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Przewodnik po Nuln

intensywnà wymian´ towarów z Wissenlandem, Stirlandem 
i Averlandem. Niestety, wraz z nap∏ywem wojennego 
z∏ota podczas Burzy Chaosu, w Nuln znaczàco pog∏´bi∏ 
si´ rozdzia∏ warstw spo∏ecznych. Elita obnosi si´ ze swym 
nowo zdobytym bogactwem, podczas gdy biedni mocniej 
zaciskajà pasa i spoglàdajà na zamo˝nych z nienawiÊcià. 
Nuln jest miastem ra˝àcych kontrastów, jak chocia˝by 
mi´dzy lichymi wiejskimi zagrodami, które za n´dzne grosze 
dostarczajà miastu niezb´dnej ˝ywnoÊci, i ociekajàcymi 
przepychem siedzibami dekadenckiej arystokracji, która 
wydaje si´ nikomu niepotrzebna, a jednak cieszy si´ licznymi 

przywilejami. Miasto jest zamieszkiwane zarówno przez 
niewykszta∏cony i zabobonny mot∏och pracujàcy w kuêniach 
nad brzegiem rzeki, jak i b∏yskotliwych ˝aków, uczàcych 
si´ na cieszàcych si´ wielowiekowà tradycjà nulneƒskich 
uniwersytetach. Jest to miejsce, w którym nowoczesnoÊç 
sàsiaduje z tradycjà, dzielnice biedoty z pa∏acami, wykwintne 
potrawy podawane na kryszta∏owych zastawach z 
odra˝ajàcymi resztkami wygrzebywanymi ze Êmietników 
przez zag∏odzone dzieci. Nuln jest miastem pe∏nym 
konfl iktów, co stwarza doskona∏e warunki do prze˝ycia 
niezapomnianych intryg i przygód.

— OsobistoÊci Nuln —
S tatus administracyjny Nuln jest równie˝ niezwyk∏y. 

Obecnie miasto pozostaje de facto niezale˝nym miastem-
paƒstwem, choç w przesz∏oÊci by∏o równie˝ prowincjonalnà 
stolicà, a nawet stanowi∏o siedzib´ dworu Imperatora. 
Historycy twierdzà, ˝e miasto w przesz∏oÊci przechodzi∏o 
kolejno pod rzàdy w∏adców Reiklandu, Stirlandu, Averlandu, 
a w koƒcu Wissenlandu. Nie zwa˝ajàc na to, mieszkaƒcy 
Nuln upierajà si´, ze zawsze pozostawali pod w∏asnymi 
rzàdami, a obce zwierzchnictwo przyjmowali jedynie 
„tymczasowo”. Obecnie, wbrew obiegowej opinii, Nuln nie 
stanowi cz´Êci Wissenlandu, lecz jest jedynie zobowiàzane 
wspieraç we wszystkich kwestiach swojà Ksi´˝nà-Elektork´, 
Emmanuelle von Liebowitz. Podczas gdy ofi cjalnie to 
w∏aÊnie ona rzàdzi miastem, faktyczna w∏adza le˝y w 
r´kach wp∏ywowych mieszczan, gildii i ich doradców. Ten 
podrozdzia∏ opisuje ró˝ne frakcje, które po cz´Êci sprawujà 
w∏adz´ w „Klejnocie Imperium”.

Hrabina
Emmanuelle von Liebowitz (Ksi´˝na-Elektorka Wissenlandu, 
Hrabina Nuln i Ksi´˝na Meissen) osiàgn´∏a obecnà pozycj´ 
na poczàtku panowania Karla Franza. Wykorzystujàc 
d∏ugoletnià i za˝y∏à przyjaêƒ z Imperatorem, niez∏omnie 
domaga∏a si´ tytu∏u Ksi´˝nej-Elektorki. Popierajàc w∏adc´ 
w ka˝dej istotnej kwestii – niektórzy uwa˝ajà nawet, ˝e go 
uwiod∏a – w roku 2503 KI faktycznie zosta∏a Elektorkà.

