
SERPENTE DE BRONZE 

 

Construto Enorme 

Pontos de Vida: 16d10 (88 pv) 

Iniciativa: +9 

Deslocamento: 15m, cavar 9m, escalar 6m 

CA: 26 (-2 de Tamanho, +9 de Destreza, +9 Natural), toque 17, surpresa 17 

Ataques: Mordida +17 corpo a corpo 

Danos: Mordida 1d6+10 mais eletricidade 

Alcance: 3 por 6m 

Ataques Especiais: Constrição 2d8+10, agarrar aprimorado, mordida chocante 

(Shocking bite) 

Qualidades Especiais: Traços de construto, Redução de Dano 10/+1, cura elétrica 

(Electric healing), resistência à elétricidade 10, Resistência à Magia 21 

Teste de Resistência: Fortitude +5, Reflexos +14, Vontade +6 

Habilidades: Força 25, Destreza 28, Constituição -, Inteligência -, Sabedoria 13, 

Carisma 3 

Perícias: Escalar +15 



Clima/Terreno: Qualquer terreno ou subterrâneo 

Organização: Solitário, par ou grupo (3-5) 

ND: 10 

Tesouro: Nenhum 

Tendência: Neutro 

Progressão: 17-32 Dados de Vida (Enorme); 33-48 Dados de Vida (Imenso) 

Visto primeiramente em terras tropicais, serpentes de bronze são golens guardiões que 

se assemelham a deuses serpentes que protegem os templos que outrora os adoravam. 

Através dos séculos, o segredo da construção das criaturas se propagou largamente, de 

tal maneira que agora eles podem aparecer em qualquer lugar. 

Uma serpente de bronze é uma cobra de 6m de comprimento construída com anéis 

articulados de bronze. Seus olhos brilham de cor azul esbranquiçado, e suas poderosas 

mandíbulas são equipadas com impressionantes presas que gotejam grandes faíscas 

elétricas ao invés de veneno.  

Uma serpente de bronze não pode falar, mas pode entender instruções simples da 

linguagem do seu criador.  

COMBATE 

Uma serpente de bronze geralmente concentra seus ataques iniciais na criatura que 

parece ser mais vulnerável a sua mordida elétrica. Uma vez que ela atinja esse ataque, 

ela envolve seu corpo em volta do oponente, e continua o mordendo enquanto o 

esmaga. 

Constrição (Ex): Com um teste bem sucedido de agarrar, uma serpente de bronze pode 

esmagar um oponente agarrado, causando 2d8+10 pontos de concussão.  

Agarrar Aprimorado (Ex): Se uma serpente de bronze acerta um oponente que seja 

uma categoria de tamanho menor que a sua com sua mordida, ela causa dano normal e 

pode tentar agarrar como uma ação livre sem provocar ataques de oportunidade (agarrar 

+27). Se ela conseguir agarrar, ela pode tentar esmagar na mesma rodada. Depois disso, 

a criatura tem a opção de manter a manobra agarrar, ou simplesmente usa suas 

mandíbulas para segurar o oponente (-20 nos testes de penalidade, mas a serpente de 

bronze não é considerada como agarrada). Em ambos os casos, cada teste bem sucedido 

de agarrar nas subsequentes rodadas automaticamente causa danos de mordida e 

esmagamento.  

Mordida Chocante (Shocking Bite) (Sob): A mordida de uma serpente de bronze 

causa 1d8+16 pontos de dano de eletricidade além do dano normal. A criatura recebe 

um bônus de +3 nas jogadas de ataque contra qualquer oponente que seja feito, vestindo 

ou carregando uma quantidade significativa de metal. 



Traços de Construto: Uma serpente de bronze é imune a efeitos mentais, veneno, 

sono, paralisia, contusão, doença, efeitos de morte, efeitos de necromancia e qualquer 

efeito que precise de testes de Fortitude a menos que o efeito possa funcionar nesse caso 

especificamente. A criatura não está sujeita à ataques críticos, danos de contusão, danos 

e drenos de habilidade, dreno de energia ou morte por dano massivo. Ele não pode se 

curar, mas pode ser curado através de reparos ou através de sua habilidade de cura 

elétrica. Ela não pode ser ressuscitada. Uma serpente de bronze tem visão no escuro 

(alcance de 18m). 

Electric Healing (Electric Healing) (Ex): Devido à afinidade elétrica da serpente de 

bronze, qualquer ataque elétrico direto cura 1 ponto de dano para cada 3 pontos de 

danos causados. A criatura não faz testes de resistência contra efeitos elétricos. 

CONSTRUÇÃO 

O corpo de uma serpente de bronze é construído com 450 kg de bronze. O criador deve 

ser pelo menos de 16ª nível e capaz de conjurar magias arcanas. Completar o ritual 

drena 4000 XP do criador e necessita das seguintes magias missão (geas/quest), desejo 

limitado (limited wish), transmutar qualquer objeto (polymorph any objects) e garra 

elétrica (shocking grasp). 

A serpente custa 200.000 PO para ser criada, incluindo 1.500 PO para o corpo. Reunir o 

corpo requer um teste bem sucedido na perícia Ofício (forja de armadura) ou Ofício 

(forja de armas), dificuldade CD 25.  
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