
THE ACT OF KILLING 
 

Undertekster 
Biografversion (115 min.) 
 
 
1 
10:01:12,080 --> 10:01:18,000 
Fred! Lykke! Smil! 
 
2 
10:01:18,160 --> 10:01:23,040 
1, 2, 3, 4! 
Smil! Flere tænder! 
 
3 
10:01:23,200 --> 10:01:28,960 
Lad ikke kameraet fange dig 
i en dårlig position! 
 
4 
10:01:29,120 --> 10:01:34,760 
Smil! 1, 2, 3, 4! 
 
5 
10:01:34,920 --> 10:01:38,080 
Ægte glæde, ikke kun nydelse! 
 
6 
10:01:38,240 --> 10:01:45,000 
Og naturlig skønhed! 
Det her er ikke kunstigt! 
 
7 
10:01:45,160 --> 10:01:50,200 
Okay, fredfyldt! 
Fredfyldt! Fredfyldt! 
 
8 
10:04:02,960 --> 10:04:07,920 
Jeg er på udkig efter 
en skuespillerinde... 
 
9 
10:04:08,080 --> 10:04:10,960 
... en skuespillerinde, 
der skal spille en mor. 
 



10 
10:04:11,120 --> 10:04:13,280 
Gamle damer som dig... 
 
11 
10:04:13,440 --> 10:04:16,760 
Når du ser filmstjerner på tv - 
 
12 
10:04:16,920 --> 10:04:20,720 
- drømmer du vel selv om at blive en. 
 
13 
10:04:20,880 --> 10:04:24,120 
- Nej, det gør jeg ikke. 
- Hvorfor ikke? 
 
14 
10:04:24,280 --> 10:04:27,400 
- Du har da ikke andet at lave. 
- Jo, jeg har travlt. 
 
15 
10:04:27,560 --> 10:04:34,240 
De her kvinder går ikke med 
til at spille kommunister. 
 
16 
10:04:34,400 --> 10:04:41,640 
Måske hvis vi inviterer 
dem hjem til dig først... 
 
17 
10:04:41,800 --> 10:04:45,440 
Hvis vi spørger dem her, 
bliver de bange. 
 
18 
10:04:45,600 --> 10:04:49,040 
Folk tror måske, 
de er rigtige kommunister. 
 
19 
10:04:49,200 --> 10:04:54,280 
Ikke enig... I mit kvarter 
ville alle gå med til det. 
 
20 



10:04:54,440 --> 10:04:57,680 
Så tager vi derhen i stedet. 
Det er umuligt her. 
 
21 
10:04:57,840 --> 10:05:02,000 
Hele dette område 
var kommunistisk. 
 
22 
10:05:05,280 --> 10:05:10,080 
Vi er på udkig efter 
kvinder med børn - 
 
23 
10:05:10,240 --> 10:05:14,480 
- der kan spille kommunistkoner. 
 
24 
10:05:14,640 --> 10:05:19,800 
I skal prøve at forhindre os 
i at stikke ild til jeres hus. 
 
25 
10:05:19,960 --> 10:05:22,400 
Men til sidst brænder vi det ned. 
 
26 
10:05:22,560 --> 10:05:35,040 
"Mor, de har brændt 
vores hus ned!" 
 
27 
10:05:35,200 --> 10:05:37,640 
På den måde. 
 
28 
10:05:37,800 --> 10:05:42,280 
Vær ikke bange for at strejfe 
hendes bryst. Du er jo stadig barn. 
 
29 
10:05:42,440 --> 10:05:44,640 
Parat? 
 
30 
10:05:48,080 --> 10:05:50,040 
Dræb dem! 



 
31 
10:05:50,200 --> 10:05:52,080 
Nej! 
 
32 
10:05:52,240 --> 10:05:56,840 
- delæg deres hus! 
- Nej, skån os! 
 
33 
10:05:58,240 --> 10:06:01,920 
Brænd det! 
 
34 
10:06:02,080 --> 10:06:03,480 
Dræb! 
 
35 
10:06:03,640 --> 10:06:08,560 
Græd! Hulk! 
 
36 
10:06:08,720 --> 10:06:11,680 
I må ikke brænde mit hus. 
 
37 
10:06:11,840 --> 10:06:17,560 
Bliv ved med at græde! 
 
38 
10:06:17,720 --> 10:06:20,520 
Okay, tak, tak! 
 
39 
10:06:28,800 --> 10:06:33,240 
Om det her bliver vist 
på det store lærred - 
 
40  
10:06:33,400 --> 10:06:39,400 
- eller bare i tv, er lige meget. 
 
41 
10:06:39,560 --> 10:06:44,680 
- Men vi er nødt til at vise... 
- At det er vores historie! 
 



42 
10:06:44,880 --> 10:06:48,840 
Den har gjort os til dem, vi er! 
 
43 
10:06:49,000 --> 10:06:52,560 
Så folk vil huske os i fremtiden! 
 
44 
10:06:52,720 --> 10:06:56,200 
Det behøver ikke 
at være en stor film - 
 
45 
10:06:56,360 --> 10:07:02,600 
- som med Rank Organization, 
Paramount Pictures, MGM... 
 
46 
10:07:02,760 --> 10:07:10,120 
På vores enkle måde 
vil vi trin for trin - 
 
47 
10:07:10,280 --> 10:07:14,560 
- fortælle vores historie - 
 
48 
10:07:14,720 --> 10:07:19,440 
- om hvad vi gjorde, 
da vi var unge! 
 
49 
10:07:20,800 --> 10:07:24,840 
Undskyld mig... 
 
50 
10:07:30,960 --> 10:07:37,280 
Her er mange genfærd, for mange 
mennesker blev slået ihjel her. 
 
51 
10:07:37,440 --> 10:07:41,720 
- De fik en unaturlig død. 
- Unaturlig død. 
 
52 
10:07:41,880 --> 10:07:44,640 



De ankom helt raske. 
 
53 
10:07:44,800 --> 10:07:48,800 
Da de så var her, fik de tæsk... 
indtil de døde. 
 
54 
10:07:48,960 --> 10:07:55,080 
I starten tæskede vi dem til døde... 
men det blev for blodigt. 
 
55 
10:07:55,240 --> 10:07:59,760 
Det var så meget blod her... 
 
56 
10:08:00,760 --> 10:08:06,720 
Så når vi gjorde rent, 
stank det helt forfærdeligt. 
 
57 
10:08:06,880 --> 10:08:12,520 
For at undgå alt blodet, 
brugte jeg det her system. 
 
58 
10:08:12,680 --> 10:08:15,880 
Skal jeg vise dig det? 
 
59 
10:08:23,080 --> 10:08:25,680 
Sæt dig her. 
 
60 
10:08:26,600 --> 10:08:29,440 
Ansigtet den vej. 
 
61 
10:08:29,600 --> 10:08:32,840 
Det skal genfortælles korrekt. 
 
62 
10:08:39,080 --> 10:08:41,160 
Det er sådan, man gør - 
 
63 
10:08:41,320 --> 10:08:46,440 



- for at undgå blodsudgydelse. 
 
64 
10:08:48,080 --> 10:08:57,080 
Jeg har prøvet at glemme det 
med god musik... dans... 
 
65 
10:08:57,240 --> 10:08:58,920 
Være glad... 
 
66 
10:08:59,080 --> 10:09:02,840 
Lidt alkohol... 
 
67 
10:09:03,000 --> 10:09:06,200 
Lidt marihuana... 
 
68 
10:09:06,360 --> 10:09:11,200 
Lidt... hvad hedder det nu? 
Ecstasy... 
 
69 
10:09:11,360 --> 10:09:16,360 
Så snart jeg var fuld, 
kunne jeg "svæve" og være glad. 
 
70 
10:09:16,520 --> 10:09:19,360 
Cha-cha-cha. 
 
71 
10:09:37,560 --> 10:09:39,960 
Han er en glad mand. 
 
72 
10:10:12,240 --> 10:10:14,680 
Anwar Congo, 
fra den paramilitære gruppe. 
 
73 
10:10:14,840 --> 10:10:18,960 
Har I hørt om ham? 
Ham fra Medan-biografen. 
 
74 



10:10:19,120 --> 10:10:23,840 
Nu da jeg er guvernør, dolker jeg 
ham bare, hvis han truer mig. 
 
75 
10:10:30,400 --> 10:10:33,280 
Alle var rædselsslagne for ham. 
 
76 
10:10:33,440 --> 10:10:35,160 
Kun jeg var ikke bange - 
 
77 
10:10:35,320 --> 10:10:39,160 
- for han passede på mig, 
da jeg var dreng. 
 
78 
10:10:39,320 --> 10:10:43,160 
Da jeg gik i gymnasiet - 
 
79 
10:10:43,320 --> 10:10:46,600 
- var jeg den eneste, 
der ikke var bange for ham - 
 
80 
10:10:46,760 --> 10:10:51,480 
- fordi jeg ikke opfattede ham 
som en farlig gangster. 
 
81 
10:10:51,640 --> 10:10:55,160 
Men når folk hørte hans navn, 
var de rædselsslagne. 
 
82 
10:10:55,320 --> 10:10:59,880 
- Hvorfor det? 
- Fordi han var en af morderne. 
 
83 
10:11:00,040 --> 10:11:04,800 
Kommunisternes børn er 
begyndt at tale offentligt - 
 
84 
10:11:04,960 --> 10:11:08,600 



- i et forsøg på at ændre historien. 
 
85 
10:11:08,760 --> 10:11:13,320 
Én af dem skrev: "Jeg er stolt af 
at være barn af en kommunist." 
 
86 
10:11:13,480 --> 10:11:16,600 
Men det vil ikke vare ved - 
 
87 
10:11:16,760 --> 10:11:19,400 
- for folk finder sig ikke i det. 
 
88 
10:11:19,560 --> 10:11:23,200 
Kommunismen 
slår aldrig rod her, fordi - 
 
89 
10:11:23,360 --> 10:11:30,080 
- vi har så mange gangstere, 
og det er kun godt. 
 
90 
10:11:30,240 --> 10:11:35,440 
Ordet "gangster" kommer af 
det engelske "free men". 
 
91 
10:11:35,600 --> 10:11:39,680 
Unge bøller vil have frihed til 
at gøre ting, selv uetiske ting. 
 
92 
10:11:39,840 --> 10:11:44,560 
Men hvis vi forstår 
at arbejde med dem - 
 
93 
10:11:44,720 --> 10:11:48,240 
- behøver vi kun at dirigere dem. 
 
94 
10:12:01,120 --> 10:12:06,640 
Vi var gangstere. 
Vi havde ikke noget rigtigt arbejde. 



 
95 
10:12:06,800 --> 10:12:13,840 
Så vi gjorde alt for penge... 
 
96 
10:12:14,000 --> 10:12:17,760 
... bare for at kunne købe smart tøj. 
 
97 
10:12:18,760 --> 10:12:21,080 
Det her var biografen - 
 
98 
10:12:21,240 --> 10:12:24,080 
- hvor jeg arbejdede. 
 
99 
10:12:24,240 --> 10:12:29,200 
Jeg stod her som billethaj 
og spillede smart. 
 
100 
10:12:29,360 --> 10:12:32,880 
Når filmene var efterspurgte, 
solgte vi sortbørsbilletter. 
 
101 
10:12:33,040 --> 10:12:39,680 
Men da kommunisterne 
stod stærkt - 
 
102 
10:12:39,840 --> 10:12:46,080 
- krævede de et forbud 
mod amerikanske film. 
 
103 
10:12:46,240 --> 10:12:52,320 
De ville have 
færre amerikanske film. 
 
104 
10:12:52,480 --> 10:12:58,880 
- Så tjente vi gangstere færre penge. 
- Fordi der ikke kom folk i biografen. 
 
105 



10:12:59,040 --> 10:13:03,520 
Hollywoodfilm var populære. 
 
106 
10:13:03,680 --> 10:13:08,800 
Uden dem tjente gangsterne 
ikke så mange penge. 
 
107 
10:13:08,960 --> 10:13:12,960 
Som vi siger: 
"Aftensmaden gik maven forbi." 
 
108 
10:13:15,160 --> 10:13:20,320 
Når vi så de muntre film, 
såsom Elvis' film - 
 
109 
10:13:20,480 --> 10:13:26,720 
- gik vi smilende ud af biografen, 
dansende til musikken. 
 
110 
10:13:27,720 --> 10:13:30,800 
Vores hænder... 
 
111 
10:13:32,120 --> 10:13:36,720 
... stadig dansende ... 
 
112 
10:13:36,880 --> 10:13:39,840 
Stadig fulde af filmens stemning... 
 
113 
10:13:41,000 --> 10:13:46,080 
Når der kom piger forbi, 
piftede vi. 
 
114 
10:13:46,240 --> 10:13:51,240 
Vi elskede det. Vi blæste på, 
hvad folk tænkte. 
 
115 
10:13:51,400 --> 10:13:58,160 
Her lå de paramilitæres kontor, 



hvor jeg plejede at slå folk ihjel. 
 
116 
10:13:58,320 --> 10:14:02,960 
Jeg så på, 
mens en fyr blev afhørt. 
 
117 
10:14:03,120 --> 10:14:08,440 
Jeg gav ham en cigaret. 
Jeg dansede stadig og lo. 
 
118 
10:14:08,600 --> 10:14:13,720 
Det var 
som om vi slog ihjel... 
 
119 
10:14:13,920 --> 10:14:15,800 
... på en glad måde! 
 
120 
10:14:39,160 --> 10:14:43,120 
Da min mor stadig levede - 
 
121 
10:14:43,280 --> 10:14:49,840 
- og jeg nogle gange 
lå i sengen og skreg... 
 
122 
10:14:51,120 --> 10:14:56,760 
... kom min mor farende ind 
og vækkede mig. 
 
123 
10:14:56,960 --> 10:15:00,320 
"Vask dine fødder, før du sover!" 
 
124 
10:15:00,480 --> 10:15:05,280 
"Bed dine bønner ordentligt. 
Gå ikke bare i seng." 
 
125 
10:15:06,120 --> 10:15:14,680 
Jeg ved, at jeg får mareridt 
på grund af det, jeg har gjort... 



