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Net zoals alle andere bewoners van Troy bezit de jonge smid Lanfeust één bijzondere en
unieke kracht. Hij kan metaal doen smelten. Wanneer hij in contact komt met het
zwaard van ridder Goud-Azuur blijkt hij over elke kracht te beschikken, een unicum in
de geschiedenis van Troy. Het betekent de start van een ongelofelijke saga die hem tot
in de ruimte leidt en weer terug.

M

et de verschijning van HET
IVOOR VAN MAGOHAMOTH, het
eerste deel in de reeks
LANFEUST VAN TROY, lanceerden tekenaar Didier Tarquin en scenarist
Arleston alias Christophe of Scotch
Arleston een nieuwe afgeleide van
het heroïc fantasygenre. Een groot
voorbeeld voor beide auteurs, OP
ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL, effende een
decennium tevoren het pad.
Lanfeust van Troy is een toonbeeld
van fantasie en fantasy en is gelardeerd met knipoogjes, schalkse scènes en komische situaties terwijl
het blijk geeft van een gezonde interesse in het grote avontuur en
epische saga’s in het spoor van
Conan of Star Wars, maar evengoed
put het qua stijl, aanpak en humor
uit het œuvre van Jack Vance, Terry
Pratchett en J.R.R. Tolkien. Qua
woordspelingen en andere slimmere uitingen van humor duikt
Arleston graag in de toverketel van
René Goscinny die met Asterix
een nog groter stripfenomeen
creëerde.

de
wereld
van
Troy waar
elke bewoner over een
magische
kracht beschikt.
De ene is al verrassender dan de andere
en is soms volstrekt
nutteloos (maar wel
grappig). Een
van hen is de
jonge Lanfeust die
met één
blik

QUEESTE
De serie speelt zich af in

I



ReeksTOP 50 nr. 15: lanfeust van troy

Als hommage aan de reeks ASTERIX komt een voorstelling van de wereld van Troy en de belangrijkste personages van pas aan het begin van elk album.

metaal kan doen smelten. In de
smidse van meester Grambol, gevestigd in het vredige dorpje Glinin, komt hij als leerling danig van
pas. Maar het avontuur komt snel
op de deur kloppen. In het gezelschap van Nicoledes, de wijze uit
Lanfeusts geboortedorp, trekt hij
met diens twee dochters (de preutse
C’ian en de speelse Cixi die zich
later opwerpt als het belangrijkste
nevenpersonage) op reis naar Eckmül, de hoofdstad van Troy om
zijn ontwaakte, absolute kracht
door de wijzen te laten bestuderen.
Onderweg worden ze bedreigd
door een bloeddorstige trol die weliswaar water schuwt, maar over een
onmetelijke fysieke kracht beschikt. Door een permanente betovering van Nicoledes stelt Hebus
zich voortaan dienstbaar op voor
zijn nieuwe vrienden die hij zal
vergezellen op hun lange, gevaarlijke tocht. Een niet te onderschatten tegenstand komt in de
gedaante van Thanos de piraat, een
avonturier zonder scrupules.

II

Talloze wendingen en ontdekkingen, schermutselingen en veldslagen, onverwachtse belevenissen en
een scheut drama beproeven de argeloze, maar moedige Lanfeust.
Soms beseft hij niet waarin hij is
verzeild, maar hij blijft een betrouwbare jongen met goede inborst terwijl het niet altijd meevalt
om de kracht in hem te exploreren.
De cyclus mixt avontuur met
humor, genreclichés met verrassende vondsten, humor met ernst,
maar ook emotionele scènes. De
auteurs hielden het zelf nauwelijks
droog bij het in beeld brengen van
definitieve scènes.

IN DE RUIMTE EN WEER TERUG
De hamvraag was of Lanfeust,
Hebus, Nicoledes, Cixi en C’ian
erin zouden slagen om Thanos het
hoofd te bieden en de Magohamoth tijdig te bereiken om de wereld van Troy voor de chaos te
behoeden. Een antwoord kwam er
in 2001, na acht delen, in het door
Talent vertaalde album HET FABU-

LEUZE BEEST, door Uitgeverij L in een
heruitgegeven bundeling herdoopt
in HET FABELDIER. Lanfeust versloeg
Thanos, maar met zijn avonturen
was het daarom nog niet afgelopen.
De achtdelige cyclus LANFEUST VAN
DE STERREN bracht hem in de ruimte
terwijl de eveneens als achtdelige
bedoelde vervolgcyclus LANFEUST
ODYSSEY hem terug naar huis
stuurde.

