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De broers Mattias en Benjamin Claeys kwamen 
met het concept van Guns, Gore & Cannoli op de 
proppen. Tijd om hen aan de tand te voelen over 
hun geesteskind en connecties met de maffi  a.

MATTIAS & BENJAMIN CLAEYS 
HAALDEN INSPIRATIE NIET UIT EIGEN FAMILIE

“Vinnie en Paulie 
zijn géén broers”

Zijn de twee hoofdpersonages Vinnie en 
Paulie, waar je in co-op mee speelt, ook 
broers van mekaar?
BENJAMIN CLAEYS: “Euhm, in maffi atermen 
zijn ze wel familie, ja. (lacht) Neen, Paulie 
heeft eigenlijk geen functie in het verhaal.”
MATTIAS CLAEYS: “Vinnie Cannoli is de 
échte hoofdfi guur. Hij verschijnt ook in de 
cutscenes. Paulie is eerder een rechterhand.” 

Hoe rijm je maffi a-actie met zombies? Hoe 
passen die twee samen in het verhaal? 
BENJAMIN: “Het verhaal speelt zich af tijdens 
de Amerikaanse  drooglegging, inclusief alle 
bijhorende illegale drankstokerij. Tijdens de 
viering van Saint Patrick’s Day — voor velen 
een geldig excuus om veel te drinken — duikt 
er vergiftigde alcohol op. Iedereen die ervan 
drinkt, verandert in een zombie.”

MATTIAS: “De zombies zijn de 
gemeenschappelijke vijanden in het spel. Er 
duiken ook nog verschillende maffi abendes 
op die het op jou gemunt hebben, maar die 
strijden op hun beurt ook tegen de zombies. 
Zij overleven omdat ze zwaarbewapend zijn, 
in tegenstelling tot de gemiddelde burgers 
in de stad.”

papier alvast een merkwaardige mix, maar 
in de praktijk werkt het wél. De halfdoden 
zitten mooi in de handgetekende grafi sche 
maffi astijl van het spel geïntegreerd, op 
een manier die herinneringen oproept aan 
een typisch Belgisch stripverhaal. Denk aan 
Suske en Wiske, vermengd met Kuifje. En 
The Godfather, dus. De volledige game zal 
uit acht of negen levels bestaan, die zich elk 
in een andere locatie in de stad afspelen en 

aaneengenaaid worden door geanimeerde 
tussenfi lmpjes. Een doortocht van begin tot 
einde zal rond de vier uur speeltijd in beslag 
nemen.

Een lach en een kogel
De focus ligt hoofdzakelijk op cartooneske 
schietactie, maar er is ook ruimte voor 
situatiehumor, het bespringen van platformen 
en sporadische omgevingsactiveringen: in de 

vorm van hendels, drukknoppen en deuren 
die bediend moeten worden om verder 
te raken. Je moet ook regelmatig dekking 
zoeken om kogelregens te overleven, maar 
weet dat de tegenstanders net hetzelfde 
kunnen doen. Zombies komen in verscheidene 
gedaantes en vormen. Sommige zijn snel, 
zoals die kopstootgevende rugbyspeler die 
ogenschijnlijk uit het niets opduikt, andere 
zijn traag. Bepaalde exemplaren ontploffen, 

De game wordt er niet echt 
makkelijker op in co-op, want 

de tegenstand groeit mee.
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