Wkrótce udowodni∏a jednak, ˝e zupe∏nie nie ma 
g∏owy do rzàdzenia. Bardziej zajmowa∏y jà problemy 
odpowiedniego urzàdzenia w∏asnych komnat ni˝ takie 
drobnostki, jak sprawowanie w∏adzy nie tylko w ca∏ej 
prowincji (uwa˝anej przez nià za zacofanà i niewartà 
wysi∏ku), ale tak˝e w samym Nuln. Ksi´˝na-Elektorka nie 
znosi prowincjonalnych mieszczuchów oraz pospólstwa 
Wissenlandu i rzadko zabiera g∏os w kwestii wiosek lub 
miast pozostajàcych pod jej panowaniem. Od lat, znu˝ona 
codziennymi obowiàzkami administracyjnymi, coraz 
wi´cej w∏adzy przekazuje w r´ce rodziny Toppenheimer 
z Pfeildorfu. Obecnie prowadzi intensywne rozmowy 
z Imperatorem, negocjujàc ca∏kowite oddzielenie Nuln 
od Wissenlandu. W zamian za przyznanie Nuln mandatu 
elektorskiego i pozwolenie Wissenlandowi na zatrzymanie 
swojego g∏osu, zobowiàza∏a si´ udzieliç Imperatorowi 
po˝yczki na du˝à kwot´. Bioràc pod uwag´ ogromne 
potrzeby fi nansowe zwiàzane z koniecznoÊcià odbudowy 
pó∏nocnych miast i prowincji po Burzy Chaosu, nikogo nie 
zdziwi∏ fakt, ˝e Karl Franz przysta∏ na t´ umow´.

Hrabina zada∏a sobie tyle trudu, ˝eby oderwaç Nuln od 
Wissenlandu, poniewa˝ uwielbia to miasto. Kocha jego 
kultur´, przepych, majestat, histori´ i pokaêny skarbiec. 
Niewa˝ne jak beznadziejny jest los zwyk∏ych mieszkaƒców, 
Emmanuelle zawsze potrafi  zapewniç sobie i swoim 
najbli˝szym najwy˝szy komfort i wszelkie wygody. W jej 
mniemaniu, Toppenheimerowie mogà zatrzymaç dla siebie 
mroêne zimy i ponure farmy Wissenlandu, gdy˝ rzàdzenie 
tà zaÊciankowà krainà uw∏acza jej godnoÊci i zabiera cenny 
czas. Wszystko, czego pragnie Ksi´˝na-Elektorka, to bogate 
˝ycie w Nuln. Stàd te˝ wi´kszoÊç obowiàzków zwiàzanych 
z zarzàdzaniem miastem od dawna spoczywa na barkach 
Zgromadzenia – grupy kupców i pomniejszej szlachty, 
któremu formalnie przewodzi Hrabina, choç rzadko pojawia 
si´ na zebraniach.

Wi´kszoÊç uwa˝a, ˝e w∏adczyni nie jest osobà kompetentnà. 
Krà˝y powiedzenie, ˝e „g∏owa Hrabiny jest równie pusta, 
jak jej program reform”. Mimo to ludzie kochajà jà za to, ˝e 
choç pró˝na i g∏upia, jest pi´kna i nie wykazuje typowego 
dla arystokracji wrodzonego okrucieƒstwa. Osiàgnàwszy 
dojrza∏y wiek, wcià˝ zachowuje urod´ m∏odej dziewczyny i 
wielu arystokratów stara si´ o jej r´k´ w nadziei na zdobycie 
choç czàstki sprawowanej przez nià w∏adzy.

Arystokracja
Hrabina cieszy si´ silnym poparciem wielu starych 
rodów szlacheckich i najbogatszych rodzin kupieckich. 
Poniewa˝ Nuln jest w praktyce niezale˝ne, jej doradcami 
sà zazwyczaj najzamo˝niejsi mieszczanie. Nale˝y jednak 
wspomnieç, ˝e cz´sto dochodzi do zmian na stanowiskach 
doradców, gdy˝ jako s∏ynne i bogate centrum handlu, 
Nuln przyciàga kupców i arystokracj´ z najdalszych 
ludzkich krain, a Hrabin´ cieszy towarzystwo nowych, 
interesujàcych poddanych. Na jej dworze mo˝na spotkaç 
Tileaƒczyków, Stirlandczyków, Wissenlandczyków, 
Reiklandczyków, Marienburgczyków, Kislevczyków, 
a nawet kilku Bretoƒczyków. Ka˝dy z nich pe∏ni jakàÊ 
rol´ w ekonomicznych interesach Nuln, np. nadzorujàc 
produkcj´ dzia∏, import artyku∏ów spo˝ywczych z 
Tilei wzd∏u˝ Rzeki Pog∏osów lub transport dóbr rzekà 
Reik z miejsc tak odleg∏ych jak Marienburg, a nawet 
Estalia. Ka˝da z zyskownych ga∏´zi gospodarki oraz 
najwa˝niejsze gildie majà swoich przedstawicieli w Radzie 
Nuln, która zbiera si´ raz na tydzieƒ w celu omówienia 
spraw miasta-paƒstwa i okolicznych wsi, które dostarczajà 
miastu ˝ywnoÊç i niektóre surowce.


