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Odcinek pierwszy: 
pOlityka terrOru!

SenSacja i przygoda

Wstęp

Polityka terroru to pierwsza przygoda w serialu 
Szkarłatny Cesarz. Choć można ją rozegrać poza 
kampanią, to jednak zaprojektowano ją tak, by 
łączyła się z następną przygodą – „Syndykatem 
Skorpiona”. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak 
dostosować przygodę do każdej sytuacji. 

Do gry nadają się następujące rodzaje postaci:

Zamaskowani mściciele i inni obrońcy spra-
wiedliwości sprawdzą się świetnie. Mają pew-
nie swoje kontakty tu i tam, i będą zaintereso-
wani ochroną osób, którym grozi mafia.

Dziennikarze i reporterki wszelkiej maści 
z pewnością będą zaciekawieni materiałami 
związanymi z wyborami, a zwłaszcza senato-
rem Morrisonem.

Agenci mogą zostać oddelegowani do bada-
nia działań mafii, w związku z pogróżkami 
wobec polityka.

Detektywi i miejskie cwaniaczki mogą po 
prostu znaleźć się we właściwym miejscu 
o właściwym czasie lub towarzyszyć bohate-
rom o bardziej bezpośrednich motywacjach.

Ze względu na kontekst polityczny, scena-
riusz domyślnie ma miejsce jesienią 1936 
roku. MG może dostosować przygodę do dat 
innych wyborów, ale trzeba będzie zmienić 
pewne szczegóły. Przede wszystkim, senator 
Morrison jest obrońcą prostych ludzi, ponie-
waż pragnie położyć kres kryzysowi, opodat-
kować bogatych i zniszczyć mafię. Zatem, 
jeśli kampania toczy się przed 1929, trzeba 
będzie zrezygnować z wątku Wielkiego Kry-
zysu. Program Morrisona powinien obejmo-
wać inne, ważne wtedy problemy. Na przy-
kład jeśli gra ma mieć miejsce w 1944 roku, 
Morrison posługiwałby się retoryką w stylu: 
„Jak możemy walczyć z wrogami za granicą, 
jeśli nie walczymy z nimi w kraju?”.
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Historia

Senator Percival Morrison jest politycznym 
ryzykantem. To kandydat niezależny (rzad-
kość w dwupartyjnym systemie USA), jednak 
dysponuje olbrzymim wsparciem obywateli, 
którzy ucierpieli z powodu Wielkiego Kry-
zysu. Jego zwolennicy nie przywiązują uwagi 
do pogardy, jaką senator żywi wobec syste-
mu wzajemnej kontroli gałęzi władzy (on sam 
mówi, że „pozbędzie się biurokracji, by zwykli 
ludzie też mieli coś do powiedzenia”) i wierzą, 
że Morrison może naprawdę odmienić oblicze 
kraju. Gazety nadały mu przydomek „Paro-
wiec” Perry – gdyż potrafi ignorować zmiany 
politycznych wiatrów, i płynąć pod prąd, napę-
dzany ogniem własnej ambicji i poparcia mas.

Bogatych martwią jego propozycje podatko-
we, a przestępczość zorganizowana niepo-
koi się postulowanymi zmianami w kodeksie 
prawnym. „Parowiec” Perry wiele mówi o po-
szerzeniu uprawnień Federalnego Biura Śled-
czego (FBI), by lepiej uzbroić je było do walki 
z mafią. Dlatego rozmaite organizacje prze-
stępcze zaczynają robić wszystko, by senator 
Morrison nie został prezydentem. W części 
pierwszej kampanii, gangi bezpośrednio zaata-
kują jego zaplecze, co doprowadzi do spalenia 
hotelu w którym będzie przebywał kandydat 
na prezydenta. W drugiej części serialu, wyna-
jęty zabójca spróbuje zamordować senatora, 
gdy ten podróżuje pociągiem w czasie kampa-
nii. BG muszą przeszkodzić tym działaniom 
i ochronić Morrisona przed śmiercią.

Jeśli wykorzystujesz tę przygodę jako część 
kampanii, zabójca i jego ludzie przeszli pra-
nie mózgu. Mają przypuścić zamach na życie 
Morrisona i ponieść przy tym klęskę. Dlacze-
go? To okaże się w kolejnych częściach serialu.

Osobna pr z ygoda

Jako że to pierwsza część serii, „Polityka 
Terroru” dobrze sprawdzi się również poza 

kampanią. Wystarczy poprowadzić ją zgodnie 
z poniższymi wskazówkami. MG musi tylko 
zdecydować, czy zabójca rzeczywiście prze-
szedł pranie mózgu. Prowadzący, którzy nie 
chcą wprowadzać zamieszania, mogą po pro-
stu uznać, że atak na życie Morrisona jest au-
tentyczny (a może nawet zastąpić fikcyjnego 
senatora realnym kandydatem – oczywistym 
wyborem jest tu Roosevelt lub niezależny 
Huey Long). MG, którzy chcą wykorzystać 
motyw z praniem mózgu i włączyć historycz-
nego kandydata, będą musieli stworzyć włas-
ne powody, dla których zabójca ma zawieść.

