
Rahat ja hinnat
HINTATAULUKOITA KESKI-MAA -ROOLIPELIIN

Gondorissa rahaa lyödään kolmessa kuninkaalli-
sessa rahapajassa, joista tärkein on Minas Anorin 
paja. Pelargirissa lyödään hopea- ja pronssirahoja 
ja Linhirissä kuparia. Ennen Sukuriitaa käytössä 
oli myös Umbarin ja Ramlondin rahapajat. 
Kaikissa kuninkaan rahoissa on etupuolella 
hallitsevan kuninkaan kuva ja kääntöpuolella 
Valkoinen Puu. Kirjoitus on quenyaa ja laadittu 
feänorilaisilla aakkosilla.

Gondorin rahajärjestelmä perustuu 4.48 gramman 
painoiseen, 99.5 % kultaan lyötyyn kruunuun 
(erin). 1400-1600 -lukujen talouskriiseistä huo-
limatta se on pitänyt arvonsa erittäin hyvin 
eikä sitä ole huononnettu kuin Ruton jälkeen, 
jolloin käskynhaltija Dior vähensi kullan määrää 
prosentilla. Kaupankäynnissä käytetyn hopean 
hinta on vaihdellut suuresti. Neljännesunssin 
rojalit (celebarn) heikkenivät kalliiksi tullei-
den Gondorin ja Umbarin sotien aikana kunnes 
rojaleissa oli enää puolet hopeaa ja puolet 
kuparia. Vuoden 1660 rahauudistus korvasi kaikki 
rojalit uusilla, puhtaammilla hopeapenneillä 
(mirian) sekä neljännespenneillä  (canath). 
Hopeapennit tunnetaan myös westroninkielisellä 
nimellä kastar. Pienemmät kolikot ovat yhden 
ja kahden pennin kuparikillingit ja viiden kupa-
ripennin arvoinen  pronssiraha mina, kruunun 
kahdessadasosa. Vanhempia eripainoisia minoja 
näkee edelleenkin liikenteessä, ja niillä huija-
taan helposti varomattomia. Muita harvemmin 
kierrossa olevia metallirahoja ovat malanor,

5 tai 10 kruunun arvoinen kultamitali, joita on 
annettu lähinnä ansioituneille virkamiehille ja 
upseereille, sekä kuningas Tarondorin  1666-
1672 lyöttämä kahden kruunun ”kaksoislohi-
käärme”. Malanoreja on suurina erinä tuottanut 
aikaisemmin vain Castamir (1437), Minalcar 
Rómendacil (1304), Calimehtar Purjehtija 
(1250), Atanatar II Loistava (1100 ja 1200) 
ja Ciryaher Hyarmendacil (1050). 

Belfalasin suuriruhtinaskunnalla on privilegio 
lyödä omaa rahaa. Lond Ernilin pajan käyttä-
mät arvot ovat samoja kuin Gondorin, mutta 
klaavapuolella on hallitsevan suuriruhtinaan 
ja kruunapuolella joutsenlaivan kuvat. Näitä 
rahoja näkee harvoin Belfalasin ulkopuolella.

Arnorissa rahatalous noudatteli samoja linjoja 
kuin Gondorissa, joskin vaihtokaupan suosio 
alkoi kasvaa Arnorin hajottua kolmeksi sisar-
valtakunnaksi toisella tuhatluvulla. Fornostin 
rahapajan tuotteet ovat säilyttäneet arvonsa 
parhaiten. Ne ovat ulkoasultaan yksinkertai-
sempia kuin gondorilaiset rahat. Kruunapuolella 
on hallitsevan kuninkaan kuva, klaavapuolella 
Gil-galadin tähti. Tärkeimmät rahat ovat ¼ 
unssin Argeleb (10 shillinkiä) ja hopeinen 
¼ unssin shillinki joka jakaantuu 12 penniin 
(hopealla silattua kuparia). Pienin käytössä 
oleva raha on kuparinen neljännespenni eli 
ropo, joka vastaa arvoltaan kahta Gondorin 
kuparikillinkiä.
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Vasemmalta oikealle: Morian kuparipenni (kruuna ja klaava), Haruzanin pronssiraha (kruuna ja klaava)
Ylhäältä alas: Celebarn (hopearojali), Mina (pronssiraha), kahden ja yhden pennin rahoja



