Prisliste for hertugdømmet Falkovia
Af Lars Nøhr Andresen ©
Prissystem
1 guldmønt = 100 sølvmønter = 10000 kobbermønter
1 sølvmønt = 100 kobbermønter
1 guldmønt kaldes populært for en Dukat
1 sølvmønt kaldes populært for en Krone
1 kobbermønt kaldes populært for en Skilling
Skilling er den mest normale betegnelse for, hvad ting koster. Spørger man, hvad en hat koster, vil det være normalt at
sige 400 skilling. Selvfølgelig kan man også svare 4 kroner.
Mønter kommer i mange størrelser og former. De mest almindelige er:
Halvkobber (kobber): Den mindste form for mønt der findes. Kan måske købe en lille skive brød.
Skilling (kobber): 1 kobbermønt. Meget almindelig mønt.
Kvartskilling (kobber): 25 skilling. Rimeligt stor mønt.
Storskilling (kobber): 50 skilling. Største kobbermønt i omløb
Halvkrone (sølv): 50 skilling. Den mindste sølvmønt. Tynd og ussel.
Krone (sølv): 100 skilling. Lille sølvmønt. Vejer ikke meget.
Sølvkrone (sølv): 500 skilling. Ofte brugt af folk der fragter mange penge.
Hertugkrone (sølv): 1000 skilling. Mønt med tyngde. Kun sjældent set.
Dukat (guld): 10000 skilling. Mindste guldmønt. Lige så lille som halvkronen.
Dukatkrone (guld): 25000 skilling.
Guldkrone: (guld): 50000 skilling.
Storkrone: (guld) 100000 skilling. Stor, tung og flot. Kun de færreste ser den mønt. Bærer kongens portræt.
De fleste mønter er meget små. Især sølv og guldmønter har både lille diameter og er meget tynde. Kun den store
Hertugkrone af sølv, som er 1000 skilling værd og storkronen af guld, som er 10000 skilling værd, har noget vægt bag
sig. De er begge på størrelse med en moderne 20'er. Andre mønter er på størrelse med gamle 5'ører, men er endnu
tyndere. Mønter bliver ofte bøjede og slidte, og det gælder om, at passe på de mønter man har, da de også kan knække,
og dermed mister deres værdi.
De fleste indbyggere bruger kobber og sølvmønter. I daglig tale vil man give prisen i skilling, hvis det koster under 100
skilling. Koster en lygte 168½ skilling, vil man sige 16 kroner og 8½ skilling.
Forekomst af varer
Meget almindelig: Kan fås over det hele, og prisen er sjældent højere end anført.
Almindelig: Kan fås i de fleste byer, uden at man skal lede efter det.
Ualmindelig: Kan med held findes i de fleste lidt større byer, på 500 indbyggere og derover.
Sjælden: Kan kun findes i større byer med sikkerhed. Findes varen i mindre byer, er den dyr!
Meget sjælden: Findes kun helt specielle steder, oftest hvor varen er lavet.
For sjælden: Selv biskoppen vil have svært ved at finde denne vare
N/A: Findes ikke som en vare til salg
Våben
Sværd
Almindeligt bredsværd
Langsværd med spids
Bastardsværd uden spids
Bastardsværd med spids
Storsværd
Storsværd med spids
Bredsværd af højstål
Langsværd af højstål
Storsværd af højstål

ualmindelig
ualmindelig
ualmindelig
ualmindelig
ualmindelig
sjælden
sjælden
sjælden
sjælden

500 skilling
600 skilling
650 skilling
750 skilling
800 skilling
900 skilling
100 sølvkroner
120 sølvkroner
180 sølvkroner

(Gør +1 skade på swing)
(Gør +1 skade på thrust)
(Gør +1 skade på swing)

Bastardsværd af højstål
Bredsværd af dværgestål
Langsværd af dværgestål
Storsværd af dværgestål
Langsværd af dragestål

sjælden
m. sjælden
m. sjælden
for sjælden
N/A

160 sølvkroner
50 gulddukater
60 gulddukater
150 gulddukater
???

