
COLETOR DE CORPOS – (Corpse Gatherer) (Monster Manual II pag. 51) 

Morto-vivo Enorme 

Pontos de Vida: 30d12 

Iniciativa: +2 

Deslocamento: 12m, escavar 3m 

CA: 12 (-4 Tamanho, -2 Des, +8 Natural), toque 4, surpresa 12 

Ataques: Batida +23/+18/+13 corpo a corpo 

Danos: Batida 2d12+18/19-20 

Espaço/Alcance: 6 por 6m 

Ataques especiais: Agarrar aprimorado, 

ingerir cadáveres, engolir tudo 

Qualidades especiais: Aura profana, 

resistência a dano 10/+2, alma conectada, 

resistência a magia 30, traços de morto-

vivo, prole de zumbis 

Testes de Resistência: Fort +10, Ref +8, 

Von +17 

Habilidades: For 34, Des 7, Con -, Int 10, 

Sab 11, Car 15 

Perícias: Escalar +14, Saltar +14, Ouvir 

+20, Procurar +16, Observar +18 

Talentos: Trespassar, Sucesso decisivo 

aprimorado (batida), Iniciativa aprimorada, Ataque poderoso 

Clima/Terreno: Qualquer terra e subterrâneo 

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

ND: 19 

Tesouro: Nenhum 

Tendência: Geralmente neutro 

Progressão: 31-60 Dados de Vida (Colossal) 

 



Um coletor de corpos é um cemitério animado possuidor de inteligência maligna e 

ganância por mais corpos. Ele existe apenas para aumentar seu tamanho e poder se 

alimentando de mais corpos mortos. Ele busca corpos em todos os lugares, de 

cemitérios a campos de batalha até mesmo cenários onde ocorreram desastres naturais.  

 

Um coletor de corpos aparenta, grosseiramente, com um humanoide, mas seu imenso 

corpo é feito de cadáveres, lápides e terra de cemitério. De uma distância, a criatura se 

assemelha com um gigante feito de terra e pedras, porém um exame mais de perto, um 

observador pode detectar ocasionalmente uma mão, cabeça ou outro apêndice de um 

cadáver se projetando de seu corpo.  

 

Acredita-se que essas criaturas são geradas quando ocorre o enterro de um morto-vivo 

ciente (como um vampiro) em solo profano. A mácula persistente do morto-vivo de 

algum modo permeia a terra, ocasionando que o cemitério inteiro – carpos, lápides e 

tudo – se misturem em um voraz monstro morto-vivo.  

 

Coletores de corpos banqueteiam-se com carne morta, mas eles estão mais dispostos a 

criar novos cadáveres matando criaturas vivas. É conhecido que um único coletor de 

corpos pode destruir uma vila inteira para satisfazer sua fome insaciável.  

 

Embora coletores de corpos não sejam malignos, seus traços de morto-vivo se estendem 

para qualquer presa viva que eles devorem. A alma de uma criatura consumida por um 

coletor de corpos fica aprisionada dentro do corpo do monstro juntamente com seu 

cadáver. Desta forma, a alma não pode escapar (então a criatura não pode ser 

ressuscitada) até que o coletor de corpos seja destruído.  

 

COMBATE 

Um coletor de corpos luta tentando esmagar seus oponentes. De tempos em tempos, ele 

também tenta agarrar oponentes importunos e colocar dentro do seu corpo poroso (veja 

Engolir tudo abaixo). Aqueles que são absorvidos são agarrados e presos pelas mãos 

dos cadáveres que compõem o coletor.  

 

Agarrar aprimorado (Ex): Se um coletor de corpos atingir um oponente do seu 

tamanho ou menor com uma batida, ele causa o dano normal e pode iniciar a manobra 

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

+39). Se ele conseguir agarrar, ele pode tentar engolir o oponente na próxima rodada. 

Como alternativa, a criatura tem a opção de conduzir a manobra agarrar normalmente, 

ou simplesmente pode usar sua mão para segurar o oponente (-20 de penalidade nos 

testes de agarrar, mas o coletor de corpos não é considerado agarrado). Em qualquer 

caso, seu próximo teste de agarrar bem sucedido causará automaticamente o dano da 

batida.  