Kauppaa käydään myös rengaspronssilla ja kääpiöiden toimit-
tamalla leimatulla hopealla (yksi markka hopeaa Tharbadin 
kurssin mukaan = 13 shillinkiä ja 4 penniä).

Cardolanin kuninkaallinen rahapaja Thalionissa oli toimin-
nassa 862-1411. Rahoja lyötiin rajoitetusti, ja yleensä ne 
olivat kruunajaisiin ja kuningasperheen lasten syntymään 
liittyviä mitaleja. Kuningas lyötätti myös kupari- ja pronssi-
kolikoita, joita hän jakoi köyhille joulunaikaan. Cardolaniin 
ja Rhudauriin ei koskaan kehittynyt täydellistä rahataloutta. 
Cardolanin kukoistuksen aikana vilkas kauppa tarvitsi kuiten-
kin enemmän maksuvälineitä. Epätasapainosta ja eteläisten 
kauppiaiden satunnaisista perusteettoman hyvistä kaupoista 
huolimatta ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä Gondorin 
vaihtokurssit. Gondorilaiset rahat ovat vielä 1600-luvullakin 
Cardolanissa erittäin yleisiä, etenkin kätköissä.

Cardolanin talous perustui pronssikantaan, kunnes sodat ja 
inflaatio alkoivat 1200-luvun lopulla. Silloin alkoi hopealla 
olla yhä enemmän kysyntää. Siitä lähtien Thalionin rahapa-
jassa valmistettiin suuria sarjoja ½ ja 5 shillingin arvoisia 
hopearahoja. Molemmat lyötiin Moriasta tuodusta hopeasta. 
Cardolanin rahojen etupuolella oli hallitsevan kuninkaan 
kuva, takana pässin pää. Tharbadin Kauppamiesten Kilta 
valmistaa yhä silloin tällöin omia, huonolaatuisia kolikoitaan 
pronssista ja kuparista.

Morian rahoja näkyy harvoin ihmisten ilmoilla, sillä Khazad-
dûmin kauppatase on yleensä ollut ylijäämäinen. Kaikissa 
kääpiörahoissa käytetään kirjaimina angerthas-riimuja. 
Khazad-dûmin kultarahat ovat pieniä, 98.6 % kultaan lyötyjä 
kahdeksasosaunssin (3.49 g) kolikoita, joiden klaavapuo-
lella on vasara & alasin. Niitä kutsutaan puhekielessä duri-
neiksi tai turguleiksi kirjoituksensa (”DUURIN TURGUL 
KHAZADDUM”) mukaan. Khazad-dûmin kupari- ja hopea-
rahoissa on klaavapuolella Durinin kirves.

Rhovanionissa on harvoin lyöty omaa rahaa. Gondorilaiset 
kolikot alkoivat levitä sinne kaupan ja valloitusten myötä 
500-luvun lopulla. 1400-luvulta eteenpäin Rhovanionin 
kauppiaat ovat alkaneet käyttää leimattua morianhopeaa, kun 
lyötyjen rahojen hopeamäärä on säännöllisesti kutistunut. 
Dorwinionin kupari- ja hopeapennit vastaavat painoiltaan 
Gondorin vastaavia. Niiden kruunapuolella on korppi, klaa-
vapuolella kääpiöriimuin kirjoitus ”maidon ja hunajan maa”. 

