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Boyz n the hood film

Ana içeriğe geçiş - (604)IMDb 7.81 h 52 min1991X-RayRentals bu videoyu izlemeye başlamak için 30 gün ve bir kez başladı bitirmek için 48 saat içerir. Bir ebeveynin bir çocuğa bakması ve geleceği için korkması için kalpte daha az acı verici deneyimler olmalıdır. Amerika şehir merkezinde, 21 genç ten biri kurşun
yaralarından ölecek ve çoğu diğer gençler tarafından vurulacak, bu sadece çocuğun okulda başarılı olup olmayacağı ya da yararlı bir kariyer bulma meselesi değil: Bazen çocuğun yaşayıp yaşamayacağı ya da öleceği. Genç oğlunun ergenlik çağında parlak olduğunu, onun yerine onun yerine sorunlu arkadaşlarını
dinlemeye başladığını gören Boyz N the Hooddaki anne, çocuğun babasıyla yaşamasının daha iyi olacağına karar verir. Baba bir vitrin ofisinden, bir ipotek komisyoncusu olarak çalışıyor. Zeki ve kızgın, disiplinli ve oğlu için kurallar koyuyor. Ve sonra, Los Angeles'ın güney sokaklarında, oğul başka kurallar öğrenir. O
büyüdükçe, onun en iyi arkadaşları üvey kardeşler, bir atlet, diğer uyuşturucu ve alkol doğru sürüklenen edildi. Birbirlerini yıllardır tanıyorlar ve aşağı yukarı mahallede faaliyet gösteren çetelerden uzaklaşıyorlar. Kendi yollarından gidiyorlar. Ama her zaman kelimelerin hakaretlere yol açma olasılığı vardır, bu hakaretler
erkekliklerini kanıtlama ihtiyacına yol açar, her yerde silahlarla birinin vurulması gerekir. Bunlar John Singleton'ın son yılların en iyi Amerikan filmlerinden biri olan Boyz N the Hooddaki çarpıcı seçimler. Film genç bir adamın yaş geliyor düşünceli ve gerçekçi bir görünüm, ve aynı zamanda nadir güç bir insan drama - Oscar
ödüllü malzeme. Singleton her zaman aynı filmde bulunmayan iki özelliği bir araya getiren bir yönetmendir: Bir konusu vardır ve bir tarzı vardır. Film sadece önemli değil, aynı zamanda izlemek için bir sevinç, onun kamera çok emin ve onun aktörler gibi doğal performanslar kazanır çünkü. Muhtemelen üniversitede ve bir
meslekte başarılı olacak filmin kahramanı, eğer bu kadar ileri gitmek için yaşıyor, 17 yaşındaki akıllı Tre Styles (Cuba Gooding Jr) adlı. Babası, Öfkeli Stilleri (Larry Fishburne), mahallede büyüdü, hayatta, ve iki farklı şekilde anlar: genç erkeklerin kendi bölgelerini tanımlamak ve şiddet yoluyla birbirlerine destek bir yer
olarak, ve geçiş bir emlak piyasası olarak - nerede, fiyatlar ve yaşamlar alt bulmak, yatırımcıların ucuza satın almak ve daha sonra gentrification ile para kazanmak mümkün olacak. Öfkeli Styles da oğlu için tehlikeleri bilir - çeteler, uyuşturucu, kötü arkadaşlar. Katı kurallar koyar, ama her yerde olamaz ve her şeyi
görebilirsiniz. Bu dönemde, Singleton, Spike Lee'nin Do the Right Thingde kullandığı detaylara gösterilen ilgiyle mahallenin bireysel karakterlerini resmediyor. Özellikle Baker ailesi hakkında algısal - anne (Tyre Ferrell) ve farklı tarafından iki oğlu hakkında Hamur Boy (rap sanatçısı Ice Cube) ve Ricky (Morris Chestnut).
