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MAF, MAFFER, MAFFIA

GUNS, GORE & CANNOLI
Laat je niet misleiden door de Engelstalige titel met Italiaanse invloeden: 
dit is wel degelijk een onafhankelijke geproduceerde Belgische actiegame. 
Tijd voor een bezoek aan de ontwikkelaar.
DOOR STAN CASSIERS

T
erwijl fans van de zeldzame 
Belgische games het vooral hebben 
over de nakende release van het 
sprookjesachtige platformactiespel 

Woolfe: The Red Hood Diaries, het vorige 
zomer op pc uitgebrachte fantasyrollenspel 
Divinity: Original Sin van Larian Studios én 
het op stapel staande Kickstarter-succes 
Sunset van het Gentse Tale of Tales, vliegt er 
momenteel nog een andere veelbelovende 
titel lichtjes nonchalant onder de radar. 
De game mag het in vergelijking met de 
drie andere zopas vernoemde Belgische 
gameproducties dan wel iets kleinschaliger 
aanpakken, het ontbreekt de makers 
alvast niet aan de nodige ambitie. Guns, 
Gore & Cannoli is binnenkort speelbaar als 
downloadtitel op PlayStation 4.

Bonte stijlmix
Qua genre zit het spel onmiskenbaar 
geworteld in het side-scrolling 
shootersegment. Denk maar aan 

arcadeklassieker Metal Slug of het dit jaar 
verschenen Mercenary Kings, maar dan 
met sfeer- en stijlelementen van zowel The 
Godfather, Mafi a als zelfs Max Payne erin 
verwerkt. De actie speelt zich af tijdens de 
drooglegging in de jaren twintig in Thugtown, 
een fi ctieve stad in de Verenigde Staten. 
Vinnie Cannoli is een klassieke gangster die 
zijn diensten verkoopt aan de hoogste bieder 
in het misdaadmilieu. Wanneer de lokale 
maffi oso Frankie spoorloos verdwijnt, neemt 
hij de taak op zich om hem op te sporen 
en terug naar zijn criminele handlangers te 
brengen. Daarbij komen allerlei rivaliserende 
bendes op geregelde tijdstippen stokken in 
de wielen steken. Er zit niets anders op dan 
onophoudelijk met een roestige tommygun en 

een afgezaagde tweeloop het vuur te openen, 
dekking te zoeken achter kratten en tonnen én 
explosieve projectielen weg te slingeren. En, 
tot overmaat van ramp — hou je vast — zijn de 
meeste inwoners van de virtuele stad na het 
drinken van een link goedje getransformeerd 
in bloeddorstige zombies. Dat lees je goed: 
een maffi ashooter met zombies! Dat lijkt op 

Als wiseguy 
moet je het niet 
alleen tegen 
medegangsters 
maar ook tegen 
weerwolven en 
zelfs zombies
opnemen
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