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I N HOUD
Leo Handler komt na een gevangenisstraf thuis. Zijn familie

zoveel mogelijk geld te verdienen.

en vrienden hebben, blijkbaar meer voor zichzelf dan voor

Oom Frank is eigenaar van een bedrijf dat de New Yorkse

hem, een welkomsfeest georganiseerd. Leo wil het liefst zijn

metro’s in onderhoud heeft. De concurrentie is moordend en

leven weer zo snel mogelijk op gang brengen. Hij wil geen

oom Frank kan zijn hoofd alleen boven water houden

problemen meer en is erop gebrand om voor zijn ziekelijke

via allerlei corrupte maffiapraktijken. Als de zaken echt

moeder te zorgen. Het eerste wat hij nodig heeft is werk,

misgaan en er een dode valt krijgt Leo de schuld van de

iets waar de man van zijn hertrouwde tante hem wel aan

moord in zijn schoenen geschoven.

kan helpen. Hoewel hij alles aan wil nemen dat geld

De familie schrikt er niet voor terug om Leo op te offeren en

verdient, wil hij het liefst samenwerken met zijn vriend

blijkt zelfs bereid om hem uit de weg te ruimen als de grond

Willie die ook voor oom Frank werkt.

te heet wordt onder hun voeten. Maar Leo vecht terug

Al snel blijkt dat het leven zoals hij dat kende voordat hij in

en aan het eind blijkt dat hij, ondanks alles, zijn geloof in

de gevangenis terecht kwam, vooral door de invloed van

familiewaarden niet is kwijtgeraakt.

zijn nieuwe oom Frank, volledig is veranderd. Terwijl Leo

The Yards is een film over het gevaar van corruptie die,

denkt weer terug te zijn in een veilig nest van vrienden en

als een ziekte, niet alleen de samenleving maar zelfs

familie, blijkt hij terecht te zijn gekomen in een omgeving

familiebanden aan kan tasten.

die er alleen nog maar op gericht is om koste wat het kost

meer weten: beo.nl@planet.nl

