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Bestiário
Alrakwnda
Também conhecida como Areiaconda pelos não acostumados

ao dialeto dos Hiksos, a Alrakwnda espreita pelo Mar de

Areia e sua costa, incluindo aqui Karvox, e não se limitando a

apenas este, essa enorme serpente constritora também faz

vítimas dentro dos cânions.

De aspecto dourado e dotada de uma crista de um tom

rochoso escuro, a Alrakwnda se camufla facilmente pelo Mar

de Areia se passando de um bloco rochoso como a ponta de

um cume ou pedregulho, sua extensão costumeiramente

ultrapassa os dez metros de comprimento e quando enrolada

sobre si mesma, mergulhando em parte sob o solo, ela pouco

se difere das outras pedras firmes sob as areias finas do Mar

e essa é sua tática mais notória.

Por isso dizem os Hiksos que “Não existe pedra boa e

nova.” referindo-se às mudanças que o mar provoca devido

aos ventos e tempestades, nenhum ponto seguro recente

existe que seja de fato confiável, e com razão, a maioria das

novas rochas é na verdade uma emboscada de Alrakwnda,

que normalmente é vista em casais com a ninhada,

disfarçando-se de blocos rochosos largos o suficiente para

abarcar grupos grandes, e aguardando o momento exato de

seus repousos para iniciar o ataque que basicamente

consiste em levar os desavisados para o fundo da areia,

esmagá-los para então os engolir inteiros.

Os exemplares mais antigos desta espécie acabam

adquirindo pequenas crostas de vidro, seja pela sobrevivência

às rajadas incandescentes celestes ou por acabar deslizando

sua crosta em região repleta de vidros. Estas crostas emitem

brilho durante o dia e muitas vezes acabam facilitando suas

emboscadas, chamando atenção a longas distâncias, mas

também permitindo que navegadores mais experientes

identifiquem de maneira segura uma provável cillada.

Em épocas de alimentação mais escassa, ou quando

forçadas a territórios de pouco movimento, a Alrakwnda se

embrenha dentro dos cânions onde utiliza sua camuflagem

para se passar de pedregulhos sob a entrada de cavernas ou

lugares em que haja a movimentação de suas presas

favoritas: roedores e humanóides.

Biologia:
As Areiacondas são basicamente cobras constritoras

grandes, da família das pítons, que habitam a região arenosa

e árida do norte de Eion, em especial Kastoy e Tebas. Podem

ultrapassar facilmente dez metros de comprimento e

possuem expectativa de vida de algumas décadas.

Os filhotes nascem de reprodução sexuada, os pais

costumam ter um mesmo parceiro a vida toda, em ninhadas

de quatro a seis ovos, metade dos quais consegue sobreviver

a idade adulta.

Seu tamanho inicial é de um metro e meio, possuindo

coloração dourada e apresentando as primeiras

protuberâncias rochosas que mais tarde se tornam sua

camuflagem.

São resistentes ao calor e conseguem guardar água

consigo por longos dias, seu faro é bastante apurado e são
capazes de sentir vibrações sob o solo próximo a seu redor,

mas como outras serpentes: são praticamente surdas à
maioria dos sons. 

Comportamento e Combate:
Existem apenas duas ocasiões para o contato com uma

Alrakwnda, ou a constritora está propondo sua emboscada,

ou foi pega de surpresa durante seu translado entre o ninho e

pontos de caça, ou quando trafega pelos cânions.

Quando em seu elemento, seja na criativa emboscada de

se parecer com um bloco de rocha seguro no Mar de Areia ou

quando, a Alrakwnda aguarda pacientemente, ela é capaz de

permanecer imóvel por horas, até que as vitimas estejam

distraidas ou até mesmo dormindo, quando ela inicia sua

emboscada.

Caso as vítimas estejam sob seu lombo, a emboscada no

Mar de Areia, a Alrakwnda se move de modo derrubar todos

sob a areia movediça e investe sua atenção na vítima que lhe

parece mais ameaçadora, levando-a para baixo da superfície

arenosa e a esmagando. Uma vez que a primeira vítima

esteja abatida, a serpente move sua atenção para a próxima,

somente quando todas elas estiverem mortas, ou fora de seu

alcance, é que o animal inicia sua alimentação. A Alrakwnda

não inicia perseguições caso já possua alimento suficiente

para si, ou para seu companheiro e filhotes no caso de casais

com ninho.

Nos cânions, ela é obrigada a se arriscar mais, se possível

aguardará um momento propício para atacar, mas caso seu

alimento esteja apenas de passagem por perto de sua tocaia,

ela irá para cima daquele que mais lhe parecer ameaçador,

tentando esmagá-lo com seu corpo enquanto mantém os

outros afastados com chicotadas de sua cauda. A menos que

seja extremamente necessário, a serpente jamais se

arriscaria a usar sua mordida exceto naqueles que já estejam

sob seu abraço mortífero

Caça e Doma:
Em Karvox a Alrakwnda está perto do topo da cadeia

alimentar, alimentando-se de quase todas as criaturas e

sendo caçada apenas por ninhadas de Worgs. Devido a sua

inteligência e malícia, esta criatura não é domesticada e

tentativas de fazê-lo resultam sempre na morte do domador,

da criatura ou na liberdade do animal.

O couro do animal tem pouco valor, e sua crosta não
persiste por muito tempo após a morte da criatura, não há
valor econômico nem em filhotes, sua carne é dura e de gosto

tenebroso, causando a mesma intoxicação que o consumo de

areia. De comestível apenas os ovos que raramente

conseguem ser obtidos, e cuja recompensa pouco compensa

o risco.
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Imagem de Dean Spencer Art
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Alrakwnda
Besta enorme, imparcial

Classe de Armadura 16 (armadura natural)
Pontos de Vida 103 (9d12 + 45)
Deslocamento 9m, escavação 18m

FOR DES CON INT SAB CAR

24 (+7) 14 (+2) 20(+5) 3 (-4) 12 (+1) 3 (-4)

Resistências elétrico, fogo;
Perícias Furtividade +7, Percepção +5
Sentidos percepção às cegas 18m, Percepção passiva

15
Idiomas -
Nível de Desafio 9 (5.000 XP)

Aparência Falsa. Enquanto a alrakwnda permanecer
imóvel e soterrada, ela é indistinguível do ambiente ao
seu redor.

Emboscada. Se a alrakwnda estiver imóvel e algum alvo
estiver passando sobre suas costas, ela inicia o ataque
derrubando-os caso não passem em um teste de
Destreza (Acrobacia) CD 19.

Ações
Ataques Múltiplos. A alrakwnda faz dois ataques com
sua cauda. Se ela estiver com algum alvo contrito, ela
pode realizar uma mordida.

Cauda Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +11 para
atingir, alcance 3m, um alvo. Acerto 13 (1d12+ 7) de
dano de concussão.

Mordida Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +11 para
atingir, alcance 3m, um alvo constrito. Acerto 20
(3d8+ 7) de dano perfurante.

Constrição Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +11 para
atingir, alcance 3m, um alvo agarrado. Acerto 22
(3d10+ 7) de dano de concussão e o alvo fica agarrado
(CD 19 para escapar). A alrakwnda pode agarrar apenas
um alvo.

Afundar Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +11 para
atingir, alcance 3m, um alvo constrito. Acerto a
alrakwnda entra no solo, na areia, levando consigo o
alvo constrito. O mesmo fica incapacitado e sufocando
enquanto estiver constrito. Ao se soltar, o alvo pode
voltar para a superfície, caído, com uma ação.

http://www.deanspencerart.com/
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Asakku
As 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.

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.

Imagem de Coolvibe - Gonzalo Ordoñez
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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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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 +7, 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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Caça-Magi
Houve coisas que a Concordata da Areia não conseguiu

pacificar entre Tebas e Kastoy, e uma dessas é justamente a

culpa pela criação das Caça-magi: Kastoy acusa Tebas de ter

empenhado seus artifícios na criação de uma arma de guerra

contra o povo dos magistas, Tebas se defende que as Caça-

magi nada mais são que punição divina pela heresia de

Kastoy.

A divergência é claramente explicada uma vez que o

comportamento e as proezas da criatura são vistas, bem

como sua aparição repentina vinda dos paredões, onde antes

havia apenas pedra a vista, e de cavernas que eram ditas

estarem vazias.

