Sensacja i przygoda

Odcinek Piąty:
Szkarłatna zasonA

Historia

wadzenia stanu wyjątkowego już w mowie
inauguracyjnej.

Jest styczeń 1937 roku. Prezydent-elekt Percival Morrison przygotowuje się do objęcia
urzędu. Obiecał zająć się przestępczością
zorganizowaną i zakończyć Wielki Kryzys.
W geście pojednania wyznaczył kontrkandydata, Franklina Roosevelta, na wiceprezydenta (oraz Alfa Landona, kandydata Republikanów, na Sekretarza Wojny). Roosevelt, co
ciekawe, przyjął propozycję.

Nadchodzą mroczne czasy, chyba że BG zdołają powstrzymać machinacje Szkarłatnego
Cesarza.

Nikt nie podejrzewa, że Morrison nie jest
tym, za kogo się podaje. Podstępny Szkarłatny Cesarz nie tylko zaaranżował jego wybór, ale z pomocą diabolicznego wynalazku
przybrał postać „Parowca” Perry’ego. Planuje
zmienić Amerykę w Cesarstwo, które następnie sprzymierzy się z Niemcami i Japonią.
Aby dopiąć swego, Szkarłatny Cesarz stworzył potężną broń chemiczną, Szkarłatną
Śmierć. Planuje rozpylić ją w dużym mieście
USA (z którego pochodzą twoi bohaterowie)
i obarczyć winą przestępczość zorganizowaną. Wykorzysta atak jako pretekst do wpro-

Os obna Pr z ygoda
Szkarłatna Zasłona jest kulminacją naszego serialu, zatem jeśli chcesz rozegrać ją jako osobną przygodę, będziesz musiał nad nią trochę
popracować. Pewne elementy przygody, na
przykład całkowicie fikcyjny prezydent, mogą
nie pasować do samodzielnego scenariusza.
Najprostszym sposobem na wykorzystanie
tej przygody poza kampanią jest zignorowanie kwestii wyborów. W takim wypadku
Szkarłatny Cesarz może być po prostu kolejnym megalomanem, usiłującym wykorzystać
niezwykłą broń do swoich bezecnych celów.
Współpracuje z szefami miejscowych gangów, by wrobić bohaterów. Cesarz wykorzysta Szkarłatną Śmierć jako przykład, by zmusić inne miasta do spełnienia jego żądań.

Szkarłatny cesarz
Powinieneś więc rozpocząć przygodę od części czternastej, gdzie BG są uwięzieni i poznają plan Cesarza, a następnie uciekają z niewoli. Następnie przejdź do części trzynastej,
w której bohaterowie będą musieli zmierzyć
się ze swoimi duplikatami. W końcu dojdzie
do konfliktu z głównym złym, a przy opracowaniu własnego punktu kulminacyjnego możesz wykorzystać rozdział piętnasty.

Pr z yg o d a w k ampanii
Podczas Ucieczki ze Szkarłatnego Pałacu BG
poznali plany Szkarłatnego Cesarza. W niniejszym, ostatnim odcinku serialu, będą musieli oczyścić swoje imiona i udowodnić, że
prezydent jest oszustem. Jeśli MG chce dodać
nowe odcinki do serii, powinien rzucić okiem
na sekcję Komplikacje Fabularne na końcu
tej przygody. Podaliśmy tam kilka opcji, które radykalnie zmienią tę przygodę, odchodząc
od znanej graczom historii. To od drużyny
zależeć będą losy świata.

Cześć trzynasta:

