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Geografi
Taronne ligger på kontinentens västkust och en bra bit inåt kontinenten. I söder
angränsar de mot Nexalia och i norr mot Albeir.
Taronne utgörs av stora, vidsträckta slätter (som oftare än inte brukas antingen som
betesmark eller utsådd) och klickar av blandskog här och där. Undantaget är Taronnes
norra delar som övergår i den kargare, hårda slätt som annars kännetecknar Albeir.

Kultur
Inspiration: Frankrike och Storbritannien under renässansen
Taronnes kulturella uttryck präglas av artighet och vänlighet, även om det ibland är
förställd sådan. Komplimanger ges ofta öppet och genuint, medan förolämpningar och
liknande tillmälen oftare göms bakom en förställd artighet.
Även om klasskillnaderna är tydliga i Taronne så beter sig inte de rika nödvändigtvis illa
mot de mindre bemedlade, och artigheten tränger ofta igenom även här. Undantaget är,
naturligtvis, alver.

Alver i Taronne
Taronne var varken det första eller det senaste landet i De Västra Rikena att upphäva
slaveriet av alver, och de följde egentligen bara efter där andra länder gått före. Slaveriet
har varit upphävt i drygt 50 år och således är andelen befolkning som minns slaveriet
förhållandevis liten.
I Taronne behandlas alver oftast med lika delar misstanke, avsky och ömkan. I städerna
är det vanligt att alver bor i slumlika förhållanden, kraftigt segregerade från övrig
befolkning och i fina kvarter syns i princip endast alver till som (lågt stående) tjänstefolk
åt rika borgare och adeln. På landsbygden kan alver ibland ses arbeta i jordbruket
bredvid människor, men ofta för en bråkdel av deras lön.
En alv är i bästa fall en duglig arbetare/tjänstehjon och värsta fall riktigt skumrask som
inte har ett ärligt ben i kroppen.
Taronnes skogar är förhållandevis skonade från alviska banditer och rövare, även om det
så klart förekommer.

Magi och magiker
Taronnes statsskick har en stark koppling till Silverhäraden och att de inte skulle ha en
hovmagiker är otänkbart. Faktum är att det vid det Taronnska hovet finns flera magiker
anställda, varav en är officiell rådgivare till coroneten. Detta beteende: att ha en
dedikerad magiker som rådgivare har speglats av ett antal adelsfamiljer runtom i
Taronne.
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Detta innebär att magiker som tillhör Silverhäraden ofta kan åtnjuta mycket respekt
(och rädsla) i Taronne, speciellt i städerna. Befolkning på landsbygden hyser ofta en
kombinerad rädsla och respekt för alla magiker, men “de som tillhör Silverhäraden går
generellt att lita på.”
Licensierade magiker som inte är med Silverhäraden åtnjuter mer rädsla än respekt (för
“varför är de inte Häradsmagiker?”) och Fria Magiker är antingen bluffmakare som borde
veta hut eller farliga och oberäkneliga och borde antagligen avyttras.

Samhälle
Taronne har ett feodalt statsskick, där makten utgår från Coronet Kira Skaldhjärta (hon)
via ett antal adelsfamiljer. Till skillnad från Garariket så är Taronnes adelshierarki inte
pyramidformad, utan all makt utgår från Kira direkt till varje adelsätt. Däremot åtnjuter
de högadliga husen mer status och mer inflytande än de lågadliga. Somliga adelsfamiljer
har även ett litet antal Riddare som lyder direkt under dem.
Utöver adeln och deras uppenbara makt har Taronne även ett s k representantshus där
folkvalda personer från landets olika delar sätter samman lagförslag och liknande som
sedan presenteras till adeln och coroneten. Coroneten har ingen faktiskt plikt att varken
lyssna på eller genomföra representantshusets önskemål, men gör det ofta.
I städerna lever folk ett ganska polariserat liv: de rika har stora hus och herrgårdar,
vällagda gator och mycket kulturliv, medan de fattiga ofta lever trångbott och enkelt
och även om de oftast har mat på bordet och ett tak över huvudet så är det enkla
förhållanden. Värst är det dock för alverna som ofta lever i slumlika förhållanden och
fattigdom och svält är inte ovanligt.
På landsbygden går den Taronnska vänligheten ofta igen och om du har möjlighet så
hjälper du din granne: oavsett om det är med ett mål mat eller att laga taket på ladan.
Lite beroende på hur barmhärtig din länsherre är så har du dessutom rimlig skatt på
dina intäkter och har därmed inte bara mat på bordet utan även resurser över till lite
fest och flärd.
Alver på landsbygden arbetar ofta i jordbruket än med djurhållningen och får betalt för
det, men en alvisk lön.