Umbarissa toimi Gondorin vallan aikana (1050-1448) 
kuninkaallinen rahapaja. Umbarin itsenäistyttyä kapinalliset 
jatkoivat rahan lyömistä Castamirin vanhalla muotilla. Vuonna 
1470 Umbarin oligarkit lopettivat Castamirin jälkeläisten 
holhoojahallituksen. Gondorilaisista rahoista luovuttiin ja 
niiden tilalle tuli kokonaan uusi raha besain eli besantti, jota 
lyötiin jalometallin säästämiseksi kullan ja hopean seoksesta 
eli elektrumista. Besanttien kultapitoisuus on noin 43–47 % 
ja vaihtokurssi Gondorin kruunujen kanssa 2:1. 

Haruzanin, Pezarsanin ja muiden Haradin kuningaskuntien 
rahoja näkee aina välillä Gondorissa, vaikka ne eivät kelpaakaan 
vaihdannan välineinä. Yleisimpiä ovat Haruzanin Mûmakit, 
kahden minan arvoiset pronssirahat, joiden kruunapuolella 
on Haruzanin tunnus, olifantti ja käärme, klaavapuolella 
haradinkielistä kirjoitusta fëanorilaisin kirjaimin.

GONDORIN VAIHTOKURSSIT

1 kruunu (gp) = 20 miriania (sp) = 1000 kuparipenniä (cp)
1 mirian (sp) = 4 canath = 10 minaa (bp)
1 rojali (½ sp) = 5 minaa = 25 kuparipenniä (cp)
1 canath (¼ sp) = 2½ minaa
1 mina (bp) = 5 kuparipenniä (cp)

1 kuparipenni (cp) on raha, jolla saa huonolaatuisen 
leivän tai pienen tuopin kaljaa. Oppimattoman 
päivätyöläisen keskiansio on neljä minaa päivässä 
ynnä ylöspito. Talonpojan vuotuiset ansiot ovat noin 
viisi kruunua.

ARNORIN VAIHTOKURSSIT

1 argeleb (ar) = 10 shillinkiä
1 shillinki (s)  = 12 penniä (d)
1 penni = 4 ropoa

Ammattitaitoinen työmies ansaitsee pohjolassa 
neljästä kahdeksaan penniä päivässä ja ylöspidon, 
vähemmän kuin gondorilainen serkkunsa. 

KESKINÄISET VAIHTOKURSSIT

1 malanor = 5 kruunua = 7½ moriankultaa
1 kaksoislohikäärme = 2 kruunua (gp) 
1 argeleb (ar) = ½ kruunua (gp) = 1 besantti
1 moriankulta = 1 markka hopeaa = 13 s 4 d
1 shillinki (s) = 1 mirian (sp) = 5 mûmakia
1 canath = 3 penniä (d)
1 penni (d) = ~8 kuparipenniä (cp)
½ penniä = ~4 kuparipenniä (cp)
¼ penniä eli ropo = ~2 kuparipenniä (cp)

Vasemmalta oikealle: Dorwinionin kuparipenni (kruuna), 
Dorwinionin hopeapenni (klaava), itäläisten käyttämä rau-
tainen rahake.



HINTATAULUKOT GONDORISSA 1660-1700
Lyhenteet: gp = kruunu, sp = mirian, bp = mina, cp = kuparipenni, lb = naula

