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Przewodnik po Nuln

Oprócz kupców i szlachty, Hrabina zatrudnia równie˝ 
osobistych doradców, którzy pomagajà jej w kierowaniu 
sprawami administracyjnymi. Jednym z najwa˝niejszych 
ministrów jest Wielki Ochmistrz Hildemar Kalb, który pod 
nieobecnoÊç Hrabiny przejmuje rzàdy w Nuln. Kanclerz Jekil 
Rohrig pe∏ni funkcj´ zwierzchnika wymiaru sprawiedliwoÊci 
i rozstrzyga sprawy najwy˝szej wagi na terenie Wissenlandu 
oraz Nuln. Minister Skarbu, Reuben Kuhn II, zajmuje si´ 
sprawami przychodów oraz rozchodów, starannie dbajàc o 
to, aby tych pierwszych by∏o zawsze wi´cej ni˝ tych drugich. 
Jest tak˝e najbardziej znienawidzonym cz∏owiekiem w Nuln, 
g∏ównie ze wzgl´du na surowo egzekwowane podatki i op∏aty 
skarbowe. Wspomnieç nale˝y jeszcze o Szambelanie, który 
zajmuje si´ sprawami dworu, Wysokim Konstablu, który 
nadzoruje stra˝ miejskà i garnizon, oraz Komendancie, który 
dowodzi armià Ksi´˝nej-Elektorki.

Reszt´ Êwity Emmanuelli von Liebowitz stanowià ró˝ni 
pochlebcy i dworzanie, jeden ambitniejszy od drugiego. 
Skrytobójstwo i intrygi sà tu powszechnie praktykowane i 
dyskretnie popierane. Tak naprawd´ wszystko zale˝y jednak 
od humoru Ksi´˝nej – jednego dnia mo˝na zyskaç fortun´, 
a nast´pnego wszystko straciç, w zale˝noÊci od humoru tej 
nieprzewidywalnej i kapryÊnej w∏adczyni.

Kap∏ani
W przesz∏oÊci Âwiàtynia Sigmara w Nuln cieszy∏a si´ 
olbrzymià w∏adzà, ale po licznych aktach zdrady i korupcji 
wÊród hierarchów kultu, wi´kszoÊç mieszkaƒców Nuln 
zwróci∏a si´ w stron´ innych bogów, przede wszystkim 
Vereny – silnie wspieranej przez uczonych z dzielnicy 
uniwersyteckiej. W mieÊcie silne sà te˝ kulty Myrmidii 
i Morra. Mimo ˝e kult Sigmara nie jest tu tak silny i 
wp∏ywowy jak kiedyÊ, nadal chlubi si´ najwi´kszymi i 
najbogatszymi Êwiàtyniami w mieÊcie.

Hierarchowie kultów rzadko spotykajà si´ z w∏adczynià, 
która szanuje kap∏anów oraz ich wp∏yw na spo∏ecznoÊç 
miejskà, ale nie jest specjalnie religijna. Wielki Teogonista 
uwa˝a nawet, ˝e Hrabina jest pozbawiona duszy. 
Jakiekolwiek spotkania pomi´dzy duchownymi i Hrabinà 
organizowane sà jedynie na pokaz.

Gildie
Gildie cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem Hrabiny. To 
dzi´ki nim mo˝e urzàdzaç huczne zabawy w pa∏acu. 
Prawie codziennie Elektorka udziela mistrzom gildii 
audiencji, podczas których przedstawiajà petycje i wr´czajà 
w∏adczyni dary. W ten sposób mogà uzyskaç zwolnienie lub 
zmniejszenie podatków oraz poparcie Hrabiny w kwestiach, 
nad którymi obraduje ca∏a rada. Wszyscy mistrzowie równie˝ 
zasiadajà w radzie, a ich wp∏yw na Hrabin´ jest wi´kszy ni˝ 
kupców i dworzan, których nie staç na tak „przekonywujàce 
argumenty”.

Szko∏y
W Nuln nawet Uniwersytet zabiera g∏os w sprawach polityki 
i rzàdzenia. Miasto, b´dàc siedzibà jednej z najbardziej 
presti˝owych uczelni w ca∏ym Imperium, przyciàga rzesze 

uzdolnionych m∏odych ludzi wszelkiego stanu. Nawet 
synowie i córki w∏adców z prowincji, gdy osiàgnà dojrza∏oÊç, 
przyje˝d˝ajà do Nuln, aby zdobyç wykszta∏cenie. Niestety, 
w ostatnich latach sytuacja ulega zmianie. KiedyÊ Nuln by∏o 
intelektualnym centrum Imperium, ale coraz wi´cej myÊlicieli 
z Altdorfu spycha w cieƒ tych z po∏udniowego miasta. 
Nie jest to spowodowane brakiem Êrodków pieni´˝nych 
– Hrabina i szlachta hojnie wspierajà Uniwersytet, Akademi´ 
i Imperialnà Akademi´ Artylerii. Wynika to raczej z 
zacofanego systemu szkolnictwa, który nie dorównuje 
post´powemu nauczaniu na Pó∏nocy. Grono ˝aków w Nuln 
jest jednak nadal pokaêne i mimo ˝e sam Uniwersytet 
podupada, to roczniki Imperialnej Akademii Artylerii sà 
liczniejsze ni˝ kiedykolwiek.

Rodziny przest´pcze
Podczas gdy miastem pozornie rzàdzà arystokracja i ró˝ne 
wp∏ywowe grupy, w∏adza tak naprawd´ spoczywa w r´kach 
organizacji przest´pczych. Do Nuln od wieków Êciàga wielu 
przest´pców. Miasto odziedziczy∏o po za∏o˝ycielach coÊ 
z charakteru tileaƒskiego Êwiata przest´pczego. Zamiast 
jednej g∏ównej gildii przest´pczej istnieje ponad tuzin 
rodzin – spoÊród których cz´Êç ma swoich przedstawicieli 
w radzie miasta – trudniàcych si´ legalnym biznesem, jak te˝ 
przemytem, wymuszeniami, szanta˝em i innymi nielegalnymi 
interesami. Na ulicach, g∏ównie Nowego Miasta, grasujà 
liczne gangi pracujàce dla ró˝nych rodzin, które walczà 
o wp∏ywy w mieÊcie. Nazwiska takie jak Schatzenheimer, 
Valantino, Sansovino czy Huyderman wzbudzajà strach 
i respekt wÊród mieszkaƒców biedniejszych dzielnic.


