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Myra-Belle Cranes avrättning

Ett konventsscenario till Tenebris.
Ej för personer under 16 år.

Bakgrund:

Myra-Belle Crane ska avrättas på en hemlig ort. För att undvika att lokalen avslöjas har regeringen ökat när-
varon på ett antal olika bunkrar i landet. De har hyrt in olika säkerhetsfirmor, bland annat Tenebris och S729. 
Båda organisationerna misstänker att luxvarelserna kommer utnyttja uppståndelsen för sina egna okända mål 
och försöker få kontroll över situationen.

Akt 1 av scenariot går ut på att karaktärerna väntar vi sin tilldelade bunkeringång. Tiden går långsamt och 
småsaker tär på psyket, samtidigt som ett antal olika udda individer kommer in på området. Målet med 
denna scen är att karakrärerna ska vara uttråkade över situationen och kanske börja bråka internt. Första 
akten är den längsta av akterna för att ge känslan av att tiden står stilla.

Akt 2 inleds med att eskorten som för med sig Myra-Belle Crane anländer och karaktärerna får bekräftat 
att de är vid bunkern som är aktuell. En stund efter detta anfalls bunkern av luxvarelser. Efter anfallet hörs 
nödrop från insidan av bunkern och karaktärerna måste ta sig in. Dörren måste hackas eller på annat sätt 
forceras.

Akt 3 börjar när dörren forcerats och karaktärerna genomsöker bunkern som luxattackerats och tvingas 
besegra några luxskadade individer och några luxvarelser. I slutet finner de Myra-Belle som till synes är helt 
oberörd av luxen.



<<<Akt 1 - Vaktjobb 2-3 timmar
Karaktärerna vaktar en av bunkerns ingångar och träffar många skumma personer. Varje halvtimme går en 
person på “paus” och spelar en statist.

Varje halvtimme dras ett eller två intrigkort. och varje annan halvtimme dras en statist.

Akt 2 - Luxattack - 1-2 timmar
Bunkern anfalls av luxvarelser. Dörren måste hackas för att kunna ta sig in.

Akt 3 - Myra-Belle Crane - 1 timme

När gruppen forcerat dörren kommer de in i en hangar. Där står alla fordon de såg tidigare. Två av fordonen 
står i brand. På väggarna kan de se lämningarna av en luxattack (ett blått skimmer) som sakta tynar bort. När 
de tagit sig halvvägs in i rummet anfalls de av en delta och en echo som just tagit över en mänsklig kropp. 
Efter anfallet kan de fortsätta in i bunkern.

Bunkern är en stor och komplicerad. Istället för att ha en traditionell karta över komplexet så slumpas bun-
kern fram med följande tabelller, det ger varje spelgrupp en egen unik upplevelse. Beroende på vad spelle-
daren känner så når man fram till avrättningskammaren efter ett fast antal slumpade möten (tex 9 eller 18 st) 
eller helt enkelt när spelledaren känner att det passar storyn.



Slumptabeller för komplexet.
T12
1 - korridor rakt fram (inget slag på slumphändelser)
2 - T-korsning (1 slag på slumphändelser)
3 - Korridor som viker åt höger (inget slag)
4 - Korridor som viker emot vänster (1 slag)
5 - Fyrvägskorsning (inget slag)
6 - Fyrvägskorning (2 slag)
7 - Säkerhetsdörr (Måste hackas med Sinne + Teknologi)
8 - Större rum med 1 utgång (1 slag)
9 - Datorhall med 2 ugångar (1 slag)
10 - Litet rum med 1 utgång (1 slag)
11 - Återvändsgränd (slå om utifall det inte finns andra vägar)
12 - Slå två gånger och lägg till en extra slumphändelse)