Ta przygoda może też rozgrywać w okresie 
prawyborów – Morrison nie będzie wówczas 
kandydatem na prezydenta, a jego partia no-
minuje później na to stanowisko kogoś innego.

Pr z ygoda w k ampanii

To pierwszy odcinek serialu, więc poprowadź 
„Politykę Terroru” bez zmian. Gracze powin-
ni jednak określić powód, dla którego ich bo-
haterowie trzymają się razem, ponieważ mają 
przejść wiele przygód. Poniżej zawarliśmy też 
szereg wskazówek, które pozwolą MG na za-
chowanie ciągłości między przygodami.

C zęść pier wsza: 
Roz wińcie  k r wist y  dy wan

W tym rozdziale gangi zamierzają utrudnić 
życie senatorowi Morrisonowi i jego zwolen-
nikom. Noc poprzedzająca przyjazd senatora 
jest obfita w lawinowo następujące wydarze-
nia. Zależnie od sposobu, w jaki MG wpro-
wadza bohaterów w przygodę, mogą paść 
ofiarami przestępstwa lub na nie reagować. 
Poniżej opisujemy kilka spotkań z gangami, 
które MG może włączyć w przygodę. Nie 
musisz skorzystać ze wszystkich, ale powin-
no być ich na tyle dużo, by gracze zrozumieli, 
że przestępcy usiłują nie dopuścić do elekcji 
Morrisona. Jedyne spotkanie, które należy 
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obowiązkowo przeprowadzić, to ostatecz-
ny atak mafii – podłożenie bomby w hotelu, 
gdzie „Parowiec” Perry ma urządzić następ-
nego dnia wiec wyborczy.

Zwiastun pr z yszłości

BG, którzy mają wszędzie oczy i uszy, mogą 
usłyszeć co nieco o nadchodzących wydarze-
niach, by potem im zapobiec. Jeśli wykona-
ją udany test Wypytywania, dowiedzą się, że 
miejscowe organizacje przestępcze planują coś 
na wielką skalę. Test Wyszukiwania pozwoli 
im poznać czas i miejsce jednego z poniższych 
zajść. Przebicie ujawni plany spalenia hotelu.

Uwagi do serialu: Jeśli BG nie dopuszczą do 
spalenia hotelu, próbę zniszczenia tego miej-
sca podejmie inny gang. W ten sposób gracze 
zaczną domyślać się spisku pomiędzy rywa-
lizującymi organizacjami Duffy’ego i Marcia-
no, co okaże się ważne się w dalszej części 
kampanii. Porozumienie między nimi wyjdzie 
na jaw w odcinku , „Syndykat Skorpiona”.

Odrobina pr z ymusu

Wielu „żołnierzy” gangów będzie spacerować 
po miejscowych firmach, wymuszając na właś-
cicielach i klientach, by trzymali się z dala od wie-
cu Morrisona. Choć grożą ludziom, nie skrzyw-
dzą właścicieli ani ich własności. W ten sposób 
możesz włączyć do przygody detektywów i in-
nych miejskich bohaterow, których w przeciw-
nym razie trudno będzie wpleść w przygodę. 
Detektyw może na przykład w spokoju koń-
czyć kubek kawy, gdy gangster wejdzie do ka-
wiarni i zaczynie zastraszać właściciela.

Pan tak nie  może, 
panie redaktor ze

Gangi będą też wymuszać na reporterach 
i redaktorach opisywanie senatora Morriso-

na w niekorzystnym świetle. MG powinien 
zdecydować, czy gangsterzy sami spróbują 
zadbać o negatywne przedstawienie Morri-
sona, czy też czy zareagują na wcześniejszy 
pochlebny artykuł.

W pierwszym przypadku, gangsterzy spró-
bują wpłynąć na „odpowiednie naświetlenie” 
wizyty senatora w mieście. BG-reporter lub 
redaktor zostanie zaproszony na obiad z wy-
soko postawionym członkiem którejś orga-
nizacji (niech MG zadecyduje której; jeśli 
w drużynie jest więcej niż jeden dziennikarz, 
niech na każdego spróbują wpłynąć różne 
gangi). BG zostanie delikatnie, acz stanow-
czo odeskortowany do restauracji. Wizyta bę-
dzie serdeczna, ale boss zaznaczy, że chciałby 
zobaczyć „porządny” opis senatora Morriso-
na i jego „niepokojącego” programu. Obiad 
zakończy się odpowiednią łapówką oraz dys-
kretną groźbą, gdyby dziennikarz nie zechciał 
współpracować.

