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Wstęp

Zbliża się koniec 1936 roku. BG odkryli spi-
sek mitycznego Szkarłatnego Cesarza mają-
cy na celu kontrolę umysłów amerykańskich 
szefów gangów, by wpłynąć na wynik wybo-
rów prezydenckich. Śledztwo doprowadzi-
ło ich do Tybetu, gdzie odkryli tajemniczą 
broń chemiczną, której zastosowanie zabiło 
wszystkich mieszkańców niewielkiej wsi. Nie-
stety, schwytała ich armia Szkarłatnego Ce-
sarza.

Osobna pr z ygoda

Jeśli wykorzystujesz tę przygodę poza kam-
panią, będziesz musiał sprowadzić BG w po-
bliżu starożytnego zamku i zadbać, by zosta-
li schwytani. Oczywiście, Szkarłatny Cesarz 
pragnie zachować swoje istnienie w tajem-
nicy, więc jego słudzy mają za zadanie po-
zbywać się wszelkich zagrożeń (w tym ze-
strzeliwać przelatujące samoloty). BG mogą 
więc być częścią ekspedycji myśliwskiej czy 
kartograficznej, albo po prostu pasażerami 

samolotu przelatującego nad Płaskowyżem 
Tybetańskim. Gdy bohaterowie staną przed 
Szkarłatnym Cesarzem i odkryją jego tajemne 
plany, będą potraktowani dokładnie tak samo, 
jak BG z serialu.

Jeśli nie chcesz wykorzystać innych wątków 
w kampanii, ukryty pałac może mieścić się 
w dowolnej innej części świata. MG może 
więc zastąpić motywy wschodnioazjatyckie 
odpowiednimi dla odwiedzanych przez BG 
krajów (jeśli np. pałac ukryto gdzieś w górach 
Gwatemali, może opierać się o kultury Olme-
ków, Azteków, Tolteków, Majów i Inków).

C zęść serialu

Rozgrywając W  Dolinie  Śmierci BG widzieli 
skutki Szkarłatnej Śmierci i zostali schwytani 
przez siły Szkarłatnego Cesarza. W trakcie tej 
przygody poznają jego złowrogi plan i uciek-
ną.
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Część dziewiąta

W poprzednim odcinku żołnierze Szkarłat-
nego Cesarza schwytali BG. Związani i po-
zbawieni broni bohaterowie zmierzają do 
jego siedziby.

Pałac jest wbudowany w zbocze wąwozu 
w odosobnionej części Tybetu. Szczelina jest 
tak ukształtowana, aby budowlę zasłaniały 
od góry półki skalne – dlatego nie można go 
dojrzeć z powietrza. Samoloty nie mogą bez-
piecznie poruszać się w wąwozie (-2 do te-
stów Pilotowania).

Siedziba Cesarza mieści się o dzień marszu 
z doliny Tando (zob. W Dolinie Śmierci) i gru-
pa eskortująca bohaterów dotrze do Wrót Pa-
łacu już po zachodzie słońca. Osłaniające pa-
łac półki skalne sprawiają, że na dnie wyrwy 
jest ciemno jak w grobowcu.

Wejście oświetlają olbrzymie pochodnie, dzię-
ki czemu fasada budowli otoczona jest nie-
ziemskim blaskiem. BG, którzy zdadzą test 
Wiedzy (sztuki) lub Wiedzy (historii), zwrócą 
uwagę na niezwykłe wpływy architektoniczne 
– chińskie, tybetańskie, indyjskie, a nawet gre-
ckie. W ścianę wąwozu naprzeciwko pałacu 
wbudowano hangar dla samolotów, gdzie stoi 
już jeden aeroplan, z nazistowską swastyką na 
skrzydłach.

BG zostaną zaprowadzeni do wielkiej sali 
tronowej Szkarłatnego Cesarza. Pokój zdo-
bią jedwabie i freski, przedstawiające między 
innymi mapę władztwa dynastii Fu-San, jak 
również różne słynne postaci historyczne 
i bitwy (zapewne te, w których brał udział 
Szkarłatny Cesarz). Cesarski tron umieszczo-
no na podwyższeniu, pod sztandarem przed-
stawiającym czerwonego smoka oplatającego 
świat. Żołnierze zmuszą BG, by padli na ko-
lana i ostrzegą ich, że nie można spoglądać 
na Cesarza bez pozwolenia. Jeśli nie dostosu-
ją się do nakazu, czeka ich śmierć (żołnierze 

nie mają cierpliwości dla buntowszczyków. 
Sarkazm i dowcipy oznaczają uderzenie kol-
bą pistoletu w twarz. Jeśli BG będą zgrywać 
niezłomnych i zaczną wpatrywać się w Cesa-
rza zanim na to zezwoli, zostaną zabici. Jeśli 
MG chce ostrzec graczy, może opisać jak je-
den z BN – jak np. Doug MacLeod, spróbuje 
sprawdzić, o co chodzi, i zarobi kulkę).

Uwagi do kampanii: Następna sekcja zakła-
da, że ten rozdział jest częścią serialu „Szkar-
łatny Cesarz”. Jeśli MG używa tej przygody 
jako osobnej jednostrzałówki, lub jako dru-
giej części przygody w Tybecie, Szkarłatny 
Cesarz powinien odpowiednio się zachowy-
wać. Tak czy siak, BG czeka taki sam los – 
będą wiedzieć za dużo i trafią do lochu, a ich 
sobowtóry zostaną wykorzystane do złowro-
gich celów.

