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Nonos hemliga resa
Rek. åk 3 – 6

Vi befinner oss i en mysig stad i Nederländerna under 60-talet. När Nono blir stor vill han bli
som sin pappa Jacob ”världens bästa detektiv”. För att bli bäst, måste han lära sig att tänka som
en tjuv. Han tar varje tillfälle i akt att öva upp sin förmåga att iaktta sin omgivning och se det
andra skulle missa. Efter ett missöde, blir Nono ivägskickad till sin farbror men ett mystiskt brev
leder honom till en man i vit kostym och äventyr som för dem till södra Frankrike. Resan innebär några viktiga steg mot vuxenvärlden. En värld som är obegriplig, ibland till och med hotfull
men också lockande. En film om att söka svar på sina frågor, inte ge upp och att vara yngst men
modigast.
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Handling

13-åriga Nono befinner sig på sin kusins Bar Mitzvah och ska genomlida vad som enligt pappan Jacobs flickvän Gaby är ”den tråkigaste eftermiddagen i deras liv”. Trädgården är full av vänner och bekanta och
för att göra Gaby glad och få igång festen, smyger Nono upp på husets
tak med ett parasoll. Hans plan är att singla ner till gästernas applåder
och pappas stolta blick. Istället rasar han ner i tårtbordet som börjar
brinna. Kusinen gråter, gästerna skakar på huvudet och farmodern skriker att detta hänt på grund av Zohara, Nonos avlidna mamma.
Dagens missöde leder till beslutet att Nono ska åka till sin farbror Schmull som ska få bukt med brorsonens beteende. På kvällen hör Nono
hur Gaby diskuterar med hans pappa och uttrycker att hon tycker att
Nono har rätten att få reda på sanningen om Zohara. Diskussionen leder
till ett bråk om varför han inte friar till henne. Grälet slutar med att hon
ställer ett ultimatum: När Nono är tillbaka, vill hon ha ett svar. Annars
försvinner hon ut ur deras liv.
Nono blir förskräckt och försöker rymma – men misslyckas och sätts
på tåget. Gaby håller hans hand genom fönstret och springer längs perrongen när tåget börjar rulla. Nono får ett infall och lägger sin hand på
tågets nödbroms men när han inser hur det skulle få Jacob att skämmas,
sätter han sig igen och tänker uppgivet att det inte finns något han kan
göra.
I sin väska hittar Nono ett brev som innehåller ett uppdrag som ska
visa att han är redo för att bli detektiv som sin pappa. Hans lärare finns
ombord på tåget och Nonos första uppgift är att ta reda på vem det är.
Han ger sig ut på jakt och möter en man i vit kostym som tycks vara
den han söker. Mannen verkar ha en plan och tillsammans tar de sig in
i lokomotivet – mot lokförarens vilja. När lokföraren börjar bli hotfull,
drar mannen pistol och Nono drar i nödbromsen, och tillsammans flyr
de i en bil som väntar vid rälsen.
När de gömmer sig för polisen, upptäcker Nono mannens halsband
med en blixt i guld och inser att han är Felix Glick, världens bästa tjuv
som fångats endast en gång – av Jacob. Där och då, hittar Nono på sitt
uppdrag: att skaffa den världskända sångerskan Lolas sjal och Felix
guldblixt till Gaby som flera gånger berättat att om hon ägde dessa två
ting ”skulle världen ligga vid mina fötter”.
Nono avslöjar inte sin upptäckt utan berättar om planen med sjalen
och visar det enda fotografiet han har på Zohara. De styr söderut mot
Nice där Lola bor, och Nono lutar sig ut ur bilfönstret och ser välklädda
människor, lyxhotell och unga sjömän som visslar efter kvinnor. De tar
sig in i Lolas loge där Nono avslöjar att han vet vem Felix egentligen
är. Plötsligt hör de steg, Nono gömmer sig medan Felix sitter kvar och
när Lola kommer in blir det uppenbart att de redan känner varandra. De
följer med Lola hem och på natten drömmer Nono om att Zohara rider
in i hans rum på en häst.
På morgonen ser Nono sin egen bild i tidningen. Jacob efterlyser honom som kidnappad och Nono förstår att Felix inte ingick i uppdraget.
Han flyr lägenheten, ringer hem från en telefonkiosk men slänger på
luren när pappan slingrar sig och inte svarar på hans frågor. Nono tar sig
tillbaka till lägenheten och den här gången kräver han svar från Felix
som berättar att även han kände en Zohara. Nono inser att Felix och
Lola är hans morföräldrar, och att hans mamma var känd som världens
bästa tjuv.
Samtidigt får Jacob, som tillsammans med Gaby tagit sig till Nice,
reda på att det är hon som ligger bakom det mystiska brevet. Han blir
rasande och säger att hon nu förlorat de bägge – trots att hon förklarar
att det endast var för Nonos skull, att han skulle få reda på sanningen
om sin familj.
På en scooter tar sig Nono till det hus där han föddes men inte minns.
Huset är nedgånget, tygtrasor vajar för vinden och en dörr ramlar av när
han öppnar den. Han borstar bort sand och damm från ett bröllopsfotografi på sina föräldrar. När han stryker fingret över en LP-skiva, hör
han ljudet av en sång och plötsligt ser han sina föräldrar vara förälskade