Uwagi do serialu: Jeśli bohater spotkał już 
wcześniej szefa mafii, którego MG zdecydo-
wał się użyć w tej scenie, gracz może wyko-
nać test Spostrzegawczości. Sukces oznacza, 
że BG wyczuwa, że z gangsterem jest coś „nie 
tak” (powody zostaną ujawnione w „Syndy-
kacie Skorpiona”).

Alternatywą jest reakcja gangu na już opub-
likowany artykuł lub wyemitowaną audycję 
radiową, przedstawiającą Morrisona w ko-
rzystnym świetle. Gangsterzy z chęcią zadba-
ją, by odpowiedzialny reporter lub redaktor 
nie popełnił ponownie tego samego błędu. 
Celem może być BG lub BN – zależnie od 
okoliczności.

Ofiara zostanie napadnięta nocą, gdy będzie 
bezbronna (na przystanku autobusowym, 
w drodze do domu, po wyjściu z restaura-
cji). Nagle otoczy ją czterech bandziorów. Ich 
herszt powie, że zaniepokoiły go kłamstwa 
i błędy w relacjach o Morrisonie. Uważa, że 
warto dać pismakowi nauczkę. Jeden z ban-
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dytów wyciągnie rewolwer, by dziennikarz 
nie będzie zgrywał bohatera, a pozostałych 
trzech zajmie się edukacją przy pomocy pa-
łek i kastetów. Zbiry nie chcą zabić reportera, 
ani nawet poważnie go pobić, a jedynie na-
srtraszyć.

Odpowiedni BG (a przykład zamaskowany 
mściciel) może w tej scenie uratować ofiarę. 
Gdy gangsterzy zaczną dostawać w skórę, 
uciekną. Tak czy siak, powiedzą jasno: prze-
stań chwalić Morrisona, albo wrócimy i nie 
będziemy już tacy mili.

Patrol  plak atow y

To spotkanie nadaje się dla zamaskowanego 
mściciela, policjanta lub każdego heroicz-
nego BG wędrującego po zmroku. Bohater 
natknie się na poniższą scenę i jeśli jest wart 
tego miana wkroczy do akcji, by chronić nie-
winnego pracownika.

Ta sytuacja jest bardzo podobna do reak-
cji mafii w „Pan tak nie może, panie redak-
torze”. Ktoś ze sztabu wyborczego Morri-
sona rozwiesza plakaty na ulicy. Zaczepia 
go czterech zbirów i nalega, by przemyślał 
jeszcze raz swoje poglądy polityczne. Nie 
skrzywdzą go, jeśli odda plakaty i ucieknie. 
Jeśli będzie się stawiał, jego twarz zostanie 
przemeblowana za darmo. Nie będą postę-
pować z nim tak łagodnie, jak z dziennika-
rzem. Od BG zależy, czy warto interwenio-
wać, ale tu też zbiry dodadzą, że chcą tylko 
„upewnić się, że ludzie nie będą głosować 
na złego kandydata”, nim zaczną walczyć i/
lub uciekać.

C z y ktoś  zapisał  numer?

To spotkanie również nadaje się dla bohate-
ra spacerującego po mieście wieczorem albo 
reportera, który przeprowadza akurat wywiad 
z działaczami w kwaterze Morrisona.
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Duży sedan przejeżdża obok siedziby kampa-
nii. Nagle wychyla się z niego gangster z tom-
mygunem i ostrzeliwuje budynek. Chce prze-
straszyć, a nie zabić, będzie, więc mierzył wy-
soko. Ewentualnie, ktoś wrzuci przez okno 
cegłę z przywiązaną wiadomością, a może 
nawet jakiś koktajl Mołotowa.

Atak na hotel

Główne wydarzenie tej nocy nastąpi nad ra-
nem. Hotel, w którym ma się odbyć spotka-
nie Morrisona z wyborcami ma zostać spa-
lony.

Plan jest prosty: stróże nocni dostaną łapów-
kę, by „poszli na spacer”, a następnie niewiel-
ka grupa przestępców zakradnie się do hotelu 
z puszkami z benzyną. Rozleją ją w głównej 
sali (gdzie senator ma wygłosić mowę) i rzu-
cą zapałkę. Pokój szybko zajmie się ogniem, 
który rozprzestrzeni się na resztę budynku.

Pożar da bohaterom możliwość popisania się 
odwagą. Wielu ludzi zostanie uwięzionych na 
górnych piętrach i trzeba będzie ich ratować. 
MG powinien wykorzystać walące się podło-
gi, sufity, stopnie i wybuchy ognia. Na miejsce 
zbrodni ktoś szybko wyśle asów dziennikar-
stwa. Wiadomość jest jasna: senator Morri-
son nie jest mile widziany w mieście.

Śledzt wo

Jeśli BG zajmą się identyfikacją osób odpo-
wiedzialnych za pożar, udany test Wypyty-
wania lub Wyszukiwania doprowadzi ich do 
gangu, który rzekomo stoi za podpaleniem. 
Niestety, nie znajdą żadnych obciążających 
mafię dowodów.