Audiencja  u  Cesar za

Po kilku minutach do sali dumnie wkroczy 
Szkarłatny Cesarz (a w rzeczywistości jego 
duplikat, jak dowiedzą się później bohate-
rowie). Ubrany jest w złoto-czerwone szaty 
i odpowiednio ozdobne nakrycie głowy. Słu-
ga zdejmie mu kapelusz, odsłaniając ogolo-
nego, młodego mężczyznę (pozbawione-
go stereotypowego wąsa a’la Fu Manchu) 
o krótkich włosach. Drugi sługa zdejmie sza-
ty, odsłaniając szkarłatny wojskowy mundur 
ze złotymi obszyciami, w stylu europejskich 
władców.

„Podróżowaliście długo i daleko, by spotkać 
się ze Szkarłatnym Cesarzem z Dynastii Fu-
San”, powita BG władca. „Powstańcie i ciesz-
cie się jego gościnnością.”

Cesarz następnie poprosi BG, by przedstawili 
się. Jeśli to będzie konieczne, użyje mocy hip-
nozy, by wymusić na nich prawdziwe odpo-
wiedzi. Gdy usłyszy ich nazwiska, uśmiechnie 
się i wspomni poprzednie przygody w serialu.
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Bohaterowie mogą pochwalić się, że zdołali 
przeszkodzić w jego planach, zwłaszcza pró-
bie manipulacji wynikami wyborów. Cesarz 
uśmiechnie się tylko i oznajmi, że wszystko 
poszło dokładnie wedle jego planu. Jako do-
wód wręczy BG numer gazety z ich miasta, 
obwieszczającego zwycięstwo senatora Mor-
risona w wyborach prezydenckich. Może to 
nieco zbić z tropu BG, ale Cesarz zapewni 
ich, że wszystkie brudne zagrywki i zamachy 
na życie „Parowca” Perry’ego miały zwięk-
szyć jego poparcie. Innymi słowy, Szkarłatny 
Cesarz chciał, aby Morrison wygrał wybory.

Cesarz będzie jednak ubolewał nad poczyna-
niami bohaterów (mowa o tych, które miały 
miejsce w Syndykacie  Skorpiona), przyznając, 
że zniszczenie Zwierciadlanej Maszyny prze-
szkodziło mu nieco. Doda jednak, że Zwier-
ciadlana Maszyna w pałacu działa jak najle-
piej.

Cesarz może odpowiedzieć na kilka pytań 
BG, ale wyjawi tylko, że maczał palce w ich 
poprzednich przygodach. Wyjaśni więcej 
przy obiedzie, na którym BG będą gośćmi 
honorowymi.

„O raz w yż y wienie k lawe”

BG zostaną odprowadzeni do pięknej jadalni 
i posadzeni przy wspaniale ozdobionym stole, 
pełnym smacznych dań. Siedzą tu już przed-
stawiciele innych rządów, pijąc i dyskutując. 
BG mogą wykonać testy wiedzy ogólnej, by 
rozpoznać przedstawicieli Niemiec, Włoch, 
Japonii i Związku Sowieckiego (oraz innych 
fikcyjnych „złych” narodów, które MG wy-
korzystywał w poprzednich przygodach).

Są tu też Amerykanie, w tym Marty Bloom, 
znany postaciom jako kierownik kampanii 
Morrisona. Jednak żaden z reprezentantów 
państw nie jest osobą publiczną (innymi sło-
wy, nie ma tu Hitlera, Mussoliniego, Stalina 
itp.)

Jeśli BG wpadną na jakiś głupi pomysł, po-
winieneś przypomnieć im, że sali strzegą 
Szkarłatni Strażnicy, uzbrojeni w karabiny 
maszynowe. Jeśli bohaterowie porozmawiają 
z ambasadorami, dowiedzą się, że są oni pod 
wrażeniem cesarskich planów podboju Ame-
ryki oraz potęgi Szkarłatnej Śmierci.

Gdy BG już się rozgoszczą, pojawi się Szkar-
łatny Cesarz i zasiądzie u szczytu stołu. To-
warzyszy mu Francuz w białym kitlu. Cesarz 
rozkaże napełnić kielichy winem i wzniesie 
toast.

„Panowie, obiecałem wam władzę nad całym 
światem i wyznaczenie nowych granic we-
dług waszych życzeń. Zapanuję nad potężną 
Ameryką – dzięki amerykańskiej demokra-
cji!” Przerwie, gdy ambasadorowie wybuchną 
śmiechem. „Dzięki broni stworzonej przez 
doktora Marcela, wzmocnię swą władzę nad 
Stanami Zjednoczonymi i wspólnie zmiaż-
dżymy naszych wrogów!” Po tych słowach 
wzniesie kielich do toastu.

Jeśli BG wykonają test Spostrzegawczości, za-
uważą, dr Clark Marcel nie jest zadowolony 
z sytuacji, ale stara się ze wszystkich sił zacho-
wać spokój (w rzeczywistości, jest więźniem).

