
Dr Jekyll och Mr Hyde

När bok blir film

Jag har läst boken Dr Jekyll och Mr Hyde av Robert Luis Stevenson. Jag har även sett en 
film baserad på boken, nämligen ”Dr Jekyll and Mr Hyde”, regissör Paolo Barzman. Den 
här filmen är version av boken i nutid. I boken utspelar historien någon gång på 1800-talet, 
men i filmen utspelar den sig i nutid.

Filmen har skippat många delar av boken, men inte några av stor vikt. En del de hoppade 
över var när Mr Hyde var ute och gick på stan och sprang på en liten flicka. Istället för att 
stanna och be om ursäkt bar trampade han på henne tills hon dog. Det visar verkligen Mr 
Hyde’s ondska. Sen har de gjort om hur Hastie Lanyon dog. I boken stöter Lanyon på Mr 
Hyde på gatan. Sedan blir Lanyon nerslagen av Mr Hyde med hans käpp, tills han dör. I 
filmen ligger Lanyon på ett sjukhus efter att ha blivit slagen av Mr Hyde, men inte till 
döden. Lanyon blev insatt på sjukhuset som Dr Jekyll jobbar på. Oturligt nog blir Dr Jekyll 
Mr Hyde och hittar Lanyon och drar ur alla hans livsnödvändigheter i sjukhusrummet. 
Detta gjorde så att det såg ut som att Lanyon hade fått en hjärtattack.

Det som jag tycker var den bättre ändringen, var slutet. I boken slutar det med att Dr Jekyll 
och Mr Hyde dör. I filmen så hittar Dr Jekyll ett botemedel, ett motgift mot hans sjukdom. 
Han blev av med Mr Hyde för evigt, trodde han. Efter en stund efter det att han blivit 
frisläppt ur domstolen träffade han sin advokat han blivit förälskad i. Han knackar på 
dörren och väntar på att hon ska öppna. Precis när hon ska öppna dörren, förändras hans 
ögon till en annan man, Mr Hyde hade återvänt.

Filmen var lite roligare än boken tycker jag. Boken är ju skriven på 1800-talet och är lite 
tråkig för mig. Jag gillar det nya. Men de hade kunnat göra filmen bättre. En sak de borde 
ha gjort bättre är hur Mr Hyde såg ut. I boken beskrivs Dr Jekyll och Mr Hyde som två 
väldigt olika personer, inte bara i sättet utan även i utseendet. Mr Hyde var en kortväxt 
man som inte såg mänsklig ut i ansiktet, men i filmen ser han likadan ut förutom ögonen. 
Det är verkligen inte som i boken.