Buer og lignende
Kortbue
Almindelig bue
Langbue
Composit bue
Elver langbue
Elver composit bue
Almindelig armbrøst
Dobbelt armbrøst
Let armbrøst
Pistol armbrøst
Almindelige pile
Almindelige bolts
Ekstrafine pile

almindelig
almindelig
almindelig
sjælden
m. sjælden
N/A
ualmindelig
sjælden
ualmindelig
sjælden
almindelig
ualmindelig
sjælden

50 skilling
100 skilling
200 skilling
900 skilling
200 sølvkroner
???
150 skilling
50 sølvkroner
200 skilling
60 sølvkroner
2 skilling
2 skilling
15 skilling

(Gør +1 skade på swing)
(Gør +1 skade på crush og swing)
(Gør +1 skade på thrust og swing)
(Gør +2 skade på swing og +1 på thrust)
(???)

(Thrust +3, max range 30*str, max dam 1d+5)
(Thrust +4, max range 35*str, max dam 1d+6)
(kan holde to skud)
(2 rds to ready, thrust +2)
(1 rd to ready, thrust +1)
(3*str længere range)

Andre våben
Våben af højstål: Generelt dobbelt pris, sjældne og betaling skal falde i sølv eller guld. Jo mere sjældent våbenet er i sig
selv, des sværere er det, at finde det lavet i højstål
Våben af dværgestål: 10 til 20 gange den normale pris for våbenet, samt betaling der falder i guld. Økser er billigst, og
våben der er fjerne for dværge, dyrest. F.eks. Storsværd.
Våben af Dragestål er ikke noget man køber, men noget man hører om. Skulle der sættes pris på, ligger den 3-400
gange over den almindelige pris.
Magiske er sjældent sat til salg, men pris afhænger selvfølgelig af hvordan magien udmønter sig.
Rustninger
Kroppen
Tykt klæde
Læderjakke
Hærdet læder rustning
Hærdet troldelæder rustning
Ringbrynje
Ringbrynje af højstål
Ringbrynje dværgestål
Ringbrynje dragestål
Scalemail
Scalemail af højstål
Scalemail af dværgestål
Scalemail af dragestål
Breastplate
Breastplate af højstål
Breastplate af dværgestål
Breastplate af dragestål
Half Plate
Half Plate af højstål
Halfplate af dværgestål
Halfplate af dragestål
Full Plate
Full Plate af højstål
Full Plate af dværgestål
Full Plate af Dragestål
Lille skjold af træ

m. alm.
m. alm.
almindelig
sjælden
ualmindelig
sjælden
for sjælden
for sjælden
ualmindelig
sjælden
m. sjælden
N/A
ualmindelig
sjælden
For sjælden
N/A
sjælden
for sjælden
for sjælden
N/A
m. sjælden
for sjælden
N/A
N/A
almindelig

30 skilling
50 skilling
100 skilling
50+ sølvkroner
230 skilling
60+ sølvkroner
250+ gulddukater
400+ gulddukater
420 skilling
110+ sølvkroner
450+ gulddukater
???
500 skilling
130+ sølvkroner
600+ gulddukater
???
1300+ skilling
250+ sølvkroner
1000+ gulddukater
???
2300 skilling
600+ sølvkroner
2500+ gulddukater
???
40 skilling

(PD2, DR3)
(vs. impale PD2)
(PD 4, DR4, vs. impale PD3, DR3)
(???)
(PD4, DR4, 30 pund)
(PD4, DR5, 25 pund)
(PD 5, DR5, 22 pund)
(PD 5, DR5)
(PD5, DR6, 15 pund)
(???)
(PD 5, DR6)
(PD5, DR7, 30 pund)
(???)
(PD 5, DR7, 40 pund)
(PD 6, DR8, 35 pund)
(???)
(PD2, Hits 5/30, 8pund)

