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Geografi
Lazulia är en provins som främst består av ett stort antal öar. Det gränsar till Taronne i
öst och anses i vissa avseenden vara en del av Taronne. Det finns endast en bosättning
som är stor nog att kalla för en stad i Lazulia, och det är huvudstaden Desel. Desel ligger
på en stor ö i nära den lilla biten inland som är en del av Lazulia och det är den främsta
handelspunkten för intern handel i Lazulia samt för den rika handeln som sker med
resten av Taronne. Givetvis finns fler bosättningar i Lazulia men de är främst mindre
handels- och fiskebyar och små odlingssamhällen. Lazulier bosätter sig gärna precis vid
vattnet och husen består oftast av flera våningar, varav den nedersta våningen har
väggar av sten och de övre har väggar av trä. Synliga balkar på husens utsidor, balkonger
och broar mellan husen och mindre byggnader som flyter på bryggor och flottar är
element som återses i hela Lazulia. I övrigt finns inte många likheter mellan husen i
Lazulia då de byggs med inspiration från olika delar av världen och med sporadiska
utbyggnader som gör att samhällena känns gyttriga och livligt omväxlande.

Kultur
Människorna i Lazulia är inte sällan fria själar med en lust för äventyr och för att uppleva
och upptäcka nya saker. De sägs ha en nyfikenhet som ingen annan kultur kan mäta sig
med och de drar sig inte för att berätta om sina äventyr eller att återge berättelser de
hört av andra.
Lazulias folk är också utmärkande i sin gästvänlighet och i den tillit de visar besökare
och färdkamrater. Som gäst kan du räkna med att bli väl mottagen och utmärkt
behandlad med mat, dryck, frågor om dina eskapader och berättelser om andras
stordåd. Lazulier respekterar hårt arbete, visa val, äventyrliga bedrifter och världsvana.
Kulturen kantas av en inställning om att hålla sina landsfränder om ryggen, att ställa upp
syskonligt och att värna om varandra och om friheten. Kaptener, markägare och
företagare har en viss auktoritet och lojalitet från sin besättning eller sina anställda.
Respekten gentemot dem är en uppskattning gentemot deras bedrifter och bravader, så
den präglar inte bara de som lyder under dem, utan alla lazulier. Därför för de inte sällan
sitt folks talan och respekteras likvärdigt på land som ombord. En markägare som ärvt
sitt land kommer inte direkt ha lika stor respekt som en som arbetat sig upp och köpt
sin mark, utan arvingar och nya kaptener har ofta mer att bevisa för att förtjäna sin
uppskattning.

Alver i Lazulia
Precis som i resten av Taronnes regioner upphävdes slaveriet av alverna för ungefär 50
år sedan. Det är inte många Lazulier som minns när slaveriet var en del av kulturen i
Taronne, men desto fler vet hur förtrycket ser ut på andra ställen. Alver har inga
respekterade representanter i Lazulia och överlag ses de ned på precis som i många

Version: 0.2
Författare: Fiia Karlsson

andra delar av världen, så även om alverna tekniskt sett är fria i Lazulia kommer de inte
ha lätt för att hitta hederligt arbete. Att få köpa mark eller för att kunna ta värvning i en
besättning är även det en stor utmaning om du har spetsiga öron. En klar majoritet av
de alver som bor i Lazulia är därför kriminella, och inte sällan i konstellationer av
besättningar som bara består av alver och lösdrivare och som livnär sig på sjöröveri och
plundring. En och annan ficktjuv och hälare kan påträffas bland den landburna
befolkningen och överlag är synen på alver att de är opålitliga skurkar med långa fingrar
och utan moral.

Magi och magiker
Magiker och magi är generellt sett respekterat i Taronne och så även i Lazulia, men här
välkomnas inte Häradsmagiker som de gör i Taronne. Respekten för magi kommer från
en rädsla och en okunskap om hur det fungerar. Osäkerheten genomsyrar Lazulia och
dess folk så provinsen har inga hovmagiker eller andra höga titlar för specifikt magiker.
Som magiker i Lazulia kommer du förmodligen inte uppleva den gästvänlighet som
lazulier visar andra, utan i stället mötas med misstänksamhet och misstro. Lazulier
tycker generellt sett att magi och arbete är motsatser, så lika mycket som de
respekterar hårt arbete och bedrifter genom slit så ser de ner på magi och de som
använder trolldom i stället för att ta i med händerna. En lazulier kommer dock dra sig
från att göra sig ovän med en magiker, en inställning som även den kommer ur oro och
skräckberättelser om ondsinta magiker som härjat genom tiderna.

