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Övermalestor Askeir Kliewer 
Ärade övermalestor och tempelrektor, vi har funnit ett sällsynt fall med en bärare som 

besitter två själar, en inhemsk och en extern. Denna avvikelse blev objektet för vår 

fortsatta undersökning. Bäraren är Karzakaria Werezima Wickraverentis, tempelakolyt 

vid templet i Derino. Bäraren berättade att objektet hade äntrat under magikaotiska 

men stabila förhållanden, vilket kan göra fallet unikt i vår kännedom och därav i ert 

intresse. Bäraren beskriver sin situation som en ”besudling” av sin kropp. 

Inledande identifiering av objektet visade att det inte rör sig om en unik själ utan en 

union av densamma i dekonstruerad form. Objektet agerade som en entitet med ett 

enda yttre medvetande men innehade samtidigt en aura som vittnade om en själslig 

mångfald. Den själsliga mångfalden kunde inte kvantifieras då objektets aura ständigt 

skiftade och aldrig stabiliserades. Objektets aura tyder dock på att det inte rör sig om 

några demoniska eller utomaltoriska krafter. Den instabila auran tyder i sin tur på att 

själarna befinner sig i rörelse men denna rörelse kan indikera på en intern konflikt om 

dominans även om yttre påverkan direkt förenar dem under en kort varaktighet. 

Tester visade att objektet hade omslutit bärarens själ till en sådan grad att det var svårt 

att urskilja att det fanns mer än en själ i bäraren. Vidare tester försvårades av att 

objektet innehad magiska förmågor – beslut togs att inte fortsätta med mer aggressiva 

tester med risk för att skada bäraren. En obekräftad hypotes är att objektet har 

möjlighet att förväxla sin själsliga signatur med bärarens själsliga signatur och på det 

sättet effektivt dirigera om alla själsliga attacker mot bärarens själ, på ett liknande sätt 

som den magiska effekten Returnera. 

Ett kort försök gjordes för att utarma objektets magiska krafter men det rådande 

magiska flödet gjorde det praktiskt omöjligt. Ett sådant försök skulle med fördel 

genomföras igen i en yttre miljö med lägre magiskt flöde. Vidare fanns även konsensus 

om att magidöd isolering inte skulle gynna utfallet på något sätt då detta endast skulle 

innebära en passivisering av objektet och vidare tester skulle av naturliga skäl inte vara 

möjliga. 
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De fysiska symptomen för bäraren är grå hud och avsaknad av extern värme från 

densamma. Bärarens övriga yttre fysik som hår och ögon bär inga tecken av påverkan. 

De fysiska symptomen påminner om de inledande faserna hos både själagivandet och 

fördömelsen men har förutom dessa fysiska parametrar inga andra likheter. Den mest 

troliga hypotesen kring detta symptom är att objektet uppsåtligt eller omedvetet 

orsakat förändringen i och med äntringen. Bäraren har beskrivit symptomen som 

stabila under flera veckors tid så det finns inga tecken på att en fysisk process pågår, 

exempelvis anekromorfism som annars skulle vara den mest troliga. Objektets närvaro 

hade även orsakat mental trauma hos bäraren som lindrades med några smärre 

magiska ingrepp. 

Även om bäraren är av fortsatt intresse för templet så togs beslut att låta henne gå. 

Hennes aura registrerades om det uppstår behov av att söka upp henne vid ett senare 

tillfälle. 
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