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För bara tio år sedan hade Zombiekriget varit nära att utplåna hela
mänskligheten.

En namnlös författare, driven av behovet att bevara de överlevandes
erfarenheter från de apokalyptiska åren, bestämde sig för att resa

över USA och resten av världen.
Världskrig Z består av hans intervjuer med de människor han mött:
smugglare och militärer som varit aktivt involverade i kampen, men
också vanliga civila som en gång stått ansikte mot ansikte med den

här tidens levande - eller snarare odöda - helvete.
Vittnesmålen sträcker sig från den ökända byn Nya Dachang i

Förenade Kinesiska Federationen, där pandemispåret tog sin början
med tolvårige »Patient Noll«, via de namnlösa skogar i norr där
otaliga människor sökte tillflykt i kylan, till ett Sydafrika där

Redekerplanen ingav mänskligheten hopp - till ett outsägligt pris.

MAX BROOKS föddes i New York 1972. Världskrig Z har nu sålt i
över en miljon exemplar världen över. Filmatiseringen med Brad Pitt

i huvudrollen går upp på bio sommaren 2013.



»Som fenomen är de enkelspåriga odöda en perfekt grogrund för,
inte bara en satir över vårt konsumtionsinriktade samhälle utan även
som en förruttnad spegelbild av vad vi människor egentligen är.«
DAGENSBOK.COM (Världskrig Z vald till 2011 års näst bästa

skönlitterära bok)

»Världskrig Z kan vara det bästa som skrivits i zombiegenren,
kanske för att den inte är genretypisk men mest på grund av att de
odöda står i centrum. Ska du bara läsa en zombieroman i ditt liv ska

du läsa Världskrig Z.« BOKFETISHIST.SE

»Liksom George Romeros Dead-trilogi är Världskrig Z en milstolpe
i zombiemytologin.« BOOKLIST

»Tänk Mad Max möter The Hot Zone... Apocalypse Now i pandemi-
stil. Läskigt men fängslande.« USA TODAY

»Intervjuerna är så skickligt skrivna att man dras med och får svårt
att skilja mellan fakta och fiktion. Brooks går verkligen in i de olika

rollerna och ser kriget från de olika vinklarna. Jag är djupt
imponerad.« POCKETLOVER

»Det är skrivet med sådan inlevelse och övertygelse att man köper
hela konceptet med hull och hjärna. Man nästan glömmer bort att det

är zombiearméer som brölar i frontlinjerna. Torra och
vetenskapsbaserade fakta varvas med hisnande actionäventyr och

bisarra överlevnadshistorier.« RYSARNYTT

»En fullödig skräckroman, garnerad med skarpa sociala och politiska
iakttagelser... Det allra mest skräckinjagande med Världskrig Z är
ändå människors och regeringars alltför verklighetstrogna sätt att

reagera på den hotande faran.« FANGORIA

»Max Brooks fågelperspektiv gör romanen unik. Aldrig förr har
någon framställt zombokalypsen så global och total. De olika

rösterna i intervjuerna med sina varierande toner fogas samman i en
ödesdiger dissonans.« SWEDISHZOMBIE.SE (Betyg: 5 av 5)

»Var beredd på att bli förtrollad av den här beroendeframkallande
muntliga historiken över det stora kriget mellan människor och

zombies. Världskrig Z kommer att gripa dig med styrkan hos en död
mans knutna näve. Stort A.« ENTERTAINMENT WEEKLY

»Sannolikt den mest dagsaktuella och litterära skräckberättelsen
sedan Orson Welles radiosändning av War of the Worlds... Det här är
actionfylld socio-politisk satir med ett globalt perspektiv.« DALLAS

MORNING NEWS



»En fullkomligt trollbindande bok.« FEUERZEUG
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