ELINTARVIKKEET
Juomat     Hinnat  Kuvaus                                                      
Tuoppi (0,5l) kaljaa  1–3 cp  Vähäalkoholinen, makeahko talonpoikaisolut.
Iso tuoppi kaljaa   3–9 cp  Puolitoista litraa, kovan jätkän annos.
Kolpakollinen sahtia  4-6 cp  Rukiinen, väkevä juhlajuoma pohjolassa.     
Kannu pöytäviiniä   5 cp  Puolen litran karahvi talon omaa (vesitettyä) viiniä.
Caran Orchaldor   20 cp  Gallonalta (4,3 litraa) tilalta ostettuna.
Caran Serni    40 cp  Gallonalta (4,3 litraa) tilalta ostettuna.
Tynnyrillinen viiniä  1000 cp Peruslaatua suoraan tuottajalta (55 gallonaa/238 litraa).
Kotimaiset viinit     Per pullo, kertoimet otettava huomioon:
- Anórien    14 cp  
- Ithilien     16 cp  Laatu: Erinomainen (x3), Paras (x5).
- Lebennin     12 cp  
Ulkomaiset viinit     Ikä: Kypsynyt (x2), Vanha (x5), Kunnianarvoisa (x10)
- Dol Caladir (Gwathló) 18 cp  
- Laergaladrin*   30 cp  
- Emyn Imladrim*   25 cp
- Dorwinion    50 cp
Eksoottiset viinit
- Haradin mausteviini  20 cp
- Bellakar, makea viini 25 cp
- Raj, valkoviini   35 cp

Kannu portviiniä   30-50 cp Kypsytetty länsi-Harondorissa, vahvennettu ja kypsytetty  
       tammitynnyreissä. Valmistetaan vain Emyn Annûnilla.
Lasi vuohenmaitoa   4 cp  Lapsille.
Tuopillinen simaa   5 cp  Anduinin laakson pohjalaisten juoma.
Jumpru tislattua viinaa 10 cp  Merimiehen päiväannos, eli 8 senttilitraa.
Kortteli viinaa   40 cp  Pirtua, 0,327 litraa (vain lääketarkoituksiin).
Gallona rommia   600 cp  4,5 litraa, Harondorista tai Umbarista.

Ruoat     Hinta  Kuvaus                                                      
Ruisleipä    1 cp  Päivän perusruoka.
Vehnäleipä    2 cp  Parempaa laatua.
Hunajaleipä    5 cp  Ylimystön pöytiin.
Lampaanmaitojuusto  5 cp  Kilon kimpale.
Kokonainen juusto   150 cp  Kolmikymmenkiloinen tahko.
Tiu munia    5-10 cp
Voita     5-8 cp/lb Kirnuttua pöytävoita. 
Kuivattuja hedelmiä  5-20 cp/lb Rusinoita, taateleita, viikunoita, luumuja.
Tusina suolasilakoita  5-10 cp 
Suolattu meriankerias  6 cp

Tavalliset mausteet  1-3 sp/lb Kaneli, neilikka, muskotti, sokeri, jne. 
Naula suolaa   ½ sp/lb Suolaa voi saada tukkuhintaan paljon halvemmallakin.
Naula pippuria   4 sp/lb Mausteiden hintaan vaikuttaa, onko tie etelään auki.
Naula sahramia   15 sp/lb Vain Pelargirissa ja Linhirissä. Muualla kalliimpaa.

Kaura (maalla)   10 bp  Tynnyriltä.
Kaura (Pelargirissa)  21 bp  Tynnyriltä.

Viikon muona   25 cp  Pilaantuvaa. Paino 18 naulaa.
Rautaisannokset   50 cp  Säilyvä kuivamuona viikoksi. Paino 14 naulaa.
Matkaleipä    250 cp  Dúnedainin matkaleivän resepti on salainen. 4 naulaa.

Eläimet    Hinta  Kuvaus                                                      
Lehmä     100 bp  
Härkä     150 bp
Uuhi     15 bp
Oinas     18 bp
Sika     30 bp
Siipikarja    1 bp
Hanhi     8 bp

*) Gondorin parhaat viinit tulivat Laergaladrinin ja Emyn Imladrimin rinteiltä Harondorissa, 
jossa voimaperäinen viininviljely aloitettiin 900-luvulla. Vuosina 1448-1540 Harondor kuului 
Umbarin kapinallisille, vuodesta 1636-1721 se muodosti itsenäisen ruhtinaskunnan. Salakuljetus 
moninkertaistaa nämä hinnat.