 
126 
10:15:14,840 --> 10:15:19,160 
... at myrde folk, 
der ikke ønskede at dø. 
 
127 
10:15:19,320 --> 10:15:21,440 
Jeg tvang dem til at dø. 
 
128 
10:15:25,480 --> 10:15:32,040 
Hvorfor dagdrømmer du, 
min elskede? 
 
129 
10:15:32,200 --> 10:15:37,360 
Hvad tvivler dit hjerte på? 
 
130 
10:15:53,120 --> 10:15:59,000 
Nu er du en stjerne! 
 
131 
10:15:59,160 --> 10:16:02,280 
Utroligt! 
 
132 
10:16:02,440 --> 10:16:04,440 
Den fyr er en stjerne! 
 
133 
10:16:08,680 --> 10:16:10,920 
Joshua, film fotografierne! 
 
134 
10:16:11,080 --> 10:16:16,080 
Det er præsidentens svigerfar, 
Sarwo Edhie. 
 
135 
10:16:16,240 --> 10:16:20,480 
- Jeg udpeger dem en efter en. 
- Det er præsidenten. 
 
136 
10:16:20,640 --> 10:16:24,480 
Det er ham 



sammen med præsidenten. 
 
137 
10:16:24,640 --> 10:16:31,200 
Ibrahim Sinik er berømt 
i hele landet! 
 
138 
10:16:31,360 --> 10:16:37,680 
Vi gangstere sørger for, 
han er godt beskyttet. 
 
139 
10:16:37,840 --> 10:16:40,880 
Vi ønsker ham et langt og rigt liv. 
 
140 
10:16:41,040 --> 10:16:43,760 
Men glem ikke 
at dele dine penge med os! 
 
141 
10:16:43,920 --> 10:16:46,360 
Bed Josh om penge. 
 
142 
10:16:46,520 --> 10:16:49,160 
Han er trods alt fra London! 
 
143 
10:16:49,320 --> 10:16:53,000 
Du afhørte kommunister 
i din nyhedsredaktion? 
 
144 
10:16:53,160 --> 10:16:57,240 
Han skaffede altid oplysninger. 
 
145 
10:16:57,400 --> 10:17:02,240 
Når han havde 
skaffet oplysningerne - 
 
146 
10:17:02,400 --> 10:17:07,720 
- sagde han: "Skyldig!" og så 
tog vi dem med og slog dem ihjel. 
 



147 
10:17:10,480 --> 10:17:13,800 
Da du afhørte kommunister 
på dit kontor - 
 
148 
10:17:13,960 --> 10:17:17,920 
- hvilke spørgsmål stillede du så? 
 
149 
10:17:18,120 --> 10:17:21,680 
Uanset hvad vi spurgte om, 
ændrede vi altid deres svar - 
 
150 
10:17:21,840 --> 10:17:24,640 
- for at stille dem i et dårligt lys. 
 
151 
10:17:24,800 --> 10:17:27,680 
Som nyhedsredaktør - 
 
152 
10:17:27,840 --> 10:17:33,920 
- var det min opgave 
at få offentligheden til at hade dem. 
 
153 
10:17:34,080 --> 10:17:37,800 
Og dit forhold til hæren? 
 
154 
10:17:37,960 --> 10:17:41,600 
- Hæren. 
- Vi havde ikke noget formelt forhold. 
 
155 
10:17:41,760 --> 10:17:45,400 
Men efter, vi havde fanget 
de kommunistiske unge - 
 
156 
10:17:45,560 --> 10:17:48,920 
- og tæsket dem grundigt - 
 
157 
10:17:49,080 --> 10:17:52,520 
- overlod vi dem til hæren, 



men de ville ikke have dem. 
 
158 
10:17:52,680 --> 10:17:56,320 
De sagde: 
"Smid dem hellere i floden." 
 
159 
10:17:57,480 --> 10:18:00,960 
Husker du præcis, 
hvad hæren sagde? 
 
160 
10:18:01,120 --> 10:18:04,040 
Jeg kom ikke selv med ofrene. 
Det havde jeg folk til. 
 
161 
10:18:04,200 --> 10:18:08,400 
Hvorfor skulle jeg lave idiotarbejde? 
Hvorfor skulle jeg slå folk ihjel? 
 
162 
10:18:08,560 --> 10:18:12,880 
Det behøvede jeg ikke! 
Ét nik fra mig, og de var døde. 
 
163 
10:18:50,640 --> 10:18:55,800 
Pancasila Ungdom! 
 
164 
10:19:07,560 --> 10:19:10,640 
Hvordan går det, Anwar? 
 
165 
10:19:11,280 --> 10:19:14,360 
Det er den rigtige Anwar Congo! 
 
166 
10:19:21,000 --> 10:19:27,120 
Pancasila Ungdom, 
nationens tjenere... 
 
167 
10:19:27,280 --> 10:19:30,520 
Når skibets sejl er sat - 
 



168 
10:19:30,680 --> 10:19:35,520 
- holder vi vor kurs! 
 
169 
10:19:53,040 --> 10:19:55,280 
- Pancasila! 
- For evigt! 
 
170 
10:19:59,000 --> 10:20:06,160 
Alle medlemmer 
i Pancasila Ungdom er helte. 
 
171 
10:20:06,320 --> 10:20:08,960 
Fra udryddelsen af kommunisterne - 
 
172 
10:20:09,120 --> 10:20:14,040 
- til kampen mod neo-kommunister 
og venstreorienterede ekstremister - 
 
173 
10:20:14,200 --> 10:20:21,200 
- og andre, 
der vil ødelægge vores land... 
 
174 
10:20:21,360 --> 10:20:24,400 
Det er ikke kun 
hærens og politiets pligt. 
 
175 
10:20:24,560 --> 10:20:29,160 
Vi i Pancasila Ungdom 
må tage stilling. 
 
176 
10:20:29,320 --> 10:20:35,920 
Dette er trusler mod vor nation, 
og vi må skride til handling. 
 
177 
10:20:37,560 --> 10:20:42,480 
De siger, at Pancasila Ungdom 
er en gangster-organisation. 
 



178 
10:20:42,640 --> 10:20:44,880 
Hvis vi er gangstere - 
 
179 
10:20:45,040 --> 10:20:48,720 
- så er jeg den største gangster 
af dem alle. 
 
180 
10:20:53,640 --> 10:20:55,640 
Åh, pis! 
 
181 
10:20:59,920 --> 10:21:04,360 
Hvordan udryddede 
Pancasila Ungdom kommunisterne? 
 
182 
10:21:04,520 --> 10:21:06,640 
Vi dræbte dem alle sammen. 
 
183 
10:21:06,800 --> 10:21:10,240 
Det var det, der skete. 
 
184 
10:21:11,160 --> 10:21:14,000 
Må jeg slå nu? 
 
185 
10:21:22,080 --> 10:21:27,160 
Vi har alt for meget demokrati. 
Det rene kaos. 
 
186 
10:21:27,320 --> 10:21:30,600 
Hvad er "demokrati" egentlig? 
 
187 
10:21:30,760 --> 10:21:35,080 
Tingene var meget bedre 
under militærdiktaturet. 
 
188 
10:21:35,240 --> 10:21:38,360 
Bedre økonomi. Større sikkerhed. 
 



189 
10:21:40,680 --> 10:21:43,040 
Gangstere er frie mænd. 
 
190 
10:21:43,200 --> 10:21:48,960 
De vil gerne nyde livet 
på deres egne betingelser. 
 
191 
10:21:49,960 --> 10:21:53,400 
Relax og Rolex. 
 
192 
10:21:57,160 --> 10:22:01,320 
Du har helt klart 
et modermærke på din fisse. 
 
193 
10:22:02,480 --> 10:22:04,720 
Stensikkert. 
 
194 
10:22:12,080 --> 10:22:14,080 
Det var godt. 
 
195 
10:22:20,200 --> 10:22:23,400 
Når jeg laver strike, 
får jeg massage! 
 
196 
10:22:42,240 --> 10:22:46,720 
Der må være mange genfærd her. 
 
197 
10:22:46,880 --> 10:22:49,960 
De ankom helt raske. 
 
198 
10:22:50,120 --> 10:22:52,880 
Så blev de tæsket... 
 
199 
10:22:53,080 --> 10:22:55,240 
... og døde. 
 
200 



10:22:57,200 --> 10:22:59,120 
Sæt dig her. 
 
201 
10:23:02,760 --> 10:23:06,040 
Det skal gengives korrekt. 
 
202 
10:23:17,040 --> 10:23:21,840 
Jeg ville aldrig 
have haft hvide bukser på. 
 
203 
10:23:22,840 --> 10:23:25,560 
Jeg gik aldrig med hvidt. 
 
204 
10:23:25,720 --> 10:23:28,960 
Jeg gik altid med mørke farver. 
 
205 
10:23:29,960 --> 10:23:33,880 
Jeg ligner en, 
der er klædt på til skovtur. 
 
206 
10:23:39,800 --> 10:23:42,720 
Mit skuespil skal være voldeligt. 
 
207 
10:23:45,360 --> 10:23:51,840 
Og jeg skulle måske 
farve håret sort. 
 
208 
10:23:52,000 --> 10:23:56,520 
Og nu er han død. 
 
209 
10:23:59,760 --> 10:24:03,200 
Hvordan føles det at se det her? 
 
210 
10:24:03,360 --> 10:24:09,120 
Hvordan det føles? 
Dengang følte jeg mig mere fri. 
 
211 



10:24:09,360 --> 10:24:16,040 
ldre mænd er blide, 
men unge mænd... 
 
212 
10:24:16,240 --> 10:24:21,040 
Især mig, fordi jeg så 
så mange sadistiske film. 
 
213 
10:24:21,240 --> 10:24:25,680 
Vi blev inspireret af dem. 
Så vi... 
 
214 
10:24:25,840 --> 10:24:31,520 
Vi var mere grusomme, 
end filmene var. 
 
215 
10:24:35,080 --> 10:24:39,200 
Jeg kender et godt sted 
til en torturscene. 
 
216 
10:24:39,360 --> 10:24:48,680 
Omme bag skolen 
på de gamle toiletter... 
 
217 
10:24:48,840 --> 10:24:52,480 
- Men så hører naboerne det... 
- De kender mig. 
 
218 
10:24:52,640 --> 10:24:56,680 
Hvis jeg kigger på dem, 
skynder de sig væk. 
 
219 
10:24:58,680 --> 10:25:02,760 
Se, jeg griner. 
Jeg gjorde det forkert, ikke? 
 
220 
10:25:02,960 --> 10:25:04,840 
Det var min fejl. 
 



221 
10:25:09,560 --> 10:25:14,280 
Jeg var inspireret af film 
 med stjerner som - 
 
222 
10:25:14,440 --> 10:25:18,960 
- Marlon Brando, Al Pacino... 
 
223 
10:25:19,120 --> 10:25:28,280 
Det var mine yndlingsfilm. 
Også westerns med John Wayne. 
 
224 
10:25:29,160 --> 10:25:34,360 
Jeg tog det her tøj med hjemmefra. 
 
225 
10:25:34,520 --> 10:25:38,920 
Jeg håber, 
det kan udtrykke min vision. 
 
226 
10:25:39,080 --> 10:25:46,240 
Hey, du skal skifte din skjorte. 
Tag en hvid en på. 
 
227 
10:25:46,400 --> 10:25:53,280 
Den her vil klæde dig godt! 
Perfekt! 
 
228 
10:25:53,480 --> 10:25:59,160 
- Hvad fanden er det? 
- Bare lidt dekoration. 
 
229 
10:25:59,920 --> 10:26:03,680 
Den passer til din figur. 
 
230 
10:26:03,840 --> 10:26:07,080 
Den er perfekt! 
 
231 
10:26:07,240 --> 10:26:12,680 



- Den her er til vores Big Boss. 
- Jeps. Den er perfekt til mig. 
 
232 
10:26:15,920 --> 10:26:20,520 
Ved du, hvor jeg har 
hentet inspirationen fra? 
 
233 
10:26:20,680 --> 10:26:25,840 
Jeg så altid gangsterfilm - 
 
234 
10:26:26,000 --> 10:26:30,240 
- hvor de myrdede folk 
med metaltråd. 
 
235 
10:26:30,400 --> 10:26:33,040 
Det går hurtigere med metaltråd. 
 
236 
10:26:33,200 --> 10:26:39,680 
For når man hiver hårdt i metaltråden, 
kan ofret ikke få fat i den... 
 
237 
10:26:39,840 --> 10:26:44,520 
De kan ikke, fordi den skærer i... 
 
238 
10:27:09,480 --> 10:27:13,360 
Det er fedt 
at være kommunist, hva'? 
 
239 
10:27:13,520 --> 10:27:18,880 
Du skal ikke nikke. 
Sig: "Ja, hr.!" 
 
240 
10:27:21,880 --> 10:27:25,080 
- Noget at ryge på, Pang? 
- Nej. 
 
241 
10:27:25,240 --> 10:27:32,120 
Prøv den her 



"neo-kolonialistiske" cigar. 
 
242 
10:27:32,280 --> 10:27:35,240 
Tag et hiv. 
 
243 
10:27:36,200 --> 10:27:39,760 
Prop den op i næsen, 
hvis du ikke vil ryge den. 
 
244 
10:27:39,920 --> 10:27:43,000 
- Se på ham! 
- Se på mig. 
 
245 
10:27:43,160 --> 10:27:46,080 
Se ham ind i øjnene! 
 
246 
10:28:09,320 --> 10:28:13,800 
Vent lidt, Josh. 
Det er aftenbønnen. 
 
247 
10:28:18,920 --> 10:28:22,400 
- Bind det ikke så stramt. 
- Det gjorde jeg ikke. 
 
248 
10:28:22,560 --> 10:28:26,200 
Jeg trækker det bare til, 
så det ser stramt ud. 
 
249 
10:28:28,000 --> 10:28:31,080 
Selv ved vinduet er det varmt. 
 
250 
10:28:52,120 --> 10:28:55,040 
"Menneskerettigheder!" 
 
251 
10:28:55,200 --> 10:29:01,520 
Al den snak om 
"menneskerettigheder" irriterer mig. 
 



