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BEDREIGING:

De Gouverneur
(Brian/Philip Blake)

Wanneer Rick, Michonne en Glenn in

Woodburry terechtkomen, “het laatste

gehucht op aarde”, worden ze er verwel-

komd door iemand die zich graag

Gouverneur laat noemen. Hij geeft hen een

rondleiding en wandelt met hen naar een

sportveld dat als arena is uitgerust. Rond

het veld staan aan palen vastgebonden

“bijters” (zombies). In de arena moeten

twee echte mensen het tegen elkaar op-

nemen als vermaak voor de populatie van

Woodburry. Het lot voor Rick en de zijnen

lijkt bezegeld, de Gouverneur wil hen in de

arena brengen om als voer voor de zom-

bies te eindigen.

Bovenstaand onthaal is nog maar de

voorbode voor de wreedheid van de

Gouverneur. Om uit Rick alles te halen wat

de Gouverneur wil weten, hakt hij zonder

verpinken Ricks rechterhand af. Omdat

Michonne het presteert om de Gouver-

neurs oor eraf te bijten, wacht haar een

wreder lot. Taaie tante Michonne ontneemt

de Gouverneur uit wraak nog een arm en

een oog, maar nog heeft hij zijn lesje niet

geleerd. Onkruid vergaat niet.

De Gouverneur houdt op het thuisfront een

meisje gevangen dat niet aan de zombie-

plaag ontsnapte. Zijn nichtje, waarbij nog

een latere uitleg hoort over zijn ware

identiteit als Brian Blake, de zwakkere broer

van de overleden Philip. Hij voert haar

afgehakte ledematen en mensenvlees. De

afgehakte hoofden van zijn slachtoffers

bewaart hij in aquariums.

De psychopaat wordt pas echt gevaarlijk

wanneer hij het voornemen uitvoert om te

verhuizen naar de gevangenis waar de rest

van Ricks vrienden onderdak vonden. Hij

daagt er op met een heus leger. Er vallen

verscheidene slachtoffers te betreuren. Een

te meer, en niet voor het laatst.

SCHURKEN&FEEKSENTOP 26

(door David Steenhuyse)

En wat ik wil, dat krijg ik.
Daar kunnen jullie verder
niks tegen doen.
Is dat duidelijk?”
De Gouverneur voegt de daad bij het woord en straft
Rick Grimes door zijn rechterhand af te hakken.
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