Zalu.be News & More
News & More
http://zalu.be

SERIE REVIEW: The Leftovers - 3e en laatste seizoen
(WHV)
Winnaar Beste Actrice voor een drama series tijdens de 2016 Critics Choice
Awards!
Na een ontzettend sterk eerste en tweede seizoen is de meest intrigerende serie van de
laatste jaren terug met nog een reeks afleveringen in het laatste seizoen!

In het tweede seizoen was er een verfrissende wisseling van locatie en een compleet nieuwe
openingsgeneriek. Het verhaal gaat verder, maar introduceert nieuwe plotpunten en karakters
die de wereld van The Leftovers verrijken. Seizoen drie begint 3 jaar na de gebeurtenissen die
vijftig leden van de sekte “Guilty Remnant” tot de dood geleid heeft in onduidelijke
omstandigheden. Kevin en Nora zien er gelukkig uit, maar alles is niet zoals het blijkt. Plotseling
zijn 140 miljoen mensen van de aardbodem verdwenen. De reden voor dit Plotse Vertrek is
onbekend, en ook weet niemand of de Vertrokkenen ooit weer terug zullen komen. The
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Leftovers volgt de mensen die achterbleven en laat zien hoe die gebeurtenis van 14 oktober
hun leven veranderde. In het derde seizoen komen de gezinnen Garvey en Murphy samen in
hun wanhopige zoektocht naar een verklaring voor het onverklaarbare. Wat wel duidelijk is, is
dat er iets groots staat te gebeuren, als een soort afsluiting van het Plotse Vertrek dat jaren
eerder hun wereld drastisch veranderde. Zal het derde seizoen weer de voorgaande
afleveringen kunnen overtreffen?

SLOTSOM:
Hoe reageert de mensheid als op klaarlichte dag 2 procent van de wereldbevolking in het niets
verdwijnt? Als de kinderwagen ineens leeg is, of je partner plots niet meer tegenover je in het
restaurant zit? Dat is het uitgangspunt van The Leftovers, gebaseerd op het gelijknamige boek
van Tom Perrotta.

Het antwoord waar naar gezocht wordt, is wat er precies gebeurd is op 14 oktober 2011, toen 2
procent van de wereldbevolking van het ene op het andere moment spoorloos verdween. Het
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fenomeen lijkt ergens op het evangelisch-christelijke concept van de Vervoering dat stelt dat als
de eindtijd begint de 'echte gelovigen' opgenomen zullen worden in de Hemel, zodat ze niet
blootgesteld zullen worden aan de verschrikkingen van de eindtijd...

Het derde seizoen begint helemaal anders dan je misschien zou verwachten. We zien het
stadje Miracle zoals het vorig seizoen is achtergelaten, onder het regime van de Guilty
Remnant. Maar niet voor lang, blijkt snel als een raket inslaat op de plek waar de gehele Guilty
Remnant zich op dat moment bevindt. Het volgende moment is het drie jaar later. Kevin is
gepromoveerd tot politiecommissaris en Nora werkt voor de DSD (Department of Sudden
Departure). Het is dan misschien drie jaar later, maar nog altijd bevinden deze mensen zich in
een vicieuze cirkel van verdriet en depressie vanwege de 'sudden departure', waarbij 2% van
de gehele wereldbevolking als sneeuw voor de zon verdween.
Het is één van de beste reeksen die ik de voorbije jaren bekeken heb, en de makers zijn er met
seizoen 3 in geslaagd de 2 voorgaande seizoenen nog te overtreffen! Dus was mij betreft is het
echt spijtig dat dit het laatste seizoen is, maar eindigen in schoonheid is ook zeer belangrijk!
DVE
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