
Läs boken – Se filmen!  

   

I årets första nummer av Kultur och nöje får ni ta del av tips på ungdomsböcker som filmatiserats. 

Här bjuder vi på ytterligare några! 

  

Petra tipsar: 

 

I taket lyser stjärnorna 

av Johanna Thydell 

Så sorgligt, så sorgligt om Jenna och om hennes mamma som får cancer. Vi får följa dem genom behandlingar, 
tårar, skratt och glädje. Men också Jennas vanliga tonårsliv med dess problem och glädjeämnen. Rätt i hjärtat går 
både filmen och boken!  Mer än 100 000 sålda exemplar av boken och ett Augustpris på det. Manusförfattaren 
och regissören Linn Gottfridsson och Lisa Siwe har gjort ett gediget arbete med filmatiseringen av Johanna 
Thydells ungdomsroman. 

Starkt både i boken och filmens form. 

  

Filmen kom 2009 – barntillåten 

Speltid: 1 timma och 30 minuter. 

Regissör: Lisa Siwe 

  

  

Systrar i jeans 

av Ann Brashares 

Lättsamt och underhållande om fyra nära vänner som för första gången ska vara ifrån varandra en hel sommar. 
De köper ett par jeans som helt mirakulöst passar dem alla fyra och de bestämmer sig för att bära jeansen en 
vecka var och sedan sända dem tillsammans med ett brev om sina upplevelser under veckan till varandra under 
sommaren. 

Tjejerna är väldigt olika och har sina problem att tampas med, så det saknas inte djup. 

  

Filmen kom 2005 – barntillåten 



Speltid: 1 timma och 59 minuter 

Regissör: Ken Kwapis 

  

Jenny tipsar: 

  

Hungerspelen 

av Suzanne Collins    

Första delen i en trilogi som handlar om fjortonåriga Katniss Everdeen. Katniss och hennes lillasyster Prim lever i 
ett samhälle som är uppdelat i 12 olika distrikt och varje år direktsänds Hungerspelen som en av de största 
mediala händelserna. Från varje distrikt väljs två ungdomar mellan tolv och arton ut för att delta. De lottas fram 
och skickas omedelbart till huvudstaden där de ska stajlas, tränas och visas upp i direktsända intervjuer. Varje år 
konstrueras en ny spelplats där ungdomarna släpps ut. Men bara den som överlever får åka hem! Katniss och 
hennes lillasyster Prim bor i Distrikt 12 och det namn som dras i lottningen är Prims och Katniss ser ingen annan 
utväg än att själv ta Prims plats i spelen... 

  

Filmen kom 2011 - från 11 år 

Speltid: 2 timma 17 minuter. 

Regissör: Gary Ross 

  

                  

Beautiful Creatures  

av Kami Garcia 

Första delen i en trilogi som handlar om när sextonårige Ethan möter den mystiska tjejen Lena, nyinflyttad till det 
lilla sydstatssamhället Gatlin. Hennes gröna ögon, mörka hår och gåtfulla personlighet fascinerar Ethan. De dras 
obevekligt till varandra, men deras kärlek är farlig och hotar att avslöja mörka hemligheter ur det förflutna. När 
Lena fyller sexton år kommer hon att förändras. En okänd värld av magi väntar på att slå klorna i henne. Hennes 
krafter håller på att vakna, och hennes kärlek till Ethan kan inte få fortsätta. Men Ethan är beredd att göra vad 
som helst för att inte förlora Lena. Han tänker inte ge upp. 

  

Filmen kom 2013  - från 11 år 

Speltid: 2 timmar 4 minuter 



Regissör: Juan Antonio Bayona 

  

Martina tipsar 

  

Wallflower: konsten att titta på 

Av Stephen Chbosky 

Berättelsen utspelar sig i USA under tidigt 1990-tal och handlar om Charlie som går första året på high school. 
Charlie är en introvert kille som inte vill ta plats och lever lite i sin egen värld. Men allt det ändras när syskonen 
Patrick och Sam bestämmer sig för att ta Charlie under sina vingar och lära honom om livet. Wallflower är en 
tonårsskildring om att växa upp, skaffa sig vänner och vem man egentligen är. Filmen har lyckat väldigt bra både 
med att vara trogen boken samtidigt som den står stadigt på egna ben - kanske för att författaren till boken även 
regisserade filmen. Och jag erkänner att jag gillar filmen mer än boken. 

  

Filmen kom 2012 – från 15 år 

Speltid: 1 timma 43 minuter 

Regissör: Stephen Chbosky 

  

  

Pojken i randig pyjamas 

av John Boyne 



9-årige Bruno bor med sin familj i andra världskrigets Berlin. Men familjen måste flytta från staden då Brunos 
pappa blir befordrad i sitt arbete. Familjen flyttar till ett hus med utsikt över ett långt, högt taggtrådsstängsel. På 
andra sidan stängslet finns en massa människor som är iklädda pyjamas och har rakade huvuden. Under en av 
sina upptäcktsfärder utanför huset träffar Bruno en pojke som bor på andra sidan stängslet. 

En berättelse om förintelsen i Auschwitz sedd genom en pojkes ögon. Resultatet är en oerhört gripande historia.   

  

Filmen kom 2009 – från 15 år 

Speltid: 1 timma 34 minuter 

Regissör: Mark Herman 

 


