
Vega’s rapport

Keelin

Weetjes
Jarig op: midzomernacht.

Lust heel graag: muesli en ontbijtgranen,
Keelin is gek op ontbijten.

Lust helemaal geen: Keelin lust ALLES!

Hobby’s: ze heeft een hele verzameling kruiden en 
planten en houdt ook een herbarium bij.

Keelin is een echte boekenwurm, ze verslindt
ze bij de vleet.

londe, lange haren die je bijna verblinden 
en ogen die dwars door je ziel lijken te 
kijken, dat is Keelin de elf. De kleur 
van haar jurk is niet toevallig blauw, 
een verwijzing naar water, het symbool 
voor emotie. De kleur verraadt zo één 
van Keelins grote sterktes: haar feilloze 
intuïtie én inlevingsvermogen in 

anderen. Ondanks haar talent om mensen en wezens te doorzien, is 
Keelin altijd een romantische ziel gebleven.

Aan de hanger rond haar hals zit een gouden veer en dat is van 
oudsher een symbool voor elfen. In het oude Egypte werd een veer 
in verband gebracht met de waarheid. Die hang naar waarheid en 
rechtvaardigheid is iets dat ingebakken zit bij Keelin. 
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Dit speelt in haar nadeel
Chaotisch en soms overmoedig.

Keelin heeft in tegenstelling tot Vlad en Wilko 
geen bijzondere lichamelijke krachten en dat 
maakt haar ook een gemakkelijker doelwit.

Dit speelt in haar voordeel
Een kei in het maken van allerlei toverbrouwsels.

Het elfenstof in haar lange, blonde haren geeft 
haar magische krachten.

De combinatie van haar brouwsels, elfenstof en 
haar grote kennis van spreuken maken haar tot 
een zeer sterke nachtwachter.

Keelin beschikt over een hoog EQ 
en inlevingsvermogen.

Een positieve instelling: ze zal het hoofd niet snel 
laten hangen.

Ze is een sterke communicator.
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Vladimir
ang, sierlijk, ietwat mysterieus en 
zijn haardos altijd strak in het gareel, 
zo kan je Vlad de vampier het best 
omschrijven. Hij gaat zelden op stap 
zonder zijn lange lederen jas en draagt 
altijd lederen laarzen. Op het eerste 
gezicht lijkt Vlad wat stijf, maar 
hij heeft het hart op de juiste plaats, 

ook al klopt het al tweehonderd jaar niet meer. Je leest het goed: 
tweehonderd jaar. Dat is immers de leeftijd van Vlad en het maakt 
hem meteen tot de oudste van het Nachtwacht-gezelschap. Misschien 
is dat ook de reden waarom hij zich erg verantwoordelijk voelt, 
voor Schemermeer en zijn inwoners in het algemeen en zijn twee 
kompanen Keelin en Wilko in het bijzonder.

Zie je die ring aan Vlad zijn vinger? Dat is niet zomaar een 
ring, maar eentje waar een druppel bloed in verwerkt is. Toeval? 
Natuurlijk niet. Bloed is het symbool van vampiers. 
Ook al heeft Vlad er een euh... bloedhekel aan. Hij verkiest een 
vers tomatensapje. 

Dat die druppel bloed in een ring is weggewerkt, is evenmin toeval. 
Een ring is rond, net als een cirkel, en dat duidt op oneindigheid. 
Oneindigheid ofwel... het eeuwige leven. Vladimir is immers een 
levende dode. Dat is niet zo fijn als het lijkt. Omdat hij blijft leven 
en anderen rondom hem niet, heeft hij al vaak afscheid moeten 
nemen van naasten die hem na aan het niet-kloppende hart lagen. 
Daardoor zal je Vlad ook nooit op verliefdheid betrappen. Hij heeft 
gewoon geen zin meer in liefdesverdriet.
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Dit speelt in zijn nadeel
Kno� ook, of wat dacht je? Van zodra hij in de 
buurt komt van look verliest hij al zijn krachten. 

Hij schuwt fel zonlicht en draagt daarom heel 
vaak een zonnebril. Vampiers zijn van nature 
namelijk nachtraven. Ze leven ’s nachts,
niet overdag. 

Hij heeft geen spiegelbeeld, wat hij verborgen 
moet zien te houden voor normale mensen.

Dit speelt in zijn voordeel
Kan zichzelf onzichtbaar maken.

