
CELESTIAL 

 

Cervidal Extra planar Mediano (Bom) 

Pontos de Vida: 4d8+8 (26 pvs) 

Iniciativa: +3 

Deslocamento: 15m 

CA: 19 (+3 de Destreza, +2 Armadura de Couro, +4 Natural), toque 13, surpresa 16 

Ataques: 2 pancadas +8 corpo a corpo e golpear +6 corpo a corpo 

Danos: pancadas 1d6+4, golpear 1d3+2 

Alcance: 1,5 por 1,5m 

Ataques Especiais: Investida, habilidades similares à magia 

Qualidades Especiais: Traços celestiais, chifres de poder (horn powers), traços 

extraplanares 

Testes de Resistência: Fortitude +6, Reflexos +7, Vontade +7 



Habilidades: Força 18, Destreza 17, Constituição 15, Inteligência 12, Sabedoria17, 

Carisma 16 

Perícias: Equilíbrio +9, Concentração +8, Cura +8, Intimidação +9, Saltar +19, Usar 

instrumento mágico +7 

Talentos: Ataques múltiplos, Ataque poderoso 

Clima/Terreno: Elísio ou qualquer floresta 

Organização: Solitário, Par ou Time (3-6) 

ND: 3 

Tesouro: Nenhum 

Tendência: Geralmente neutro e bom 

Progressão: 5-12 pontos de vida (tamanho médio) 

 

Lupinal Extra planar Mediano (Bom) 

Pontos de Vida: 8d8+8 (44pvs) 

Iniciativa: +5 

Deslocamento: 15m 

CA: 20 (+5 de Destreza, +3 Natural, +2 Armadura de Couro), toque 15, surpresa 15 

Ataques: 2 garras +14 corpo a corpo e mordida +9 corpo a corpo 

Danos: garra 1d4+6, mordida 1d6+3 

Alcance: 1,5 por 1,5m 

Ataques Especiais: Aura de medo, Agarrar aprimorado, habilidades similares à magia, 

Imobilizar 

Qualidades Especiais: Traços celestiais, Desviar projéteis, Resistência a dano 20/+2, 

Traços extraplanares, Faro 

Testes de Resistências: Fortitude +7, Reflexos +11, Vontade +10 

Habilidades: Força 23, Destreza 20, Constituição 13, Inteligência 16, Sabedoria 18, 

Carisma 15 

Perícias: Empatia com animais +13, Equilibrio +16, Escalar +17, Concentração +12, 

Esconder +16, Ouvir +17, Furtividade +16, Observar +17 



Talentos: Prontidão, Ataque poderoso, Rastrear 

Clima/Terreno: Elisio ou qualquer floresta, planícies ou colinas 

Organização: Solitário, par ou matilha (3-8) 

ND: 5 

Tesouro: Nenhum 

Tendência: Geralmente neutro e bom 

Progressão: 9-24 Pontos de vida (tamanho mediano) 

Os planos exteriores que os celestiais chamam de lar abrigam uma variedade de 

criaturas boas. A bondade dos celestiais e de tal qualidade e intensidade que fazem 

muitos paladinos se sentirem diminutos e inadequados quando diante destes seres.  

Criaturas malignas no geral e em particular os demônios são rivais dos celestiais. Eles 

podem não passar todo o seu tempo erradicando todos os tanar’ri e baatezus de cada 

canto dos muitos universos, mas quando eles são confrontados por demônios de 

qualquer tipo, eles raramente recuam.  

Celestiais estão frequentemente envolvidos em longas guerras contra demônios de 

vários tipos, e exércitos de celestiais ocasionalmente batalham com esses inimigos. 

Embora celestiais sejam geralmente criaturas pacificas, eles também são oponentes 

terríveis.  

Todos os celestiais têm aparências graciosas, contudo suas aparências atuais variam 

amplamente. Guardinals, o modelo apresentado aqui, tende a ter tanto características 

humanoides e animais.  

Celestiais falam o idioma Celestial, Infernal e Dracônico. 