Chegando a proporções as vezes maiores que cavalos e

camelos, as Caça-magi são criaturas que fazem seus ninhos

entre o vão das dimensões. São ditas habitarem a região da

Cortina Astral, permanecendo intocáveis durante seus longos

períodos de espreita, espalhando suas teias por toda Kastoy e

com uma predileção pelas cavernas e cânions de Karvox.

Assim como suas fiandeiras, as teias das Caça-magi são
imperceptíveis na dimensão real, existem em seu estado

natural na maioria das vezes apenas dentro da Cortina Astral,

e se espalham por todo o território de caça destes

aracnídeos, presas ao reflexo dimensional da realidade na

Cortina Astral elas vibram e tendem a ficar mais densas

próximas a emanações mágicas.

Quando um usuário de magia, ou qualquer outro ser capaz

de alterar as regras da realidade através de sua vontade seja

usando magia hermética, divina, druídica ou de fontes

sobrenaturais que lhe concedam essa proeza, utiliza seus

feitiços próximos a teia de uma Caça-Magi faz com que a

emanação mágica condense as linhas existentes no Mar

Astral puxando-as para a realidade, e uma vez em contato

com o conjurador, prendem se a ele ao mesmo tempo que

sua mudança de estado emana uma vibração atiçando a

curiosidade das Caça-magi pelas redondezas.

É aí que o terror começa, uma vez que tenha chamado

atenção de uma destas aranhas, ela passa a perseguir o alvo

pelo Mar Astral, enquanto tece novas teias ao redor dele,

tentando chamar a atenção de outros predadores. Nessa

perseguição a Caça-magi tende a deslizar para a dimensão
real e avaliar a presença de outras criaturas além de sua

presa, é um dos poucos indícios além da aparição constante

de teias sob um usuário de magia de que estão sendo vítimas

de uma emboscada.

Quando o número de Caça-magi se torna confortável para

iniciar o ataque, todas elas deslizam para a dimensão real e

saltam sobre suas vítimas, ou vítima, alternando em uma

tática elaborada de guerrilha, deslizando entre as duas

dimensões de forma a escaparem de contra-ataques e

repetindo as investidas até abaterem sua presa.

Em posse das presas, as Caça-magi retornam até seus

ninhos e envolvem a vítima em um casulo de suas Teias,

prendendo-a permanentemente no Mar Astral, reclusão curta

visto que o destino do desafortunado, se já não estiver morto,

é tornar-se alimento da ninhada.

Há um dimorfismo sexual claro entre as Caça-magi, os

indivíduos do sexo masculino possuem patas mais delgadas,

atingem alturas maiores, e andam apoiando-se aos pares de

suas oito patas, são capazes de saltos maiores. Devido a

estas características, e ao fato de desenvolverem um potente

veneno capaz de inutilizar a capacidade mágica de outros

seres, os machos costumam ser os responsáveis pela caça e

alimentação de seus ninhos.

As fêmeas possuem um corpo muito maior e robusto que

suas contrapartes, e são incapazes de saltar como os machos,

e mesmo suas capacidades de deslizar entre a dimensão real

e a Cortina Astral são consideradas limitadas quando

comparadas com o outro sexo, porém são muito mais

resistentes, sua pele é mais grossa e dotada de pelos que com

o tempo acumulam uma poeira cinzento-esbranquiçada,

capaz de tornar a concentração mágica uma tarefa impossível

e ao mesmo tempo barrando passagens entre dimensões,

impedindo feitiços de teleporte é até mesmo a habilidade de

outras Caça-magi em passar pelo Mar Astral e a realidade.

O corpanzil e a poeira de seus pelos é sua principal fonte

de recursos para proteger os ninhos, que embora se

encontrem diretamente no Mar Astral, sempre possuem uma

entrada física pela realidade, que normalmente é o fundo de

uma caverna, uma casa abandonada, um poço d’água seco e

outros lugares escuros e isolados.

Biologia
Devido ao dimorfismo sexual, as Caça-Magi apresentam

diferenças bem claras entre o macho e a fêmea. Ambos

possuem uma coloração cinzenta, manchada de marrom sob

as patas e o dorso, seus olhos são vermelhos e suas

quelíceras brancas como neve.

Os machos possuem patas alongadas, finas e providas de

pequenos esporões que os ajudam a se fixar melhor nas

paredes, as fêmeas possuem patas mais grossas, encobertas

de uma pelagem cinzenta, que por vezes se torna mai branca

quando carregada do pó que produzem. Em pé, ambos

atingem a altura de um cavalo adulto, com o diâmetro de

suas patas alcançando até duas vezes sua própria altura, as

fêmeas claramente mais encorpadas e maiores que os

machos.

Os machos conseguem saltar, mudar de dimensão,

facilmente, o fazendo em poucos segundos, enquanto as

fêmeas precisam de ao menos um minuto para fazer a

mesma transição e são incapazes de realizar saltos com a

mesma distância e precisão que os machos.

Em uma ooteca de Caça-Magi pode conter até cinquenta

ovos, dos quais menos da metade conseguem eclodir em

filhotes, e destes, devido a escassez de alimentos, ao menos

um quarto consegue chegar a idade juvenil, quando a

predação entre si, ao menos em Karvox, os força a

recorrerem ao canibalismo até que a idade adulta os afaste

para formarem seus próprios ninhos. Normalmente uma

fêmea desta espécie costuma ser cercada de uma corte de

quatro ou cinco machos com os quais costuma montar seu

ninho.
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Imagem de crawly no Tumblr

Uma característica peculiar entre as Caça-Magi é a ausência

de demarcação territorial e o comportamento em sociedade,

exceto pelos ninhos onde guardam as ootecas, os Caça-Magi

não se confrontam a menos que seja necessário pela sua

sobrevivência, e costuma chamar uns aos outros para

compartilhar emboscadas e alimento.

Comportamento e Combate
A presa favorita dos Caça-Magi são os humanóides, mas

esses aracnídeos podem atacar outros seres caso lhes pareça
vantajoso. Sua tática consiste em espalhar suas teias por

toda a extensão do território que costuma caçar, como a

matéria efêmera do animal reside inicialmente apenas na

Cortina Astral, a teia é invisível e quase imperceptível.

O material da teia é capaz de absorver resquícios de

emanação mágica, e ao fazer isso torna-se mais denso e

perceptível na dimensão real, que é quando se agarra

normalmente ao conjurador e chama a atenção da Caça-Magi

que estiver em contato com a trama daquela teia iniciando a

caçada.

Durante a perseguição ao alvo, que passa a ser percebido

na Cortina Astral, a Caça-Magi costuma chamar outras

aranhas para acompanhá-la, e por vezes desliza entre as duas

dimensões para se informar da quantidade de presas que

possam estar junto com aquela que é perseguida. A

emboscada inicia com todas as Caça-Magi se posicionando

após adentrarem a dimensão real e avaliarem a posição de

seus alvos e em seguida saltando pela Cortina Astral.

As fêmeas raramente caçam e preferem ficar em seus

ninhos, mas podem entrar em combate caso seja necessário

para defender as ootecas ou filhotes quando os machos não
conseguem por si só afastarem os invasores. Após

atravessarem a Cortina Astral as fêmeas espalham o pó de

seus pelos no ambiente, selando as passagens e impedindo o

acesso aos ovos, resguardados na Cortina, e eventuais fugas.

Enquanto as fêmeas investem e utilizam sua mordida, os

machos saltam de vítima em vítima tentando envenenar o

máximo de presas possíveis. O veneno de um macho Caça-

Magi torna a tarefa de conjurar magia quase impossível e

destrói lentamente o discernimento. Sua teia é de tecelagem

mais longa e complexa, dificilmente usada em combate e

devido a fragilidade guardada apenas para envolver o

alimento ou os ovos.

Caça e Doma
As Caça-magi são predadoras espalhadas por Kastoy e Tebas,

costumam se encontrar no topo da cadeia alimentar,

dificilmente alguma outra criatura consegue acompanhar

suas habilidades surpreendentes, e embora elas preferem se

alimentar de humanóides, cuja carcaça serve de berço para

seus ovos, não as impede de se alimentarem de outros

animais que porventura venham a ter o azar de encontrar

seus ninhos.

