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BESKRIVNING AV VITA UGGLAN
Oavsett tidpunkt, dag som natt, kan man hitta
dig i Kaiklostrets bibliotek. Din passion för
det skrivna ordet och böckernas kunskap är
oöverträffad bland dina likar. Med blott en
blick kan du memorera en hel boksida och är
en fontän av kunskap – också om sånt som få
andra känner till om historia och kultur. Dina
lärare har ofta skämtat och sagt att om böcker
vore vapen, då skulle du vara Sommerlunds
främsta krigare. Äldre Kaimästare ler stilla
när de hör sådana skämt; de vet att böcker är
vapen! En dag kommer du att bli en kraft att
räkna med, då du svingar all din bokliga bildning till skydd för landet och alla som behöver
din hjälp.
Din förkärlek för reflektion och eftertanke
betyder inte att du är en ensamvarg. Du tycker
att andra människor är minst lika intressanta
som böcker. Du vill alltid veta mer om dina
medmänniskor, vad de tycker om och vad
de ogillar, vad de längtar efter och vad som
skrämmer dem, eller varför de agerar som de
gör över huvudtaget. Ofta försöker du bilda
dig en uppfattning på lite avstånd först, men
sen tar din nyfikenhet alltid över. I synnerhet
om någon verkar försöka dölja en hemlighet,
då blir du envis som synden i dina försök att
räkna ut vad det är de vill hålla dolt.
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