Szkarłatny spisek
W poprzednim odcinku BG dowiedzieli się,
że ich duplikaty mają użyć potwornej broni
w ich rodzimym mieście. Będą musieli ukrywać się i równocześnie odkryć miejsce pobytu swych złych bliźniaków.
Zbrodniczy plan Szkarłatnego Cesarza jest
dość prosty. Produkuje Szkarłatną Śmierć
w starym nielegalnym browarze na peryferiach miasta. W tym czasie duplikaty starają
się chronić tajemnicę, równocześnie pokazując swoją obecność światu (to, że zachowują
się dziwacznie, przyda się potem, gdy będą
wrabiać BG). Gdy Szkarłatna Śmierć będzie
gotowa, duplikaty udadzą się na małe prywatne lotnisko, gdzie napełnią zbiorniki samolo-

tów rolniczych trucizną, a następnie rozproszą ją nad miastem.
Szkarłatny Cesarz chce wykorzystać ten plan,
by ogłosić stan wyjątkowy i ogłosić się dyktatorem Ameryki. Oskarży BG oraz gangi,
twierdząc, że policja musi zniszczyć przestępczość zorganizowaną i że silniejszy rząd
federalny powinien rozprawić się z Wielkim
Kryzysem. Jeśli BG nie powstrzymają atak
za pomocą Szkarłatnej Śmierci, Cesarz może
urzeczywistnić ten plan!

Proszek drażniąc y ner w y
BG, którzy brali udział w poprzedniej przygodzie, mogli sporządzić specjalne antidotu,
podraniające nerwy, opracowane wdług formuły dr Marcela. To drobny żółty proszek, który po zetknięciu się ze skórą pozostającą pod
wpływem Zwierciadlanej Maszyny, wywoła jej
swędzenie i sprawi, że powróci ona do pierwotnego wyglądu (czyli cofnie proces duplikacji).
By proszek zadziałał, BG muszą sprawić, by
zetknął się ze skórą. A w tym celu – trafić
wroga w walce, chyba że ten nie może się bronić. Wtedy test nie jest wymagany. Specyfik
działa szybko i potraktowana nim część ciała
będzie swędzieć przez 2k4 tury. W tym czasie cel otrzymuje karę -2 do wszelkich testów,
ponieważ jest rozproszony. Musi też zdać test
Wigoru; jeśli tego nie zrobi, 1k4 tur (lub do
końca swędzenia) będzie się tylko drapać.
Jako że jest drażniący, proszek działa na
wszystkich, z których skórą się zetknie. Choć
może to oznaczać, że BG zyskają nową potężną broń, ogranicza jej dostępność (BG
mogą wyprodukować tylko 10 dawek na raz),
zasięg (należy rzucić proszkiem) i skuteczność (jeżeli skóra nie była poddana działaniu
Zwierciadlanej Maszyny, swędzi tylko 1k4
tury).
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Z a s z yć s i ę na jak iś czas
Szkarłatny Cesarz rozkazał kontrolowanym
przez siebie gangom, aby miały baczenie na
bohaterów. Duplikaty znają specjalne hasło,
ustanowione aby gangsterzy nie pomylili ich
z oryginałami. MG może swobodnie wprowadzić gangsterów (czy nawet przekupnych
policjantów), nękających BG czy zamierzających ich porwać. Schwytani bohaterowie
zostaną uwięzieni w budynku mieszkalnym,
gdzie mieści się Zwierciadlana Maszyna (zob.
część czternasta). Pamiętaj że Cesarz chce by
przeżyli, aby dalej wykorzystywać duplikaty.
Jako że Cesarz kontroluje obydwa najważniejsze gangi, BG będą musieli tajemnicę działać
potajemnie, jeśli zechcą odwiedzać miejsca
publiczne. Gangsterzy kręcą się na stacjach
kolejowych, portach morskich czy lotniskach,
mają też swoich ludzi w miejscach często odwiedzanych przez drużynę.
Jeśli BG szczególnie zależy na tajemnicy,
mogą wykorzystać pomoc zaufanego przyjaciela czyukochanej. Pewnie taka osoba zauważyła, że kopia zachowuje się dziwacznie,
i z pewnością pomoże prawdziwemu przyjacielowi. Kontakt może jakoś przeszmuglować
BG i zapewnić mu swobodę poruszania po
mieście. Jest pewnie obserwowany, więc jeśli
bohaterowie nie będą ostrożni, dyskretni i nie
postarają się zgubić ogona, wizyta u przyjaciela również może doprowadzić do ich
schwytania.