Suas propriedades são bastante conhecidas, e muitos usos

foram desenvolvidos para seu veneno, como sedar

conjuradores insanos, e poeira, barrar acesso mágico a

lugares como tesouros e cofres, seus ovos fornecem uma

iguaria bastante desejada e cara, tal como ovos de peixes, e

sua teia, quando trabalhada adequadamente, fornece uma

seda de capacidades bastante exóticas, seja como detectora

de magia, ou como um tecido de densidade maleável.

Imagem da (c) Wizard of the Coast
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Caça-Magi Macho
Monstruosidade média, imparcial

Classe de Armadura 15
Pontos de Vida 68 (10d8 + 24)
Deslocamento 9m, escalada 9m

FOR DES CON INT SAB CAR

18 (+4) 20 (+5) 16(+3) 6 (-3) 12 (+1) 6 (-3)

Perícias Percepção +4, Furtividade +9
Sentidos Percepção passiva 14
Idiomas -
Nível de Desafio 5 (1.800 XP)

Escalada Aracnídea. A caça-magi pode escalar
superfícies difíceis, incluindo tetos de cabeça para
baixo, sem precisar realizar um teste de habilidade.

Salto Etéreo. Com uma ação bônus, a caça-magi
pode, magicamente, mudar do Plano Material para
o Mar Astral, ou vice-versa.

Andar na Teia. A caça-magi ignora restrições de
movimento causadas por estar numa teia.

Armadilha Astral. A caça-magi tece teias na Cortina
Astral, que podem ser percebidas por um teste de
Sabedoria (Percepção CD 25). Qualquer alvo que
usar magia a menos de 6 metros de uma teia será
atigido por ela, ficando preso na mesma, mas
podendo se deslocar metade do seu movimento. A
caça-magi é alertada nesse momento e ela avisa
outras caça-magi para emboscar o alvo.

Emboscada. No primeiro turno de combate, a caça-
magia vem do Mar Astral e pega os alvos de
surpresa. O alvo preso pela teia fica surpreso, a
caça-magi tem vantagem nos ataques e os mesmos
são considerados críticos.

Ações
Mordida Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +8 para
atingir, alcance 1,5m, um alvo. Acerto Acerto: 15
(2d10 + 4) de dano perfurante e o alvo deve
realizar um teste de resistência de Constituição CD
14, sofrendo 9 (2d8) de dano de veneno se falhar
na resistência ou metade desse dano se obtiver
sucesso. Uma falha também deixa o alvo
envenenado, impedido o uso de magia de qualquer
tipo. O alvo pode repetir o teste no fim de cada um
de seus turnos. Cada falha consecutiva após a
primeira resultado em 1d4 de dano no atributo uso
para lançar magias. Se o dano de veneno reduzir o
alvo a 0 pontos de vida, o alvo estará estável,
porém, envenenado, por 1 hora e paralisado
enquanto estiver envenenado dessa forma.

Caça-Magi Fêmea
Monstruosidade grande, imparcial

Classe de Armadura 16 (armadura natural)
Pontos de Vida 95 (10d10 + 40)
Deslocamento 9m, escalada 9m

FOR DES CON INT SAB CAR

20 (+5) 10 (+0) 18(+4) 6 (-3) 14 (+2) 6 (-3)

Perícias Percepção +5
Sentidos Percepção passiva 15
Idiomas -
Nível de Desafio 7 (2.900 XP)

Escalada Aracnídea. A caça-magi pode escalar
superfícies difíceis, incluindo tetos de cabeça para
baixo, sem precisar realizar um teste de habilidade.

Andar na Teia. A caça-magi ignora restrições de
movimento causadas por estar numa teia.

Percepção da Presa. A caça-magi é alertada quando
um alvo é preso por uma dse suas teias.

Ações
Mordida Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +9 para
atingir, alcance 1,5m, um alvo. Acerto Acerto: 18
(2d12 + 5) de dano perfurante e o alvo deve
realizar um teste de resistência de Constituição CD
14, sofrendo 18 (4d8) de dano de veneno se falhar
na resistência ou metade desse dano se obtiver
sucesso. Se o dano de veneno reduzir o alvo a 0
pontos de vida, o alvo estará estável, porém,
envenenado, por 1 hora e paralisado enquanto
estiver envenenado dessa forma.

Pó Bloqueador A caça-magi solta um pó que se
espalha em uma área de 9 metros de raio a partir de
um ponto à escolha, impedido qualquer tipo de
teletransporte ou viagem planar.
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Qut’uazara

C
hamados também te Qu’tua, estes felinos de

médio porte e grandes capacidades adaptativas

vagam pelos extremos norte e sul de Karvox.

Dominando as fronteiras com I, os Qu’tua andam

em bandos bastante unidos, em geral quatro ou

cinco indivíduos, e resistem aos outros

predadores usando a inteligência e suas

habilidades de camuflagem. Na região sul de Karvox, estes

felinos aproveitam o clima ameno e a pouca dominância de

outros predadores e vagam solitários, se alimentando de

eventuais animais de rebanho isolados.

Segundo os registros de Honvesi, o primeiro Qut’Uazara

foi criado através da modificação mágica infligida em um

caracal, espécie de felino comum naquela Região localizada

ao norte de Karvox, aprimorando suas características. O

propósito daquele aprimoramento, conduzido em uma série

de experimentos realizados pelo Magista Jentin Athanbuckle,

era a criação de um familiar perfeito.

E nessas tentativas, executadas nos primórdios da 3E,

deram origem ao primeiro Qut’Uazara, um felino quadrupede

de médio porte nomeado de Ghaar’fiuud, dotado de uma

inteligência invejável a alguns humanos, faro para magia e a

principal característica dos felinos desta espécie: capacidade

de adaptar sua pelagem para se camuflar ou resistir a

agressões, sejam naturais ou não.

Mas Ghaar pecava no propósito principal de sua criação
pois ele se recusava a agir de forma servil ou colaborativa,

como era o esperado de familiares, e Jentin foi obrigado a

descartar sua primeira criação e focar na modificação de uma

linhagem menos inteligente, supondo que isso facilitaria um

comportamento servil similar a gatos mais domésticos.

Elie, filha de Jentin, ao invés de descartar Ghaar acabou

escondendo o felino, e nos anos que se passaram o primeiro

Qut’Uazara afiou ainda mais seu intelecto e dominou alguns

aspectos básicos da magia. Foi aí que os Qut’Uazara, que

naquela época já contavam com duas gerações inteiras de

felinos já adaptados para a função de familiares, foram

libertados pelos ardis de Ghaar.

Desde então essa linhagem de felinos mágicos têm se

espalhado por Kastoy dando preferência aos ambientes

ermos de Honvesi, Sibara e Karvox aonde conseguiram se

adaptar tanto ao clima hostil quanto aos predadores muito

maiores e mais ferozes, tanto através de sua camuflagem,

quanto de táticas inteligentes.

Se assemelhando com indivíduos humanóides num

aspecto intelectual, os Qut’Uazara possuem traços de

personalidade mais latentes que animais domésticos, alguns

felinos desta espécie são brincalhões extrovertidos que

adoram invadir residências e fazer arruaças, outros se

comportam como caçadores implacáveis abatendo criaturas

menores e afugentando os nativos de Karvox de suas áreas

de caça. Também há relatos de andarilhos que foram

alertados por Qut’uas sobre a presença de Titãs ou matilhas

de Worgs, salvos pela benevolência do felino, como também
existem sobreviventes que alegam ter sido levados a uma

emboscada de Alrakwndas, perdendo vidas e recursos

enquanto o animal parecia assistir a cena se divertindo.

Biologia:

Sua antiga espécie foi extinta, caçada ao extermínio pelos

subordinados de Athanbuckle para evitar que um cruzamento

entre os Qut’Uazara com seus antigos pares levasse a uma

linhagem com traços de laboratório enfraquecidos ou até
extintos. Então tudo que resta da antiga linhagem é os Qu’tua

e a suposição de que eles mantenham a mesma aparência e

fisionomia que sua espécie original.

O dimorfismo sexual é tênue, as fêmeas costumam ser

poucos centímetros menores que os machos em quase todos

os aspectos físicos. Possuindo entre 50 a 60cm na altura dos

ombros e 80 cm de comprimento, os Qu’tua são quadrúpedes

delgados e de aparência delicada, possuem olhos

semicerrados e uma expressão constante que varia entre

desconfiança e suspeita.