Winni!

Szkarłatny Cesarz wzniesie drugi toast, tym 
razem wskazując BG.

„Szkarłatną Mgłę uwolnimy w (mieście BG, 
naturalnie). Oczywiście, będziemy potrzebo-
wać kozłów ofiarnych: kogoś, kogo będzie 
można oskarżyć o ten niegodny czyn. Na 
szczęście Boska Opatrzność sprowadziła tu 
dogodne ofiary!”

Tak, BG powinni się zorientować, że chodzi 
tutaj o nich. Niedługo potem zostana odpro-
wadzeni do więziennych cel, by oczekiwali na 
skopiowanie twarzy.
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Część dziesiąta:
Więźniowie Cesarza

Poniżej opisane zostały elelemnty składowe 
tej części przygody. Można je rozegrać w do-
lonej kolejności, grunt aby bohaterowie do-
wiedzieli się wszystkiego, co będzie im po-
trzebne w dalszych częściach kampanii.

W ciemnej  tej  cel i  na 
zgniłym posłaniu

Strażnicy zaprowadzą bohaterów do ich no-
wego domu, czyli więzienia, gdzie umieści się 
ich w dwuosobowych celach. Te wykonano 
z kamienia, od korytarza odgradzają je sta-
lowe kraty, co sprawia, że niemal nie da się 
z nich uciec.

W celach jest jeszcze jeden więzień – Lianna 
Marcel. Do jej celi przydzielona zostanie któ-
raś z bohaterek, ale może porozumiewać się 
też z mężczyznami przez kraty. Lianna to ład-
na młoda dama, którą Cesarz przetrzymuje 
w lochach, by zmusić jej ojca, doktora Marce-
la, do pracy nad potężniejszą wersją Szkarłat-
nej Śmierci. Rzecz jasna, dziewczyna poprosi 
BG o pomoc w uratowaniu i jej, i ojca.

Moja pięk na t war z!

BG trafiają do tajemnego laboratorium, 
gdzie czeka już na nich doktor Grigorij Ja-
nowycz i Zwierciadlana Maszyna. Składa się 
ona z dwóch stołów wyposażonych w pasy 
do przypinania ofiar oraz dużej maszynerii 
w kształcie litery T. Jeśli bohaterowie brali 
udział w przygodzie Syndykat Skorpiona, roz-
poznają w niej duplikat urządzenia z magazy-
nu w chińskiej dzielnicy. Zresztą, ten „doktor 
Janowycz” znowu okaże się sobowtórem.

Procedura kopiowania jest taka sama dla każ-
dego BG. Dwóch elitarnych strażników od-
eskortuje każdego bohatera (Od MG zale-
ży, czy zabierani będą osobno, czy w małych 
grupkach, jednak im bardziej odosobniony 
czuje się gracz, tym lepiej dla sceny). BG zo-
staną przypięci do jednego ze stołów, a mło-
dy Chińczyk (lub Chinka), obnażony do pasa 
(kobieta-duplikat nadal powinna coś nosić, dla 
skromności – chyba że MG chce pójść w stro-
nę pikantnych pulpów) – do drugiego. Każdy 
ze sług cesarza ma szkarłatnego skorpiona wy-
tatuowanego na lewym przedramieniu.

Proces duplikacji zajmie kilka godzin, pod-
czas gdy maszyna „odczytuje” twarz oraz 
dłonie ofiary i odpowiednio kształtuje wygląd 
Chińczyka.

Pr zesłuchanie

BG, którzy już posiadają duplikaty, trafią przed 
oblicze Szkarłatnego Cesarza. Spotkanie bę-
dzie miało miejsce w jednej z najwyżej po-
łożonych sal pałacu, z widokiem na cały wą-
wóz. Dwóch elitarnych żołnierzy odeskortuje 
BG i pozostawi w komnacie. Obecny będzie 
też sobowtór BG. Celem spotkania jest prze-
kazanie duplikatowi informacji niezbędnych, 
by w USA mógł udawać bohatera. Szkarłatny 
Cesarz będzie zachowywał się uprzejmie, by 
przyjaźnie nastawić do siebie rozmówcę. Osta-
tecznie chce po prostu zjednoczenia świata 
pod jednym rządem. Nie będzie więcej wojen, 
cierpienia ani biedy. Zapanuje złoty wiek. Jeśli 
postać będzie współpracować, Cesarz obieca, 
że gdy przejmie już władzę nad światem, heros 
będzie dobrze traktowany.

Jeżeli bohater zacznie się stawiać, strażnicy 
go przytrzymają, a Cesarz wydusi zeń po-
trzebne informacje. Zada mu kilka podsta-
wowych pytań o dom, przyjaciół, rodzinę, 
pracę, stowarzyszenia do których należy itp. 
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Po skończonym przesłuchaniu odeśle postać 
z powrotem do celi.

Uwagi do kampanii: Jeśli bohaterowie 
w poprzedniej części przegapili informacje 
dotyczące planów Cesarza, teraz masz okazję, 
by tyran powtórzył swój plan.

Odwiedziny doktora 
Marcela

Doktor Marcel może od czasu do czasu od-
wiedzać swoją córkę. Jeśli Lianna zaskarbiła 
sobie zaufanie BG, poprosi ojca, by wyjaśnił 
im kilka spraw.