YLÖSPITO
Ruokailu    Hinta  Kuvaus                                                      
Kevyt ateria   1 bp  Keittoa, leipää, pala juustoa.
Täysi ateria    2 bp  leipää, voita, maitoa sekä lihaa tai kalaa.
Tukeva ateria    3 bp  Alku- ja pääruoka, sisältää lihaa.
Juhla-ateria   5-20 bp Useita eri ruokalajeja.

Lattiamajoitus   1 cp  Katto on, ei lämmitystä.
Yhteismajoitus   3 cp  Ei salvattavaa ovea tai kaappeja.
Vuode vaatteineen   10 cp  Kunnollinen yösija.
Oma huone    30 cp  Ei aina saatavissa, varustus vaihtelee.
Kynttilä    5 cp  Joissain kievareissa valostakin pitää maksaa.
Uunivalkea    6 cp  Tavallisen lämmityksen lisäksi.
Tallipaikka hevoselle  2 cp  Ei sisällä rehua.
- Kappa kauroja   2 cp
- Sylillinen halkoja  1 cp
- Kylpy    1 cp
- Vaatteiden pesetys  5 cp
- Vaatteiden korjaus  20 cp

Päivittäinen ylöspito tilalla: Herra 35 cp, Isäntä 20 cp, Talollinen 15 cp, Renki 5 cp.
Porvaris- tai aatelistalon vuoden ruokamenot: 30-100 gp.

PUKIMET JA MATERIAALIT
Vaatteet    Hinta  Kuvaus                                                      
Talonpojat
- liinainen paita   8 bp  Vaatteiden hinnat ovat suuntaa-antavia. Kankaan väri ja
- sandaalit    2 bp  laatu voivat vaikuttaa niihin paljonkin.
- talvikengät   6 bp
- villaviitta   30 bp
- perustunika   3 bp
Säätyläiset
- kengät    3 bp
- saappaat    8 bp
- rahakukkaro   2 bp
- hattu    10 bp
- päällystunika   30 bp
- turkisreunainen viitta 100 bp
Hupullinen viitta   50 bp
Silkkisukat, pari   80 bp 
Alushousut    10 bp
Asetakki    60 bp
“Muodinmukainen asu”  10-50 gp Ylhäistöön kuuluvan kokonainen vaatekerta kaikkineen.

Kankaat       Hinta                                                 
Villakangas       5 sp jaardilta
Haradin puuvilla (paksu)    7 sp jaardilta
Tharbadin verka      7-8 sp jaardilta
Silkkikangas      10-12 sp jaardilta   
Silkkinauhoja, 24 tuumaa, 10 kpl  1-2 sp
Hieno turkisvuori viittaan   40-60 sp

Nahat ja turkit   Rhovanion*  Tharbad*  Pelargir                        
Orava (kiihtelykseltä) 4 sp   6s 8d  12 sp
Kärppä     1 sp   8d  2 sp
Karhu     4 sp   1s 8d  20 sp
Susi     2 sp   1s 8d  8 sp
Näätä     1 sp   2s 6d  3 sp
Saukko     1½ sp   3s 4d  4 sp
Majava     1 sp   3s  5 sp
Punakettu    1 sp   3s 4d  5 sp
Ahma     2½ sp   5s  7 sp
Ilves     4½ sp   6s 8d  11 sp
Mustakettu    6 sp   8s 4d  15 sp
Soopeli    15 sp   25s  40 sp

*) Hinnat ovat ostohintoja.
Hyvät talvinahat voivat olla jopa kaksi kertaa arvokkaampia.