Lille skjold af træ og stål
Medium skjold af træ
Medium skjold af træ og stål
Stort skjold af træ
Stort skjold af træ og stål
Stort skjold af stål

ualmindelig
almindelig
ualmindelig
ualmindelig
ualmindelig
sjælden

90 skilling
60 skilling
130 skilling
90 skilling
200 skilling
50+ sølvkroner

(PD2, hits 5/50, 10 pund)
(PD3, hits 7/40, 15 pund)
(PD3, hits 7/60, 18 pund)
(PD4, hits 9/60, 25 pund)
(PD4, hits 10/90, 30 pund)
(PD5, hits 12,110, 40 pund)

Rustninger af højstål ligger ca. tre-fire gange over prisen, og rustninger af dværgestål ligger nærmere 100 gange over
prisen. Dragestål er næsten ikke til at købe for penge. De samme prisforskelle og modifikationer gælder for rustninger
til arme, ben, hænder og fødder.
Eks.: En fuld ringbrynje af dværgestål kommer til at stå i 550 gulddukater, i forhold til 510 skilling for en normal fuld
ringbrynje. Prisen for dværgestål er 108 gange højere.
Tøj og skind
Alle priser er for en ok kvalitet. Gang med 10 for ekstrem luksuskvalitet, gang med 3 for god kvalitet, og halver prisen
for dårlig kvalitet
Stofbukser
Læderbukser
Bluse
Skjorte (farvet)
Silkeskjorte
Tunika
Vest (simpel)
Vest (dekoreret)
Strømper
Sko
Støvler
Støvler (høje)
Læderbælte
Bæltespænde (Bronze)
Vinterkappe (Uld)
Vinterkappe (Foret skind)
Vinterkappe (Pels)
Kjole (hverdag)
Kjole (fest)
Silkekjole
Jakke (stof)
Vinterjakke (stof)
Jakke (læder)
Vinterjakke (læder)
Frakke (stof)
Frakke (læder)
Frakke (foret læder)
Frakke (Pels)
Hat
Handsker (stof)
Handsker (læder)

almindelig
almindelig
almindelig
almindelig
sjælden
almindelig
almindelig
ualmindelig
almindelig
almindelig
almindelig
almindelig
almindelig
almindelig
almindelig
ualmindelig
ualmindelig
almindelig
almindelig
sjælden
almindelig
almindelig
almindelig
almindelig
almindelig
almindelig
ualmindelig
sjælden
almindelig
almindelig
almindelig

20 skilling
45 skilling
10 skilling
15 skilling
90 skilling
33 skilling
8 skilling
24 skilling
5 pennies
40 skilling
60 skilling
80 skilling
4 skilling
15 skilling
35 skilling
120 skilling
350 skilling
25 skilling
60 skilling
400 skilling
35 skilling
40 skilling
50 skilling
60 skilling
50 skilling
75 skilling
140 skilling
475 skilling
15 skilling
5 skilling
10 skilling

Transportmidler
Saddel, tømmer, etc.
Lille fragtvogn for en hest
Almindelig rejsevogn
Lille diligence
Middel fragtvogn for to heste
Stor rejsevogn
Middel diligence
Stor fragtvogn

almindelig
almindelig
ualmindelig
sjælden
almindelig
ualmindelig
sjælden
ualmindelig

150 skilling
400 skilling
600 skilling
140+ sølvkroner
700 skilling
900 skilling
250+ skilling
100 sølvkroner

(En hest, et tons gods)
(En hest, fire personer, 200 kilo gods)
(To heste, fire personer, 200 kilo gods)
(To heste, to tons gods)
(To heste, seks personer, 500 kilo gods)
(Fire heste, 7 personer, 700 kilo gods)
(fire heste, fire tons gods)

Stor diligence
Luksus, stor, hurtig diligence
Lille, åben flodbåd
Mellem, åben flodbåd
Stor, åben flodbåd

m. sjælden
m. sjælden
almindelig
almindelig
almindelig

600+ sølvkroner
125+ gulddukater
350 skilling
800 skilling
200 sølvkroner

(seks heste, 10 personer, 2 tons gods)
(otte heste, 8 personer, 2 tons gods)
(fire personer, 200 kilo gods)
(otte personer, 2 tons gods)
(20 personer, 6 tons gods)