Kläder, föremål och utseende
Invånarna i Lazulia hämtar inspiration för sina kläder, hem och hantverk från hela
världen, och det syns därför på dem i detaljer och val av tyger. Praktiska kläder som vita
skjortor med snörning och väst som lämpar sig för arbete, till dekorerade rockar, långa
kjolar och smycken från fjärran länder. En persons yrke och ekonomiska status syns ofta
på dem, men överlag är vita skjortor, västar, långa rockar, bälten, sjalar, krås och
knappar, flintlåspistoler och sist, men inte minst, hattar med diverse dekorationer något
som kännetecknar en person från Lazulia.
Lazulier är också ett vidskepligt folk, och det är därför inte ovanligt att de har på sig
smycken och dekorationer med diverse havsvarelser och monster, då det sägs att det
ska hålla bestarna på säkert avstånd. Lyckoamuletter är också vanliga, och de ser olika
ut från besättning till besättning. En sked böjd till en medaljong för ett halsband, eller en
liten påse salt i bältet kan vara exempel på lyckoamuletter.

Samhälle
De vanligaste yrkena bland lazulier är fiskare, sjöfarare, handlare och jordbrukare. Förr
var jordbruket och boskapsskötseln en större del av Lazulias kultur, men efter
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separationen från Taronne har antalet lazulier som väljer gårdslivet minskat. I stället
beger sig fler ut på äventyr. De seglar sina skepp längre, knyter nya handelsavtal och lär
sig de lokala vikarna som baksidan av sina händer innan de beger sig till nästa vik för att
hitta mer fisk och nya mål att överkomma.
Kriminaliteten i Lazulia är dock hög, och det finns många besättningar och
etablissemang som i själva verket sysslar med sjöröveri, smuggling, eller häleri.
Lazulia är ett mångkulturellt samhälle på många sätt, men provinsen har en brokig
historia.
Provinsen är i dag på vissa sätt en del av landet Taronne, och på andra sätt är det en
fristående region. Det har en mycket svag byråkrati, lagmakt och ett styrande organ i
form av en ledare som agerar fristående. Markis Marcel Valentin (Han) är dels den mest
förmögne markägaren i Lazulia, han är också den som ledde upproret mot Taronne och
de andra adelspersonerna som skedde för fem år sedan. Genom sitt ledarskap under
upproret behöll han således titeln som Lazulias ledare. Markisen är i
trettiofemårsåldern, ogift och har inga erkända ättlingar.

Upproret kom till följd av två saker. Dels pyrde sedan länge en frustration över Taronnes
lagar för internationell handel, då invånarna i Lazulia såg dem som onödigt begränsande
och komplicerade. Dels berodde upproret på att invånarna i Lazulias ögrupper och det
angränsande fastlandet blev allt mer missnöjda över Taronnes krav på att den styrande
adelsfamiljen skulle hålla en stående garnison och tillgodose ett visst antal stridsföra
personer att mönstra vid konflikt. Dessa individer var ju även de som var mest lämpade
för att arbeta hårt på skepp, och att leva till havs skördar många arbetsföra människor.
Markisen tog nytta av folkets uppviglade stämning och ett uppror formades, med en
adelsperson i spetsen och med ett råd av affärsmän och sjökaptener bakom sig. Efter
endast ett halvår av strider mellan nationssyskon begravdes dock stridsyxan och ett
fredsavtal undertecknades. Fredsavtalet gjorde båda parter nöjda, och Lazulia är nu
sedan fem år fria att idka handel internationellt utan Taronnes översikt.
Markis Marcel Valentin har sedan upproret fortsatt styra provinsen. Till sin hjälp har
han ett råd som består dels av de markägare som har störst omsättning i provinsen och
dels av de kaptener som röstas fram i Desel på Markisens begäran. Kaptenerna i rådet är
alltså de som är mest omtyckta i Lazulia (eller de som har mest pengar att lägga på att
marknadsföra sig), medan markägarna är de som är mest framgångsrika i sina affärer.
Kaptensvalen är en stor händelse som lockar många lazulier till Desel för att säga sin
åsikt och välja den de finner mest lämplig. Markägarna får en plats i rådet endast genom
en inbjudan av Markis Valentin.

Sexualitet och samlevnad
Lazulier slår sig oftast ned med en partner på ålderns höst, men att leva ett promiskuöst
liv med flertalet partners innan dess är inget ovanligt. Att höra en matros säga att hen
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“Har ett hjärta i varje hamn” eller att någon haft ihop det med en halv besättning ses inte
ned på, men arvsrätten i Lazulia är mycket lik den i resten av Taronne så många
dedikerar sig slutligen till att bilda en familj. Att ta hand om sina släktingar och
familjemedlemmar är viktigt för Lazulier och ofta ses stora familjer i olika
konstellationer bo nära varandra eller arbeta på samma skepp.