PALVELUT
Hupia ja hyötyä      Hinta                                                 
Postimaksu / virsta     10 cp (2 bp)
Kantaja (tunnilta)     5 cp (1 bp)
Kylpyläpalvelut, sisäänpääsymaksu  1 cp
- Sauna ja kylpy      2 cp
- Hieronta       25 cp (½ sp)
- Selänpesijätär      50 cp (1 sp)
- “koko hoito”      100 cp (2 sp)
Ilotalo, sisäänpääsymaksu   5-50 cp (1-10 bp)
- Huora (vanha)      25-50 cp (½-1 sp)
- Ilotyttö (nuori)     100-500 cp (2-10 sp)
- Kurtisaani (yläluokan)    1000-2500 cp (20-50 sp)
Parturi, yksinkertainen tukan lyhennys 10 cp (2 bp tai ¼ sp)
Parturi, ammattimainen leikkaus   50-200 cp (1-4 sp)
Räätäli, vaatteiden korjautus   50 cp (1 sp)
Parantajaeukko      15-25 cp (¼–½ sp)
Haavuri       50-100 cp (1-2 sp)
Ammattimainen välskäri    150-250 cp (3-5 sp)
Maksu oppipojaksi pääsemisestä   1 sp
Maksu kisälliksi pääsemisestä   3 sp
Killan liittymismaksu     6-20 sp

Koulutus       Hinta                                                 
Koulumaksu (vuodelta)     40 sp (2 gp)   
Yksityinen koulumestari
- Ylöspito, viikolta     2 sp
- Opetus, lukuvuosi     12-14 sp
Tathrond (Minas Ithilin yliopisto)
- Ylöspito, vuodelta     104 sp
- Vaatetus, vuodelta     40 sp
- Opetus, vuodelta     28 sp
Minas Anorin oppineiden veljeskunta
- Vuosimaksu tavallisilta kansalaisilta 40-60 sp (2-3 gp)
- Vuosimaksu ritareilta    80-200 sp (4-10 gp)

Miekkailukoulu, kuukaudelta   10-50 sp
Käsikirjoitus      15-20 sp (¾-1 gp)
Tavallinen kirjakopio  (koodeksi)  100-500 sp (5-10 gp)

MATKUSTAMINEN
Maalla     Hinta 1650 Hinta 1670  Kuvaus                                                      
Kuormahevonen   10-20 sp 50 sp  (2½ gp) Kantaa 300 naulaa.
Työhevonen    40 sp  60 sp  (3 gp) Kantaa 400 naulaa.
Ratsuhevonen   80 sp  100 sp (5 gp) Kantaa 200 naulaa.
Haradilainen ratsu   200 sp  300 sp (15 gp) Ratsastusbonus +10.
Sotahevonen (kevyt)  200 sp  400 sp (20 gp) Ratsastusbonus +15.
Sotahevonen (raskas)  1500 sp 1600 sp (80 gp) Ratsastusbonus +30.
Poni     40 sp  40 sp (2 gp) Kantaa 180 naulaa. Ratsastusbonus +5.
Muuli/Aasi    30 sp  30 sp  (1½ gp) Kantaa 300 naulaa. Ratsastusbonus -10.

Hevosvaunut    160 sp  Huolto ja ylläpito maksaa 1-3 sp vuodessa. 
Koristellut umpivaunut 8000 sp  

Siltamaksu ratsastajalta 2 cp
Lossikyyti    1 cp
Vaunukyyti    2-3 cp/virsta
Jokilaivakyyti   5 sp/matka

Merellä    Hinta  Kuvaus                                                      
Cairbanga    1000 gp Aseistamaton, kömpelö alus. 20 hengen miehistö. -10 MB.
Holkki     1400 gp Koggia isompi ja nopeampi. 30 hengen miehistö.
Karaveli    625 gp  25 tonnia lastia. Pieni, ketterä ja nopea. +5 MB.
Karakki, pieni   800 gp  Merikelpoinen kauppalaiva. 40 hengen miehistö.
Karakki, keskikokoinen 2900 gp Kolmimastoinen sotalaiva, voi kuljettaa 150 merisotilasta.
Karakki, suuri   4500 gp Kolme-nelimastoinen valtamerilaiva (mm. Palanrist).
Galeoni    3600 gp Suuri purjelaiva, jossa on myös puskuri ja airot. -5 MB.
Sotakaleeri    900 gp  100 soutajaa, 60 sotilasta, 4 ballistaa.
Dromoni    1400 gp Soudettava sotalaiva, ballistoja ja liekinheittimiä.
Shebekki    800 gp  Haradilainen ryövärialus, hyvin nopea ja ketterä. +15 MB. 
Tykistölotja   4000 gp Hinattava tai soudettava, raskaasti aseistettu lautta.