Seu traço mais evidente é a pelagem, de todos os aspectos

desta criatura peculiar seus pelos os tornam únicos. Ao

nascimento a pelagem do Qut’Uazara é de um tom alaranjado

pálido e conforme o animal cresce e aprende a controlar seu

corpo, seus pelos raramente voltam a coloração original. Isso

por que os Qut’ua são capazes de controlar a coloração de

sua pelagem, facilitando a camuflagem, e até mesmo a

densidade e resistência, suportando assim o calor das chuvas

escaldantes de Karvox e a força brutal de predadores mais

imponentes.

São tipicamente noturnos, eles são dotados de uma

excelente visão e audição e suas orelhas são longas e

pontudas os confundindo com felinos feéricos, os Qut’uazara

levam vidas bastante sociáveis, andando sempre em

pequenos bandos de até cinco indivíduos, trocando

companheiros ao longo de suas vidas, que podem chegar a

até um século, caçando sempre em grupo e eventualmente se

arriscando a atividades solitárias.

Fora o padrão social de bando, e a exceção da solidão, não
há como definir exatamente como um Qut’uazara reagirá, a

inteligência apurada destas criaturas os concedeu

personalidades complexas e diferenciadas, inclusive alguns

membros desta espécie demonstraram serem capazes de

comunicação gestual e intuitiva com humanóides.

Comportamento e
Combate:
Como se alimentam normalmente de roedores e répteis

pequenos e de alguns abutres que eventualmente caiam em

suas emboscadas, os Qut’Uazara não possuem metodos de

caça e comportamentos fixos e conhecidos, cada exemplar da

raça age de forma diferenciada, alimentados por suas

personalidades únicas, e faz uso dos ardis de seus pelos e até
eventuais habilidades mágicas da forma que lhe convém.

Eventualmente os Qut’Uazara costumam levar viajantes

desavisados a covis de criaturas mais perigosas, como Worgs

e Caça-Magi, aguardando beliscar alguma presa do

confronto. Outros atacam em bando, confiando na resistência

de seus pelos, assaltando de emboscada em lugares

9
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inesperados, inclusive dentro dentro de casas, templos e até
mesmo Academias.

O intelecto Qut’Uazara é crescente, acompanhando a

idade, e desemboca em uma capacidade única: estes animais

são capazes de pequenos feitos mágicos, feitiços associados a

seu habitat, como controlar o ambiente e até mesmo o clima.

Caça e Doma
Mais de cinco mil anos se passaram desde que Ghaar acabou

com os experimentos de Athanbuckle e levou os Qut’Uazara à
liberdade pelos ermos de Kastoy, e desde então esses

animais têm sido procurados por conjuradores corajosos e

andarilhos das vastidões ermas para proporem alianças e

tentarem convencê-los a uma parceria: que era seu propósito

original, de serem familiares.

Muitos Qut’Uazara não têm interesse algum em servirem a

mestres, sejam usuários de magia ou não, mas costumam

aceitar propostas de parceria oriundos de pessoas mais

diplomáticas, e interessantes.

Desde a criação dos Qut’Uazara e sua fuga subsequente a

legislação Kastoyana prevê proibição de caça predatória ao

animal, com punição de exílio caso o tempo nas masmorras

não seja educativo o suficiente, permitida apenas o abate nos

casos de infestação, situação que os Qut’ua evitaram desde a

sua criação.

Com a proibição da caça, a aquisição de partes do animal

também é ilegal e não possui preço em mercados abertos. A

mera exibição da pele do animal é suficiente para iniciar um

inquérito, quanto mais outros órgãos. Filhotes do animal têm
um valor de mercado altíssimo, desde que obedecida a

legislação que prevê apenas como legal a posse de filhotes de

Qu’tua em parceria com o dono.

Inteligentemente, este animal está, assim como outra

criaturas sencientes dotadas de inteligência e criatividade,

fora da cadeia alimentar de Karvox, claramente a parte da

divisão de presas e predadores, ele alterna entre caça e

caçador de acordo com sua personalidade, muitas vezes

sendo mero espectador do mundo selvagem.
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Qut’uazara
Besta pequena, qualquer tendência

Classe de Armadura 14
Pontos de Vida 22 (4d8 + 4)
Deslocamento 15m, escalar 12m

FOR DES CON INT SAB CAR

8 (-1) 18 (+4) 13 (+1) 7 (-2) 14 (+2) 14 (+2)

Teste de Resistências Destreza +6, Sabedoria +4
Resistências fogo;
Perícias Percepção +4, Furtividade +8, Enganação +4,

Acrobacia +6
Sentidos Percepção passiva 14, visão no escuro 36m
Idiomas entende Comum
Nível de Desafio 1/2 (100 XP)

Táticas de Bando. Qut’uazaras trabalham bem em
bando, recebendo vantagens quando atacam juntos.
Inimigos flanqueados recebem +2 de dano por ataque
da criatura. Se algum qut’uazara estiver a 1,5 metros de
um aliado, sem flanquear, ambos recebem +2 de bônus
nas jogadas de ataque.

Evasão. O qut’uazara não recebe dano de qualquer
efeito em área que cause dano e peça teste de
resisitência de Destreza caso obtenha sucesso no
mesmo. Uma falha causa apenas metade do dano.

Sentidos Aguçados. O qut’uazara tem vantagem em
testes de Sabedoria (Percepção) que dependam de
visão ou ouvidos.

Camuflagem. O qut’uazara tem vantagem em testes de
Destreza (Furtividade) pois pode adaptar seus pelos ao
ambiente para passar desapercido, além de poder se
esconder sem a necessidade de estar com cobertura
ou em área escurecida. Porém deve se manter imóvel.

Conjuração Inata. A habilidade de conjuração de um
qut’uazara é Carisma (CD de resistência de magia 12).
O qut’uazara pode conjurar, inatamente, as seguintes
magias, necessitando apenas de componentes verbais:

À vontade: controlar chamas, zombaria viciosa, moldar
a água 1/semana: controlar o clima

Ações
Garra Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +6 para atingir,
alcance 1,5m, um alvo. Acerto 6 (1d4+4) de dano
cortante.

Ações Bônus
Distrair O qut’uazara distrair um oponente fazendo
alguma graça, atrapalhando o mesmo. O próximo
ataque do alvo tem desvantagem no acerto.

Reações
Provocar Ao ser alvo de um ataque qualquer ou alguma
magia, mas o ataque ou magia falhar, o qut’uazara
provoca o alvo com uma risada quase humana,
ganhando +2 na CA ou teste de resistência contra o
próximo ataque ou magia do alvo.
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Raih’tan
Essa espécie alada é única e encontrada exclusivamente em

Karvox, seus semblantes escarlates são vistos voando sob os

planaltos desérticos da Região, onde seus ninhos são
encontrados entre árvores secas, rochedos calcinados e

carcaças de Titãs mortos.

Capaz de proezas impressionante, como velocidade de

mergulho quase no limiar da percepção mundana, o Raih’tah

caminha no limiar entre uma espécie animal e manifestação
de forças elementais em seus aspecto puro: este falcão possui

forte ligação com o fogo, capaz de se incendiar quando em

combate e sair incólume de conflagrações por mais infernais

que sejam.

Até onde se sabe, os Raih’tan habitam Karvox desde os

primeiros registros históricos da região, em conjunto com

seus predadores naturais os Asakku, e não parecem ter

interesse ou serem capazes de se adaptar às regiões mais

amenas de Kastoy ou em territórios quentes além da Região:

sua natureza mágica parece ser presa ao ambiente

incendiário de Karvox.

Os mistérios sobre essa espécie continuam apesar dos

milênios em que esteve sendo estudada e observada pelos

estudiosos da Cidadela Pálida e adjacências, nem o fato de

ser utilizada como familiar, ou companheira de caça, ajudou a

melhorar a compreensão de sua natureza. Devido a isso, o

animal é um símbolo de Karvox junto com as cascavéis dos

cânions, e dada sua natureza mais amigável e capaz de

convivência treinada e harmônica com indivíduos civilizados

é mais bem quista.

Biologia
Representantes fiéis das aves de rapina, estes seres têm em

média 40 a 70cm de altura e 80 a 130 cm de envergadura asa

a asa, normalmente pesam um pouco mais de um

quilograma.

