
HORROR MECÂNICO 

 

Horror Electrum Construto pequeno 

Pontos de vida: 4d10 (22 pvs) 

Iniciativa: +2 

Deslocamento: 9m 

CA: 19 (+1 de Tamanho, +1 de Destreza, +7 Natural), toque 12, surpresa 18 

Ataques: Serra +5 corpo a corpo, ou dardo pressurizado +5 à distância 

Danos: Serra 1d8+1, dardo pressurizado 2d4+1 

Alcance: 1,5 por 1,5m 

Ataques especiais: - 

Qualidades especiais: Traços de construto, imunidade elétrica, mente conectada, 

vulnerabilidade mágica, resistência à magia 17 

Testes de Resistência: Fortitude +1, Reflexos +2, Vontade +3 

Habilidades: Força 12, Destreza 13, Constituição -, Inteligência 5, Sabedoria 14, 

Carisma 5 

Talentos: Tiro certeiro (B), tiro preciso (B) 

Clima/Terreno: Qualquer terra e subterrâneo 

Organização: Par ou componente (3-8) 

ND: 4 



Tesouro: 50% de moedas, 50% de bens (apenas gemas) 

Tendência: Sempre leal e mal 

Progressão: - 

 

Horror Dourado Construto pequeno 

Pontos de vida: 8d10 (44 pvs) 

Iniciativa: +2 

Deslocamento: 9m 

CA: 22 (+1 de Tamanho, +2 de Destreza, +9 Natural), toque 13, surpresa 20 

Ataques: Serra +9 corpo a corpo 

Danos: Serra 1d10+3 

Alcance: 1,5 por 1,5m 

Ataques especiais: relâmpago 

Qualidades especiais: Traços de construto, imunidade elétrica, mente conectada, 

vulnerabilidade mágica, resistência à magia 18 

Testes de Resistência: Fortitude +2, Reflexos +4, Vontade +5 

Habilidades: Força 14, Destreza 15, Constituição -, Inteligência 9, Sabedoria 16, 

Carisma 11 

Talentos: Trespassar (B), Ataque poderoso (B), Separar (B) 

Clima/Terreno: Qualquer terra e subterrâneo 

Organização: Módulo (1-2 mais 3-12 Horrores elétricos) 

ND: 5 

Tesouros: 50% de moedas, 50% de bens (apenas gemas) 

Tendência: Sempre leal e mal 

Progressão: - 

 

Horror de Platina Construto pequeno 

Pontos de vida: 12d10 (66 pvs) 



Iniciativa: +3 

Deslocamento: 12m 

CA: 25 (+1 de Tamanho, +3 de Destreza, +11 Natural), toque 14, surpresa 22 

Ataques: Serra +13 corpo a corpo      

Danos: Serra 1d12+4 

Alcance: 1,5 por 1,5m 

Ataques especiais: relâmpago 

Qualidades especiais: Traços de construto, imunidade elétrica, mente conectada, 

vulnerabilidade mágica, resistência à magia 20 

Testes de Resistência: Fortitude +4, Reflexos +7, Vontade +9 

Habilidades: Força 16, Destreza 17, Constituição -, Inteligência 13, Sabedoria 20, 

Carisma 15 

Talentos: Trespassar (B), trespassar maior (B), ataque poderoso (B), separar (B) 

Clima/Terreno: Qualquer terra e subterrâneo 

Organização: Série (1 mais 1-2 Horrores dourados e 4-16 Horrores elétricos) 

ND: 7 

Tesouro: 50% de moedas, 50% de bens (apenas gemas) 

Tendência: Sempre leal e mal 

Progressão: -  

 

Horror de Adamantine Construto pequeno 

Pontos de vida: 16d10 (88 pvs) 

Iniciativa: +8 

Deslocamento: 15m 

CA: 28 (+1 de Tamanho, +4 de Destreza, +13 Natural), toque 15, surpresa 24 

Ataques: Serra +18 corpo a corpo 

Danos: Serra 2d10+7 

Alcance: 1,5 por 1,5m 



Ataques especiais: Habilidades similares à magia 

Qualidades especiais: Traços de construto, imunidade elétrica, mente conectada, 

vulnerabilidade mágica, resistência à magia 22 

Testes de resistência: Fortitude +5, Reflexos +9, Vontade +12 

Habilidades: Força 20, Destreza 19, Constituição -, Inteligência 17, Sabedoria 24, 

