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Extra editie Ask Elli
Vorige editie besprak ik de zeer prangende vragen van de Olifantenspotter en nog
net op de valreep heeft deze persoon mij nog wat vragen toegestuurd.
Zoals jullie misschien kunnen herinneren gingen zijn vragen over de mysterieuze
teksten die steeds verschijnen in het Elysium.
Ik heb een oproep gedaan aan iedereen om over deze kwestie na te denken en er
iets mee te doen maar ik heb er nog niemand over gehoord.
Daarom opnieuw de oproep:
Weet iemand iets van de rare teksten die steeds in het Elysium verschijnen?
Nu zijn er meer vragen bijgekomen en ik roep iedereen die hier een antwoord op
heeft zich te melden bij mij of dit natuurlijk in het weefgetouw te plaatsen
want ik weet hier de antwoorden ook niet op. Ik zou ze wel graag willen weten want
ik vind deze vragen terecht:
Waar blijven de teksten als het geen Elysium is?
Is het magie waardoor de teksten verschijnen of hangt iemand ze stiekem op?
Waarom zijn ze nog niet door de Tremere meegenomen?
Voor de Olifanten spotter het antwoord op je laatste vraag is:
Als het aan mij ligt wel
Liefs Elli
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Statuswijzigingen
Geachte aanwezigen,
Voor diegenen die deze aankondigingen de afgelopen maand hebben moeten
missen, volgend een overzicht van de wijzigingen in status tijdens de bijeenkomst in
november:
- Mevrouw Ellie Mills is door zijne hoogheid Prins Hartlief niet langer "Loyaal"
bevonden.
Daarnaast zijn de volgende personen, in overleg met derden, uit het statusboek
verwijderd:
- Mw. Kim Knots, Clan Brujah
- Dhr. Jules Verreaux, Clan Malkavian
- Dhr. Rald von Kreuzberg, Clan Malkavian
- Mw. Amy, Clan Nosferatu
- Dhr. Karel Bolsius, Clan Nosferatu
- Dhr. Timo van Basten, Clan Tremere
- Mw. Janette Maria Mazali, Clan Ventrue
- Mw. Solf Kimblee, Clan Ventrue
Mochten deze personen ons domein in de toekomst weer komen verrijken, dan
kunnen zij uiteraard weder opgenomen worden.
Hoogachtend,
Aloysius Zondertroef, Hoofd der Harpijen
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Uw nieuwe horoscoop voor 2020
Brujah – Een jaar met nieuwe kansen, die u deze keer niet moet laten liggen.
Bokslessen hadden het einde van dit jaar minder bont en blauw kunnen laten
aflopen.
Gangrel – Kom Gangrel, wees niet bang en ga dit jaar de stad uit, ontdek de natuur
en ontmoet haar oorspronkelijke bewoners en drink ze leeg. Je hebt je nog nooit zo
energiek gevoelt, pas op voor de huilende wolven in het bos.
Malkavian – Een nieuw jaar zonder enig uitzicht, wel met inzicht. Maar zonder afzien,
geen blauwe kralen. Wellicht is godsdienst iets voor jou, iets met offers en jou
bloed?
Nosferatu – Het leven is geen lolletje en ook komend jaar word het weer een stukje
beter. Dat had je niet verwacht Nosferatu. 34 word je geluksgetal, dus let op je
nummertje in de loterij, het kan wel eens jou beurt zijn.
Toreador – 2020 word een partyjaar, dus koop dat nieuwe pak voor het weer uit
mode is. Zoek je beste liedjes uit voor je feestjes. Een hoog tempo van trends en mis
deze keer niet de boot. Hurry hurry is het devies.
Ventrue – Stank voor dank heb je afgelopen jaar gekregen, maar komend jaar is het
smikkelen en smullen. Jij bent dit jaar spekkoper, maar blijf niet op je beleggingen
zitten. Wat in 2020 in het vat blijft zitten verzuurt.
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ADVERTENTIE

Calling all loyal veterans who fought the Sabbat in Flanders.
Do you have what it takes to take it to the next level?
Want to become a better version of yourself and reap the
benefits of your sacrifices?
Contact Schwarzwasser NOW for enquiries.*99-SCHWWSSR
What are you waiting for?