Slumphändelser
2T12
2 - Skadad militär i behov av vård (1T3 st)
3 - Eld, måste släckas med brandsläckare
4 - Skadat rum, det faller puts och sten från taket.
5 - Stort hål i golvet ur vilken det kommer 1 delta.
6 - Hängande strömkablar. Slå emot Kropp + Smidighet för att inte få 2T6*2 skada/Chock.
7 - 1T3 Echos i nyligen besatta kroppar anfaller
8 - Allvarligt luxskadad person anfaller
9 - 12 - Inget händer
13 - 1T6 deltas anfaller
14 - Läckande avloppsrör
15 - Ett lik med krossat huvud ligger på golvet. 2T6 Chock.
16 - Raserat rum, går ej att ta sig igenom.
17 - Döda soldater, en av dem håller en odetonerad granat som detonerar om denne genom-
söks.
18 - 1 echo i kroppslös form som följer efter karaktärerna tills den hittar ett lik att besitta.
19 - Chockad bunkerpersonal som klänger på karaktärerna.
20 - En kvinna sitter i ett hörn. När nån kommer fram till henne visar det sig vara en delta 
som gör en luxattack på karaktärerna.
21 - Luxskadad soldat anfaller karaktärerna.
22 - En EMP-granat detonerar, all teknisk utrustning i rummet förstörs.
23 - Mystiska ljud hörs
24 - Slå två gånger.



Brea Belmont
Amerikansk kvinna, 29 år.
Gruppchef, nivå 3.
Utseende: Axellångt blont hår. Gröna ögon, runda ansiksdrag. Vältränad.

Din mor lämnade dig och dina syskon för att fly det tråkiga förortslivet för ett liv med flärd och lyx. Med sig 
tog hon hennes och er fars samlade besparingar. Du var 13 år när detta hände och du minns hur förkrossad 
er far var. Tillsammans tog ni er igenom det dock, det var många hårda år och fattiga somrar men när du 
flyttade hemifrån vi 19 års ålder för att studera så hade din far byggt upp ett värdigt liv för sig och sina sys-
kon igen. Din mor var frånvarande redan när du var liten så det mesta av din karaktär kommer från din hårt 
arbetade far, du har aldrig tagit något för givet, aldrig blivit svag och aldrig bekväm. Du var väldigt mycket 
en tomboy då du var uppfostrad av din far. Du är bestämd, har en stark ryggrad och har svårt för folk som 
tramsar och är lata. Du rekryterades till Tenebris för fem år sen och är sedan ett år tillbaka gruppchef för ditt 
eget team. Du har nyligen rekryterat John Proudstar-Stevens och Yoshiki Ishizuka då ni nyligen förlorat två 
agenter.

Ert uppdrag: Se separat handout om Myra-Belle Crane.

Din grupp:

Norman - Han är duglig, men ibland irriterar han dig. Du tror han har en agenda emot dig och du lednsar på 
hans attityd i längden.

Yoshiki - Du tror han är duglig, han säger så sällan något att du inte riktigt fått ett grepp om honom med än 
att han är extremt duktig på sitt område, IT.

John - Han är ganska dryg med sin öppna rasism, men du kan inte förneka att han är en väldgt duktig soldat. 
Han är dock lite som en hund, du måste dra in honom ibland när ni är bland folk.

Speltips: Rakt fram och inget nonsens. Ta ingen skit, visa att du bestämmer. Var dock ödmjuk emot de som 
har vettiga idéer. Vägra acceptera “trams”.

Mål: Håll ihop gruppen. Utför uppdraget.

Hemlighet:Du är egentligen väldigt osäker på sin plats som ledare. Trots din “take no shit”-attityd så är du 
innerst inne osäker på din plats som ledare.





Norman McMickles
Amerikansk man, 42.
Social agent, nivå 2.
Utseende: Lång, ranglig. Svarthårig, kortklippt. Bestämda grå ögon. Skäggstubb.

Du har arbetat sedan du var 15 år gammal. Från extrajobb som tidningsutdelare till förhandlare hos polisen 
i Minnisota och nu som “face man” åt Tenebris. Du är väldigt duktig på att hantera och ta folk och får ofta 
hantera luxskadade eller skärrade offer och andra agenter. Du läser lätt av människor och har en aura av em-
pati kring dig.

Gruppen:

Brea - Bra ledare enligt dig, men du vill hjälpa henne att bli bättre (se nedan)

John - Du tycker han är dryg och rasistisk. Men överlag ignorerar du honom.

Yoshiki - Du har aldrig fått något bra grepp om honom men du tror han är snäll och du gillar att skämta med 
honom.

Speltips: Lugn sansad. Undviker konflikter genom att snacka bort dem.

