
Türje nembeli
Apor várispán

Nagyapja még az egyik legjelentő-
sebb nemzetségfő volt, azonban Aj-
tony vereségét követően térdet haj-
tott Szent Istvánnak. A család
megkeresztelkedett, azonban titok-
ban hosszú ideig ápolták a pogány
hagyományokat. Bátyja részt vett
1060-ban a Vata fia János vezet-
te pogányfelkelésben, amiért Szent
László apja, I. Béla kivégeztette.

ha van kaszárnyád, kapsz 3
katonát (3 körönként)
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Hont-Pázmány nembeli
Lampert várispán

Ősei Szent István korában érkeztek
Magyarországra, A Koppány ellen
vívott harcokban kitüntették magu-
kat, szolgálatukat a király jelentős
birtokadománnyal hálálta meg. A
család azóta is hűségesen szolgálja
az egymást váltó királyokat. Sze-
retné saját jogán megszerezni a ki-
rály kegyét és tovább gyarapítani a
családi vagyont.

minden körben vehet 2
aranyért egy várnépet

Ben náim fia
Mózes kamaraispán

Egy követség tagjaként Domenico
Selvo velencei dózse megbízásából
érkezett Magyarországra, hogy fel-
mérje a kereskedelmi lehetőségeket.
A király a szolgálatába fogadta és
az udvari sókamara vezetőjévé ne-
vezte ki. Mivel itt is jól megáll-
ta a helyét, a király a peremvidék-
re küldte, hogy felmérje a gazdasági
lehetőségeket.

5-öt ér a só

Árpád-házi
Álmos herceg

Szent László bátyja, I. Géza halála
után a két fiát az udvarában nevel-
tette. Mivel magának nem született
fia, ezért utódjának Álmost szánta,
bátyját Kálmánt pedig papnak ne-
veltette. Hogy uralkodói tapaszta-
lat szerezzen, a király a fiatal her-
cegnek a peremvidéken alakít ki du-
kátust.

2 helyett 4 aranyat kap a
nyertes csata után

Langhammer Antal
bányaispán

A német nyelvű bányászmester
munkásaival együtt a morvaorszá-
gi Olmütz városából érkezett Ma-
gyarországra a Szent László hívá-
sára. A király külön oklevélben bíz-
ta meg őt a peremvidéken található
ígéretes hegyvidék feltárásával.

+1 kockával dobhat a kőnél
vagy a sónál

Kürt nembeli
Ambrus plébános

A Duna mentén élő nemzetsége
az elsők között tér keresztény hit-
re. Családja legfiatalabb tagjaként
egyházi szolgálatra küldik. Iskolá-
it Csanádon, majd Pannonhalmán
végzi. Itt is szentelik pappá. Lán-
goló prédikációkban kel ki a pogá-
nyok ellen, elöljárói ezért küldik a
peremvidékre.

+2 jobbággyal kezd

Apuliai János
püspök

A Dél-Itáliában született fiatalem-
ber teológiai tanulmányai közben
halott Gellért püspök 1046-os már-
tírhaláláról. Úgy érezte, Istentől
kapott küldtése a keresztény hit ter-
jesztése, ezért Magyarországra uta-
zott. A tehetséges fiatal pap gyors
karrierrt futott be a formálódó ma-
gyar egyházban. Szent László ne-
vezte ki a peremvidéken újonnan
alapított püspökség élére, ahol a
legfontosabb feladatának az egyház
megszervezését tekinti.

templom nélkül is kap tizedet(1
arany körönként)
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