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28. februar 1953.

Folkets Radiohus i Moskva.

Program: 

Klaverkoncert 

nr. 23 af Wolfgang 

Amadeus Mozart.

Solist: 

Maria Judina.



5

Hallo, det er 
Radiohuset, direktør 

Andrejev her.

Det er sekretariatet for kammerat 
Generalsekretæren. 
De skal ringe til nr. 56-719 om 
nøjagtig 17 minutter. Ordre fra 
kammerat Generalsekretæren.

17 minutter 
senere.

Øh, hallo? De taler 
med Jurij Andrejev fra 
Folkets Radiohus... Jeg 

skulle ri...

Jeg syntes 
vældig godt 
om aftenens 
koncert. Jeg 
vil gerne have 
en optagelse 
af den.

Den bliver 
afhentet i 
morgen.

Ja, 
Stalin her.

5... 6... 
7... 1. ..9.
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Koncerten! 
Har vi optaget 

den?

Æh, nej. 
Den blev udsendt 

direkte som 
sædvanlig.

Vi er 
dødsens, 

alle 
sammen.

Kald 
musikerne ind 
igen! Vagterne 
må sørge for, 
ingen forlader 

huset!

Vi kan 
spille 

koncerten 
igen...

Vi kan 
risikere at 
den lyder 

anderledes

Og det er vel mig, 
der skal underrette 

ham om det...

Ja. 
hvem 

ellers?

Det er 
udelukket. Det 

ville være 
uhæderligt.

...og optage 
den med det 

samme.

han må
underrettes.

Har vi 
optaget 

koncerten?
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  5... 6...  
7... 1... 9.

Der er ingen 
forbindelse til 

nummeret.

Der er ingen 
forbindelse til 
det nummer, De 

har drejet.

De har 
ikke ret til 
at beholde 

os her.

Direktørens 
ordre. Alle 
skal blive.

Kammerater...! 
Kammerater. Jeg 
har en storslået 

nyhed til jer.

Jeg har den glæde at underrette 
jer om, at Stalin selv har lyttet 

med i aften... og syntes vældig godt 
om det. Han har pålagt mig 

personligt at overbringe jer 
hans lykønskning...

...og han ønsker 
at modtage en optagelse af 

koncerten. Han skal bruge den i 
morgen. Så nu spiller vi den 

igen, specielt for ham.
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Det... 
Det er da en 
stor ære...

Vil du 
have os alle 
slået ihjel?

je... Jeg 
spiller 
ikke for 
Stalin.

Er du ikke klar over, 
hvilken ære der overgår 

dig? Betyder det ikke 
noget for dig?

Du skulle 
skamme dig! Han er 

det største menneske, 
kloden har fostret!

Maria Judina 
er tilbage hos 
jer om et par 

minutter.Selvfølgelig 
spiller 
vi da!

Hvad? 
Er du sindssyg? 
Hvad fabler du 

om?

Hallo, 
hør her. Rolig 

nu!

Må jeg bede 
alle genindtage 

deres pladser og 
være klar til at 

spille!

Det er 
helt 

udelukket.
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Og du vil 
gerne sendes 
ud til dem?

De er alle 
sammen i 

Gulag.

Sig det til 
min familie.

Kan vi 
ikke erstatte 

hende?

20.000 
rubler.

5.000 
rubler.

Nej.

10.000.

Nej.

Godt. Hvor 
mange penge 

har vi?

Umuligt. Den lille 
strigle er for talentfuld. 

Der findes ingen andre
solister som Maria Judina.

Ja... 
angiv mig bare! 

I kan ikke 
tvinge mig til 

at spille.

Hør her, Maria. 
Kammerat Stalin, 

som du med urette 
bagtaler sådan, 

har bedt os 
belønne dig 

for din 
fortolkning.

Så 20.000 da, og 
mere kan jeg ikke tilbyde! 

Send os alle til Gulag, 
hvis du vil, men så får 

du ikke en kopek! 
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For 
Stalin... For 

Stalin...

For 
Stalin...

Kan 
ikke... 

dirigere...

Kan 
ikke... 

 For 
bange...
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Bliv her, 
Boris... 
Jeg er 
bange...

a ma

b
b
a
a
m
m

m

De ved jo, 
vi er her. De ved 
jo altid alting.

Boris 
Bresjnjavitj?

Dirigenten 
Boris Bresjnjavitj?

Det er 
mig.

Hvad 
vil De?

Nej! 
Slip mig!

S..SLIP 
MIG!

Ja, ja. 
Jeg kommer 

nu!

Hørte du det?

Det banker 
på døren!




