
 

 

MEGAN 

LEAVEY 
25 Ağustos’ta Sinemalarda! 

 

 

  
 Yönetmen:  

Gabriela Cowperthwaite  

(Kara Balık belgeseli) 

 

 

Oyuncular: 

Kate Mara (127 Saat, Marslı, Tetikçi, Iran 

Man) 

Tom Felton (Harry Potter serisi) 

Common (John Wick 2, Barbershop serisi, 

Sihirbazlar Çetesi) 

Bradley Whitford (West Wing dizisi, Dehşet 

Kapanı) 

Edie Falco (Sopranos dizisi, Nurse Jackie 

dizisi) 

Geraldine James (Sherlock Holmes, 

Ejderha Dövmeli Kız) 

 

 

 

 
 Megan Leavey, savaş ortamında yüzlerce hayat kurtaran bomba tespit köpeği ve aynı zamanda en yakın 

arkadaşı olan Rex'i sahiplenmek için verdiği mücadeleyle dünya basının manşetlerinde milyonların 

kalbini kazanmıştı. Bu genç kadın ve hayata tutunmasını sağlayan köpeğinin umut dolu serüvenleri, tüm 

gerçekliğiyle ekranlara geliyor! Yetenekli ve tutkulu bir kadroyla hayata geçirilen film, izleyenleri 

heyecanlı olduğu kadar duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. 

 

 

https://www.cinemaximum.com.tr/keman-ogretmeni-filmi


 

 

 

Megan Leavey, hayatın çıkmazlarında kaybolmuş ve yolunu bulmak için asker olmaya 

karar veren genç bir kadındır. Zorlu eğitim sürecinde onun hayata tutunmasını sağlayan, 

hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Rex adlı köpek olur. Rex, bomba tespit ekibinde 

görev alan agresif bir savaş köpeğidir. Hatta Rex, bir önceki eğitmenini ısırarak kolunu 

kırdığı için Megan ile görevlendirilir. Fakat Megan pes etmez. Aralarındaki bağ gelişip 

güven arttıkça Irak'ın savaş ortamındaki tüm tehditlere rağmen başarılı bir ekip olurlar. 

Ama Rex, sadece askerlerin hayatını kurtarmakla kalmaz... Kısa sürede Megan'ın da en 

yakın arkadaşı olmayı başarır ve bu kalbi soğumuş kadına tekrar sevmeyi öğretir. Rex 

haksız yere elinden alındığında ise Megan, onu sahiplenebilmek için hayatının en tutkulu 

savaşını vermek zorunda kalacaktır 

. 

Gerçek bir hikâyeden esinlenerek sinemaya uyarlanan muhteşem bir azim, sadakat ve 

kahramanlık hikayesi olan MEGAN LEAVEY 25 Ağustos’ta sinemalarda! 

 

Bilgi: film@filmarti.com.tr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gözyaşlarınızı hak eden, gerçek bir hikaye.  

Rolling Stone 

  

Kate Mara’dan şimdiye kadar gördüğümüz en iyi performans.  

Deadline 

  

Kadın bir askerin savaş alanında sevginin gücünü keşfetmesi üzerine duygu ve enerji dolu bir film.  

Salt Lake Tribune 

  

Duygularında dürüst olan bir film.  

Los Angeles Times 

  

İzlerken ağlamazsanız sorun sizde demektir.  

New York Times 

  

Özgürlüğünü ve gücünü bulan bir kadın için saygı uyandıran bir metafor.  

Boston Globe 

  

Kate Mara’nın kariyerinin en iyi performansı.  

Chicago Sun-Times 

  

Nazik bir şekilde kalbinize dokunacak.  

Variety 
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