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THE LAST OF US
"Er is altijd wel iets om

voor te vechten"



Een magazine uitbrengen vraagt tijd, lef, maar vooral
heel veel geld. Tenzij je het op de digitale wijze doet,
natuurlijk. Wij hebben daarom bewust gekozen om
HEROO louter digitaal te verspreiden. Een handig
PDF'je, netjes vormgegeven, dat te downloaden is
door een druk op de knop en bovenal helemaal gratis
is. Omdat het in de meeste gevallen op een
computerscherm gelezen zal worden (print het gerust
uit), vonden we het belangrijk dat het in één adem uit
te lezen is.
 
We  bieden in HEROO ruimte aan één superheld per
maand. Je leest er een diepgaand interview of een
biografie over iemand die de heldenstatus waardig is.
We openen met Joel Miller, een fictief personage uit
de videogame The Last of Us. In de volgende
nummers zullen we iemand van vlees en bloed
uitlichten. Iemand die iets betekent voor de mensheid
of voor de lokale gemeenschap. Bedankt! En veel
plezier met de allereerste editie van HEROO.
 

THE FIRST OF US

Pieter Kesselaers
hoofdredacteur MEROO

INTROO



I STRUGGLED FOR A
LONG TIME WITH
SURVIVIN', AND NO
MATTER WHAT, YOU
KEEP FINDING
SOMETHING TO FIGHT
FOR.
Joel Miller



DE LAATSTE ZAL DE
EERSTE ZIJN

W E  K U N N E N  N I E T  M E E R  T E L L E N  H O E  V A A K  D E
G A M E W E R E L D  A L  G E R E D  I S  V A N  E E N  T O T A L E
O N D E R G A N G .  J O E L  M I L L E R  I S  E E N  S P E C I A A L
G E V A L  W A N T  H E T  M O E T  D E  E N I G E  H E L D  Z I J N

D I E  N A A S T  K O E L B L O E D I G  O O K  N O G  E E N S
G O U D H A R T I G  I S .  

Je zou haast denken dat de makers er
voor iets zouden tussen zitten. Wij
weten natuurlijk ook dat het eerder
de geestelijke vader van Batman is
voor de verspreiding gezorgd heeft.
 
Het leven van Miller ging niet bepaald
over rozen. Op jonge leeftijd beslist
het lot dat hij zijn jeugd moet
doorbrengen zonder ouders en
 
 
 

Net als miljoenen anderen moest
Joel Miller uit de videogame The
Last of Us zien te overleven in een
postapocalyptische wereld. Na een
jeugd die hij doorbracht met
slechts zijn jongere broer, moest
hij nog veel meer trotseren dan
alleen eenzame jaren. 

BIOO

door Pieter Kesselaers

Wie zich ook maar een beetje gamer
noemt, heeft ongetwijfeld weet over
het bestaan van Joel Miller en de The
Last of Us-games waarin hij de
hoofdrol speelt. Stuk voor stuk zijn het
pareltjes die door de gamecritici
bestempeld worden als een van de
beste games van de huidige en vorige
generatie videogames. De games
ademen een en al emotie en zijn
uiterst speelbaar door hun
uitstekende besturing. De timing is
ook niet mis. Net nu we de laatste
loodjes van het coronavirus
wegdragen, verschijnt in dezelfde
periode jaar het tweede deel.
 
 



het  met zijn jongere broer moet
stellen. De ex-timmerman, en later
smokkelaar, stond later alleen in voor
de opvoeding van zijn dochter Sarah.
De twee leefden samen in Texas, tot
hij ook daarvan abrupt afscheid moet
nemen. Een soldaat gaf haar in een
schietgevecht een dodelijke kogel. Zijn
broer Tommy kon maar net
voorkomen dat ook Joel hetzelfde lot
moest ondergaan.
 
Zijn meest belangrijke ontmoeting is
die met Ellie. Een jong meisje die
mogelijks de sleutel heeft tot een
remedie. Ze trekken samen door het
hele land naar het westen en moeten 
het opnemen tegen overlevenden en
geïnfecteerden. Ze zijn voortdurend
op zoek naar een veilige plek rond de
stad en in de bergen.
 
 
 
 
 

De gebeurtenissen in het vervolg op
The Last of Us, The Last of us: Part II,
grijpen je in minder dan een uur naar
de keel en laten je pas vele uren later
voorzichtig los. In vergelijking met het
eerste deel, waarin je voornamelijk
Joel bestuurt, draait het verhaal nu
vooral om Ellie. Ze wordt
geconfronteerd met de traumatische
en fysieke gevolgen van haar daden. 
 
 
 
 
Troy Baker

Schrikt u vooral niet wanneer u plots
Joel's stem hoort wanneer u bij de
bakker staat. Dat is namelijk die van
Troy Baker, een stemacteur die in veel
videogame en animatiereeksen te
horen was. Denk maar aan Magni van
God of War, Samuel Drake in
 
 
 



Uncharted, Loki en Hawkeye in
Guardians of The Galaxy en ga zo
maar door. Een leuke gelijkenis met
Joel Miller is dat ze allebei een
voorliefde voor muziek hebben. Troy
speeld in een muziekband met enkele
succesvolle titels en Miller durft wel
eens de gitaar vastpakken. En dan
bedoelen we niet dat hij er de kop van
iedereen op zijn weg ermee de kop
inslaat, maar eerder dat hij als geen
ander weet hoe hij de gevoelige snaar
moet raken. Want dat weet hij als
geen ander te doen in zowel de
originele game als in Part II.
 
 film

Recent werd er aangekondigd dat Joel
Miller terug zal te zien zijn in de
gelijknamige televisiereeks. Deze
wordt geregisseerd door Johan Renck
van onder andere Chernobyl,
Breaking Bad en Bloodline. Dat
nieuws werd nog maar net
wereldkundig gemaakt, dus alle
details ontbreken vooralsnog.
 
 
recensie

Op het moment dat we HEROO
digitaal online gooien, is onze
reviewer druk in de weer met de
recensie van The Last of Us: Part II.
Houd de website dus goed in de gaten
om ons verdict te lezen.
 info: The Last of Us: Part II is momenteel
exclusief verkrijgbaar voor PS4.



 

 
 

NIET TE MISSEN OP MEROO.BE
Op MEROO.be brengen we de heetste content als het gaat over

lifestyle en entertainment. Hieronder een greep uit ons aanbod die je
via een klik kan ontdekken.

https://www.meroo.be/tv/pure-nostalgie-samson-marie-binnenkort-te-zien-op-ketnet/
https://www.meroo.be/life/dit-hotel-in-brussel-heeft-eigen-cinema-en-karaokebar/
https://www.meroo.be/entertainment/nijntje-huppelt-naar-65ste-verjaardag/
https://www.meroo.be/food/deliveroo-levert-voortaan-dunkin-donuts-aan-huis/