Mål: Ifrågasätt Brea som ledare indirekt. Se till att hon inte sitter bekvämt. Hon blir en bättre ledare om hon 
visar sig stark.

Hemlighet:  Tycker egentligen att Brea är en bra ledare men vill träna henne att behålla sin plats. Du är orolig 
att om hon blir för bekväm kan någon annan ta hennes plats som ledare.





Yoshiki Ishizuka
Japansk man, 26 år.
IT-agent, nivå 2
Utseende: Stereotypiskt “asiatisk”. Halvkort hår, glasögon. Väldigt välklädd och samlad.

Vissa skulle kalla dig en stereotyp. Alla stereotypa drag om asiater verkar stämma på dig. Du är lugn, sansad, 
äter ris med soja och ett geni på datorer. Det är den bild av dig du uppehåller. Om någon tror du är en stereo-
typ kommer ingen misstänka något annat. Innerst inne är du är förrädare i deras ögon.
Du är en dubbelagent för Yurei Basuta (den mer ockultinriktade panasiatiska motsvarigheten till Tenebris). 
Du är utplacerad hos Tenebris för att stjäla information från dem. Ditt uppdrag är att ta reda på så mycket 
information som möjligt, både från dina kollegor (tex hacka deras PDA:er) eller komma åt en stordator och 
placera en USB-sändare.
Under akt 1 kommer du få 3 försök att hacka Tenebris öppna nät via din eller nån annans PDA. Spelledaren 
meddelar dig diskret när du får slå slagen. (Sinne + Teknologi)
Under akt 2 och 3 kommer du kanske få tillgång till en stordator. Om du lyckas placera en sändare i den utan 
att upptäckas lyckas uppdraget.

Dina åsikter om gruppen:

Brea: Hon är en bra ledare tycker du. I övrigt har du ingen annan åsikt.

Norman: Du är lite skeptisk till honom. Han är en sinnesvrängare som lite för lätt listar ut folk. Du undviker 
att umgås med honom längre perioder.

John: En öppen och dryg rasist. Du är glad att du inte är på mottagarsidan för hans hat.

Speltips: Spela kunnig. Använd bra technobabble för att visa att du kan saker. I övrigt, håll en låg profil. Stick 
inte ut. Minns ditt sanna uppdrag och din lojalitet till Yurei Basuta.

Mål: Visa dig duglig.

Hemlighet: Förrädare från Yurei Basuta.

Hemligt mål: Håll dig från att bli avslöjad.





John Proudstar-Stevens
Halv-indian,32 år
Närkampsexpert. Nivå 2.
Utseende: Lång, väldigt vältränad, korpsvart hår. Har en fjäder i håret och ett indianhalsband.

Du är en perfekt blandning av de två bästa folken på jorden. Indianer och amerikaner. Ditt blod är starkt 
precis som du och dina förfäder. Sedan tidig ålder har du tränat fysiskt och psykiskt för att bli stark och intel-
ligent. Inget har getts dig gratis, du har kämpat för allt. Du tål inte bidragsberoende slöfockar som ligger i sin 
soffa, äter ostkrokar och klagar på Internet för att de inte får mer bidrag. Nåt du dock verkligen inte gillar är 
svarta och araber. De kommer och stjäl era jobb och mördar i deras jävla Allahs namn. Du är republikan och 
har väldigt svårt för svaga, mesiga socialister. Veklingar.

Åsikter om gruppen.

Brea - En vacker, rakryggad amerikansk kvinna. Du litar på henne.

Norman - Han är ganska tramsig när han alltid ska försöka lösa allt genom samtal istället för att bara lösa 
problemet.

Yoshiki - En vandrande sterotyp, men du gillar honom. Han är iaf inte muslim.

Speltips: Extremt rasistisk mot svarta och araber. Rakryggad och inte rädd för konflikt.
Hemlighet: Ingen direkt, du är ganska öppen med din rasism.







1 - Personen till höger om dig sitter och pillar med sin PDA/telefon/osv till den nivån att du irriterar dig på 
det.
Effekt: Om en timme har du ledsnat och säger skarpt åt personen att sluta.
Specialfall: Spelar du Yoshiki ignorerar du detta kort. Spelar du John och offret är Brea så ignorerar du detta 
kort. Spelar du Norman och offret är Brea påpekar du detta diskret till henne genom att ta henne åt sidan så 
de andra inte hör.

