Cevia
del Rio

Kaart van Contivale, grote steden en routes.

Pereña
Beschrijving Kort:
De grootste stad voor handel met Perla.
Beschrijving Lang:
Niemand wil in Peraña wonen omdat het er zo boers is. De stad zelf is niet veel meer dan
een doorvoer stad met Perla, maar toch is er altijd een adele familie of twee te vinden. Hier
kan contact onderhouden worden met Perla, zonder daadwerkelijk Contivale te hoeven
verlaten. Het zijn echter zelden dezelfde families, want het nationalisme van de gemiddelde
Contivaal is snel gekrenkt en dode Perlanen zijn niet goed voor de handelsrelaties.

Porto del Gonzo
Beschrijving Kort:
Porto del Gonzo is een bijzondere plek voor handel en gokken.
Beschrijving Lang:
Porto del Gonzo heeft het record voor de langste stad van de wereld. De stad strekt zich
kilometers uit langs de Via Principa waardoor het één gigantische haven is. Slechts een paar
huizen van de regerende familie, de familie di Gozales, breken de eindeloze rij takels en
pieren. Het grootste huis staat op het oostelijkste uiteinde van de stad met een gigantische
vuurtoren in het midden.
Toch is dit niet waar Porto del Gonzo bekend om staat. Parallel aan de Via Principa loopt
namelijk de Rue des Mames. De Rue des Mames is een straat met alleen maar gokhuizen,
slaapplekken, barren en huizen van lichte zeden. De notabelen uit Castilla kunnen namelijk
lastig gokken en naar de prostituees gaan in die prachtige stad met de meeste Arbiters per
capita. De familie di Gozales maakt daar handig gebruik van en hun inkomsten komen dan
ook voornamelijk uit de Rue.

Crocevia
Beschrijving Kort:
Crocevia is een oude hoofdstad van Contivale.
Beschrijving Lang:
In een periode van ruzie tussen enkele grote takken van de koninklijke familie, destijds Du
Fleur, is de hoofdstad tijdelijk verplaatst naar Crocevia. Crocevia heeft toen een gigantische
bloeiperiode meegemaakt, maar toen de familie Du Fleur zijn macht weer verloor, viel de
stad in verval. Crocevia lijkt treffend op Castilla en werd ooit als een zusterstad beschouwd.
Crocevia heeft gigantische lege buitenwijken, al is het centrum nog steeds een florerende
handelsstad. Deze twee factoren dragen bij aan de aanwezigheid van een gigantische
zwarte markt in Crocevia, voor wie hem weet te vinden.

Zuelos
Beschrijving Kort:
Zuelos is in handen van de familie de Palazuelos, welke generaties van krijgsmeesters zijn.
Beschrijving Lang:
Zuelos is een vreselijke stad om in te wonen. De huizen zijn gebouwd van zeer stevig maar
koud steen, in lange rijen die kunnen dienen als muren tijdens een belegering. De hele stad
heeft ringen van stadspoorten en de wegen kronkelen door de stad om te dienen als
knelpunten voor aanvallen. De familie de Palazuelos trekt zich vaak terug naar deze stad als
de strijd tegen de wilden in het zuiden beter gaat, maar elke nieuwe generatie trekt weer ten
strijde. Zuelos kent dienstplicht, wat in de rest van Contivale niet nodig is. De inwoners van
Zuelos zijn ook een beetje bleek door de hoge huizen en smalle straten. In de stad zelf
worden sinaasappels tot een alcoholische drank genaamd quantro verwerkt, iets wat flink
gebruikt wordt door de stedelingen om hun zorgen te verdrinken.

Porto Hueva
Beschrijving Kort:
Porto Hueva bestaat dankzij een bijzonder warme golfstroom.
Beschrijving Lang:
Porto Hueva is een uit de kluiten gewassen vissersdorp. Dit komt door een bijzonder warme
golfstroom uit het zuidwesten die hier tegen de kust slaat. Om één of andere reden gaan
daardoor de vissen hier meer glinsteren en hebben ze een iets fijnere smaak. Dit maakt
Hueva bijzonder, maar het is nog steeds niet veel meer dan een groot vissersdorp waar nog
net iedereen elkaar kent.

