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Przewodnik po Nuln

Po odejÊciu Sigmara na Wschód, Nuln doÊwiadczy∏o 
ognia, wojen oraz fali grabie˝y. W Êlad za po˝arami 

i zniszczeniami na miasto spad∏y kl´ski zarazy i g∏odu. 
Okoliczne tereny spustoszy∏a wojna domowa, która prawie 
rozerwa∏a Imperium na strz´py. Z Prze∏´czy Czarnego 
Ognia nadciàga∏y kolejne hordy orków, a jednak miasto 
przetrwa∏o, g∏ównie dzi´ki uporowi i m´stwu mieszkaƒców. 
Jedna z najstarszych ludzkich osad w Imperium wielokrotnie 
wspina∏a si´ na szczyty ÊwietnoÊci, by nast´pnie chwiaç si´ na 
kraw´dzi upadku. Jest to miasto kontrastujàcej architektury, 
miejsce zamieszkiwane przez dekadencko bogatych i 
rozpaczliwie biednych. To t´tniàca ˝yciem metropolia, w 
której wiejski urok Wissenlandu ∏àczy si´ z post´powà myÊlà 
elity intelektualnej.

Niniejszy rozdzia∏ to swoisty przewodnik po Nuln. 
Opisuje miasto w szerokiej perspektywie i zwraca uwag´ na 
wa˝niejsze miejsca, umo˝liwiajàc przygotowanie niejednej 
ciekawej przygody toczàcej si´ w obr´bie jego murów. 
Nuln jest drugim co do wielkoÊci miastem w Imperium, 
wi´c zamieszczenie w przewodniku dok∏adnych planów 
miejskich mija si´ z celem. Umiejscowienie sklepów, gospód 
i innych pomniejszych budowli zale˝y tylko i wy∏àcznie 
od pomys∏owoÊci MG. Schematycznà map´ miasta znaleêç 
mo˝na na str. 16.

Historia Nuln
Przez wiele stuleci okolicznymi ziemiami w∏ada∏y 
Wysokie Elfy. Jednak gdy pierwsza fala ludzkich 
plemion dotar∏a w te okolice ze Wschodu, staro˝ytna 
elfia cywilizacja od dawna ju˝ wycofywa∏a si´ z tej 
krainy, pozostawiajàc po sobie rozproszone po lasach 
i wzgórzach imponujàce ruiny. Przed powstaniem 
Imperium wi´kszoÊç mieszkaƒców Starego Âwiata 
˝y∏a wzd∏u˝ wybrze˝a Morza Tileaƒskiego. Byli to 
spadkobiercy staro˝ytnych cywilizacji, które równie˝ 
mia∏y ju˝ za sobà czasy ÊwietnoÊci. DwanaÊcie ludzkich 
plemion, które przyby∏y ze Wschodu uciekajàc przed 
nieznanym zagro˝eniem, przynios∏y do Starego Âwiata 
Êwie˝à krew i zapa∏. Z pomocà krasnoludów, owi 
barbarzyƒcy przekroczyli Prze∏´cz Czarnego Ognia i 
osiedlili si´ na pokrytych g´stymi lasami pó∏nocnych 
terenach kontynentu.

