för rädsla. I denna diskussion kommer 
troligtvis bland annat miljöförstöring, massvält, terrorism, kärnvapenkrig, resursfördelning, 
fattigdom och epidemier komma upp. 

Vad kan eleverna komma på för anledningar till att fenomen som zombier, vampyrer, 
monster, troll och häxor existerar i fiktionen? Vad fyller de för funktion? Det har förts många 
diskussioner kring om dessa kan ses som symboler för det vi själva är rädda för att erkänna  
att vi är. Vad anser eleverna om detta?



HjälP!
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Förslag till fortsatt arbetsgång
•	Läs förordet tillsammans.
•	Alternativt kan man välja att innan introduktionen låta eleverna läsa det första uppslaget. 

Låt dem inte vända blad dock! Vad är det som händer? Vilka är personerna? Be dem 
titta ordentligt på bilderna medan de diskuterar frågorna i par. Serievana läsare kommer 
snabbt se att det finns en karaktär som heter Rick, som dessutom blir skjuten. Låt 
eleverna gissa vad som kommer hända härnäst.

•	Läs nästa uppslag, men inte mer. 
Återigen, vad har hänt? Vem är 
karaktären? Var befinner han sig?  
Hur länge har han varit där? Exempel 
på tidshoppet är Ricks skäggväxt,  
den tomma dropp-påsen och det 
faktum att han inte kan resa på sig.

•	Om ni väljer att läsa de första sidorna 
först, kan det nu vara aktuellt att ta 
introduktionen. Men räkna med att 
eleverna kommer vara sugna på att 
läsa vidare. 

•	I förordet skriver Kirkman som sagt 
att han framförallt vill skildra Ricks 
och de andra huvudpersonernas ut-
veckling och förändring. Be eleverna 
föra logg om Rick. Vad händer 
honom? Hur agerar och reagerar 
han i och på olika situationer? 
Förändras han och vad beror i så 
fall dessa förändringar på? Vad och 
vem påverkar honom och på vilka 
sätt? Rick är till en början en klassisk 
polishjälte, som agerar osjälviskt och 
gör allt för att hitta sin familj. Hur är 
Rick som ledare? Varför blir han den 
naturliga ledaren i gruppen? Avviker 
han någon gång från hjälterollen? 
Förändringen blir allt mer påtaglig  
i senare volymer. 
 Alternativt kan man låta eleverna 
följa valfri karaktär. Övningen ger 
träning i person beskrivning och 
citering. 

•	Låt eleverna läsa. Volymen är snabbläst och en van läsare läser ut den på 1–2 timmar. 
Räkna med längre tidsåtgång dock, eftersom de ska stanna upp och anteckna i sin 
loggbok. Och om de inte gör det, vilket är förståeligt, kan de med lätthet gå tillbaka  
och fylla på sina anteckningar efter att de har läst ut albumet. 

•	Om man vill och känner att eleverna behöver extra stöttning kan det vara bra att gör ett 
uppsamlingsstopp en bit in i handlingen, exempelvis när Rick ger sig av mot Atlanta på 
hästrygg.



Lärarhandledning: The Walking Dead, vol 1  
(Svensk version, Apart Förlag)

Vad är det 
som händer 
med oss?

Är du  
okej,  
Lori?

Det  
kommer  

aldrig bli  
som förr igen. 
Det kommer  
aldrig bli 
normalt… 

jag  
 menar…
Se på  
oss.
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Efter avslutad läsning
•	Låt eleverna analysera berättartekniken. Kirkmans verk anses av många vara ett 

mästerverk vad gäller så kallade cliffhangers. Be eleverna leta efter exempel i albumet 
där de kände sig tvungna att läsa vidare. Vad har författaren gjort för att åstadkomma 
denna känsla/reaktion hos läsaren? 