252 
10:29:01,680 --> 10:29:06,520 
"Vi vil have 
lidt menneskerettigheder!" 
 
253 
10:29:08,080 --> 10:29:11,040 
Dengang fandtes der ikke 
menneskerettigheder. 
 
254 
10:29:11,200 --> 10:29:15,480 
- Fordi du skabte en revolution. 
- Det er ingen undskyldning. 
 
255 
10:29:15,640 --> 10:29:21,600 
I Argentina, for eksempel, 
lavede nogle generaler et statskup - 
 
256 
10:29:21,760 --> 10:29:26,200 
- og bagefter blev de dømt 
for brud på menneskerettighederne. 
 
257 
10:29:28,200 --> 10:29:31,760 
Men jeg er gangster. 
 
258 
10:29:35,400 --> 10:29:38,600 
Jeg er gangster. En fri mand. 
 
259 
10:29:38,760 --> 10:29:41,160 
En biograf-gangster. 
 
260 
10:29:41,320 --> 10:29:43,920 
Uden nogen uddannelse. 
 
261 
10:29:44,080 --> 10:29:48,840 
- Et menneske, der er droppet ud. 
- Droppet ud. 
 
262 
10:29:49,840 --> 10:29:55,440 



Der findes mennesker som mig 
over hele verden. 
 
263 
10:30:17,200 --> 10:30:19,680 
De ser stadig fantastiske ud. 
 
264 
10:30:22,280 --> 10:30:26,800 
Der var mange 
kinesiske kommunister! 
 
265 
10:30:26,960 --> 10:30:32,200 
Jeg modtog en tyk bog 
med alle deres navne i. 
 
266 
10:30:32,360 --> 10:30:36,040 
Jeg opsøgte dem: 
"Hvor meget vil du betale?" 
 
267 
10:30:36,200 --> 10:30:41,440 
Så sagde de: 
"Skån mig, hr.! Jeg er gammel." 
 
268 
10:30:41,600 --> 10:30:47,080 
Vi udnyttede dem for deres 
penges skyld. Vi slog dem ikke ihjel. 
 
269 
10:30:47,240 --> 10:30:52,680 
Men hvis de ikke betalte, myrdede 
vi dem. De kan ikke få begge dele. 
 
270 
10:30:52,840 --> 10:30:56,360 
Hvis de ikke betalte... 
 
271 
10:30:56,520 --> 10:30:59,200 
... myrdede vi dem. 
 
272 
10:31:09,800 --> 10:31:15,120 
De her kinesere er vanskelige. 



De pisser mig af indimellem. 
 
273 
10:31:19,040 --> 10:31:25,560 
Sådan, ja... 
Du er søreme god til kinesisk. 
 
274 
10:31:27,320 --> 10:31:32,560 
Når jeg mangler penge, er der 
intet som en god, gammel ven. 
 
275 
10:31:32,720 --> 10:31:37,520 
Hvis andre ikke giver mig nok, 
accepterer jeg det ikke. 
 
276 
10:31:38,800 --> 10:31:44,400 
Hej, Lung. Kom nu, giv hånd. 
Det er længe siden. 
 
277 
10:31:44,560 --> 10:31:48,720 
- Jeg mangler penge. 
- Hvorfor lige mig? 
 
278 
10:31:48,880 --> 10:31:53,080 
Jeg spørger dig pænt. 
 
279 
10:31:53,240 --> 10:31:58,120 
Jeg spørger ikke engang de andre. 
De får bare knytnæven... 
 
280 
10:31:58,280 --> 10:32:01,520 
En uppercut lige i maven. 
 
281 
10:32:03,120 --> 10:32:08,680 
Hvis du virkelig vil give os disse, 
så tusind tak! 
 
282 
10:32:13,880 --> 10:32:18,640 
Vores organisation har planlagt 



et stormøde. Vi mangler penge. 
 
283 
10:32:18,800 --> 10:32:22,640 
Vi skal bruge mere end normalt. 
 
284 
10:32:22,800 --> 10:32:27,280 
Vi skal bruge en stor klat. 
 
285 
10:32:27,440 --> 10:32:30,960 
Stik os ikke det sædvanlige. 
 
286 
10:32:31,400 --> 10:32:33,880 
Hvad fanden er det? 
 
287 
10:32:34,040 --> 10:32:36,400 
Giv os flere, 
ellers koster det. 
 
288 
10:32:36,560 --> 10:32:41,680 
- Jeg beder dig... 
- Jeg accepterer ikke så lidt. 
 
289 
10:32:43,040 --> 10:32:45,120 
Her. 
 
290 
10:32:45,280 --> 10:32:48,360 
Det er ikke nok. 
 
291 
10:32:48,520 --> 10:32:51,320 
Hvad fanden er der galt, Cik? 
 
292 
10:32:51,480 --> 10:32:54,920 
Vi betragter dig som vores far, Cik. 
 
293 
10:32:55,080 --> 10:33:00,760 
Smid noget ekstra i, og så går vi, 
for det er ikke til hvem som helst. 



 
294 
10:33:00,920 --> 10:33:05,160 
Tæl dem alle og læg dem i. 
 
295 
10:33:22,440 --> 10:33:27,560 
Ånden i Pancasila Ungdom - 
 
296 
10:33:27,720 --> 10:33:31,920 
- som folk anklager for 
at være gangstere... 
 
297 
10:33:32,080 --> 10:33:36,840 
Gangstere er mennesker, 
der arbejder uden for systemet - 
 
298 
10:33:37,000 --> 10:33:41,120 
- og ikke for staten. 
 
299 
10:33:42,720 --> 10:33:46,320 
Ordet "gangster" 
kommer af "frie mænd". 
 
300 
10:33:46,480 --> 10:33:50,560 
Vores nation 
har brug for "frie mænd"! 
 
301 
10:33:54,240 --> 10:33:57,440 
Hvis alle arbejdede for staten - 
 
302 
10:33:57,600 --> 10:34:01,880 
- ville nationen bestå af bureaukrater. 
Vi ville ikke få udrettet noget. 
 
303 
10:34:02,040 --> 10:34:05,440 
Vi har brug for gangsterne 
for at få tingene gjort. 
 
304 



10:34:05,600 --> 10:34:09,240 
Frie, selvstændige mænd, 
der får tingene gjort. 
 
305 
10:34:11,880 --> 10:34:15,400 
Brug dine muskler! 
 
306 
10:34:15,560 --> 10:34:18,720 
Muskler er ikke til 
for at tæske folk - 
 
307 
10:34:18,880 --> 10:34:24,080 
- selvom tæsk indimellem 
kan være nødvendigt. 
 
308 
10:34:26,880 --> 10:34:30,000 
- Igen, Pancasila! 
- For evigt! 
 
309 
10:34:30,160 --> 10:34:32,800 
- Pancasila! 
- Frihed! 
 
310 
10:34:35,880 --> 10:34:40,880 
Mens De venter på dette tog, 
vil vi gerne oplyse Dem om... 
 
311 
10:34:41,040 --> 10:34:46,880 
... at trafikreglerne er til for 
at beskytte Dem og Deres familie. 
 
312 
10:34:47,040 --> 10:34:51,640 
Vi vil også oplyse om, at vi 
i overensstemmelse med loven... 
 
313 
10:34:54,160 --> 10:35:00,480 
- Det er mig, Anwar Congo. 
- Nå, det er dig! 
 



314 
10:35:00,640 --> 10:35:03,520 
Se, jeg ruller en joint. 
 
315 
10:35:03,680 --> 10:35:06,840 
Du ryger pot. 
 
316 
10:35:07,000 --> 10:35:13,280 
Det er mig. Jeg har ternet skjorte, 
militærbukser og derbysko på... 
 
317 
10:35:13,440 --> 10:35:16,200 
Se, hvor "elitær" jeg er? 
 
318 
10:35:16,360 --> 10:35:20,000 
Du bør have det her på 
til studie-scenen. 
 
319 
10:35:20,160 --> 10:35:26,720 
Og til mord-scenen... Jeans. 
Jeg havde jeans på til mord. 
 
320 
10:35:26,880 --> 10:35:33,120 
Når man myrder folk, er det klogt 
med tykke bukser. Som dem her... 
 
321 
10:35:33,280 --> 10:35:38,640 
- Hvad med et ternet mønster? 
- Det er godt, men små tern. 
 
322 
10:35:38,800 --> 10:35:44,680 
For at se cool ud 
efterlignede jeg filmstjernerne. 
 
323 
10:35:44,840 --> 10:35:49,240 
Men jeg kopierede ikke 
Elvis Presley. 
 
324 



10:35:49,400 --> 10:35:54,640 
Herman, jeg laver 
en vidunderlig kjole til dig! 
 
325 
10:35:55,520 --> 10:35:59,840 
- Mere energi! 
- Vi er klar, boss! 
 
326 
10:36:00,000 --> 10:36:03,160 
Brænd dem alle! 
 
327 
10:36:03,320 --> 10:36:05,120 
Endelig, du forstår det! 
 
328 
10:36:05,280 --> 10:36:12,520 
Græd: "Hvad sker der, mor?" 
"Lad os være i fred!" 
 
329 
10:36:13,520 --> 10:36:19,360 
Vent, alle sammen! 
Anwar, vis os, hvordan man dræber. 
 
330 
10:36:21,640 --> 10:36:24,960 
Dig! Kom her! 
 
331 
10:36:26,880 --> 10:36:30,920 
Hvad sker der? 
 
332 
10:36:31,080 --> 10:36:38,720 
Hvem siger, jeg er kommunist? 
 
333 
10:36:43,800 --> 10:36:49,120 
Hold ham nede! 
 
334 
10:36:49,320 --> 10:36:51,680 
Torturér ham! Dræb ham! 
 
335 



10:36:53,040 --> 10:36:54,800 
Hører du? 
 
336 
10:36:54,960 --> 10:36:59,120 
Lad være med at benægte, 
at du er kommunist! 
 
337 
10:37:03,440 --> 10:37:06,120 
- Godt, fint! 
- Lad vores bedstefar være! 
 
338 
10:37:06,280 --> 10:37:10,360 
Du tager ham, jeg tager børnene! 
 
339 
10:37:12,640 --> 10:37:15,840 
- Elsker du de her børn? 
- Stop nu. 
 
340 
10:37:16,000 --> 10:37:18,440 
Sæt dig! 
 
341 
10:37:18,600 --> 10:37:23,120 
- Eller jeg smadrer ungen! 
- Slip mig løs! 
 
342 
10:37:23,280 --> 10:37:29,160 
Hvis du elsker børnene, 
så hold op med at lyve. 
 
343 
10:37:29,320 --> 10:37:31,880 
Det er dit valg! 
 
344 
10:37:34,320 --> 10:37:36,560 
Tak! 
 
345 
10:37:39,040 --> 10:37:41,480 
Fantastisk! 
 



346 
10:37:54,480 --> 10:37:57,160 
Hvorfor ser folk James Bond? 
 
347 
10:37:58,040 --> 10:38:00,480 
For at se action. 
 
348 
10:38:01,480 --> 10:38:06,920 
Hvorfor ser folk film om nazisterne? 
For at se magt og sadisme! 
 
349 
10:38:07,080 --> 10:38:09,320 
Det kan vi også! 
 
350 
10:38:09,480 --> 10:38:15,000 
Vi kan lave noget, 
der er endnu mere sadistisk end... 
 
351 
10:38:16,000 --> 10:38:22,600 
... mere sadistisk end det, 
man ser i film om nazisterne. 
 
352 
10:38:22,760 --> 10:38:24,960 
Selvfølgelig kan jeg det! 
 
353 
10:38:25,120 --> 10:38:30,320 
For der aldrig været en film, 
hvor hoveder bliver kappet af - 
 
354 
10:38:30,480 --> 10:38:34,600 
- på nær i fiktionsfilm, 
men det er noget andet - 
 
355 
10:38:34,760 --> 10:38:38,800 
- for jeg gjorde det i virkeligheden! 
 
356 
10:38:48,640 --> 10:38:53,680 
Der har aldrig været nogen film, 



som har brugt vores metode. 
 
357 
10:38:56,440 --> 10:39:00,840 
Vi kan tiltrække 
et enormt publikum! 
 
358 
10:39:01,000 --> 10:39:05,040 
Humor... Det er vigtigt. 
 
359 
10:39:05,200 --> 10:39:08,680 
- Romantik? 
- Har vi også! 
 
360 
10:39:10,800 --> 10:39:13,280 
Fuck den paraply! 
 
361 
10:39:13,440 --> 10:39:16,480 
Herman er fanget. 
 
362 
10:39:16,640 --> 10:39:20,320 
Han skal skrige: 
"Lad mig være! Stop! Stop!" 
 
363 
10:39:20,480 --> 10:39:25,480 
Imens råber vi tre: 
"Din kommunistiske so!" 
 
364 
10:39:27,200 --> 10:39:30,720 
Bliv ved med at angribe hende! 
 
365 
10:39:33,280 --> 10:39:39,560 
Jeg voldtager dig! 
Jeg dræber dig! 
 
366 
10:39:40,720 --> 10:39:46,680 
Hvor længe har du været gravid? 
Du vil jo føde en kommunist! 
 



367 
10:39:46,840 --> 10:39:49,920 
Men hvis publikum hele tiden 
sidder anspændt - 
 
368 
10:39:50,080 --> 10:39:53,360 
- uden underholdning, 
så virker det ikke! 
 
369 
10:39:56,680 --> 10:40:01,800 
En lørdag aften 
gik jeg i biografen 
 
370 
10:40:01,960 --> 10:40:07,520 
Næh nej, jeg ryster ikke 
med røven eller noget. 
 
371 
10:40:07,680 --> 10:40:14,560 
Jeg så filmen helt alene 
med min kæreste 
 
372 
10:40:14,720 --> 10:40:22,760 
Filmen var allerede udsolgt 
 
373 
10:40:22,920 --> 10:40:29,720 
så jeg købte billetter 
af biograf-gangsterne. 
 
374 
10:40:29,880 --> 10:40:33,360 
Åh, hvor skønt... 
 
375 
10:40:52,880 --> 10:41:00,680 
- Adi! Hvordan har familien det? 
- Alle har det godt. 
 