 

Ingerir cadáveres (Sob): O coletor de corpos acrescenta pontos de vida adicionando 

cadáveres a sua forma. Ele ganha 5 pontos de vida para cada cadáver de criatura que ele 

absorva. O coletor de corpos pode exceder o seu limite de pontos de vida desta maneira, 

ganhando quaisquer excessos como pontos de vida temporários. Oponentes que a 

criatura tenha engolido não estarão sujeitas a ingestão até a rodada seguinte a sua morte.  

Engolir tudo (Ex): Um coletor de corpos pode engolir um oponente agarrado que seja 

pelo menos uma categoria de tamanho menor que a sua através de um teste bem 

sucedido de agarrar (bônus de agarrar +39). A criatura não precisa usar sua boca para 



engolir; ele pode simplesmente colocar o oponente em qualquer compartimento do seu 

corpo poroso. Uma vez dentro do coletor, o oponente recebe 1d12+12 pontos de 

contusão por rodada dos cadáveres, lápides e outros objetos dentro do corpo da criatura. 

Um teste bem sucedido de agarrar permite que a criatura engolida se liberte das mãos 

dos mortos dentro do coletor e retornar a superfície do corpo do coletor, onde outro teste 

de agarrar bem sucedido é necessário para se libertar. Como alternativa, uma criatura 

engolida pode tentar cortar o seu caminho para fora com garras ou uma arma cortante. 

Causando pelo menos 25 pontos de dano no coletor de corpos (CA 20) criando uma 

abertura grande o suficiente que permita a fuga. Assim que uma criatura engolida saia, 

os outros corpos que existam próximos fecham o buraco; desta forma, outro oponente 

engolido deve cortar o seu próprio caminho. Um coletor de corpos imenso pode 

comportar em seu corpo 2 criaturas Enormes, 8 Grandes, 32 Medianas ou 128 Pequenas 

ou menores.  

Aura profana (Sob): Um coletor de corpos projeta um campo contínuo de energia 

negativa que emana em um alcance de 30m de diâmetro. A área dentro do campo está 

sobre o efeito, em dobro, da magia profanar (conjurador de 15ª nível), como se o 

coletor de corpos estivesse permanentemente sobre influencia de sua própria divindade. 

Cada teste dentro da área tem -6 penalidade profana. Além disso, cada morto-vivo 

dentro da área (incluindo o coletor de corpos) ganha +2 de bônus profano nas jogadas 

de ataque, dano e testes de resistência, também +2 pontos de vida por Dados de Vida. 

Esta aura perdura por 24 horas após o coletor de corpos tenha passado pela área. 

Alma conectada (Sob): Criaturas mortas e ingeridas pelos coletores de corpos são 

afetadas como se estivessem sobre efeito da magia mente conectada, de maneira que ele 

não pode ser trazido de volta à vida. Destruindo o coletor de corpos anula este efeito. 

Corpos que a criatura devore sem matar não estarão sujeitas a alma conectada.  

Traços de morto-vivo: Um coletor de corpos é imune a efeitos mentais, veneno, sono, 

paralisia, atordoamento, efeitos de morte e necromancia e qualquer efeito que necessite 

de Testes de Fortitude, a menos que o efeito funcione nesse caso. Não está sujeito a 

ataques críticos, danos de contusão, danos de habilidade e energia ou morte por dano 

massivo. Um coletor de corpos não pode ser ressuscitado, a menos que ele queira. A 

criatura possui visão no escuro (18m de alcance).  

Prole de zumbis (Sob): Ao chegar 0 pontos de vida, o coletor de corpos se desfaz em 

seus corpos componentes. A força animadora da criatura permanece entre os corpos que 

compõem o corpo, convertendo eles em zumbis. Após a sua morte, um coletor de corpo 

gera uma quantidade de zumbis igual a seus Dados de Vida (então, um coletor de corpos 

de 30 Dados de Vida, gerará 30 zumbis). A menos que as circunstâncias digam o 

contrário, esses zumbis serão todos de tamanho Médio. Eles agirão normalmente 

enquanto permanecerem na área profana do coletor de corpos morto, mas fora da área o 

efeito se reverte e eles se transformam em corpos normais. 
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