
 

• Serien baseras på den internationellt bästsäljande romanen av Roslund & Hellström 

• ‘Cell 8’ följer flerfaldiga Kristallen-nominerade Viaplay Originalet ‘Box 21’ 

• NENT Group planerar att släppa minst 60 Viaplay Originals under 2022 
 
Den internationella bästsäljande ‘Cell 8’ av hyllade svenska författarna Roslund & 
Hellström görs till ett Viaplay Original av Nordic Entertainment Group (NENT Group), ett 
av världens snabbast växande streamingbolag. ‘Cell 8’, ett kompromisslöst kriminaldrama 
centrerat kring det kontroversiella ämnet dödsstraff, är den andra romanen av Roslund & 
Hellström att bli ett Viaplay Original efter succén ‘Box 21’. Serien leds av ett nordiskt 
stjärncast och har premiär på NENT Groups streamingtjänst Viaplay under 2022. 
 
I ‘Cell 8’ är en man som antas död arresterad på en färja mellan Sverige och Finland, som 
kastar detektiverna Mariana Hermansson (Mimosa Willamo) och Ewert Grens (Leonard 
Terfelt) in i en mystisk och alltmer mörk händelseserie. Fallet avslöjar en personlig koppling 
inte bara till Hermansson själv utan även till en dödsdömd fånge i USA och en sörjande 
förälder som tärs av jakten på hämnd.  
 
Mimosa Willamo (‘Aurora’) och Leonard Terfelt (‘Young Royals’) återkommer i sina ledande 
roller från ‘Box 21’, som mottog flera Kristallen-nomineringar 2020. Kristofer Kamiyasu, som 
nyligen spelade med Ryan Reynolds och Samuel L. Jackson i ‘Hitman’s Wife’s Bodyguard’, 
återkommer också i en biroll. Ytterligare castmedlemmar meddelas i sinom tid. 
 
Filippa Wallestam, NENT Group Chief Content Officer: “Roslund & Hellströms berättelser är 
kända runt om i världen av en bra anledning. De har en träffsäker förmåga att omvandla 
sociala frågor till oförglömliga mänskliga ansikten, från skräcken av människohandel i ‘Box 
21’ och nu den moraliska komplexiteten i dödsstraffet i ‘Cell 8’. Vår senaste serie är ett 
idealt tillskott för Viaplay när vi nu accelererar vår internationella expansion.” 
 
Anders Roslund och Börge Hellströms böcker har blivit översatta till 36 språk och är hyllade 
för sin realism och noggranna forskning. NENT Group och Miso Film har rättigheterna till 
filmatiseringen av fyra av duons böcker.  
 
Anders Roslund: “‘Cell 8’ var alltid ett av mina och Börges älsklingsbarn. Crime och thriller 
och samhällsbild på en gång. Att nu se den omvandlad till tv-serie, en annan tolkning av 
andra ögon, är som att vara med när det där älsklingsbarnet växer upp.”  
 
‘Cell 8’ är skriven av Dennis Magnusson (‘Box 21’) och regisserad av Johan Brisinger (NENT 
Groups ‘Tjockare än vatten’). Den sex avsnitt långa svenskspråkiga serien produceras av 



 
Rachel Bodros Wolgers (‘Jag kommer hem igen till jul’) och Karl Fredrik Ulfung (‘Box 21’) för 
Miso Film, med Jon Petterson som seriens exekutiva producent för NENT Group. 
Internationell distribution görs av Fremantle International. 

Om NENT Groups Viaplay Originals 

NENT Group planerar att släppa minst 60 Viaplay Originals under 2022. Under de senaste 
tre månaderna har ‘Red Election’; ‘Suedi’; ‘Furia’; säsong två av ‘Det som göms i snö’; ‘Close 
to Me’; ‘Två systrar’; säsong två av ‘Förhöret’; ‘Threesome’; och ‘Zebrarummet’ haft premiär 
på Viaplay. 
 
Nyligen meddelade originalproduktioner är ‘Elvira’; ‘North Sea Connection’; ‘Limbo’; 
‘Litvinenko’; ‘Karma och Jonar’; ‘Ida tar ansvar’; säsong två av ‘Maskineriet’; ‘The Prize of 
Silence’; ‘Sort Of’; ‘The Uninhabitable Earth’; ‘Polish Murderesses’, ‘Black Dog’ och ‘Freedom 
of the Swallow’; säsong två av ‘Partisan’; säsong tre av ‘Heder’; säsong tre och fyra av 
‘Lyckoviken’; ‘The Holiday’; säsong två och tre av ‘Pørni’; ‘Hilma’; ‘Billy the Kid’; ‘Sisterhood’; 
‘Who Shot Otto Mueller?’; en serie om Börje Salming; ‘Fadime’; ‘Taylors Island’; ‘Kin’; ‘What 
about Monica’; ‘Trom’; ‘RIKET EXODUS’; ‘Made in Oslo’; ‘Estonia – den sista vågen’; säsong 
två av ‘Stella Blómkvist’; säsong två av ‘Wisting’; ‘The Box’; ‘The Swarm’; ‘Harmonica’; 
‘Perfect People’; och ‘Margeaux’. 
 
NENT Group kommer att producera två engelskspråkiga storfilmer varje år. Företaget har 
även etablerat ett samägt produktionsbolag i Storbritannien med FilmNation Entertainment 
och investerat i amerikanska studion Picturestart. 
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INFORMATION TILL REDAKTIONEN 
 
Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group)s streamingtjänst Viaplay finns i 
Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Viaplay 
lanseras i USA under 2021 och i Nederländerna och Storbritannien under 2022, med 
lansering i Kanada, Tyskland, Österrike och Schweiz till slutet av 2023. Vi driver 
streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag där vårt syfte är att 
förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. Med huvudkontor i Stockholm 
och ett globalt perspektiv, är NENT Group noterat på Nasdaq Stockholm (‘NENT B’). 
 
Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Nicholas Smith, Senior Communications Manager: +46 73 699 
1700) 
investors@nentgroup.com (eller Matthew Hooper, Chief Corporate Affairs Officer: +44 7768 
440 414) 
 
Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
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Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Dataskydd: 
För att läsa mer om NENT Group och dataskydd, klicka här 

https://www.nentgroup.com/
https://www.facebook.com/nentgroup
https://www.twitter.com/nent_group
https://www.linkedin.com/company/nentgroup
https://www.instagram.com/nentgroup
https://www.nentgroup.com/about/data-privacy

