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andere smelten of gooien rotzooi of scherpe 
voorwerpen naar je knikker. En dan zijn er 
nog strategieloze zwalpers, die je ongeremd 
met blauwe bonen kunt doorzeven. Tijdens 
een bezoek aan een stripclub, kwamen we 
zelfs oog in oog te staan met zweepslaande 
zombiestrippers. De controls bestaan uit 
springen, door de knieën duiken, schieten, 
werpen en schoppen (tegen voorwerpen). 
Omdat de vijanden soms gevaarlijk dichtbij 

komen, heb je de neiging om ze ook weg 
te meppen of trappen maar dat bleek in de 
demoversie de we te spelen kregen alvast 
niet te kunnen. Verder beloven de makers ook 
omgevingselementen als gas, stoom en vuur 
die in de gameplay verweven zullen zitten, 
en naar platformtraditie als te ontwijken 
obstakels in de mix zullen worden gegooid. 
De game beschikt ook over een co-op-modus, 
waarbij Vinnie versterking krijgt van een 

BOTTOMLINE

Guns, Gore & Cannoli gebruikt zijn erg leuke 
striplook prima om een totaal van de pot gerukt 
maffi averhaal op het scherm te knallen. 

tweede held, Paulie genaamd. De tegenstand 
is met z’n tweeën alvast een stuk heftiger, wat 
deels aan het hogere aantal vijanden te wijten 
valt. De productie zou rond februari/maart 
klaar moeten zijn. Momenteel zijn de makers 
nog druk aan het programmeren om de 
game ook naadloos op PS4 te doen draaien. 
PlayStation houdt wat dat betreft mee een 
oogje in het zeil. Zo kregen de makers de 
voorbije maanden feedback met tips en 
suggesties om het spel beter te maken. Maak 
daar maar ‘nog beter’ van.  

Denk aan Suske 
en Wiske, vermengd 
met Kuifje. En The 
Godfather, dus

Hoe kwamen jullie op het idee voor deze 
genremix? 
BENJAMIN: “Het idee is eigenlijk heel 
lang geleden al ontstaan. We maakten 
meer dan tien jaar geleden tijdens 
onze animatieopleiding een kortfi lm als 
afstudeerproject. In Hell Bent For Whiskey 
zaten eigenlijk alle elementen al verwerkt: 
de maffi a tijdens de jaren twintig, illegale 
alcohol, zombies.”
MATTIAS: “Met de komst van mobiele 
games en onafhankelijke spelontwikkelaars 
leek het ons leuk om daar iets meer mee 
te doen. We hebben het verhaal uiteraard 
uitgebreid, en interessanter proberen te 
maken. De kortfi lm was heel basic.”  

Jullie behaalden op Steam de Green-
light-status in amper enkele dagen tijd, 
dat is alvast een mooi begin. 
BENJAMIN: “Ja, we plaatsten een trailer 
en wat info over de game online, en 
meteen waren alle reacties overwegend 
positief. We stonden met het spel ook 
op verschillende beurzen, waaronder 
Gamescom en FACTS. De meest gehoorde 
response was dat de game verslavend is. 

Vooral als je ’m samen speelt.”
MATTIAS: “Die co-op-mogelijkheid kwam 
er op herhaaldelijk verzoek van mensen die 
de trailer gezien hadden en zich afvroegen 
of het spel ook met twee gespeeld kon 
worden. Die optie bouwden we dan in voor 
de voorbije beurzen, en dat bleek 
wel aan te slaan.”

Kan je het volledige spel 
met twee doorlopen, 
of slechts een aantal 
specifi eke levels? En, 
spreken we over on- of 
offl ine co-op? 
BENJAMIN: “Alles zul 
je met twee kunnen 
doorlopen. Wel niet 
online, want daar hebben 
we echt niet voldoende 
productietijd en 
-middelen voor. 
Ons team bestaat 
uit vier mensen. 
En iedereen is al 
meer dan twaalf 
maanden fulltime 

aan de slag met de game om alles tegen het 
eerste kwartaal van 2015 klaar te krijgen.”

Hoe moeilijk was het om dit project 
gefi nancierd te krijgen? 

BENJAMIN: “We dienden een 
dossier in bij het VAF Gamefonds 
en daar vonden ze het meteen 
de moeite om erin te investeren. 

Zij schieten de helft van het 
productiebudget voor.”

MATTIAS: “De andere helft 
bestaat uit eigen inbreng, 

waarvan een groot stuk 
afkomstig is van Crazy 
Monkey Studios en Cronos 

die samen het spel uitgeven. 
We zijn het project bij Cronos 

komen voorstellen toen we 
de steun al van het VAF 
hadden, anders hadden 
we de productie wellicht 
nooit van de grond 
gekregen.” 

Zo is Tony Soprano naar 
verluidt ook begonnen.

De game telt zo’n negen levels 
die zich allemaal in een ander 

deel van de stad afspelen.
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