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death
note
Spelen met levens

Uitgeverij:
Kana

Een briljante student vindt op een dag een zwart
notitieboekje met daarin een uitgebreide handleiding.
De eerste regel luidt: “Iedere persoon van wie de naam
hierin geschreven wordt, sterft”. Er gaat met deze Death
Note heel wat verantwoordelijkheid gepaard.

H

et overkomt de zeventienjarige Light Yagami, de primus van de klas. Het boekje
behoort toe aan Ryuk, een ‘shinigami’ oftewel een engel des doods
die in het hiernamaals leeft en beslist over leven en dood. Die
macht komt nu Light toe en daar
maakt hij ge- en misbruik van.
Hij verfoeit de hedendaagse
maatschappij en begint een persoonlijke kruistocht tegen criminelen van wie hij vindt dat ze de
doodstraf verdienen. Ryuk ziet het
met lede ogen aan terwijl hij op
aarde is gekomen om in
de buurt van
Light te verblijven. Hij
ontwikkelt er
een fascinatie
voor...
appels.
Ondertussen
wordt
de
overheid gealarmeerd
door
het
hoge aantal
plotse sterfgevallen
en
start een onderzoek naar de genaamde
Kira, Lights alter ego.
De mysterieuze L, net zo

I

intelligent als Light, wordt op de
zaak gezet. Weldra krijgt hij de hulp
van een politie-inspecteur, Lights
vader. En na verloop van tijd overhaalt L, die Light ervan verdenkt
Kira te zijn, om deel te nemen aan
het onderzoek. Een tot op de spits
gedreven kat-en-muisspel neemt
een aanvang. En ondertussen blijven criminelen uitgeroeid worden.
Buiten verwachting duikt er een
tweede Kira op. De populaire
gothicactrice Misa Amane heeft
ook een Death Note én een shinigami in haar zog die verliefd op ‘r
is. Ze neemt contact op met L en
wil haar vriendje zijn. Het is een
voorwaarde om hem niet te verlinken. Light beseft al lang dat hij
hoog spel speelt. Hij zoekt een
manier om L uit te schakelen, voorgoed.

(IM)MOREEL
Mag iemand beslissen over leven
en dood? Het is een moreel vraagstuk waar de hele reeks op steunt.
Naar verluidt haalden leerlingen al
dan niet voor de grap boekjes tevoorschijn waarin ze de naam van
hun leraar kribbelden met de melding dat hij eraan gaat. Een sinister
bewijs van de populariteit die
DEATH NOTE kende. Ook in Vlaanderen en Nederland kon de manga-
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Behalve een team van speurders onder
leiding van Lights eigen vader zijn er
nog anderen die met intellect en strategie te werk gaan om Kira te ontmaskeren. L is aan Light gewaagd. Na zijn
onfortuinlijke lot worden vier jaar later
de jongens Near en Mello de opvolgers
van L. De drie hebben elk hun tics. L
sabbelt op zijn duim terwijl hij blootsvoets hurkt in plaats van te zitten.
Near draait constant krullen in zijn
haar en denkt na terwijl hij met speelgoed in de weer is. Mello speelt voortdurend tabletten chocolade binnen.
(uit DEATH NOTE 3: WEDREN en 7: ZERO)

leest. Het was ook
een goeie samenvatting met extra stripscènes. Tevens staat
er een pilootafleveEEN LEVEN NA
van DEATH NOTE
ring
DEATH NOTE
In zowel het Japans,
in. Dit verhaal is anhet Frans als het Enders dan het verhaal
gels verscheen na
in DEATH NOTE en was
het
afsluitende
geschreven vóór de
twaalfde deel een
reeks werd gepublibijkomend album
ceerd. Hoofdpersomet
een
soort Bij aankoop van het twaalfde en laatste deel
nage Taro Kagami
handleiding
van ontvingen de lezers deze gratis shitajiki. In Japan
vindt een Death Note,
gebruikt men deze rectoverso bedrukte plastieken
hoe je de reeks kaarten meestal als bladwijzer, muismatje,
maar denkt dat het
aanduiding in boekenkasten of als versteviging
een normaal schrift is
onder een blad papier waarop geschreven wordt.
omdat hij geen Engels
kan lezen. Hierdoor komt hij in de
problemen.
In Japan verscheen ook nog een
korte special van 44 pagina's die
zich na de reguliere reeks afspeelt.
Hierin wordt een nieuwe Death
Note gebruikt om bejaarden en suïcidalen te vermoorden. Detective
Near vindt deze Kira zijn aandacht
In 2006 werd een Japans filmtweeniet waard omdat deze Kira (of
luik uitgebracht die de eerste grote
Cheap-Kira, zoals hij hem/haar
cyclus hervertelde met afwijkend
einde. In 2008 volgde de spin-off
noemt) volgens hem slechts
L: CHANGE THE WORLD. Van de
moordt om te moorden. Wie
mangareeks bestaat ook een
37-delige animeserie. In 2007
Cheap-Kira is, wordt niet duidelijk,
betoonden meer dan tien
maar doordat Near aankondigt dat
Amerikaanse filmstudio’s interesse
voor een remake van de films.
hij de zaak niet wil onderzoeken
pleegde Cheap-Kira zelfmoord en is
de zaak meteen opgelost.
reeksook
genieten
van een bescheiden
aanhang.

om reportages te draaien over de
mysterieuze moord. In september
2010 raakte de zaak in een stroomversnelling. In 2013 kon er recht
gesproken worden. Scenarist Yann
liet zich door deze misdaad inspireren voor een eigen stripproject dat
hij voor tekenaar Chris Lamquet
schreef. Van DE MANGAKILLER verscheen vervolgens één album bij
Casterman.

TOPNOTERINGEN

In deel 3 maakt de mooie Misa Amane
haar opwachting, de tweede Kira die
dolgraag Lights vriendje wil zijn. Ook
zij trekt op met een shinigami, Rem
genaamd. (uit DEATH NOTE 4: LIEFDE)
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‘MANGAMOORD’ IN BRUSSEL
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an IKIGAMI - THE ULTIMATE
rv LIMIT: Japanners hebben wat

met de dood en vernuftige
spelletjes spelen. In IKIGAMI
bezorgt een ambtenaar doodsberichten aan mensen die nog
maar 24 uur te leven hebben •
LIAR GAME: Liegen tot je zwart ziet en
dat liefst niet laten merken. Alleen
zo (en met kansberekening) bereik
je de volgende ronde waarin
steeds meer geld op het spel staat.

je

En dan is er nog de befaamde
‘mangamoord’. In september 2007
werd in Vorst het bekken en de dijbenen van een in stukken gesneden
man gevonden. Bij de dijbenen
lagen twee vellen papier waarop
“Watashi wa Kira dess” (“Ik ben
Kira” of ook te vertalen als “Ik ben
de moordenaar”, Kira komt namelijk van het Engelse killer) was geschreven. Het is een rechtstreekse
verwijzing naar de mangareeks
DEATH NOTE. Daardoor kwam ook
de internationale en vooral de Japanse media naar Brussel afgezakt
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