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Kyr. Egy faj mely az Ötödkorban 
Calowyn messzi partjairól érkezett új 
földeket keresve, Anváriával vívott 
háború után. A Riegoy-öbölbe befutó 
hajókon érkező hóhajú katonák alig egy 
évszázad leforgása alatt leigázták az 
akkoriban uralkodó Crantai birodalmat 
és későbbi utódállamait. A kyrek 
roppant birodalmat építettek ki, és több, 
mint tizenhétezer éven át Ynev hatalmi 
tényezőjének számítottak. Ám mint a 
leghatalmasabb faóriás mely képes 
szembeszegülni bármilyen külső 
támadással, a Birodalom is belülről 
kezdett el rothadni. Az Ötszázéves 
háborúnak és a toroni Hatalmasok 
árulásának köszönhetően összeomlott, a 
még tisztavérű kyrek tömegével 
hajóztak vissza Calowynre. Viszont 
voltak kik e partokon maradtak és 
kerestek boldogulást. Vérük 
elkeveredett az itt élő népekével. 
Tisztavérű leszármazottjaik többsége 
Toronban él, ámbár találunk még 
leszármazottakat az erv hercegségekben, 
Erionban és környékén a volt Godorai 
birodalom területén, a Déli 
Városállamokban, Ordanban, a Hat 
Város Szövetségében. Fajtiszta kyr a 
jelenkorban csak a toroni Nemes Házak 
szülöttei, egy tucatnyi erigowi, 
haonwelli, erioni család és a Hat Város 
Szövetségének nyolc főnemesi családja 
közül kerülhet ki.  

 
 

Egy átlagos kyr hófehér hajú, 
kreol bőrű, szürkéskék, zöld vagy 
szürke szemű, 1,80-2,20 láb magas 
egy ember számára hihetetlenül szép 
teremtmény. A nem tisztavérű kyrek 
általában alacsonyabbak és csak egy-
két jellegzetességet hordanak 
magukon.  

Tulajdonságok: 
 

Erő +2 
Akaraterő -1 
Intelligencia +1 
Szépség +1 
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Asztrál 18 
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Különleges képességek:  

• 5 m ultralátás 
• Ősi nyelv ism Mf (4. fok)* 
• Etikett Mf (3 fok)* 
• +1 (-pont/szint varázshasználó +1 

Mp/szint  
*Csak ha megfelelő környezetben nőtt fel  

Előny: 

Toronban famor kasztú. Minden fent említet 
helyen nemesnek számít. 

 
 
 
 
 

Hátrány: 

Amennyiben tisztavérű, nagyon nehezen 
engedik el kalandozni Amennyiben tisztavérű, 
kyr nőt kell elvennie a vérvonal fenntartása 
miatt Babonás rettegés a páros számoktól (Pl.: 
szobaszám, kalandozócsapat létszáma). 

Választható kasztok: harcos (Pusztító), 
fejvadász*, bárd, pap (csak kyr isten), 
boszorkány, boszorkánymester, tűzvarázsló*, 
varázsló, egyéb kasztok*  

*Km engedélyével 
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