Ko nt a k t z podziemiem
Jeśli BG zaczną zapuszczać się w mroczniejsze dzielnice miasta i gadać z różnymi szumowinami, mogą odkryć trochę informacji na temat Szkarłatnej Śmierci. Udany test
Wypytywania ostrzeże BG, że coś dzieje się
w opuszczonym browarze w zagajniku za
miastem. Browar dostarczał funduszy gangowi Duffy’ego podczas Prohibicji, ale po-

rzucono go, gdy zniesiono zakaz sprzedaży
alkoholu.
Opuszczonej budowli pilnują zbiry rodzin
Duffy i Marciano. Szkarłatną Śmierć przechowuje się w beczułkach i ładuje na pakę
ciężarówki. Kadzie i kotły browarnicze przystosowano do produkcji trucizny, którą kieruje kolejny duplikat Grigorija Janowycza.
BG mogą spróbować zniszczyć Szkarłatną
Śmierć zanim ta opuści teren browaru. W takim wypadku MG powinien rozegrać bitwę
normalnie. Drużyna może też Zastraszyć duplikat Janowycza, by podał im położenie tajnej bazy. Jeśli tego nie zrobią nie, będą musieli
wypytać o to własne kopie lub ponownie wykorzystać swoje kontakty (z karą -2) – odkryją
wtedy położenie czynszówki z części czternastej.
Jeśli MG chce rozegrać bitwę na lotnisku,
niezależnie od działań BG, niech ciężarówka
odjedzie w momencie, gdy postaci zbliżają się
do starego browaru, albo zastraszony strażnik odpowie, że przybyli za późno – Szkarłatna Śmierć nadciąga!

G dybym nie był sobą,
gd zie bym poszedł?
Duplikaty miały przynajmniej tydzień czy
dwa, by wykorzystać skradzione tożsamości postaci. Słudzy Szkrlatnego Cesarza żyli
życiem bohaterów jak najlepiej potrafili, usiłując nie zwracać na siebie uwagi i przygotowując do realizacji planu. Jeśli chodzi o bohaterów-samotników, nie jest to problemem,
ale gdy duplikat przybrał postać bohatera
mającego aktywne życie zawodowe czy towarzyskie, musiał wymyślać jakieś wymówki, by
nikt go nie podejrzewał. Tak więc BG może
dowiedzieć się, że od kilku dni nie przychodzi
do pracy, nie widział się ze swoją narzeczoną
czy urywa się z zajęć. Gdy bohater wróci do
normalnego życia, pewnie będzie miał kło-
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poty – ale jeśli ma zaufanych przyjaciół, to
właśnie dziwne zachowanie kazało im sądzić,
że z postacią jest coś nie tak.
Wszystkie duplikaty czekają w różnych miejscach na telefon, który powiadomi je, że czas
wyruszyć na lotnisko. Przynajmniej jeden duplikat brał lekcje pilotowania, by pod ich pozorem wyznaczyć najlepszą trasę przelotu.
BG mogą odkryć tę informację za pomocą testu Wyszukiwania (z premią +2, jeśli bohater
sprawdza dane na temat własnej kopii). Jeżeli
BG skontaktują się z udzielającym lekcji prywatnym lotniskiem i zmienią nastawienie jego
właściciela z Neutralnego na Przyjazne, ten
powie im, że duplikat ma wielki talent – jakby
już wcześniej latał. Gdyby jednak próba zjednania sobie właściciela się nie powiodła, powie
duplikatowi, że ktoś o niego rozpytywał.
Jeśli BG nie wpadną na trop lotniska, będą
musieli śledzić jednego z żołnierzy Szkaratnego Cesarza i wyczekac na moment, gdy
otrzyma telefon. Będzie to wymagać odpowiednich testów Skradania (by sługa Cesarza
nie skapnął się, że ktoś go śledzi) lub Tropienia (by podążać za nim przez miasto). Kopia
rzadko opuszcza dom (lub biuro, jeśli pracuje
z niewielką liczbą osób).

