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BEDREIGING: 

 
Thanos

“De aanvoerder van de schurken is ‘n man

met ‘n mooi, maar meedogenloos gezicht...

Hij is jong, maar zijn haar is wit... Hij is

 verschrikkelijk!” En hij heet Thanos. Lage-

loofd, een van de drie geleerden van het

conservatorium van Eckmül die deel uit-

maakt van de kleine raad, herkent het

individu meteen wanneer ingewandenlezer

Karkaxlot beschrijft wat er is gebeurd met

Lanfeusts verloofde C’ian, haar vader Nico-

ledes en diens andere dochter Cixi. Met zijn

looks had Thanos net zo goed een veel  -

belovende held kunnen zijn, maar hij koos

voor het kwaad. Hij schuwt gruwel noch

geweld om zijn buitensporige ambities waar

te maken. Zijn naam is geïnspireerd op

 Thanatos, de Griekse god van de dood. Je

hoeft het volledige œuvre van de Franse

psychoanalyticus Jacques Lacan niet gele-

zen te hebben om door te hebben dat

Thanos geen beschermer van weduwen en

wezen is. “Je voelt aan dat hij geen goed

mens is”, erkende zijn schepper, scenarist

Christophe Arleston, niet zonder enige zin

voor eufemisme. Thanos is de sombere

 versie van Lanfeust, de ware held van

dienst. Beiden bezitten een magische

kracht, net zoals alle andere bewoners van

de planeet Troy. Lanfeust kan metaal doen

smelten met zijn ogen — hij komt er later

achter dat hij tot heel wat meer in staat is

— terwijl Thanos zich kan teleporteren naar

de plaatsen waar hij aan denkt.

Arleston en tekenaar Didier Tarquin hebben

met LANFEUST VAN TROY een heroïc fantasy-

reeks gecreëerd waarin het avontuur en een

humoristische toets de boventoon voeren

en die het succes van de reeks bepalen.

Thanos biedt het nodige tegenwicht voor

de goede luim van de hoofdpersonages. Hij

was voorbestemd voor een nobel lot, 

maar hij werd een bloeddorstige, wrede,

 cynische, egoïstische en meedogenloze

piraat. “Hij is wat Lanfeust had kunnen

 worden als hij voor de andere kant koos”,

legt Arleston uit. “Goede slechteriken heb-

ben een persoonlijke band met de held. Als

ze een bepaalde vorm van intimiteit delen,

zoals bijvoorbeeld vader en zoon, werkt het

verhaal nog beter. Het lot van Lanfeust en

Thanos is onafscheidelijk want ze zijn van

dezelfde familie door een gemeenschappe-

lijke grootvader. Om de verwantschap te

versterken, heb ik een vrouw tussen hen in

geplaatst: Cixi.”
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(Christophe Quillien, bewerkt door David Steenhuyse)

Is ’t de eerste keer 
dat je iemand doodt?
Ach, ’t is zoals alles.
Eerst is ’t leuk, 
daarna is ’t saai.”
Cixi moet haar vriendschap met Thanos bewijzen door
het bloed van zijn broer aan de kook te brengen. 
Het wordt Cixi’s eerste dode, Thanos is er daarentegen
al gewoon aan.
(UIT LANFEUST VAN TROY 6: KEIZERIN CIXI)

(UIT LANFEUST VAN TROY 2: THANOS DE WELLUSTIGE)


