3 April 2010

pagina 1

Clans voor Neonates: Malkavian
Van gek tot gerespecteerd camarilla lid
Het bestaan als vampier is moeilijk. Het Beest in jezelf roert zich. Alleen bloed geeft je voldoening. Misschien heb je geliefden vermoord om je vreselijke dorst te lessen. Je komt terecht
in een verstarde Middeleeuwse organisatie, een bloeddorstige oorlogsmachine, of erger
nog ...je staat er alleen voor.
Veel vampieren beseffen dat het nog erger kan. Veel vampieren kijken met medelijden, angst
en vertwijfeling naar hen die ook nog hun verstand verloren hebben.
Clan Malkavian houdt iedereen een spiegel voor en slaagt erin om een volwaardig lid te zijn
van de machtigste groep vampieren ter wereld, de Camarilla.
De clan heeft een vloek die niet alleen hun lichaam en omgeving verandert. Tijdens de traumatische embrace wordt hun verstand verminkt, hun geest gefolterd en hun besef van realiteit
compleet op zijn kop gezet.
Tegelijkertijd echter lijkt de clan inzichten te verwerven die anderen niet gegund zijn. Misschien is het een eigenaardige bijwerking van de discipline die hun zintuigen aanscherpt. Hun
vermogen om dingen anders te zien dan alle anderen geeft hun onbedoeld een voordeel. Een
wijze Toreador zei ooit: “Malkavians zijn gek, maar maak niet de fout te denken dat ze dom
zijn”. Soms zijn ze in staat om zelfs de meest geslepen Ventrue of Tremere te slim af te zijn.
Ze hebben ook het voordeel dat ze niet gezien willen worden als ze dat niet willen. Als ze niet
zo onberekenbaar waren, zou de combinatie van obfuscate en auspex ze betere spionnen maken dan zelfs de Nosferatu.
Sinds een aantal jaren hebben Malkavians het vermogen weer verworven om anderen te besmetten met hun krankzinnigheid. Als bewijs wordt soms genoemd de vader die zijn eigen
vrouw en kinderen met een bijl afslacht, of de gek die metalen pinnen in beton goot en ze in
smalle kuilen verstopte om anderen te verminken. Soms wordt gefluisterd dat Charles Manson onder hun invloed was.
In Tilburg is het fortuin van clan Malkavian in één klap ten goede gekeerd. De mysterieuze
Grote Wijze is uit zijn torpor ontwaakt en regeert nu de stad als prins. Het gemak waarmee hij
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Ludwig von Hoboken afzette geeft aanleiding tot gefluister over de verminderde psyche van
de voormalige prins.
Hans Verkerk is nu de Seneschal. Hij is degene die bloed en bezittingen verzamelde om de
Grote Wijze te wekken. De clan heeft nu twee primogen. Patiënt Nick is ook nog celleider.
De clan heeft zelfvertrouwen en dwingt ontzag af. Het verlies van het Tweesteden Ziekenhuis
is nu nog maar een bijna vergeten pijntje.
Maar wat gaat er nu gebeuren? Wat gebeurt er met de Oorlogsleider? Kan de Imperator Max'
aanstelling volhouden tegenover deze machtige prins? Verliest de clan zijn scherpte nu ze
voor het eerst sinds lang echte macht hebben?
Wat gebeurt er met de clan als hun leider weer de lange slaap van torpor opzoekt? Hij is oud,
wellicht de oudste vampier die ooit in Tilburg heeft rondgelopen. Kan de clan hun hervonden
elan doorzetten, of zullen de Malkavians door een diep dal gaan.
Misschien dat één van de Malkavians het juiste pad naar de toekomst kan zien. De clan en de
Camarilla zullen daarbij gebaat zijn.
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Wat ons ter ore kwam:
Nieuwe bezems vegen schoon.
Goed nieuws voor Clan Brujah: seizoenkaarten voor Willem 2 zullen volgend jaar iets goedkoper
uitvallen. met dank aan vernuftig gebruik van disciplines door Patiënt #021042.
De Malkavian Primogen is van de duivel bezeten.
Voor Kindred die zicht hebben op de Financiele wereld valt er maar één conclusie te trekken: de
Patiënt is verantwoordelijk voor de Kredietcrisis.
Waar de afkorting van de politieke partij PVV voor staat is eindelijk duidelijk: Patiënt voor de Vrijheid.
Ledigheid is des duivels oorkussen.
Patiënt blijkt 51% van de aandelen Mac Donalds Nederland in handen te hebben?
De heer van der Schoot is gesignalleerd in Breda.
Internet aanbieder Ziggo heeft de afgelopen maand behoorlijk wat storing gehad, wie zou dit op zijn
geweten hebben?
Domein bid dat Lauret niet door de spiegel komt.
Malkavians bidden voor Lauret.
Johathan Carver, Vincent Klink en de Patiënt same
De Malkavian Prins is des duivels.
Lauret is naar de hel, elke keer dat zijn naam genoemd wordt, martelt de duivel zijn ziel.
Archon Weiss is in Tilburg en Skaar is in Breda. 2 archons, hoeveel procent van de ijsberg is ook
alweer zichtbaar?
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Het laatste Woord:
Eus. Diene ouwe bokkematter heurt nog gewoan te liggen nie. Nou jeh, dées moand zal ie wel wir
goan sloapen meej diene zak over zunne kop hin. Hanske Veurkerk Suneschaal wie heej deh ooit
gedacht, ikke nie, gai ook nie. En ons ouw Prins, doar gingtie, den deur oit. Nou hopen deh diene
nieuwe Prins ok spellekeus ken speuleh meej die Sabbatproatjesmoakers. Ach erme ons lauretteke is
dooit, wel roar gegaan zo spontaan in de fik, Tremeretoverenarij of Sabbat. Of ben het iets heul
aanders, ge wit het nie heej. Nou den groeten oit het riool. En nie komen schoilen nie. Ludwig we
zullen oe missen, gai ons nie heurde ik.
Verliezer van de maand:
Ludwig von Hoboken
Winnaar van de Maand:
De Grote Wijze
Uitspraak uit het Elysium:
U speelt vals!
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
En wie bent u nu weer.

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com