376 
10:41:02,400 --> 10:41:07,040 
Var det en god flyvetur? 
 
377 



10:41:07,200 --> 10:41:11,440 
- Hvordan har du haft det, Anwar? 
- Udmærket. 
 
378 
10:41:12,840 --> 10:41:16,200 
- Byen har forandret sig meget. 
- Har den? 
 
379 
10:41:16,360 --> 10:41:20,760 
Jeg har ringet til dig mange gange. 
 
380 
10:41:20,920 --> 10:41:25,120 
Men du svarer aldrig, når jeg ringer. 
 
381 
10:41:53,760 --> 10:41:56,080 
Mere på næsen. 
 
382 
10:41:56,240 --> 10:42:03,120 
- Kan du huske Soaduon? 
- Ja, hvor er han? 
 
383 
10:42:03,280 --> 10:42:08,200 
Derovre. Soaduon Siregar. 
 
384 
10:42:08,360 --> 10:42:14,200 
Nu tager han æren for det hele, 
men dengang var han nul og niks. 
 
385 
10:42:14,360 --> 10:42:17,880 
Jeg husker ham godt. 
 
386 
10:42:24,600 --> 10:42:30,200 
- Adi, det er Soaduon Siregar. 
- Jeg kan godt huske dig. 
 
387 
10:42:30,360 --> 10:42:34,600 
Han er en af 
Ibrahim Siniks journalister. 



 
388 
10:42:34,760 --> 10:42:37,120 
Som man siger: 
 
389 
10:42:37,280 --> 10:42:42,280 
"Selvom kamelerne bor i Arabien, 
når de aldrig til Mekka." 
 
390 
10:42:42,440 --> 10:42:46,920 
Han var tæt på en rig boss, 
men blev ikke rig af det. 
 
391 
10:42:47,080 --> 10:42:51,040 
Ligesom mig. 
Sæt dig ned. 
 
392 
10:42:51,200 --> 10:42:54,960 
Afhøring af kommunist, 
2. optagelse. 
 
393 
10:42:57,040 --> 10:43:04,040 
Vi giver jord til bønderne. 
 
394 
10:43:04,200 --> 10:43:09,200 
Vi giver dem gødning, frø, 
landbrugsudstyr... 
 
395 
10:43:10,200 --> 10:43:15,480 
Alt sammen for 
at udbrede kommunismen, ikke? 
 
396 
10:43:15,640 --> 10:43:23,200 
Ja da, vi vil vise dem, at 
Kommunisterne er det bedste parti. 
 
397 
10:43:24,200 --> 10:43:30,440 
Hvorfor hverver I folk 
til et ulovligt parti? 



 
398 
10:43:30,600 --> 10:43:35,960 
Men dengang var det ikke ulovligt. 
 
399 
10:43:36,120 --> 10:43:40,760 
- Var det ikke? 
- Før 1965? Selvfølgelig ikke! 
 
400 
10:43:41,080 --> 10:43:48,400 
Det er nemt at svine kommunisterne 
til, efter vi har smadret dem. 
 
401 
10:43:49,040 --> 10:43:54,040 
Så kommunisterne var altså 
ikke mere grusomme end os. 
 
402 
10:43:54,200 --> 10:43:58,600 
Vi var de grusomme! 
 
403 
10:43:58,760 --> 10:44:02,640 
"Grusom" er noget helt 
andet end sadistisk. 
 
404 
10:44:02,800 --> 10:44:07,560 
- Nej, det er ej. Det er synonymer. 
- Nej. 
 
405 
10:44:07,720 --> 10:44:10,320 
Sadisme er anderledes. 
 
406 
10:44:10,480 --> 10:44:13,800 
- Det er ordkløveri! 
- Nej, det er ej. 
 
407 
10:44:13,960 --> 10:44:16,240 
Det er ordkløveri. 
 
408 



10:44:20,040 --> 10:44:24,560 
Den har slået hovedet. 
 
409 
10:44:29,920 --> 10:44:36,600 
Nogle gange tror jeg... hvis min far 
var kommunist, og han blev dræbt - 
 
410 
10:44:36,760 --> 10:44:41,120 
- ville jeg være vred. 
Det er normalt, ikke? 
 
411 
10:44:44,560 --> 10:44:50,640 
Havde du slået min far ihjel, for 
eksempel, ville jeg være vred på dig. 
 
412 
10:44:50,800 --> 10:44:53,120 
Hvorfor slog du min far ihjel? 
 
413 
10:44:53,280 --> 10:44:58,160 
Og du lader mig ikke gå i skole. 
Du lader mig ikke arbejde. 
 
414 
10:44:58,320 --> 10:45:03,600 
Du lader mig ikke engang blive gift. 
Det må der laves om på. 
 
415 
10:45:03,760 --> 10:45:06,800 
Der har ikke været 
nogen officiel undskyldning - 
 
416 
10:45:06,960 --> 10:45:10,600 
- men hvorfor er det 
så svært at undskylde? 
 
417 
10:45:10,760 --> 10:45:14,600 
Regeringen skulle undskylde, 
ikke os. 
 
418 



10:45:14,760 --> 10:45:18,920 
Det ville være ren medicin. 
Det ville mindske smerten. 
 
419 
10:45:19,080 --> 10:45:24,280 
- Tilgivelse. 
- Vil de ikke forbande os i det skjulte? 
 
420 
10:45:24,440 --> 10:45:31,240 
De forbander os i det skjulte... 
for hvis de forbandede os åbent... 
 
421 
10:45:31,400 --> 10:45:36,600 
Så blev de anholdt! 
Så de hvisker deres forbandelser? 
 
422 
10:45:38,200 --> 10:45:42,280 
For mig, Adi, her til sidst... 
 
423 
10:45:42,480 --> 10:45:47,600 
Jeg sover ikke godt om natten. 
Måske fordi - 
 
424 
10:45:47,760 --> 10:45:53,280 
- jeg så folk dø, 
da jeg kvalte dem med metaltråd. 
 
425 
10:45:53,440 --> 10:45:57,600 
Men du så også på, 
når du brugte andre metoder. 
 
426 
10:45:57,760 --> 10:46:01,720 
Ja, men når jeg falder i søvn, 
vender det tilbage til mig. 
 
427 
10:46:01,880 --> 10:46:04,640 
Det er årsagen til mine mareridt. 
 
428 



10:46:06,960 --> 10:46:13,320 
Du føler dig hjemsøgt, 
fordi dit sind er svagt. 
 
429 
10:46:13,480 --> 10:46:16,920 
Har du været hos neurolog? 
 
430 
10:46:17,080 --> 10:46:23,040 
Hvis jeg tager til neurolog, 
betyder det, jeg er skør. 
 
431 
10:46:23,200 --> 10:46:28,160 
Nej! 
Psykiatere er ikke til skøre folk. 
 
432 
10:46:28,320 --> 10:46:34,920 
Psykiatere er ikke til skøre folk. 
De er nerveeksperter. 
 
433 
10:46:35,080 --> 10:46:42,120 
Selv jeg har været til nerveekspert... 
Men på grund af en mild blodprop. 
 
434 
10:46:42,920 --> 10:46:49,920 
Se, dine mareridt skyldes 
bare en nerveforstyrrelse. 
 
435 
10:46:50,160 --> 10:46:53,080 
Kom nu, prøv det dog! 
 
436 
10:46:53,240 --> 10:46:59,360 
Når man er hos en hjernevrider, 
så taler du, og så taler han. 
 
437 
10:46:59,560 --> 10:47:03,040 
Og så får du 
nogle nervevitaminer. 
 
438 



10:47:14,560 --> 10:47:18,080 
Husker I kampagnen 
"Udryd kineserne" i 1966? 
 
439 
10:47:18,240 --> 10:47:20,600 
Hele vejen langs Sudirman Street - 
 
440 
10:47:20,760 --> 10:47:25,320 
- dræbte jeg alle de kinesere, 
jeg mødte. Jeg dolkede dem! 
 
441 
10:47:25,480 --> 10:47:33,000 
Jeg husker ikke hvor mange, 
men det var i dusinvis. 
 
442 
10:47:33,160 --> 10:47:36,720 
Hvis jeg stødte på dem, 
stak jeg dem ned. 
 
443 
10:47:36,880 --> 10:47:41,840 
Hele vejen hen til Asia Street, 
hvor jeg mødte min kærestes far. 
 
444 
10:47:42,000 --> 10:47:46,520 
Kan du huske, 
at min kæreste var kineser? 
 
445 
10:47:46,680 --> 10:47:51,280 
"Udryd kineserne" blev til 
"Udryd min kærestes far"! 
 
446 
10:47:51,440 --> 10:47:55,280 
Så ham dolkede jeg også! 
Fordi han var kineser! 
 
447 
10:47:55,440 --> 10:48:00,480 
Han faldt ned i en grøft. Jeg slog ham 
med en mursten. Han sank ned. 
 



448 
10:48:07,080 --> 10:48:12,200 
At slå ihjel er den værste forbrydelse, 
man kan begå. 
 
449 
10:48:12,360 --> 10:48:15,840 
Så pointen er 
at finde en måde - 
 
450 
10:48:16,000 --> 10:48:20,360 
- at undgå at føle skyld på. 
 
451 
10:48:20,520 --> 10:48:23,920 
Det handler om at finde på 
den rette undskyldning. 
 
452 
10:48:24,080 --> 10:48:30,000 
Hvis jeg, for eksempel, 
bliver bedt om at dræbe en... 
 
453 
10:48:31,160 --> 10:48:38,080 
Hvis kompensationen er god nok... 
 
454 
10:48:39,360 --> 10:48:44,520 
... så gør jeg det selvfølgelig, og fra 
det perspektiv er det ikke forkert. 
 
455 
10:48:44,680 --> 10:48:49,240 
Det er det perspektiv, 
vi må overbevise os selv om. 
 
456 
10:48:51,200 --> 10:48:55,960 
I starten var jeg bange... 
De er de førende gangstere! 
 
457 
10:48:56,120 --> 10:49:02,320 
Såsom dig og Anwar... 
 
458 



10:49:02,480 --> 10:49:07,520 
Grufuldt! Og så lave denne film! 
Det er chokerende! 
 
459 
10:49:07,680 --> 10:49:11,160 
Hvis I vil have en sand historie, 
så har jeg en. 
 
460 
10:49:11,320 --> 10:49:16,640 
Fortæl os den. 
For alt i denne film skal være sandt. 
 
461 
10:49:16,800 --> 10:49:21,640 
Der var en butiksindehaver. 
 
462 
10:49:21,800 --> 10:49:26,240 
Han var den eneste 
kinesiske person i området. 
 
463 
10:49:26,400 --> 10:49:30,600 
For at være helt ærlig, 
så var han min stedfar. 
 
464 
10:49:30,760 --> 10:49:33,840 
Han var min stedfar... 
 
465 
10:49:34,000 --> 10:49:37,800 
Men selvom 
han var min stedfar... 
 
466 
10:49:37,960 --> 10:49:42,080 
... har jeg boet hos ham, 
siden jeg var spæd... 
 
467 
10:49:42,240 --> 10:49:48,400 
Klokken 3 om natten 
kom der nogen og bankede på døren. 
 
468 



10:49:48,560 --> 10:49:55,160 
De kaldte på min far. Mor sagde: 
"Det er farligt. Bliv herinde." 
 
469 
10:49:55,320 --> 10:49:57,960 
Men han gik udenfor. 
 
470 
10:49:58,120 --> 10:50:01,480 
Vi hørte ham råbe "hjælp!". 
Derefter blev der stille. 
 
471 
10:50:01,640 --> 10:50:06,200 
De slæbte af med ham. Vi faldt 
ikke i søvn før om morgenen. 
 
472 
10:50:06,360 --> 10:50:10,800 
- Hvor gammel var du? 
- 11 eller 12... 
 
473 
10:50:10,960 --> 10:50:13,760 
Jeg husker det tydeligt. 
 
474 
10:50:13,920 --> 10:50:17,480 
Og det er umuligt at glemme! 
 
475 
10:50:17,640 --> 10:50:22,200 
Vi fandt hans lig 
under en olietønde. 
 
476 
10:50:22,360 --> 10:50:27,280 
Tønden var skåret over på langs - 
 
477 
10:50:27,440 --> 10:50:30,880 
- og hans krop lå under den 
sådan her... 
 
478 
10:50:31,040 --> 10:50:34,320 
Hans hoved og fødder 



var dækket af sække - 
 
479 
10:50:34,480 --> 10:50:37,520 
- men den ene fod stak ud sådan her. 
 
480 
10:50:37,680 --> 10:50:41,720 
Den morgen var der ingen, 
der turde hjælpe os... 
 
481 
10:50:41,880 --> 10:50:49,320 
Vi begravede ham som en ged 
ved siden af hovedvejen. 
 
482 
10:50:49,480 --> 10:50:53,880 
Bare mig og min bedstefar, 
vi bar liget sammen - 
 
483 
10:50:54,040 --> 10:50:59,000 
- gravede hans grav... 
Ingen hjalp os. Jeg var så lille. 
 
484 
10:50:59,320 --> 10:51:08,120 
Derefter blev alle kommunistiske 
familier sendt væk... 
 
485 
10:51:08,320 --> 10:51:13,000 
Vi blev læsset af i en barakby 
i udkanten af junglen. 
 
486 
10:51:13,160 --> 10:51:17,880 
Det er derfor, at jeg, helt ærligt, 
aldrig har gået i skole. 
 
487 
10:51:18,040 --> 10:51:21,960 
Jeg måtte lære mig selv 
at læse og skrive. 
 
488 
10:51:22,120 --> 10:51:26,560 



Hvorfor skulle jeg skjule det for jer? 
 
489 
10:51:26,720 --> 10:51:32,960 
Jeg sværger, at det ikke er 
en kritik af det, vi laver. 
 
490 
10:51:33,120 --> 10:51:38,400 
Det er bare input til filmen. 
Jeg lover, det ikke er kritik af jer. 
 
491 
10:51:38,560 --> 10:51:41,960 
Hør her. 
Det hele er allerede planlagt. 
 
