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       BLI EN 
ÖVERLEVNADS-

EXPERT!

ZOMBIE-

I boken Bli en zombieöverlevnadsexpert får du lära dig 
att hantera olika krissituationer som kan uppstå.

Filmer och böcker om zombier handlar ofta 
om katastrofer. I boken använder vi oss av zombier 

som en tankelek. Det är ett bra sätt att hantera 
olika rädslor, faror och risker i livet.

Om du är förberedd på en zombieattack, 
då är du förberedd på att överleva det mesta.

Bli en överlevnadsexpert är skriven av Herman Geijer och 
Claes Tovetjärn som är experter på hur man förbereder sig 

för kriser. Boken är illustrerad i färg av Elin Jonsson.

 
Vill du veta mer om hur du blir en zombieöverlevnads-

expert så gå in här: https://www.alfabeta.se/bli-en-
zombieoverlevnadsexpert.html

Där finns bland annat ett klurigt quiz och ett diplom.

VAR FORBEREDD
– INTE RADD

:

:

Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se
Följ Alfabeta Bokförlag på Facebook 
och Instagram (@alfabetabokforlag)



1 . 
Var förberedd – inte rädd! 

Om du har tänkt igenom vad som kan hända i förväg 
kommer du att klara av situationen bättre.

2. 
Där det finns många människor 
blir det också många zombier.

3.
Zombier är korkade – du är smart. Hjärnan är 

ditt viktigaste vapen mot zombierna.

4.
Var källkritisk! Vid katastrofer sprids alltid 

många rykten som inte stämmer.

5.
Öva på katastrofen innan den sker, 

efter är det försent.

:

ZOR – 
ZOMBIEOVERLEVNADS- 

REGLER

6.
Prata med människor. Om du sätter ord 

på vad du känner så blir det jobbiga lite lättare. 

7.
Ensam är svag. Lita på andra och håll ihop! 

Tillsammans kan vi besegra zombierna.

8.
Lär dig nya saker. Ju mer du kan desto större 
möjligheter har du att överlista zombierna.

9.
Skippa inte idrotten. Din kropp har du alltid 

med dig och den måste fungera!

10.
Lär känna dina grannar. Det är inte polis och 
brandkår som är först på plats vid en katastrof 

– det är dina grannar.
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