
COROLLAX – (Monster Manual II pag. 50) 

Besta mágica minúscula 

Pontos de Vida: 1d10 (5 pvs) 

Iniciativa: +3 

Deslocamento: 3m, voo 18m (bom)  

CA: 17 (+2 de Tamanho, +3 de Des, +2 Natural), 

toque 15, surpresa 14  

Ataques: Garra +6 corpo a corpo 

Danos: Garra 1d3-5 

Espaço/Alcance: 70 por 70cm 

Ataques especiais: Rajada de cores 

Qualidades especiais: Visão no escuro 18m, resistência a dano 5/prata, visão na 

penumbra, resistência à magia 12 

Testes de Resistência: Fort +2, Ref +5, Von +2 

Habilidades: For 1, Des 17, Con 11, Int 2, Sab 14, Car 16 

Perícia: Ouvir +4, Observar +4 

Talentos: Acuidade com a arma (garras) 

Clima/Terreno: Florestas quentes 

Organização: Solitário, par ou enxame (5-20) 

ND: ½ 

Tesouro: Nenhum 

Tendência: Sempre neutro 

Progressão: 2-6 Dados de vida (Minúsculo); 7-9 Dados de vida (pequeno) 

Corollaxes são insetívoros arteiros e curiosos que habitam densas florestas em climas 

tropicais e subtropicais. Eles tipicamente aninham em grandes colônias que alcançam 

várias árvores próximas. 

Essas criaturas coloridas são muito curiosas e bastante sociais. Eles podem fornecer a 

um viajante desconhecido companheirismo e divertimento – se não for assustado. Neste 

caso, suas reações defensivas naturais aparecem e o caos se segue.  



Um corollax possui um bico curvado cinza escuro e olhos negros. Sua plumagem varia 

em coloração, mas as penas típicas de um macho são uma mistura do vermelho claro, 

laranja e amarelo e as penugens das fêmeas são ambas marrons ou cinzentas.  

TREINANDO UM COROLLAX 

Um corollax pode ser treinado com um teste bem sucedido de Empatia com Animais 

(CD 23) para aceitar uma criatura em particular (não necessariamente aquela que fez o 

teste) como um membro grupo. Qualquer pássaro treinado não usará sua rajada de cores 

contra um indivíduo designado.  

 

Esses pássaros também são mímicos naturais. Com um teste bem sucedido de Empatia 

com Animais (CD 23), um corollax pode ser treinado para repetir uma frase em 

particular. Cada pássaro é capaz de se lembrar de até nove frases diferentes, contudo 

cada frase requer um teste separado de Empatia com Animais. Os pássaros parecem que 

não compreendem o que eles dizem, contudo, a maioria dos humanoides se arrepende 

de ensinar os pássaros a imitarem a fala – principalmente quando eles não conseguem 

fazer com que eles se calem. 

  

COROLLAXS COMO COMPANHEIROS 
Devido ele ser uma criatura social, um corollax pode algumas vezes ser persuadido a 

aceitar a companhia de humanoides por longos períodos. Se um personagem oferece 

comida e faz um teste bem sucedido de Empatia com Animais (CD 25 se o personagem 

não assustou ou abusou anteriormente do pássaro, senão a CD para o teste será 30), o 

corollax considerará o personagem como uma companhia desejável e o acompanhará 

prontamente em todas as viagens. Um corollax adotado desta maneira se recusará a 

abandonar o personagem enquanto houver comida, cuidado e atenção. Um corollax bem 

tratado, que tenha sido separado contra a vontade, fará todo o possível para se juntar 

novamente a um companheiro, é o companheiro recebe +2 de bônus de circunstância 

em todos os testes subsequentes de Empatia com Animais envolvendo o pássaro. Se o 

corollax é maltratado, ele abandona o companheiro e tentará achar seu próprio caminho 

de volta.  

 

COMBATE 

Corollaxs não são agressivos e não atacam a menos que alguém os ataque ou moleste 

primeiro. Se perturbado, um corollax solta piados agudos e voa ao redor lançando sua 

rajada de cores. Se forçado a combater no corpo a corpo, o pássaro combina as duas 

garras em um único ataque.  

 

Rajada de cores (Sob): Uma vez por rodada, um corollax pode soltar um cone de cores 

vívidas. Esta habilidade funciona como a magia leque cromático (Nível de conjurador: 

1ª, CD 13). A criatura é imune a sua rajada de cores e de outros da sua espécie. 
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