•	Om man har valt att hoppa över loggboksuppgiften kan eleverna efter avslutad 
läsning analysera hur karaktärerna har byggts upp. Ett verktyg att använda sig av är 
en händelselinje, där eleverna får pricka in karaktärens agerande/uttalande/förändring 
utifrån olika händelser. Hur hade eleverna själva agerat i de olika situationerna?

•	Samarbeta gärna med bildläraren. När eleverna har läst färdigt kan de rita en series 
-tripp på 4–6 rutor där de sammanfattar Tills döden skiljer oss åt. De kan behöva 
en repetition av den klassiska berättarstrukturen inför detta moment. Låt eleverna 
identifiera de olika delarna, eftersom deras serierutor bör innehålla just dessa. Ett 
alternativ till uppgiften är att de får skriva manus och rita första uppslaget i volym 2, 
vars titel är På Drift. 

•	Eleverna kan även diskutera vilka deras favoritkaraktärer är. Finns det någon de anser 
vara osympatisk? Varför i så fall?

•	Zombierna sägs vara i handlingens periferi. Men vad handlar seriealbumet om? Eleverna 
kan till exempel göra en lista på fem teman de tycker passar. Om de behöver starthjälp 
kan man nämna till exempel överlevnad, desperation, maktlöshet eller medmänsklighet.

•	Låt eleverna diskutera 
eller kortskriva om vad de 
överlevande saknar mest 
såhär långt i berättelsen. 
Vad skulle de själva sakna 
mest om de hamnade i en 
katastrofsituation liknande 
de överlevandes i The 
Walking Dead? Vilken 
roll skulle de ta? Vem 
identifierar de sig med?

•	För fortsatt arbete kan man 
med fördel se filmen Vägen. 
Den har många likheter 
med The Walking Dead, 
framförallt fortsättningen 
av den. Den lämpar sig, 
förutom i jämförande syfte, 
väl för filmanalys. 

•	Serieromanen är förlagan till den mycket populära tv-serien med samma namn. Det 
är troligt att många av eleverna har sett den, och även spelat det nya tv-spelet, utan 
att faktiskt veta att de är baserade på serieromanen. Men skillnaderna är många och 
betydande. Därför finns det mycket att vinna på att efter avslutad läsning se första 
avsnittet. Tills döden skiljer oss åt motsvarar första säsongen av filmatiseringen.  
Be eleverna hitta skillnaderna och diskutera vad de tror att de kan bero på. 

•	Slutligen kan titeln diskuteras. På originalspråket heter den Days Gone Bye.  
Är titlarna passande, eller kan de komma på bättre förslag?

10 anledningarna till  
varfor eleverna ska lasa
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Innehållet utgör ett diskussions
underlag för de allra flesta värde
grundsfrågor i läroplanen, såsom 
demokrati, jämställdhet och empati. 

Det är en serieroman. Formatet  
underlättar läsningen för elever  
som har bekymmer med läs- 
förståelse.  Därmed får alla  
eleverna i gruppen, oavsett  
läsvana, samma förutsättningar. 

Eleverna kommer läsa en  
karaktärsdriven utvecklingsroman. 
Även de elever som vanligtvis  
hellre gör annat än att läsa. 

Det är en serieroman. Därmed  
erbjuds många läsvana elever  
en helt ny läsupplevelse.

Arbetsmomenten i medföljande  
lärarhandledning täcker in minst  
fem av punkterna i svenskämnets 
centrala innehåll i LGR11. 

Tredje säsongen av tv-serien som 
bygger på serieromanen börjar  
sändas i höst. Tv-serien är populär  
hos många av eleverna, men få  
känner till förlagan. De är med  
andra ord positivt inställda redan  
innan romanen introduceras.

Läsarna är garanterade av  
författaren att få reda på vad  
som kommer hända med  
karaktärerna. 

Formatet gör att själva läsningen  
går relativt snabbt. Lektionstid kan 
istället ägnas åt gemensamma  
diskussioner och litteraturanalys. 