Merimatka, Pelargirista Matkustaja Lasti tonnilta
- Linhiriin    2 sp  5 sp
- Lond Erniliin   3 sp  8 sp
- Súduriin    10 sp  20 sp
- Gobel Mírlondiin  20 sp  40 sp
- Umbariin    40 sp  60 sp
- Bozisha-Dariin   60 sp  80 sp

ASEET JA PANSSARIT
Suojus     Hinta  Kuvaus                                                      
Pyörökilpi    5 sp  +20. Ei kestä ihmeitä.
Jalkaväen kilpi   15 sp  +25. Nimeltään thand. 
Paviisi    20 sp  +40 ammuksia vastaan.
Kypärä (cabasset)   3 sp  Territoriaalijoukkojen kypärä.
Kypärä (barbute)   4 sp  Kuninkaan armeijan käyttämä kypärä.
Kypärä (bascinet)   9 sp  Ritarin kypärä, rengaspanssarihupulla.
Ratsuväen kypärä   13 sp  Burgonetin kaltainen, +5. 
Toppatakki    3 sp  Puuvillalla tms. täytetty tikattu varustus. SL/5
Vahviketakki   10 sp  Öljyssä keitettyä ja kovitettua nahkaa. RL/9
Raajasuojukset   5 sp  Terästä.
Lamellaaripanssari  35 sp     Pienistä metallilevyistä koottu panssari.  -5 melee/+5 ammus
Brigandiini    60 sp  Nahkaa ja metallia yhdistävä lamellaaripanssari. RL +10.
Panssaripaita   50 sp    Rengaspanssari, suojaa torsoa. 
Rengaspanssarihuppu  4 sp  Ylimääräiseksi suojaksi.
Pitkä rengastakki   100 sp  Suojaa koko vartalon päästä polvien alle.
Rintarauta    60 sp
Teräksinen rintapanssari 200 sp  +5 DB, koestettu.
Täysi varustus   320 sp  Puolilevy- ja rengashaarniska. PL/18
Yleellinen varustus  6800 sp  Kullattu ja kaiverrettu puolilevyhaarniska.
Thand     15 sp  
Panssarin huolto    ½ sp  Ruosteen poistaminen varusteista.
Panssarin täysi huolto 2 sp

Aseet     Hinta  Kuvaus                                                      
Käsikirves    5 sp  +5 levy ja rengas
Heittokirves   7 sp
Hukari     2 sp  -10
Tikari     3 sp  -15 levy ja rengas.
Lyömämiekka    20 sp
Eket     10 sp  Lyhyt pistomiekka. -10 levy ja rengas, +10 muut
Anket     40 sp  Ritarin pitkä miekka.
Falcata    25 sp  Laivastomiekka. +5 nahka, ilman
Eket, parasta terästä  100 sp  -5 levy ja rengas, +15 muut
Anket, parasta terästä 400 sp  +5
Haradilainen sapeli  15 sp  -5 levy ja rengas, +5 muut
Heittokeihäs   3 sp  
Piikki (raskas keihäs) 4 sp  
Puunuija    1 bp  -10
Sotanuija    6 sp
Piikkinuija    16 sp  +10, kompuroinnista B-kriittinen
Nivelnuija    30 sp  +10, kompuroinnista C-kriittinen
Käsijousi    6 sp  Pääasiassa metsästysase.  
Pitkäjousi    40 sp  
Vastakaarijousi   20 sp
Jalkajousi    40 sp  +20 lähietäisyydeltä

