Správce



Vládcové přicházejí a odcházejí, ale úřednický aparát zůstává. A skrz jeho ruce projdou dříve či později všechna lejstra,
všechny smlouvy, všechna rozhodnutí a osudy všech lidí, s těmi papíry spojené. A hlavou tohoto mocného úředního šimla je
nejvyšší správce. Přes jeho ruce nakonec všichni projdou.
Býti městským správcem je řemeslem i povoláním na celý život. Závazkem vůči
společnosti. Úřednická moc soustředěná ve tvých rukou ti dává jisté nezanedbatelné
schopnosti. Je jen na tobě, jestli a k čemu jich využiješ.

Standardy
Jsou věci, které se po věky nezmění. Knihovna a městský úřad mají pradávné
společné kořeny a používají stejný katalogizační systém. To ti umožňuje se v nepřeberném
množství městských knih orientovat lépe, než jiným.
Zakázaná sekce
Víš a dokážeš nalézt zakázanou sekci knihovny. Dokumenty z ní nesmíš vynášet, ani je
sem zařazovat, ale můžeš je někomu předčítat. Pokud dosáhneš úrovně mistra, tak jednou
za život smíš jeden dokument do této sekce zařadit nebo ho z ní přesunout do běžné
knihovny (vyjma katalogu).
Knihovní systém
Není sice možno nikomu bránit, aby v knihovně hledal, co potřebuje, je však možno
mu (za příplatek) pomoci či zabránit v tom, aby to našel. K tomu prvnímu slouží knihovní
systém, k tomu druhému obrovské množství knih v knihovně.
Každá písemnost, která je obsažena, či zařazena v knihovně totiž nese inventární
číslo. Pokud se snad dostanete k novému svitku, který by měl být do knihovny zařazen,
opatřete jej takovýmto číslem, pomůžete příštím generacím. Inventární číslo je na první
pohled zmatená směsice znaků a čísel obsahující:
Pořadové číslo; Písmeno oboru; Číslo okruhu
Vysvětlení systému inventárního čísla, přehled oborů a okruhů nalezneš v katalogu, jež
je umístěn v zakázané sekci knihovny a mají k němu tedy přístup jen čarodějové a
mágové (a ty).

Správní poplatky
Svatby, narození, potvrzování smluv, transakce, přesuny pozemků, vyrovnání
dědictví, vedení rodokmenů, kolaudace, organizace voleb, smírčí soudnictví. To je tvůj
denní chléb a živobytí. Vedením těchto dokumentů a věcí a vybíráním
jedno-valounkových poplatků (a někdy i větších, např u dědictví) udržíš město jednak v
hladkém chodu a jednak městskou pokladnu i svoji kapsu dostatečně plnou. Plat a
odměny kancléře určuje Železný lord s posvěcením krále.

Učedník



Vždy je tu někdo, kdo je v hierarchii aparátu hned za tebou. Tvůj nástupce - není
žádný důvod spolu válčit. Právě naopak; až neudržíš v ruce pero, bude to on, kdo ti zajistí
pěkné místo v nějaké komisi, nebo dvou. Máš trvale učedníka(dítě), který ti nemůže být
nijak zničen, který po tobě sice nezdědí soukromý majetek (pokud si nenapíšeš závěť) ale
bude vědět vše co se dělo ve státní správě za tvojí vlády (nikoliv osobní intriky).

Jistě, Sire
Vládce, (Železný lord, Král, Nejvyšší kněz... ), jest stvoření nerozumné, s hlavou
plnou jiných starostí, které nemá ani páru o tom, co je vlastně pro stát dobré či nikoliv. A
rádo si nechá poradit od někoho zkušenějšího a znalejšího, třeba od tebe. Každý herní den
jsi schopen přesvědčit svého přímého nadřízeného aby nějaké své rozhodnutí ve státních
záležitostech pozměnil, či zcela zrušil (výše daní, povolení stavby, vyhlášení války, přijetí
cizího velvyslance, státní sňatek, vyhlášení stanného práva, rozpuštění městské hlídky,
prodej státního paláce) tolikrát, kolik je tvoje úroveň snížená o 1.

Konexe
Nikdo se nezná s místní obchodnickou třídou lépe než ty, ba co víc, ty máš i páky,
jak na ně zatlačit. Nikdo tedy nemá lepší předpoklady k tomu, kde ve městě sehnat
cokoliv. Možná ne za zcela příznivou cenu, ale určitě sehnat. Nebo alespoň zjistit, kde to
sehnat. Nemusí to být jen spotřební zboží, může se jednat třeba o písemnosti či
dokumenty dávno ztracené. Když budeš něco potřebovat, a může to být cokoliv, a na
běžných adresách to nebude k mání, odchyť si ORGa a on ti poradí, kde hledat.
Pokud potřebuješ co nejrychleji nějakou běžnou věc (řemeslný výrobek), můžeš ho
okamžitě opatřit za trojnásobek ceníkové ceny. (Odhoď peníze do koše a nech si vydat
potřebnou věc.)

Státní tajemství
Jsou věci, které se při vládnutí stávají a dějí a které se veřejnost nesmí dozvědět
NIKDY, tedy pokud stát nebude mít důvod, aby se to dozvěděla. Ty si tuto skutečnost
plně uvědomuješ a toto vědomí spolu s trénovanou myslí tě činí odolným proti
jakémukoliv tahání informací ohledně věcí tvých či panovníkových či jiných tajemství
spojených s aktivitami města a státní pokladnou. Na takovéto otázky jsi schopen
odpovědět dokonale nesrozumitelně či vyhýbavě, nebo vůbec. Nemůžeš však lhát.
(pronajmutí dna jezera civilizaci krabů, výzkum mutantů, chystané daňové reformy,
existence tajných fondů, skutečný obsah státní pokladny, tajné poddanství skřetímu
hejtmanu)
Povinné potřeby: Tužky, blok, …
Doporučené potřeby: Měšce, počítadlo, pravítko, účetní knihy...

