
BEBEDOR DE FÔLEGO 

 

Elemental mediano (Ar, Maligno)                                                                                                                    

Pontos de Vida: 8d8+24 (60pv)                                                                         

Iniciativa: +6             

Deslocamento: Voo 24m (perfeito)         

CA: 16 (+2 de Destreza, +4 Natural), toque 12, surpresa 14  

Ataques: Foice de vento +6 corpo a corpo       

Dano: Foice de vento 2d4 

Alcance: 1,5 por 1,5m 

Ataques especiais: Contemplação medonha (Fear gaze), Roubar fôlego (steal breath) 

Qualidades especiais: Supremacia dos ares (Air mastery), Redução de dano 10/+1, 

traços elementais, invisibilidade 

Testes de resistência: Fortitude +5, Reflexos +8, Vontade +3 

Habilidades: Força 11, Destreza 15, Constituição 16, Inteligência 14, Sabedoria 13, 

Carisma 14 

Perícias: Esconder +12, Furtividade +8, Procurar +12, Observar +7, Sobrevivência +9 

Talentos: Ataque aéreo (Flyby attack), Iniciativa aprimorada (Improved initiative), 

Rastrear (Track) 



Clima/Terreno: Regiões temperadas ou subterrâneos 

Organização: Solitário 

ND: 7 

Tesouro: Nenhum 

Tendência: Sempre caótico e mal 

Progressão: 9-16 Dados de Vida (Grande); 17-24 (Enorme) 

Os bebedores de fôlego são terríveis elementais que se alimentam do ar que é extraído 

dos pulmões de criaturas vivas. Como eles obtém sustento desse tipo de fonte é 

desconhecido, mas esse monstro cruel parece ter grande prazer em roubar a respiração 

de suas indefesas vítimas.  

Os bebedores de fôlego são geralmente invisíveis, exceto quando atacam. Quando eles 

se tornam visíveis, imitam grosseiramente a forma da vítima que foi escolhida, 

aparecendo como uma duplicata translúcida e nebulosa. Seus olhos se assemelham a 

minúsculas esferas vermelhas de luz.  

A maioria dos bebedores de fôlego habita o Plano Elemental do Ar. Ocasionalmente, 

um bebedor de fôlego é convocado para o Plano Material por um conjurador para uma 

tarefa específica (na maioria das vezes eliminar um determinado alvo) e decide ficar 

após o termino da tarefa. Uma criatura que escolha esse caminho quase sempre faz isso 

porque gostou de sua tarefa e deseja continuar trazendo morte e destruição.  

Bebedores de fôlego falam os idiomas Comum e Auran. 

COMBATE 

Um bebedor de fôlego fica invisível espreitando na maioria do tempo, esperando que 

sua presa se aproxime. Ele seleciona, geralmente, uma criatura como vítima, depois 

passa algum tempo perseguindo e observando sua rotina antes de decidir o melhor 

método para se aproximar. Frequentemente, ele simplesmente espera que a sua vítima 

durma antes de tentar roubar sua respiração. Alternadamente, ele pode tentar primeiro 

render a criatura indefesa com o seu ataque de olhar, depois ele usa sua habilidade de 

roubar o fôlego. Os bebedores de fôlego são teimosos, pois quando selecionam uma 

vitima, eles não descansam enquanto não se alimentarem totalmente do ar dos pulmões 

da criatura. A menos que os bebedores de fôlego sejam mortos, eles persistem com seus 

ataques de roubar fôlego até que sua vítima escolhida morra, então foge para digerir o 

seu alimento (um processo que normalmente leva vários dias) antes de voltarem a caçar 

novamente. 

Se for atacado por outras criaturas além daquela que ele havia escolhido, o bebedor de 

fôlego geralmente se defende com seu ataque foice de vento – uma superfície plana de 

ar pressurizado que é formado a partir do seu corpo. A criatura não utiliza este ataque 



contra a sua vítima escolhida, preferindo matar esta criatura totalmente por roubar sua 

respiração.  

Contemplação Medonha (Fear Gaze) (Sob): Qualquer um a uma distância de 9m de 

um bebedor de fôlego que veja os olhos brilhantes vermelhos da criatura deve ser bem 

sucedido em um teste de resistência de Vontade (CD 16) ou ficará paralisado com medo 

por 1d4 rodadas. 

Roubar Fôlego (Steal Breath) (Sob): Como uma ação de rodada completa, um 

bebedor de fôlego pode tentar sugar o ar dos pulmões de qualquer criatura indefesa que 

estiver ao alcance. O alvo deve obter sucesso em um teste de resistência de Fortitude 

(CD 17) ou levará 1d6 pontos de dano de Constituição. O alvo morrerá quando sua 

Constituição atingir 0. O bebedor de fôlego recupera 5 pontos de dano por cada ponto 

de Constituição que o alvo perde, ganhando pontos de vida temporários por pontos 

extras. Enquanto o alvo estiver indefeso, o bebedor de fôlego continuará utilizando seu 

ataque contra a criatura em cada rodada até que ela morra.  

Supremacia dos Ares (Air Mastery) (Ex): Qualquer criatura voadora recebe -1 de 

penalidade nas jogadas de ataque e dano feitas contra um bebedor de fôlego. 

Traços Elementais (Ex): Um bebedor de fôlego é imune a veneno, sono, paralisia e 

atordoamento. Ele não está sujeito a ataques críticos ou flanqueamento, e também não 

pode ser ressuscitado. A criatura possui também visão no escuro (18m).  

Invisibilidade (Sob): Um bebedor de fôlego pode ficar invisível como ação livre. Esta 

habilidade funciona como a magia invisibilidade (como conjurador de nível 8), exceto 

que seu efeito dura até quando o bebedor de fôlego queira terminar, seja para atacar ou 

por escolha própria. 
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