
 

 

 
 

Mumbai’s  King 
REGI Manjeet Singh 
(Indinen, 77 min) 
 
Mumbai’s King utspelar sig mycket riktigt i Mumbai, i de slumområden som står i skarp kontrast 
mot stadens nyrika kvarter. I denna slum fördriver Rahul, en utsatt ung tonåring, sin tid. Hans hem 
ligger där med sin familj, som består av hans alkoholiserade och våldsamma pappa, och sin välmenta 
men fogliga mamma, men han ses oftare på gatorna och den kringliggande naturen än hemma.  
 
Sedan han blivit regelerad från skolan saknar Rahuls liv struktur. Han rymmer hemifrån när han 
inte längre står ut med sin far. Han driver omkring i Mumbai och får en vän i Arbaaz, en liten och 
charmig balongförsäljare. Tillsammans tillbringar de två sin tid med smärre hyss, som att stjäla 
rostade potatisar och en ricksha. De spelar för pengar i gränder och badar i vattenfall utanför 
staden. Rahul har en plan att hämnas på sin pappa, och Arbaaz försöker sitt bästa att distrahera 
honom, genom att hjälpa honom uppvakta Saloni, en flicka som han en tid varit lite kär i. Men 
tillsammans med en äldre pojke vid namn Salman, kommer de tre pojkarna på en plan att straffa 
Rahuls pappa – lura in honom i ett hörn där Rahul själv, trots sin ringa ålder, ska slå ner honom.  
 
Filmen utspelar sig också under ett storslaget firande av elefantguden Ganesha. En enorm festival 
anordnas, och det är i kaoset som följer, då gigantiska statyer av Ganesha bärs ned till stranden för 
att sänkas ned i vattnet, som de unga pojkarna stryker omkring, ensamma.  
 

Nyckelord 

Familjerelationer, växa upp/bli mogen, stadsmiljö 

 

Diskussionsfrågor 

- Varför är Rahuls pappa så elak, tror du? 
- Sympatiserar man med Rahuls vilja att hämnas på sin pappa? 
- Staden Mumbai spelar en stor roll i filmen, vad tänkte du om den? Om kontrasterna mellan 

slum och skyskrapor, exempelvis. Annat? 
- Skildras staden som en trygg eller farlig plats? Känns den spännande? Finns det något som 

lockar med livet i Mumbais slum? 
- Skillnaderna mellan att växa upp i Mumbai och till exempel Stockholm är många – vilka är 

de mest väsentliga, tycker du? Fundera över varför det kan se ut som det gör.  