Marcel powie bohaterom, że proces duplika-
cji nie jest doskonały. Zwierciadlana Maszyna 
manipuluje nerwami skóry, ale z czasem po-
wracać będą do normalnego stanu. Stąd też 
należy ponawiać proces kopiowania co kilka 
miesięcy. Doktor odkrył też, że środki draż-
niące, np. swędzące, znacznie przyspieszają 
regenerację nerwów. Z tego wszystkiego wy-
nika, że kopiowane osoby utrzymuje się przy 
życiu, by przedłużyć okres przydatności du-
plikatów.

Doktor Marcel wyjaśni też, że Szkarłatna 
Śmierć to potężna broń, ale musi być roz-
pylona w stanie półpłynnym. Rozproszona, 
staje się niegroźna, więc jeśli wypuści się ją 
zbyt wysoko w atmosferze, nie zadziała. Po-
nadto wybuchy czy ogień sprawią, że kluczo-
we składniki Szkarłatnej Śmierci wyparują, 
zmieniając ją w nieszkodliwą substancję. Dr 
Marcel żyje, ponieważ upewnił Cesarza, że 
może rozwiązać te problemy, wykonując ko-
lejne eksperymenty.

Uczony nienawidzi swoich badań. Przyjął od-
powiedzialność za ofiary Szkarłatnej Śmier-
ci, choć to nie on ją wynalazł – i widać to 
po nim. Wygląda obecnie bardziej na dziad-
ka, niż ojca Lianny. Jest pesymistą – nie widzi 
sposobu, by BG mógł wymknąć się Szkarłat-
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nemu Cesarzowi. Jeśli jednak uciekliby wraz 
z Lianną, przestałby pracować dla Cesarza 
(zasugeruje, że popełni samobójstwo).

 Jeśli jeden z BG jest naukowcem, Marcel za-
proponuje, że uczyni go swoim asystentem. 
Cesarz wyrazi zgodę, co pozwoli doktorowi 
nauczyć BG, jak sporządzić proszek swędzą-
cy.

Spraw y do załat wienia

Zanim przejdziesz do następnej części, powi-
nieneś załatwić następujące kwestie:

• Każdy BG powinien mieć własną ko-
pię.

• Każdy BG powinien zostać przesłucha-
ny.

• BG powinni poznać Liannę i zrozu-
mieć, dlaczego Cesarz ją tu przetrzy-
muje.

• BG powinni poznać doktora Marcela 
i dowiedzieć się o ograniczeniach Szkar-
łatnej Śmierci oraz drażnieniu nerwów.

• BG muszą wiedzieć, że Cesarz zamierza 
rozpylić Szkarłatną Śmierć w ich mie-
ście, używając duplikatów.

• BG powinni zorientować się, że prezy-
dent USA jest duplikatem.

Część jedenasta:
Wielka ucieczka!

Niespodziewany sojusz

Pewnej nocy Heinrich Schulhoffer, przed-
stawiciel Niemiec, przyjdzie do bohaterów 
z ciekawą propozycją. Wie, że Marcel często 
odwiedza ich celę. Schulhoffer może uwolnić 
doktora i jego córkę oraz umożliwić jeńcom 

ucieczkę swoim samolotem transportowym. 
Niestety, Cesarz nie pozwoli na wprowadze-
nie strażników ambasadora do pałacu, zatem 
Schulhoffer zechce zawrzeć umowę z BG.

Jego plan jest prosty. Odwiedzi BG tuż przed 
tym, jak dr Marcel zechce spotkać się ze swą 
córką. Zajmie się strażnikiem i uwolni bohate-
rów z cel. Gdy przybędzie Marcel i jego eskor-
ta, BG będą mogli ich zaskoczyć i uwolnić na-
ukowca. Następnie wykorzystają jednego ze 
strażników jako zakładnika (Schulhoffer wska-
że im najdogodniejszą drogę ucieczki). Gdy 
drużyna wydostanie się na zewnątrz, Niemiec 
spotka się z nimi przy samolocie i odleci do 
swojego kraju, gdzie wypuści ich na wolność.

Oczywiście, każdy gracz będzie podejrzliwy 
względem motywów Schulhoffera. Udany 
test Spostrzegawczości (przeciwstawny do 
Ducha Niemca) ujawni, że ma on nadzieję 
przekonać Marcela do przekazania Szkarłat-
nej Śmierci nazistom. Do tego dodaj odrobi-
nę rasizmu: Szkarłatny Cesarz nie jest aryjczy-
kiem, więc Schulhoffer nim skrycie pogardza.

Niezależnie od swoich podejrzeń, BG powin-
ni zrozumieć, że sojusz z Schulhofferem daje 
im największą szansę na uwolnienie się z rąk 
Szkarłatnego Cesarza. Powinni ostrożnie 
zgodzić się na tę umowę. Niemiec poda im 
trasę ucieczki podczas następnych odwiedzin, 
gdy powinni zacząć działać.

