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FILMRETTIGHEDER TIL
DE SYV NØGLER SOLGT
TIL YELLOW BIRD
Filmselskabet Yellowbird, som bl.a. står bag
filmatiseringerne af Headhunterne af Jo Nesbø
og Stieg Larssons Mænd der hader kvinder og
Pigen der legede med ilden, har købt filmrettighederne til Åsa Schwarz’ nye og meget aktuelle
thriller De syv nøgler, som udkom simultant i
Sverige og Danmark i august.

Tanken om en visuel udformning af bogen virker slet ikke

Bogens handling kredser om de syv bærere af nøglerne

Nu, hvor aftalen er faldet på plads, ser Yellow Bird frem til

til internettet, som også findes i virkeligheden, selvom de

hurtigst muligt at komme videre med projektet.

fremmed for forfatteren.
- Det er en thriller i et højt tempo med meget tydelige
scener i hvert kapitel. På den måde minder den meget om
en actionfilm. Jeg havde ikke en film i tankerne da jeg skrev
bogen, men jeg så alle scenerne for mig, siger Åsa Schwarz.

færreste er klar over det. På den første side vågner den
svenske nøglebærer Rebecka med en pistol trykket ind

- Nu skal vi have talt med vores manuskriptforfattere og

mod sin tinding, og så kører det ellers derudaf i et hæsblæ-

have fundet ud af, hvem vi ellers skal arbejde sammen med.

sende tempo.

Vi er super friske på at komme i gang så hurtigt som muligt,
siger Marianne Gray.

- Bogen udspiller sig i et utroligt fascinerende miljø, som
virker nyt og uudforsket. At bogen sågar er baseret på

Kontakt Yellow Bird:

virkeligheden gør det hele endnu mere spændende, siger

Marianne Gray:

Marianne Gray, som er ansvarshavende producer på

+46 70 871 79 24

projektet, der efter planen skal blive en tv-serie på otte eller

Emelie Franc:

ti afsnit.

+46 73 897 72 88

- Det er en svimlende tanke, at der kan blive slukket for
nettet. Det vækker utrolig meget nysgerrighed og føles nyt
og spændende! Det er noget, vi aldrig har set før, tilføjer
assisterende producer Emelie Franc.