Zolang de trol Hebus onder controle gehouden wordt dankzij
een betovering is hij een hulpvaardig maatje van Lanfeust en
compagnie. Een keer de betovering is opgegeven of verbroken
is hij hun ergste nachtmerrie. Maar in dit geval gaat het om
een geintje. Hebus heeft gevoel voor humor... (uit LANFEUST VAN
TROY 2: THANBOS DE WELLUSTIGE)

OM TE LACHEN
Alle albums zijn gelardeerd met talloze knipoogjes naar liedjes, tvreeksen, films, dichters, stripseries
en -figuren en zowat alle uitingen
van populaire of historische cultuur. De woordspelingen zijn een
ander pak mouwen wegens niet altijd adequaat vertaald. Wie het
Frans machtig is, raden we aan om
de namen met overdreven articulatie uit te spreken. Dan lees je in
“trol Hebus” al eens een “trolleybus”. Andere namen ontleent
Arleston aan de werkelijkheid. Lanfeust is een vergeten gat in het
noordwesten van Brest waar fijnproever Arleston eens voortreffelijk

in een plaatselijk restaurantje at.
Eckmül verwijst naar de vuurtoren
Eckmühl die in het Bretoense Penmarch staat, maar ook als dusdanig
in de reeks voorkomt. En wie vermoedde in de zusjes Cixi en C’ian
twee Chinese zussen? De werkelijke
keizerin Cixi regeerde als keizerin
het land met ijzeren hand tot haar
dood in 1908.

MEER EN MEER
Door het snelle succes bij pers en
publiek ontwikkelde Arleston
diverse nevenreeksen die hij in de
loop van de jaren vermenigvuldigde. Vooreerst startte hij in 1997
de dolkomische reeks TROLLEN VAN

TROY die zich een driehonderdtal
jaar vóór LANFEUST VAN TROY
afspeelt. Daarin zien we voorouders van Hebus. Tetram en zijn
gezin ontfermden zich over het
vondelingenmeisje Waha die ook
geen blijf weet met haar krachten.
Het talent van tekenaar Jean-Louis
Mourier is gewaagd aan dat van
Didier Tarquin. Ze spelen allebei
hun zin voor detail, overdreven
expressies en heel wat aandacht
voor het vormgeven van kledij,
locaties en attributen uit. TROLLEN
is na LANFEUST de populairste
TROY-reeks, maar verreweg de
grappigste.
In 2000 kwam er de spin-off KIDS
VAN TROY bij, getekend door
Tarquin. Deze aan TITEUF en DE
KLEINE ROBBE verwante gagserie
vond met zijn typisch Franse pipikakahumor geen gading bij het
Nederlandstalig publiek waardoor
het bij één vertaald album bleef. In
het Frans duurde het ook een tijd
voordat de auteurs de reeks met
kinderversies van Lanfeust en zijn
entourage opnieuw oppikten.
Momenteel bestaan er van GNOMES
DE TROY vijf Franse albums.
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Behalve een hete brok is Cixi ook een onverbeterlijke plaagstoot.
Door haar vrouwelijke rondingen in de strijd te werpen, brengt ze
Lanfeust regelmatig van zijn stuk. Zijn hartje behoort evenwel Cixi’s
zus C’ian toe. Aanvankelijk toch. (uit LANFEUST VAN TROY 3: KASTEEL
GOUD-AZUUR)

Wanneer alle macht in Lanfeust escaleert, komen er special effects à volonté aan te pas. (uit LANFEUST VAN TROY 4: DE PALADIJN VAN ECKMÜL)
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DE STRIPSPECIAALZAAK
1: HET IVOOR VAN MAGOHAMOTH
Nr. 22 FransenTop 100
Nr. 64 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 36 in 2012)
3: KASTEEL GOUD-AZUUR
Nr. 38 FransenTop 100
Nr. 327 De Grenzeloze Top 500 (2012)
6: KEIZERIN CIXI
Nr. 60 FransenTop 100
Nr. 367 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 330 in 2012)
8: HET FABELDIER
Nr. 207 De Grenzeloze Top 500
1: PLANEET TROY (LANFEUST VAN DE STERREN)
Nr. 14 Top 20 van 2002
Nr. 199 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 382 in 2012)
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In de tweede cyclus,
LANFEUST VAN DE STERREN,
ontmoet Lanfeust de
Orgnobi Swiip, een uiterst zeldzaam wezen
dat duizenden jaren
oud wordt en over immense kennis en macht
beschikt. Lanfeust wekt
‘m uit een lange slaap.
Het zeer vriendelijke
wezen stelt zijn kennis
vervolgens in dienst van
het gezelschap.
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Sinds 1998 ontleent Lanfeust zijn naam aan het stripmaandblad LANFEUST MAG waarin zowat alle reeksen van de Franse
uitgeverij Soleil worden voorgepubliceerd. Arleston is er de
hoofdredacteur van.

