
Dla GRACZY:

Lata sześćdziesiąte. Szpiedzy, gadżety, oszuści, wojna wywiadów. Pięć organizacji szpiegowskich:
EAGLE, EULE, LEO, MISZA i LUNG walczy ze sobą wzajemnie i ze złowrogą organizacją VIPERA –
czyniącym zło i dążącym do władzy nad światem bractwem szalonych geniuszy. Na przeszkodzie stają
im jednak nie tyle złowrodzy arcyzbrodniarze, co nieład i biurokracja.

Dla Mistrza G.R.Y:

Trwa wojna wywiadów. O wpływy nad światem walczą ponadnarodowe organizacje szpiegowskie:
EAGLE, skupiająca USA, Meksyk, Izrael, Japonię i Wspólnotę Brytyjską (od Brytanii po Kanadę i Australię)
– oddana idei swobody i równości, EULE – Europejska organizacja – skupiająca Francję, Niemcy, kraje
skandynawskie i inne demokratyczne kraje Europy, poświęcona sprawie pokoju, LEO – zjednoczone
pod patronatem Brazylii i krajów arabskich bardziej rozwinięte kraje Afryki, Azji i Ameryki Płd broniące
się przed agresją, tak jak MISZA – sowiecka organizacja dbająca o rozwój komunizmu, oraz LUNG – w
teorii ogólnoazjatycka, naprawdę zaś działająca pod dyktando ChRL grupa dbająca o pokój i rozwój
ludności. Oczywiście, istnieją między nimi sojusze i rywalizacje, czasem przeradzające się w otwarte
konflikty.

Każda organizacja posiada odrębny widowiskowy sposób pokonywania przeciwników – od walk
wschodu LUNG po nowoczesne gadżety EAGLE. Agenci EULE wolą dyplomację, LEO stawia na
przetrwanie w ciężkich warunkach, MISZA za to ceni proste i brutalne rozwiązania.

Każda organizacja musi borykać się z wewnętrznymi problemami – brakiem dotacji, wewnętrzną
hierarchią, biurokracją. Nawet w misjach wykonywanych przez tylko jedną z organizacji często
dochodzą do głosu konflikty między poszczególnymi krajami – a co dopiero gdy jeden z bloków
współpracuje z drugim! Powoduje to zatem częste sytuacje, w których do misji bierze się agentów
często niekompetentnych – cichy specjalista od elektroniki musi uwieść okrutną femme fatale, a
snajper pilotować łódź podwodną. Czasem wydaje się, że agenci są dla siebie nawzajem gorszym
wrogiem niż VIPERA.

Zdarzają się też podwójni, potrójni, a nawet siedmiokrotni agenci. Paranoja czasem sprawia, że agenci
nie są pewni własnych imion i nazwisk – może zabrzmi to śmiesznie, ale gdy używa się różnych
absurdalnych pseudonimów, i porozumiewa się kodami, łatwo o całkowitą i totalną porażkę. Każda
organizacja ma własne kody, sekretne systemy – owszem działają one, i całkowicie mieszają plany
wszystkim agentom.

Misje zlecane przez organizacje z reguły związane są z mieszaniem w planach konkurencji.
Organizacje krajowe z reguły rzadko dokonują skrytobójstw – za to VIPERA to terroryści, dla których nie
ma świętości. Z drugiej strony, podstawową misją VIPERA jest przesłanie wiadomości w stylu
„Młahahaha, przejmiemy władzę nad światem”, i podobne zagrywki jak zmniejszenie wieży Eiffle’a lub
pomalowanie Białego Domu na czarno. Trudno rozeznać się w tym kaosie, jakie cele istotnie ma
VIPERA, do czego obecnie dąży, i kto jest jej prawdziwym przywódcą. Prawdopodobnie na jakimś
poziomie jest równie opanowana przez nieład co organizacje krajowe.

Tajni Agenci mają dostęp do szerokiej gamy równie unikatowych co niepraktycznych wynalazków –
generalnie mogących osiągnąć wszystko – od bezprzewodowych telefonów w bucie po aparat
fotograficzny ukryty w plombie (żeby zrobić zdjęcie musisz to zjeść). Nieco mniej absurdalne są bardziej
klasyczne urządzenia – broń (nowoczesne tłumiki, dalszy zasięg) i pojazdy. VIPERA dysponuje nieco
bardziej zaawansowaną technologią, rodem z filmów SF – sztuczne inteligencje, roboty, promienie
śmierci – wydaje się, że wszyscy geniusze są geniuszami zła i pracują dla VIPERY.

A poza tym, to lata 60! Luz, muzyka, wolna miłość, seks i rock and roll. Agenci mogą podrywać piękne
kobiety w kasynach, ścigać się skuterami po śnieżnych pustkowiach, walczyć na pięści z potwornymi
poplecznikami geniuszy zła, i być bohaterami swojego kraju. Pomimo chaosu jednak od czasu do
czasu udaje im się ocalić świat.