Befordring
Åben vogn, pr dag
Lukket vogn, pr dag
Gammel diligence
Nyere, hurtigere diligence
Smart, hurtig, luksus diligence
Flodpram
Rigtig båd

almindelig
almindelig
almindelig
ualmindelig
sjælden
almindelig
almindelig

10 skilling
15 skilling
22 skilling
30 skilling
60 skilling
5 skilling
18 skilling

Hus og have
Telt (1 person)
Telt (2 personer)
Telt (4 personer)
Lille hytte på landet el. i skoven
Lille gård langt ude på landet
Alm. gård på landet
Større gård på landet
Knaldhytte i større by
Hus i større by
Pænt hus i større by
Stort hus i større by
Mindre palads i større by

almindelig
almindelig
almindelig
m. alm.
m. alm.
almindelig
ualmindelig
almindelig
almindelig
ualmindelig
ualmindelig
sjælden

50 skilling
80 skilling
150 skilling
50+ sølvkroner
110+ sølvkroner
600+ sølvkroner
150+ gulddukater
100+ sølvkroner
450+ sølvkroner
200+ gulddukater
2300+ gulddukater
8000+ gulddukater

(Inkluderer stolpe på 2 meter, 12 pund)
(Inkluderer to stolper på 2 meter, 25 pund)
(Uden møbler, 40-60 m2)
(Uden møbler, 60-100 m2, et stykke jord)
(100-150 m2, jorde, lader, den slags)
(200+ m2, mere jord, lader, huse)
(30 m2, et rum, køkken)
(60 m2, to rum, køkken)
(150 m2, seks rum, køkken, have)
(400 m2, 14 rum, mindre park)
(1500 m2, mange rum, park)

Overnatning
Overnatte på ussel kro i byen
Overnatte på ussel kro på landet
Overnatte på middelkro i byen
Overnatte på middelkro på landet
Overnatte på god kro i byen
Overnatte på god kro på landet
Overnatte på ekstra god kro i byen
Overnatte på luksus kro i byen

almindelig
almindelig
almindelig
almindelig
almindelig
ualmindelig
ualmindelig
sjælden

3 skilling
2 skilling
8 skilling
6 skilling
11 skilling
12 skilling
15 skilling
30 skilling

(Lus, lopper, fællesrum, ingen varme)
(Flere lus og lopper)
(2 mand pr rum, senge, slå for døren)
(2 mand pr rum, halm på gulvet)
(2 mand pr rum, senge, låse, vinduer, møbler)
(2 mand pr rum, senge, slå for døren)
(Enkeltværelser, ovn, lås, møbler, hyggeligt)
(Gulvtæppe, bad, vin, pen & blæk, etc)

Priserne varierer en del på kroer, alt efter efterspørgsel og andre påvirkninger. Nogle kroer kører med pension, så de
tvinger folk til at spise deres ædelse.
Mad
Et usselt måltid med drikkelse ½*
Et almindeligt måltid *
Et godt måltid mad **
Et fint måltid mad***
Et ekstravagant måltid mad****

almindelig
almindelig
almindelig
ualmindelig
sjælden

5 pennies
3 skilling
5 skilling
9 skilling
25 skilling

(Health tjek, eller mavesygdom)
(Stuvning, kål, flæsk, gullasch, labskovs etc)
(bøf, grøntsager, tærte, fisk, etc)
(lam, vildsvin, røget laks, ”fin mad”)
(storslåede oplevelser)

Drikke
Et krus tyndt øl (1 liter)
Et krus almindeligt øl
Et krus stærkt øl
Et krus mørkt øl
Et krus sort øl
Et krus sortmjød
Et krus mælk
En kande the

almindelig
almindelig
ualmindelig
ualmindelig
sjælden
ualmindelig
ualmindelig
almindelig