Terms and conditions may apply.
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Mededeling van de Harpijen
De afgelopen maand is er door de heer Ambrogino Giovanni gesproken over het
uitgeven van een gunst aan zijne hoogheid Prins Hartlief. Deze gunst, echter, werd
alleen uitgegeven onder een serie voorwaarden.
Langs deze weg maken de Harpijen kenbaar dat deze vorm van het uitgeven van
gunsten niet werkbaar is en derhalve deze gunst niet geregistreerd wordt.
Het staat de heer Ambrogino Giovanni, en eenieder ander, vrij om deze gunst uit te
geven zonder voorwaarden of op een later tijdstip wanneer er reeds aan de
voorwaarden voldaan is. Als alternatief kan er gesproken worden over kleinere
gunsten om te compenseren voor het gemis aan voorwaarden.
Het is vervolgens aan de ontvangende partij om te beoordelen of de gunst voldoende
compensatie levert.
Ik hoop u allen voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Aloysius Zondertroef, Hoofd der Harpijen

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com
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Dries op reis
Zoals beloofd een artikel over de reis die ik aan het maken ben, en wat ik meemaak.
Eerst reis ik door Duitsland, de eerste stad bereikte ik na een week. Tilburg is de
zevende grootste stad van Nederland, Düsseldorf is de zevende grootste stad van
Duitsland. Het geldt als een ‘Großstadt’, omdat het meer dan 100.000 inwoners
heeft.
Het Elysium wordt gehouden in ‘Schloss Benrath’,
een idyllische locatie. Er is een clubje Ancilla hier,
‘die alter Rat’ genoemd, van iedere Clan één.
Naast de Primogenraad.

Er is nog een overeenkomst met Tilburg:
Düsseldorf is een transportstad, met het grootste
vliegveld van Duitsland. Veel transport gaat ook
via water, vandaar het anker in het wapen van
deze stad. De verblijfplaats van de Nosferatu
waar ik overdag ben, zit in een pakhuis vlakbij de
haven. Opmerkelijk hoeveel schepen uit
Rotterdam hier aanmeren.

Vriendelijke groeten,
Dries Werther
Driesopreis@wovendarkness.com
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Wat ons ter ore kwam
•
•
•
•
•
•

Kunstroof Dresden grootste in naoorlogse geschiedenis van Duitsland.
Uitvoering professioneel en strak georganiseerd.
Sleutelfiguren Ashirra hebben een lang gesprek met de Camarilla. Ze zijn nog
steeds in gesprek?
Lasombra Elder uit Madrid weer terug in het Land.
Lasombra Elder neemt dit keer geen Moorse ghouls mee maar
roetveegghouls.
Sultan van Oman verblijft komende 4 maanden in Hotel The Third in Leuven
wegens ziekenhuisbehandeling.
De Sultan van Oman zou Ashirra connecties hebben.

Het laatste Woord
Dees moan woar de wainmaand, eus is deh weh, hedde al gehurd, Liz Woaterslag,
wil ons niks nie vertelluh, ook nie ow nieuws nie, en deh vrouwke Bauer, die geef
zomaar stotus, dees leert ut ook nooiTis kouw en dieje Bischop is weer terug noar
Spanje, nun klein vogelke heej men verteld deej er nog iemand noar Spaanje mag
kommen, moar die durf niej, went tis nun zachte.As ge toch Spaans goat
ouwehoeren dir goat binnenkort nog iemand een stukske raizen. En dur zain weer
slaangen in ons skon domain witte gai deh ok al, vast nie want ze kaiken toch nie
goe. En enne koekwous Hartjesdief, brikt wir prille liefde meej azainsmoak. Soms
denk ik wel ins hoe zait deh ook weer, dan denk ik altoid an den Dries, die het deh
wel gewitte.

Verliezer van de Maand:
Clan Malkavian. Binnenkort nog maar één lid het domein?

Winnaar van de Maand:
Ellie Mills. We wensen haar een fijn huwelijk toe en zijn benieuwd hoe ver zij de
grenzen van de betrekkingen tussen de Camarilla en de Giovanni weet te rekken.

Wat men had willen zeggen:
Waarom doet de Keeper niets tegen al dat geschreeuw?

Wat er gezegd gaat worden deze avond:
En wat ga jij kopen voor het bruidspaar?

