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Asakku

A
s soberanas celestes de Karvox são gigantescas

águias encobertas de lufadas de calor, dotadas

de uma plumagem incandescente e uma

esplendorosa envergadura que se assemelha a

labaredas em ascensão, e que alcança mais de

dez metros da ponta de uma asa até outra.

Antigas além da lembrança da história

Karvoxiana, as Asakku estão sob a região desde a fundação
da Região e parecem pré-datar esse período, como se

estivessem caçando sobre Karvox antes das nuvens de fogo,

antes mesmo da civilização.

Possuem uma ligação forte com as Raih’tan, sua presa

favorita, as duas espécies parecem dividir o mesmo período

de tempo em Karvox, e serem unidas pela sua afinidade a

energia elemental do fogo. Enquanto os Raih’tan conseguem

inflamar seu corpo por breves momentos, as Asakku são
eternamente envoltas em uma coroa gloriosa de chamas.

Eventualmente confundidas como estrelas cadentes, esses

rapinantes caçam a noite, aonde seu brilho natural os torna

ainda maiores e intimidadores, e aproveitam a similitude

de seus rasantes com eventos cósmicos para apenas se

fazerem notar quando o perigo de sua presença já é inevitável.

Mesmo com todo o tempo em Karvox e sua longa

convivência a par da civilização, pouco se sabe sobre as

Asakku. Seus ninhos nunca foram encontrados, nem nos

recônditos mais distantes de Karvox, sua reprodução,

perpetuação e organização é totalmente desconhecida, e

exceto pela sua predileção alimentar por Raih’tan e pelo

canibalismo, mais nada é conhecido desses seres.

Eventualmente eles realizam ataques em regiões

civilizadas, demonstrando um gosto por destruição,

incendiando vilarejos, fazendas, e até mesmo túneis de

minas, sem motivo aparente que não uma vontade irracional

de atear fogo em tudo. Devido a isso as Asakku são caçadas

constantemente por ordem dos Arquimagistas, consideradas

uma praga região. Ainda assim, esforços contínuos e abates

constantes de Asakku parecem não reduzir efetivamente a

população destas criaturas, que continuam a causar sinistros

esporádicos.
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Asakku
Monstruosidade enorme, caótico e neutro

Classe de Armadura 16 (armadura natural)
Pontos de Vida 168 (16d12 + 64)
Deslocamento 6m, voo 27m

FOR DES CON INT SAB CAR

22 (+6) 16 (+3) 18(+4) 3 (-4) 14 (+2) 3 (-4)

Teste de Resistências Destreza +, Sabedoria +6,
Constituição +8;

Resistências elétrico;
Imunidade fogo;
Perícias Percepção +6
Sentidos Percepção passiva 16
Idiomas -
Nível de Desafio 12 (8.400 XP)

Puro Fogo. Asakku tem o corpo envolto por fogo o
tempo inteiro, que faz com que seus ataques causem
14 (4d6) de dano de fogo, já considerados na entrada
do ataque. Se atinginda por um ataque corpo-à-corpo,
o alvo recebe 14 (4d6) de dano de fogo. Qualquer
criatura que iniciar o turno a 3m do asakku leva 7 (2d6)
de dano de fogo. O alvo desde dano recebe um
marcador de chama até o fim do próximo turno do
asakku.

Resistência à Magia. O asakku possui vantagem nos
testes de resistência contra magias e outros efeitos
mágicos.

Frenesi. Para cada criatura ou objeto com um marcador
de chama que esteja em um raio de 27m, qualquer
dano de fogo causado pelo asakku aumenta em um.

Ações
Mordida Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +10 para
atingir, alcance 1,5m, um alvo. Acerto 24 (4d8+6) de
dano perfurante mais 14 (4d6) de dano de fogo. O
asakku pode se afastar de alvo sem causar ataque de
oportunidade.

Sopro Flamejante O asakku pode expelir uma bola de
fogo em uma área de 6m de raio centrada em um
ponto a 36m de distância. Cada criatura na área deve
realizar um teste de resistência de Desteza CD 16,
sofrendo 35 (10d6) de dano de fogo se falhar no teste,
ou metade em um sucesso. Objetos inflamáveis como
árvores, arbustos, e outros recebem um marcador de
chama.

Descida Mortal Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +10
para atingir (com vantagem na jogada de ataque),
alcance 1,5m, um alvo. Acerto 51 (6d12+12) de dano
perfurante mais 14 (4d6) de dano de fogo. O asakku
deve estar a no mínimo 150m de altura para executar
esta manobra. Ele desce numa grande velocidade em
direção a um alvo, e o atinge com suas garras.