Jednak BG, którzy będą drążyć sprawę głę-
biej (i uzyskają przebicie w teście), odkryją 
coś ciekawego. Inny gang (który nie ma nic 
wspólnego z zajściem hotelu) chce sprowa-

dzić do miasta płatnego mordercę, aby ten 
„zajął” się senatorem. Profesjonalista ma za-
dbać, by Morrison nie dozył następnego mi-
tingu wyborczego. Dalsze testy Wypytywania 
lub Wyszukiwania ujawnią, zamachowcem 
jest Grobowy Gus – bardzo znany przestęp-
ca z innego miasta.

Część druga:
Ostatni przystanek

W tym rozdziale, cieszący się ponurą sławą 
zabójca, Grobowy Gus, ma zabić senatora 
Morrisona. Co ciekawe, Gus pochodzi z in-
nego miasta – to dość podejrzane. Płatny 
morderca zatrudnił się jako kelner w pociągu 
i tam właśnie planuje zabić senatora. Pod ko-
niec tego rozdziału spróbuje dokonać zama-
chu, jednak jest skazany na porażkę.

Jeśli BG zbadali sprawę jeszcze w części pierw-
szej, wiedzą już co nieco o planach Gusa. Jeśli 
nie, MG będzie musiał przekazać im informa-
cję w inny sposób. Najlepszym sposobem są 
testy Wypytywania. W półświatku krążą plotki 
o Grobowym Gusie i o Morrisonie.

Uwagi do serialu: Jeśli ten przeciek wydaje 
się zbyt oczywisty, to dlatego, że taki ma być. 
Gangi chcą, aby było o nich głośno. Powody 
poznasz później.

Co wiadomo o Grobow ym 
Gusie?

Niektórzy BG, zwłaszcza dziennikarze i za-
maskowani mściciele, mogą poszukiwać in-
formacji na temat Grobowego Gusa. Jako że 
działa on głównie w innym mieście. Bohate-
rowie będą musieli rozpocząć poszukiwania 
na szeroką skalę. Aby czegokolwiek się do-
wiedzieć o mordercy powinni udać się do ar-
chwium albo przekopać przez zbiory wycin-
ków z gazet wydawanych w innym mieście..
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Udany test Wyszukiwania ujawni, że Gro-
bowy Gus to ksywa Augusta Moore’a – po-
mniejszego gangstera, który zginął z rąk ban-
dziorów podczas wojny o zyski z prostytucji. 
Jego ciało zostało rozpoznane i pochowane. 
Ale trzy tygodnie później ludzie zamieszani 
w smierć Moore’a, sami zaczęli umierać. Na 
ścianie nieopodal zawsze można było odczy-
tać wypisaną krwią ofiary wiadomość, w stylu 
„Zabiłeś mnie”. Moore działał tak sprawnie, 
że pewnego razu uśmiercił zbira w łóżku, gdy 
jego kochanka spała obok. Dziewczyna obu-
dziła się rano i zastała partnera z poderżnię-
tym gardłem.

Sprawa wzbudziła  zainteresowanie odpo-
wiednich władz, wykopano więc trumnę 
i odkryto, że jest ona pusta. Wydawało się, 
że August Moore naprawdę powstał z gro-
bu. Naturalnie, lokalne gazety nazwały go 
„Grobowym Gusem”. Został zabójcą do 
wynajęcia, specjalistą od przenikania w ściśle 
strzeżone miejsca i wykorzystywania cichych 
metod morderstwa, jak noże czy garoty. BG 
dysponujący odpowiednią Wiedzą (jak kry-
minologia czy przestępcy) odgadną, że Gus 
prawdopodobnie zaatakuje senatora Morri-
sona, gdy ten będzie sam.

Podążając  za  senatorem

Senator Morrison nie da się złamać gangste-
rom. Ba, takie straszenie tylko wzmocni jego 
zapał. Wykorzysta całą sytuację jako pretekst 
do przemówień, że FBI musi zostać zrefor-
mowane, a Kongres powinien przyjąć jego 
propozycje walki z przestępczością zorgani-
zowaną.

W kampanii senatorowi towarzyszy zazwy-
czaj trójka współpracowników. Martin „Mar-
ty” Bloom jest jego bliskim przyjacielem 
i szefem sztabu. Każdy, kto chce porozma-
wiać z Morrisonem, musi najpierw załatwić 
to z Bloomem. Paul Garrett jest osobistym 
ochroniarzem Morrisona, zatrudnionym 

gdy ten, będąc jeszcze gubernatorem, zaczął 
otrzymywać listy z pogróżkami. Gladys Price 
to reporterka, jest zawsze u boku Morrisona 
– zapewnił jej całkowity dostęp do kampanii, 
by reportaże były jak najdokładniejsze.

