
Poppy Bell 

Poppy kommer från en strikt kristen familj där man anser att 

alkohol, dans och annat "nöje" är väldigt syndigt. Poppy har skött 

sig exemplariskt under hela uppväxten och aldrig haft något 

behov dans och dylikt. Hon har ungefär ett halvår kvar av sin 

ingenjörsutbildning när hon í somras blev inkallad till Fabriken. 

Tanken är att hon ska försöka lösa många av de problem som 

uppstått på golvet sen bombtillverkningen började och blev då 

kopplad till det Blå skiftet för att följa dem. Tanken var att hon 

mest skulle hålla till uppe i kontoret men hon insåg snabbt att det 

var mycket mer effektivt att vara nere på golvet och själv ta del i golvarbetet för att se vilka problem 

som finns, och eftersom hon bara är student än så länge och inte färdig ingenjör var det ingen som 

brydde sig så mycket om det. 

Fram till i somras brevväxlade hon mycket med en bekant hon känt sen barnsben och som var bland de 

första att rycka in när kriget började.  I somras nåddes hon av beskedet att denne bekanta dött och 

dagen efter anlände hennes sista brev, där vännen beskriv vad hon tänkte göra när hon kom tillbaka till 

staden, vad hon skulle vilja göra när kriget är slut och att hon sparat lite choklad hon fått skickat till sig 

för något speciellt tillfälle. Det här fick Poppy att inse att hon måste ut och leva livet till fullo!  

Sedan dess har hon hängt mer och mer med arbetarna i det Blå skiftet: följt med på danser och festat 

på rätt bra. Familjen tror att hon har många sena kvällskurser (för att bli färdig med sista delen av 

utbildningen) och att hon är väldigt engagerad i två, tre olika välgörenhetsföreningar. Hon räknar inte 

alls med att se sin lillasyster, Rosie (Maria Carlsson), i baren!  

 Hon är dessutom lite i en klasskonflikt. I nuläget får hon ungefär samma lön som arbetarna på golvet, 

hon hänger mycket med dem och är bra vän med dem. De räknar med att hon är på deras sida och ska 

ordna alla produktionsproblem. Dock, när hon är färdigutbildad kommer hon att gå upp rejält i lön, få 

nya arbetsuppgifter och de högsta hönsen på kontoret räknar att hon är på deras sida. Sekreterarna är 

irriterade på henne, då hon springer in och ut på kontoret till sitt skrivbord med arbetskläder på sig 

och jobbar efter lite egna tider (men är såklart nästan alltid med Blåa skiftet). 

Utöver detta har hon en stor press från föräldrarna att gifta sig så snart hon är färdig ingenjör. Som 

förstfödde förväntar de sig att hon ska hitta en lämplig partner som kan sköta hem och barn medan 

hon jobbar.  

TL:DR 

Poppy kommer från en strikt kristen familj där man anser att alkohol, dans och annat "nöje" är väldigt 

syndigt. Hon är snart färdig ingenjör och jobbar sedan i somras på Fabriken tillsammans med Blåa 

skiftet med att försöka lösa de problem som uppstått sedan de börjat tillverka bomber. Hon har även 

sen i somras börjat festa mycket, vilket hon såklart håller hemligt för familjen.  Hon räknar därför inte 

alls med att se sin lillasyster, Rosie (Maria Carlsson), i baren! 

Hon är bundis med arbetarna i Blåa skiftet, och hjälper dem mycket. Sekreterarna irriterar sig på att  

hon springer in och ut på kontoret hela tiden (lite avundsjuka kanske?).  De som känner henne från 

kyrkan känner henne som exemplarisk och har aldrig dansat förr. De som känner henne från fabriken 

känner henne som en festprisse av högsta rang.  

Den här kvällen vill hon bara dansa, precis som alla andra kvällar, men både hennes gamla och nya liv 

verkar dyka upp här och det verkar bli rörigt.  


