
SCIENCEFICTION DE OORLOG WINNEN: TEKENAAR VAN SAMOERAI 
BLAAST NIEUWE WIND DOOR HEROIC FANTASY

In liefde en oorlog is
alles geoorloofd

De oorlog winnen is de weergaloze 
stripbewerking van Gagner la guerre, 
een van de beste en meest bejubelde 
fantasyromans van de laatste jaren uit 
Frankrijk. Het is een adembenemend 
verhaal, met epische scènes in het Italië van 
de Renaissance. Vijf delen zouden moeten 
verschijnen van deze reeks die alles heeft 
om uit te groeien tot een absolute topper. 
Met dit eerste album overtreft de tekenaar 
van Samoerai alvast alle verwachtingen. 
Hij voert een rechtlijnig en cynisch 
hoofdpersonage op dat in de klauwen valt 

van mensen die nog uitgekookter zijn dan 
hijzelf.
Frédéric Genêt: ‘Op een of andere manier 
wist ik al lang dat ik het ooit tot een 
volwaardig auteur zou schoppen. Vandaar 
dat ik altijd al notities heb verzameld 
over van alles en nog wat. Toen ik op de 
Gagner la guerre viel wist ik het meteen: 
dát wilde ik doen! Ik contacteerde de 
auteur die onmiddellijk voor het idee 
gewonnen was.’ Twee keer gooide hij zijn 
storyboard in de prullenmand en begon 
hij van voren af aan. ‘Jaworski liet me 

helemaal vrij liet. Daarom moest ik keuzes 
maken. De moeilijkste was misschien wel 
hoe de originele vertelling in de ik-vorm 
omzetten naar de strip. Daarom creëerde 
ik personages die als enige functie hebben 
om de gedachten van de held te vertalen 
in de vorm van dialogen. Ik heb er ook 
wat humor ingestopt en extra pathos in de 
uitdrukkingen van de personages. 
Op die manier probeer ik sympathie 
op te wekken voor die ploert van een 
Benvenuto.’

Benvenuto Gesufal
Benvenuto is een kind van de Via Mala. 
Op piepjonge leeftijd geeft hij al blijk 
van een scherp observatievermogen 
en een buitengewone behendigheid. 
Het gros van zijn kindertijd wacht 
hij vergeefs op een vader die nooit 

meer terugkomt. Daarna volgt hij een 
atypische opleiding voor een jongen 
van de straat. Benvenuto heeft het 
moeilijk met gezag en sluit zich aan 
bij de soldaten van de falanx om zijn 
gokschulden af te lossen. Hij doet hij 
mee met het beleg van Kaellsbruck en 
scherpt er zijn vechtlust aan. Na de 
oorlog stelt hij zijn skills ten dienste 

van de Gilde van de Fluisteraars, de 
meest geduchte huurmoordenaars van 
Ciudalia. De grofgebekte Benvenuto is 
een cynicus tot in de nieren en verwacht 
niet meer van het leven dan enkele 
vleselijke geneugten. Maar helaas 
voor hem: hij is net iets te slim om 
het hoekje om te gaan als een 
gewone sterveling.
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Een rijke stinkerd overhoopsteken bij zijn maîtresse: het lijkt een koud 
kunstje voor een van de meest beloftevolle huurmoordenaars van 
Ciudalia. Maar niemand heeft Benvenuto Gesufal gezegd dat de klant 
een maliënkolder zou dragen én vergezeld zou zijn door een gewiekste 
tovenaar! De jager wordt prooi. Plots zit Benvenuto verstrikt in een 
complot dat zijn petje helemaal te boven gaat. Een complot dat bovendien 
teruggaat naar een verleden dat hij al lang achter had gelaten... En dat nu 
ook zijn toekomst dreigt te verkorten!
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Expeditie Kallsbruck, 
acht dagen voor 

de slachting.

Mik op de 
chef. Woiwode 
Bela, de man 
in ’t midden.

Mis ’m niet, 
Benvenuto.

Maak je geen 
zorgen, Welf. 

Zelfs een sukkel 
als jij kan de 

man niet missen.
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?

Alles 
goed, don 

Benvenuto?
Moge onze 

godin je be-
schermen, don 

Benvenuto.

En jou, 
padre!

Weer ’n 
nieuwe dag, 

padre.

GEEF! 
Sneller!

Ga nu maar thuis 
uithuilen.

Kan ik 
helpen?

Eh... don 
Benvenuto... 

ik...

?!

Ciudalia, hoofdstad van het oude 
rijk. ’n Republiek bij de zee, 

bestuurd door twee podesta’s 
en een senaat.

Drie jaar later...
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Moge de godin 
je beschermen, 

Benvenuto!

Graag gedaan. 
Maar ik heet niet 
zomaar ‘Welkom’, 

natuurlijk!

ik... wilde niet... 
Alstublieft. Eh... er 

is niks gebeurd.

O! Dank 
u, don 

Benvenuto!

Maar... 
maar...

Ook vriend-
schap heeft ’n 
prijs, makker!

En de 
groeten 
thuis!

Moge de 
godin je be-
schermen.

Bedankt, 
padres!

ik wist dat ik 
je hier zou vinden, 

schurk!

?!
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We werden bijna 
geënterd door piraten, 

net buiten Ressina. Maar 
we zijn er met de schrik 
vanaf gekomen! Geluk-

kig maar.

Viel best 
mee!

Dat sla ik 
niet af...

Hoe was 
de reis?

Wat geweldig 
om je terug te zien! 
Kom! We gaan wat 

drinken.

Je leeft dus 
nog. Dat is bijna 

een mirakel!

De padres geven me elke 
ochtend de zegen van 

de godin.
ik ben 

onster-
felijk!

Sinds wanneer 
ben je terug, 
leegloper?

De Colorada liep 
vanochtend de haven binnen. 
Na ’n reis van zes maanden 
eindelijk terug in Ciudalia.

WELF!

We hebben 
ook enkele dagen 

vreselijk weer ge-
had, maar verder... 
geen wolkje aan 

de lucht.

We konden zelfs 
het verboden land 
van de vijf valleien 

zien.

’n Prach-
tige streek. 

Adembenemend!

Nee? Wat 
bedoel je?

Hm. Je zult Avallonea 
niet snel terugzien, 
vrees ik, makker.
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