Kan overschakelen op vampiersnelheid, 
waardoor hij sneller wordt dan een wervelwind.

Hij kan mensen en sommige wezens 
hypnotiseren met zijn ogen, maar slechts 
heel kort.

Vlad is slim en heeft een grote 
overtuigingskracht. Dat speelt niet zelden
in zijn voordeel.

Weetjes
Jarig op: 13 december. Vlad vindt het helemaal te gek als zijn verjaardag 
ook nog eens op een vrijdag valt. Bij vampieren brengt dat namelijk geen 
ongeluk maar geluk.

Lust heel graag: tomatensap en pasta.

Lust helemaal geen: look. 

Hobby’s: Vlad is dol op muziek! Het is zijn houvast. Iets dat hij in 
tegenstelling tot geliefden nooit kan verliezen. Zijn verzameling platen 
en zijn oude platenspeler zijn hem erg dierbaar. En hij kan een aardig 
stukje piano spelen.

Hij zou het liefst van al weer een sterfelijke mens van vlees en bloed zijn, 
maar dat kan dus niet meer: eens een vampier, altijd een vampier...

15



Vega’s rapport

lles aan weerwolf Wilko straalt kracht 
en energie uit. Het temperament schiet 
uit zijn ogen, vooral wanneer hij iets 
als onrechtvaardig ervaart. Dat laatste 
overkomt hem geregeld met sheriff 
Cooper, die Wilko graag als eerste 
verdachte beschouwt als er weer eens 
iets fout gaat in Schemermeer. Op zo’n 

momenten moet Wilko zijn uiterste best doen om zijn dierlijke 
kant onder controle te houden. Hij is nogal impulsief, om het zacht 
uit te drukken.

Wilko is een sportieve jongen, of wat had je gedacht? Net als 
wolven kan hij lang en snel rennen. Hij neemt ook grote sprongen 
alsof het niets is. En zijn tanden zijn sterker dan staal. Handig, voor 
een vleeseter als Wilko. Al die spieren moeten natuurlijk voldoende 
kracht op doen. Onze weerwolf zal nooit een heerlijk malse biefstuk 
of een tros verse worsten afslaan.

Keelin heeft haar hanger, Vlad zijn ring en Wilko draagt een 
lederen armband. Het leder verwijst naar zijn dierlijke kant. In 
zijn armband is trouwens ook een wolventand verwerkt. Die staat 
symbool voor Wilko’s buitengewone kracht, zijn moed en zijn 
nauwe band met de natuur.

Wilko
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Dit speelt in zijn nadeel
Zijn dierlijke kant maakt van Wilko helaas vaker dan zijn 
vrienden lief is een impulsieve en licht ontvlambare metgezel. 
Wilko zal niet zelden eerst handelen en dan pas nadenken. 
Daar komen wel eens gebakken peren van.

Net zoals alle andere weerwolven wordt Wilko erg kwetsbaar 
wanneer hij in aanraking komt met zilver. Zilver brandt in zijn 
huid en maakt zijn transformatie ongedaan én verhindert ze 
ook. Wie Wilko gevangen wil houden, moet hem gewoon aan 
een zilveren ketting zien te leggen.

Eerlijk zijn is een mooie eigenschap, maar ze kan je ook in de 
problemen brengen. Wilko � apt er wel eens dingen uit die hem 
zuur opbreken. Vooral als hij weer eens botst met Cooper.

Dit speelt in zijn voordeel
Bovenmenselijke kracht, snel, lenig.

Hij kan vanuit stilstand makkelijk
over een mens van 2 meter springen.

Ijzersterke zintuigen 
(horen, zien, proeven, ruiken).

Wilko is van niets of niemand bang.
Zijn moed is legendarisch.

Hij is eerlijk: what you see is what
you get.

Weetjes
Jarig op: 18 september. Maar feesten doet hij meestal bij de 
eerste daaropvolgende volle maan. Dan voelen wolven zich nu 
eenmaal het meest in hun sas.

Lust heel graag: vlees met vlees en afgewerkt met nog
wat extra vlees.

Lust helemaal geen: groentjes laat hij liever waar ze volgens 
hem thuishoren... in een moestuin en dus niet op zijn bord.

Hobby’s: sporten, sporten en nog eens sporten... o ja, en 
rennen in het bos van Schemermeer, maar eigenlijk is dat
ook sporten. 

Wilko heeft het vaak veel te warm. Hij is net als de meeste 
wolven een winterdier. 
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