och unga och sig själv som liten. Plötsligt börjar de bråka, och Nono
tröstar henne. Han sätter sig bakom henne på en häst och de galopperar iväg. Han klamrar sig fast och skriker att hon ska sänka farten men
hon ökar och han faller – och dras upp av sin morfar som räddat honom från att ramlat nerför ett stup. Den röda sjalen han fått från Lola,
fladdrar iväg och Nono förstår att Zohara dog genom att ta sitt liv.
När Jacob vill gripa Felix, övertalar Nono honom att låta honom gå.
Han visar upp munspelet i silver som tillhört Zohara och Jacob spelar
en melodi som Zohara brukade natta Nono med. De skyndar sig till
tågstationen för att hindra Gaby från att lämna dem. De bryter sig in
i konduktörsbåset och i högtalaren, med Nono som spöktalare, ber
Jacob henne om ursäkt och deklarerar sin kärlek. De återförenas, och
Jacob friar och sätter handklovar på sig själv och henne i brist på
ringar.
På sin Bar Mitzvah berättar Nono om sitt äventyr för alla gäster.
Han förlåter sin familj ”för att vara lite tråkig” för utan dem hade han
inte varit den han är. Efter några spridda och svala applåder, sjunger
Lola och Gaby, i matchande sjalar runt sina huvuden, den sång som
Nono och Gaby brukar sjunga.

Ett barn bland vuxna

”När jag växer upp, ska jag bli så bra som honom. Jag ser ut som
honom ... Eller jag försöker.” Nono ser sin pappa som en hjälte och är
en ivrig och duktig lärjunge som får en klapp på huvudet för varje rätt
svar.
Även från sin morfar hör han att han kommer att bli ”världens bästa
detektiv”. Att som barn få sin förälders godkännande och uppmuntran
kan vara avgörande för hur en ser på sig själv och sin kapacitet senare
i livet.
• Fundera över vad kritik eller beröm från de egna föräldrarna kan
innebära nu och senare i livet. Vad känner du när du får höra att du
är duktig? Blir du glad? Eller kan du bli orolig för att inte räcka till?
Finns det några nackdelar med att få beröm?
• När Nono beskriver sin pappa, framstår han som en actionhjälte.
Hur beskrivs Gaby? Verkar Nono idealisera henne på samma sätt?
• Nono vill vara till lags. När Gaby är uttråkad på kusinens Bar
Mitzvah, ser han till att något händer. Kan du känna igen dig i Nono?
Har du underhållit en vuxen som verkat låg eller uttråkad? Finns det
någon skillnad i att trösta en jämngammal kompis och att trösta en
vuxen?
• I slutet låter Jacob motvilligt bli att arrestera Felix. Vad får Jacob
att släppa honom? Tänk på hur det är att förhålla sig till rollen som
förebild. Hur tror du Jacob vill framstå inför Nono?
• Nono upplever hemligheter och vuxna som inte säger hur saker
ligger till. Verkar han känna sig otrygg? Var är hans trygga plats? När
känner du dig trygg?
Nono anser sin släkt vara tråkig och känner att han ”måste vara
adopterad eller något”. Hans förmåga att se saker som inte andra lärt
sig, gör att han ser världen på sitt sätt. Att han saknar vänner i sin egen
ålder verkar inte störa honom.
• Beskriv honom. Hur ser han ut? Är han snäll, omtänksam? Skulle
du vilja vara kompis med honom?
• Tänk på om det finns någon skillnad mellan att vara själv och att
vara ensam. Skriv ner dina reflektioner på ett papper, om du vilk kan
du byta med en kompis, annars kan du spara den till dig själv.