 

Sua penugem apresenta diversos tons de vermelho, mais

claros quando filhote e mais escuros e intensos se tornando

conforme a idade avança.

Suas garras são longas, atingindo 6 a 7cm quando

completamente expostas, e assim como seu bico, pouco mais

longo que as garras, possuem uma coloração brônzea e

atingem um brilho incandescente quando o animal se sente

acuado ou em perigo.

O dimorfismo sexual da espécie é bastante tênue, as

fêmeas costumam ser maiores e mais corpulentas que os

machos, e sua habilidade de se incendiar desaparece durante

o período de cópula e produção dos ovos.

Anatomicamente falando, estes animais possuem um

segundo estômago, que funciona por vezes como coração,

aonde são capazes de forçar um processo de combustão que

incendeia seu corpo, englobando todas as suas penas em

chamas, e deixando o bico e as garras com aspecto de metal

fundido. Após o resfriamento seu corpo não apresenta

sequelas maiores que extrema exaustão - apenas os adultos

desta espécie conseguem inflamar seus corpos por conta

própria e apenas por poucos momentos, sendo obrigados a

repor a energia de forma imediata.

Sua principal fonte de alimento, e suas presas favoritas,

são aves menores, insetos, serpentes. Exceto pelos

Qut’Uazara que conseguem capturá-las em pleno vôo, pelos

Worgs que eventualmente consigam encontrar seus ninhos

nos planaltos, e pelos enormes Asakku que dominam os ares

de Karvox, os Raih’tan vivem incólumes e sem maiores

ameaças na Região, oferecendo perigo apenas aos abutres e

outras aves carniceiras que resolvam ingressar em seu

território.

Similares aos falcões, essa espécie é adepta a caçadas e ao

emprego de altas velocidades, abatendo suas presas com

mergulhos velozes usando o momentum e o impacto do ar.

Esta técnica as coloca em situação que raramente ameaçam

seres humanóides, visto que a diferença de tamanho poderia

resultar em estragos maiores contra a própria criatura, ao

invés disso elas preferem se defender de seres maiores

empregando suas habilidades de se inflamar e torcer para

que as chamas afugentem seus predadores, caso contrário

avançam com suas garras e bico, capazes de causarem

profundas queimaduras.

Seus ninhos são em lugares altos e abertos, tanto os ovos

quanto os animais desta espécie parecem não sentir os

efeitos negativos de calores extremos e labaredas atrozes,

comuns em Karvox principalmente nos planaltos dos

cânions. Rochas íngremes são ideais, assim como árvores

secas, ou então a carcaça de Titãs mortos, o ideal é a escolha

de um lugar que seja tão resistente ao clima quanto os

animais, mas que os deixe protegidos de Worgs e Asakkus.

Comportamento e Combate:
Se não estiver no cardápio de presas dos Raih’tan, e nem

estiver entre seus predadores, dificilmente virá a ave em

situações de combate ou comportamento hostil. Exceto talvez

em uma aproximação de seu ninho quando este estiver com

ovos ou filhotes indefesos.

A tática favorita destes predadores celestes é o mergulho,

eles rondam suas presas por algum tempo, esperando um

momento apropriado para então iniciarem sua trajetória

descendente em uma velocidade descomunal que uma vez

iniciada dificilmente dá chances da vítima escapar com vida.

O impacto repentino da velocidade extrema do Raih’tan ao se

chocar com o corpo de seu alvo costuma matar a criatura,

enquanto o falcão apenas coleta o corpo e utiliza o embalo

para voltar aos céus. Tudo ocorrendo em poucos segundos, e

às vezes completamente invisível a percepções menos

apuradas.

Forçados a confrontar inimigos sua tática de mergulho se

torna praticamente inútil, tanto o tempo que precisam para se

prepararem para a investida área quanto as complicações que

causam um impacto a corpos maiores, normalmente

predadores seus, recorrendo então a sua habilidade de se

auto imolaram. Engolfados em chamas, tornando-se maiores

e mais aterrorizantes, os Raih’tan emitem piados

ensurdecedores e caso a intimidação não funciona, avançam

com as garras e o bico, capazes de derreter metal em contato

prolongado.

11
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Caça e Doma:
O flagelo celeste dos Asakkus é a única preocupação do

bioma de Karvox para os Raih’tan, mesmo que os Worgs

insistam em caçarem seus ninhos, e as esporádicas aparições

de Titãs nas áreas isoladas dos Planaltos, eles não
constituem uma ameaça que de fato preocupa a população de

Raih’tan, não como as perseguições dos verdadeiros senhores

celestes de Karvox.

Desta forma eles se situam no meio da cadeia alimentar,

predando animais menores, serpentes, roedores e outras

aves de rapina, e servindo de alimento para os Asakku. Os

Raih’tan não possuem contato com a alimentação e caça
humanóide, não sendo objeto da predação civilizada.

O principal motivo da abstenção das raças humanóides na

predação dos Raih’tan é que o corpo dessas aves não
permanece coeso após a morte, não por muito tempo. Antes

de sequer ocorrer o rigor mortis o corpo se inflama em uma

combustão voraz que transforma os restos mortais da ave em

cinzas em questão de minutos.

Na mesma situação se encontram outros derivados do

animal, como as penas, o bico e demais órgãos, todos se

tornam cinzas, irrompendo em combustão espontânea,

momentos após serem removidos do corpo do Raih’tan. Isso

também impossibilita a convivência destes animais com

espécies civilizadas, a propensão de de incêndios

involuntários é altíssima.

Criações em cativeiro de Raih’tan são onerosas, as aves

têm uma expectativa de vida ainda mais curta em cativeiro, e

seus ovos são bastante valorizados mesmo que a clientela

costume ser diminuta - afinal nem todos têm o equipamento

necessário para manter o animal sem que este cause

conflagrações imprevistas.

As aves criadas em cativeiro alcançam tamanho menor

mas são mais facilmente adaptadas a convivência, formando

boas batedoras e excelentes familiares para conjuradores

adeptos do uso de magias incendiárias.

12

Raih’tan
Besta pequena, imparcial

Classe de Armadura 13
Pontos de Vida 8 (2d6 + 1)
Deslocamento 3m, voo 27m

FOR DES CON INT SAB CAR

7 (+2) 16 (+3) 13(+1) 3 (-4) 14 (+2) 7 (-2)

Resistências fogo;
Perícias Percepção +6
Sentidos Percepção passiva 16
Idiomas -
Nível de Desafio 1/2 (100 XP)

Visão Aguçada. O raih’tan tem vantagem em testes
de Sabedoria (Percepção) relacionados à visão.

Ações
Garras Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +5 para
atingir, alcance 1,5m, um alvo. Acerto 6 (1d6+3) de
dano cortante.

Descida Mortal Ataque Corpo-a-Corpo com Arma:
+5 para atingir (com vantagem na jogada de
ataque), alcance 1,5m, um alvo. Acerto 16 (3d6+6)
de dano perfurante mais 7 (2d6) de dano de fogo.
O raih’tan 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.

Ações bônus
Combustão Espontânea O raih’tan se envolve em
chamas, se tornando imune a dano de fogo. Além
disso, cada ataque do raih’tan causa 1d6 de dano
de fogo a mais.
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Titãs
Senhores absolutos dos planaltos de Karvox, os Titãs são
uma espécie de escorpiões gigantes, alguns capazes de se

sobreporem casas inteiras, de carcaça esbranquiçada e

habituados ao que de mais hostil o clima da Região pode

oferecer: o pior da chuva escaldante e o castigo interminável

dos raios incandescentes.

A explicação para seu tamanho descomunal não encontra

consenso entre os estudiosos da espécie: os Titãs podem ser

produto do ambiente, adaptados ao planalto de Karvox, por

evolução forçada, podem ter sido forjados pela magia, como

tantas outras criaturas feitas pelas Academias de Honvesi,

região dedicada ao estudo da mágica das formas.

Outras teorias menores também tentam justificar a origem

de tão descomunal criatura, ainda assim o que se sabe sobre

os Titãs é que seu domínio do sobre os planaltos está bem

longe de sequer ser contestado. Não há animais, nativos ou

não, naturais ou sobrenaturais, sencientes ou primitivos, que

se sintam à vontade no alto das chapadas dos cânions, e

mesmo aqueles que ali se arriscam, por pouco tempo

permanecem, ante a iminência da chegada dos Titãs.

