
ARRAIA DAS NUVENS – (Cloud Ray) (Monster Manual II pag. 49) 

Besta Mágica Colossal 

Pontos de Vida: 30d10+270 (435 pvs) 

Iniciativa: +1 

Deslocamento: Voo 12m (ruim) 

CA: 8 (-8 de Tamanho, +1 de Destreza, +5 

Natural), toque 3, surpresa 7 

Ataques: Mordida +37 corpo a corpo e batida 

com a cauda +32 corpo a corpo 

Danos: Mordida 3d10+15, batida com cauda 

2d8+7 

Espaço/Alcance: 30 por 18m (6m com a 

cauda)   

Ataques especiais: Engolir tudo 

Qualidades especiais: Visão no escuro 18m, 

levitar, visão na penumbra, proteção contra flechas, telecinésia 

Testes de Resistência: Fort +26, Ref +18, Von +10 

Habilidades: For 40, Des 13, Con 28, Int 2, Sab 11, Car 11 

Perícias: Esconder +6*, Ouvir +5, Observar +5 

Talentos: Ataque aéreo, agarrar (B)   

Clima/Terreno: Desertos temperados e quentes, planícies, pântanos e colinas 

Organização: Solitário ou par 

ND: 16 

Tesouro: Nenhum 

Tendência: Sempre neutro 

Progressão: 31-60 Dados de vida (Colossal) 

Arraias das nuvens estão entre as mais majestosas de todas as criaturas voadoras. Eles 

não voam realmente, em vez disso, eles levitam e se impulsionam com suas asas. 

Uma arraia das nuvens possui um corpo enorme, achatado e triangular que se assemelha 

a uma arraia aquática, mas em uma escala imensamente maior. Seu vasto corpo é 



matizado em sombras de azul-escuro e cinza com cores similares, mais claras, na parte 

de baixo. Ao longo de cada lado de seu corpo existe um longo, em forma de asa, pedaço 

de tecido muscular, que é usado para manobrar e propulsionar. Seu abdome afila-se em 

uma longa e ágil cauda, conhecida como zip, que é coberta com espinhos ósseos.  

Com a possível exceção dos dragões, arraias das nuvens não têm predadores 

conhecidos. Eles tipicamente caçam rocas, pegasus, mantícoras, hipogrifos, grifos e 

outras criaturas grandes voadoras. Arraias das nuvens não caçam deliberadamente 

presas humanas, mas eles são conhecidos por devorar vilarejos inteiros quando a 

oportunidade surge.  

COMBATE 

Na maioria das vezes, uma arraia das nuvens ataca simplesmente porque tem fome. Ele 

mergulha na sua presa e tenta agarrar com sua boca de 20m de largura, então voa para 

engolir ela.  

No corpo a corpo, uma arraia das nuvens pode usar seu talento Agarrar, ou ele pode 

bater no oponente com a sua cauda. Quando ele faz a segunda opção, a cauda se move 

tão rapidamente que criam um som trovejante, como o estalar de um chicote.  

Engolir tudo (Ex): Uma arraia das nuvens pode engolir um oponente que seja de 

tamanho Imenso ou menor fazendo um teste bem sucedido de Agarrar (bônus de 

Agarrar +61). A arraia das nuvens, não possui um estômago. Em vez disso ele possui 

uma longa garganta, que em toda a sua extensão é armada com dentes para moer e 

rasgar a comida. Sua garganta termina diretamente no seu intestino, então a arraia deve 

mastigar sua comida minuciosamente para garantir uma digestão adequada. Uma vez 

dentro da garganta da arraia, o oponente recebe 3d10+22 pontos de dano de concussão, 

cortante e perfurante por rodada dos dentes e das contrações musculares. Um teste bem 

sucedido de Agarrar permite que a criatura engolida possa escalar pela garganta e 

retorna pela boca da arraia, onde outro teste bem sucedido é necessário para se libertar. 

Alternativamente, uma criatura engolida pode tentar cortar o seu caminho através de 

garras ou outra arma pequena cortante. Causando pelo menos 25 pontos de dano na 

garganta (CA 20) criando uma abertura grande o suficiente que permita a sua fuga. 

Assim que uma criatura engolida escape, contrações musculares fecham o buraco; Deste 

modo, outro oponente engolido deve abrir a sua própria saída. A garganta de uma arraia 

das nuvens pode suportar 2 criaturas Imensas, 8 Grandes, 32 Médias ou 128 pequenas 

ou menores.  

Levitar (Ex): Uma arraia das nuvens controla sua altitude gerando e manipulando gases 

mais leves que ar dentro do seu corpo. Esta habilidade permite que ele suba 6m por 

rodada ou neutralizando os gases levitantes e deixando a gravidade agir, descendo até 

152m por rodada. Ao contrário do seu imenso volume, a arraia pode manejar uma queda 

e instantaneamente levitar novamente.  

Proteção contra flechas (Sob): Esta habilidade permite que a arraia das nuvens resista 

à maioria dos ataques a distância. Ele funciona como a magia proteção contra flechas 

(Resistência a dano 10/+2 contra projéteis), exceto que o efeito não pode ser dissipado e 

não descarrega após receber certa quantidade de dano. 



Telecinésia (Sob): Sem qualquer tipo de mãos ou patas, a arraia das nuvens usa a 

telecinésia para manipular objetos. Esta habilidade funciona como a magia telecinésia 

(Nível de conjurador 5ª), desta maneira a criatura pode levantar e jogar 50kg. 

Perícias: Graças a sua coloração, uma arraia das nuvens tem bônus racial +16 nos testes 

da perícia Esconder. *Quando ela se cansa de deslizar pelos céus, ele acomoda-se no 

chão para descansar. Através de uma combinação de telecinésia e movimentos das suas 

grandes asas, ela se cobre com poeira, sujeira, rochas, troncos, arbustos e qualquer coisa 

mais que esteja próximo. Enquanto ela está camuflada, seu modificador da perícia 

Esconder aumenta para +32. A arraia pode descansar coberta no chão por algumas horas 

ou algumas semanas.  

Talentos: Uma criatura que é arremessada por uma arraia das nuvens após ter sido 

agarrada percorre uma distância de 30m e recebe 10d6 pontos de dano. Se a arraia das 

nuvens estiver voando, a criatura recebe o dano apropriado da queda. 
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