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV FILMINSTITUTET

Foto: Biografcentralen

• Om en har syskon eller många vänner har en några att jämföra sig
med. Är det lättare för någon som inte har ett syskon att vara annorlunda? Varför det?
• Nono verkar föredra vuxnas sällskap. Den enda jämnåriga som
skildras är hans kusin som ”föddes som gubbe”. Fundera på hur det
kan påverka ett barn att umgås mer med vuxna än med jämnåriga.
Vad kan en lära sig? Vad missar en?
• Vid ett tillfälle säger Felix att Nono är en ”zigzag kid”. Vad menar
han med det? Tycker du han har rätt? På vilket sätt är Nono annorlunda?
Fundera över bilden av vuxenvärlden i filmen. De vuxna skildras som
dåliga på att kommunicera sinsemellan och vägrar ta tag i obekväma
sanningar. Jacob vill inte berätta om Zohara, Gaby undrar varför de
inte gifter sig, Felix och Jacob är osams, och Lola och Felix tycks ha
en fungerande men smått märklig relation. Gaby är den som gör det
mest tappra försöket, även om det sker genom ett mystiskt brev utan
avsändare. Fundera på hur Nono förhåller sig till dessa hemligheter.
• Jacob påstår att Gaby bara är hans sekreterare. Varför gör han det?
Hur påverkar det Nono?
• Nono är självständig och vågar konfrontera sin omgivning och
ta egna beslut. Han kan också uppfattas som att han är den enda
ansvarsfulla i en vuxenvärld som inte är feg och inte vågar säga som
det är. Det finns flera exempel när Nono tar kommando och konfronterar de vuxna. Vilka scener minns du?
• Finns det någon ålder då en ska börja ta mer ansvar, eller är det
något som en känner själv?
•Filmen behandlar saknad, död men är ändå ljus och fylld med
glädje. Vad känner du när du sett filmen?

