
BOGEN BAG FILMEN
Tema

12 bøger
DER ER BLEVET TIL GODE FILM



w

Den bedste form for tidsfordriv består i at lade 
sig indfange og fortrylle af en god historie.  
 
Den gode historie kan komme i mange  
forskellige former. At se en god film, at læse  
eller lytte til en god bog kan være meget  
forskellige oplevelser.  
 
Vi har her samlet en række gode bøger, der 
også er lavet til film.  Du har sikkert set en eller 
flere af disse film. Måske vil du også kunne lide 
bogen? 



Drengen der havde svar på alt  
af Vikas Swarup  
filmatiseret under titlen  
Slumdog millionaire
 
Indiske Ram Mohammed Thomas,  
der er opvokset på børnehjem,  
beskyldes for svindel i en stor  
tv-quiz, hvor han vinder  
1 mia. rupees.

Pi’s liv  
af Yann Martel
 
Da Pi er seksten beslutter hans forældre  
at emigrere fra Indien til Canada med  
deres zoologiske have.  
Men fragtskibet forliser, og i 227 dage  
deler Pi redningsbåd,  rationer og tanker         

 med  den 200 kg tunge  
 bengalske  tiger Richard  
 Parker.



Den grønne mil  
af Stephen King

Føljetonroman i 6 afsnit, hvor den tidli-
gere fængselsbetjent Paul Edgecombe fra 
plejehjemmet ser tilbage på sit arbejde 
på dødsgangen i fængslet Cold Mountain 
i 1930’erne og mødet med den dobbelt-
morddømte kæmpeneger 
Coffey, der har overnaturlige 
evner.

 

Goldfinger  
af Ian Fleming

Storsvindleren Goldfinger vil smadre  
det internationale guldmarked, bl.a.  
ved at tømme Fort Knox for de ameri-
kanske guldreserver.  
James Bond bliver sat på sagen, der  
udvikler sig til en hidsig jagt på svindle 

 ren, inden det endelige 
 opgør finder sted i en 
 ruteflyver.



Æblemostreglementet  
af John Irving 
 
Om Homer Wells’ opvækst på et hjem for 
forældreløse børn, der også er en fødsels-  
og abortklinik. Med grotesk humor skildres 
hans krogede livsbane og  
menneskene omkring ham. 

Fagre voksne verden  
af Charles Webb  
 
Ved sin eksamensfest indleder den  
unge Benjamin Braddock et forhold til  
den noget ældre veninde af familien,  
Mrs. Robinson.  
Da han efter pres fra forældrene møder 
hendes datter Elaine Robinson, forelsker 
han sig i hende.



Mig før dig  
af Jojo Moyes 
 

Servitricen Lou må modvilligt tage  
jobbet som personlig hjælper for Will,  
der er lam i stort set hele kroppen og  
som har meget svært ved at 
acceptere sit nye liv.  
De kommer dog begge til at 
forandre hinandens liv for 
altid. 

 

Den danske pige  
af David Ebershoff

Roman bygget over det danske kunst-
nerægtepar Gerda og Einar Wegeners 
skæbne. 
Som den første nogensinde fik han  
foretaget en kønsskifteoperation, i  
Dresden i 1920’erne, og blev forvandlet 

til Lili Elbe.
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Einar trådte ud af sine bukser og  smed dem på den  
grønne lænestol. Han var halvt Einar og halvt Lili.  
En mand i Lilis gråhvide underbukser og matchende  
chemise, der hang løst ned fra hendes skuldre.
Den danske pige”





Biernes hemmelige liv  
af Susan Monk Kidd

Den 14-årige hvide Lily Owens er  
stukket hjemmefra af flere gode grunde.  
 
Hun finder ved et mirakel fred og  
forsoning hos en lille gruppe sorte  
kvinder, der producerer honning og  
praktiserer næstekærlighed.

Niceville  
af Kathryn Stockett
 
Roman fra 1960’ernes Mississippi. Den nye 
racelov ophæver adskillelsen mellem sorte 
og hvide, meget imod de hvides vilje.  
En gruppe sorte tjenestekvinder fortæller 
deres livshistorier til en bog  
og bringer sig selv i fare  
i et samfund, som ikke  
tåler kritik af race- 
forholdene.



Thule-sagen – Løgnens univers 
af Poul Brink  
filmatiseret under titlen  
Idealisten 
 
En gennemgang af TV-journalisten  
Poul Brinks arbejde med 
Thulesagen og en beskri-
velse af det kompleks af 
sager, der på forskellig vis 
har forbindelse med den 
amerikanske Thulebase i 
Grønland og dansk atom-
politik

 

Monster af Patrick Ness  
filmatiseret under titlen  
Syv minutter over midnat 

Monsteret udenfor vinduet skræmmer 
ikke Conor, for han frygter en helt anden 
slags uhyre. Men monsteret udenfor er 

noget andet, noget vildt. 
Og det ønsker det far-
ligste af alt: Det vil have 
sandheden.



Jeg er kommet efter dig, Conor O’Malley, sagde 
monsteret og skubbede til huset, så billederne på 
Conors væg dirrede, og nogle af hans bøger og en 
gammel udstoppet tøjdinosaurus faldt på gulvet.  
Et monster, tænkte Conor. Et vaskeægte monster.  
Ikke en drøm, men lige hér, uden for hans vindue.  
Kommet for at tage ham. Men Conor flygtede ikke. 
Monster
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