9 10Den skapar läsglädje. Eleverna kommer älska sin  
svensklärare. För evigt. 

vi  
äR dE 

LEvanDe
Döda! 

10 anledningarna till  
varfor eleverna ska lasa

....

Detta är en lärarhand ledning 
framtagen för Bokmässan. 

I den egentliga hand ledningen 
finns det på denna sida 
kopierings underlag.

Lärarhand ledningen finns  
för fri nedladdning för  
lärare, skolor, kursledare  
och bibliotek som köper  
in The Walking Dead. 

Apart Förlag erbjuder även 
workshops i serie teckning, 
berättarteknik, karaktärs
beskrivning, hur man över  
lever en zombieapokalyps  
(läs: överlevnadsteknik vid 
naturkatastrofer, men med en 
twist) och hur man producerar 
en egen bok/ tidning, då ett 
eget klass eller skolfanzine 
ingår. I vissa workshops kan 
bokpaket med litteratur  
från Apart Förlag ingå.

Maila info@apartforlag.se  
för mer information.
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 Serien är sällsynt väl- 
gjord. Inte undra på att  
den gjort försäljnings- 
succé, vunnit priser och  
resulterat i en tv-serie.

Malin Krutmeijer, HD

Snygg svensk ut gåva  
och utmärkt över- 

sättning. Högt tempo,  
skoningslöst våld,  
tjusiga teckningar.

Henrik Zackrisson, Rocky Magasin
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I en varld befolkad av doda
.. ..

tvingas vi att till slut borja leva.
..

Sedan det första numret av serietidningen gavs ut 2003 har  
Robert Kirkmans saga vuxit till det dystraste, blodigaste och  
mest gast kramande som någonsin berättats i zombiegenren.
Huvudpersonerna i The Walking Dead sörjer inte bara sina  
vänner och släktingar utan hela den förlorade civilisationen.  
De sörjer den hänsyn, vänlighet och ömsesidiga respekt som  
vittrar bort när sam hället kollapsar. 
Samtidigt blir det allt mer osäkert om zombierna är de verkliga 
monstren. Kanske har människorna mest att frukta hos sig själva.
– – –
Ur Fredrik Strages förord till denna andra samlings volym med  
den kritikerrosade serietidningen The Walking Dead – förlagan  
till tv-succén med samma namn.
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Zombie apokalypsens horder av vandrande lik må fylla oss med fasa, 
men det är när döden kommer i våra nära och käras skepnad som vi 
verkligen slits i stycken inombords. När gränsen mellan vän och fiende, 
gott och ont, suddas ut ställs vi samtidigt inför en självrannsakan. Vem 
är jag egentligen? Varför ska just jag överleva, och till vilket pris? 
Jag får ibland frågan hur jag definierar ordet kultur. Jag brukar  
svara att kultur är allt det där vi inte behöver för att överleva som  
biologiska varelser, men som är fullständigt oumbärligt för att vi ska 
stå ut som människor. I den meningen är det kulturen som ger oss vår 
mänsklighet. Sällan har detta skildrats mer tydligt än i The Walking 
Dead. Vänskap, kärlek eller bara något så basalt som fysisk närhet  
blir det som står mellan oss och avgrunden.
– – –
Ur Orvar Säfströms förord till denna tredje samlings volym med  
den kritikerrosade serietidningen The Walking Dead – förlagan  
till tv-succén med samma namn.

Walking Dead har länge hört till mina allra  
största favoriter. Att Apart Förlag ger ut dem i  

svensk språkdräkt är en stor kulturgärning. Därför  
är det så skönt att översättningen är så bra gjord.