2 - Du hör något ute i skogen. Bäst att undersöka?

3 - Du hör något ute i skogen. Dock så hindrar något dig från att undersöka (typ oknutna skosnören eller att 
PDA:n hängde sig). Insistera att någon annan går och undersöker.

4 - Din PDA ringer och du går åt sidan (ut ur rummet i 5 min?). Det var inget viktigt samtal, så du behöver 
inte berätta för de andra vad de gällde.

5 - Du kommer på att du glömde nåt “viktigt”, såsom socker för att ha i kaffet eller att byta strumpor. 
Effekt: Då ni inte har möjlighet att lämna platsen sitter du resten av vakten och stör dig på detta (kanske tar 
du ut din frustration om en halvtimme på nån annan?)

6 - Personen till höger dig har en parfym (tror du) som luktar konstigt.

7 - Du ledsnar på de andra och sätter in hörlurar med musik och lägger dig för att halvsova en stund.
Effekt: Du blir lite vrång om du inte får “vila” ca 20 min utan att bli störd.
Specialfall: Spelar du Brea så ignorerar du detta kort.

8 - Ofrivilligt börjar du prata om dig själv konstant ett tag. Prata om saker du tidigare gjort och ventilera alla 
dina tankar om uppdraget utan att konsultera någon annan.
Specialfall: Spelar du Yoshiki ignorerar du detta kort. Spelar du John så mynnar monologen ut i en monolog 
om hur “araberna” förstör samhället.

9 - Du måste akut nysa. När du gör detta råkar du ofrivilligt släppa dig riktigt högt.
Effekt: Ja.. detta var ju pinsamt…

10 - Du får en lust att prata politik en stund, oavsett om de andra vill eller inte.
Effekt: Se din karaktärs politiska inriktningar(om några).

11 - Du kommer på att det är något viktigt du måste prata om med personen till vänster om dig. Dock kom-
mer du på efter ett tag att det inte var något viktigt.
Effekt: Börja prata med personen till vänster om dig om något oviktigt, men inse först efter en lite för lång 
stund att det faktiskt var helt oviktigt.

12 - Du är på dåligt humör idag. 
Effekt: Var väldigt kort i tonen under resten av akten.





13 - Du är på väldigt bra humör idag och vill dela med dig av humöret till alla andra.
Effekt: Prata positivt med alla under akten.

14 - Du beter dig lite misstänksamt idag. Du har inte gjort nåt, men du beter dig undvikande på vissa frågor 
och ämnen.
Effekt: Bete dig undvikande, trots att du inte gjort nåt.

Statister

Bernard - Uteliggare
Du är en man som förlorat allt. Du har inga pengar, inget jobb, ingenstans att bo. Du vandrar genom livet 
med den öppna skyn som tak och andras välgörenhet som överlevnad. Du har sett presidenter komma till 
makten, du har sett demokrater och republikaner. Inget varar för evigt och du kommer finnas kvar även efter 
nästa maktskifte. Oavsett vem som styr, oavsett om nån trendig kändis avrättas eller inte så kommer solen gå 
upp imorrn ändå och du kommer vandra vidare.
Utseende: Solbränd hud, grått skägg, ruffsigt hår. Skinnjacka, militärbyxor och boots. En ryggsäck och en 
vandringsstav.
Speltips: Du är ganska social av dig och om du blir väl bemött kan du vara pratsam. Du ser agenterna framför 
dig, nån av dem kanske har en cigarett eller en macka över?

Alison Waynes - Spelar Monster World Walk 
Alltså.. OMG! Du spelar det senast trendspelet Monster World Walk som är det roligaste och bästaste och 
mest AWSUM spel som någonsin gjorts. Det är ett spel som använder Augmented Reality för att scanna 
omgivningen för att hitta monster man sedan samlar och slåss med. Du tog ledigt från ditt drönarjobb på 
7-11 för att kunna spela och du tänker få ut det mesta av spelet FFS!
Du har just sett spår av en Level 20 Pokachuu Gold här i området.. Och du tänker INTE låta NÅGON stoppa 
dig från att hitta den.
Utseende: Färglada MWW-kläder, en MWW-keps, ryggsäck med 10 powerbanks. Glasögon, tandställning, 
svart hår i en hästsvans.