COMBATE 

A maioria dos celestiais são armados com uma variedade de ataques não-letais e 

habilidades especiais, que eles guardam para raras ocasiões quando eles precisam lutar 

ou subjugar algum ser bondoso. Contra criaturas malignas ou seres que de alguma 

maneira provocaram a sua fúria, celestiais usarão seus poderes letais com força total. A 

maioria dos celestiais tem excelentes habilidades no corpo a corpo e eles não hesitam 

em combater seus oponentes no mano-a-mano. Como criaturas que não gostam de 

matar, eles são excepcionalmente bons no que fazem.  

Todos os celestiais têm as seguintes características. 

Traços Celestiais: Um celestial pode falar com qualquer criatura que tenham uma 

linguagem como se estivesse sob efeito da magia idiomas (Como um conjurador de 14ª 

nível; sempre ativo). Ele é imune à ataques de eletricidade e petrificação, e tem 



resistência à ácido e frio 20. Além disso, um celestial possui visão na penumbra e bônus 

racial nos testes de resistência de Fortitude +4 contra venenos. 

Traços elementares: Um celestial tem visão no escuro (alcance de 18m). Eles não 

podem ser ressuscitados.  

GUARDINALS 

Os guardinais são o povo do Elísio, assim como os demônios (tanar’ri) são o povo do 

Abismo. A maioria dos guardinais se assemelha com humanos belos e musculosos com 

perceptíveis traços animais. 

Guardinais não são numerosos. No Elisio, eles tendem a viver em pequenos grupos, 

vigiando seus planos de origem de qualquer sinal de problema enquanto percorrem as 

belíssimas paisagens montanhosas em bandos nômades. Eles vivem com simplicidade, 

tirando apenas o necessário da terra.  

Guardinais não toleram o mal ou injustiça. A maioria destes que saem do Elísio, fazem 

isso para procurar por esses erros. Portanto, é raro encontrar um guardinal percorrendo 

os planos por prazer.  

CERVIDAL 

Os mais comuns dos guardinais do Elísio, que se parecem com sátiros, são os cervidais. 

Seu lar é Amoria, a camada mais superior do plano. Cervidais levam muito a sério a 

proteção de Amoria e são raramente visto em outros lugares exceto em tempos de 

grande necessidade. 

O corpo de um cervidal é esbelto, musculoso e coberto com pelos curtos de coloração 

vermelho escuro. Fora a sua pelagem, a característica mais notável de um cervidal é o 

longo par de chifres curvados no topo de sua cabeça. Um cervidal possui cascos em vez 

de pés, mas as suas mãos são como de humanos exceto que as costas das mãos são 

protegidos por duras placas ósseas. Isto permite que ele utilize suas mãos como armas e 

distribua poderosos ataques.  

Cervidais são pacíficos e calmos, mas se for necessário eles formarão o grande volume 

de qualquer exército guardinal. Em combate mano a mano, um cervidal é páreo para 

qualquer baatezu ou tanar’ri de poder comparável, mas cervidais raramente se dão ao 

luxo de lutar com um número equilibrado de oponentes.  

COMBATE 

Os chifres de um cervidal são suas armas favoritas. Ele geralmente começa a batalha 

com investida. Depois, ele usa seus ataques e golpes para tirar proveito no corpo a 

corpo.  

Investida (Ex): Um cervidal pode abaixar a sua cabeça e investir contra um oponente, 

atacando com seus chifres mortais. Além dos benefícios e riscos normais de uma 



investida, esta tática permite que o cervidal faça um ataque simples que causa 1d8+6 

pontos de dano.  

Habilidades Similares à Magia: À vontade – benção, comando, detectar veneno, luz; 

1/day – prender pessoa (hold person), mísseis mágicos, sugestão. Nível de conjurador: 

9ª nível; Teste de resistência: CD 13 + nível da magia. 

Chifres de poder (Horn powers) (Sob): Um cervidal pode emitir qualquer dos 

diversos efeitos pelo toque de seus chifres. Os chifres podem anular qualquer doença ou 

veneno (como a magia neutralizar venenos e remover doenças) em uma criatura tocada, 

dissipar ilusões (como uma magia dissipar magia direcionada, exceto que ela afeta 

apenas as magias da escola de magia: Ilusão e automaticamente é bem sucedido), ou 

dispensar (como a magia dispensar (dismissal)) uma criatura conjurado, invocada ou 

um ser extra planar. Cada um desses poderes dos chifres pode ser usado à vontade como 

uma ação padrão. Exceto quando especificado, todas essas habilidades funcionam como 

as magias correspondentes. Nível do conjurador: 20ª; Teste de resistência: CD 13 + 

nível da magia.  

