
MACACO ENCAPUZADO 

 

Besta mágica mediana 

Pontos de Vida: 4d10+4 (26 pvs) 

Iniciativa: +2 

Deslocamento: 9m, escalar 9m, voo 12m (ruim) 

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

Ataques: 2 garras +4 corpo a corpo e mordida -1 corpo a corpo 

Danos: garra 1d6, mordida 1d6 

Ataques especiais: Agarrar aprimorado 

Qualidades especiais: Visão no escuro 18m, resistência a dano 5/prata, cura acelerada 

3, visão na penumbra, faro 

Testes de Resistência: Fortitude +5, Reflexos +6, Vontade +2 



Habilidades: Força 11, Destreza 14, Constituição 12, Inteligência 3, Sabedoria 12, 

Carisma 5 

Perícias: Escalar +9, Ouvir +3, Observar +3, Acrobacia +4, Sobrevivência +3 

Talentos: Ataque aéreo 

Clima/Terreno: Florestas tropicais 

Organização: Solitário, par, bando (5-20) 

ND: 2 

Tesouro: 50% de moedas e 50% de bens (sem itens) 

Tendência: Sempre neutro 

Progressão: 5-8 dados de vida (mediano); 9-12 dados de vida (grande) 

Macacos encapuzados habitam o interior das florestas de terras tropicais e subtropicais, 

onde eles planam nos topos das árvores em busca de comida. Esses forrageiros 

subsistem primariamente de uma dieta de frutas e sementes, contudo eles 

ocasionalmente comem pequenos animais que capturam por emboscada dos altos. 

Os macacos encapuzados são chamados assim por causa das abas de pele que se 

estendem dos pulsos até os tornozelos. Quando não estão planando nas copas das 

árvores, essas abas de pele se assemelham as dobras de um capuz.  

COMBATE 

Macacos encapuzados são territorialistas, porém eles raramente atacam a menos que o 

seu número ultrapasse significativamente o número de intrusos. De outro modo, eles 

ficarão na copa das árvores, gritando e arremessando galhos quebrados, sementes e 

frutas meio-comidas nos seus adversários.  

Agarrar aprimorado (Ex): Se um macaco encapuzado acertar um oponente do seu 

tamanho ou menor com ambas as garras, ele causa o dano normal e pode tentar iniciar a 

manobra agarrar como uma ação livre sem provocar ataques de oportunidade (bônus de 

agarrar +4). A criatura tem a opção de conduzir a manobra agarrar normalmente, ou 

simplesmente usar suas garras para segurar o oponente (-20 de penalidade nos testes de 

agarrar, mas o macaco encapuzado não é considerado agarrado). Em outro caso, cada 

teste bem sucedido da manobra agarrar durante as rodadas sucessivas automaticamente 

causa o dano das duas garras. 

Cura acelerada (Ex): Um macaco encapuzado recupera pontos de vida perdidos ao 

índice de 3 por rodada. Cura acelerada não recupera pontos de vida perdidos por fome, 

sede e asfixia e não permite que um macaco encapuzado regenere ou una um membro 

perdido.  



Faro (Ex): Um macaco encapuzado pode detectar a aproximação dos inimigos, farejar 

oponentes escondidos e rastrear através dos cheiros. 
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