İkisi de evde yaşıyor, ricky'nin annesinin tercih ettiği ailedeki hiç kimse için bir sır değil. Üniversite futbol bursuna giden yetenekli bir atlet. Dough Boy kötü bir kişi değil, ama alkol ve uyuşturucu içine ve er ya da geç kötü sorun bulacaksınız. Günlerinin çoğunu ön merdivenlerde içiyor, komplo kuruyor, dargınlıklarını
besliyor. Şiddetin hayat kurtaran bir gerçeklik olduğu bir mahallede yaşıyorlar, polis helikopterinin spot ışıkları nın bir esir kampındaki ışıklar gibi olduğu, silahların her yerde olduğu, bir çocuğun köşedeki dükkana inip eve sağ çıkamayacağı bir yerde. Polisleri bir işgal gücü olarak resmeden Singleton, özellikle kendinden
nefret eden, otoritesini genç siyahlara zorbalık etmek için kullanan siyah bir polistir. Bir ya da iki hafta yaz boyunca, Tre hayatının tüm yönleriyle test edilecek bir araya gelir: kız arkadaşı, babası ile ilişkisi, onun dostluklar ve yerel sokak çetelerinin tehlikeleri. Singleton'ın senaryosu iyi inşa edildi; karakterleri ve
motivasyonlarını bildiğimizi hissederiz, ve böylece neler olup bittiğini ve neden olduğunu anlayabiliriz. Daha az önemli bir film yüzeysel bir şekilde bu malzeme manipüle olabilir, iyi ve kötü geniş vuruş ile karakterleri boyalı, sonunda bir çatışma kurmak, şiddet ve silah bir sürü kullanarak iyi ödüllendirmek ve geri kalanı
cezalandırmak. Singleton hikayesini bu şekilde kucaklamayacak kadar önemsiyor. Örneğin, filmin geç saatlerinde , sahnenin ertesi sabahı - Dough Boy'un karşıdan karşıya geçtiği ve Sessizce Tre'ye konuştuğu sahneyi izleyin; Ne olacağını bilir, arkadaşının da bu tuzaktan kaçmasını, geleceğini fark etmesini ister. Boyz N
Hood olgunluk ve duygusal derinliği vardır: Hiçbir ucuz planları vardır, hiçbir şey etkisi için atılır, gerçekçilik kolay dramatik kazançlar öncesinde yerleştirilir, ve seyirci derinden yer alır. Boyz N the Hood'un sonunda, sadece parlak bir yönetmenin ilk filmini değil, aynı zamanda çok önemli bir Amerikan filmini de izlediğimi
fark ettim. Bu makale 1991 filmi hakkındadır. Benzer unvanlara sahip çalışmalar için Boyz n da Hood (anlam ayrımı) (disambiguization) adlı yapıya bakınız. Eazy-E şarkısı için Boyz-n-the-Hood'a bakınız. 1991 yapımı john Singleton Boyz n the HoodTheatrical yayın afişiYönetmen: John SingletonYapımcı: Steve
NicolaWrittenides by John SingletonStarring Ice Cube Cuba Gooding Jr. Morris Kestane Laurence Fishburne Nia Long Angela Bassett Müzik byStanley ClarkeCinematographyCharles MillsEd byBruce CannonProductioncompany Columbia PicturesDistributed byColumbia PicturesRelease tarih 2 Temmuz 1991 (1991-07-
02) (Los Angeles) 12 Temmuz 1991 (1991-07-12) Running time112 minutesCountryUni United StatesLanguageEnglishBudget $6.5 milyon[1]Box office $57.5 milyon (Kuzey Amerika)[1] Boyz n the Hood, kapüşonlu drama filmlerini kapsayan 1991 yapımı amerikan filmidir. John Singleton'ın ilk uzun metrajlı filminde yazıp
yönettiği film. [2] Filmin başrollerinde Ice Cube, Cuba Cuba Jr., Morris Chestnut, Laurence Fishburne, Nia Long, Regina King ve Angela Bassett. Boyz n the Hood, babası Furious Styles (Fishburne) ile birlikte Los Angeles'ın güneyinde, mahallenin gelişen çete kültürüyle çevrili olarak yaşamaya gönderilen Tre Styles'ı
(Gooding Jr.) takip eder. Filmin adı, Ice Cube tarafından yazılan 1987'deki aynı adı taşıyan N.W.A adlı rap şarkısına atıfta bulunur. Singleton filmi ilk olarak 1986 yılında film okulunda uygulama şartı olarak geliştirdi ve 1990 yılında mezun olduktan sonra senaryoyu Columbia Pictures'a sattı. Yazı sırasında, kendi
hayatından ve tanıdığı insanların hayatından ilham aldı ve projeyi yönetmekonusunda ısrar etti. Ana fotoğraf Eylül 1990'da başladı ve Ekim-Kasım 1990 tarihleri arasında yerinde çekildi. Ice Cube, Gooding Jr. ve Nia Long'un küçük rollerinde yer alan film, sırayla çekilmesiyle dikkat çekmektedir. Boyz n the Hood'un