Speltips: Monster World Walk är livet. Ditt liv.





Bianca Jones- Journalist - Placerar en sändare som Yoshiki kan upptäcka.
Du är utsänd från tidningen The Daily Paper. En källa hävdade att det var här som Myra-Belle Crane skulle 
föras. Du försöker så mycket du kan för att få scoopet. Du har med dig en liten sändare som du kan placera 
i närheten av någon av agenternas datorer för att kunna hacka dem. (Du behöver inte säga att du placerar ut 
den, spelledaren förutsätter att du placerar ut den på ett bra ställe). 
Utseende: Brunt hår. Glasögon. Prydliga kläder.
Speltips. Försöker få någon att avslöja något du kan använda. Ljug och manipulera om det behövs.

Joyce McBurgerkingunicorn  - SJW
Du dyrkar Myra-Belle Crane och marken hon går på. Hon använder många svåra ord som du är helt över-
tygad om att du förstår (även fast hon inte sagt den själv, dina vänner säger att hon sagt dem!). Du slänger dig 
med dessa magiska ord, såsom “strukturer”, “våtdräktskultur” och “förtryck”. Du har lärt dig att om någon 
säger något du inte håller med om så ska du kontra med “Men du förstår inte” tills de slutar. Du är besatt av 
allt som inte är vita CIS-människor även om du aldrig kommit nära någon färgad länge nog för att få umgås 
med dem. Du har kommit till platsen för att rädda Myra-Belle.
Utseende: Kortklippt blekblått hår, för liten vit tröja. Crocs (en röd och en lila).
Speltips: Var dryg som tusan emot alla utom Yoshiki och John som du direkt idoliserar. Så fort någon av dem 
två dissar dig eller säger emot dig börjar du gråta och springer från platsen.

Agent Carol Dunning och Agent Robert Kruger
Ni två är de mest (in)kompetena agenterna på FBI. Ni var så lyckliga när ni läste uppdraget att ni skulle un-
dersöka den här bunkeringången. Chefen er hade råkat skriva fel på uppdraget och skrivit att ni INTE skulle 
undersöka ärendet, men ni är så smarta att ni förstod att chefen menade att ni skulle göra tvärtom. Era min-
dre smarta kollegor förstod inte detta så klart. Ni har nu åkt ut till platsen, inför att ni vet vad ni letar efter, 
men ni är ju så smarta så ni listar ut det på plats.
Utseende: Brunrött hår (Carol), kort svart hår med en kal fläck (Robert). Kavajer.
Speltips: Ni tror verkligen att ni är de mest kompetenta agenterna på allt. Ifrågsatt allt alla andra säger.

Richard J North - S729-agent
Du är en hårdnackad agent hos S729, Tenebris konkurrenter. Ni är på väldigt osäker fot, men du har order 
om att inte provocera fram konflikt. Du tycker dock inte om Tenebris, du ser dem som undermåliga och 
utdaterade, och du är inte rädd för att skräda orden.
Dina kollegor fick utslag på sina luxmätare och du går runt och undersöker för att säkra området.
Utrustning: Luxmätare (tänk spökscannern från Ghostbusters). Automatgevär, pistol. Inear headset.
Speltips: Undersök området (det visar sig vara ofarligt), var småaggresiv emot agenterna, men aldrig så det 
blir något allvarligt.

Booboo Darkness Killer - Missanpassad gothare
Du har levt ditt nyfunna gotharliv sedan du lämnade de äckliga konformisterna som insiterade på att kalla 
sig dina föräldrar. Som om det skulle göra någon skillnad vems sköte som burit dig då du senare återföddes 
i mörkrets skuggor. Du levde ditt nattliv på klubben 18 and Goth under din älskade mästare Alistair Dark. 
Det var de mest underbara tre år i ditt liv. Men allt förändrades för lite drygt två år sen då Alistair, mörkrets 
mästare och din store ledare, mystiskt försvann efter ett möte med några agenter från Tenebris gällade några 
kidnappningar.
Efter detta bröt du samman och stryker nu runt i världen på jakt efter ditt ledljus i ditt mörka liv, din Alistair.
Utseende: Det går inte att avgöra om gotharen är en pojke eller flicka då personen är nästan onatuligt smal, 
klädd i skinnbyxor och en skinnväst. Denne har rakat huvud förutom en tunn fläta mitt på fontanellen. 
Huden är väldigt blek, svårt att avgöra om det är sminkat eller ej. Den unge gotharen säger med neutral röst 
att agenterna skall följa denne.
Speltips: Missanpassad, lismande (emot Alistair), övermänniskokomplex(mot alla andra).
Spela att du (desperat) försöker finna Alistair. Var gärna lite socialt handikappad (inte förstår gränser). Nån 
av dessa Tenebrisagenter vet var han är, det är du övertygad om!



