
Als je fan bent van Dark Souls of
Darksiders, en je maar niet ge-
noeg kunt krijgen van duistere
fantasy, dan is Lords of the Fal-
len zeker iets voor jou. In deze
actie-rpg speel je als Harkyn, die
zijn zonden als runes op zijn ge-
zicht draagt. Wanneer een leger
goden het rijk van de mensen
aanvalt, wordt Harkyn losgela-
ten en krijgt hij een kans op ver-
lossing. Hoewel de game genoeg
uitdaging biedt, heb je iets meer
overlevingskans dan Dark
Souls.
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Mislukt uitvin-
der Cade Yea-
ger treft in een
verlaten bios-
coop Optimus
Prime aan, de
a a n v o e r d e r
van de Auto-

bots. Die zijn intussen vogelvrij
verklaard zodat Cade meteen de
CIA over de vloer krijgt. De
Transformers moeten uitgeroeid
worden. Het format van deze
filmreeks ligt vast: een overdaad
aan explosies, een hyperkineti-
sche montage en nietszeggende
oneliners die in spervuur op je af-
komen. Mark Wahlberg vraagt
zich zichtbaar af wat zijn rol is te-
midden de digitale chaos. (hm) 

Hyperkinetisch
Een keer per
jaar z i jn al le
misdaden in de
V.S. toegela-
ten. Niemand is
dan veilig voor
de bendes die
door de steden

trekken en genadeloos mensen af-
maken. Een politieagent verloor
bij de vorige ‘purge’ zijn zoontje en
zint op wraak. Terwijl hij de stra-
ten afschuimt, redt hij een moeder
en dochter. De nacht is echter
lang. ‘The Purge : Anarchy’ is
voer voor liefhebbers van voor-
spelbaar en extreem geweld. De
aanwezigheid van Frank Grillo als
antiheld krikt het niveau enigs-
zins op. (hm)

Zuiveringsritueel

Op zijn vierde album stelt de Brit-
se zanger James Blunt de maan-
landing gelijk aan het gevoel dat
je hebt bij je eerste liefde. Iets van
gigantische omvang, dat qua im-
pact nooit meer te benaderen
valt. Hetzelfde kan gezegd wor-
den van zijn carrière. De Brit wil
terug naar die eerste liefde. Ver-
standige keuze?

Maanlanding

‘Big Music’ is het 16e Simple
Minds album en het eerste nieu-
we studio-album in 5 jaar. De
band die in de 80’s de hits aaneen-
reeg, klinkt uiterst vitaal in de 12
herkenbare, energieke songs. De
deluxe versie van dit album bevat
naast de cd ook een bonusdisc
met extra tracks en een dvd met
clips en ‘behind the scenes’. 

Uiterst vitaal
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De marktwaarde van Jennifer Aniston is niet zo hoog meer als enkele
jaren terug en dat geldt evenzeer voor haar onfortuinlijke personage in
de flamboyante misdaadkomedie ‘Life of Crime’.
Ordell Robbie (Mos Def) en Louis Gara (John Hawkes) hadden het
perfecte plan. Eerst societyvrouw Mickey (Jennifer Aniston) ontvoe-
ren, dan een miljoen dollar losgeld eisen van haar steenrijke man
Frank (Tim Robbins) om vervolgens te rentenieren in zonnige oor-
den. Helaas is Frank niet onder de indruk, want hij is zijn vrouw liever
kwijt dan rijk ; zijn maîtresse hoort het graag. En er zijn nog wel meer
mensen die roet in het eten gooien. Niet in het minst Mickey, die al
snel een band opbouwt met haar ontvoerders. Een dik anderhalf uur
krijg je puur vakwerk te zien met gevatte dialogen, een intelligent sce-
nario vol opportunistische personages en funky seventies muziek. De
wisselende allianties en opeenstapeling van foute beslissingen, ver-
hoogt de spanning en het amusement aanzienlijk. Iedereen belazert
iedereen, maar de uitkomst blijft onzeker. Jennifer Aniston acteert zo-
waar boven haar normale doen en geeft prettig weerwerk aan Mos Def
en zijn kornuiten. ‘Life of Crime’ gooit genreclichés feilloos door el-
kaar en komt nooit geforceerd over. Zo mogen ze er nog maken. (hm) 

Misdaad loont (niet) Film vande week

Pieter-Jan De Smet, Roland Van Campen-
hout en Frederik Sioen maken onder de noe-
mer De Piepkes kinderliedjes die met plezier
buiten de lijntjes kleuren. Net als de veelkleu-
rige prenten waarmee Sarah Yu Zeebroek de
fantasierijke, soms grappige maar ook melan-
cholische wereld verbeeldt die in de teksten
opbloeit. Een boek+cd vol plezier. Hoeraar!
Hoeraar!, uit bij Paard.

Buiten de lijntjes

De zoektocht naar buitenaards leven staat in
het middelpunt van de belangstelling. Ster-
renkundigen aan de beste universiteiten ter
wereld beweren met droge ogen dat ze binnen
een paar jaar een tweede Aarde zullen vinden.
Eens werden de planetenjagers beschimpt als
zoekers naar ‘kleine groene mannetjes’. Nu lei-
den ze een van de meest bloeiende vakgebie-
den in de wetenschap. 
Planetenjagers, Lucas Ellerbroek, uit bij Prometheus.

Buitenaards leven
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