Rozpocz yna się  ucieczk a

Tak jak obiecał, Schulhoffer powróci tuż 
po śniadaniu. Wesoło poprosi strażnika 
o wpuszczenie do cel, gdyż chce zadać więź-
niom kilka pytań. Ten zgodzi się, wyciągnie 
z kieszeni klucze i otworzy drzwi do lochu. 
Wtedy nazista wyciągnie pistolet z tłumikiem 
i strzeli mu w tył głowy.

Otwierając poszczególne cele, Schulhoffer 
oznajmi, że najszybszą drogą ucieczki jest 
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winda na końcu holu. Na najniższym piętrze 
mieści się wejście dla służby, zazwyczaj strze-
żone przez czterech zbrojnych. Gdy BG sobie 
z nimi poradzą, powinni przebiec po dnie doli-
ny do niemieckiego transportowca. Schulhof-
fer doda też, że jeden z kluczy otworzy szafę 
w pomieszczeniu strażnika więzienia, w której 
schowano ich skonfiskowany sprzęt (jasne, że 
to naciągane rozwiązanie, ale to konwencja 
pulp! Jeśli nie chcesz ułatwiać graczom życia, 
możesz zignorować ten element).

Uwaga do kampanii: W tym momencie BG 
mogą zdać sobie sprawę, że Schulhoffer nie 
jest już im potrzebny i go zdradzić. Jeśli ze-
chcą tak uczynić, pozwól im na to. I tak będą 
musieli czekać na przybycie doktora Marcela, 
a potem przekonać nazistów, by wpuścili ich 
do samolotu.

Po półgodzinie, do lochów wejdzie doktor 
Marcel i dwóch strażników. BG powinni mieć 
jakiś plan pozbycia się zbrojnych i uwolnienia 
naukowca (pokonanych strażników mogą bez 
problemu wrzucić do cel).

A co jeśli gracze wymyślą coś 
swojego?

Są spore szanse, że gracze nie będą 
chcieli wysłuchać oferty Herr Schul-
hoffera. Nie lubią, kiedy ich bohat-
erowie są w niewoli, nawet jeśli jest 
to częścią konwencji.

Jeśli więc BG wymyślą własny plan uc-
ieczki, MG powinien włączać elementy 
z tej części do sytuacji związanych 
z ich przedsięwzięciem.

Innymi słowy: Ty też wymyśl coś 
swojego.

Problem w windzie

Załóżmy, że BG udało się pokonać strażni-
ków i przekonać doktora, by ruszył z nimi. 
Powinni pobiec korytarzem w stronę windy.

Niestety, Cesarz zaczął coś podejrzewać po 
nagłym zniknięciu Niemca i wysłał kolejną 
grupę strażników, by zajrzała do cel. Gdy 
BG ruszają w stronę windy, zarządź test Spo-
strzegawczości. Ci, którym się uda, usłyszą 
jak inna winda rusza w górę, w ich stronę 
(mogą też zauważyć, jak wjeżdża właśnie na 
ich piętro). Wiezie trzech uzbrojonych elitar-
nych strażników, z którymi należy się uporać, 
zanim BG będą mogli zjechać na dół.

(Warto zauważyć, że windy w pałacu są „klat-
kowe”. Zewnętrzne drzwi to prostu rozciąga-
na metalowa krata, która chroni przed upad-
kiem do szybu. Wewnętrzne drzwi są proste, 
harmonijkowe, wysokie na metr – i rzadko 
używane. Stąd też ludzie mogą widzieć się 
i strzelać do siebie przez kratę).

BG są obecnie sześć kondygnacji nad wej-
ściem dla służby (pod nim są jeszcze trzy pię-
tra). Jeśli chcesz, niech podczas zjazdu windą 
strzelają do nich żołnierze na mijanych pię-
trach – co może skutkować uszkodzeniem 
windy. Zjazd powinien przez cały czas trzy-
mać w napięciu!

Wejście  dla  s łużby

Gdy BG zjadą na dół, w ich stronę ruszą 
czterej strażnicy. Kiedy bohaterowie już się 
z nimi rozprawią, będą mogli wyjść na ze-
wnątrz, do wąwozu.

Część dwunasta:
Lot ku wolności!

To ostatni rozdział „Ucieczki  ze  Szkarłatnego 
Pałacu”. Bohaterowie muszą wsiąść do nie-
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mieckiego samolotu i uciec z wąwozu. A po 
drodze przyjdzie im walczyć z ludźmi Szkar-
łatnego Cesarza, a potem nazistowskimi żoł-
nierzami w samolocie. Jeśli BG zdołają odle-
cieć na południe, na pomoc przybędą im siły 
Brytyjczyków.

Tocz y się  walk a

Gdy BG wkroczą do wąwozu, zobaczą jak na 
improwizowany pas startowy wtacza się nie-
miecki Junkers. Wokół trwa bitwa – dokoła 
rozsianie są trupy Niemców i ludzi Cesarza. 
Sam transportowiec za chwilę zaatakuje dzie-
sięciu Szkarłatnych Gwardzistów. Już tylko 
kilku niemieckich żołnierzy ostrzeliwuje ich 
z wnętrza samolotu.

BG mogą skorzystać z samochodu terenowe-
go (Wehrmacht Kubelwagen – Przyspiesze-
nie/Max 20/40, Wytrzymałość 10(3), Zało-
ga 1+4), zaparkowanego nieopodal wejścia 
dla służby. Samochód wyposażono w kara-
bin maszynowy MG-34 (30/60/120, 2k8+1, 
PP2, SzS 3, Strzały 200) – BG mogą wyko-
rzystać go, by pozbyć się Szkarłatnych, szyb-
ko docierając do transportowca.