Daniel Gustavsson, Seriebibliotekarien

ISBN: 978-91-979592-2-3 
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Rick Grimes och hans lilla grupp av överlevande har stängt in sig  
i ett fängelse, belägrade av de levande döda. Rollerna är ombytta,  
de ”andra” befinner sig plötsligt på utsidan. Situationen påminner om  
ett USA där de rika stänger in sig i så kallade ”gated communities”, 
alltmer rädda för den verklighet de själva har skapat – men inte vill se.
Själv känner jag en kall kår löpa längs ryggraden när Kirkmans  
berättelse sakta men säkert skiftar från det dystopiska till det profetiska. 
Liksom Rick vill man ta tag i sina medmänniskor och ropa: ”Fattar ni  
inte? Vi lever på lånad tid här. Varje minut vi lever är en minut som  
vi stjäl från dem!”. Vi är de levande döda!
– – –
Ur Michel Wenzer förord till denna fjärde samlings volym med  
den kritikerrosade serietidningen The Walking Dead – förlagan till  
tv-succén med samma namn. Michel Wenzer vann med sin fängelse- 
film At Night I Fly 2012 års Guldbagge för bästa dokumentär.

Att The Walking Dead blivit ett sådant fenomen som det 
är idag förvånar nog ingen som har läst serien. Vare 
sig du söker gripande människoöden, eller bara lite 
hisnande zombieaction så har den något för alla.

Johan Axell, kulturdelen.com
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i en varld befolkad av doda
.. ..

tvingas vi att till slut borja leva.
..

Aldrig får man vara riktigt glad! Det tänker jag ofta när jag läser  
The Walking Dead. Varje litet ögonblick av stiltje eller frid som glimtar  
till glider alltid omedelbart karaktärerna ur händerna. Ändå urartar 
serien inte i misärpornografi. Händelserna är för realistiska, figurernas  
psykologiska reaktioner fascinerande trovärdiga.
Folk frågar hur många album jag hunnit läsa. Oavsett siffran blir svaret 
alltid en uppskattande nick följd av en suck och kommentarer av typen 
”det går åt helvete, förstås”. Jag anade det. Att det går åt helvete är en 
stor del av seriens attraktionskraft. Det finns något lite tillfredsställande  
i att fantisera om hur alla djupa orättvisor, all vår alienation, vår isolering 
från varandra i den skadliga bekvämlighetens och skenbara trygghetens 
namn skulle kunna slås ut i ett enda, zombieapokalyptiskt slag. Men att 
det ändå alltid någonstans skulle finnas någon liten människospillra  
som kämpar på.
Problemet är bara att den människospillran i så fall måste bygga upp sitt 
samhälle på nytt och det är ju inte direkt självklart att det i så fall skulle 
ske enligt utopistiska principer. Därför läser vi The Walking Dead som 
man i bakfyllans hårda morgonljus läser sitt eget ansikte i en spegel.
– – –
Ur Johanna Koljonens förord till denna femte samlings volym med  
den kritikerrosade serietidningen The Walking Dead – förlagan till 
tv-succén med samma namn.
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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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V älkommen till den första samlingsvolymen av A Game of Thrones,  
serie   romanen baserad på min fantasybok med samma namn.

Låt mig klargöra en sak: Detta är inget komplement till TV-serien. Det 
du nu ska få läsa är en helt egen bearbetning av mina romaner. Kreatörerna 
bakom de olika versionerna av min saga – Daniel Abraham och Tommy 
Patterson vad gäller serietidningen – utgick från samma källmaterial och 
stötte på delvis samma utmaningar, men de var samtidigt tvungna att hantera 
problem som är unika för deras respektive medium. I vissa fall hittade 
de kanske samma lösning, i andra fick de gå helt olika vägar. Men om du 
gillar TV-serien och undrar varför historierna skiljer sig lite åt, och varför 
karaktärerna inte liknar skådespelarna du sett på din platt-TV … så vet du nu.

För egen del älskar jag TV-serien, och jag älskar serieromanen också. Detta  
är min värld, det är mina människor, och det är fortfarande min historia, som  
nu berättas på ett annat sätt i ett annat medium, där en helt ny publik kan  
njuta av den.