Gdy senator przybędzie porannym pocią-
giem, wygłosi krótką przemowę na peronie, 
podkreślając jeszcze raz, że należy zająć się 
przestępczością zorganizowaną. Tym razem 
nie będzie żadnych zamachów, ale jeśli BG 
będą się rozglądać i wykonają udane testy Wy-
pytywania lub Spostrzegawczości, dostrzegą, 
że kilku gangsterów ma oko na senatora.

Ponieważ hotel się spalił, Marty Bloom bę-
dzie musiał załatwić szybko zastępcze miej-
sce. BG powinni być zaniepokojeni – takie 
nieplanowane zmiany często prowadzą do luk 
w ochronie. Mimo to, dalsza część dnia prze-
biega bez nieprzyjemnych wypadków. Przy 
obiedzie, Morrison wygłosi płomienną, po-
pulistyczną przemowę. Wśród publiczności 
obecnych będzie wielu znanych przestępców 
– ale wysłuchają wystąpienia z niewzruszony-
mi minami, niczego po sobienie zdradzając .

W nocy senator Morrison zaprosi pannę Pri-
ce do swojego pokoju. Prócz groźby skandalu 
(jest żonaty) nie wydarzy się nic niepokoją-
cego.

Następnego ranka, po mowie pożegnalnej, 
Morrison wsiądzie do pociągu. To tutaj Gro-
bowy Gus zacznie wdrażać swój plan w życie.

Pociąg do zagłady

W tym miejscu BG mogą poczuć, że sena-
torowi już nic nie grozi. MG powinien więc 
przypomnieć takim graczom, że wedle gróźb 
mafiozów Morrison „nie dotrze żywy do na-
stępnego miasta”. To powinno ich nakłonić 
do obserwacji kandydata lub podróży wraz 
z nim.
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Morrison wynajął prywatny wagon docze-
piony do końca pociągu. Z reguły towarzyszy 
mu tylko jego grupa, i jest bardzo podejrzli-
wy wobec intruzów, jako że jego wrogowie 
są wszędzie.

Plan Gusa jest bardzo prosty. Zatrudnił kilku 
zbirów, by wsiedli do pociągu jako pasażero-
wie. Podczas kilku pierwszych godzin jazdy, 
Gus będzie grał kelnera w prywatnym wago-
nie Senatora, dzięki czemu dokładnie obejrzy 
wnętrze i zdobędzie zaufanie świty kandyda-
ta. Podczas jednej z tych wizyt, gdy zauważy, 
że Gladys zapisuje jakieś notatki, przeprosi, 
że nie ma pióra, i nie może zapisać zamó-
wień. Gladys z radością zrobi to za niego, co 
pozwoli mu zdobyć próbkę jej pisma.

Jeśli BG wykonają udany test Spostrzegaw-
czości, zauważą, że świtą senatora zawsze 
zajmuje się ten sam kelner. Jeśli zaczną mu 
się przyglądać, kolejny test Spostrzegawczo-
ści pozwoli im dostrzec, jak ten coś zapisuje 
(podrabia liścik).

Na chwilę przed zamachem, Gus przekaże 
Gladys liścik – rzekomo od kogoś dyspo-
nującego sensacyjnym materiałem na temat 

Morrisona. Informator chce spotkać się z nią 
w salonce. Zaciekawiona, Gladys oddali się na 
chwilę. W tym czasie Gus przekaże sfałszo-
wana notatkę Marty’emu. Podrobionym pis-
mem dziennikarki wyjaśnia w niej, że Gladys 
otrzymała jakieś niepokojące wieści i zamie-
rza się odłączyć od kampanii. Bloom powie 
to Morrisonowi, a ten nakaże, by szef  sztabu 
ją znalazł i zajął się sprawą. Marty odejdzie, 
zostawiając senatora samego z ochroniarzem.

BG, którzy akurat znajdą się w salonce albo 
przynajmniej ją obserwują, dostrzegą, jak 
Gladys idzie w stronę wagonu i zajmuje 
w nim miejsce. Test Spostrzegawczości ujaw-
ni, że jest zaniepokojona i czeka na kogoś. Je-
śli BG zaczną rozmowę, dziennikarka będzie 
bardzo przyjazna (weźmie bohaterów za swój 
kontakt). Gdy zrozumie, że się pomyliła, wes-
tchnie i doda, że nie lubi czekać, zwłaszcza, 
gdy może być z Morrisonem. BG posiadają-
cy Szósty zmysł lub podobne przewagi będą 
w stanie wyczuć, że wywabiono ją z wagonu.

Wkrótce do salonki wejdzie Marty, trzyma-
jąc jakąś kartkę. Zdany test Spostrzegawczo-
ści ujawni, że jest wściekły na Gladys. Da jej 
kartkę i zapyta, co to ma znaczyć. Oboje będą 
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zdziwieni, więc bystrzy gracze pewnie zrozu-
mieją, że ktoś zastawia na nich pułapkę.