Schulhoffer będzie powstrzymywał swych 
kompanów przed odlotem i rozkaże by sa-
molot zwolnił, aby BG mogli go doścignąć. 
Będzie nalegać, aby dr Marcel i jego córka 
wsiedli pierwsi. Wtedy uzna, że BG są nie-
potrzebni i nakaże ich zastrzelić. Na pokła-
dzie samolotu będzie wtedy dwóch pilotów, 
niemiecki ambasador oraz dwóch żołnierzy 
– BG będą musieli ich pokonać by przejąć 
samolot.

W górę i  dalej !

Gdy BG znajdą się w powietrzu, będą musie-
li zdecydować, dokąd lecieć. Jeśli powiedzie 
się im się test odpowiedniej Wiedzy, powin-
ni zorientować się, że najlepiej zmierzać na 

południe, w stronę terytoriów kontrolowa-
nych przez Anglię. To samo zasugeruje dok-
tor Marcel. BG muszą wykorzystać radio, by 
poinformować Brytyjczyków, że nie są nazi-
stami.

Gdy drużyna ruszy w stronę bezpiecznej 
strefy, dościgną ją trzy myśliwce Szkarłatnego 
Cesarza. BG mogą wykorzystać karabiny ma-
szynowe, by strącić najeźdźców.
Nazistowski transportowiec (Junkers Ju 
52) Przysp./Maks prędkość 18/70, Wzno-
szenie 20, Wytrzymałość 20(2), Załoga: 
3+18 Koszt: Wojsko
Broń: Obrotowy karabin maszynowy (Zasięg 
30/60/120 Obrażenia: 2k8 SzS 3, Obciążenie 
25, Amunicja 150 Uwagi PP2).
Myśliwce Szkarłatnego Cesarza (Na-
kajima A1N2): Przysp./Maks prędkość 
12/48, Wznoszenie 20, Wytrzymałość 
10(1), Załoga: 1 Koszt: Wojsko Broń: Dwa 
karabiny maszynowe (Zasięg 24/48/96 
Obrażenia: 2k8 SzS 3, Obciążenie 25, Amu-
nicja 150 Uwagi PP2).

Myśliwce nie chcą zniszczyć samolotu, ale po 
prostu zestrzelić zmusić do lądowania, więc 
BG mają pewną przewagę. Nim maszyna fak-
tycznie zostanie zestrzelona, bohaterowie po-
winni mieć dość czasu, by skontaktować się 
z Brytyjczykami, którzy wyślą samoloty na 
ratunek. BG i Lianna będą musieli wyskoczyć 
z samolotu na spadochronie, nim ten się roz-
bije.

Niezależnie od wyniku potyczki, dr Marcel 
nie dołączy do bohaterów. Zorientuje się, 
że jego wiedza jest niebezpieczna dla świata, 
pocałuje córkę na pożegnanie i ugryzie kap-
sułkę z cyjankiem. Jego ostatnie słowa będą 
brzmieć: „Tak mi przykro…”

Jeśli MG czuje, że BG zbyt szybko poradzi-
li sobie z samolotami Cesarza, może nasłać 
na nich kolejne trzy myśliwce, zanim drużyna 
dotrze na terytorium Wielkiej Brytanii.
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Epilog
Pojedyncza przygoda: Rząd Wielkiej Bryta-
nii potraktuje poważnie Szkarłatnego Cesarza 
i jego plany władzy nad światem. Zamierza 
zdemaskować fałszywego prezydenta, gdy 
ten odwiedzi Anglię. BG powinni zostać wy-
nagrodzeni, a jeśli MG chce, mogą rozprawić 
się ze swoimi duplikatami w ostatnim odcin-
ku naszego serialu – Szkarłatnej Zasłonie.

Serial: BG muszą wrócić do swojego miasta 
i pokonać duplikaty, zanim rozpylą Szkarłat-
ną Śmierć, a także zdemaskować fałszywego 
prezydenta. Wydarzenia te opisuje Szkarłatna 
Zasłona.

Jeśli Diana Pearson wciąż żyje, bez wahania 
wróci do klasztoru po Sheldona Greya. BG 
będą musieli samotnie stawić czoła wydarze-
niom ze Szkarłatnej Zasłony.

Dramatis Personae

„Szk arłatny Cesar z ”

Fu Dao, Szkarłatny Cesarz, twierdzi, że jest 
ostatnim spadkobiercą dynastii Fu-San. Nikt 
nie podawał tego w wątpliwość. Można by 
oczekiwać, że pochodzący z rodu od setek lat 
ukrywającego się przed światem władca żyje 
przeszłością – jednak nic nie jest dalsze od 
prawdy. Fu Dao jest zafascynowany współ-
czesną kulturą Zachodu i wierzy, że tylko 
przyjęcie zachodniego stylu życia sprawi, że 
jego nowe imperium przetrwa próbę czasu 
(Oczywiście, Chiny podążą podobnym kur-
sem pod koniec następnej dekady). Dlate-
go nosi krótkie włosy, goli twarz i ubiera się 
z europejska.