Perícias: Devido as suas poderosas pernas, um cervidal ganha +8 de bônus racial nos 

testes na perícia Saltar.  

LUPINAL 

Como o próprio nome diz, lupinais são criaturas meio-homem, meio-lobo. Eles estão 

em constante patrulha em busca de invasores malignos no seu território, seja no Elísio 

ou um pedaço do plano material que ele tenha transformado em seu território. Lupinais 

agem de maneira similar aos cervidais que fazem sua moradia fora do Elísio e ajudam 

outros seres em repelir incursões malignas. Talvez por causa da sua sociedade baseada 

em matilhas, lupinais são mais leais que os outros nativos do Elísio. Em atividades de 

grupo, eles trabalham em cooperação e perfeita harmonia. Mesmo lupinais solitários são 

raramente vistos afastados de pelo menos uma hora de distância de outros aliados (ou 

mesmo mais próximo, através da magia passo etéreo).  

A primeira vista, um lupinal pode ser confundido com um lobisomem, com seu longo 

focinho, pelos e suas pernas caninas dobradas ao contrário. Porém os lincantropos são 

selvagens e animalescos, lupinais são inteligentes, régios e equilibrados – porém eles 

ficam rapidamente enfurecidos e ferozes quando são levados a isso.  

COMBATE 

Lupinais são excepcionalmente habilidosos em combate. Eles utilizam ataques de 

matilha (como rodear um oponente, perseguir inimigos e auxiliar em outras ações) com 

grande habilidade. Sua aproximação geralmente envolve emboscadas, enganações e 

sabotagens.  

Aura de medo (Ex): Quando um lupinal uiva, todas as criaturas dentro de uma 

distância de 180m (exceto outros celestiais) que possam ouvir devem fazer um Teste de 



Resistência de Vontade (CD 16). Uma falha, de uma criatura com valor 7 ou menor no 

dado faz com que ela fique em pânico por 4d6 rodadas; resultados no dado com valor de 

8 ou mais faz com que a criatura fique tremendo por 4d6 rodadas. Sucesso não ocasiona 

nada na criatura. Uma vez que a criatura seja afetada por esta habilidade ou tenha 

resistido, ela não pode ser afetada novamente pelo uivo do lupinal por 24 horas.  

Agarrar aprimorado (Ex): Se um lupinal atingir um oponente que seja pelo menos 

uma categoria de tamanho menor que ele com sua mordida, ele causa o dano normal e 

pode tentar iniciar a manobra agarrar como uma ação livre sem provocar ataques de 

oportunidade (bônus de agarrar +14). A criatura tem a opção de conduzir a manobra 

normalmente, ou simplesmente usar as suas mandíbulas para segurar o oponente (-20 de 

penalidade no Teste de Agarrar, mas o lupinal não é considerado como agarrado). Em 

qualquer caso, cada teste bem sucedido de agarrar feito durante sucessivas rodadas 

automaticamente causa dano pela mordida. 

Habilidades similares à magia: À vontade – piscar (blink), nublar (blur), metamorfose 

(change self), escuridão, passo etéreo; 3/dia – cone glacial, curar ferimentos leves, voo, 

misseis mágicos. Nível de Conjurador: 8ª; Teste de Resistência CD 12 + nível da magia. 

Imobilizar (Ex): Um lupinal que acerte uma mordida pode tentar imobilizar o oponente 

como uma ação livre (veja imobilizar no Capítulo 8 do Livro do Jogador) sem fazer 

ataque de toque ou provocar ataques de oportunidade. Se a tentativa falhar, o oponente 

não pode reagir à imobilização do lupinal. 

Desviar projéteis (Ex): Esta habilidade funciona igual ao talento Desviar flechas, 

exceto que o lupinal pode desviar de qualquer projétil e não é necessário que ele esteja 

com as mãos livres (A criatura está desviando, não defletindo o projétil). Esta 

habilidade pode ser utilizada três vezes por rodada.  

Faro (Ex): Um lupinal pode detectar a aproximação dos inimigos, farejar oponentes 

escondidas e rastrear através dos cheiros.  

 

Tradução, Revisão e Diagramação: Mariano Brandão Jr 
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