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Här har vi samlat ett gäng upplyftande dialoger/monologer översatta till svenska. Citaten är från
filmer som har ond bråd död i någon form som gemensam nämnare. Er uppgift är att klura ut vilken
film de är hämtade från.
Filmer att välja på: 28 dagar senare, Aliens, Alien vs predator, All the boys love Mandy Lane, Bad
taste, Braindead, Die Hard 4.0, Eden lake, Evil dead, Halloween (Season of the witch), Hellraiser,
Hitler the rise of evil, Jeepers creepers, Onda dockan (Seed of Chucky) , Resident Evil, Star wars
(Revenge of the sith), Stockholmsnatt, Superstition, The grudge, The mist, The omen, The ring, The
shining, Terminator 2, Total recall
- Du har utövat tortyr och mördat detta oskyldiga barn, inför hennes systers ögon!
- Du har inte behörighet att döma mig!
- Tyst! Om du inte förnekar att du tjänat helvetets krafter!
- Jag är satans dotter! Han är min herre och frälsare! Han beskyddar mig, han ska bringa död åt er alla!
Svar: Superstition
- Han har lärt mig att han är utan framtid. Så småningom lär han mig hur lång tid det tar för smittade
att svälta ihjäl.
Svar: 28 dagar senare
De jagar inte oss, vi är i mitten av ett krig! Vi måste tänka på möjligheterna att vi inte kommer ut
härifrån. Men vi måste vara säkra på att de där monstrena inte når ytan. Om de gör det… kan allting…
överallt… dö.
Svar: Alien vs predator
- Jag visste det! Du är inte äkta! Du var aldrig äkta. Vet du vad sådan besvikelse kan göra med en?
Har du någon aning om hur sådant kan jävlas med sinnet? Jävlas med sinnet! Jävlas med sinnet!!
Svar: Onda dockan (Seed of Chucky)
Bara ett bett, en skråma från de varelserna är tillräckligt, och sedan blir ni en av dem
Svar: Resident Evil
- Boxen. Du öppnade den, vi kom! Den är sättet att kalla oss!
- Vilka är ni???
- Utforskare i yttre regionerna av erfarenhet. Demoner för vissa. Änglar för andra.
- Det var ett misstag!!!
Svar: Hellraiser
- Slå ner oskyldiga människor?
- Men sköt dig själv för i helvete kärringjävel!
- Hörru du, sådana ord får man inte säga till sin mamma!
Svar: Stockholmsnatt
- Är det inte häpnadsväckande hur en hel stad av människor får plats i några få lådor … om man skär
bort fettet?
Svar: Bad taste
- Här är Johnny!
Svar: The shining
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- Vad är du rädd för? Slå på den!
- Nej. Den skulle sprida turbinium över hela planeten! Global härdsmälta! Därför slog
utomjordringarna aldrig på den!
Svar: Total recall
- Det kommer fortsätta döda, eller hur? Hon kommer aldrig sluta…?
- Inga fara raring! Du kommer klara dig.
- Men den personen vi visar den för? Vad händer med dem?
Svar: The Ring
- Nu är det slut på den här kung-fu skiten! Jag slår inte tjejer. Men du är ett undantag!
Svar: Die Hard 4.0
- Dö med mig!
- Dra åt helvete!
- Dö med mig!!
- Haha, jag tror jag slutar gymnasiet först!
Svar: All the boys love Mandy Lane
- Om det sänds dör miljoner människor! Förstår ni inte det!? Säg att det är en bomb. Vad som helst.
Bara sluta sända det!
Svar: Halloween – Season of the witch
- Såg du rishögen? Är det drömbilen för alla idioter och seriemördare?
- Gode Gud!
Svar: Jeepers Creepers
- Fy fan, du är på riktigt! Jag menar, du är en maskin inuti, men levande på utsidan va?
- En cybernetisk organism, levande vävnad över ett metallendoskelett
Svar: Terminator 2
- Vi har fyra kulor kvar.
- Vi är ju fem personer.
- Jag hittar på något…
Svar: The mist
- Du har förlorat!
- Nej, nej, nej! Du kommer dö! Han är en förrädare!
- HAN är en förrädare!
Svar: Star wars - Revenge of the sith
- Han är ett gammalt fyllo som tror att gamla skrifter berättigar dödande… Och du ber mig att döda en
liten pojke… Det är ju vansinne! Det finns ingen djävul eller gud, det finns bara här, nu och livet.
Svar: The omen
- De startade det!
- Då avslutar vi det!
- Det finns döda barn. Polisen kommer ställa frågor.
- Det betyder inte att de ska få några svar. Vi ser efter varandra här.
Svar: Eden lake