Myra-Belle Crane - Uppdragsgenomgång för Brea

Myra-Bell Christine Crane föddes för 38 år sedan i Ohio. Hennes tidiga barndom är relativt okänd. Vid 15 
års ålder tvingades hon flytta hemifrån efter en händelse med sina föräldrar. Hon spenderade en tid i Los 
Angeles, hon själv hävdar att hon arbetade som prostituerad med det finns inga direkta bevis på detta. Vid 19 
var hon med om en näradödenupplevelse då hon undvek en bilolycka. Denna händelse beskrivs som början 
på hennes nya liv. Istället för att vara lycklig för att hon undvek olyckan och hylla livet vände hon sig åt andra 
hållet. Hon blev hatisk och rörde sig i dåliga kretsar med droger och kriminalitet. Hennes liv på botten tog en 
oväntad vändning när hon var 27. 

Efter att ha spenderat många år som langare åt minderåriga i Boston fick hon en chans att starta ett nytt liv. 
Dokumentärfilmaren Jirard Khalid, känd för sina varma dokumentärer och samhällets utsatta, närmade sig 
Myra-Belle och erbjöd att filma hennes vardag och göra en dokumentär om hennes liv på glid. Jirard filmade 
henne under några månader och släppte filmen Crane: Life on the Outside som blev en stor succé. Världen 
omfamnade Myra-Belle och hon blev över en natt känd. Myra-Belle hade sett en chans att tjäna pengar och 
hade gjort sig till väldigt mycket under filmandet och döljt många mer obehagliga delar av hennes liv, som 
det faktum att hon endast var attraherad av barn. Hon lurade Jirard att tro att hon var en godhjärtad män-
niska som endast ville väl och att hon tvingades sälja knark på gatan på grund av det onda samhället. Filmen 
prisades och fick snart en uppföljare Crane: Life on the Bright side som i stortsett bara var klipp från när 
Myra-Belle besökte olika välgörenhetsprojekt. Vid denna tid hade kändisskapet börjat stiga Myra-Belle åt hu-
vudet och hon började tappa kontrollen över sin fasad. När hon var i medias fokus vid 31 års ålder råkade ett 
mobilfilmat klipp av henne från en privat fest bli viral. I klippet sitter en berusad Myra-Belle och umgås med 
en känd pedofil och de tittar på material med pedofilskt innehåll. 