Wyciągnąwszy z wagonu Gladys i Marty’ego, 
Gus da cichy sygnał swoim ludziom. Dwóch 
bandytów wejdzie do wagonu przez pociąg, 
trzeci wespnie się na dach. Jeśli rozgrywasz 
kampanię, gangsterzy przeszli pranie mózgu, 
więc nie skrzywdzą senatora – mogą go za-
atakować, ale nie spudłują, lub uciekną, gdy 
Gusowi nie uda się zamach.

Bohaterowie, którzy nie zwracali uwagi ani na 
Gladys, ani na Marty’ego mogą zauważyć, jak 
gangsterzy wdzierają się do wagonu senatora. 
Starają się jednak nie rzucać w oczy, więc BG 
muszą wykonać test Spostrzegawczości prze-
ciwstawny do Skradania gangsterów. Przebicie 
pozwoli ustalić, że bandyci ukrywają broń. Jeśli 
BG zaczepią zbirów, ci zaatakują. Z początku 
będą walczyć na pięści, wyciągając broń palną 
tylko jeśli stracą przewagę lub jeśli BG zaczną 
strzelać pierwsi. Jeśli drużyna zacznie przecią-
gać starcie, do walki włączy się Garrett.

Jeżeli BG przewidzą taki obrót spraw albo 
wykonają dodatkowy test Spostrzegawczości, 
usłyszą, jak trzeci gangster biegnie po dachu.

Gus wejdzie do wagonu Morrisona, rzekomo 
by ostrzec go przed atakiem. Chce w ten spo-
sób wywabić Garretta, ochroniarza. Gangster 
na dachu wejdzie przez końcowe drzwi, tak 
by odciąć senatorowi drogę ucieczki. Gus wy-
ciągnie z wózka broń i przygotuje się do za-
strzelenia ofiary. Pranie mózgu zagwarantuje 
jednak, że nie trafi. Po kilku pudłach Gus po-
padnie w ogromne zdumienie (nie jest przy-
zwyczajony do porażki), a wtedy Morrison 
wyciągnie swój pistolet i zastrzeli go w obro-
nie własnej.

To, jak ten plan sprawdzi się w praniu, zależy 
od działań BG. Jeśli zdołają zapobiec zama-
chowi, mogą unieszkodliwić Gusa, zanim ten 
przełamie warunkowanie – w takim wypadku 
zabójca nie zda sobie sprawy, że wyprano mu 

mózg. Jeśli dotrą po drugim wystrzale, mogą 
zauważyć, że Gus jest zbity z tropu – może 
nawet upuścić broń.

Morrison wyciągnie swój pistolet i zastrze-
li Gusa, chyba że będzie jasne, iż niebezpie-
czeństwo minęło. Jeśli Gus zostanie zabity 
lub obezwładniony, trzeci gangster wyskoczy 
z pociągu.

Nawet jeśli BG podejrzewają, że z Morriso-
nem jest coś nie tak, nie będą mieli czasu, by 
zacząć działać. Test Spostrzegawczości ujaw-
ni, że senator nie ma zielonego pojęcia, dla-
czego zabójca spudłował; uznał po prostu, że 
sprzyjało mu szczęście. Po chwili do wagonu 
wpadnie Garrett z kilkoma konduktorami, 
chcąc pozbyć się obcych. Niedługo potem 
na miejscu znajdą się Marty i Gladys, któ-
ra będzie chciała przeprowadzić wywiad ze 
wszystkimi BG.

Epilog

Niezależnie od tego, czy przygoda była sa-
modzielną opowieścią, czy też częścią serialu, 
końcowy wynik jest taki sam: wszystkie gaze-
ty trąbią o tym, jak „Parowiec” Perry przeżył 
próbę zamachu, a jego popularność wzrasta. 
Morrison będzie wychwalał BG jako swoich 
przyjaciół, obiecując im pomoc i wsparcie.

Jeśli prowadzisz tę przygodę poza naszą kam-
panią, możesz po prostu pozwolić historii 
potoczyć się normalnie. Senator Morrison 
jest kandydatem niezależnym, a w systemie 
USA tacy mieli zawsze nikłe szanse. Wybory 
wygra Fraklin D. Roosevelt i historia wróci do 
normy. Cyniczni MG może sprawić, że Mor-
rison zrezygnuje z wyścigu z „tajemniczych 
powodów”, albo zginie w kolejnym zamachu. 
Jeśli nie chcesz wykorzystać tych motywów, 
Morrison po prostu przegra.

Jeżeli chcesz prowadzić tę przygodę jako 
część serialu Szkarłatny Cesarz, nie przechodź 
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jeszcze do wyborów – następne części mają 
miejsce przed głosowaniem. Gracze powinni 
zachować swoje postaci w ciągu całego seria-
lu, chyba że cos im to uniemożliwi.