ermee op. Maar in 2013 kreeg het
een tweede leven als 3D-tekenfilmserie.
Met de overkoepelende serienaam
LEGENDES VAN TROY werd pas de deur
wagenwijd opengezet voor een
trits verhalen, variërend van één
tot drie delen die zich in vroeger
tijden en in allerlei uithoeken van
Troy afspelen. Voor de meeste
verhalen riep Arleston de hulp in
van
co-scenaristen
Mélanÿn,
Audrey Alwett en Jean-Luc Sala.
Voor het kiezen van de tekenaars
vond hij grotendeels soelaas in de
catalogus van de Franse uitgeverij
Soleil, die zijn bestaan als een van
de grootste Franse stripuitgevers te
danken heeft aan LANFEUST, of
Delcourt, ooit de belangrijkste concurrent van Soleil, nu één bedrijf.
Het blijft in de familie. AQUABLUEtekenaar Olivier Vatine pakte een
trilogie over Cixi aan. Voor het
laatste deel kreeg hij hulp van
YTHAQ-tekenaar Adrien Floch. Voor
Eric Hübsch, met wie Arleston
EXCALIBUR maakte, schreef Arleston
het one-shot PLONEÏS DE ONZEKERE.
Andere verhalen waren er voor Eric
Cartier (DE ZOEKTOCHT VAN ALUNYS),
KRÄN-tekenaar Eric Hérenguel
(SAFFRAANNACHT), ALIM DE LEERLOOIER-tekenares Virginie Augustin
(REIS NAAR DE SCHADUWEN), LUUNAtekenaar
Nicolas
Keramidas
(TYKKO) en Didier Cassegrain (HET
UUR VAN DE GARGOUILLE). Ook
Mœbius alias Jean Giraud had er
wel oren naar, maar dat project
bleef dode letter.
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an TROLLEN VAN TROY:
rv Steekt met (behaarde) kop en

schouders boven de resterende
productie van Arleston • DE WOUDEN
VAN OPAAL: Een uitverkorene, twee
meiden en een sidekick uit een andere
wereld. Met meer ernst en meer aandacht voor fantasy herkennen we nogal
wat elementen • EKHÖ - DE SPIEGELWERELD: Arlestons nieuwste
fantasysaga en hij zit er weer knal
op met zijn magische combinaties.

je

Sinds 2005 loopt de prequelserie
Veroveraars van Troy waarin we
zo’n vierduizend jaar terug in de
tijd gaan in de periode waarin de
planeet Troy werd gekoloniseerd.
De zoektocht van het personage
Witteblad naar haar ouders vormt
de rode draad voor de door Ciro
Tota getekende reeks.
LANFEUST QUEESTE (begonnen in
2007) is een mislukte poging om
LANFEUST VAN TROY aan een jonger
publiek te presenteren door er een
mangaversie van te maken. Ludo
Lullabi kon zijn bewerking niet
voltooien. Na vijf Franse delen,
waarvan enkel de eerste twee
raakten vertaald, hield de reeks
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Het universum van Troy bracht nogal wat speciale uitgaven en spin-offs voort. Een cartografie en een aantal encyclopedieën (in vertaling bleef
het bij één vertaling) vertellen je meer over de details van plaatsen en dies meer die Lanfeust al dan niet bezocht. Het scabreuze KIDS VAN TROY,
een soort DE KLEINE ROBBE-versie van LANFEUST VAN TROY, heeft kinderversies van de bekende hoofdfiguren in de hoofdrol. De trilogie CIXI VAN TROY
(getekend door Olivier Vatine en Adrien Floch) vult een gat tussen LANFEUST VAN TROY deel 6 en 7. VEROVERAARS VAN TROY (getekend door Ciro Tota)
grijpt terug naar de ontdekking en de kolonisatie van de planeet Troy. LANFEUST QUEESTE is een door Ludo Lullabi bewerkte mangaversie van de
eerste LANFEUST-cyclus. En TROLLEN VAN TROY (getekend door Jean-Louis Mourier) steekt nog het meest de hoofdserie naar de kroon. Daarnaast
startte Arleston de nevenreeks LEGENDEN VAN TROY met telkens andere personages in andere uithoeken van Troy doorheen de geschiedenis van de
planeet. De lengte van de verhalen varieert van one-shots tot trilogieën. Het gaat om de volgende titels, in chronologische volgorde (tussen
haakjes staan de tekenaars): HET UUR VAN DE GARGOUILLE (Didier Cassegrain), REIS NAAR DE SCHADUWEN (Virginie Augustin), TYKKO (Nicolas Keramidas),
AMAZONES VAN TROY (Dany), SAFFRAANNACHT (Eric Hérenguel), DE ZOEKTOCHT VAN ALUNYS (Eric Cartier) en PLONEÏS DE ONZEKERE (Eric Hübsch).