Reações
Ventania Ígnea. Se o asakku for alvo de um ataque à
distância, o asakku bate suas asas com força e rapidez,
criando uma ventania carregada com fogo e fagulhas.
Cada criatura em cone de 18m deve realizar um teste
de resistência de Desteza CD 16, sofrendo 22 (4d10)
de dano de fogo se falhar no teste, ou metade em um
sucesso. Objetos inflamáveis como árvores, arbustos, e
outros recebem um marcador de chama. O asakku
recebe um bônus de 4 de CA contra o ataque.
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Biologia
Alcançando imponentes quatro metros de altura, e

eventualmente registradas em tamanhos e dimensões ainda

maiores, as Asakku possuem uma velocidade

desproporcional a seu tamanho avantajado, capazes de

perseguição Raih’tan em pleno vôo. Suas penas vermelhas

raramente são vistas sem a emanação flamejante que engloba

seus corpos, e de forma similar a suas presas favoritas elas

não permanecem muito tempo inteiras após caírem, logo

viram cinzas em uma fugaz combustão espontânea.

Seu bico é longo e pontudo, similar a uma cunha ou ponta

de lança, capaz de perfurar pedra e metal, e mantém uma

temperatura constante capaz de fundir metais ao contato

prolongado. As garras raramente são utilizadas, embora

possuam uma extensão capaz de produzir estragos,

normalmente são vistas sobradas sobre o dorso e usadas

apenas para carregar suas presas consigo.

Relatos sobre habilidades sobrenaturais das Asakku são
constantes, sua presença em ambientes fechados eleva a

temperatura em dezenas de graus, seu piado parece expulsar

a umidade do local e são capazes de criar vendavais de fogo

com o bater de asas. Mas o desconhecimento sobre a

criatura é o principal expoente do ceticismo sobre suas

habilidades e façanhas.

Esse desconhecimento beira a ignorância completa sobre

Asakku: não há noção sobre existência de sexos, a teoria é que

se reproduzem por autofecundação, nem mesmo sobre seus

habitats, ninhos e ciclo de vida. A criatura é simplesmente

definida como uma praga e como tal é tratada, caçada

frequentemente, com claros objetivos de extinção.

Comportamento e Combate
Os relatos sobre as ações das Asakku costumam descrever

que a criatura se comporta basicamente como uma criatura

enfurecida obcecada em reduzir tudo a cinzas e poeira. Sua

chegada é como a queda de um pequeno cometa, atirando-se

contra o ser que achar mais ameaçador, ou a maior pilha

possível de material inflamável.

Se confrontada, levanta voo e inicia investidas contra a

resistência, alternando entre mordidas e seu hálito
flamejante. Caso ignorada, ou não confrontada diretamente

mas com armas a distância e afins, a criatura bate as asas

aumentando o calor e espalhando o fogo com lufadas de

vento carregadas de calor e fagulhas.

Sua chegada também parece evaporar a água próxima, a

umidade local desaparece, os focos de incêndio se tornam

cada vez mais impossíveis de serem controlados ou

reduzidos, e suas chamas parecem fortalecer a criatura

fazendo-a entrar em frenesi cada vez maior. Pouco de sua

destruição parece ser com o propósito de alimentação, esta

parece ser reservada apenas a outras Asakku e Raih’tan.

Como seus ninhos são impossíveis de serem encontrados,

e a criatura raramente é vista na defensiva, mesmo quando

caçada, é impossível relatar outra forma de comportamento

deste ser.

Às vezes em que é observada se alimentando, ou caçando,

apenas repete o padrão de comportamento destrutivo até
abater sua vítima, quando então a devora de imediato pouco

se importando com os arredores.

Caça e Doma
Competindo com os Titãs, seres a quem parecem evitar a

todo custo, a coroa de predador ápice de Karvox paira sob as

Asakku, ainda que os Worgs sejam conhecidos por

atormentaram com mais frequência outras espécies e mesmo

que sua dieta se resuma a própria espécie e à Raih’tan, muito

pela destruição que causam e pela apatia ao ambiente:

comparadas a um desastre natural, esses seres são
calamidades semoventes.

Não há nada de bom que possa se originar de uma Asakku,

seu corpo não produz nenhum material que possa ser

aproveitado após a morte, não existem e nem foram

encontrados filhotes da espécie, o animal não pode ser

domado a despeito das infindáveis tentativas, e seu

comportamento é tão irascível que nenhuma forma de

convivência conseguiu ser construída ao longo dos milênios:

tratada como praga a plena acepção da palavra, o único

benefício que uma Asakku produz é a calmaria após sua

destruição e nada mais.
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