Cechą, którą bez wątpienia odziedziczył po 
swych przodkach jest megalomania. Napraw-
dę wierzy, że jego przeznaczeniem jest rzą-

dzić, dlatego zaczął wpływać na wydarzenia 
na świecie. Potajemnie sponsoruje chińskich 
nacjonalistów, pragnąc stworzyć nowe chiń-
skie państwo (a zarazem przeciwwagę dla 
„sprzymierzonej” z nim Japonii). Zawarł 
też umowę z Niemcami i Włochami, twier-
dząc, że jego ambicje ograniczają się do Azji 
Wschodniej, oraz że utrzyma Amerykę z dala 
od wojny. – To rzecz jasna blef, w końcu pla-
nuje zapanować nad całym światem.

„Cesarz”, który rozmawia z BG w tej przy-
godzie, jest duplikatem. Prawdziwy FU Dao 
przyjął postać Prezydenta-Elekta Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wy-
korzystaj poniższe statystyki i dla duplikatu, 
i prawdziwego Cesarza.
Cechy: Duch k12, Siła k8, Spryt k12, Wigor 
k8, Zręczność k8
Umiejętności: Psionika k12, Rzucanie k8, 
Spostrzegawczość k10, Walka k10,
Wyśmiewanie k10
Charyzma: 0, Tempo 6, Obrona 8, Wytrzy-
małość 5
Zawady: Arogancki, Chojrak, Mściwy (po-
ważna)
Przewagi: Baczność!, Blok, Błyskawiczny 
unik, Do szturmu!, Dziewięć żywotów, Men-
talista, Nowa moc, Obrzydliwie bogaty, Pod-
władni, Punkty mocy, Wyjątkowo opanowa-
ny, Zaprawiony w walce, Zdolności nadprzy-
rodzone (psionika).
Moce: bariera (siła telekinetyczna), dar języków 
(dostrojenie umysłu), grom (moc chi), niewi-
dzialność (ukrywanie się przed umysłami), od-
bicie (siła telekinetyczna), 
oplątanie (hipnotyczny paraliż), pancerz 
(twarda skóra), podkręcenie/przykręcenie (hip-
noza), przerażenie (hipnotyczna sugestia), 
telekineza, władca  marionetek (hipnotyczna 
kontrola umysłu). 40 Punktów mocy.
Sprzęt: We własnym domu Szkarłatny Ce-
sarz ma dostęp do wszystkiego, czego może 
potrzebować. Przy sobie nosi niemieckiego 
Mausera i miecz samuraja (dar od cesarza Ja-
ponii).
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„D r Grigori j  Janow ycz ”

Użyj statystyk z odcinka II – Syndykat Skor-
piona.

D iana Pearson

Użyj statystyk z odcinka III – W dolinie śmierci.

Doug MacLeod

Użyj statystyk z odcinka III – W dolinie śmierci.

Doktor  Clark Marcel

Doktor Clark Marcel jest znanym francuskim 
uczonym, który w trakcie Wielkiej Wojny wy-
nalazł nowy zabójczy gaz. Przerażony jego 
potencjalnymi skutkami, chciał zniszczyć do-
wody i udawać, że istniał badania nie przynio-
sły żadnych efektów. Niestety, doktor Marcel 
był znany w paryskim środowisku naukowym 
i jeden ze szpiegów Szkarłatnego Cesarza do-
wiedział się o tym wynalazku. Azjatycki tyran 
zaaranżował porwanie Lianny, córki Marce-
la, i grożąc, że ją zabije, wymusił na uczo-
nym rozpoczęcie produkcji trucizny, którą 
ochrzcił Szkarłatną Śmiercią.

Dr Marcel jest przerażony skutkami swej pra-
cy. Kiedyś wyglądał młodo, dziś jego twarz 
jest pobrużdżona zmarszczkami. Nawet jego 
wzrok zaczyna szwankować. Nie widzi żad-
nego sposobu ucieczki i strach powoli go za-
bija. Odebrałby sobie życie już kilka miesięcy 
temu, gdyby nie obchodziło go bezpieczeń-
stwo córki.
Cechy: Duch k8, Siła k6, Spryt k12, Wigor 
k6, Zręczność k6
Umiejętności: Leczenie k6, Niesamowi-
ta nauka k12, Prowadzenie k6, Reperowa-
nie k10, Spostrzegawczość k8, Strzelanie k6, 
Walka k6, Wiedza (biologia) k12, Wiedza 
(chemia) k12, Wiedza (elektronika) k12

Charyzma: 0, Tempo 6, Obrona 5, Wytrzy-
małość 5
Zawady: Lojalny.
Przewagi: McGyver, Odzyskiwanie mocy, 
Pomysłowy Dobromir, Punkty mocy, Zdol-
ności nadprzyrodzone (niesamowita nauka), 
Złota rączka
Moce: Obecnie brak.
Sprzęt: Dr Marcel zazwyczaj nosi ze sobą ze-
staw narzędzi laboratoryjnych. Ma też piguł-
kę z cyjankiem, na wszelki wypadek.

