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Jonny Nekrotic #2: Blodbad Emil Blichfeldt Hent PDF ”Jonny blinkede og sank en klump. Det kunne ikke
passe. Han skulle være helten. Hans blod skulle være kuren. Kuren der fik zombierne til at blive mennesker
igen. Kuren der bragte Danny tilbage til livet. Men Danny havde lige ædt Jonnys lillefinger, og de væsner der
kom hen mod ham, havde tænder som hajer. Deres øjne stirrede ikke længere tomt ud i luften. De var ikke
længere zombier, men de var heller ikke levende. De var noget helt tredje, og de var sultne!” Jonny Nekrotic
er på alle måder et dumt svin, men som den eneste bliver han ikke zombie, når han bliver bidt. Det samme
kan ikke siges om hans eneste ven Danny. Han smittet, men måske kan han reddes? Det viser sig at Jonnys
blod kan ændre zombier. Problemet er bare at de ikke bliver normale, de bliver noget helt andet. De bliver

intelligente, umættelige og alt tyder på at Jonny korte heltekarriere ender i et blodbad.

 

”Jonny blinkede og sank en klump. Det kunne ikke passe. Han skulle
være helten. Hans blod skulle være kuren. Kuren der fik zombierne
til at blive mennesker igen. Kuren der bragte Danny tilbage til livet.
Men Danny havde lige ædt Jonnys lillefinger, og de væsner der kom
hen mod ham, havde tænder som hajer. Deres øjne stirrede ikke

længere tomt ud i luften. De var ikke længere zombier, men de var
heller ikke levende. De var noget helt tredje, og de var sultne!”

Jonny Nekrotic er på alle måder et dumt svin, men som den eneste
bliver han ikke zombie, når han bliver bidt. Det samme kan ikke
siges om hans eneste ven Danny. Han smittet, men måske kan han
reddes? Det viser sig at Jonnys blod kan ændre zombier. Problemet
er bare at de ikke bliver normale, de bliver noget helt andet. De
bliver intelligente, umættelige og alt tyder på at Jonny korte

heltekarriere ender i et blodbad.
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