
kYRIOTETES 
AS dominAçõeS

No corpo de Karl Anderson, um jovem escriturário, eu andei silenciosa-
mente pelo estacionamento. No corpo de um pequeno pássaro, eu voei sobre o 
asfalto, passando por meu hospedeiro humano, até que avistei o ladrão. Ele 
se escondeu entre uma minivan e uma Mercedes.

Eu pousei no teto da Mercedes e comecei a piar. O ladrão olhou para cima 
e, ao mesmo tempo, eu saltei da esquina atrás dele e o deixei inconsciente com 
uma única pancada.

Deus, eu amo esse truque. Cara, vestes corpóreas são demais – e quanto 
mais melhor.

Os Kyriotetes abandonaram o compasso 4/4 completamente. 
O segundo coro menos divino, é também o mais fundamental-
mente estranho. Eles são uma coletânea de instintos primitivos 
que se manifestam brefemente em carne emprestada, antes de 
se mover para outro hospedeiro. Em seus próprios termos, es-
ses discordantes enfurecidos são forças poderosas que podem 
ser canalizadas em qualquer direção – mas também ilustram 
quão efêmera pode ser a realidade.

Ressonância 
A ressonância dos Kyriotetes é a multiplicidade. Abençoa-

dos com a habilidade de controlar múltiplas vestes, embora 
raramente habitem o mesmo corpo por mais que uma semana, 
Os Kyriotetes não têm uma imagem própria única e con-
sistente da qual construir suas formas únicas. Eles precisam 
emprestar os corpos de outros seres vivos para deixarem sua 
marca na realidade.

Enquanto estiver possuído, o hospedeiro vaga pelos Er-
mos e não terá lembranças dos eventos que ocorreram du-
rante a possessão divina. Kyriotetes não tem acesso às me-
mórias de seus hospedeiros. As possessões duram de um a 
seis dias, depois dos quais o controle da veste volta para 
o proprietário original. Enquanto não estão em uma veste, 
um Kyriotete tem pouco tempo para vagar pelo mundo 
mortal em sua forma celestial, buscando outro hospedeiro. 
Se não puder encontrar um, ele ascenderá aos Céus, onde 
terá que dar muitas explicações. Para evitar isso, muitos 
Kyriotetes têm um grupo coeso e próximo de servos a dis-
posição, humanos ou não, que revezam em abrigar esse 
estranho espírito.

Dentre todos os Coros, os Querubins são os que menos 
gostam dos Kyriotetes. Embora os dois sejam guardiões e, 
de certa forma, espíritos valorosos de natureza animal, os 
Querubins consideram os Kyriotetes muito relaxados com os 
corpos de seus hospedeiros e extremamente irracionais em 
seu juízo. Do outro lado, os Kyriotetes se sentem intrigados 
pela devoção singular que é a marca dos Querubins.



Estranhamente, embora sejam pólos opostos da escala entre 
a objetividade/subjetividade, os Kyriotetes se dão muito bem 
com os Elohins e vice-versa. Elohins adoram ouvir sobre todas 
as diferentes perspectivas que um Kyriotete encontra em seu 
caminho, e Kyriotetes adoram ouvir o embate dos Elohins para 
serem subjetivamente objetivos.

Dissonância
Embora jurados a protegerem seus hospedeiros, os Kyriote-

tes invariavelmente se envolvem em problemas com suas ves-
tes emprestadas. Um Kyriotete gera dissonância quando deixa 
um corpo em pior forma do que o encontrou. Quando mais 
próximo o Kyriotete está do dia em que deve abandonar sua 
veste, mais cuidadosamente ele cuidará dela. A maioria dos 
Kyriotetes aprende a Canção Corpórea da Cura em nível alto 
como uma medida de segurança.

costumes e apaRência
Os Kyriotetes são personagens muito suaves, que se sentem 

em casa em qualquer veste depois de incontáveis anos sur-
fando em um oceano de carne. Eles estão sempre relaxados, 
vestidos de maneira casual e confortável, mas são rápidos para 
entrar em ação.

Em suas formas celestiais, Kyriotetes são nuvens multicolori-
das de membros aleatórios, bocas e olhos que pulsam em um 
ritmo aleatório. Dizem que aqueles que já viram um Kyriotete 
fora de sua pele corpórea podem ficar atordoadas, rezando 
por um refúgio da insanidade.

Embora eles troquem de vestes como se troca de canais de 
televisão, Kyriotetes tendem a se apegar a características que 
fazem deles o que são. Eles veneram a subjetividade. Uma vez 
que não possuem qualquer outra constante em suas vidas, essa 
é a única coisa que eles têm.

Tendo abandonado a notação musical padrão, eles preferem 
instrumentos de sopro improvisados; seja a aridez de um clari-
nete ou a força penetrante de uma flauta.