Naturalmente otimizados para seu ambiente, os Titãs
permanecem longos períodos sem se alimentar, em um

estado de inatividade similar a uma hibernação, mas

mantendo sua atenção aos arredores em silenciosa espreita.

Na possibilidade de obterem alguma fonte de alimento,

costumam agir com velocidade e brutalidade, acomodando os

restos mortais que não foram esmagados por suas pinças

abaixo de si, protegendo o alimento do clima e guardando

para os momentos de fome.

 

Na necessidade de se alimentarem, ausentes os alimentos

obtidos nos períodos de inatividade, os Titãs invadem os

cânions em busca de alimento, que pode ser qualquer forma

de vida que tenha o azar de cair em suas pinças.

Biologia
 

Sem dimorfismo sexual aparente, os Titãs de todas as formas

se assemelham a um escorpião desértico, exceto pelo seu

tamanho monstruoso e pela carapaça: esbranquiçada,

metálica e extremamente resistente ao clima e a armas.

Estas criaturas vivem solitárias, na época de reprodução os

pares não permanecem juntos por muito tempo e a fêmea

implanta a ooteca no corpo de alguma presa, e mantém-se

vigilante até que os filhotes saiam dos ovos. Deste momento

até a idade adulta, eles são carregados pela mãe que os

auxilia na caça e na sobrevivência.

Há um componente metálico dominante na carcaça dos

Titãs, encontrado principalmente em Karvox e sintetizado de

maneira substituir aos poucos a queratina do exoesqueleto

destas criaturas: o titânio, assim nomeado em referência aos

monstruosos escorpiões.

Os filhotes saem do ninho do tamanho de cachorros de

médio porte, e ao longo de séculos podem crescer a ponto de

tomar proporções de casas inteiras, se os alimentos não lhe

faltarem e o canibalismo, comum entre a espécie, não lhe

abreviar a vida. Alguns Titãs estão em Karvox há tanto

tempo quanto a civilização Magista, a espécie parece não ter

expectativa de vida definida, conforme conta a história de

suas cicatrizes e marcas de sobrevivência.

A principal fonte de alimento dos Titãs são os Worgs, mas

também costumam cometer canibalismo, e é justamente por

se alimentarem de criaturas que absorvem o titânio do

planalto, que eles conseguem o material que é sintetizado em

suas carcaças.

Como outros escorpiões os Titãs também possuem a

capacidade de injetar veneno, veneno este sintetizado logo

após os primeiros anos de vida e então potencializado com o

passar do tempo: os estragos costumam ser desde redução
das capacidades mentais, controle do corpo até mesmo

paralisação permanente devido a metalização do local picado.

Na prática há poucas vítimas que sobrevivem ao ataque de

um Titã e consigam relatar ou servirem de material para o

estudo do veneno.

Comportamento e Combate
Há três momentos bem definidos na vida de um Titã, que

ditam seu comportamento e suas ações:

Quando em sua época de Hibernação o Titã permanece

imóvel em meio às rochas, procurando lugares com maior

proteção contra as intempéries dos céus de Karvox, evitando

ao máximo qualquer movimento desnecessário. Às vezes

tornando-se imperceptível, o Titã apenas realiza alguma ação
hostil quando sua alimentação se torna escassa e a fome

começa a agitar seu estado hibernativo. Nessas

circunstâncias, caso alguma presa esteja ao alcance de sua

percepção, ele tentará capturá-la e escondê-la consigo para

consumo posterior.

Em sua época mais ativa, durante o período reprodutivo, o

Titã vaga constantemente pelos planaltos em busca de um

parceiro, atacando outras criaturas, acumulando uma reserva

de alimentos e um possível hospedeiro para a ooteca, até
encontrar um parceiro. Após a cópula, ambos passam por um

período letárgico e de inatividade por alguns dias, que é
seguido de outro frenesi por alimentos, que normalmente

leva o macho a morte.

E por fim, em sua época de caça o Titã se dirige

normalmente às regiões ocupadas por Worgs e por vezes

assalta a parte baixa dos cânions, atacando pequenas aldeias,

ou até mesmo agrupamentos maiores, levando consigo

quaisquer outras vítimas. Sua fase de caça costuma durar

poucas semanas, ou até que o escorpião seja abatido ou

obtenha alimento suficiente para a fase de hibernação.

Quando em combate para se defender o Titã apela para

seu tamanho, utilizando suas pinças para agarrar e

imobilizar adversários, e trazê-los para perto de sua

mandíbula, capaz de quebrar metais com facilidade, eles

costumam lutar até o limiar da vida e ao se sentirem

ameaçados de fato, encolhem-se protegendo o próprio corpo

com as pinças e batem retirada.

Seu veneno é reservado apenas para a alimentação ou em

situação de emergência, pois a metalização constante após o

envenenamento conserva o corpo da presa de uma maneira

que apenas as mandíbulas do titã, acostumadas a quebrar

metais, conseguem digerir. Deste modo o titã evita destruir
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ou despedaçar corpos que pretende guardar para

alimentação posterior.

Caça e Doma
Naturalmente nenhuma criatura se arrisca a caçar os Titãs

exceto pelos Worgs quando em extrema necessidade de

alimento, e apenas quando a matilha se encontra em seu

tamanho máximo e próxima a algum motim, quando então o

Alfa aproveita para se livrar de seus rivais, ou testá-los para

liderança futura.

Para os humanóides, os Titãs têm muito a oferecer: sua

carcaça é extremamente desejada para a animação de

Drones, seu veneno raro é útil e caríssimo, os filhotes são
utilizados como iguaria bastante apreciada.

Até então não houveram relatos confiáveis de Titãs
devidamente domesticados e servis, os filhotes criados em

cativeiro sequer desenvolvem o veneno, quanto mais o

tamanho e a carcaça dos escorpiões que crescem nos ermos,

e mesmo quando atingem tamanhos espantosos, não são
obedientes a comandos e seu adestramento resulta

normalmente em perda total de tempo. Em Karvox os Titãs
dividem o topo da cadeia alimentar.

Titã Ancião
Alguns titãs vivem tanto que acabam ficando extramament

poderosos e perigosos. São criatuas assustadoras e raras, e

com um poder de destruição avassalador. Não se sabe

exatamente a idade destas criaturas, mas se estima que

tenham muitos séculos de vida. Estes anciões são ainda mais

perigoso quando enfrentados em seu territórios, nos

planaltos remotos em que vivem.

O Covil do Titã Ancião
O ar aberto é carregado por sucessivas ondas de calor, o céu é
escuro e os relampagos parecem artérias inflamadas, não há
lugar a vista que poderia escondê-los da fúria celeste. As

pedras que se espalham por este planalto já foram há muito

corroidas e esmagadas, e o único lugar abrigado da fúria

celeste, é sob as patas da criatura titãnica. Além disso, o titão
ancião costuma ter em seu covil muitas presas petrificadas,

as quais ele se alimenta aos poucos. O titã ancião é
encontrado somente em seu covil.

Ações de Covil
No valor de iniciativa 20 (quebrando toda a sequência de

iniciativa), o titã rola um d20. Em um resultado 11 ou

superior, o titã realiza uma ação de covil fazendo um dos

efeitos a seguir de maneira aleatória, rolando 1d6:

1-2: Um raio violento e poderoso atinge o chão,

estremecendo o mesmo e derrubando quem está na área.

Escolha um ponto qualquer como centro. O raio atinge

todos os alvos que estiverem a 1,5m do centro, causando

28 (8d6) de dano elétrico e de fogo e derrubando os

mesmos. Um sucesso em um teste de resistêncai de

Destreza CD 20 reduz o dano pela metade e mantém os

alvos de pé.
3-4: Uma onde de calor sufocante invade a região breve,

mas perigosamente. Todos os alvos em uma área de 30m

ao redor do titã ancião devem realizar um teste de

resistência de Constituição CD 20. Uma falha resulta em

35 (10d6) de dano de fogo.

4-5: uma curta pancada de chuva corrosiva em uma área

com raio de 30m centrada um ponto. Todos na área

devem realizar um teste de resistência de Destreza,

resultando em 27 (5d10) de dano de ácido. O ácido

também causa um efeito similar à mordida do titã,
corroendo armaduras de metal e armas. Para armas,

aplique a mesma lógica do que para armaduras, mas a

penalidade é no dano.

