
Glen Fas 5:

Ni skall utplåna allt liv på denna stinkande, helvetiska plats! När ni ärklarumed den kommer
den att vara en svarlbränd öken som fär månen att verka frodigl lnte ett enda levande väsen
ska finnas kvar då ni är klara! Ni ska spåra upp dem alla och for all framtid utplåna minnet av
deras existens!
Marc Fas 5:

Ni skall utplåna allt liv i denna djungel! När ni är klara med den kommer den att vara en
svartbränd öken som ffir månen att verka frodig! Inte ett enda levande väsen ska finnas kvar
då ni är klara! Ni ska spåra upp dem alla och fcir all framtid utplåna minnet av deras existens!

Al Fas 5:

Ni skall utplåna allt liv i denna djungel! När ni är klara med den kommer den att vara en
svartbränd öken som {är månen att verka frodig! Inte ett enda levande väsen ska finnas kvar
då ni är klara! Ni ska spåra upp dem alla och för all framtid utplåna minnet av deras existens!

Tessie Fas 5:

Ni skall utplåna allt liv i denna djungel! När ni är klara med den kommer den att vara en
svartbränd öken som fär mänen att verka frodig! Inte ett enda levande väsen ska finnas kvar
då ni är klara! Ni ska spära upp dem alla och for all framtid utplåna minnet av deras existens!

Sheila Fas 5:

Ni skall utplåna allt liv i denna djungel! När ni är klara med den kommer den att vara en
svartbränd öken som fär månen att verka frodig! lnte ett enda levande väsen ska flnnas kvar
då ni är klara! Ni ska spåra upp dem alla och för all framtid utplåna minnet av deras existens!

Glen Fas 4:

Du tar beftiletl Du är chefl Framät! vietcong ska inte tro att de kan komma undan oss! vi
ska leta upp dem och vissa vilka som ar bastiElva gula öron mot ett av våra! Framät eralata

kräk! ordewägrar ni? ordervägtaninnebär dödsstraff här och nu!

Marc Fas 4:

Glen har befiilet, lyd order. Ni ska visa dem, ni ska utplåna a1la Vietcong och du är glad att du

fär äran att vara med!

Al Fas 4:

Du och gamla Bettan ska röja upp i det här stinkande träsket! Mer AMMO, mer AMMO! Ni

ska se tiil att alla VietCorrg tti tidt.t pä 1ngtat den dag de föddes! Fö1j Glen! Framät!

Sheila Fas 4:

Ni ska ta de smä gula svinen! De ska fäl Ni ska rensa upp i den här djungeln' Framåt! Fö1j

Glen!



Du känner dig ganska vilsen och ovan ute i den här fientliga djungeln, vart ärni någonstans
och vart är Woodstock? Hur kunde ni hamna här? Vi måste ftirsöka hitta vägen eller någon
som hittar här i skogen. Vägen kan inte vara långt borta.

Glen Fas 3:

Ni måste ta er levande härifrän, det är det enda som är viktigt. De små kräken ska inte fä ta kål
på er. Hellre skjuta än skjutas. Du måste ta bef?iiet, annars kommer ni aldrig härifrån. Framåt!
Mot Woodstock!

Marc Fas 3:

Glen tror han vet bäst, men om det inte var fcir honom hade vi inte hamnat i den här soppan.
Nå, han har rätt när han säger att vi mäste ta oss härifrån med livet i behåll. Jag hoppas vi inte
missar hela Woodstock.

Al Fas 3:

De ska inte tro att de bara kan skjuta ner dig, du ska nog visa dem! Du och gamla Bettan kan
ta hand om dem. Häng på Glen så blir allt bra, Glen är smart och fixar det här. Du skall se att
han kan ta er härifrån.

Tessie Fas 3:

Ni kanske har hamnat i Vietnam på nägot konstigt vis? Nej, det är omcijligt! Det är bara någon
konstig skog. Ni mäste försöka klara er levande från de galningar som sätter ut ftillor i skogen
och fcirsöker döda er!

Sheila Fas 3:

Vad är det som händer egentligen? Varfcir försöker någon ta död pä er? Du vill till
Woodstock! Ni mäste fcirsöka ta er levande härifran.

Glen Fas 2:
Du känner dig ganska vilsen och ovan ute i den här fientliga djungeln, vart ar ni någonstans
och vart är Woodstock? Hur kunde ni hamna här? Men det är bara attkämpa på och se till att
ni kommer tillbaka helskinnade. Ni kan inte bara ge upp.

Marc Fas 2:

Du känner dig ganska vilsen och ovan ute i den här fientliga djungeln, var\ är ni någonstans
och vart är Woodstock? Hur kunde ni hamna här? Ni kommer aldrig atthitta ut från den här
helvetiska skogenl Vad är det som händer här egentligen? Det är den där klanten GIen's fel,
det var han som körde!

Al Fas 2:

Du känner dig ganska vilsen och ovan ute i den här fientliga djungeln, vaul- är ni någonstans
och vart är Woodstock? Hur kunde ni hamna här? Men det är bara att kämpa på och se till att
ni kommer tillbaka helskinnade. Om ni håller ihop så klarar ni er igenom detta och ni hittar
nog vägen snart igen.

- 
Sheila Fas 2:

Wow! vilka ftirger! Men nej vad är det här! Det här var nog den sämsta,,trippen,,du har tagit i

ditt liv. vilken jävla mardröm! vem var det som skaffade iokatz Jo, det var Marcl vad var det

för skit han fixåde egentligen? Försöker han ta dö på er?