3 pennies
5 pennies
1 skilling
1½ skilling
2 skilling
2 skilling
4 pennies
2 skilling

(Alternativ til vand, 2%)
(Alm. pilsner, 4%)
(God øl, 4½ %)
(Stærk, god porter, 8%)
(Stærkt, 12%, tykt)
(Mørkt øl med stærk mjød, 10%)
(komælk)
(Varierende i kvalitet)

En kande kaffe

ualmindelig 6 skilling

(Meget varierende kvalitet)

En flaske lokal eddikevin (1 liter)
En flaske lokal drikbar rødvin
En flaske lokal ok rødvin
En flaske god, importeret rødvin
En flaske, lækker importeret rødvin
En flaske elver hvidvin

almindelig
almindelig
sjælden
ualmindelig
sjælden
sjælden

1 skilling
4 skilling
10 skilling
25 skilling
50+ skilling
70+ skilling

(Sprøjt, 10%, surt, besk)
(Napoleon, 12%, tømmermænd)
(Alm, spansk, kraftig, 12%)
(Velsmagende, værd at nyde)
(En sjældenhed på kroer)
(håndmalede etiketter)

En flaske, led, træsprit (½ liter)
En flaske brændevin
En flaske brændevin på urter
En flaske kryddersnaps
En flaske blomme brændevin
En flaske pære brændevin
En flaske æble brændevin (calva)
En flaske cognac
En flaske dværge brændevin (rom)

almindelig
almindelig
almindelig
almindelig
sjælden
ualmindelig
almindelig
sjælden
sjælden

2 skilling
6 skilling
15 skilling
15 skilling
30 skilling
25 skilling
20 skilling
40+ skilling
45+ skilling

(Health tjek eller . . .60%)
(Stærkt og grimt, 50%)
(Smager faktisk ok, 50%)
(Smager bedre, 40%)
(Stærkt, men godt, 55%)
(Smager måske endda af pære, 50%)
(Variende kvalitet og pris, 40%)
(Meget variende kvalitet og pris, 40%)
(Stærkt og sødt, 90%, health tjek)

Urter
Enggræs
almindelig 15 skilling
(Købes mange steder)
- Sårrensende. +1 til health recovery tjek
Klippeurt
ualm.
30 skilling
- sårlukkende. + 1 health på snitsår pr. dose. Fare ved overdosering.
Bær fra Blå Sletteblomst
ualm.
25 skilling
- Smertestillende og bedøvende. Overdosering kan være farligt. Bruges ved operationer, tandpine, etc.
Rødder fra Sortrod
sjælden
120 skilling
- Mod indre blødninger. Kan helbrede crippling injures i organer
Saltslim
almindelig 25 skilling
- Neutraliserer gifte i maven. Drikkes opløst i vand
Bær fra Kongeblomst
m. sjælden 250 skilling
- Stopper blødninger, men patient besvimer. Kan stoppe dødelige blødninger
Rød slangemund
sjælden
40 skilling
- Heler knogler hurtigt, ikke at forveksle med dragemund
Gifte og andre ikke plantebaserede substanser
Grøn Tudsegift
ualm.
Blå Tudsegift
sjælden
Sort Tudsegift
m. sjælden
Svovlsyre
ualm.
Kalkstenspulver
sjælden
Lugtfri)
Flagermuselever
m. sjælden
Måneslange gift
m. sjælden
Knuste glasalger
for sjælden
Dragespyt
for sjælden
Rød dragemund
sjælden
Saltslim
almindelig
Kirkelige ydelser
Velsignelse
Begravelse
Bryllup
Exorcisme
Rådgivning fra englene
med)
Bønner til engle

240 skilling
600 skilling
150 sølvkroner
30 skilling
245 skilling

(Lammer i mild grad. Stiv i kroppen. –4 dex)
(Lammer i voldsom grad. –10 dex, -10 str)
(Kan være dræbende)
(Skal drikkes, lugter grimt)
(Voldsomme smerter i mave og svælg.

