
Louise Bradshaw 

OBS, Om ni kör fast i ert spelande, vill 

ha nya spelidéer eller bara vill ha någon 

mer att spela med så sök upp min 

karaktär under lajvet! Oavsett om era 

karaktärer är religiösa eller inte så kan 

ni alltid prata med Louise! Hon kommer 

också att kunna genomföra vigslar 

under lajvet. 

 

Louise har alltid vetat att prästyrket var 

hennes kall. Hon bryr sig mycket om 

andra människors väl och ve och vill 

hjälpa alla att handla moraliskt rätt mot 

sina medmänniskor. Hon lyssnar gärna på andras berättelser, och hon upplevs som 

förtroendeingivande. Det är alltid en strid ström av människor hos Louise, alla tider 

på dygnet, som behöver prata och behöver livsråd. De får alla varmt te, kakor, någon 

som lyssnar och några visdomsord på vägen. Inför Louise kan de släppa sin 

tillkämpade fasad av glädje, gråta ut och ventilera sina farhågor och rädslor. 

Som präst och engagerad i mycket av stadens välgörenhetsarbete så vet Louise 

väldigt mycket om väldigt många. Sedan krigsutbrottet har Louise arrangerat mycket 

utav stadens välgörenhet. Krigets mörka baksidor har härdat henne. Hon har fått 

vara den som vigt unga lyckliga par för att bara veckor senare hålla begravning för 

bruden med en gråtande änka i första bänkraden. Hon har fått vara den som kommer 

med dödsbud och som anhöriga gråtit ut hos. Hon har fått vara den som vakat vid de 

sårades sjuksängar när inget hopp längre finns. 

 

I allt detta försöker hon upprätthålla tron på människans inneboende godhet, se det 

ljusa och inte bara mörkret. Men hon hyser inga falska illusioner, många av de glada 

dansarna på Grand ikväll kommer aldrig att återvända från kriget. Hon vill hjälpa alla 

så att inga relationsbråk eller hårda ord ska förmörka denna sista lyckliga kväll och 

så att färden till fronten inte blir en flykt utan att soldaterna är stärkta av tankar på 

underbara nära och kära. 

 

Louise dansar gärna om tillfälle bjuds men det är viktigare för henne att finnas där för 

de som behöver hennes stöd och råd. Många tycker att Louise borde tänka mer på 

sig själv ibland, något hon viftar bort. Inte behöver väl hon finna kärleken, roa sig, 

unna sig? Att se andras välmående och lycka är gott nog för henne. 
 