Detta skapade en mediastorm och ett krig mellan media och Myra-Belles följare. Hon hade blivit en stor 
profil och hade otroligt många som slaviskt följde hennes personkult. Jirard, som redan under produktionen 
av senaste filmen börjat ana oråd och insåg att han blivit lurad av henne. Han försökte klippa sina band med 
henne men hade ingått ett avtal om två filmer till och blev hotad med stämning för avtalsbrott om han inte 
producerade dessa filmer. Motvilligt påbörjade han produktionen av nästa film, Crane: An ordinary life, un-
der hot från Myra-Belle att den under inga som helst omständigheter fick måla upp henne som negativ. Fil-
men fick otroligt dålig kritik av filmkritiker och delar av publiken då det var väldigt genomskinligt att filmen 
endast var till för att bättra på Myra-Belles rykte. Filmen bestod av uppenbart krystade och tillgjorda scener 
där hon framställdes som ett helgon. Personkulten kring henne bidrog dock till att filmen blev en finansiell 
succé, hennes följare startade kickstarters bara för att kunna köpa biljetter till filmen och många köpte upp 
alla biljetter för visningar som annars skulle ställas in.
Myra-Belle hade vid detta laget blivit helt psykotisk, den extrema uppmärksamheten från media och de 
svärmar av följare som var Ja-sägare och spädde på hennes storhetsvansinne hade helt enkelt tagit för mycket 
på hennes psyke. Hon försökte desperat framstå som trendsättare och försökte gång på gång hävda att många 
av de dåvarande trenderna var hennes påhitt. När hon var på gränsen till att gå under finner hon en trend 
hon inte försökt sig på än; kändisföräldraskap. Hon går ut offentligt med att hon ska bilda familj genom att 
adoptera ett barn. Jirard hyrs återigen motvilligt in för att göra sin sista film med henne. För att försöka värva 
följare från den då nedgående trenden med socialism och multikultuturalism adopterar hon en pojke från 
Gambia. Hon döper barnet till Martin Ghandi Luther Cocoa Crane för att försöka dra till sig uppmärksam-
het. Inspelningen av filmen är problematisk, tidigt läcker uppgifter ut om att Myra-Belle missköter barnet 
väldigt mycket då hon är helt apatisk och bara ser honom som en accosear. Jirard tvingas filma och få allt att 
framstå som om hon är den godaste människan på jorden och att allt negativt som händer familjen, som att 
hon alltid är onykter och glömmer att mata barnet flera gånger i veckan ersätts av vackra scener med oför-
glömmliga familjeögonblick.



Precis innan filmen, som får namnet Crane: Mother of Life, släpptes kommer nyheten om att Martin kidnap-
pats och Myra-Belle går snabbt ut med att hon är offer i en ondskefull strukturell konspiration. Mediapådra-
get blir stort medan filmen får massor av extra marknadsföring av händelserna när polisen inte finner några 
spår. Myra-Belle gör hundratals framträdanden i TV-program och hennes syn att hon är offret i en struk-
turell konspiration blir vedertagen sanning efter att hennes följare spriden den. Dagen filmen släpps är hela 
mediabevakningen på filmfestivalen. Filmen, som Jirad själv filmat och klippt visas i direktsändning över hela 
världen. Vad ingen, framförallt inte Myra-Belle, visste om är att Jirad visste sanningen om vad som hänt med 
den unge Martin. Istället för att visa det som hon krävt av filmen så visas det endast allt det dåliga hon gjort 
under tiden och hela världen får se Myra-Belle för det monster hon egentligen är. Under en timme där scener 
filmade när hon trodde kamerorna var avstängda ses Myra-Belle tvinga barnet att röka, hon ses slå barnet 
och hon ses tvinga i barnet starka laxermedel för hennes egen underhållning. Men, det är den sista scenen, 
filmad dagen efter produktionen officiellt tog slut som chockar världen. Filmat med en gömd kamera som 
Jirad installerat i barnrummet ses en berusad och narkotikapåverkad Myra-Belle vandra in mitt i natten till 
det gråtande barnet och strypa det.

I direktsändningen från Cannes får hela världen se när Myra-Belle mördar sitt eget barn och alla lögner hon 
spritt i media exponeras, Efter detta händer dock något oväntat. Myra-Belles personkult får ännu fler fanatis-
ka följare, Jirad anfalls av en grupp med dessa och misshandlas tills att han hamnar i koma. Förövarna skär in 
“LÖNGARE” (LIER på engelska, ja, felstavat) i hans panna. Utanför alla mediaredaktioner som vågar sända 
negativa nyheter om Myra-Belle samlas folk och översvämmas av demonstrationer från hennes fanatiska 
föjare. Rättegången mot henne måste ställas in fem gången för att anarki uppstår. Till slut hålls en hemlig rät-
tegång på okänd ort där Myra-Belle döms till avrättning. När nyheterna om detta läcker ut förstörs ett hun-
dratal domstolar runt om i USA när hennes fanatiska följare tar ut sin ilska.

För att undvika mer av anarkin som pågår bestämms att man ska finta Myra-Belles följare genom att placera 
bevakning på ett antal olika bunkrar runt om i landet, så att de ej ska kunna lista ut vart avrättningen kom-
mer ske. Nio olika bunkrar väljs ut och ett antal olika säkerhetsfirmor hyrs in för att sköta bevakningen, 
återigen för att sprida ut uppmärksamheten.

Ert uppdrag är att vakta bunker 9.