At a k n a l o t nisko!
Prywatny pas startowy przerobiony z dawnego gospodarstwa mieści się za granicami
miasta. Właściciel zajmuje się opryskiwaniem
plonów przyległych farm, więc jest ono co
idealne dla potrzeb Szkarłatnego Cesarza. Tyran wyśle najpierw gangsterów, by zabezpieczyli lotnisko (przekupiwszy właściciela). Następie przybędzie ciężarówka, a gangsterzy
zaczną napełniać zbiorniki samolotów rolniczych (każdy duplikat ma własny samolot)
Szkarłatną Śmiercią. W końcu zjawią się kopie BG, by pilotować samoloty. Jeśli nikt ich
nie powstrzyma, rozpylą Szkarłatną Śmierć
nad całym miastem.

MG powinien zgrać czas rozpylenia Szkarłatnej Śmierci z przybyciem BG. W ten sposób przynajmniej jeden samolot pilotowany
przez duplikat zdąży wzbić się w powietrze,
co pozwoli wykazać się drużynowemu Asowi
Przestworzy (jeśli w skład drużyny nie wchodzi pilot, niech samoloty do ostatniej chwili nabierają paliwo). Duplikaty są uzbrojone
i nie będą miały oporów przed zastrzeleniem
swych pierwowzorów – rozpylenie trucizny
jest ważniejsze od życia BG.
Na polu bitwy powinna znajdować się też odpowiednia liczba gangsterów, by uatrakcyjnić
walkę. Niektórzy pilnują wejścia na lotnisko,
inni strzegą ciężarówki ze Szkarłatną Śmiercią i dbają, by piloci wystartowali. Są tu też
dwa fordy Model A, oraz pojazdy BG, które
duplikaty mogły wykorzystać, by się pojawić
na lotnisku.
Szkarłatną Śmierć należy rozpylić bardzo
precyzyjnie. Jeśli BG strącą samolot zanim
zacznie opylać, mgła bez problemu rozproszy się w atmosferze.
BG mogą Zastraszyć schwytane duplikaty, by
wyjawiły im miejsce ukrycia Zwierciadlanej
Maszyny w rozdziale czternastym.

Część czternasta

Zwierciadlane odbicia
Zwierciadlana Maszyna i uwięzieni BG przetrzymywani są w opuszczonej, trzypiętrowej
kamienicy w zubożałej części miasta. Parter
obstawiają gangsterzy, na piętrach przetrzymywani się więźniowie, a Zwierciadlana Maszyna mieści się w piwnicy.
Przebieg tej części przygody zależy od okoliczności. Jeśli używasz scenariusza jako podstawy osobnej sesji, BG powinni być uwięzieni na jednym z pięter. Oczywiście, jeśli drużyna rozgrywa przygodę jako cześć kampanii,
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również mogła zostać wcześniej uwięziona
– nawet przed rozegraniem części trzynastej.

działa się o chorobie, w obawie, że mogłoby
to zaszkodzić kampanii).

Kluczowe cele niniejszej fabuły to rozbrojenie Zwierciadlanej Maszyny, uwolnienie więźniów i przygotowanie do zdemaskowania
Szkarłatnego Cesarza. MG powinien odwlec
w czasie przejście do części piętnastej, dopóki
drużyna nie zrealizuje wszystkich celów.

Jeśli BG rozegrali Politykę Terroru, Morrison ich
rozpozna. Nawet, jeśli nie zna drużyny, wie,
że Cesarz przybrał jego postać i że nie będzie
mógł odzyskać wpływów w obecnym stanie.
Zdaje sobie też sprawę, że kolejne użycie Zwierciadlanej Maszyny zabije go, a w takim wypadku
Cesarz przybierze postać wiceprezydenta.

Pa r te r
Na parterze zawsze przebywa sześciu gangsterów. Jedno z mieszkań zajął doktor Janowycz, dlatego pełne jest malowideł i przedmiotów rodem z carskiej Rosji. Wszystkie
zejścia do piwnicy – poza jednym – zabarykadowano.

Jeśli ktoś to zaproponuje, Morrison może poświęcić się i po raz kolejny dać się skopiować,
by jeden z bohaterów mógł przybrać jego postać. W ten sposób BG mogą zbliżyć się do
Cesarza i ujawnić, że jest oszustem. Morrison
zasugeruje, by BG ujawnili plan Cesarza podczas jakiegoś publicznego wydarzenia, by nie
dało się go zatuszować.