prömiyeri 2 Temmuz 1991'de Los Angeles'ta yapıldı ve on gün sonra ABD tiyatrolarında gösterime girdi. Film eleştirel ve ticari bir başarı, duygusal ağırlığı, oyunculuk ve yazma için övdü oldu. Kuzey Amerika'da $57.5 milyon hasılat elde eden film, 64. Film, 1991 Cannes Film Festivali'nde Un Certain Regard bölümünde
gösterildi. 2002 yılında, ABD Kongre Kütüphanesi onu kültürel, tarihi ve estetik açıdan önemli olarak kabul etti ve Ulusal Film Arşivi'nde korunması için seçti. [4] Plot 1984 Tre Styles, 1984, Los Angeles Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki Inglewood'da annesi Reva ile birlikte yaşamaktadır. Okulda kavga ettikten sonra,
öğretmeni Reva'ya çok zeki olduğunu, ancak dengesiz bir mizacı olduğunu ve otoriteye saygıdan yoksun olduğunu bildirir. Tre'nin geleceği hakkında endişelenen Reva onu crenshaw'da babası Jason Furious Styles ile yaşamaya gönderir. Tre kısa bir süre sonra arkadaşları Darrin Doughboy Baker, Doughboy Ricky'nin
üvey kardeşi ve ortak arkadaşları Chris ile tekrar bir araya geldi. Öfkeli hemen Tre ön çim yaprakları tırmıklı, iş ve sorumluluk onu bilgilendirdi. Chris, Furious'ın yaprakları tırmıklama ları için onlara ödeme teklifini küçümsüyor ve suç faaliyetlerine daha fazla karıştığını ima ediyor. O gece, bir hırsız eve girer ve Tre kaçarken
babasının ateş ettiğini duyar. Bir saat sonra iki polis memuru geliyor. Beyaz subay sivil ve profesyonel, siyah subay ise düşman ve diğer siyah erkekler için hor gösterir. Ertesi gün, Tre, Ricky, Ve Chris, Chris'in ölü bir insan vücudunun yerini bildiği yakındaki bir mahalleye giriyor. Onlar oradayken, bir grup genç kaldırımda
gezinip içiyor. vücut onların keşfi hakkında çocuklarla. Gençlerden biri ricky'yi futbol topuona fırlatarak kandırır. Doughboy kardeşi nden iğreniyor ve ona topu asla geri alamayacaksın. Doughboy yine de onu geri almak için çalışır, ama dövülür ve putatif kurşun hırsız tarafından vuruldu. Büyük çocuklar ayrılırken, onlardan
biri ricky onun topu döner. Günün ilerleyen saatlerinde Furious, Tre ile balık tutmaya gider ve ona Vietnam Savaşı'ndaki askeri deneyimlerinden bahseder. Tre'ye asla orduya katılmamasını tavsiye etti ve siyah bir adamın orduda yeri olmadığını savundu. Tre ve Furious eve döndüklerinde, Doughboy ve Chris'in
verandasından bakan utanmış Brenda ile hırsızlıktan tutuklandıklarını görürler. Yedi yıl sonra: Yedi yıl sonra, bir barbekü partisinde, Doughboy, şimdi Crips çetesine katılan genç bir yetişkin,[6] chris de dahil olmak üzere arkadaşlarının çoğu ile birlikte, şimdi felç ve zımni bir kurşun yarası sonucu tekerlekli sandalye
kullanır, ve yeni arkadaşlar Dooky ve Monster , Aynı zamanda Crip üyeleri. Ricky, şimdi crenshaw Lisesi'ne geri çalışan bir yıldız, onun bekar annesi Brenda, kız arkadaşı Shanice ve genç oğlu ile yaşıyor. Tre olgun ve sorumlu bir genç haline gelmiştir, Fox Hills Mall bir giyim mağazasında çalışıyor, ve onun kız arkadaşı
Brandi ile üniversiteye gitmek istiyor. Onunla olan ilişkisi Tre'nin seks yapma arzusu yüzünden gerginken, dindar bir Katolik olan Brandi düğün den sonrasına kadar beklemek istiyor. Ricky Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden burs almayı umuyor. Bir İşveren bir ziyaret sırasında, Ricky o hak kazanmak için oturdu en az
700 puan gerektiğini öğrenir. Ricky ve Tre birlikte sınava girerlerse, daha sonra Furious'ı iş yerinde ziyaret ederler. Öfkeli siyah toplumda mülkiyet değerleri azalan tehlikeleri hakkında konuşmak için Compton götürür. O gece, yerel bir sokak yarışı mitinginde Ricky, Tre'nin arabasının önünde bir caddede yürürken Tre ile
karşı karşıya kalan Bloods çetesinin bir üyesi olan Ferris tarafından kabaca itilir. Bu, Doughboy'un bir tabanca savurarak kan çetesini savuşturmasıyla sonuçlanan bir tartışmaya yol açar. Birkaç dakika sonra Ferris arabasından havaya makineli tüfekle ateş ler, bu da herkesin paniğe kapılmasına ve kaçmasına neden olur.
