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Clans voor Neonates: Nosferatu
Van lelijk eendje tot sleutel van de stad
Geschiedenis
In het tweede deel van de behandeling van de clans van de Camarilla besteden wij aandacht aan de
Nosferatu. De Nosferatu zijn een clan van vele gezichten. Helaas is dit voor hen een noodzaak dankzij
hun onnatuurlijk lelijke gelaat.
Waar deze clan om bekend staat is hun kunnen in het inwinnen van informatie. Ze zijn dan ook altijd
een belangrijk onderdeel geweest van de Kindred-maatschappij. Dat terwijl de Nosferatu altijd op de
achtergrond lijken te opereren. Dat zij ondergronds vertoeven is voor niemand een verassing. In de
riolen hebben zij hun havens opgebouwd en wie weet wat er daar allemaal nog meer te vinden is. Er
gingen verhalen over een complete jungle inclusief een witte gorilla.
Het wordt ten zeerste afgeraden deze riolen op eigen gelegenheid te betreden omdat de Nosferatu uit
voorzorg vele vallen hebben geplaats.
Als men om informatie verlegen zit is het dus wellicht verstandig iemand van deze clan aan te
spreken. Maar vergeet niet: “voor wat hoort wat”.
Waar de Nosferatu hun informatie vandaan halen is hun best bewaarde geheim. Verhalen doen de
ronde dat hun informatie bronnen ook wel eens bij anderen zou kunnen liggen, die geen lid zijn van de
Camarilla.
Nosferatu in Tilburg
Ook Clan Nosferatu heeft haar stempel op Tilburg gedrukt. Denk daarbij aan Prins Nicolaas van
Brugge, die zijn leven heeft gegeven in strijd met de Anarchs.
Toen bij een eerdere Sabbat oorlog de gehele stad in handen was van de Sabbat hebben de
Nosferatu er voor gezorgd dat via de riolen de stad weer ingenomen kon worden door zijn rechtmatige
eigenaren, de Camarilla.
Buiten het vergaren van informatie staat de clan ook bekend om zijn uitmuntende kracht. Het is dan
ook niet verstandig om een Nosferatu te provoceren over zijn uiterlijk. Op dit moment is de Clan in
Tilburg niet in grote getallen aanwezig maar wie weet komt hier binnenkort verandering in.
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Mededingen van het Hoofd der Harpijen
Geachte stadgenoten,
Langs deze weg wil ik graag het volgende bekend maken:
De heer van Leeuwen geeft een Triviale Gunst uit aan de heer von Hoboken.
De heer Hersemis geeft een Triviale Gunst uit aan de heer Menckhoff.
Mevrouw Silvershine geeft een Kleine Gunst uit aan de heer Menckhoff.
De heer Verkerk geeft een Kleine Gunst uit aan de heer Menckhoff.
De heer van Beckhoven geeft een Kleine Gunst uit aan wijlen de heer Sebak.
De heer Hersemis geeft een Kleine Gunst uit aan mevrouw Martens.
De heer Hersemis geeft een Kleine Gunst uit aan de heer Semmelink.
Ik hoop u allen hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben.
Met vriendelijke groet,
Philipe van Leeuwen
Erkend door Prins Ludwig von Hoboken
Invloedrijk Hoofd der Harpijen van Tilburg
Gewaardeerd door Clan Toreador wegens politieke zelfopoffering
Geëerd door de Primogen van Clan Malkavian, Clan Gangrel en Clan Tremere
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Wat ons ter ore kwam:
Het hele zaakje met de massazelfmoord onder leden van de Tempel van de innerlijke Reflectie heeft
een naar luchtje, alsof een stinkend dier daar zijn darmgassen heeft geleegd, heeft iemand
Braadbaard trouwens gezien de laatste paar maanden?
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, binnenkort staat Tilburg in brand.
Frank legt het bij met Lucius uit angst uitlekken informatie.
Iene miene mutten, tien pond grutten, tien liter bloed, Silvershine onthoofd die Sabbat erg effectief en
dat is goed!.
Hans Verkerk probeert het bloed van de Tilburgse Clans te verzamelen voor de Tremere uit
Antwerpen.
Wolf Terlouw’s priori
Wat weet de kleuters van de heksenketel over frank?
Tilburgse Primogenraad gaf vijf minuten voordat Sherrif Sebak midden in het Elysium onthoofd werd
aan dat ze Sebak ietswat laks vonden, laat dat een waarschuwing zijn Keeper van het Elysium Frank!
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Het laatste Woord:
Verliezer van de maand:
Sebak…
Winnaar van de Maand:
De heer van Leeuwen
Uitspraak uit het Elysium:
Nee dat was hij!
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Niet alweer!
Zoh da was me wel weer een elysium veurige moand. Eerst komt dien Archon lengs om iedereens uit
tehoren. Met al klep op den vuurpijl de onhoofding van den Sheriff. Nou heb ik sie slang noat
vertrouwd, maar den kop dr af is toch wel sterk. Denkzij ons aller Prins moachten dien andere drie een
poging doen om hun leven te gehoaden.
En den is oak nog dien haven van dien magiers tot de grond afgefikt. Toch jammer doat den
brandweer niet op kwam doagen. Hehehe…
Nah ik ken nie wachten wat het komend elysium ons gaat brengen.

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com