Dramatis Personae

S enator  Percival  „Parowiec 
Perr y ” Morrison

Percival Morrison to bardzo barwna postać. 
Choć posturę ma nikczemną, nadrabia fan-
tazją i charakterem. Jest dumny ze swoich 
skromnych korzeni i tego, że wygrzebał się 
z dna. Dorastał w slumsach, wychowany przez 
samotną, ciężko pracująca w fabryce matkę. 
Jego ojciec był bokserem, który nie wiedział, 
kiedy należy zrezygnować, i umarł na ringu, 
kiedy Perry był jeszcze mały. Młodzieniec za-
ciągnął się do armii i walczył w Wielkiej Woj-
nie, a gdy wrócił, poprzysiągł, że osiągnie coś 
w życiu. Dołączył do związku zawodowego, 
gdzie poznał Marty’ego Blooma. Szybko się 
zaprzyjaźnili, a Perry postanowił zdobyć po-
zycję lidera w związku. Niestety, to marzenie 
szybko się rozwiało, gdy antykomunistyczne 
„Ataki Palmera” pozbawiły organizacje przy-
wództwa, co doprowadziło do jej upadku. 
Gdy tak zwana „komunistyczna rewolucja”, 
przepowiadana przez prokuratora, Palmera 
nie nastąpiła, Perry wyczuł dla siebie okazję.

Krytyka rządu naruszającego podstawowe 
prawa obywateli pozwoliła mu na zdobycie 
stanowiska burmistrza. Z Martym u boku, 
Perry zyskiwał popularność i w końcu został 
gubernatorem stanu. Gdy gospodarka zaję-
ła się walić, Morrison znalazł się w Senacie, 
dzięki poparciu prezydenta Hoovera. Choć 
początkowo wspierał Roosevelta, obecnie 
pragnie samemu zostać prezydentem.

Percival Morrison to wojownik. Nie cofa 
się przed nikim i nie lęka pogróżek. Ciągle 

mówi o braku kompetencji rządu oraz wiel-
kich wpływach gangów – te populistycz-
ne hasła to filar jego kampanii. Gdy Marty 
ostrzegał, że senator powinien złagodzić re-
torykę, Morrison po prostu zatrudnił ochro-
niarza i stał się jeszcze bardziej agresywny. 
Jeśli ma jakąś słabość, to są nią piękne ko-
biety. Choć Perry uważa się za poważnego 
człowieka, nie może powstrzymać się przed 
podrywaniem dam napotkanych w czasie 
kampanii. W tej chwili jednak jego uwagę 
zaprząta tylko Gladys Price.

Cechy: Duch k10, Siła k6, Spryt k10, Wigor 
k8, Zręczność k8
Umiejętności: Prowadzenie k6, Przekony-
wanie k10, Spostrzegawczość k6, Strzelanie 
k6, Walka k6, Wiedza (polityka) k10, Zastra-
szanie k6 
Charyzma: +4, Tempo 6, Obrona 5, Wy-
trzymałość 6
Zawady: Lojalny, Uparty
Przewagi: Animusz, Charyzmatyczny, Ładny
Sprzęt: Derringer (5/10/20, 2k6+1)

Mar tin „Mar t y ” Bloom

Marty Bloom to szef  kampanii senatora Mor-
risona i jeden z jego najlepszych przyjaciół. 
Łysiejący chuderlak w średnim wieku, bra-
ki estetyczne równoważy bystrym umysłem 
i wytrwałością. Marty Bloom jest odpowie-
dzialny za ważne przemówienia Morrisona – 
linia polityczna jest w większym stopniu dzie-
łem Marty’ego, niż Perry’ego.

Bloom jest bardzo oddany Morrisonowi 
i zrobi wszystko, by go chronić. Nie podoba 
mu się romans Perry’ego z panną Price i bę-
dzie się starał utrzymać go z dala od gazet. 
Prócz skandalu obawia się, że dziennikarka 
zyska kontrolę nad Perrym.

Cechy: Duch k8, Siła k6, Spryt k10, Wigor 
k6, Zręczność k6
Umiejętności: Prowadzenie k6, Przekony-
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wanie k6, Spostrzegawczość k6, Walka k6, 
Wiedza (polityka) k8, Wypytywanie k6, Za-
straszanie k6.
Charyzma: +0, Tempo 6, Obrona 5, Wy-
trzymałość 5
Zawady: Lojalny
Przewagi: Skarbnica wiedzy

Paul  G arrett

Paul Garrett to były żołnierz i policjant, który 
powstrzymał człowieka usiłującego zabić gu-
bernatora Morrisona podczas jednego z pub-
licznych wystąpień. Wywarł tym tak wielkie 
wrażenie, że polityk zaproponował mu sporą 
sumę, by odszedł z policji i został jego ochro-
niarzem. Paul pracował dla Morrisona, gdy 
ten działał w Senacie, , pozostając na poste-
runku podczas kampanii prezydenckiej. Jest 
bardzo lojalny.

