
CAOS ROCA 

 

Besta Mágica Colossal 

Pontos de Vida: 33d10+297 (478 pvs) 

Iniciativa: +2 

Deslocamento: 12m, voo 36m (mediano) 

CA: 25 (-8 de Tamanho, +2 de Destreza, +21 Natural), toque 4, surpresa 23 

Ataques: 2 garras +41 corpo a corpo e bicada +36 corpo a corpo ou 2 asas +41 corpo a 

corpo 

Danos: Garra 2d8+16, bicada 4d6+8, asa 2d6+16 

Alcance: 24 por 12m 

Ataques especiais: rajada prismática, engolir tudo 

Qualidades especiais: resistência a dano 20/+3, resistência à magia 33 

Testes de Resistência: Fortitude +27, Reflexos +20, Vontade +12 

Habilidades: Força 42, Destreza 15, Constituição 28, Inteligência 2, Sabedoria 13, 

Carisma 13 

Perícias: Observar +4, Sobrevivência +3 

Talentos: Ataque aéreo, agarrar subitamente 

Clima/Terreno: Temperado e montanhas quentes 



Organização: Solitário ou par 

ND: 22 

Tesouro: Padrão 

Tendência: Sempre caótico e neutro 

Progressão: 34-99 dados de vida (Colossal) 

Quase tão grande que parece inacreditável, caos rocas são imensas aves de rapina 

conhecidos por carregar grandes animais (como gado, cavalos ou mesmo elefantes). 

Esses enormes pássaros vivem em enormes árvores inteiras. Eles preferem viver em 

altas montanhas, afastados de outras criaturas grandes como rocas, dragões e mesmo 

outros caos rocas. Esta tática assegura que os suprimentos alimentícios de uma área não 

seja tão severamente comprometidos. Cada caos roca normalmente caça dentro de uma 

área de 16km ao redor do seu ninho. 

Um caos roca se parece com uma grande águia coberta da cabeça até a cauda com 

plumagens brilhantes e cintilantes em matizes das cores do arco-íris. A criatura mede 

27m de comprimento do bico a cauda e a envergadura das suas asas pode chegar até 

73m. 

COMBATE 

Caos rocas preferem atacar dos céus, usando sua habilidade de rajada prismática para 

cegar a presa antes de tentar agarra-la. Qualquer dano adicional causado pelo efeito da 

rajada simplesmente fazem a tentativa de agarrar mais fácil. 

Rajada prismática (Sob): Um caos roca pode emitir um borrifo de luzes coloridas dos 

seus olhos à vontade. O efeito é igual ao da magia (nível de conjurador 20ª, CD 27), 

exceto que o alcance é de 32m e apenas as cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul 

e anil estão presentes (role 1d6 ao invés de um 1d8 que é dado na tabela da rajada 

prismática no Livro do Jogador). 

Engolir tudo (Ex): Um caos roca pode engolir um oponente agarrado que seja de 

tamanho Enorme ou menor através de um teste bem sucedido de Agarrar (bônus de 

agarrar +65). Uma vez dentro do roca, o oponente recebe 2d8+12 pontos de dano de 

esmagamento e 1d8 pontos de dano de ácido por rodada pelo estômago do pássaro. Um 

teste bem sucedido de Agarrar permite que a criatura que foi engolida possa escalar pelo 

estômago e retornar pelo bico do roca, onde outro teste bem sucedido de Agarrar é 

necessário para que ele se liberte. Como alternativa, uma criatura engolida pode tentar 

abrir caminho cortando através de garras ou uma arma cortante. Causando pelo menos 

25 pontos de dano no estômago (CA 20) e abrindo uma abertura grande o suficiente que 

permite sua escapatória. Assim que uma criatura engolida consiga escapar, espasmos 

musculares fecham o buraco; desta maneira, outro oponente engolido deve cortar seu 



próprio caminho. O estômago de um caos roca pode suportar 2 criaturas Enormes, 8 

Grandes, 32 Medianas, ou 128 pequenas ou criaturas menores.  

Talentos: Uma criatura arremessada por um caos roca após ser agarrado percorre 30m e 

recebe 10d6 pontos de dano. Se o caos roca estiver voando, a criatura recebe o dano 

apropriado da queda. 

 

Tradução, revisão e diagramação: Mariano Brandão Jr. 

http://dragoesdosreinos.wordpress.com 

           

http://dragoesdosreinos.wordpress.com/