492 
10:51:42,120 --> 10:51:45,840 
Vi kan ikke tage alle historier med, 
for så slutter filmen aldrig. 
 
493 
10:51:46,000 --> 10:51:53,040 
Og din historie er for indviklet. 
Den tager for mange dage at filme. 
 
494 
10:51:53,200 --> 10:51:58,800 
- Vi kan måske flette den ind... 
- Eller den kan motivere spillerne. 
 
495 
10:52:00,840 --> 10:52:04,080 
Vi mener, 
denne mand er kommunist. 
 
496 
10:52:05,200 --> 10:52:11,960 
Efter vi havde bestemt, han skulle dø, 
kom der flere reaktioner. Nogle bad. 
 
497 
10:52:12,120 --> 10:52:17,560 
- Kom så, bed! 
- "Hjælp mig, Gud!" 
 
498 



10:52:17,720 --> 10:52:21,480 
Hvordan fortæller du ham, 
han skal dø? Vredt eller blidt? 
 
499 
10:52:21,640 --> 10:52:28,880 
Jeg prøvede at få dem til 
at acceptere, at de skulle dø. 
 
500 
10:52:29,040 --> 10:52:33,440 
Anwar, vis os, 
hvordan man torturerer. 
 
501 
10:52:33,600 --> 10:52:37,880 
"Skal jeg bruge den her?" 
 
502 
10:52:38,040 --> 10:52:42,360 
- Skal jeg skræmme ham? 
- Ja. 
 
503 
10:52:42,520 --> 10:52:47,200 
Skal jeg bruge den her? 
 
504 
10:52:47,360 --> 10:52:52,880 
Så trygl ham om 
ikke at gøre det. 
 
505 
10:52:53,040 --> 10:52:59,440 
Tag så kluden 
og bind ham for øjnene. 
 
506 
10:52:59,600 --> 10:53:06,200 
Josh spørger mig altid: 
"Du arbejdede på samme kontor." 
 
507 
10:53:06,360 --> 10:53:10,320 
"Hvordan kunne du undgå 
at vide det?" 
 
508 



10:53:10,480 --> 10:53:16,600 
Lad mig slå fast, 
at jeg aldrig så noget. 
 
509 
10:53:17,520 --> 10:53:24,960 
Nu da jeg ser jeres genfortælling, 
forstår jeg, at I var så forsigtige - 
 
510 
10:53:25,120 --> 10:53:30,640 
- at selv jeg, en journalist 
med skarp iagttagelsesevne... 
 
511 
10:53:30,800 --> 10:53:32,840 
Jeg havde ingen anelse! 
 
512 
10:53:33,000 --> 10:53:41,800 
Jeg er overrasket, for vi lagde 
aldrig skjul på, hvad vi lavede. 
 
513 
10:53:41,960 --> 10:53:46,960 
- Det chokerer mig, at du intet vidste. 
- Det gjorde jeg ikke. 
 
514 
10:53:47,120 --> 10:53:49,840 
Vi var trods alt på samme kontor... 
 
515 
10:53:50,000 --> 10:53:54,960 
- Og vi lagde ikke skjul på det. 
- Jeg vidste det ikke. 
 
516 
10:53:56,960 --> 10:54:04,120 
I var så forsigtige, og jeg gik 
sjældent op til jeres kontor. 
 
517 
10:54:04,280 --> 10:54:10,200 
- Din redaktør styrede torturen. 
- Nej! 
 
518 



10:54:10,360 --> 10:54:13,720 
- Det siger han selv. 
- Det passer ikke! 
 
519 
10:54:13,880 --> 10:54:21,080 
Han og de andre ledere bestemte, 
hvem der skulle dræbes. 
 
520 
10:54:21,840 --> 10:54:26,520 
Jeg siger ikke, du er en løgnhals, 
men logisk set... 
 
521 
10:54:26,680 --> 10:54:31,880 
- Fortsæt, Adi. 
- Jeg siger ikke, han lyver, Joshua. 
 
522 
10:54:32,040 --> 10:54:40,320 
Men denne mand, en journalist, 
der distancerer sig fra den slags... 
 
523 
10:54:40,480 --> 10:54:46,640 
Det er forudsigeligt. Men logisk set, 
holdt vi det ikke skjult... 
 
524 
10:54:46,800 --> 10:54:52,200 
Hvordan kunne han ikke vide det? 
Selv naboerne vidste det! 
 
525 
10:54:52,360 --> 10:54:57,920 
Hundredvis blev dræbt. 
Det var ingen hemmelighed. 
 
526 
10:54:59,080 --> 10:55:04,720 
- Drik! 
- Tag noget vand. 
 
527 
10:55:04,880 --> 10:55:09,120 
- Drik! 
- Det er ikke gift! 



 
528 
10:55:09,280 --> 10:55:14,160 
Drik! Drik det nu. 
 
529 
10:55:14,320 --> 10:55:21,200 
- Drik det. Det er forfriskende. 
- Giv ham en smøg. 
 
530 
10:55:22,920 --> 10:55:26,040 
Lad ham ryge. 
 
531 
10:55:26,200 --> 10:55:30,360 
Det er sadistisk, Adi. 
 
532 
10:55:31,520 --> 10:55:37,240 
Spørg ham om hans aktiviteter igen. 
 
533 
10:55:38,640 --> 10:55:43,520 
Vis mig nåde. 
 
534 
10:55:49,040 --> 10:55:53,080 
Jeg beder Dem. 
 
535 
10:56:04,200 --> 10:56:07,280 
Skal vi dræbe ham? 
 
536 
10:56:07,440 --> 10:56:12,680 
Vent. Vil De overbringe 
min familie en besked? 
 
537 
10:56:13,000 --> 10:56:15,320 
Ja da. 
 
538 
10:56:15,480 --> 10:56:22,160 
Eller må jeg tale med dem 
én sidste gang? 
 



539 
10:56:22,320 --> 10:56:25,800 
Nul. 
 
540 
10:56:29,040 --> 10:56:32,760 
Okay, træk. 
 
541 
10:56:38,360 --> 10:56:44,560 
Sænk hovedet. 
 
542 
10:56:45,720 --> 10:56:48,080 
Han er død. 
 
543 
10:56:51,840 --> 10:56:54,840 
Pak ham ind. 
 
544 
10:57:14,920 --> 10:57:20,120 
Hør her, hvis det lykkes os 
at lave den her film - 
 
545 
10:57:20,280 --> 10:57:25,600 
- vil den afvise al den propaganda om, 
at kommunisterne var de grusomme. 
 
546 
10:57:25,760 --> 10:57:29,360 
- Og vise, at vi var de grusomme! 
- Vi var de grusomme. 
 
547 
10:57:29,520 --> 10:57:36,080 
Hvis filmen bliver en succes! Vi må 
forstå hvert et skridt, vi tager her. 
 
548 
10:57:36,240 --> 10:57:40,440 
Det handler ikke om frygt. 
Det er 40 år siden... 
 
549 
10:57:40,600 --> 10:57:44,560 
... så evt. kriminalsager er udløbet. 



 
550 
10:57:44,720 --> 10:57:49,680 
Det handler ikke om frygt. Det handler 
om image. Hele samfundet vil sige: 
 
551 
10:57:49,840 --> 10:57:56,640 
"Vi har altid formodet det. De løj om, 
at kommunisterne var de grusomme." 
 
552 
10:57:56,800 --> 10:58:01,120 
Det er ikke vores problem. 
Det er historiens problem. 
 
553 
10:58:01,280 --> 10:58:09,040 
Hele historien bliver omvendt. 
Ikke 180 grader... 360 grader! 
 
554 
10:58:09,200 --> 10:58:12,400 
Hvis altså den her scene lykkes! 
 
555 
10:58:12,560 --> 10:58:21,520 
Hvorfor gå og skjule vores historie, 
når den nu er sand? 
 
556 
10:58:21,680 --> 10:58:24,960 
Nej, konsekvensen er... 
 
557 
10:58:25,120 --> 10:58:29,160 
... at alt, hvad Anwar og jeg 
altid har hævdet, er usandt. 
 
558 
10:58:29,320 --> 10:58:32,000 
Det er ikke kommunisterne, 
der var de grusomme. 
 
559 
10:58:32,160 --> 10:58:36,240 
- Og det er sandt! 
- Jeg er helt enig. 



 
560 
10:58:36,960 --> 10:58:42,000 
Men det er ikke alt, hvad der er sandt, 
der bør komme for dagens lys. 
 
561 
10:58:42,240 --> 10:58:45,720 
Jeg tror, 
at selv Gud har hemmeligheder. 
 
562 
10:58:47,120 --> 10:58:51,080 
Jeg er helt bevidst om, 
at vi var de grusomme. 
 
563 
10:58:53,080 --> 10:58:56,880 
Mere har jeg ikke at sige. 
 
564 
10:58:57,040 --> 10:59:01,600 
Det er op til jer, 
hvad I vil bruge det til. 
 
565 
10:59:37,720 --> 10:59:43,840 
Det er ikke for at genere dig, 
men jeg må altså spørge... 
 
566 
10:59:44,000 --> 10:59:49,120 
Du kalder det "krig", så derfor bliver 
du ikke hjemsøgt som Anwar. 
 
567 
10:59:49,280 --> 10:59:53,920 
Men Geneve-konventionen kalder 
dine gerninger krigsforbrydelser. 
 
568 
10:59:54,080 --> 10:59:58,400 
Jeg er ikke nødvendigvis enig 
med de internationale love. 
 
569 
10:59:58,560 --> 11:00:03,440 
Da Bush sad på magten, 



var Guantanamo rigtigt. 
 
570 
11:00:03,600 --> 11:00:09,120 
Saddam Hussein havde 
masseødelæggelsesvåben. 
 
571 
11:00:09,280 --> 11:00:16,080 
Det var rigtigt ifølge Bush, 
men nu er det forkert. 
 
572 
11:00:17,040 --> 11:00:22,080 
Geneve-konventionen følger måske 
dagens moral, men i morgen - 
 
573 
11:00:22,240 --> 11:00:26,720 
- har vi Jakarta-konventionen 
og dropper Geneve-konventionen. 
 
574 
11:00:27,920 --> 11:00:32,760 
"Krigsforbrydelser" 
defineres af vinderne. 
 
575 
11:00:32,920 --> 11:00:36,840 
Jeg er en vinder. 
Så jeg kan lave min egen definition. 
 
576 
11:00:37,000 --> 11:00:40,440 
Jeg behøver ikke at følge 
de internationale definitioner. 
 
577 
11:00:40,600 --> 11:00:46,840 
Og endnu mere vigtigt: 
alt sandt er ikke nødvendigvis godt. 
 
578 
11:00:47,000 --> 11:00:52,520 
Visse sandheder er ikke gode. 
Som at genåbne denne sag. 
 
579 



11:00:52,680 --> 11:00:56,480 
Selvom alt det, du finder ud af, 
er sandt, er det ikke godt. 
 
580 
11:00:56,640 --> 11:01:01,880 
Men for de millioner af ofres 
familier - 
 
581 
11:01:02,040 --> 11:01:07,160 
- er det godt, 
at sandheden kommer frem. 
 
582 
11:01:07,320 --> 11:01:12,760 
Fint, men så begynd med 
det første mord, Kain og Abel. 
 
583 
11:01:12,920 --> 11:01:17,320 
Hvorfor fokusere på 
drab på kommunister? 
 
584 
11:01:17,480 --> 11:01:20,080 
Amerikanerne slog indianerne ihjel. 
 
585 
11:01:20,240 --> 11:01:24,120 
Er nogen blevet straffet for det? 
Straf dem! 
 
586 
11:01:24,280 --> 11:01:28,440 
At genåbne denne sag, synes jeg, 
er at provokere til kamp. 
 
587 
11:01:28,600 --> 11:01:33,040 
Jeg er klar! Hvis verden ønsker 
en fortsat krig, så er jeg klar. 
 
588 
11:01:33,200 --> 11:01:37,240 
Hvis I tvinger os til at kæmpe, 
så er jeg klar! 
 



589 
11:01:37,400 --> 11:01:44,000 
Og hvis du blev stillet for 
den internationale domstol i Haag? 
 
590 
11:01:44,160 --> 11:01:47,160 
- Nu? 
- Ja. 
 
591 
11:01:47,320 --> 11:01:52,880 
Jeg er klar! Jeg føler ingen skyld, 
så hvorfor skulle jeg tage af sted? 
 
592 
11:01:53,040 --> 11:01:57,840 
For så ville jeg blive berømt. 
Jeg er klar! 
 
593 
11:01:58,000 --> 11:02:03,560 
Jeg beder jer. 
Indkald mig til domstolen i Haag! 
 
594 
11:02:08,880 --> 11:02:11,560 
Mere sexet! 
 
595 
11:02:15,120 --> 11:02:17,720 
Mere sexet! 
 
596 
11:02:20,600 --> 11:02:24,320 
Det er godt... Ren guf for øjnene. 
 
597 
11:02:31,320 --> 11:02:35,720 
Det er sundt for en fyr som mig. 
 
598 
11:02:41,720 --> 11:02:44,200 
Nyd udsigten, frue. 
Okay. 
 
599 
11:02:44,360 --> 11:02:47,920 



- En, to, tre. 
- Ah! 
 
600 
11:02:48,080 --> 11:02:50,880 
- Igen! En, to, tre. 
- Ah! 
 
601 
11:02:53,040 --> 11:02:56,560 
De bad mig stille op 
til parlamentet. 
 
602 
11:02:56,720 --> 11:03:01,080 
"Hvorfor lige mig?" 
"Ro på! Du kan godt!" sagde de. 
 
603 
11:03:07,560 --> 11:03:13,200 
Så tænkte jeg: "Hvorfor ikke?" 
 
604 
11:03:13,360 --> 11:03:18,920 
Jeg er faktisk en perfekt kandidat, 
fordi jeg er så kendt! 
 
605 
11:03:19,080 --> 11:03:22,040 
Vi er ikke fjender, men venner. 
 
606 
11:03:22,080 --> 11:03:28,120 
Vi må ikke lade vores venskabsbånd 
briste på baggrund af følelser. 
 
607 
11:03:28,240 --> 11:03:34,640 
Til dem, der vil nedbryde verden 
siger jeg: Vi vil besejre jer. 
 
