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VAROITUS! Tämä asiakirja kokonaisuutena on luokiteltu huippusalaiseksi. 
Asiakirjan sisältämää tietoa saa tarpeen ja harkinnan mukaan välittää ritarikunnan 
sisäisesti. 
 
 
NOSFERATUJEN HÄVITTÄMISEN SYYT 
 
Vaahteran ritarikunta sotii nosferatuja vastaan, koska sen on pakko. Monet ritarit 
kohtaavat jossakin uransa vaiheessa näennäisen tervejärkisiä ja tasapainoisia nosferatuja, 
ja toisinaan jopa yrittävät kommunikoida näiden kanssa. Ilman hypnoottisia kykyjäkin 
nämä ritarit saattavat vakuuttua siitä, että nosferatut eivät ole mielipuolisia murhaajia, 
ainoastaan väärinymmärrettyjä, ja että he voivat suhtautua ihmisiin kuten kuka tahansa 
muutkin ja hallita janonsa. Totta onkin, ettei nosferatujen tarvitse aina tappaa uhrejaan, ja 
että monet nosferatut elävät näennäisen harmonisesti orjiensa (tai 'rakastajiensa' kuten he 
itse näitä kutsuvat) kanssa monia vuosia. 
 
Yrityksiä kanssaelämiseen nosferatujen kanssa on tehty, viimeisimpiä tämän vuosisadan 
jälkimmäisellä puoliskolla. Näistä jokainen on päättynyt katastrofiin. Sairaus, joka 
nosferatun kehossa majailee ajaa aina lopulta tämän hulluksi. Jotkut nosferatut voivat 
vastustaa sitä kymmeniä vuosia, mutta lopulta he jäävät sen alle, ja heistä tulee 
psykoottisia murhaajia ja he menettävät kaiken kosketuksensa inhimillisyyteen. 
 
Mikä vielä pahempaa, myös ihmiset joita nosferatut purevat kehittävät näitä taipumuksia. 
Ritarikunta on vuosikymmenien ajan suorittanut aktiivista tarkkailua nosferatujen entisten 
orjien vaiheisiin. Tulokset ovat synkkiä. Henkilö, jota nosferatu puree kehittää erittäin 
suurella todennäköisyydellä epäsosiaalisia mielenhäiriöitä myöhemmin elämässään. 
Nosferatun puremaa voisi tässäkin suhteessa verrata erittäin vaaralliseen huumeeseen: jo 
yksikin kerta saattaa jättää pysyviä jälkiä. Nämä jäljet eivät välttämättä ilmene välittömästi, 
mutta ylivoimainen enemmistö nosferatujen orjuudesta pelastetuista ihmisistä joutuu 
vuosia myöhemmin vähintään terapiaan vakavista psyykkisistä ongelmista. Hyvin monet 
heistä sortuvat muihiin huumausaineisiin tai tappavat itsensä. Nämä taipumukset 
ilmenevät erittäin vahvoina niissä ihmisissä, jotka viettävät pidempiä ajanjaksoja 
nosferatujen orjina, mutta ne ovat selkeästi havaittavissa myös sellaisissa henkilöissä, 
joita on purtu vain kerran ilman että he välttämättä edes tiesivät mitä heille tapahtui. 
 
Nosferatujen ruokkiminen elävästä ihmisestä juodun veren korvikkeella ei ole koskaan 
onnistunut. Yleisin tulkinta tähän on, että adrenaliini ja seksuaalinen kiihottuminen 
vapauttavat nosferatun uhrin veressä häviävän pieniä määriä aineita, jotka ovat 
nosferatuille elintärkeitä ja joiden puuttuminen "pulloverestä" tekee nosferatulle 
mahdottomaksi elää siitä. Yritykset syntetisoida nosferatuille sopivaa ravintoa ovat 
järjestään epäonnistuneet.  
 