Stary Âwiat nie by∏ przygotowany na przybycie wojowniczych 
i ˝àdnych krwi barbarzyƒców, ale wielu ludzi uwa˝a∏o, ˝e 
b´dà mogli wykorzystaç niski poziom rozwoju tych plemion. 
Tileaƒscy kupcy, us∏yszawszy o nowo przyby∏ych, od razu 
zdecydowali si´ zaryzykowaç i ustanowiç nowe, prowadzàce 
na pó∏noc szlaki handlowe. Jednak˝e takie wyprawy by∏y 
pe∏ne niebezpieczeƒstw. Wymaga∏y od Êmia∏ków przep∏yni´cia 
przez CieÊnin´ Piratów do wn´trza Czarnej Zatoki, a 
nast´pnie podró˝owania daleko w g∏àb làdu, w stron´ 
Prze∏´czy Czarnego Ognia. Istnia∏a tak˝e inna mo˝liwoÊç. 
Kupieckie statki mog∏y op∏ynàç wybrze˝e Wielkiego Oceanu, 
przedostajàc si´ na n´kane przez sztormy Morze Szponów. 
Wyprawy któràkolwiek z tych dróg by∏y jednak niebezpieczne 
i kosztowne – zarówno w sensie ludzkiego ˝ycia, jak i 
z∏ota. Jednak˝e problemy z transportem towarów zosta∏y 
rozwiàzane, gdy przedsi´biorczy tileaƒski kupiec z Miragliano 
odkry∏ Rzek´ Pog∏osów, która p∏yn´∏a pod górami Przeskok 
w g∏àb ziem barbarzyƒców. Upatrujàc w tym ˝yciowà 
szans´ na wzbogacenie si´, kupiec zatrudni∏ licznà eskort´ 
najemników i ruszy∏ podziemnym szlakiem. Prawie po∏owa 
cz∏onków tej wyprawy zosta∏a zabita przez zamieszkujàce 
jaskinie potwory. Pomimo wielkich strat, wyczerpanej i prawie 
pokonanej ekspedycji uda∏o si´ przedostaç na drugà stron´. 
Karawana ruszy∏a na pó∏noc, szukajàc miejsca na za∏o˝enie 
obozu warownego. Ca∏y czas toczono walki ze z∏owrogimi 
stworzeniami, które zamieszkiwa∏y te dzikie tereny, lecz 
dzi´ki niebywa∏emu szcz´Êciu niedobitkom ekspedycji uda∏o 
si´ dotrzeç do po∏o˝onych nad brzegiem szerokiej rzeki ruin. 
By∏a to opuszczona staro˝ytna warownia Wysokich Elfów. 
Ocaleni nazwali to miejsce Nuln i rozpocz´li odbudow´ 
fortu, wierzàc, ˝e pos∏u˝y im za kupieckà baz´ dla dalszych 
przedsi´wzi´ç.

Najazd zielonoskórych
Nadzieje na wymian´ towarów i krociowe zyski nie spe∏ni∏y 
si´, przynajmniej jeszcze nie wtedy. W ciàgu kilku miesi´cy 
od za∏o˝enia tileaƒskiej osady, orki i gobliny zacz´∏y przeç 
na pó∏noc przez Prze∏´cz Czarnego Ognia. Plàdrujàc i 
niszczàc wszystko, co stan´∏o im na drodze, zielonoskórzy 
˝elazem i ogniem torowali sobie szlak prowadzàcy wprost 
do Nuln. Niema∏à rol´ odegrali w nadchodzàcej bitwie 
ludzcy uciekinierzy z okolicznych wiosek, którzy szukali 
schronienia przed hordà. Na umocnionym wzgórzu nowej 

Przewodnik po Nuln
„Nasza jest ziemia uwiàzana milczeniem; nasz jest czas, gdy prawda pozostaje niewypowiedziana.”

– Detlef Sierck, dramaturg

D awna stolica, g∏ówny oÊrodek technicznego rozwoju 
imperialnej machiny wojennej oraz akademickie serce 

ludzkoÊci – Nuln zwane jest „Klejnotem Imperium”. Mimo 
˝e zajmuje drugie miejsce pod wzgl´dem liczby mieszkaƒców 
(zaraz po Altdorfi e), zdecydowanie przewy˝sza stolic´ pod 
wzgl´dem bogactwa ˝ycia towarzyskiego i umi∏owania sztuki. 
Tak jak wi´kszoÊç miast Imperium, Nuln ma swoje tajemnice, 
a mroczny cieƒ okrywa rozciàgajàce si´ pod miastem kana∏y 
Êciekowe oraz nadrzeczne dzielnice biedoty. Dawna stolica 

Imperium to miasto skrajnych kontrastów. Elity towarzyskie 
bawià si´ na wystawnych balach urzàdzanych przez Ksi´˝nà 
w przestronnych salach jej ufortyfi kowanego pa∏acu, podczas 
gdy w zakamarkach Labiryntu rodzà si´ kolejni mutanci. 
Uczeni toczà dysputy o fi lozofi i i astronomii, podczas 
gdy bandy szczuroludzi poczynajà sobie coraz Êmielej w 
kana∏ach, a okrutni zabójcy brutalnie mordujà swoje ofi ary w 
ciemnych zau∏kach Nowego Miasta.

— Klejnot Imperium —