Rådande konflikter i Lazulia
Lazulia har en del problematik med kriminalitet. Efter det att provinsen blev fri från
Taronnes lagar har de nu väldigt få lagar och svaga organ som upprätthåller de få lagar
som finns, vilket innebär att sjöröveri, häleri, smuggling, plundring och andra
tvivelaktiga aktiviteter är vanliga i Lazulia. Dock så ses dessa aktiviteter generellt sett
inte ned på av Lazulier om det inte drabbat en landsfrände eller en viktig handelspartner
utan inställningen om att hålla varandras ryggar och värna om friheten spelar in även
här.
Dock finns också en del ouppklarade frågor fortfarande gentemot resten av Taronne,
och vissa delar av fredsavtalet som skrevs efter upproret lämnade inte alla parter helt
nöjda. Exempelvis är Lazulia bundna att bidra med sin flotta om Taronne skulle hamna i
konflikt. De ska också patrullera kusten för att förhindra intrång och spionage, och
Markis Marcel Valentin väljer att tolka det bokstavligt. Lazuliens flotta patrullerar därför
endast sin egen kust med sin flotta, vilket Taronnes styrande organ inte är helt nöjda
med. Pirater och smugglare från Lazulien ses dessutom ofta segla på Taronnes vatten,
en trend som Markisen rycker på axlarna åt. Upproret gick fort och krävde inte många
liv, men det hastigt sammansatta fredsavtalet lämnade lite att önska.

Militärmakt
Lazulien har den största flottan då det finns ett system som innebär att kaptener och
skeppsägare är skyldiga att ställa upp om Markisen kallar dem till strid. Det finns en
mindre, permanent flotta som dock inte är att underskatta i sitt nedrustade läge. Flottan
tillhör Markisen och besättningen lyder under honom och hans råd.När det kommer till
fotsoldater har Lazulien ingen aktiv armé utan de förlitar sig på de stridsföra vuxna som
kan kallas in om en konflikt skulle uppstå eller på de soldater och rekryter som är
utplacerade eller anställda på skepp.

Monster och djurliv
I Lazulias hav och vattendrag finns ett starkt och varierat djurliv. Förutom de varierande
arterna av fisk och skaldjur så finns också en del bläckfisk och vattenlevande däggdjur
som valar, delfiner och sälar. Ovanför ytan flockas sjöfåglar och in på inlandet kan en
hitta en del djur som uttrar, mårddjur och till och med några mindre arter av björn.
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Gnagare och annat småvilt är vanligt på öarna, medan rådjur och andra fyrfota djur är
vanligare på fastlandet.

Det är dock inte bara fisk, skaldjur och andra ätbara och önskvärda varelser som
gömmer sig i djupet eller på stränderna. Dränkare gömmer sig ibland på ständerna till
de obebyggda och anfaller de besättningar eller ensamma sjöfarare som landstiger vid
deras gömställen. Vissa påstår att de sett kelpies i sötvattendragen på provinsens inland
och på de större öarna, även om de mindre varianterna som skiftar form är vanligare än
de som gestaltar sig som hästar. På stränder som ligger lite närmare bebyggelse kan en
varelse som liknar Lyktbärare påträffas. Strandvaskare lever vid saltvatten och jagar i
dimma genom att locka till sig människor med ljuspunkter som liknar lyktor, för att
sedan dränka dem och ta med kroppen till bosättningen de har under vattnet.
I de djupaste delarna av havet runt Lazulia gömmer sig den varelse som sätter skräck i
varenda Lazulier. Atulas, sjöjättarna, med döda ansikten och hår som tentakler skördar
de många skepp under stormande nätter. Få är de som överlever och färre är de som
kommer från ett möte med en Atulas oskadd.

Vad alla vet
Lazulia ligger i de väst-nordvästra delarna av De Västra Rikena. Det gränsar till Taronne
i öst.
Lazulien var förr en del av Taronne men de bröt sig loss i ett uppror. I vissa avseenden
anses provinsen fortfarande vara en del av Taronne.
De leds och styrs av Markis Marcel Valentin (han).
De är gästvänliga, äventyrslystna och värdesätter frihet högt.
De vanligaste yrkena bland lazulier är fiskare, sjöfarare, handlare och jordbrukare.