608 
11:03:34,800 --> 11:03:37,680 
Uden knytnæven. 
 
609 
11:03:37,840 --> 11:03:40,400 
Ti stille! 



Jeg kan det næsten! 
 
610 
11:03:40,560 --> 11:03:44,120 
- Okay, men drop knytnæven. 
- Du ødelægger lyden! 
 
611 
11:03:44,280 --> 11:03:47,160 
- Men... 
- Hold op! 
 
612 
11:03:47,320 --> 11:03:52,480 
Ti stille! 
Du er irriterende! Hold nu kæft! 
 
613 
11:03:52,640 --> 11:03:57,080 
Længe leve Entreprenør- 
og Arbejderpartiet! Jeg er Herman... 
 
614 
11:03:57,240 --> 11:04:02,000 
... parat til at kæmpe 
for arbejdernes rettigheder. 
 
615 
11:04:02,160 --> 11:04:06,200 
Husk at stemme på mig 
på valgdagen! 
 
616 
11:04:07,880 --> 11:04:13,960 
Bliver jeg valgt ind 
og kommer i byggeudvalget - 
 
617 
11:04:14,120 --> 11:04:19,640 
- kan jeg få penge fra alle. 
 
618 
11:04:20,640 --> 11:04:25,440 
Hvis en bygning, fx, 
er 10 cm for lav... 
 
619 
11:04:26,840 --> 11:04:30,200 



Så kan jeg forlange: 
"Riv bygningen ned!" 
 
620 
11:04:30,360 --> 11:04:34,560 
Så siger de: "Indberet os ikke. 
Her får du dine penge." 
 
621 
11:04:35,600 --> 11:04:39,920 
Selvom bygningen ikke 
fejler noget - 
 
622 
11:04:40,120 --> 11:04:44,200 
- hvis jeg truer dem, 
så giver de mig alligevel pengene. 
 
623 
11:04:45,880 --> 11:04:50,880 
Ikke bare en sjat penge. 
I en karré med 10 bygninger... 
 
624 
11:04:51,040 --> 11:04:54,600 
Hvis de hver betaler $10.000, 
så regn den selv ud! 
 
625 
11:04:54,760 --> 11:04:58,200 
Det er allerede $100.000. 
 
626 
11:05:00,200 --> 11:05:02,560 
Og det er kun i ét kvarter! 
 
627 
11:05:04,520 --> 11:05:11,320 
Parlamentet skulle faktisk være det 
mest hæderlige sted i samfundet. 
 
628 
11:05:11,480 --> 11:05:14,760 
Men hvis vi ser på, 
hvad de laver... 
 
629 
11:05:14,920 --> 11:05:22,800 



De er egentlig bare røvere iført slips. 
 
630 
11:05:25,000 --> 11:05:29,800 
Hvilke ulovlige foretagender er 
Pancasila Ungdom involveret i? 
 
631 
11:05:29,960 --> 11:05:33,000 
Gambling. 
 
632 
11:05:33,160 --> 11:05:37,240 
Gambling, natklubber. 
 
633 
11:05:37,400 --> 11:05:39,680 
Supermarkeder. 
 
634 
11:05:39,840 --> 11:05:44,280 
Men det er ikke ulovligt. 
De hyrer os bare som vagter. 
 
635 
11:05:44,440 --> 11:05:48,160 
- De ulovlige af dem? 
- Gambling. 
 
636 
11:05:48,320 --> 11:05:51,080 
- Andre ting? 
- Smugleri. 
 
637 
11:05:51,240 --> 11:05:57,520 
Ulovligt fiskeri, ulovlig skovning, 
ulovlig gambling... 
 
638 
11:05:57,680 --> 11:06:01,680 
... og hvis de ikke betaler, 
afpresser vi dem. 
 
639 
11:06:03,600 --> 11:06:06,160 
Byd velkommen til vores kandidat, 
Marzuki! 



 
640 
11:06:06,320 --> 11:06:09,480 
Længe leve partiet! 
 
641 
11:06:09,640 --> 11:06:11,400 
Pancasila! 
 
642 
11:06:12,680 --> 11:06:16,040 
Parat! 
 
643 
11:06:16,200 --> 11:06:20,040 
Hvad er det, jeg skal sige? 
Hvordan begynder det? 
 
644 
11:06:20,200 --> 11:06:24,240 
- Hvad er den første sætning? 
- "Jeg er Herman." 
 
645 
11:06:24,400 --> 11:06:27,520 
- Jeg er Herman! 
- Rejs dig op, det ser bedre ud. 
 
646 
11:06:27,760 --> 11:06:31,040 
Mine damer og herrer... Hvad er det 
næste? Jeg kan ikke huske det. 
 
647 
11:06:31,200 --> 11:06:38,520 
Jeg er Herman fra Entreprenør- 
og Arbejderpartiet! 
 
648 
11:06:43,560 --> 11:06:48,480 
- Nogen gratis T-shirts? 
- Niks... Frue, her er mit kort. 
 
649 
11:06:48,640 --> 11:06:51,160 
T-shirts! Vi vil have gaver! 
 
650 



11:06:51,320 --> 11:06:56,360 
Tænk ikke på penge eller gaver. 
Vi vender tilbage med gaverne. 
 
651 
11:06:56,520 --> 11:06:59,560 
Bed for os, 
så vinder han forhåbentlig. 
 
652 
11:06:59,720 --> 11:07:02,480 
Sig til dem, der beder om gaver: 
 
653 
11:07:02,640 --> 11:07:05,800 
"Vi vender tilbage med gaverne, 
hvis vi vinder." 
 
654 
11:07:05,960 --> 11:07:09,760 
Sig til dem, at vi filmer i dag. 
 
655 
11:07:10,800 --> 11:07:14,280 
- Husk det nu. 
- Kun et kort? 
 
656 
11:07:14,440 --> 11:07:16,560 
Hvor er "bonussen"? 
Får vi ikke andet? 
 
657 
11:07:16,760 --> 11:07:19,720 
- "Bonussen" kommer senere. 
- Når du er blevet valgt? 
 
658 
11:07:19,880 --> 11:07:25,200 
- Snut, hvor tror du, du er? 
- Ja, men... 
 
659 
11:07:26,000 --> 11:07:33,160 
Mange partier bestikker folk 
til at stemme på dem. 
 
660 



11:07:33,320 --> 11:07:36,400 
Det gør de faktisk alle sammen. 
 
661 
11:07:36,560 --> 11:07:40,720 
Når man ser tusinder af mennesker 
til valgmøderne - 
 
662 
11:07:40,880 --> 11:07:44,960 
- er de alle sammen 
blevet betalt for at være der. 
 
663 
11:07:48,440 --> 11:07:52,720 
For dem er det 
som at gå på arbejde. 
 
664 
11:07:54,240 --> 11:07:56,360 
Uden penge kommer de ikke. 
 
665 
11:07:56,520 --> 11:08:00,640 
De spørger hinanden: 
"Hvor meget fik du?" 
 
666 
11:08:03,720 --> 11:08:08,440 
Og lederne får bare endnu mere! 
 
667 
11:08:13,840 --> 11:08:23,600 
Nu om dage er der ingen, 
der tror på deres egne kampagner. 
 
668 
11:08:25,680 --> 11:08:29,480 
Vi er alle blevet 
en slags sæbeopera-skuespillere. 
 
669 
11:08:32,480 --> 11:08:36,360 
Vore sjæle er overfladiske 
som sæbeopera-skuespillere. 
 
670 
11:08:36,520 --> 11:08:40,120 



De ser glade ud, 
men er pissesure indeni! 
 
671 
11:08:40,280 --> 11:08:44,080 
"Op i røven med det her," 
tænker de. 
 
672 
11:09:09,600 --> 11:09:12,120 
Hvor er den skadede? 
 
673 
11:09:17,560 --> 11:09:20,800 
Hvor er krøblingen? 
 
674 
11:09:20,960 --> 11:09:24,080 
- Hvad for en? 
- Den skadede. 
 
675 
11:09:24,240 --> 11:09:27,680 
Der er hun. 
 
676 
11:09:28,240 --> 11:09:32,160 
- Søde, lille and. 
- Lad være! Du skader hende igen. 
 
677 
11:09:35,320 --> 11:09:39,280 
Hun er svag, 
fordi du brækkede hendes ben. 
 
678 
11:09:42,440 --> 11:09:47,160 
Lad være med det. 
Hun er en baby! 
 
679 
11:09:48,160 --> 11:09:51,840 
Sig: "Undskyld, and." 
 
680 
11:09:52,000 --> 11:09:54,240 
- Undskyld, and. 
- Sådan, ja. 



 
681 
11:09:54,400 --> 11:09:58,960 
Sig så: "Det var et uheld. 
Jeg blev bange, så jeg slog dig." 
 
682 
11:09:59,200 --> 11:10:02,360 
Sig: "Det var et uheld." 
Tal højere. 
 
683 
11:10:02,520 --> 11:10:07,320 
- Undskyld, and. 
- Nus den så lidt. 
 
684 
11:10:15,000 --> 11:10:19,680 
Nu er kommunisten 
blevet til et spøgelse. 
 
685 
11:10:19,840 --> 11:10:27,840 
Han blev dræbt 
og er nu et spøgelse. 
 
686 
11:10:28,000 --> 11:10:30,760 
- Der hjemsøger dig. 
- Der hjemsøger mig. 
 
687 
11:10:30,920 --> 11:10:34,240 
Traumatiserer det dig at se det? 
 
688 
11:10:34,480 --> 11:10:40,920 
Hvis han dukkede op om natten, 
ville jeg blive rædselsslagen. 
 
689 
11:10:41,080 --> 11:10:45,960 
Det er som om, 
spøgelserne hader mig. 
 
690 
11:10:46,120 --> 11:10:50,200 
For i mine drømme 



har de truende stemmer... 
 
691 
11:10:50,360 --> 11:10:56,200 
- De har en uhyggelig latter! 
- Kom med en latter. 
 
692 
11:11:01,840 --> 11:11:04,120 
Anwars mareridt, 2. optagelse. 
 
693 
11:11:05,040 --> 11:11:06,160 
Kamera kører. 
 
694 
11:11:06,320 --> 11:11:07,560 
Værsgo. 
 
695 
11:11:20,240 --> 11:11:24,440 
Jeg troede, jeg havde dræbt dig! 
 
696 
11:11:27,520 --> 11:11:32,200 
- Hvad har jeg gjort forkert? 
- Bare rejs dig, vær overrasket. 
 
697 
11:11:32,360 --> 11:11:38,680 
Og spørg: "Hvorfor lever du stadig?" 
Hvad er der svært ved det? 
 
698 
11:11:45,800 --> 11:11:49,720 
Jeg... jeg troede, jeg havde dræbt dig! 
 
699 
11:12:15,200 --> 11:12:18,480 
Hvorfor tager jeg til det her sted? 
 
700 
11:12:20,480 --> 11:12:27,080 
Fordi det har berørt mig 
utrolig meget. 
 
701 
11:12:29,800 --> 11:12:33,800 



Fordi drabsmetoden... 
 
702 
11:12:35,920 --> 11:12:39,320 
... var så anderledes. 
 
703 
11:12:39,480 --> 11:12:46,320 
Og det er derfor, 
jeg altid har mareridt. 
 
704 
11:12:46,480 --> 11:12:59,240 
Er det fordi jeg har fortalt 
min historie så ærligt til dig? 
 
705 
11:12:59,400 --> 11:13:06,600 
Eller er det de dødes hævn? 
 
706 
11:13:10,920 --> 11:13:15,440 
Jeg kan huske, at jeg sagde: 
"Så er det ud af bilen." 
 
707 
11:13:15,600 --> 11:13:19,440 
Han spurgte: 
"Hvorfor tager du mig med?" 
 
708 
11:13:19,720 --> 11:13:24,960 
Kort efter nægtede han at gå... 
 
709 
11:13:26,040 --> 11:13:30,920 
Jeg så, at Roshiman var på vej 
med en machete til mig. 
 
710 
11:13:33,120 --> 11:13:40,520 
Helt spontant gik jeg hen til ham 
og kappede hans hoved af. 
 
711 
11:13:40,680 --> 11:13:46,720 
Mine venner ville ikke se det. 
 



712 
11:13:46,880 --> 11:13:51,080 
De løb tilbage til bilen. 
 
713 
11:13:51,840 --> 11:13:55,200 
Og jeg hørte den her lyd... 
 
714 
11:13:59,480 --> 11:14:03,640 
Han krop var drattet om... 
 
715 
11:14:04,800 --> 11:14:09,120 
Og øjnene i hans hoved 
stod stille... 
 
716 
11:14:21,600 --> 11:14:26,440 
På vej hjem tænkte jeg hele tiden: 
hvorfor lukkede jeg ikke hans øjne? 
 
717 
11:14:26,600 --> 11:14:31,920 
Jeg kunne kun tænke på, 
at jeg ikke lukkede hans øjne. 
 
718 
11:14:32,080 --> 11:14:37,920 
Og det er årsagen 
til alle mine mareridt... 
 
719 
11:14:38,080 --> 11:14:44,560 
De øjne, som jeg ikke lukkede, 
kigger altid på mig. 
 
720 
11:14:44,720 --> 11:14:51,000 
Det er det, 
der altid går mig sådan på. 
 
721 
11:16:01,080 --> 11:16:03,920 
Skær halsen over! 
 
722 
11:16:04,080 --> 11:16:07,840 



Kap hovedet af ham! 
 
723 
11:16:13,160 --> 11:16:15,640 
Hurra! 
 
724 
11:16:35,240 --> 11:16:38,080 
Fik du det? 
Blev det godt? 
 
725 
11:16:38,240 --> 11:16:40,120 
- Tak. 
- Nej, jeg takker. 
 
726 
11:16:40,280 --> 11:16:44,520 
Nej, med sådan en smuk pige, 
bør jeg takke dig. 
 
727 
11:16:47,360 --> 11:16:52,360 
Synd, at hun afbleger sit hår... 
Hun ligner en luder. 
 
728 
11:16:57,320 --> 11:16:59,920 
- Fortæl ham om bilen! 
- Hvad? 
 
