
Bästa butlern Hunderlig middagslur Otrolig ung talang Tuffa och självklara tjejer Videoös
MMTräffadeMtjejernaMfrånM”ViM

ärMbäst”,MMiraMBarkhammar,M
MiraMGrosinMochMLivMLeMoyne,M
iMfredags.MDeMvarMsåMunderbartM
kaxigaMochMsjälvklaraMattMjagM
nästanMfickMnågotMsortsMnyttM
hoppMomMmänskligheten.

MMUpptäckteM
iMhelgenM
videonMtillM
brittiskeM
BonobosMlåtM
”Cirrus”.MDenMärMettMsurre-
alistisktMlitetMmästerverk.M

Tänker på igår när jag va på  middag 
och somnade ovanpå en hund. Mm, 

det va mysigt. Den hade fårpäls och 
 människorna pratade starkt om livet.
MusikernMBrittaMPerssonMverkarMhaMhaftMdetMsoft.MMenMstackarsM
hundenMdå?

MMErikMRappMvarM
såMbraMsistMattMjagM
börjadeMskrattaM
nervöst.M17MårMochM
likaMbrådmogenM
somMenMamerikanskM
barnstjärna.

Bonobo.

MLeMoyne,MBarkhammar,MGrosin.
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CharlizeMTheronMuppgesMhaMopere-
ratMenMryggskada.M Foto: all over press

I flera år har Charlize Theron, 
38, besvärats av en nackskada. En 
källa säger till Us Weekly att  
skådespelerskan ådrog sig skadan 
när hon fick ett föremål i huvudet.

– Charlize skadade sig under 
en filminspelning för längesedan 
och skadade en ryggkota. Ska-
dan har besvärat henne senaste 
tiden så hon opererades för att 

rätta till den, säger källan.
Theron, som själv inte har 

kommenterat operationen, har 
valt att dölja ärret. I fredags syn-
tes hon på en gala i Beverly Hills 
och bar en scarf  över bandaget.

– Hon bar scarfen för att dölja 
bandaget men det stack ut och 
syntes, säger källan.

Skådespelerskan har inte mått 
helt bra efter operationen men 
lär göra allt hon kan för att åter-
hämta sig snabbt, enligt källan.

– Hon kommer att bli helt åter-
ställd. Hon har för avsikt att bara 
ta det lugnt resten av veckan.

Karin Dofs
karin.dofs@expressen.se

IMfleraMårMgickMhonMruntMmedMenMskadaMpåMryggkotan.
NuMharMCharlizeMTheronMopereratsMförMattMrättaMtillMM

problemet,MuppgerMUsMWeekly.

Charlize Theron opererad: ”Hon kommer att bli helt återställd”

För många är ”Poj-
ken med guldbyx-

orna” från 1975 
en älskad klassi-

ker, numera 
förknippad 
med en  
rejäl dos 
nostalgi.

– När jag 
berättar 
för folk att 

vi håller på 
att göra den, då 
säger alla  

att den var 
fantastisk. 
Den verkar 
ha haft 
stort infly-

tande på många i just min genera-
tion, säger Roney som bestämt sig 
för att se sjuttiotalsserien först efter 
det att han är klar med sin egen tolk-
ning.

Ingen nostalgitripp
Den kommande långfilmen ”Poj-

ken med guldbyxorna” är ingen nos-
talgitripp, utan historien har 
förflyttats till 2013.

– Historien utspelar sig  
i nutid rakt av. Till exempel 
har vi tonat ned tydliga 
sjuttio talspekpinnar som 
fanns i den gamla serien om 
fattiga i Afrika och så  
där. Även om vi har kvar  
frågeställningar om ansvar 
och moral, säger producen-

ten Fredrik Wikström Nicastro.
Konceptet där pojken magiskt 

plockar sedlar ur byxorna är så 
klart med, även om valören höjts 
från tior till hundralappar.

– Det är ju samma problem i dag. 
Jag tror till och med att pengar står 
ännu mer i centrum i politik och  
i folks vardagsliv. Det är mycket 
fokus på just pengar, skatter och 
bostadsrätter. Sjuttiotalet var mer 
solidaritet, säger Shanti Roney.

Pojkens inköp är också av lite mer 
dyrbar karaktär:

– Ja, det är iphones, tv-spel och 
kläder. I den gamla boken tror jag att 
det första han köper är en glass, 

säger Fredrik Wikström 
Nicastro som också utlovar 
en mer actionspäckad berät-
telse än i originalet:

– Det är för publiken som 
är van vid att se ”Hunger 
games” och ”Harry Potter”.

Filmen har beräknad  
premiär nästa höst och  
regisseras av Ella Lem
hagen.  

TiosedlarMblirMhundralappar,MochMglassarMblirMiphonesMnärM”PojkenM
medMguldbyxorna”MuppdaterasMfrånM1975MtillM2013.

FilmenMspelasMjustMnuMinMiMTrollhättanM–MShantiMRoney,M42,MgörM
pappanMmenMärMenMavMfåMurMsinMgenerationMsomMinteMharMsettMM

originalserien.
–MJagMväxteMuppMiMenMhippiemiljöMochMhadeMinteMtvMsomM
liten,MsägerMhan.

”Pojken med guldbyxorna” uppdateras  
och blir långfilm: ”Samma problem i dag”

4 Handlingen förflyttas till modern tid runt 2013.
4 ”Sjuttiotalspekpinnarna” är nedtonade – det 
blir inte så mycket ”fattiga i Afrika”.
4 Pojken börjar med att plocka hundralappar 
och inte tiosedlar ur byxorna.
4 Man tar även fasta på att pengar i dag inte 

behöver vara kontanter, det kan lika gärna vara kort 
eller siffror i ett datsystem.
4 Det lillgamla draget hos Mats har tonats ned, han 
håller inte längre på att läxa upp sin pappa.
4 Mats har blivit ett skilsmässobarn, och det är 
därför han bor med pappan.

4 Ett par kompisar till pojken Mats har skrivits in 
för att göra det mer ungdomligt. Pappan ska också 
kännas mer modern.
4 För pengarna köper pojken moderna saker som en 
Iphone och tv-spel.
4 Det blir mer action och äventyr.
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HaraldMHamrellMspeladeMpojkenMMatsMiMoriginalet.M Foto: svt FrånMinspelningenMiMTrollhättan.M Foto: kamerapress

LukasMHolgerssonMspelarMMatsM
iMnyinspelningen.MFoto: kamerapress

Rapp.

EllaMLemhagen,MsomMregisserarMfilmen,MochMscriptanM
EmelieMAppelinMunderMinspelningen.M Foto: kamerapress

ShantiMRoneyMspelarMpappan.MHärM
medMNinaMSand.M Foto: kamerapress

nyinSPelning.M IM denM upp-
dateradeM versionenM utlovasM merM
actionMförMpublikenMsomMärMvanMvidM
”HarryM Potter”M ochM ”HungerM ga-
mes”.M Foto: roger lärk\kamerapress
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