Proszek drażniący nerwy: Sub-
stancja, mająca stanowić anti-
dotum dla działania Zwierciadlanej 
Maszyny, to drobny żółty proszek, 
który po zetknięciu się ze skórą 
zmienioną przez maszynę powoduje 
świąd i sprawia, że ofiara odzyska 
pierwotny wygląd. Jeśli doktor Mar-
cel przekazał bohaterom formułę, 
mogą sporządzić porcję substancji 
przy pomocy testu Wiedzy (chemia) 
lub Niesamowitej nauki. BG nie 
posiadający formuły mogą sami 
spróbować stworzyć taki środek, 
otrzymują jednak -4 do testu.

Lianna Marcel

Stare przysłowie mówi: Uważaj, czego sobie 
życzysz; pragnienia mogą się spełnić. Tak sta-
ło się z Lianną. Parę miesięcy temu uważała 
się za córkę despotycznego ojca – znanego 
chemika. Clark Marcel nie pochwalał jej edu-
kacji i wolał, by znalazła sobie męża i dała 
mu wnuki. Jednak Lianna chciała więcej od 
życia. Była malarką i miała nadzieję, że obra-
zy zapewnią jej sławę. Chciała też skończyć 
z bezpiecznym, wygodnym życiem, by prze-
żyć ekscytującą przygodę.

I wtedy agenci Szkarłatnego Cesarza porwa-
li ją z Muzeum Sztuk Pięknych i wywieźli 
do Tybetu. Teraz jest kartą przetargową dla 
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współpracy jego ojca. W przeciwieństwie do 
niego, Lianna planuje ucieczkę.

Lianna jest atrakcyjną dziewiętnastolatką. 
Próbuje podtrzymywać się na duchu, rysując 
kredą na ścianach swej celi. Odkryła też, że 
gdy jest uległa, strażnicy wypuszczają ją od 
czasu do czasu, zatem dba o dobre stosun-
ki z porywaczami. Nie oznacza to, że zaczęła 
ich lubić. Wręcz przeciwnie, gdy odzyska wol-
ność zaatakuje ich bez wahania.
Cechy: Duch k8, Siła k6, Spryt k8, Wigor k8, 
Zręczność k6
Umiejętności: Prowadzenie k8, Spostrze-
gawczość k8, Walka k6, Wypytywanie k8, Wy-
szukiwanie k10
Charyzma: +4, Tempo 6, Obrona 5, Wy-
trzymałość 6
Zawady: Ciekawska
Przewagi: Amantka, Śliczna
Sprzęt: Lianna ma przy sobie kilka kawałków 
kolorowej kredy.

E litarny Szk arłatny 
Strażnik

Ci elitarni żołnierze są gwardią pałacową. 
Wykorzystaj ich, gdy BG mierzą się ze straż-
nikami wewnątrz pałacu.
Cechy: Duch k8, Siła k6, Spryt k6, Wigor k8, 
Zręczność k8
Umiejętności: Pływanie k6, Rzucanie k8, 
Skradanie k8, Spostrzegawczość k8, Walka 
k8, Włamywanie k8, Wspinaczka k8, Zastra-
szanie k8
Charyzma: -2, Tempo 6, Obrona 6, Wy-
trzymałość 6
Zawady: Wredny
Przewagi: Charakterny, Dobywanie, Rock 
and Roll!.
Sprzęt: Mp38 (12/24/48, 2k6, SzS 3, Strzały 
32) i pistolety Nambu (12/24/48, 2k6-1, SzS 
1, Strzały 8).

Typow y Szk arłatny 
Strażnik

To żołnierze atakujący transportowiec na 
dnie doliny. Wszyscy są Pionkami 
Sprzęt: Żołnierze wyposażeni są w karabiny 
Arasaka (24/4895, SzS 1, Strzały 6), pistolety 
Nambu (12/24/48, 2k6-1, SzS 1, Strzały 8), 
i noże (Si+k4).

D yplomata

Te statystyki nadają się do wszystkich dyplo-
matów, w tym dla ambasadora Schulhoffera.
Cechy: Duch k8, Siła k6, Spryt k10, Wigor 
k6, Zręczność k6
Umiejętności: Przekonywanie k8, Spostrze-
gawczość k6, Strzelanie k6, Walka k6, Wiedza 
(polityka) k10, Zastraszanie k8, 
Charyzma: 0, Tempo 6, Obrona 5, Wytrzy-
małość 5
Zawady: Chojrak
Przewagi: Koneksje
Sprzęt: Dyplomaci zazwyczaj mają przy so-
bie teczkę z ważnymi dokumentami oraz od-
powiedni pistolet.

Nazistowsc y żołnier ze

Niemieccy żołnierze broniący Junkersa przed 
siłami Karmazynowego Cesarza korzystają 
ze statystyk na stronie 94 Sensacji i przygody.

Pilot

Te statystyki nadają się dla lotników Szkarłat-
nego Cesarza i niemieckich pilotów transpor-
towca.
Cechy: Duch k8, Siła k8, Spryt k6, Wigor k8, 
Zręczność k8
Umiejętności: Odwaga k8, Pilotowanie k8, 
Spostrzegawczość k8, Strzelanie k8, Walka k8
Charyzma: 0, Tempo 6, Obrona 6, Wytrzy-
małość 6
Zawady: --
Przewagi: As
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