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(off-inspo: Nya Zeeland)
Telam har ett tempererat klimat
med mycket lövskog, därav ofta
kallat lövskogsklimat och ligger
nästan mitt i kontinenten. Genom
staten ringlar en hög bergskedja
där klimatet är kallare och
befolkningen har fått anpassa sin
livsstil utefter andra
väderförhållanden. Staten är rätt
stor till ytan (ca 2 000 140 km²)
med mycket inlandssjöar som
mynnar ut i östra havet.
Vad som kännetecknar Telam är
främst de gröna skogarna men
också den slående arkitekturen
som är välkänd inom hela Garonska
Imperiet. Staten är väl utbyggd i
form av större och mindre städer
klädda i vit marmor och granit. Byarna är få och de som finns ligger uppe på bergskedjan
där deras befolkning lever relativt ostört från resterande samhälle.

Kultur
Alver
Alverna i Telam är få till antalet och är till största delen stadsalver. De flesta är anställda
under orcherna och människorna, men det finns några självförsörjande i form av
hantverkshandlare. Rasismen är ett faktum i vardagen, och sedan Telam blev en
vasallstat till Garonska Imperiet har det blivit mer allmänt utbrett.
Det som tydligast utmärker alvförtrycket är att alverna bor i de fattigare delarna i
städerna, att de har svårt att hitta jobb och försörja sig och att brott mot dem inte följs
upp och utreds.

Magi och magiker
Telam har ett lärosäte för magiker som ligger i Telams residensstad Telam'qi. Staden är
känd för sin vetenskapsakademi och många andra lärosäten finns här förutom
magikernas. De magiker som skolas här skickas sedan till Garonska Imperiets huvudstad
för att få sin examen godkänd.
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Magi ses på med skeptiska ögon för de som inte är insatta, och inställningen är att magi
ställer till med problem. Det är endast i nödfall som gemene medborgare tar hjälp av
magiker och deras magi, medan adeln och Telams vasall-företrädare ser dem som
viktiga rådgivare och deras kunskap kan dras nytta av. Dessa magiker är dock hårt
reglerade och det finns endast två positioner.

Religion
Innan Telam blev en vasallstat så var det en mer religiös frihet. Numera har de flesta
medborgare anammat den största religionen som utövas i Garonska Imperiet. De
mindre religionerna utövas fortfarande men inte i lika stor utsträckning.
Telam har inget eget religiöst högsäte utan utsända ämbetsmän från angränsande
vasallstater kommer och utför oregelbundna kontroller, samt rådgör med Telams
vasall-företrädare om förändringar eller uppmaningar och dylikt.

Traditioner och högtider
Vid Telams anslutning (erövring) till Garonska Imperiet infördes en högtid för att fira
detta och det görs årligen. Högtiden håller på i 12 dagar och består av mycket god mat,
banketter och offentliga firanden på torg med teater och sång.

Samhälle
(Off-inspo: Romarrikets arkitektur)
Telam befolkas till största del av orchfolk (de primära invånarna) och människor. Det
finns ett fåtal alver och andra raser är oftast här i akademiskt/tekniskt eller politiskt syfte
eller på genomresa.

Politik
Telam är styrt av feodala principer och står under Garonska Imperatorn med
vasall-företrädare. Det är en grupp på 9 individer som leder Telam utefter Imperatorns
order. Dessa individer kommer oftast från det adliga skiktet i samhället men är
uppblandat i olika kön och mellan både orcher och människor. Deras röster är
jämställda och för att ta beslut krävs konsensus och i andra hand majoritet. För att bli en
vasall-företrädare krävs det att du är akademiskt skolad, samt att du skickar en ansökan
som sedan godkänns eller nekas av utsända från Garonska Imperiet.
Alla i Telam betalar en tribut till Garonska Imperiet i form av pengar eller mat. Detta
lagstiftades om ca 1 månad efter att Telam blev en vasallstat.

Adeln i Telam
Adeln är det högsta klass-skiktet i Telam och de utgör ungefär en femtedel av
befolkningen. Lågadeln bor centralt i städernas centra, oftast i stora radhus med många
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våningar. Högadeln bor som oftast på egen mark med många mindre hus och ett stort
huvudhus i anknytning till städerna eller lite utanför. De har oftast egen åkermark med
många anställda som jobbar och bor hos dem.

Den adliga eliten består av 3 familjeätter. Denna elit upprättar ordning inom både lågoch högadeln. De har rätt att ta ifrån en ätt sin adelstitel och även ge ut titlar till de som
anses förtjäna en.