Tre Ricky ile ayrılır ve Los Angeles'tan ayrılmak istediğini belirtir, ama kısa süre sonra polis tarafından tutuklanılır. Kıdemli subay, yedi yıl önce öfkelinin hırsızlık çağrısına cevap verenle aynı kişi ymiş. Tre'yi silahıyla korkutuyor ve tehdit ediyor. Tre Brandi'nin evini ziyaret eder ve yıkılır. Onu teselli ettikten sonra, ilk kez
sevişirler. Ertesi gün, ve Doughboy tartışıyor. Ricky ve Tre yakındaki bir mağazaya doğru yürürken, Ferris ve Street Bloods'ın mahallede dolaştığını görürler ve onlardan kaçınmak için arka şeritlerden geçerler ve Ricky ayrıldıklarını önerir. Tre dönerken Ricky, rakiplerin arabası Ricky'nin arabalarını kesiyor. Ricky kaçmak
için arkasını döndü ama Ferris'in adamlarından biri onu çift namlulu tüfekle vurarak öldürdü. Doughboy, Chris, Dooky ve Monster sorun hissediyorum, ama Tre ile çok geç yetişmek. Yıkılmış ve çaresiz kalan beş çocuk Ricky'nin cansız bedenini eve taşır. Brenda ve Shanice Ricky'nin cesedini gördüklerinde gözyaşlarına
boğulurlar ve doughboy'u suçlarlar. O gece, perişan Brenda Ricky SAT'ın sonuçlarını okur ve 710 puan aldığını öğrenir. Diğer çocuklar Ricky'nin saldırganlarından intikam yemini ediyor. Öfkeli, Tre'yi 357'lik Magnum'unu almaya hazırlanırken bulur ancak Tre'yi intikam planlarından vazgeçmeye ikna eder. Kısa bir süre
sonra, Tre Doughboy, Dooky ve Monster katılmak için gizlice girer. O gece, dördü Ricky'nin katillerini bulmak için Doughboy'un üstü açık arabasında arama yaparken Tre arabadan inmek istedi ve eve gitti. Furious'ın sonsuz bir şiddet döngüsüne girmesini engellemekte haklı olduğunu fark eder. Tre eve geldiğinde, Öfkeli
onu bekler, ama ikisi tek kelime etmeden odalarına çekilirler. Doughboy, Dooky ve Monster bir fast-food restoranın otoparkında üç saldırganbulmak ve bir araba çekim hazırlamak. Varlıklarını sezen Bloods arabayı fark eder ve kaçmaya çalışır, sadece Monster'ın üçünü de AK-47 ile vurması, birini öldürmesi, ricky'nin
katilini ve Ferris'i yaralaması. Doughboy arabadan iniyor, Ricky'i vuranı vuruyor, sonra Ferris'le yüzleşiyor. Ferris tetiği çektiğini ve doughboy'a hakaret ettiğini inkar eder. Ertesi sabah, Doughboy Tre'yi ziyaret eder ve arabadan inmek istemesinin nedenlerini anlar. Doughboy, bir gece önce işlediği cinayete misilleme
yapılacağını biliyor ve suça takılan yaşam tarzının sonuçlarını kabul ediyor. Amerika'nın gettodakilerin akıbetini neden umursamadığından yakınıyor ve ne yazık ki Ricky'nin ölümünden sonra ailesi olmadığını ve Brenda'nın bunu inkar ettiğini belirtiyor. Tre onu öper ve Doughboy'a hala bir kardeşi olduğunu söyler. Son söz,
Doughboy'un Ricky'yi ertesi gün gömülü gördüğünü ve iki hafta sonra öldürüldüğünü gösteriyor. Tre ve Brandi sırasıyla Atlanta'daki Morehouse ve Spelman Kolejleri'ne giderler. Cast Cuba Gooding Jr Jason 'Tre' Styles III Desi Arnez Hines II olarak Tre yaş 10 Angela Bassett olarak Reva Devereaux Laurence Fishburne
