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Los Angeles 2019. Als gevolg van de gigantische

Na de bemanning van een ruimteschip te hebben

overbevolking zijn een groot aantal planeten gekoloni-

uitgemoord zijn 4 van de meest geavanceerde repli-

seerd door de mensheid. De mensen die nog op aarde

canten (type: Nexus 6) weer op aarde teruggekomen.

wonen leven in enorme steden met gebouwen van

Hetdoel is hun makers te dwingen hen een langer

meer dan 400 verdiepingen. De straten van de steden

leven te geven.

zijn een vervuilde smeltkroes van rassen en talen waar

Als ze op aarde een bladerunner vermoorden ziet

iedereen zijn best doet om te overleven. De industrie

de politie geen andere mogelijkheid dan de beste

die zich bezighoudt met genetische manipulatie is

bladerunner terug te halen en hem te dwingen de

een van de belangrijkste vormen van bedrijvigheid

replicanten op te sporen.

geworden. Doordat de meeste dieren zijn uitgestorven

Deckard (Harrison Ford) gaat hiervoor eerst op bezoek

is het begonnen als een manier om kunstmatig huis-

bij de Tyrell corporation om Tyrell zelf te ondervragen

dieren te fabriceren. Toen dat succesvol bleek is men

over de mogelijkheden van de Nexus 6 replicanten.

begonnen met het maken van kunstmatige mensen, net

Hij wordt hier ontvangen door Rachael, een mysterieu-

als de dieren zijn die niet van echt te onderscheiden.

se schoonheid, die zelf een verbeterde vorm van een

De aarde is voor deze replicanten verboden terrein,

Nexus 6 blijkt te zijn.

ze worden op de planeten gebruikt voor zware arbeid,

Hierna begint Deckard zijn gevaarlijke en moeilijke

prostitutie en militaire doeleinden.

jacht op de 4 opstandige, moordlustige en super-

De overheid heeft op aarde speciaal getrainde politie

intelligente replicanten.

eenheden in dienst voor het geval er replicanten
ontsnappen, de bladerunners. Hun opdracht is ze na
herkenning direct te elimineren.

meer weten: beo.nl@planet.nl