Image de laclillac - Deviant Art
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Titã de Karvox
Monstruosidade enorme, neutro e mal

Classe de Armadura 21 (armadura natural)
Pontos de Vida 202 (15d12 + 105)
Deslocamento 15m

FOR DES CON INT SAB CAR

24 (+7) 12 (+1) 24(+7) 3 (-4) 12 (+1) 3 (-4)

Teste de Resistência Sabedoria +6
Resistências elétrico; concussão, cortante e perfurante

de armas não-mágicas que não sejam de adamante
Imunidades fogo e ácido (ácido somente quando

imóvel);
Perícias Furtividade +6, Percepção +6
Sentidos percepção às cegas 18m, Percepção passiva

16
Idiomas -
Nível de Desafio 16 (15.000 XP)

Aparência Falsa. Enquanto o titã permanecer imóvel, ele
é indistinguível do ambiente ao seu redor.

Rejeição de Eletricidade. Sempre que o titã levar dano
elétrico, o dano resistido será expelido em uma
explosão com um raio de 9 metros, com o ponto de
origem sendo o centro do titã. Qualquer criatura na
área, menos o titã, precisa passar em um teste de
resisitência de Destreza CD 14, ou levará o dano que o
titã resistiu. Um sucesso reduz o dano pela metade.

Armá Mágica. Os ataques do titã são mágicos.

Ações

Ataques Múltiplos. O titã pode realizar três ataques:
dois com suas pinças e um com seu ferrão. Se o titã
estiver com algum alvo agarrado, ele também pode
realizar uma mordida contra um dos alvos agarrados
pelas suas pinças.

Pinça Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +12 para
atingir, alcance 3m, um alvo. Acerto 20 (3d8+ 7) de
dano de concussão e o alvo fica agarrado (CD 20 para
escapar). O titã possui duas pinças, cada uma podendo
agarrar apenas um alvo. A cada turno, o titã pode
repetir o ataque contra o alvo agarrado.

Ferrão Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +12 para
atingir, alcance 4,5m, um alvo. Acerto 33 (4d12+ 7) de
dano perfurante. O alvo deve passar em um teste de
resistência de Constituição CD 20 contra o veveno do
titã, ou levará 28 (8d6) de dano de veneno e começará
um processo de petrificação. Ao fim de cada turno
subsequente, o alvo deve realizar um novo teste de
resistência de Constituição CD 20. Em caso de falha, o
alvo perde 1,5m de seu movimento, cumulativamente
para cada falha. Veja a tabela abaixo para saber os
efeitos adicionais das falhas:

Falha 1: o alvo não pode realizar mais do que dois
ataques por turno;
Falha 2: o alvo não pode realizar mais do que um
ataque por turno;
Falha 3: o alvo deve escolher entre utilizar a sua ação
bònus ou padrão;
Falha 4: o alvo não pode utilizar nenhum ação de
reação;
Falha 5: o alvo fica completamente petrificado.

Mordida Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +12 para
atingir, alcance 1,5m, um alvo agarrado. Acerto 29
(5d8+ 7) de dano perfurante mais 22 (4d10) de dano
ácido. Qualquer armadura não-mágica feita de metal
atingida pela mordida do titã é corroída. Após levar
dano, a armadura sofre uma penalidade permanente e
cumulativa de –1 na CA. Se a penalidade chegar a –5, a
armadura é destruída.



4/5/2019 The Homebrewery - NaturalCrit

https://homebrewery.naturalcrit.com/print/SyJuepEFN?dialog=true 16/1816

Titã Ancião de Karvox
Monstruosidade enorme, neutro e mal

Classe de Armadura 23 (armadura natural)
Pontos de Vida 325 (21d12 + 189)
Deslocamento 15m

FOR DES CON INT SAB CAR

28 (+9) 10 (+0) 28 (+9) 3 (-4) 14 (+2) 3 (-4)

Teste de Resistência Sabedoria +8
Resistências concussão, cortante e perfurante de armas

não-mágicas que não sejam de adamante
Imunidades fogo, ácido, elétrico;
Perícias Furtividade +6, Percepção +8
Senses percepção às cegas 36m, Percepção passiva 18
Idiomas -
Nível de Desafio 21 (33.000 XP)

Aparência Falsa. Enquanto o titã permanecer imóvel, ele
é indistinguível do ambiente ao seu redor.

Corpo Resistente. O corpo do titã ancião é fortemente
revestido por titânio, fazendo ataques no corpo
praticamente impenetráveis. Apenas suas patas,
cabeça, parte das pinças, cauda e ferrão podem ser
machucados. Alvos que estejam atacando o titã da
posição lateral tem desvantagem nos ataques, pois
ficam em uma posição complicada para atingir as
partes do corpo que estão expostas. Ataques à
distância também tem desvantagem, pois o titã
protege sua cabeça protege com as pinças revestidas
de titânio.

Rejeição de Eletricidade. Sempre que o titã levar dano
elétrico, o dano resistido será expelido em uma
explosão com um raio de 9 metros, com o ponto de
origem sendo o centro do titã. Qualquer criatura na
área, menos o titã, precisa passar em um teste de
resisitência de Destreza CD 14, ou levará o dano que o
titã resistiu. Um sucesso reduz o dano pela metade.

Armá Mágica. Os ataques do titã são mágicos.

Ações
Ataques Múltiplos. O titã pode realizar três ataques:
dois com suas pinças e um com seu ferrão. Se o titã
estiver com algum alvo agarrado, ele também pode
realizar uma mordida contra um dos alvos agarrados
pelas suas pinças.

Pinça Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +15 para
atingir, alcance 3m, um alvo. Acerto 27 (4d8+ 9) de
dano de concussão e o alvo fica agarrado (CD 22 para
escapar). O titã possui duas pinças, cada uma podendo
agarrar apenas um alvo. A cada turno, o titã pode
repetir o ataque contra o alvo agarrado.

Ferrão Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +15 para
atingir, alcance 4,5m, um alvo. Acerto 41 (5d12+ 9) de
dano perfurante. O alvo deve passar em um teste de
resistência de Constituição CD 22 contra o veveno do
titã, ou levará 35 (10d6) de dano de veneno e
começará um processo de petrificação. Ao fim de cada
turno subsequente, o alvo deve realizar um novo teste
de resistência de Constituição CD 22. Em caso de
falha, o alvo perde 1,5m de seu movimento,
cumulativamente para cada falha. Veja a tabela abaixo
para saber os efeitos adicionais das falhas:

Falha 1: o alvo não pode realizar mais do que dois
ataques por turno;
Falha 2: o alvo não pode realizar mais do que um
ataque por turno;
Falha 3: o alvo deve escolher entre utilizar a sua ação
bònus ou padrão;
Falha 4: o alvo não pode utilizar nenhum ação de
reação;
Falha 5: o alvo fica completamente petrificado.

Mordida Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +15 para
atingir, alcance 1,5m, um alvo agarrado. Acerto 36
(6d8+ 9) de dano perfurante mais 33 (6d10) de dano
ácido. Qualquer armadura não-mágica feita de metal
atingida pela mordida do titã é corroída. Após levar
dano, a armadura sofre uma penalidade permanente e
cumulativa de –1 na CA. Se a penalidade chegar a –5, a
armadura é destruída.

Ações Bônus
Reposição Vital. O titã aPinça um alvo petrificado e se
alimenta do mesmo, recuperando 28 (3d12+9) pontos
de vida.

Ações Lendárias
O titã pode realizar 3 ações lendárias, escolhidas
dentre as opções abaixo. Apenas uma ação lendária
pode ser usada por vez e apenas no final do turno de
outra criatura. O titã recupera as ações lendárias gastas
no começo do turno dele.

Reposicionamento. O titã se desloca metade de seu
movimento, sem provocar ataque de oportunidade.

Reposição Vital. O titã aPinça um alvo petrificado e se
alimenta do mesmo, recuperando 28 (3d12+9) pontos
de vida.

Esmagamento (Custa 3 Ações). O titã bate com ambas
as pinças e ferrão no chão repetidamente, causando
dano de concussão em todos os alvos que se
encontram em um cubo de 4,5m de lado, tanto na
frente do titã, quanto atrás do mesmo. Todos os alvos
devem passar em um teste de resistência de Destreza
CD 22. Um falha resulta em 39 (6d12) de dano de
concussão e o alvo é derrubado. Um sucesso resulta
em metade do dano apenas.



