
BÖCEK 
Recoı bey ilkel. işkenceci bir polis komiseridir 
Çocukluğundon beri yaşam koşullarının yorottıgı bilinç 
altı öfkeyle, etrotındokı herkesi birer böcek olarak 
görmekte ve onları yok ederek toplumu pisliklerden 
orandırmavı düşünmektedir. Ancak günün birinde 
işkence yoptıgı gerekçesiyle geri hizmete alınır. Ve Recai 
bey. o ondan sonra sürekli küçülür ve zamonla ıssız ve 
soguk evinde yolnızlıgı ve geçmişiyle boşboşa kalır. 
Erhon Bener'in aynı adlı eserinden. "Kurşun Ata Ata 
Biter" 'Bir Avuç Gökyüzü" ve "Mem ü Zin'in yönetmeni 
Umıt Elçi nin sinemaya uyorlodıgı filmde Halil Ergün, 
Nurseli idiz. Füsun Demirel ve Meltem Cumbul boşrolleri 
paylaşıyorlar 
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AND RE 
Öykumüz. l962'de Moine'in ufak bir 
balıkçı kasabası olon Rockport'ta 
geçer. Hayvonsever bir aile. annesi 
bir balıkçı ağına takılıp ölen, yeni 
doğmuş fok yavrusu Andre'nin 
bakımını üstlenir Evin, 7 yaşındaki kızı 
Ton i. Andre yi tekrar hayoto baglar 
ve ikisi çok ıyi dost olurlar Kısa 

sürede güzel numaralar ögrenen 
fok, tüm kosabanın ilgi odogı olur 
Ancak Andre. kızgın balıkçıların 
hedefi haline gelmiştir. 
Filmin boşrolünde. geçen sezon 
"When o Man Loves o Womon-Erkek 
Severse" ve "Corrino Corrino"do izle
digirniz ve önümüzdeki aylarda gös
terime girecek "Woterworld de 
yeniden karşımıza çıkocak olon 
yetenekli çocuk oyuncu Tino 
Mojorino var. Çocuk-hayvan 
dostlugu filmlerine yeni bir örnek 
olon film. sinemolorımızdo Türkçe 
dublajlı olarak gösterilecek. 
"Nashville", ·southern Comfort". 
"Choose Me-Beni Seç· ve "The 
Moderns-Çagdoşlar" gibi filmlerden 
tanıdıgımız Keith Carrodine de 
filmde rol alıyor 
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