729 
11:17:00,080 --> 11:17:02,720 
Der var den her pige... 
 
730 
11:17:02,880 --> 11:17:05,000 
Hun suttede den af på seks mænd - 
 
731 
11:17:05,160 --> 11:17:07,760 
- uden at spilde 
én eneste dråbe sæd på gulvet. 
 
732 
11:17:07,920 --> 11:17:10,920 
- Seks mænd? 
- Hun slugte det hele. 



 
733 
11:17:11,080 --> 11:17:15,120 
Og efter den sidste fyr er færdig, 
sutter hun stadig løs - 
 
734 
11:17:15,280 --> 11:17:19,480 
- som om hun vil have mere! 
 
735 
11:17:26,280 --> 11:17:35,720 
Kære Gud, gør vor organisation 
til en af nationens store støtter. 
 
736 
11:17:38,360 --> 11:17:42,440 
Ved du, hvad dette stykke jord 
koster? 200 millioner dollars. 
 
737 
11:17:43,640 --> 11:17:46,640 
Jeg forærede det til fuglene. 
 
738 
11:17:48,560 --> 11:17:52,720 
Så de får et lykkeligt liv. 
Jeg er også lykkelig. 
 
739 
11:17:54,960 --> 11:17:58,400 
Alle frygter 
de paramilitære grupper. 
 
740 
11:17:59,400 --> 11:18:04,240 
Så når en forretningsmand vil have 
noget jord, som folk bor på... 
 
741 
11:18:04,400 --> 11:18:08,120 
Hvis han bare betaler for det, 
er det dyrt. 
 
742 
11:18:08,280 --> 11:18:13,920 
Men i Pancasila Ungdom 
kan vi løse hans problem. 



 
743 
11:18:15,000 --> 11:18:20,280 
Fordi folk frygter os, 
når vi kommer - 
 
744 
11:18:20,440 --> 11:18:24,960 
- siger de: "Tag bare vores jord. 
Betal, hvad I vil." 
 
745 
11:18:28,240 --> 11:18:31,400 
Det er en rose. 
 
746 
11:18:31,560 --> 11:18:34,200 
Et meget begrænset antal. 
 
747 
11:18:38,320 --> 11:18:42,440 
Elefant. 
Mmeget, meget begrænset. 
 
748 
11:18:44,800 --> 11:18:48,920 
Jeg køber dem her i alle de lande, 
jeg besøger. 
 
749 
11:18:50,240 --> 11:18:53,600 
Ungarn. 
2.250 dollars. 
 
750 
11:19:28,040 --> 11:19:32,080 
Du har kappet mit hoved af... 
 
751 
11:19:32,240 --> 11:19:37,680 
Du skal være rasende, 
men også trist. 
 
752 
11:19:37,840 --> 11:19:42,920 
Du skal være vred, trist. 
Sadistisk. 
 



753 
11:19:43,080 --> 11:19:46,120 
Se på dit eget blod! 
 
754 
11:19:49,880 --> 11:19:53,720 
Se, hvad jeg fandt 
inde i din mave! 
 
755 
11:20:00,080 --> 11:20:05,240 
Se lige her! 
Din lever. 
 
756 
11:20:13,400 --> 11:20:15,880 
Den er rådden! 
 
757 
11:21:05,640 --> 11:21:10,400 
Selv med sminke på 
ligner han en fra Etiopien! 
 
758 
11:21:10,560 --> 11:21:16,440 
- Tanzania. Ligesom Idi Amin. 
- Idi Amin Dada. 
 
759 
11:21:21,280 --> 11:21:27,440 
Kamera 3 på Citra! 
Close-up på Citra i starten. 
 
760 
11:21:27,600 --> 11:21:31,760 
Er alle klar? 
Kør introen! 
 
761 
11:21:36,040 --> 11:21:40,480 
Indonesisk National-tv 
"Særlig Dialog" 
 
762 
11:21:40,640 --> 11:21:45,360 
Velkommen til Indonesisk tv's 
"Særlig Dialog". 
 



763 
11:21:45,520 --> 11:21:49,200 
I dag møder vi biografgangstere, 
som laver en film - 
 
764 
11:21:49,360 --> 11:21:51,520 
- for at mindes 
udryddelsen af kommunisterne. 
 
765 
11:21:51,680 --> 11:21:55,600 
Vi starter med gerningsmanden 
og filmens stjerne, Anwar Congo! 
 
766 
11:21:55,760 --> 11:21:59,120 
Tag godt imod Anwar Congo! 
 
767 
11:22:00,280 --> 11:22:04,240 
Dengang var biografgangsterne 
meget kendte. 
 
768 
11:22:04,400 --> 11:22:07,840 
Hvor stammer udtrykket 
"gangster" fra? 
 
769 
11:22:08,000 --> 11:22:12,120 
Gangster er faktisk 
betegnelsen for "frie mænd". 
 
770 
11:22:12,280 --> 11:22:17,480 
Og derfor bruger vi 
en bestemt sang i vores film. 
 
771 
11:22:17,640 --> 11:22:23,360 
En sang, der hedder "Born Free". 
 
772 
11:22:23,520 --> 11:22:27,160 
Bragte du kommunisterne 
direkte hen på dit kontor? 
 



773 
11:22:27,320 --> 11:22:34,880 
Ja, og efter vi havde afhørt dem 
og besluttet, de ikke skulle leve - 
 
774 
11:22:35,040 --> 11:22:39,280 
- var vi nødt til at dræbe dem. 
 
775 
11:22:39,440 --> 11:22:43,840 
Var din måde at dræbe på 
inspireret af gangster-filmene? 
 
776 
11:22:44,000 --> 11:22:46,240 
Nogle gange! 
 
777 
11:22:46,400 --> 11:22:48,200 
Det er... 
 
778 
11:22:48,360 --> 11:22:51,600 
Utroligt! 
Han var inspireret af film! 
 
779 
11:22:51,760 --> 11:22:57,280 
Hver genre havde sin egen metode. 
I mafia-film, for eksempel... 
 
780 
11:22:57,440 --> 11:23:03,920 
... kvæler de fyren i bilen 
og dumper liget. 
 
781 
11:23:04,080 --> 11:23:06,280 
Så det gjorde vi også. 
 
782 
11:23:06,440 --> 11:23:10,560 
Det betyder, 
at Anwar og hans venner udviklede - 
 
783 
11:23:10,720 --> 11:23:14,680 



- en ny, mere effektiv måde 
at udrydde kommunister på. 
 
784 
11:23:14,840 --> 11:23:20,240 
Mere humant, mindre sadistisk. 
Man undgik overdreven vold... 
 
785 
11:23:20,400 --> 11:23:24,760 
Men I udslettede dem også bare! 
 
786 
11:23:27,960 --> 11:23:34,440 
- Hvor mange har han dræbt? 
- Omkring 1000. 
 
787 
11:23:34,600 --> 11:23:38,760 
Hvordan kan han sove om natten? 
Bliver han ikke hjemsøgt? 
 
788 
11:23:38,920 --> 11:23:42,200 
- Mange af dem blev sindssyge. 
- Ja. 
 
789 
11:23:42,360 --> 11:23:45,640 
- Nej, de blev rige. 
- Ja. 
 
790 
11:23:45,800 --> 11:23:49,560 
Rige af at stjæle. 
 
791 
11:23:49,720 --> 11:23:54,520 
Men de blev også sindssyge af 
at myrde så mange. 
 
792 
11:23:55,480 --> 11:24:01,200 
Men hvad betyder denne film 
for de unge i dag? 
 
793 
11:24:01,360 --> 11:24:07,280 



De unge skal kende 
deres historie. 
 
794 
11:24:07,440 --> 11:24:11,280 
Den må de aldrig glemme. 
Ydermere... 
 
795 
11:24:11,440 --> 11:24:14,160 
Gud må være imod kommunister. 
 
796 
11:24:14,320 --> 11:24:16,800 
Ja. Gud hader kommunister! 
 
797 
11:24:16,960 --> 11:24:20,320 
Og derfor har han 
gjort denne film så smuk! 
 
798 
11:24:20,480 --> 11:24:26,680 
Ifølge general Sarwo Edhie blev der 
myrdet 2,5 millioner kommunister. 
 
799 
11:24:26,840 --> 11:24:32,200 
Hvorfor har ofrenes børn 
aldrig forsøgt at hævne sig? 
 
800 
11:24:32,400 --> 11:24:39,200 
Det er ikke, fordi de ikke ønsker 
hævn. De kan bare ikke. 
 
801 
11:24:39,360 --> 11:24:43,520 
Fordi vi ville udrydde dem alle! 
 
802 
11:24:58,480 --> 11:25:05,160 
Vi er det eneste filmhold, der får 
besøg af en minister fra regeringen. 
 
803 
11:25:05,320 --> 11:25:12,440 
Han kommer kun for jeres skyld, 



for at motivere og støtte jer! 
 
804 
11:25:12,600 --> 11:25:15,160 
I bør være stolte! 
 
805 
11:25:22,800 --> 11:25:26,360 
Hele verden kommer til at se det. 
London, England! 
 
806 
11:25:26,520 --> 11:25:29,440 
Glem Jakarta. 
Jakarta er nul og niks! 
 
807 
11:25:34,800 --> 11:25:38,960 
Wow! Alle morderne er her! 
 
808 
11:25:44,280 --> 11:25:48,120 
Improvisér og vis jeres vrede. 
 
809 
11:25:48,280 --> 11:25:50,440 
Råb: "Udryd kommunisterne!" 
 
810 
11:25:50,600 --> 11:25:55,920 
- Smadr kommunisterne! 
- Udryd dem alle! 
 
811 
11:25:56,080 --> 11:25:58,640 
Godt, lad os prøve. 
 
812 
11:25:59,560 --> 11:26:03,680 
Kampung Kolam-angrebet. 
1. optagelse. 
 
813 
11:26:04,840 --> 11:26:08,840 
Ingen kommunister må slippe væk! 
 
814 
11:26:10,960 --> 11:26:15,280 



Dræb! Dræb! 
Dræb kommunisterne! 
 
815 
11:26:16,440 --> 11:26:19,760 
Slagt dem! 
 
816 
11:26:19,920 --> 11:26:22,400 
Er I parat til at angribe? 
 
817 
11:26:22,560 --> 11:26:28,520 
Ingen fanger! 
Udslet dem alle! 
 
818 
11:26:30,160 --> 11:26:33,440 
Brænd deres huse ned! 
 
819 
11:26:33,600 --> 11:26:39,800 
Dræb kommunisterne! 
Hak dem i stykker! 
 
820 
11:26:39,960 --> 11:26:44,720 
Fjern dem alle som ukrudt! 
 
821 
11:26:46,080 --> 11:26:53,400 
Kap hovederne af dem! 
Brænd dem! Dræb dem alle! 
 
822 
11:26:53,560 --> 11:26:57,360 
Dræb! Dræb! 
 
823 
11:27:03,920 --> 11:27:09,160 
Tak! Tak! Tak! 
 
824 
11:27:09,320 --> 11:27:16,400 
Joshua og hold, nu taler jeg til jer 
som leder af Pancasila Ungdom. 
 
825 



11:27:16,560 --> 11:27:23,120 
Det, vi lige har vist, er ikke 
karakteristisk for vores organisation. 
 
826 
11:27:23,280 --> 11:27:33,560 
Vi vil ikke se for brutale ud, 
som om vi vil drikke folks blod. 
 
827 
11:27:33,720 --> 11:27:40,800 
Det er skadeligt 
for vores organisations image. 
 
828 
11:27:40,960 --> 11:27:45,480 
Men vi er nødt til 
at udrydde kommunisterne. 
 
829 
11:27:45,640 --> 11:27:48,480 
Vi må udrydde dem fuldstændig - 
 
830 
11:27:48,640 --> 11:27:53,640 
- men på en mere human måde. 
 
831 
11:27:53,800 --> 11:27:58,600 
Det, vi lige har filmet... 
Jeg fik det dårligt... 
 
832 
11:27:58,760 --> 11:28:01,600 
Især fordi jeg står 
lige midt i det hele. 
 
833 
11:28:01,760 --> 11:28:04,200 
Okay, Joshua? 
 
834 
11:28:04,360 --> 11:28:08,840 
Det her er den sande historie. 
Det er det, vi ønsker, ikke? 
 
835 
11:28:09,000 --> 11:28:11,720 



Klart. Klart. 
 
836 
11:28:11,880 --> 11:28:14,160 
Det, vi lige har filmet... 
 
837 
11:28:14,320 --> 11:28:19,720 
Slet det ikke! Brug det til at vise, 
hvor blodtørstige vi kan være! 
 
838 
11:28:19,880 --> 11:28:25,280 
Vi kan faktisk være endnu værre! 
 
839 
11:28:25,440 --> 11:28:31,720 
Så opfat det 
som et udtryk for vores vrede - 
 
840 
11:28:31,880 --> 11:28:36,760 
- hvis nogen prøver at blande sig 
i vores land. 
 
841 
11:28:43,640 --> 11:28:47,160 
Hvis de var kønne, 
voldtog jeg dem alle sammen. 
 
842 
11:28:47,320 --> 11:28:54,320 
Især dengang, 
da vores ord var lov. 
 
843 
11:28:54,480 --> 11:28:55,920 
Knep dem! 
 
844 
11:28:56,080 --> 11:28:59,880 
Jeg kneppede alle, 
som jeg mødte. 
 
845 
11:29:00,040 --> 11:29:04,760 
Er du en kommunist-kvinde? 
 



846 
11:29:04,920 --> 11:29:08,560 
Hvad er det, du gemmer på? 
 
847 
11:29:08,720 --> 11:29:11,400 
Sådan skal det være! 
 
848 
11:29:11,560 --> 11:29:16,560 
Især hvis man fik fat i en, 
der kun var 14 år. 
 
849 
11:29:16,720 --> 11:29:18,320 
Lækkert! 
 
850 
11:29:18,480 --> 11:29:24,600 
Jeg sagde: "Det bliver et helvede 
for dig, men himmelsk for mig." 
 
851 
11:29:24,760 --> 11:29:27,480 
Kæmp bare. 
 