450 skilling
800 skilling
500 sølvkroner
110 gulddukater
320 skilling
25 skilling

(Medfører død på 14 dage)
(Lammer arme og ben i flere dage)
(Sletter sidste måneds hukommelse)
(Koma i løbet af ti sekunder  DØD!)
(Smerter, feber, hallucinationer)
(Smøres på våben der gør mere ondt)

almindelig
almindelig
almindelig
sjælden
sjælden

20 skilling
???
???
50+ sølvskilling
350+ skilling

(tager omrking 45 sekunder)
(tager fra 15 minutter til 15 timer)
(tager mindst 30 minutter)
(svært at finde kvalificeret præst)
(visse engle er svære at komme i kontakt

ualm.

50+ skilling

(ikke alle har tid til at bede til englene)

Undervisning i religion
Lægehjælp
Skriverhjælp

ualm.
20+ skilling pr dag
almindelig 10+ skilling
ualm.
75 skilling pr dag

(ikke alle betaler for undervisning)
(dyrt for nogen, billigt for andre)

Generelle ting og sager
Olie (1 liter lampeolie)
Reb (10 meter, ½ kilo)
Tykt reb (10 meter, 2½ kilo)
Dværgereb (10 meter, 1 kilo)
Kanvas (1 m2)
Åben lygte til stearinlys
Lukket lygte til stearinlys
Lukket lygte til olie
Stormlanterne med ”tyreøje”
Stearinlys
Tællelys
Fyrtøj (almindeligt)
Fyrtøj (smart og moderne)
Tæpper
Fakler
Tobak

almindelig
almindelig
almindelig
sjælden
almindelig
almindelig
almindelig
almindelig
sjælden
ualm.
almindelig
almindelig
sjælden
almindelig
almindelig
ualm.

5 skilling
5 skilling
25 skilling
100 skilling
5 skilling
10 skilling
20 skilling
25 skilling
210 skilling
5 skilling
2 skilling
10 skilling
75 skilling
20 skilling
3 skilling
20+ skilling

(kan ikke bruges som molotow cocktails)
(bæreevne på 150 kilo)
(bæreevne på 600 kilo)
(bæreevne på 750 kilo)
(ikke vandtæt)
(blæser nemt ud, som at gå med et lys)
(blæser ikke ud, men lyser heller ikke videre
(uden olie. Brænder 2 timer på en påfyldning)
(brænder 4 timer på en opfyldning. Messing)
(brænder 3 timer)
(brænder 2 timer. Lugter grimt)
(tager 30 sekunder at få ild)
(tager 10 sekunder at få ild)

Luksusvarer
Parfume af forskellig art
Sæbe
Silketørklæder med tryk
Ringe
Øreringe

sjælden
ualm.
sjælden
almindelig
almindelig

40+ skilling
10+ skilling
100+ skilling
15+ skilling
10+ skilling

(varierer meget i pris og kvalitet)
(noget lugter godt, andet lidt grimt)
(de importerede er de dyreste)
(fås i alle størrelser, former og priser)
(hul bliver lavet med en stor nål)

Tjenesteydelser & Sociale ydelser pr. dag eller ydelse
Buddreng i mindre by
m. alm.
2 pennies
Buddreng i større by
m. alm
5 pennies
Læge (almindelig læge, ikke magi)
ualm.
50 skilling
Søfolk
almindelig 20 skilling
Bøller
ualm.
10 skilling
Soldat
ualm.
15 skilling
Musiker
almindelig 3 skilling
Navigatør (faglært)
ualm.
65 skilling
Jæger (faglært)
ualm.
30 skilling
Jæger (ufaglært)
almindelig 10 skilling
Bodyguard (kvalificeret)
ualm.
30 skilling
Lejemorder (nybegynder)
ualm.
50 skilling
Lejemorder (veteran)
m. sjælden 10 gulddukater
Havneskøge
almindelig 2 skilling
Skøge
almindelig 10 skilling
Luksus skøge
sjælden
10+ sølvskilling
Bestikkelse af barn
2 pennies
Bestikkelse af dum bonde
2 skilling
Bestikkelse af bartender
10+ skilling
Bestikkelse af lavere embedsmand
100+ skilling
Bestikkelse af højtstående embedsmand
20+ sølvskilling
Bestikkelse af lavtstående gejstlig
50+ sølvskilling
Bestikkelse af højtstående gejstlig
20+ gulddukater
Bestikkelse af lavadel
40+ sølvskilling
Bestikkelse af højadel
25+ gulddukater