Jason 'Furious' Styles Jr. Ice Cube olarak Darren 'Doughboy' Baker Baha Jackson olarak Doughboy Yaş 10 Morris Kestane olarak Ricky Baker Donovan McCrary olarak Ricky Yaş 10 Nia Long Olarak Brandi Brown Brandi olarak Redge Yeşil comme Chris 'Little Chris' Kenneth A. Brown comme Chris âge 10 Whitman
Mayo Old Man John Singleton olarak Postacı Dedrick D. Gobert olarak 'Dooky' Baldwin C. Sykes olarak 'Monster' Tracey Lewis-Sinclair Shaqua Alysia Rogers shanice Regina King olarak Shalika Lexie Bigham, Mad Dog Raymond Turner rolünde Ferris Lloyd Avery II rolünde Ferris'in Tetikçisi (Knucklehead #2) Jessie
Lawrence Ferguson, Memur Coffey rolünde[7] Singleton filmi kendi hayatına ve tanıdığı insanlara dayanarak yazdı. [8] Bir film okuluna başvururken, başvuru formundaki sorulardan biri filmler için üç fikir tanımlamaktı. Singleton'ın fikirlerinden biri 84'ün Yazı'sıdır ve daha sonra Boyz n the Hood olmuştur. Yazarlık sırasında
Singleton, 1986 yapımı Stand by Me filminden etkilenmiştir ve bu film hem dört genç çocuğun bir cesedi görmek için bir yolculuğa çıktığı erken bir sahneye hem de ana karakter Doughboy'un solma-out kapanışına ilham kaynağı oldu. Sonunda, Singleton senaryoyu korudu ve projeyi yöneteceği konusunda ısrar etti ve



daha sonra filmin retrospektif gösteriminde Bu filmi Idaho veya Encino'dan kimse yapmayacaktı açıklamasını yaptı. [2] Senaryoyu 1990'da Columbia Pictures'a sattı ve komedi-drama filmi do the Right Thing (1989) filmine benzer bir film yapmak için hemen ilgiden filme yeşil ışık yaktı. Doughboy rolü özellikle Ice Cube için
yazılmıştır, Singleton Arsenio Hall Show'da stajyer olarak çalışırken bir araya geldi. Singleton ayrıca, stüdyonun Ice Cube'un rap grubu N.W.A.'nın bir üyesi olarak pozisyonundan haberdar olmadığını belirtir[8] Singleton, seçmelere ilk kez katıldıkları için gooding ve kestanenin kadroya çağrıldığını iddia eder,[8] Fishburne
ise Singleton'ın pee-wee's Playhouse'un setinde onunla tanışmasının ardından kadroya alındı. Uzun film tasvir alanında büyüdü ve şöyle dedi: Bu gerçek hissettim genç bir aktör olarak benim için önemliydi, çünkü okuldan eve gitmek ve geceleri silah sesleri duymak nasıl bir şey olduğunu biliyordum. Bassett film
yapımcısını sette küçük kardeşi olarak nitelendirdi. Yaklaşık üç yıldır Los Angeles'tve ben, çalışıyor, çalışıyor, film yapmaya çalışıyorum, diyor. Konuştuk, seçmelere katıldım ve bana bir şans verdi. O zamandan beri onunla çalışmayı bekliyorum. [2] Film sırayla çekildi ve Singleton daha sonra film devam ettikçe
Singleton'ın yönetmen olarak ayak uydurdukça kamera çalışmalarının geliştiği kaydedildi. [2] Filmde bir cameosu vardır ve Doughboy ve Ricky ön bahçede kavga ederken postaları Brenda'ya teslim eden bir postacı olarak görünür. Resepsiyon ve Legacy Critical tepki İnceleme toplama sitesi Rotten Tomatoes film 69
yorum ve 8.41/10 ortalama puanı dayalı% 96 onay derecesi verir. Sitenin eleştirel fikir birliği okur: Iyi hareket ve zengin Tematik olarak, Boyz N hood çok daha fazla derinlik ve şefkat ile çok daha fazla derinlik ve şefkat ile birçok benzer fikirli filmler onun başarısı esinlenerek kentsel Amerika gözlemler. Metacritic'te film, 20