Från självständigt land till vasallstat
Telam var en gång ett eget land och när Garonska Imperiet anföll
gjorde de allt för att inte gå under, men de var inte tillräckligt
starka. Vad exakt som ledde till att Telam kuvades har gått
förlorat i historien, och även om någon vet så pratas det inte om
längre. Det är inte bara ofint, det är strängt förbjudet och
straffbart enligt lag.
Residensstaden Telam'qi med sin vita arkitektur drabbades hårt
och nästan alla byggnader förstördes under kriget. Idag har man
återuppbyggt nästan allt i vit marmor och granit igen, med
skillnad i fler garonska detaljer och utsmyckningar.

Sexualitet och samlevnad
Normen i Telam är polygamiska äktenskap mellan tre personer, ibland flera. Detta
förekommer inom alla samhällsklasserna. Äktenskapet är viktigt för många Telamier, det
är en bekräftelse på evig kärlek och har inget med byråkrati att göra. Ceremonier för
äktenskap varierar men det brukar i regel alltid innehålla en stor fest efteråt. Det är
accepterat i samhället att ha äktenskap mellan alla raser. Dock förekommer det en stor
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rasism gentemot förhållanden med alver. Arvsrätten i Telam är enkel, den delas upp
jämnt mellan barnen eller de närmast efterlevande.

Kläder, föremål och utseende
(Off-inspo: 1700-talet + steampunk [Extra tydlighet: Viktorianskt är inte tillåtet])
Klädmodet är stort och folk älskar att visa upp sina nya
kreationer. Att blanda tyger med läder, mässing och andra
attiraljer är extremt vanligt.

Adeln har en mer aristokratisk stil med mycket tyg och en
framhävande överkropp. En tillhörande huvudbonad syns
nästan alltid också. På banketter och andra viktiga
tillställningar är det nästan ö
 verdrivet i mängder av tyg och
dyra utsmyckningar i form av pärlor och juveler. Att bära
vapen anses vackert, även om alla inte kan hantera dem så
kan de ändå bära d
 em som en utsmyckning.
Akademiker och vetenskapspersoner har oftast en mer
praktisk klädsel, om än med fascinerande detaljer som bara
de kan förstå. Höga hattar med fjädrar är en stor grej just
nu. Likaså läder- och mässingsdelar är oerhört populärt.
Det är ingen större skillnad mellan raserna i klädstil, men
de rika har förstås råd med mer detaljrika kläder än vad de
fattigare har.

Vissa gillar att visa sin status genom att klä sitt tjänstefolk eller anställda i vackra och
speciella kläder. Allt för att framhäva sig själv som mer inflytelserik och utöka sitt
kontaktnät.
Att försörja sig som skräddare/sömmare i Telam anses vara ett av de främsta yrkena
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och dessa personer är högt eftertraktade. Den som har råd att betala får de mest
fantastiska kläderna.

Militärmakt
Tillhandahålla militär assistans
till Garonska Imperiet. Det
finns ingen ren militärmakt i
Telam, de har ett lärosäte och
sen positioneras de ut där de
behövs. För tillfället är deras
uppgifter att upprätthålla fred
och aktivt motarbeta
terrorister. Militärer är
ovanligt att se i Telams städer,
då de som oftast håller sig vid
gränserna eller i andra
vasallstater. Mera vanligt är att
en polisiär enhet syns i
samhället och styr upp de
“mindre problemen” som finns.
Den militära assistansen leds av befälhavare Darcey van Merode (pronomen hon).
Färgerna på militärdräkten är blå och med vinröda detaljer samt plåtrustning. De
militära ledarnas färger är svart med röda och gula detaljer.

Monster och djurliv
Djurlivet i Telams skogar och berg är rikt på både stora och små arter. Allt ifrån
däggdjur, fåglar, insekter m.m. Bland de vanligaste djuren som syns till är björn, hare och
hjortdjur samt fasan.
Vad gäller monster så finns det många fler än vad man vet om, allt från obetydliga till
riktigt farliga. Bland bergen finns troll och golems medan städerna drabbas främst av
hamnskiftare och högre vampyrer. Det kan förekomma lägre vampyrer men de är inte
lika vanliga. Som oftast rör sig dessa monster bland de högre skikten i samhället då det
för med sig makt över många människor och utpressning är väldigt vanligt. Det sägs att
vampyrerna är minst lika många som människorna i Telam, men att de är så pass bra på
att smälta in i samhället att de går många förbi.

Vad alla vet
●
●
●

Att Telam är första vasallstaten i Garonska Imperiet.
Ens mode talar för hur inflytelserik man är.
Telam är känd för sin vetenskapsakademi som ligger i residensstaden Telam’qi.

●
●
●
●
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Magi används i nödfall, och anses vara något gemene medborgare inte beblandar
sig med alls.
Telams styre är väldigt korrupt - även om ingen pratar högt om det.
Levnadsstandarden är väldigt hög, även för de fattigaste - undantag för alver.
Telam ligger mitt i kontinenten gränsandes till Gara i väst, Dran Orkaz och
Vasallstat X i söder. Landet är omgivet av berg i norr och väst samt har en stor
flod som rinner genom landet.