Paul wyróżnia się w tłumie. Jest rosłym 
i krzepkim mężczyzną, goli głowę na łyso 
i nosi potężny wąs. Lubi luźne ubrania, co 
sprawia, że wygląda niechlujnie. Jest też nie-
zwykle spostrzegawczy.

Cechy: Duch k8, Siła k10, Spryt k6, Wigor 
k10, Zręczność k8
Umiejętności: Prowadzenie k8, Spostrze-
gawczość k10, Strzelanie k8, Walka k8, Wy-
pytywanie k6, Zastraszanie k8, Wyśmiewanie 
k6.
Charyzma: -2, Tempo 6, Obrona 6, Wy-
trzymałość 8
Zawady: Wredny 
Przewagi: Czujny, Zaprawiony w walce

Gladys Price

Gladys Price to młoda, zdolna dziennikar-
ka, zafascynowana senatorem Morrisonem, 
którego spotkała, gdy był jeszcze gubernato-
rem. Trafił do niej lewicujący program Mor-
risona, a ten zaczął cenić ją ze względu na 

przychylne artykuły. Gdy senator ogłosił, że 
zamierza kandydować w wyborach prezyden-
ckich, Gladys zgłosiła się, by mu towarzyszyć. 
Morrison natychmiast się zgodził, pewny, że 
dziennikarka zagwarantuje jego kampanii po-
zytywny wizerunek. Gladys przekazuje tele-
graficznie wiadomości z kampanii, a jej re-
dakcja odsprzedaje je gazetom w całym kraju.

Gladys to ładna młoda kobieta o płomien-
norudych włosach. Choć nie miała planów 
wiązać się z senatorem, odwzajemniła jego 
zaloty. Rozumie, że gdyby ta kwestia wyszła 
na jaw, mogłoby to zaszkodzić również jej re-
putacji, nie potrafi jednak oprzeć się czułym 
słówkom Morrisona i obietnicy pracy w Bia-
łym Domu.

Uwaga do serialu: Gladys Price powróci 
w poważniejszej roli w „Szkarłatnej Zasło-
nie”, piątej i finałowej przygodzie serialu. Je-
śli BG zaprzyjaźnią się z nią teraz, będą mogli 
potem skorzystać z jej pomocy.
Cechy: Duch k8, Siła k6, Spryt k8, Wigor k8, 
Zręczność k6
Umiejętności: Prowadzenie k8, Spostrze-
gawczość k8, Walka k6, Wypytywanie k6, Wy-
szukiwanie k10
Charyzma: +2, Tempo 6, Obrona 5, Wy-
trzymałość 6
Zawady: Ciekawska
Przewagi: Śliczna, Uwodzicielka
Sprzęt: Pióro i notes

Harr y Reynolds –  Grobow y 
GUS

Istnieje logiczne wytłumaczenie, jak zabity 
i pogrzebany gangster mógł wrócić zza gro-
bu. Otóż, nie mógł. August Moore nie żyje. 
Ale nikt nie wie, że miał starszego brata, któ-
ry był do niego bardzo podobny. Gus Mo-
ore naprawdę nazywał się August Reynolds. 
Zmienił nazwisko, by chronić rodzinę przed 
atakami mafii, i twierdził że wychował się 
w sierocińcu. Mimo to, bracia byli ze sobą 
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blisko związani, a gdy August zginął, Harry 
poprzysiągł zemstę.

Nieziemska atmosfera, otaczająca sprawę 
śmierci jego brata, bardzo mu się przysłużyła 
w trakcie załatwiania porachunków. Wykopał 
ciało, gdy gleba była jeszcze świeża i pocho-
wał brata na cmentarzu rodzinnym. Następ-
nie przejął jego tożsamość i wykorzystywał 
plotkę o powrocie zza grobu, by przerazić 
ofiary.

Niestety, ktoś przejął kontrolę nad Harrym 
i uwarunkował go tak, by podjął się zamachu 
na Morrisona, a następnie nie mógł go wyko-
nać. Gangster nie ma pojęcia, że ktoś chce, by 
zamach zakończył się fiaskiem.
Cechy: Duch k10, Siła k8, Spryt k8, Wigor 
k8, Zręczność k6
Umiejętności: Prowadzenie k6, Spostrze-
gawczość k8, Strzelanie k10, Walka k10, 
Wypytywanie k10, Wyśmiewanie k8

Charyzma: -2, Tempo 6, Obrona 7, Wy-
trzymałość 6
Zawady: Wredny
Przewagi: Grad ciosów, Nerwy ze stali, 
Unik, Zaprawiony w walce
Sprzęt: Colt 1911 (12/24/48, 2k6+1, PP1), 
noże (Si+k4).

Zbir y

Wszyscy gangsterzy pojawiający się w tym 
rozdziale są Pionkami.
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