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Bericht vanuit Clan Assamite
Gegroet nemers van de kinderen van Set,
Al eeuwen zijn wij befaamd en verfoeid voor onze daden. Ons trotse bastion Alamut verraden door
een Nosferatu, onze muren en verdedigingswerken tot de grond toe afgebroken. Onze Bloedlijn
vervloekt door de Tremere en onze trots weggenomen.
Maar ik zeg u, de kinderen van Haqim zijn tot inkeer gekomen. En sommigen van ons, zoals ikzelf,
sluiten ons met trots aan bij de Camarilla!
Zoals het Covenant voorschrijft kunnen allen zich aansluiten. Met vereende kracht bereikt men meer
dan eenzaam op de berg. Ik heb u al eerder geholpen in ruil voor bloed. En ik ben voornemens dit
motto vol te houden. De heer de Jong en andere gelovigen zijn uitgesloten van het aannemen van een
contract op hunzelf. En ook de zesde traditie verbiedt mij hen te vernietigen.
De geheimen van mijn Clan zijn heilig en ik kan u weinig vertellen dan wat u al gehoord kan hebben.
Wij zijn voornamelijk een Clan die de krijgskunst in het bloed zit. Wij zijn niet zoals een leger, maar als
messen in de nacht die de kop van de slang kunnen afsnijden. Huurmoordenaar is onze bijnaam en
die hebben wij verdiend. Maar een huurmoordenaar heeft ook regels en geboden. Als een contract is
getekend is afzeggen niet mogelijk. Is het doelwit de overlevende en de uitvoerder de falende, dan is
een contract niet meer mogelijk. Als wij erachter komen dat men moedwillig een van ons in de val
heeft gelokt zullen wij wraak nemen op de opdrachtgever.
Wij zullen de afstammelingen van het overlevende kind van Adam en Eva beschermen tegen het
kwaad. Wij zullen nooit elkaar bevechten. En deze eenheid maakt ons krachtig!
Mijn Clangenoten en ik hopen dat de band die gesmeed is in deze moeizame tijd er een zal zijn die
het eventuelee wantrouwen weg kan nemen. Clan Tremere en Clan Toreador waren tegen mijn plaats
aan uw tafel. Ik hoop dat ik hen kan overtuigen van mijn nobele bedoelingen.
Hoogachtend.
Nazir, Primogen van Clan Assamite, Domein Tilburg
Erkend door de Seneschal Max de Jong
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Wat ons ter ore kwam


Lang leve de Koning, Willem Alexander de Eerste!



Vrouwe Cassandra, Prins van Den Bosch, spreekt aan haar Domein de wens uit om
onafhankelijk te blijven. De meerderheid lijkt deze wens te delen.



Apocrieve geschriften over de eerste drie kinderen van Adam en Eva zouden een bijzonder
interessant erfstuk vormen...



Toegenomen chaos in Breda zorgt voor onlusten in Den Bosch, Helmond en Eindhoven.
Losse Sabbat-packs worden na beperkte verliezen gedood of verjaagd.



Ilyosha de Gevreesde van Clan Ventrue, Prins van Boekarest, tot as gereduceerd gevonden
in zijn haven.



Er schijnt iets aan de hand te zijn in Restaurant Blended, maar wat is er?
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Het laatste Woord
Nen nuwe kooning des weh, wiite gai wie der ook dood is, ons Sjaan, die van de Bredoaseweg, meej
deh grun mutske. Jeh die heej van die zwarte ping noagels gekreege, haardstikke noar. Moar weej
heejen bezoek oit Aamerika wees is blaien plakken. En nun nieuwe Treemeer, zoane roare oit nut
noorden. Een nun vrouke oit het Noorden des laands kum ok kaiken. Moarreh witte wel, nun nieuwe
koning, is dees niks vur ons, of blaif die rozenlikker op de Troon, weer taid vor nun nosferatoe. En os
bumpke is weer terug. Die gaai jhet nie makelijke kraige, clementie is deh weh?
En merge bevraidingsfistje wir lekker voeden, moar ook voor de Sabbat wir eens gemakelijk om overal
te komen. Moar kwaar des moandag voor minne bek geslage door weh klain kinder, stelleke oitschot.
Dus pas moar op.
Verliezer van de maand:
Leo Boom, gevangen en hopelijk snel berecht!
Winnaar van de Maand:
Zoe Vialet, voor het vangen van Leo Boom.
Uitspraak uit het Elysium:
“U zult hier in moeten berusten...”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Off with his head!”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