Pi ę t ra

Piwnice

Piętra budynku podzielono na cele. Ich drzwi
wykonano z mocnego drewna (Pancerz +4,
Wytrzymałość 10) i wyposażono w zamki dobrej jakości (-2 do Włamywania). Okna zabito deskami (Wytrzymałość 8) i umieszczono
w nich stalowe kraty. Każdego piętra pilnuje
przynajmniej dwóch gangsterów.

W piwnicy mieści się Zwierciadlana Maszyna.
Jak wszystkie egzemplarze, składa się z dwóch
stołów i maszynerii w kształcie litery T. Bohaterowie, którzy uczestniczyli w poprzednich
częściach kampanii, rozpoznają w niej kopię
poprzednich urządzeń. To trzecia wersja maszyny dr Janowycza, szybko odbudowana po
wydarzeniach Syndykatu Skorpiona.

Na piętrach przebywa trzech istotnych więźniów. Dwóch z nich to szefowie gangów,
Marco Marciano i Seamus Duffy. Są uwięzieni od kilku miesięcy, ale znoszą to dzielnie.
W zamian za pomoc w ucieczce gotowi są na
daleko idące ustępstwa. Gangsterów można
też przekonać, by pomogli BG w zdemaskowaniu i pozbyciu się Szkarłatnego Cesarza.
Trzeci więzień… to kompletnie inna sprawa. Jest nim Prezydent-Elekt USA, Percival
Morrison. „Parowiec” Perry jest przykuty do
łóżka, bowiem osłabił go rak, niszczący jego
ciało. Wielokrotne duplikowanie twarzy przyspieszyło znacznie rozwój nowotworu (Morrison pilnował wcześniej, by prasa nie dowie-

Jest tu także doktor Janowycz – tym razem
prawdziwy, a nie jego kopia. Chroni go oddział adeptów sztuk walki Czerwonego
Skorpiona (ich liczba zależy od MG). Jeśli
BG pokonają ochroniarzy, uczony zacznie
błagać o życie. Naprawdę zależy mu na
przywróceniu Rosji do dawnej chwały, a nie
będzie mógł tego zrobić, jeśli bohaterowie
go zabiją. Jeśli rozgrywasz tę przygodę jako
osobną, albo jeżeli BG nie mogą samodzielnie przyrządzić proszku podrażniającego
nerwy, dr Janowycz uruchomi Zwierciadlaną
Maszynę specjalnie dla nich, albo da im formułę substancji – w zamian za uwolnienie.
Niestety, wolność nie przyda mu się zbytnio,
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jako że gangsterzy zdążą zabić Rosjanina zanim opuści miasto.

Zw i e rc i a d l ana Masz yna
BG zechcą pewnie użyć Zwierciadlanej Maszyny, by zamaskować się (prawdopodobnie
jako Morrison, choć mogą skopiować również dr Janowycza czy gangsterów). Jeśli BG
pomaga sam Janowycz, proces trwa kilka godzin i jest automatycznie udany. BG próbujący samodzielnie manipulować Zwierciadlaną
Machiną muszą zdać test Wiedzy (nauka) lub
Niesamowitej nauki, by zrozumieć, jak działa
urządzenie. Jeśli BG znają poprzednie wersje
wersjami Maszyny, możesz dodać premię do
testu albo w ogóle go pominąć.

Część piętnasta

Złoczyńca
zdemaskowany!
Gdy BG przeszkodzili już w rozpyleniu
mgły i unieszkodliwili Zwierciadlaną Maszynę, będą musieli zdemaskować Szkarłatnego
Cesarza. Tyran nie jest jednak głupi i zdążył
już pewnie dowiedzieć się o działaniach BG.
Podjął zatem kroki, by się przed nimi ochronić. Można go zaatakować tylko, gdy pojawia
się na uroczystościach, których nie może odwołać, jak ceremonia inauguracji czy inne wydarzenia państwowe.
Pomiędzy wystąpieniami, Cesarz przebywa
w wynajętym luksusowym apartamencie. Zawsze
towarzyszą mu ochroniarze, a hotel dysponuje
dodatkowymi środkami bezpieczeństwa.
Jeśli rozgrywasz nasz serial, przed tobą ostatni rozdział długiej opowieści. BG w końcu
zmierzą się z diabolicznym arcyłotrem! MG
powinien zadbać, by na długo zapamiętali
scenę finałową: niech złoczyńca obrzuca obe-