Rådande konflikter i Taronne
Taronnes norra gräns har det senaste året varit extra hårt ansatt av klanlösa och
banditer från grannationen Albeir och samtidigt är coronet Kira tveksam till att
mobilisera en större insats för att stävja hotet, då tidigare insatser har resulterat i
skärmytslingar och ansträngd relation med klanerna i Albeir.
På Taronnes sydöstra landsbygd antalet vandöda och älvfolk ökat markant och även om
monsterjägare oftare står att finna för att fixa så börjar bönder och övrig
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landsbygdsbefolkning bli trötta på det. Rösterna som påstår att det måste vara magiker
som ligger bakom blir alltmer högljudda och Fria Magiker: licensierade såväl som
olicensierade, har antingen redan lämnat den delen av Taronne eller kommer snart göra
det.

Historia
Utanför Taronnes kust ligger ö-provinsen Lazulia som fram till för några år sedan var en
del av landet Taronne. Numera har Lazulia dock, genom en fredlig revolution/kupp slitit
sig loss från Taronne och anses vara en egen nation. Taronnes styre är generellt nöjda
med detta, då de genom fredsavtalet fortfarande får skatteintäkter från ön, men slipper
övriga ansvar.

Sexualitet och samlevnad
Bland adeln i Taronne är arvsrätten viktig och den tenderar att vara lättare att räkna ut i
tvåsamhetlig samlevnad än i flersamhet, vilket har lett till en trend för just tvåsamhet
bland adeln. Detta har sedan anammats av resten av samhället, trots att arvsrätten är
långt ifrån lika viktig där. På intet sätt antyder detta att flersamhet inte existerar i alla
samhällsskikt i Taronne, det är bara inte lika vanligt.
Taronne har i övrigt en ganska okomplicerad syn på sex och sexualitet, och att spendera
en natt (eller en dag) med någon är inte ovanligare än att spendera flera år med dem.

Kläder, föremål och utseende
Inspiration: Frankrike och England under 1600-talet.
I Taronne är utsmyckningar och vackra kläder snarare regel än undantag. Att klä sig
vackert är inte enbart ett tecken på status och rikedom, utan anses även i sig vara en
artighet. Även de mindre bemedlade i samhället utsmyckar sina kläder gärna och ofta.
Graden av utsmyckning och tygkvalitet är det som främst påvisar de olika
samhällsklassernas dräktskick. Där en adelsperson troligen använder ädla stenar och
metaller för att utsmycka sina kläder och sig själv, använder bönder broderier på kläder
och garn- eller lädersmycken som accessoarer.

Militärmakt
Varje adelsfamilj är skyldig att hålla en stående garnison/här om 10-20 personer, samt
kunna mönstra en fredsmilis på ytterligare 50-100 personer. Dessa styrkor utgör i
fredstid Taronnes samlade här. I krigstid mönstras ytterligare individer på till hären.
Taronne har även en liten flotta krigsfartyg som i krigstid utgör gott understöd till
marktrupperna och i fredstid patrullerar vattnen utanför Taronnes kust. Genom ett
avtal med stadsstaten Libra patrullerar de även deras kust.
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Utöver ovan har Taronnes en patrullstyrka som patrullerar och bevakar de stora
vägarna i landet. Till sist har coroneten en personlig styrka som utgör hens livvakter och
privata armé: dessa soldater skyddar inte enbart Coroneten och hens familj, utan även
hovmagikern(-a).

Monster och djurliv
Taronnes fauna består av en uppsjö av gnagare, småvilt och vilt, så väl som diverse
fyrfota rovdjur. I skogarna rör sig mycket småvilt och på slätterna är rådjur en vanlig
syn. Taronnes geografi lämpar sig väl för såväl jordbruk som djurhållning och därför är
får, kor och hästar inte heller en ovanlig syn på landsbygden.
I städerna lever råttor och dränkare gott nere i kloakerna och ovan jord gömmer sig
definitivt en och annan sanguin och, i landets södra delar, en och annan fae. På
landsbygden är det betydligt vanligare med bestar, men också nekrofager och
gengångare.

Vad alla vet
Taronne ligger i väst-nordvästra delarna av De Västra Rikena.
De har en adel och en Coronet (motsvarande Kung/drottning).
De är artiga och vänliga.
De verkar gilla, eller i alla fall acceptera, magiker som är med i Silverhäraden.
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Fiktionsgruppens ratificering
Förtydligande av ett par meningar
Korrektur
Lade till ett stycke om historia samt att Taronnes flotta patrullerar Libras kust.
Initial publicering