Om du uppskattade böckerna eller TV-serien, hoppas vi att du skall gilla 
denna version också. Och om du inte tidigare har stiftat bekantskap med  
A Song of Ice and Fire, hoppas jag att du skall uppskatta att besöka Westeros 
och Winterfell, att möta Tyrion och Jon Snow och Arya och Ned och Cersei  
och Sansa och Bran och resten av mina tusentals roll figurer. (Men bli inte  
för fäst vid dem.)
– – –
Ur George R.R. Martins förord. 

George R.R. Martin är författare och har tagit världen med storm  
med sitt fantasyepos A Song of Ice and Fire, där A Game of Thrones  
är första delen.
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Jag har aldrig gillat zombiefi lmer som är splatterfester, sprängfyllda 
med gore och våld och med löjeväckande fi gurer och en massa glimten 
i ögat. Bra zombiefi lmer visar hur körda vi är, de får oss att ifrågasätta 
vår roll i samhället ... och vårt samhälles roll i världen.  
I The Walking Dead vill jag utforska hur människor hanterar 
extrema situationer och hur de här händelserna får dem att förändras. 

Ur Robert Kirkmans förord till The Walking Dead volym 1

Huvudpersonerna i The Walking Dead sörjer inte bara sina 
vänner och släktingar utan hela den förlorade civilisationen. 
De sörjer den hänsyn, vänlighet och ömsesidiga respekt som 
vittrar bort när samhället kollapsar. 
Samtidigt blir det allt mer osäkert om zombierna är de verkliga 
monstren. Kanske har människorna mest att frukta hos sig själva.

Ur Fredrik Strages förord till The Walking Dead volym 2

Jag får ibland frågan hur jag defi nierar ordet kultur. Jag brukar svara 
att kultur är allt det där vi inte behöver för att överleva som biologiska 
varelser, men som är fullständigt oumbärligt för att vi ska stå ut 
som människor. I den meningen är det kulturen som ger oss vår 
mänsklighet. Sällan har detta skildrats mer tydligt än i The Walking 
Dead. Vänskap, kärlek eller bara något så basalt som fysisk närhet 
blir det som står mellan oss och avgrunden.

Ur Orvar Säfströms förord till The Walking Dead volym 3

Själv känner jag en kall kår löpa längs ryggraden när Kirkmans be-
 rättelse sakta men säkert skiftar från det dystopiska till det profetiska. 
Liksom Rick vill man ta tag i sina medmänniskor och ropa: ”Fattar ni 
inte? Varje minut vi lever är en minut som vi stjäl från dem!” Det som 
görs mot andra i vårt namn görs även mot oss själva. Det är vi. Vi är 
du! Vi är de levande döda!

Ur Michel Wenzers förord till The Walking Dead volym 4

Det fi nns något lite tillfredsställande i att ge efter för sin fatalistiska 
övertygelse om att det här samhället vi har byggt inte är hållbart. Att 
fantisera om hur alla djupa orättvisor, all vår alienation, vår isolering 
från varandra i den skadliga bekvämlighetens och sken bara trygghetens 
namn skulle kunna slås ut i ett enda, zombie apokalyptiskt slag. Därför 
läser vi The Walking Dead som man i bakfyllans hårda morgon ljus 
läser sitt eget ansikte i en spegel.

Ur Johanna Koljonens förord till The Walking Dead volym 5

Illustrerade Klassiker. Kanske var de de första serieromanerna: 
nyskapande berättelser ur den västerländska litteraturhistorien, 
anpassade till seriemediumet. Senare, i high school och college, 
skulle jag komma att läsa många av de ursprungliga verken på vilka 
serierna baserades. Men serierna kom först. Tidsmaskinen, Världarnas 
krig, Lysande ut sikter, Moby Dick, Ivanhoe, Iliaden, Tusen och en natt, 
till och med Macbeth, vilket ledde till … dit jag är idag, helt enkelt.

Ur George R.R. Martins förord till A Game of Thrones volym 1