Barnets realism – fantasi och verklighet

I Louis Malles klassiker Zazie – flickan som gör vad som faller henne
in från 1960 tar 10-åriga Zazie för sig av Paris. På egen hand utforskar hon gator och portar och möter karakteristiska personer. Genom
hennes ögon blir varje möte och handling spännande och magisk.
Märkliga saker sker, som när hon hamnar i förarsätet i en bil och
släpper ratten, och bilen kör sig själv. På drygt 30 minuter lyckas
Albert Lamorisse skapa liknande magi i sin fantastiska kortfilm Den
röda ballongen (1956) där en röd ballong blir en pojkes bästa vän som
ingen annan lyckas fånga. Den följer pojken vart han än går, uppför
backar, trappor och är alltid tätt bakom, som ett slags synlig skyddsängel. Till slut släpper han den och har, liksom Zazie och som hon
själv uttrycker det, ”vuxit lite”.
Att en film är ”verklig” behöver inte vara synonymt med att den är
”realistisk”. När Nono betraktar sin mästertjuv till mamma klättra på
tak i månsken, eller genom bildfönstret ser henne rida längs vägen,
blir hans fantasi verklig. Om betraktaren kan identifiera sig med
känslan hos karaktären, blir förloppet trovärdigt oavsett hur overkligt
det än må vara.
Dessa filmer suddar ut gränserna mellan det verkliga och barnets
fantasi och ger associationer till både äventyrsfilm, magisk realism
och saga. Man kan även se stilen som en “barnets realism”, det vill
säga att verkligheten i Nonos hemliga resa ses genom Nonos ögon och
formas av hans känslor. Betraktaren får ta del av Nonos fantasier, t.ex.
när han ser sina föräldrar som unga.
• Vilka fler fantasisekvenser minns du? Hur skiljer de sig från andra
scenerna? Gör filmen skillnad på fantasi och verklighet?
• När Nono står på taket, ser vi först hans version av hur det ska
gå till. Därefter får vi se vad som faktiskt sker. Fundera på hur du
upplevt sekvensen om den första ”fantasiscenen” inte funnits med.
Behövs den? Varför tror du regissören har valt att visa hur han tänker
sig hur det ska gå till? Hur hade du gjort om du hade regisserat den
scenen?
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• I filmens många fantasisekvenser flyter dröm, minne och fantasi
ihop. Fundera på dessa fyra scener: när Nono hoppar med parasollet,
när han minns hur Gaby berättar om Felix och guldblixtarna, när han
ser Jacob och Felix göra upp plan om att göra honom till världens
bästa detektiv, och när han ser sin mamma klättra på taket och bli
jagad i chokladfabriken. De är alla fantasier men skiljer sig ändå åt.
Fundera på hur de skiljer sig. Är någon mer verklig, och vad beror
det på? Finns det någon mer än Nono som ser dessa fantasier? Hur
syns det?
• I scenen där Nono sätter sig på hästryggen bakom sin mamma
och galopperar iväg, ser betraktaren hur morföräldrarna ser honom
springa nerför vägen. Vad kände ni då? Vilken verklighet var mest
verklig? Varför det?
• Filmen är baserad på David Grossman roman med samma titel. Ge
exempel på andra filmer du sett som är baserade på böcker. Vilka har
varit bra? Vilka har varit dåliga? Förklara varför. Jämför hur du upplever ett äventyr i en bok och i en film. Vad kan den ena åstadkomma
som inte den andra kan? Är det mer tillåtet att vara mer drömsk om
man baserar på en bok eftersom det ”ändå är fiktion”?
• Finns det någon skillnad i den vuxnas och barnets fantasi? Är fantasi något man kan träna fram? Vilka är fördelarna med att ha en rik
fantasi, och när är det bra att ha? Finns det några nackdelar? Behöver
människan en rik fantasivärld för att klara av att stå ut med svåra
situationer i livet?
• Vems verklighet är mest ”på riktig”? Den vuxnas eller barnets?

Filmens språk

Med hjälp av bl.a. scenografi, färgsättning och perspektiv kan filmmediet skapa ett eget universum. Vilket tillväggångssätt en filmskapare
väljer, beror självklart på vilken film hen vill berätta. Att skapa egna
världar går i linje med de idéer som hävdar att verkligheten minsann
inte beter sig i enlighet med våra uppfattningar om vad som är möjligt
och att det ibland går bättre att illustrera verkligheten genom att lämna
den.
I Resan till Månen från 1902 skildrar den franska filmpionjären
George Méliès ett forskarteam som åker till månen och blir tillfånga-