SEKALAISIA TAVAROITA
Asia        Hinta                                                 
Kuusi hopealusikkaa     14 sp
2 kultasormusta, timantein   15 gp
Kultainen sormus      26 sp
Helminauhat       60 sp
Kultaiset käädyt      100 sp
Tynnyri       7-12 bp
Kynttilänjalka (pari, puisia)   10-22 cp
Kynttilänjalka (hopeoitua metallia)  12-25 bp
Nassakka (10 gallonaa)    5-8 bp
Hopeapikari (2 dl)     20 bp 
Peili, kristallia (c 30cm, hopeareunus) 7000 sp
Peili, metallia      150 sp
Pullo, lasinen (0,5 l)    10 bp



Pullo, lasinen (1 l)     15 bp
Puulautanen       5 bp
Puulusikka       1 cp
Talikynttilät, naulalta    7 cp
Vahakynttilät, naulalta    14 cp
Liitu (kirjoitusväline)    5 cp
Mustepullo, musta      25 cp
Mustepullo, värillinen    50 cp 
Pergamentti       1 cp
Pergamentti, pehmeä     20 cp
Pergamentti, erinomainen    60 cp
Sulkakynä       5-60 cp
Lakanat       4 bp
Tyyny        1 bp
Pöytä        5 bp
Tuoli        2½ bp
Arkku        5 bp
Arkku ja lukko      20 bp
Kannu tai ämpäri      5 bp
Vaskinen pannu      20 bp
Pyyhe        5 bp
Keittoastia, keramiikkaa    2 bp

Työkalut       Hinta                                                 
Kyntöaura       ½ sp  
Muurarin työvälineet     ¾ sp
Lapio ja kauha      ¼ sp
Piilukirves       ½ sp
Alasin        20 sp
Palkeet       30 sp
Sepänvasara       3 sp
Taltta        ½ sp
Savenvalajan pyörä     1 sp
Haarniskoijan työkalusetti   260 sp

TALOT JA TILAT
        Hinta                                                 
Vuokramökki maalla     5 sp / vuosi
Vuokrattu käsityöläistalo maalla  20 sp / vuosi
Vuokrattu kauppiastalo maalla   40 sp / vuosi
Yhden huoneen vuokra-asunto kaupungissa 60 sp / vuosi
Käsityöläisen asunto ja pieni työhuone 240 sp / vuosi
Kauppiaan vuokratalo kaupungissa  360 sp / vuosi

Pieni maatila, noin 5 hehtaaria   50 gp, ei rakennuksia
Mökki        2 gp
Pieni maatalo      5 gp
Käsityöläistalo maalla    10-15 gp
Hallitalo maalla      12 gp
Talo sisäpihalla      90 gp
Kaupunkihuoneisto  Minas Anorissa  100-150 gp
Kiltatalo       500 gp
Kauppiastalo       600 gp
Aatelistalo       1000 gp
Palatsi       8000 gp
Puinen porttirakennus  ja lato   16 gp
Kivinen porttirakennus    30 gp
Suuri kivirakennus     100 gp
Kivinen torni      400 gp
Linna muureineen ja torneineen   6000 gp

HÄÄT JA HAUTAJAISET
        Hinta                                                 
Myötäjäiset, talonpojan tyttären  13-60 sp
Myötäjäiset, säätyläisen tyttären  -60 gp
Myötäjäiset, ruhtinaan tyttären   -1000 gp
Halvat dúnadan-hautajaiset   7 gp
Hautapaikka katakombeissa, marmorilaatta 8 gp
Pronssipatsas hautakammioon   400 gp
Ruhtinas Lintoronin mausoleumi   2481 gp


