Nancy Pratt
44år
Uppväxt i en emotionellt distanserad familj där alkohol var universalmedicin
för själens elände ledde till en att familjen Pratt aldrig kunde umgås med
varandra.
Nancy har hela sitt liv misstänkt att hennes föräldrar slutade älska varandra
tidigt men då var hon redan född. Hon hade redan satt sista spiken i
förseglingen av sina föräldrars giftermål.
Nancys föräldrar hemsökta av tidigare krig och att inte kunna nå ut till
varandra eller sin dotter lämnade henne längtande efter andra att vara nära.
Nancy är en hård dam. Hon har ett tjockt skinn som är bildat av sina föräldrars bitterhet och hennes
lite för ivriga drickande. Hennes grova skämt och svordomar är hennes sätt att umgås då hon som
ung lärde sig att detta var den bästa isbrytaren. Tyvärr så drogs hon alltför ivrigt till människor som
inte handskades varsamt med hennes känslor och när hennes förtroende bryts så har hennes bittra
smutsiga skinn växt tjockare.
Hon kände knappt någonting dagen hon dög upp för att ge sina föräldrar en del av hennes lön och
såg att deras lägenhet fallit sönder av bombning. De kvällar hon kan dricker hon ett glas Whiskey för
sin mor och gin för sin far och det får duga så.
Man kan sällan få saker tillbaka.
Nancy bryr sig om sina vänner hellojalt men hon försöker verka mer tjockhudad än hon är inför dem.
Hon sa till sina vänner att hon försökte söka som soldat undertiden hon jobbade på fabriken, men
detta har aldrig har aldrig inträffat. Hon är fullt nöjd med sitt arbete på det röda skiftet där hon kan
få prata, slänga käft och sedan vara klar för dagen.
Men hon tror att andra skulle vara imponerade av henne om hon försökt bli soldat men tog inte
emot henne för ”jag har så dåliga lungor”. Vilket inte hindrar henne från att röka.
Nancy hoppas på att under aftonen få ut kamratskap. Kanske också umgås närmare med någon.
Hon har också på senare tid hört att fackrepresetanter börjat dyka upp på baren och hoppas på att s
någon. Hon är missnöjd med att inte bli respekterad som hon borde på fabriken då hon ser väldigt
många som tycks ogilla hennes stil.
Hon vill också innan hon dricker och röker sig till döds eller om bomberna tar henne lämna något
positivt efter sig och göra sina vänner stolta över henne. Kanske hon kan lämna den där dumma
soldatlögnen bakom sig och den behöver aldrig bli uppdagad…
Kort och Gott: Nancy Pratt är ett hårdarsle som dricker och röker allt för mycket och inte fällde några
tårar då hon såg sina föräldrars hus brinna. Hon har blivit besviken och bitter men söker ändå sina
vänner lojalitet och stolthet. Är grov i munnen och till sättet.
Ljög om att hon sökt värvning och skäms inför detta. Vill lämna något bättre efter sig innan hon dör.
Vilket hon anser kan hända precis närsomhelst.
”En Whiskey för Mor och en Gin för Far och jag hjärtat mitt bedrar!”