(Eräät tutkijat ovat esittäneet teorian, että huomioiden nosferatujen kykyjen useat 
epätavalliset piirteet voitaisiin olettaa, että veren juomisen lisäksi nosferatu ravitsee 
itseään myös uhrin 'psyykkisellä energialla', mutta tätä hypoteesia on vaikea todentaa, 
koska ei ole olemassa selkeää määritelmää siitä, mitä tällainen energia olisi. Kuitenkin 
huomioiden nosferatujen kykyjen yleisen selittämättömyyden tätä teoriaa ei voida sulkea 
oitis laskuista vain, koska se kuulostaa nykyiseen tieteeseen sopimattomalta.) 
 



RITARIKUNNAN SALASSAPYSYMISEN SYISTÄ 
 
Vaahteran ritarikunta on kansaínvälinen järjestö, joka on toiminut yli kaksi sataa vuotta. Se 
tekee kaikissa jäsenmaissaan tiivistä yhteistyötä hallitusten kanssa, koska ilman tätä 
yhteistyötä sen oma toiminta ei olisi mitenkään mahdollista. 
 
Koska ritarikunta joutuu työssään tekemisiin asioiden kanssa, joiden olemassaoloa ei 
yleisesti myönnetä, se joutuu noudattamaan toimissaan hienovaraisuutta. Nosferatujen 
olemassaolo on vain yksi niistä monista asioista, jotka maailman hallitukset pyrkivät 
pitämään salassa suurelta yleisöltä, ja ritarikunta ymmärtää nämä salassapitotarpeet sekä 
kunnioittaa niitä. Ylläpitääkseen hyviä suhteita hallituksiin se noudattaa näiden 
määräämää linjaa ja pitää toimintansa huomaamattomana eikä levitä tietoa nosferatujen 
olemassaolosta. 
 
SOTILAIDEN VÄRVÄÄMISESTÄ 
 
Ritarikuntaan värvätään lisää sotilaita tarvittaessa, yleensä ihmisistä joilla on sekä 
jonkinlainen pohjakoulutus aseenkäsittelyssä, tutkimustyössä tai muissa hyvin 
tarpeellisissa taidoissa, että jo ennestään kosketus nosferatuihin tai ritarikuntaan. Sotilaita 
värvättäessä psykologinen soveltuvuus ja luotettavuus on hyvin tärkeää: ritarikunnan työ 
on erittäin salaista ja vaarallista. Sotilaan värväämistä voi esittää kuka tahansa, mutta 
ennen kuin sotilas otetaan jäseneksi hänen on käytävä läpi luutnantin haastattelu. 
Aluepäällikkö tai komentajaritari tekee päätöksen sotilaan hyväksymisestä. 
 
RITARIKUNNAN TAVOITTEISTA BRITANNIASSA 
 
Nosferatujen määrää Britanniassa on mahdotonta arvioida, yksinkertaisesti koska ne 
saattavat toisinaan lisääntyä hyvinkin nopeasti. Nykyinen kaupunkikulttuuri on 
mahdollistanut pelottavan suuriakin nosferatuyhteisöjä, ja 1976 Lontoosta tavattu 
neljänkymmenen saastuneen muodostama yhteisö on varmaankin historian kookkain. 
(Toisaalta, Britanniassa nosferatujen lisääntyminen on pidetty erittäin hyvin kurissa - Intian 
ja Etelä-Amerikan kaoottisissa jättiläiskaupungeissa verenimijöiden uskotaan 
muodostavan vielä paljon suurempia yhteiskuntia). 
 