tagna av okända varelser. Med fantasifull kostym och scenografi visar
Méliès hur det är möjligt att med filmisk iscensättning skapa en egen
magisk värld. Den amerikanska regissören Wes Anderson är känd för
sin färggranna retroestetik. Det är svårt att tänka på Life Aquatic with
Steve Zissou (2004), The Royal Tenenbaums (2001) eller Moonrise
Kingdom (2011) utan att minnas forskarteamets matchande uniformer och röda mössor respektive centrerad komposition. Å ena sidan
kan dessa välkomponerade, många gånger ”snygga” bilder, locka in
betraktaren, å andra sidan kan en alltför stiliserad scenografi resultera
i att man distanserar sig från berättelsen. Fundera på varför du minns
vissa bilder. Beskriv dem.
• Fundera på vad en ”snygg” bild är för dig. Hur påverkar de dig?
Sugs du in i dem, eller blir det mer påtagligt att en filmskapare varit
där och petat?
• Vilken eller vilka scener i Nonos hemliga resa du minns bäst?
Blunda och beskriv. Vad fick dig att minnas dem? Var det en detalj,
en replik eller hur något såg ut?
• Var det något som inte kändes trovärdigt? Varför det?
• Fundera på varför kan ett äventyr kännas trovärdigt medan ett annat
bara känns overkligt? Kan du ge några exempel?
Filmen använder sig av allvetande berättarperspektiv genom Nonos
röst som guidar betraktaren genom berättelsen. Det han berättar tror
vi på och han kastar betraktaren bakåt och framåt i tiden, mellan
olika platser och olika personer.
• Nono berättar hur saker ligger till – för att sedan berätta hur det
egentligen ligger till. Hur påverkar det din upplevelse? Kände du dig
lurad, eller känner du dig närmare Nono eftersom både du och han
hade fel?
• Försök föreställa dig filmen utan hans berättarröst. Hur hade det
påverkat din relation till Nono? Vad hade blivit annorlunda?
• Hur skulle du uppleva berättelsen med en annan berättarröst?
Se en scen utan ljud och undertexter, t.ex. när Nono hoppar från
taket. Beskriv scenen utifrån Gabys perspektiv. Skriv ner hennes
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tankar och vad hon säger högt. Känns det svårt, kan det underlätta att
utgå från rubrikerna ”Gaby tänker”, ”Gaby känner” och ”Gaby säger”.
Vad blir annorlunda? Är Nono fortfarande i fokus? Gör samma sak
med Jacobs och kusinens röster.
En regissör måste ta ställning till en mängd frågor när hen iscensätter
sin berättelse och det är viktigt att komma ihåg att den färdiga filmen är
ett resultat av många osynliga beslut. En regissör måste ta ställning till
bl.a. mise-en-scène som innebär scenografi, ljussättning, kostym/mask
och skådespeleri. Termen, som kan översättas ungefär med ”placera på
scenen”, användes förr inom teatern. Mise-en-scène strävar ofta efter att
inte märkas för att inte bryta den illusion som filmen försöker skapa –
även om det självklart finns filmskapare som vill påvisa mediet genom
att t.ex. att använda sig av klippteknik på ett oväntat sätt.
En skicklig klippare är inte bara tekniskt kunnig, utan har känslighet
och förståelse för materialet. Hens uppgift är bland annat att skapa
illusioner med tid och rum för åskådaren och förmedla filmfotografens
och regissörens intentioner. Det är viktigt att inte bara lägga regissörens
namn på minnet – en film har ett team bakom sig och med en annan
filmfotograf eller klippare hade filmen varit en annan. I Introduktion till
filmpedagogik (Gleerups, 2014) kan du läsa mer om olika klipptekniker
och hur de kan påverka vår upplevelse
Nonos hemliga resa använder sig av en konventionell klippning med
inslag av alternativa tekniker som avbryter filmens flöde, s.k. kontinuitetsklippningen. Filmen blandar snabba klipp och häftiga kamerarörelser som för tankarna till klassisk äventyrsfilm med montage som
användes av experimenterande regissörer i Den nya franska vågen i
slutet av 50-talet och början av 60-talet.Sådana klipp kan dra betraktarens uppmärksamhet till själva filmmediet och påminna om att det är en
film hen ser.
• Fundera på hur du uppfattar Nono när han berättar om berättelsen
han själv deltar i, till exempel när Nono får syn på Felix guldblixt runt
halsen och minns hur Gaby berättar om Felix. Är det avbrott som stör
dig, eller känns det naturligt?
• Regissören har valt att visa Nonos minnen och fantasier, till exempel
när han ser sig själv i tidningen och fantiserar om hur Jacob och Felix
gjort upp en plan om att göra honom till världens bästa tjuv. Varför
tror ni regissören valt det sättet? Kan du komma på någon annan film
där betraktaren får se vad som utspelas i karaktärens fantasi? Hur
påverkar det vår upplevelse och relation med karaktären?
• Tänkte du någon gång på hur filmen berättades, snarare än vad som
berättades? Sätt er ner i en ring och berätta vilken scen det var.
Förklara vad det var som fick er att minnas just den scenen.

Tips på fördjupning
Nonos hemliga resa berör att växa upp, vara modig och att söka sina
rötter. Här kan du se och läsa vidare på samma tema.
Filmer:
• Beasts of Southern Wild (Benh Zeitlin, 2012)
• Den röda ballongen (Albert Lamorisse, 1956)
• Zazie – flickan som gör vad som faller henne in (Louis Malle,
1960)
Litteratur:
• David Grossman roman Nono the zigzag kid (2003) som filmen är
baserad på. Läs och jämför hur fantasi skildras i text och i bild.
• I kapitlet ”Filmens språk” i Introduktion till filmpedagogik (Gleerups, 2014) kan du bland annat läsa mer om klippteknikens förmåga
att påverka filmupplevelsen.
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