(brænder 1 time)
(nok til 15 pibestop)

(pr. dag i en behandling. Diagnose 5 skilling)
(pr. dags tjeneste)
(er bedre til at kæfte op, end kæmpe)
(højere pris, hvis kamp forventes)
(for en times sang og musik)
(bruges oftest af sømænd)
(bruges som stifindere)
(bruges som stifindere)
(kan rent faktisk kæmpe)
(ikke videre kvalificeret eller diskret)
(han er så godt som død. Bruger ofte gift)
(så grim, som hun er brugt9
(har slem alfons der er i nærheden)
(findes på fine kroer og bordeller)
(eller en honningkage)
(eller andre småmønter)
(højere, hvis informationen er ”varm”)
(des værre, des højere pris)
(kan give bagslag. Bestikkelse er ulovligt)
(kan være farligt)
(kan være meget farligt for en selv)
(visse adelige har en moral, så pas på)
(ingen moral)

Priserne for bestikkelse er meget groft vejledende. Skal bare give en fornemmelse af, hvad der er rimeligt og urimeligt

Videnskabelige varer
Forstørrelsesglas
Bunsenbrænder
Flasker der tåler ild
Teleskop
Krudt (½kilo)
Bøger (uskrevne, 50 sider)
Blæk (2 dl)
Svovl (250 gram)
Svovlsyre (½ liter)
Briller
Madvarer (råvarer)
Mel, et kilo
Brød, et stk
Et kilo fårekød
Et kilo lammekød
Et kilo oksekød
Et kilo svinekød
En død and
En død gås
En død gris
En torsk
En laks
En ørred
Grøntsager, alm. (et kilo)
Grøntsager, eks.
Krydderi alm
- rosmarin
- laurbær
- enebær
- enggræs (citronagtigt)
Krydderi eks.
- Peber
- Salt
- Muskatnød
- Stærk peber
- Hulesvampe
Kaffe, et kilo
The, 100 gram
Sukker, 100 gram
Honning, ½ liter
Madvarer (forarbejdet)
Kødtærter
Grøntsagstærter
Honningkager
Vildsvinepølse, ½ kilo
Røget lammekølle
Røget laks
Stegt, sejt kød
Stegt, mørt kød
Rullepølse, ½kilo
Ost, kedelig
Ost, alm
Ost eksotisk

m. sjælden
ualm.
ualm.
m. sjælden
sjælden
ualm.
almindelig
ualm.
ualm.
sjælden

25 sølvskilling
20 skilling
40 skilling
11 gulddukater
50 skilling
90 skilling
10 skilling
25 skilling
60 skilling
30 sølvskilling

m. almindelig
2 skilling
m. almindelig
2 skilling
almindelig 6 skilling
almindelig 9 skilling
almindelig 5 skilling
almindelig 6 skilling
almindelig 5 skilling
almindelig 10 skilling
almindelig 75 skilling
almindelig 11 skilling
ualmindelig 25 skilling
almindelig 10 skilling
m. almindelig
2 skilling
Ualmindelig

(går let i stykker)
(brænder på sprit)
(kan tåle ild fra bunsenbrænder)
(fungerer som dårlig kikkert)
(bruges ikke som våben, brænder dårligt)
(ca. på størrelse med A4)
(mister farven med tiden)
(lugter, bruges af alkymister)
(bruges af alkymister)
(kan klare op til +/- 4)