Ritarikunnan tavoite - nosferatujen täydellinen hävittäminen - on pitkään tuntunut 
mahdottomalta pyrkimykseltä, mutta moderni teknologia on viimein tuomassa 
mahdollisuudet tähän. 1970-luvun lopun jälkeen, kun Lontoon nosferatuväestö hävitettiin, 
koko kaupunkiin rakennettiin kattava tarkkailukameraverkosto, ja osa kameroista 
tarkkailee niitä spektrin alueita joilla nosferatut eroavat tavallisista ihmisistä. Tämän 
tarkkailukameraverkoston avulla koko pääkaupunki on kyetty viimeiset 10 vuotta pitämään 
puhtaana nosferatuista, ja kuka tahansa kaupunkiin saapuva verenimijä kyetään 
paikantamaan ja tuhoamaan muutamassa päivässä. Juuri nyt Lontoossa ei uskota asuvan 
ensimmäistäkään saastunutta. 
 
Samanlaisen verkoston rakentaminen muihin Britannian kaupunkeihin on tavoitteena, 
mutta tämä työ on erittäin hidasta, kallista ja se täytyy tehdä salassa - salassa nosferatuilta 
ja salassa yleisöltä. Mikäli nosferatut saavat tietää mitä on tekeillä, ne epäilemättä alkavat 
siirtyä pois kaupungeista ja takaisin maaseudulle. Vaikka kaupungit tarjoavatkin niille hyvät 
olot joissa saalistaa, ne ovat myös loukkuja jotka voidaan sulkea niiden ympärille, ja tämän 
vuoksi ritarikunta pyrkii pitämään saastuneet kaupunkien sisällä. 



NOSFERATUYHTEISÖJÄ: EPÄILTYJÄ, TIEDETTYJÄ 
 
Bristol: Bristolissa uskotaan toimivan ainakin viiden nosferatun yhteisö, ja jotkut raportit 
viittaavat siihen, että kaupungissa saattaa olla kaksikin keskenään kilpailevaa 
nosferaturyhmää. Yksittäisiä nosferatuja kaupungissa on surmattu vuosina 1992 ja 1994, 
mutta suuremman yhteisön jäljille ei ritarikunta ole menestyksellisesti päässyt. 
 
Coventry: Kaupungissa on ollut melko suuri nosferatuyhteisö jo 1970-luvulla, ja Lontoon 
puhdistuksen jälkeen sinne siirtyi useita nosferatuja. 1984 ja 1989 kaupungissa majailevia 
nosferatuja vastan tehtiin hyökkäyksiä, ja lopulta 1993 kaupunki saatiin puhdistetuksi 
kokonaan (joskin monien nosferatujen uskotaan paenneen). 
 
Edinburgh: Edinburghin kymmenhenkinen nosferatuyhteisö on kokonaan tuhottu jouluna 
1995. 
 
Glasgow: Glasgowissa oli kuusihenkinen nosferatuyhteisö, joka oli yhteyksissä 
Edinburghin yhteisöön. Yhteisö jäljitettiin ja sen johtaja surmattiin syksyllä 1996, ja 
lopullisesti yhteisö tuhottiin saman vuoden jouluna. 
 
Leeds: Vuoden 1991-92 puhdistusten jälkeen Leedsissä uskotaan yhä majailevan yksi tai 
kaksi nosferatua, ja on mahdollista, että he ovat saastuttaneet lisää ihmisiä. Pitäviä 
todisteita ei kuitenkaan ole löytynyt. 
 
Liverpool: Nosferatut ovat jostain syystä perustaneet yhteisön toisensa jälkeen 
Liverpooliin, ja kaupungissa on viimeisen 20 vuoden aikana tuhottu yli 30 nosferatua. 
Viimeisin nosferatuyhteisön perustamisyritys tapahtui 1994, ja siihen kuuluneet kuusi 
nosferatua paikannettiin ja tuhottiin seuraavan vuoden alussa. Kaupungin uskotaan tällä 
hetkellä olevan puhdas. 
 
Lontoo: Vuoden 1979 jälkeen Lontoossa ei ole asunut pysyvämmin ensimmäistäkään 
nosferatua, ja siellä käyneetkin nosferatut on paikannettu ja hävitetty paria poikkeusta 
lukuunottamatta. 
 