eleştiriye dayanarak 100 üzerinden 76 puan aldı ve bu da genel olarak olumlu eleştiriler olduğunu belirtti. [11] Boyz n the Hood'un kültürel etkisi Gooding ve Long'un oyunculuk kariyerine başladı. ondan önce nispeten bilinmeyen. Ayrıca Ice Cube'un Hollywood aktörü kariyerine başladı ve Angela Bassett'in başrol
oyuncusu oldu. Film, Lupe Fiasco, Game ve Ice Cube'un eserleri de dahil olmak üzere diğer çalışmalarda birkaç kez referans alınmıştır. 1994'te İngiliz Ormanı'nın DJ'i Remarc ve Lewi Ricky adında bir şarkı ürettiler. Şarkının kendisi, özellikle Ricky'nin öldürüldüğü sahnede, filmden çeşitli ses ısırıklarından oluşan bir
yapıya sahiptir. Ice Cube da film Check Yo Self anlamına gelir, ilan Ben hamur yapmak ama bana Dough Boy demeyin / Bu lanet bir film değil. 2008 yapımı Be Kind Rewind filminde Ricky'nin çekildiği sahneye küçük bir gönderme vardır. 12 Temmuz 2011'de mo'Nique, Boyz n the Hood'un 20. Amerikalı rapçi Vince
Staples, Ricky'nin Norf Norf şarkısında sırtından vurulduğu sahneyi ifade eder ve dinleyiciye filmin yetiştirilme tarzı üzerindeki etkisini bildirmiştir. 2016'da 21 Savage, Ricky'nin No Heart şarkısında ricky'nin öldürülmesinden söz etti ve 21 Savage Boyz N The Hood değil ama ben sana karşı çıkıyorum / Arkadan vur yo'
dedi. Popüler kültürde, Avustralyalı alternatif rock grubu TISM 1992'de boyz n the Hoods adlı canlı bir VHS yayımladı, kapağı filmin orijinal VHS kutusunun bir parodisi olarak sunuldu, ancak kapağında bir üretim hatası nedeniyle var olmayan filmin tism konseri ile değiştirilmeyebaş olduğunu belirten yanlış bir uyarı yla.
Boyz n the Hood'un karakterleri ve sahneleri 1996 yapımı Amerikan suç komedisi parodi filmi Don't Be a Menace to South Central'da parodilenmiştir. 2015 yapımı Amerikan komedi filmi Get Hard'da Kevin Hart'ın karakteri, yıllar önce imal edilen hapsedilmenin nedenini konuşmaya davet edildi. Bir hikaye için oynarken, O
Boyz n the Hood son sahnesini anlatıyor, Will Ferrell karakterine kendi deneyimi olarak geçen. Oscar Ödülü ve Onur Kategorisi En İyi Yönetmen John Singleton Aday En İyi Özgün Senaryo Aday BMI Ödülleri Stanley Clarke Kazandı NAACP Image Awards En İyi Film Won MTV Film Ödülleri Yılın En İyi Yeni Film
Yapımcısı John Singleton Kazandı New York Film Eleştirmenleri Circle En İyi Yeni Yönetmen Kazandı Political Film Society For Peace İnsan Hakları Aday Yazarlar Guild of America En İyi Özgün Senaryo John Singleton Aday Genç Sanatçı Ödülü[12] Boyz n the Hood, Kanal 4 tarafından hayatınızda izlenecek 50 filmden
biri olarak seçildi. Amerikan Film Enstitüsü AFI 100 yıldönümü listeler ... 100 Film Anniversary Edition) – Aday Soundtrack Yıl Albüm Peak liste pozisyonları Sertifikalar ABD R &amp; B 1991 Boyz n Hood Publié: Juillet 9, 1991 Etiket: Qwest / Warner Bros Records 12 1 ABD: ABD: Ayrıca 1990'larda Film Portalı ABD
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