lgami (pamiętaj, Cesarz zebrał gangi w syndykat, manipulował wyborami, by zostać prezydentem, sprzymierzył się z wrogami państwa
i stworzył zabójczą broń). Jest wściekły, bo
BG właśnie przeszkodzili mu we wprowadzeniu stanu wyjątkowego i przekształceniu
USA w dyktaturę.

Podróż do stolic y
Cesarz przebywa obecnie w Waszyngtonie,
zatem BG również muszą się tam dostać. Ich
środek transportu zależy od inwencji graczy.
Warto pamiętać o tym, że szpiedzy Szkarłatnego Cesarza są wszędzie, i MG powinien
dorzucić jedno czy dwa spotkania po drodze.
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Cesarz jest bardzo skryty i unika wystąpień
publicznych, wymawiając się wrogością przestępczości zorganizowanej. Woli, by w jego
imieniu przemawiał wiceprezydent Roosevelt.
Obu mężczyzn zawsze otaczają ochroniarze.

Ł at w y s p o s ób
Łatwym sposobem dotarcia do Cesarza jest
zduplikowanie Morrisona. Choć najbliżsi towarzysze tyrana mogą wiedzieć o duplikatach,
zwykli ochroniarze nie będą zdawać sobie sprawy z ich istnienia. „Parowiec” Perry za życia był
charakterystycznym, łatwo rozpoznawalnym
mężczyzną – żaden ochroniarz nie zatrzyma go
ani nie poprosi o dokumenty. Zanim ktoś zorientuje się w sytuacji, BG powinni zbliżyć się
do Cesarza na tyle, by osypać go proszkiem.

Tr u d ny s p o sób
Trudniejszym sposobem jest brutalny atak –
który może być skuteczny, zwłaszcza jeśli BG
uwolnili przywódców gangów. W takim wypadku, mogą liczyć na wsparcie rodzin Duffy
i Marciano (pojawi się tu dylemat moralny –
co zrobić ze zwykłymi ochroniarzami, którzy
po prostu wykonują swoją pracę?). Następnie
powinni zbliżyć się do Cesarza na tyle, by
osypać go proszkiem.
A co, jeśli BG zdecydują się
pokonać Szkarłatnego Cesarza
w tajemnicy?
Pozwól im. Jeśli Zwierciadlana Maszyna została zniszczona, a dr Janowycz –usunięty, BG
mogą zaskoczyć Cesarza w hotelu
i zniszczyć jego kamuflaż. Gdy zostanie zdemaskowany, będzie musiał
uciekać. Prawdziwy prezydent Morrison umrze, a jego miejsce zajmie
wiceprezydent Roosevelt.

Pu nkt kulminac yjny
MG powinien zadbać, by atak BG na Szkarłatnego Cesarza zapadł graczom w pamięć.
Najlepszym momentem jest chyba złożenie
przysięgi. BG, zwłaszcza zamaskowany jako
Morrison, może dostać się na podium dokładnie w momencie, gdy Szkarłatny Cesarz
kładzie dłoń na Biblii. Szokujące spotkanie
zostanie uchwycone na filmie.
Szkarłatny Cesarz może zmienić się w niezłego powracającego przeciwnika BG. Gdy
zostanie zdemaskowany, zrobi wszystko,
by zbiec. W rzece Potomac czeka na niego okręt podwodny. Cesarz nie będzie też
walczył do śmierci, nawet jeśli wydaje się, że
stracił już nadzieję na ucieczkę (wie, że geniusza zła takiego jak on nie utrzyma żadne
więzienie).