Fuente
Beschrijving Kort
Fuente is de hoofdstad van Caraca, een eiland vol grote prooidieren.
Beschrijving Lang:
Caraca is een prachtig eiland, omgeven door gigantisch strand en duinen. Er komen geen
natuurlijke roofdieren voor op het eiland, dus de prooidieren zijn erg groot, log en planten
zich zelden voort. Deze lekkere prooidieren maken het een gewilde plek om te jagen. Ook
staan de duinen vol met zeldzame kruiden welke met mate geoogst worden.
Fuente is niet veel meer dan een haven waar schepen aanmeren voor reparaties en het
bijvullen van eten en water. Wel komt er elk jaar een koninklijke delegatie langs met enkele
andere families. Tijdens dit evenement wordt er een enkel dier dat niet van nature voorkomt
op Caraca losgelaten en het vangen van dit beest in de traditionele jacht verkrijgt iemand
veel eer en aanzien.

Ciudad Llevan
Beschrijving Kort:
Ciudad wordt gehaat door zijn populatie, maar is wel echt nodig voor zijn guano.
Beschrijving Lang:
Ciudad Llevan is de hoofdstad van Llevan, een eiland bekend om zijn guano. De kliffen in
het zuiden zitten vol meeuwen en andere tropische vogels en de bossen zijn groot en donker
en vol bananen. Deze bananen voeden de vele vleermuizen die de verschillende grotten
van het eiland bevolken. Dit maakt Llevan onmisbaar voor de Contivale. want de guano is
erg vruchtbaar en het grootste exportproduct naar Perla. De guano is echter explosief in
grote hoeveelheden, wat regelmatig problemen oplevert.
In Ciudad Llevan leven enkele Contivalen die Zuiderlingen-bloed hebben. Ze worden gehaat
om hun bouw, maar door jaren ervaring zijn ze bijzonder goed in grotten beklimmen, kennen
de bossen uitstekend en kunnen werken met guano zonder opgeblazen te worden. Dit maakt
deze families rijk en onmisbaar, en ze bewaken hun geheimen goed. Het is zelfs de Tengoku
niet gelukt dit proces te kopiëren.

Porto Largo
Beschrijving Kort:
Porto Largo is de prachtige feest-hoofdstad van Contivale.
Beschrijving Lang:
Het eiland Auranda is de plek waar iedereen die iets pretendeert te zijn, wil wonen. Het is
een tropisch paradijs zonder al te veel gevaren. Porto Largo is dan ook niets anders dan een
plek om te gokken, feesten en vrijen. Er is ook een bijzondere vervoerservice om iedereen
naar zijn of haar privé gebied te brengen. Alle grote families hebben namelijk een paar
landhuizen op Auranda en iedereen hoopt met zijn oude dag met pensioen te gaan op dit
prachtige eiland.

Cevia del Rio
Beschrijving Kort:
Cevia del Rio, is een vrij nieuw handels stadje langs de rio del vivre.
Beschrijving Lang
Langs de Rio del Vivre staat al eeuwen een landhuis aan het water van de Familie de
Castillo. Nadat het koningshuis van crosevia naar de kust is verhuisd, en Crocevia in verval
is geraakt, hebben een aantal bewoners van crocevia zich aan de rivier gesetteld, en is
Cevia del Rio ontstaan. Er word gevist en gehandeld. Er is in Cevia del Rio een grote brug
gebouwd naar Perla, waardoor de west oostelijke handelslijn winstgevender dan ooit te
voren is geworden. Waar de familie de Castillo tijdens de grote verhuizing zo verwelkomend
was, zijn ze sinds de groei van Cevia del Rio zich steeds verder gaan afzonderen van het
‘gewone’ volk. Maar zolang de handel stand houdt en de belastingen redelijk blijven is Cevia
del Rio een goede plek om te wonen. De familie de Castillo is in samenwerking met een
aantal grote handelsfamilies begonnen een weg te bouwen om de west-oostelijke lijn nog
beter te maken. Het onveilige middenland belemmert echter de bouw, en daardoor duurt
deze al een aantal jaren.

Pamonte
Beschrijving Kort:
Een vissersdorp dat door handel gegroeid is tot een aanzienlijke, maar op zich niet
bijzondere nederzetting.
Beschrijving Lang
Dankzij de prima beschutte haven van een natuurlijke baai, is het bij uitstek geschikt om
schepen in aan te meren. Een paar eeuwen geleden is de baai zelfs uitgediept, zodat er
schepen met grotere diepgang in konden. Opvallend genoeg zijn veel van de schepen
zwaarbewapend. Als je de kapiteins zou vragen, is dat een voorzorg tegen 'die vervelende
vastelandse piraten ten zuiden van de muur'. Zolang de schepen rijkdommen het Koninkrijk
binnen blijven brengen, is er nooit ophef over gemaakt.