4/5/2019 The Homebrewery - NaturalCrit

https://homebrewery.naturalcrit.com/print/SyJuepEFN?dialog=true 17/18

Worg
Não há lugar em Eion que esteja a salvo do flagelo que são os

Worgs, não existe ambiente inóspito demais, não existe lugar

sem alimento nem bioma impossível de ser sobrevivido por

estas criaturas que personificam a palavra: adaptação.

Os Worgs de Karvox se diferenciam pouco dos seus

parentes dos arredores, os de Tebas e as demais estirpes de

Kastoy, pela alta resistência a fogo, adquirida pelos flagelos

celestes constantes e pelo escaldo pluvial constante, e pela

capacidade de organização em matilhas maiores, onde os

Worgs normalmente são vistos em grupos de até indivíduos,

chegando às vezes a três dezenas de membros e devido a isso

dominando regiões inteiras dos cânions

Em Karvox, a pelagem dos Worgs toma um tom castanho

quase dourado, com poucas a quase nenhuma mancha, e

conforme envelhecem os pelos se tornam mais duros,

emaranhados e escuros, garantindo uma tonalidade similar

às rochas expostas nos paredões, e por vezes se tornando tão
duros quanto as próprias.

Além da camuflagem, que os torna muitas vezes

imperceptíveis em meio as rochas, os Worgs de Karvox são
capazes de escavar a pedra nua com velocidade

impressionante, suas emboscadas emergindo do solo ou das

paredes dos cânions são costumeiras, devido as patas

grossas e envoltas por camadas de queratina dispostas na

forma de pequenas escamas.

Ao contrário dos Worgs habituados ao Mar de Sal, mais

acostumados ao ambiente de Tebas, a estirpe de Karvox não
é capaz de sentir a vibração do solo e são dependentes de faro

e da visão para se localizarem, e devido ao ar pesado de

Karvox,

 

sua principal orientação é através da visão, seus olhos são
maiores e protegidos por placas de pelo grosso ao redor do

globo ocular, e por uma camada translúcida que os permite

manter a visão mesmo quando escavam.

Biologia:
 

Seguindo o padrão biológico típico dos Worgs, isso é um

canino quadrúpede, e adaptados ao ambiente de Karvox e de

Kastoy em geral. Destacando-se dos Worgs oriundos do

deserto, os predadores acostumados ao clima ermo e

desértico da Região desenvolveram duas adaptações

principais: escamas de queratina sobre as quatro patas,

aumentando seu tamanho, força e dureza, e pelos

endurecidos que se assemelham a placas ósseas conforme a

idade avança.

Afora a costumeira resistência a altas temperaturas, e

tolerância ao frio noturno, essas adaptações forneceram aos

Worgs uma velocidade impressionante em seu deslocamento

abaixo do solo, e pelas paredes de pedra natural, e uma

armadura natural contra outros predadores e habitantes dos

ermos, como os Titãs do planalto e as Alrakwndas eventuais

que se afastem do Mar de Areia.

Sua pele, como de costume, varia pouco do dourado e

marrom costumeiro da região, formando uma camuflagem

quase perfeita para o ambiente tanto rochoso dos cânions

quanto aberto e arenoso na proximidade do Mar.

Desafiando a lógica padrão das matilhas de Worgs,

compostas normalmente por no máximo dez indivíduos e

ultrapassando essa quantidade apenas sob a liderança de

raríssimos alfas super-capacitados, em Karvox as matilhas

destes predadores atingem facilmente vinte a trinta

indivíduos, todos disciplinadamente fiéis a seus Alfas.

Essa quantidade os garante domínio sobre trechos de

estradas e planaltos inteiros, e é justificada pela dificuldade

de sobrevivência e grande competição de predadores

adaptados e ardilosos, como as Caça-magi.

Seu grande número é também uma consequência de uma

outra mudança de comportamento, o Alfa não é o único

reprodutor da matilha, as fêmeas que compõem apenas um

terço do quantitativo do grupo quase sempre estão prenhes e

suas ninhadas, pequenas comparadas a outros espécies desta

criatura, compostas de no máximo três filhotes conseguem

chegar a idade adulta sem perdas.

Quando muito numerosos, os Worgs de Karvox costumam

migrar para outra região, deixando os membros mais novos e

os mais antigos á própria sorte, e retornando a seu antigo

domínio em números reduzidos, evitando assim competição
com sua própria ninhada e ao mesmo tempo se livrando

daqueles cuja idade compromete o bando.

Não há indícios de superioridade intelectual dos worgs de

Karvox e de Kastoy, é apenas outra forma de comprovar a

teoria de que este ser é capaz de se adaptar primorosamente

a quaisquer biomas.

Comportamento e Combate:
Quando em combate, os Worgs normalmente atacam em

pequenos grupos, em momentos de caça, ou o bando inteiro,

na defesa do Alfa ou da ninhada.

O padrão é a divisão dos atacantes em um grupo

permanecer em terreno alto, um segundo grupo investir

abaixo do solo e o terceiro, se possível for, pelas paredes,

cercando as presas de todas as maneiras possíveis.

O objetivo é derrubar uma das vítimas, é quando o bando

se junta ao redor da presa abatida e encobre a fuga

arrastando-a consigo. Depois disso, o ataque se encerra a

menos que as presas iniciam uma perseguição ao grupo de

caçadores, que os atraí até o ninho onde a matilha ataca com

toda a força.

Apenas um humanóide, quando se tornam alvo destes

caninos, é o bastante para satisfazer o grupo de caça.

Caça e Doma:
Como não desenvolveram, ou talvez abandonaram, a

localização por vibração, estes animais dependem

principalmente da localização visual e olfativa para iniciarem

suas emboscadas sob o solo os Worgs da Região começaram

a fazer ninho no alto dos canyons, de onde conseguem uma

visão privilegiada e também não competem com os mesmos

ambientes que outros animais violentos de Karvox, e os torna

capazes de caçar tanto acima quanto abaixo dos planaltos os

tornando o predador ápice de Karvox.
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Apenas humanoides se arriscam a caçar Worgs, que por sua vez se alimentam de qualquer outro ser da Região, e o fazem para

obterem filhotes que podem com algum esforço e tempo extremamente dispendiosos serem domesticados como companheiros

razoavelmente fiéis. A pele dos Worgs de Karvox é esteticamente desagradável, seja pela cor ou pelos caroços de pelos, e é usada

no máximo para a confecção de armaduras rudimentares. A carne do predador é tão agradável quanto a carne de qualquer outro

canino, mas extremamente venenosa para consumo frequente, sendo usada apenas como último recurso.

Worg
Monstruosidade enorme, neutro e mau

Classe de Armadura 15 (armadura natural)
Pontos de Vida 51 (6d10 + 18)
Deslocamento 15m, escavação 3m

FOR DES CON INT SAB CAR

18 (+4) 13 (+1) 16(+3) 7 (-2) 11 (+0) 8 (-1)

Resistências fogo, gelo;
Perícias Percepção +2, Furtividade +5, Atletismo, +8
Sentidos Percepção passiva 12, percepção às cegas

9m, visão no escuro 18m
Idiomas Golibn, Worg
Nível de Desafio 2 (450 XP)

Audição e Faro Aguçados. O worg tem vantagem em
testes de Sabedoria (Percepção) relacionados à
audição e ao olfato.

Camuflagem. O worg tem vantagem em testes de
Destreza (Furtividade) pois pode adaptar seus pelos ao
ambiente para passar desapercido, além de poder se
esconder sem a necessidade de estar com cobertura
ou em área escurecida. Porém deve se manter imóvel.

Ações
Ataques Múltiplos O worg realiza dois ataques: um com
sua mordida e um com suas garras.

Mordida Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +6 para
atingir, alcance 1,5m, um alvo. Acerto 13 (2d8+4) de
dano perfurante. Se o alvo for uma criatura, ele deve ser
bem sucedido num teste de resistência de Força CD
14 para não cair no chão. Se o alvo já estiver caído, o
worg pode agarrar o mesmo com um teste de Força
contestado.

Garra Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +6 para atingir,
alcance 1,5m, um alvo. Acerto 9 (1d10+4) de dano
cortante.