Epilog
To ostatnia przygoda w serialu. Jeśli BG nie
uda się zatrzymać Szkarłatnego Cesarza, MG
może stworzyć nową kampanię, osadzoną
w Ameryce, którą zawładnął geniusz zła (zobacz Komplikacje fabularne, poniżej).
Jeśli BG uda się powstrzymać tyrana, zyskają
potężnego wroga. Szkarłatny Cesarz nie pozwoli by porażka, nawet tak wielka, przeszkodziła mu w realizacji dalszych planów.
BG zaskarbią sobie też wdzięczność prawdziwego prezydenta Morrisona, który umrze
krótko po obaleniu Cesarza. Zyskają też zaufanie i wdzięczność jego następcy, Franklina Roosevelta. Szefowie gangów z ich miasta również mogą być im winni przysługę czy
dwie.

Szkarłatny cesarz

Ko m p l i k a c j e
fabularne
Poniższe komplikacje mogą stanowić opcjonalne zmiany w serialu. Powinieneś je uważnie, rozpatrzyć zanim wpleciesz je do przygody.

D robna pomoc prasy
Jeśli gracze rozegrali Politykę terroru, mogą pamiętać Gladys Price, reporterkę, którą łączył
specjalny związek z Morrisonem. Choć zakładamy, że Cesarz odesłał ją z niczym, gdy
zajął miejsce Morrisona, to możesz ją wykorzystać, by pomóc BG. Może badać dziwne
okoliczności nagłej zmiany osobowości Mor-
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Sensacja i przygoda
risona i przebywać obecnie w mieście BG
albo w Waszyngtonie, próbując dotrzeć do
prawdy.
MG może wykorzystać pannę Price, by dostarczyć BG ważne informacje, jeśli utkną
w miejscu. Może też obiecać im dobry artykuł, by podczas ataku na kogoś, kto przypomina prezydenta nie ucierpiała ich reputacja.

M o r r i s o n ż yje!
Wątek z rakiem prawdziwego Morrisona
wprowadziliśmy po to, by po zakończeniu
przygody MG mogli popchnąć historię na
właściwe tory. Jednak możesz zignorować ten
wątek. Prawdziwy prezydent Morrison może
objąć urząd, co da wiele ciekawych możliwości MG: kampania stanie się historią alternatywną i pozwoli BG na zmianę przyszłości.
Jeśli zdecydujesz się na tę opcję, zignoruj
wszelkie odnośniki do raka Morrisona. Ponadto Cesarz nie poprosi Roosevelta o objęcie stanowiska wiceprezydenta. Po prostu,
gdy BG powstrzymają Cesarza, prezydent
Morrison obejmie swoje stanowisko.

Po d S z k a r ł atnym
Obcasem
Część Piętnasta ma za zadanie zamknąć serial. Jeśli jednak BG nie zdołają
zatrzymać Cesarza i prezydentem USA zostanie
oszust, dalsza kampania
może także być ciekawa
– zwłaszcza, jeśli uwzględnimy, że Druga Wojna
Światowa zbliża się wielkimi
krokami. BG staną się poszuki-

wanymi przestępcami, walczącymi, by obalić
nielegalny rząd.

Na zistowsk a broń zagłady.
W Ucieczce ze Szkarłatnego Pałacu naziści interesowali się sposobem sporządzania Szkarłatnej Śmierci. Wiedzą, że BG zostali skopiowani, by rozpylić truciznę nad miastem. Gdy
bohaterowie powrócą, mogą odkryć, że naziści podążają tymi samymi tropami, co oni.
W części trzynastej może więc dojść do strzelaniny trzech stron – gangów Cesarza, nazistów i graczy.
Ewentualnie BG mogą przybyć na lotnisko
w części trzynastej, by odkryć, że ich duplikaty są martwe, a Szkarłatna Śmierć zniknęła.
W tym samym czasie niemiecki U-boot przewozi truciznę do Niemiec, by ją zbadać…
i odtworzyć.

Dramatis Personae
Wszystkie postaci pojawiające się w tym ostatnim
odcinku serialu już
występowały już
wczesniej. Wykorzystaj statystyki podane w poprzednich
odcinkach.