852 
11:29:27,640 --> 11:29:30,480 
Der er ingen, 
der vil tortureres, vel? 
 
853 
11:29:30,640 --> 11:29:33,640 
Hvis du kan redde dig selv, 
så gør det. 
 
854 
11:29:33,800 --> 11:29:38,160 
Og hvis du kan stikke af, 
så flygt! 
 
855 
11:29:38,320 --> 11:29:40,480 
Hør her, alle sammen! 
 
856 
11:29:40,640 --> 11:29:44,360 
Husk på kameraerne, 



mens I spiller. 
 
857 
11:29:46,400 --> 11:29:50,240 
De damer, tænk positivt. 
 
858 
11:29:50,400 --> 11:29:53,280 
Hvis I tænker positivt - 
 
859 
11:29:53,440 --> 11:29:59,360 
- bliver jeres skuespil også godt, 
og så bliver scenen en succes. 
 
860 
11:29:59,520 --> 11:30:01,600 
Positivt! Tænk positivt! 
 
861 
11:30:39,680 --> 11:30:42,480 
Dræb dem alle! 
 
862 
11:30:44,920 --> 11:30:48,520 
Fang ham! 
 
863 
11:31:40,200 --> 11:31:44,680 
Tak! Tak! Tak! 
 
864 
11:31:48,760 --> 11:31:51,800 
Bakti! Kom med vand! 
 
865 
11:32:10,480 --> 11:32:14,520 
Lad hende hvile sig. 
 
866 
11:32:40,760 --> 11:32:46,960 
Febby, du spillede rigtig godt. 
Men hold op med at græde. 
 
867 
11:32:48,160 --> 11:32:51,240 
Ikke græde. 
Det er flovt for mig. 



 
868 
11:32:51,400 --> 11:32:54,760 
Filmstjerner græder kun et øjeblik. 
 
869 
11:33:01,840 --> 11:33:14,240 
Det, jeg fortryder... Jeg regnede altså 
ikke med, det ville se så slemt ud. 
 
870 
11:33:14,400 --> 11:33:19,480 
Mine venner sagde hele tiden, 
jeg skulle spille mere sadistisk - 
 
871 
11:33:19,640 --> 11:33:25,160 
- men så fik jeg øje 
på kvinderne og børnene. 
 
872 
11:33:27,360 --> 11:33:30,480 
Forestil dig de børns fremtid. 
 
873 
11:33:30,640 --> 11:33:33,040 
De er blevet tortureret... 
 
874 
11:33:33,200 --> 11:33:36,320 
Nu bliver deres huse 
også brændt ned... 
 
875 
11:33:36,480 --> 11:33:40,240 
Hvilken fremtid venter der dem? 
 
876 
11:33:41,240 --> 11:33:46,240 
De vil forbande os langt væk 
resten af deres liv. 
 
877 
11:33:46,400 --> 11:33:49,960 
Det var bare så meget, meget... 
 
878 
11:34:54,160 --> 11:34:56,760 



Når du taler om "karma"... 
 
879 
11:34:56,920 --> 11:35:01,480 
Hvad betyder det for dig? 
Hvad er du bange for? 
 
880 
11:35:02,920 --> 11:35:12,560 
Karma er naturens lov. 
 
881 
11:35:14,800 --> 11:35:19,560 
En lov direkte fra Gud. 
 
882 
11:35:26,240 --> 11:35:29,400 
Forestil dig, 
midt i alt det her mørke... 
 
883 
11:35:29,560 --> 11:35:36,400 
... det er som om vi lever 
ved verdens ende. 
 
884 
11:35:37,560 --> 11:35:42,000 
Vi ser os om... 
Der er kun mørke. 
 
885 
11:35:45,640 --> 11:35:49,000 
Det er meget skræmmende. 
 
886 
11:36:17,240 --> 11:36:22,920 
Slå i bordet. 
For at skræmme mig. 
 
887 
11:36:23,080 --> 11:36:27,280 
Begynd med at slå i bordet. Hårdt. 
 
888 
11:36:41,720 --> 11:36:45,880 
Prøver du at forbyde 
amerikanske film i Indonesien? 
 



889 
11:36:46,040 --> 11:36:49,280 
Hvad er det, du er ude på? 
 
890 
11:36:51,080 --> 11:36:53,040 
Hold kæft! 
 
891 
11:36:53,200 --> 11:36:57,320 
- Hvad er det, du er ude på? 
- Vis nåde, hr. ... 
 
892 
11:36:57,480 --> 11:37:02,000 
Spil ikke venlig over for mig! 
Vi er ikke venner! 
 
893 
11:37:02,160 --> 11:37:04,400 
Svar på spørgsmålene! 
 
894 
11:37:04,560 --> 11:37:09,560 
Skynd dig, 
eller jeg brækker dine ben! 
 
895 
11:37:09,720 --> 11:37:13,080 
Dana, spørg! 
 
896 
11:37:13,240 --> 11:37:17,280 
Ud over Titi Kuning, 
hvor er du ellers aktiv? 
 
897 
11:37:17,440 --> 11:37:21,840 
- Hamparan Perak. 
- En vaskeægte kommunist. 
 
898 
11:37:22,640 --> 11:37:26,600 
Svar! Spild ikke vores tid! 
 
899 
11:37:28,440 --> 11:37:31,840 
Løft din hånd, 



eller jeg skærer den af. 
 
900 
11:37:32,000 --> 11:37:34,320 
Se der! Guld! 
 
901 
11:37:34,480 --> 11:37:40,920 
Tag dit ur af. 
 
902 
11:37:41,080 --> 11:37:45,320 
Læg det på bordet. 
Hvad har du ellers? 
 
903 
11:37:45,480 --> 11:37:48,960 
En ring? Guld? 
 
904 
11:37:49,120 --> 11:37:53,080 
Spyt ud, 
eller jeg snitter dig i ansigtet. 
 
905 
11:37:53,240 --> 11:37:57,240 
- Spyt ud. 
- Fortæl os alt! 
 
906 
11:37:57,400 --> 11:38:02,960 
- Skån mig... 
- Det sker ikke, men snak så! 
 
907 
11:38:03,120 --> 11:38:06,200 
Spyt ud... 
 
908 
11:38:07,120 --> 11:38:09,440 
Tak. 
 
909 
11:38:25,640 --> 11:38:28,320 
Okay, lad os gøre det. 
 
910 
11:38:41,440 --> 11:38:50,880 



Jeg hænger denne medalje 
om din hals. 
 
911 
11:39:34,560 --> 11:39:40,360 
- Er alt i orden? 
- Det kan jeg ikke igen. 
 
912 
11:40:03,760 --> 11:40:07,760 
Giv ham noget vand. 
 
913 
11:40:11,560 --> 11:40:15,680 
Her er noget vand. 
 
914 
11:40:54,360 --> 11:40:59,800 
Vi stak træstykker op i deres anus, 
indtil de døde af det. 
 
915 
11:41:01,000 --> 11:41:04,960 
Vi knuste deres nakker med træ. 
Vi hængte dem. 
 
916 
11:41:05,120 --> 11:41:09,880 
Vi kvalte dem med metaltråd. 
Vi kappede deres hoveder af. 
 
917 
11:41:10,040 --> 11:41:13,040 
Vi kørte over dem med biler. 
 
918 
11:41:16,760 --> 11:41:18,960 
Vi havde lov til det. 
 
919 
11:41:19,160 --> 11:41:24,280 
Og beviset er, at vi myrdede folk 
og aldrig er blevet straffet for det. 
 
920 
11:41:30,360 --> 11:41:34,200 
De mennesker, vi dræbte... 
Der er ikke noget at gøre ved det. 



 
921 
11:41:34,360 --> 11:41:37,720 
De er nødt til at acceptere det. 
 
922 
11:41:37,880 --> 11:41:42,920 
Jeg prøver måske at lette 
min samvittighed, men det virker: 
 
923 
11:41:43,080 --> 11:41:48,200 
Jeg har aldrig følt skyld, været 
deprimeret eller haft mareridt. 
 
924 
11:42:06,200 --> 11:42:14,600 
Født fri, 
så fri som vinden blæser. 
 
925 
11:42:14,760 --> 11:42:24,720 
Så fri som græsset gror, 
født fri til at følge dit hjerte. 
 
926 
11:42:27,040 --> 11:42:35,680 
Lev frit 
og skønhed vil omringe dig. 
 
927 
11:42:35,720 --> 11:42:46,960 
Verden forundrer dig stadig, 
hver gang du ser en stjerne. 
 
928 
11:42:47,480 --> 11:42:56,280 
Forbliv fri, 
hvor ingen mure afgrænser dig. 
 
929 
11:42:56,480 --> 11:43:06,560 
Du er fri som den brusende flod, 
så du behøver ikke gemme dig. 
 
930 
11:43:06,680 --> 11:43:14,760 
For at henrette mig 



og sende mig op til himlen... 
 
931 
11:43:14,920 --> 11:43:20,520 
Jeg takker dig tusind gange 
for det hele. 
 
932 
11:43:52,240 --> 11:43:56,040 
Det er alle tiders, Joshua. 
Det er rigtig godt. 
 
933 
11:43:56,200 --> 11:44:02,080 
Jeg havde aldrig forestillet mig, 
at jeg kunne lave noget så stort. 
 
934 
11:44:03,880 --> 11:44:07,360 
En ting, 
der gør mig meget stolt - 
 
935 
11:44:07,520 --> 11:44:11,680 
- er måden, hvorpå vandfaldet 
symboliserer så dybe følelser! 
 
936 
11:44:15,760 --> 11:44:23,480 
Kan du huske den scene, 
hvor jeg bliver kvalt med metaltråd? 
 
937 
11:44:25,840 --> 11:44:29,160 
- Har du den med? 
- Hvor du bliver kvalt? 
 
938 
11:44:29,320 --> 11:44:32,000 
Vær sød at sætte den på. 
 
939 
11:44:37,480 --> 11:44:43,240 
Yan...! 
Han skal se den. 
 
940 
11:44:49,440 --> 11:44:53,360 



- Yan.... 
- Han er lagt i seng. 
 
941 
11:44:54,800 --> 11:44:59,560 
Yan, se den scene, hvor bedstefar 
bliver tortureret og dræbt. 
 
942 
11:44:59,720 --> 11:45:04,400 
Ami, se, hvor bedstefar 
får tæsk og bløder. 
 
943 
11:45:04,560 --> 11:45:06,640 
Men det er for voldeligt. 
 
944 
11:45:06,800 --> 11:45:10,640 
Se lige her. 
Bedstefar får tæsk. 
 
945 
11:45:12,080 --> 11:45:14,480 
Skru op for lyden. 
 
946 
11:45:14,640 --> 11:45:18,200 
Det er for voldeligt, Anwar. 
Er du sikker? 
 
947 
11:45:18,360 --> 11:45:21,200 
Ja, det går nok. 
Bliver du bange, Yan? 
 
948 
11:45:27,400 --> 11:45:30,080 
Det er bare film... 
Se der. 
 
949 
11:45:31,960 --> 11:45:36,920 
Bedstefar ser trist ud, 
ikke også, Yan? 
 
950 
11:45:37,080 --> 11:45:39,480 



Så uhyggeligt. 
 
951 
11:45:40,480 --> 11:45:45,400 
Det er så trist, ikke? 
Det er jeres bedstefar. 
 
952 
11:45:46,440 --> 11:45:51,920 
Det er bedstefar, 
der får tæsk af den fede mand. 
 
953 
11:45:52,080 --> 11:45:55,160 
Bedstefars hoved bliver smadret. 
 
954 
11:46:32,600 --> 11:46:43,160 
De mennesker jeg torturerede, havde 
de det på samme måde som mig her? 
 
955 
11:46:48,280 --> 11:46:52,680 
Jeg kan mærke, hvad de mennesker, 
jeg torturerede, følte. 
 
956 
11:46:52,840 --> 11:47:01,480 
For her er min værdighed 
taget helt fra mig... 
 
957 
11:47:01,640 --> 11:47:05,680 
... og så overvælder 
frygten straks en. 
 
958 
11:47:05,840 --> 11:47:10,960 
Rædslen fyldte 
pludselig hele min krop. 
 
959 
11:47:11,120 --> 11:47:15,840 
Den omgav mig og besatte mig. 
 
960 
11:47:16,800 --> 11:47:23,120 
De mennesker, som du torturerede, 



havde det faktisk langt værre - 
 
961 
11:47:23,280 --> 11:47:28,320 
- for du ved, det kun er en film. 
De vidste, at de skulle slås ihjel. 
 
962 
11:47:31,680 --> 11:47:35,720 
Men jeg kan mærke det, Josh. 
Jeg kan virkelig mærke det. 
 
963 
11:47:35,880 --> 11:47:41,400 
Eller har jeg syndet? 
 
964 
11:47:46,040 --> 11:47:50,640 
Jeg gjorde det mod 
så mange mennesker, Josh. 
 
965 
11:47:52,320 --> 11:47:56,280 
Vender det hele tilbage til mig? 
 
966 
11:48:02,400 --> 11:48:09,320 
Det håber jeg ikke, det gør. 
Det ønsker jeg ikke, Josh. 
 
967 
11:49:18,640 --> 11:49:34,360 
Det er her, vi torturerede og dræbte 
alle de mennesker, som vi fangede. 
 
968 
11:49:46,840 --> 11:49:49,720 
Jeg ved, det var forkert - 
 
969 
11:49:50,320 --> 11:49:54,080 
- men jeg var nødt til at gøre det. 
 
970 
11:51:03,480 --> 11:51:06,640 
Det er... 
 
971 



11:51:10,080 --> 11:51:15,200 
Det er en af de nemmeste måder 
at tage et menneskeliv på. 
 
972 
11:51:19,120 --> 11:51:21,600 
Og den... 
 
973 
11:51:23,000 --> 11:51:28,000 
Den blev brugt til at fjerne... 
 
974 
11:51:31,200 --> 11:51:34,680 
... de mennesker, vi havde dræbt. 
 
975 
11:51:34,840 --> 11:51:37,720 
Fordi uden den her... 
 
976 
11:51:39,080 --> 11:51:43,080 
... ville folk måske opdage det. 


