
Pirat Legend Madam Voodoo Alzophine 

 

Alzophine såg dagens ljus på en av Leans 
bakgator inte långt från den plats där idag 
Madam Jagneaus inrättning lockar med 
drömmarnas rike. Alzophines liv var dock 
allt annat än en dröm och hon fick kämpa 
hårt för att var dag få tillräckligt med ätbart 
i sig för att överleva ännu en natt. Hon 
hankade sig fram tills en dag då en kvinna 
lyckades se något extra där djupt under ytan 
på detta lilla smutsiga gatubarn. Kvinnan tog 
till sig flickan och i ”La Maison de Zombi” 
lärdes hon upp till att bli en av Leans 
fruktade präster. Åren gick och Alzophine 
blev allt mer invigd i de styrandes 

hemligheter men i samma takt som hennes kunskap växte, växte även hennes rastlöshet. 
Detta fortsatte tills hon en mörk natt tillsammans med en väska med brygder lämnade sin 
trygga närvaro och tog värvning på ett skepp från Quilandar. Skeppet hade knappt lämnat 
hamn innan Alzophine drogat officerarnas mat och förvandlat dem till de viljelösa slavar 
som Leans är känt för. Hon hade nu ett skepp, en besättning till hälften bestående av 
viljelösa tjänare och satte sitt sikte på havets byten. Madam Voodoo Alzophine var född och 
hennes välde av skräck började spridas över världen. 

Många är de legender och rykten som görs gällande om denna, den mest fruktade av de nu 
levande piraterna. Hennes skepp är alltid delvis bemannade med de Viljelösa som utan 
rädsla följer hennes minsta vink. Inget rike är skonat från hennes räder och ingen som reser 
på havet är fredad, knappt ens andra pirater. Många är de skepp som fallit för hennes 
krigare och det är inte ovanligt att motvilliga rekryter drogas för att bli del av de Viljelösa. 
Madam Voodoo har ett brinnande hat för allt som andra kallar heligt och heliga män och 
kvinnor tar hellre sitt liv än att hamna i hennes klor. De känner alla för väl till historierna om 
hur Madam torterar sina “heliga” offer efter att ha försett dem med droger som förstärker 
smärtan tiofalt, ja till och med hundrafalt. Idag leder “Madam Voodoo” en mindre flotta 
bestående av 6 skepp som sprider död och förödelse vart de än väljer att sätta kursen. 

 