Carisma 21 

Talentos: Trespassar (B), trespassar maior (B), iniciativa aprimorada (B), ataque 

poderoso (B), separar (B) 

Clima/Terreno: Qualquer terra e subterrâneo 

Organização: Assembleia (1 mais 1-2 Horrores de platina, 3-4 Horrores dourados, e   

5-20 Horrores elétricos) 

ND: 9 

Tesouro: 50% de moedas, 50% de bens (apenas gemas) 

Tendência: Sempre leal e mal 

Progressão: - 

Horrores mecânicos são construtos inteligentes de forma aracnídea que vivem de uma 

forma hierárquica coletiva. Eles existem exclusivamente para debulhar grandes 

quantidades de matérias-primas, que eles usam para produzir mais horrores. Essas 

atividades levam os horrores mecânicos dentro de áreas onde o metal pode ser 

encontrado, de minas subterrâneas até áreas civilizadas onde o metal processado 

geralmente já está disponível. Horrores mecânicos ignoram criaturas não mecânicas a 

menos que esses seres se mostrem como uma ameaça ou obviamente possuam metal. A 

busca dos horrores é metódica e eficiente, resultando na destruição de quase tudo no seu 

caminho. Um exército de horrores pode devastar uma nação inteira em questão de 

semanas.  

Um horror mecânico se parece com um aracnídeo mecânico de quatro pernas com o 

tamanho corporal em torno de 60 cm de diâmetro. Ele feito de uma base de metal (como 

ferro) coberto com uma fina camada de metais preciosos e semipreciosos. Uma grande 

gema está embutida na testa da criatura. Uma serra fica localizada na frente da cabeça 

onde a boca normalmente deveria estar. Os mais poderosos horrores mecânicos 

possuem designs mais incríveis que as versões menos poderosas. Servos horrores 

mecânicos que possuem menos metais preciosos são conhecidos, mas eles servem 

hierarquicamente como trabalhadores principalmente.  

Horrores mecânicos se comunicam em sua própria linguagem de sons mecânicos. A 

mente conectada que eles compartilham permite comunicações instantâneas entre os 

indivíduos dentro de uma área de 16 km.  



A lógica indica que uma vez que os horrores são seres mecânicos, alguém ou alguma 

coisa deve os ter criado. O que ocorreu com este ser é desconhecido. Alguns sábios 

teorizam que os horrores de adamantine se rebelaram e mataram o seu criador, depois 

projetaram os outros tipos de horrores mecânicos para servirem como o seu exército.  

COMBATE 

Horrores mecânicos atacam seus oponentes com precisão impiedosa e calculista. 

Horrores inferiores seguem, sem questionar, as ordens de seus superiores, lutando até a 

morte se forem comandados para isso. Em batalha, horrores mecânicos enxameiam ao 

redor dos oponentes perfurando eles enquanto reforços são convocados. O arsenal dos 

horrores mecânicos faz parte deles, então eles não podem ser desarmados. Quando eles 

morrem, a gema na sua testa desintegra e seu corpo funde em uma massa de metal 

derretido.  

Todos os horrores mecânicos compartilham as seguintes qualidades.  

Traços de construto: Um horror mecânico é imune a efeitos mentais, veneno, sono, 

paralisia, atordoamento, doenças, efeitos de morte e necromancia e quaisquer efeitos 

que requeiram Testes de Resistência de Fortitude a menos que o efeito funcione na 

criatura. A criatura não está sujeito a danos críticos, ataques atordoantes, danos nas 

habilidades, dreno de habilidades e energia ou morte por dano massivo. Ele não pode se 

curar, mas pode ser recuperado através de reparos. Ele não pode ser ressuscitado. Um 

horror mecânico possui visão no escuro (alcance de 18m).  

Mente conectada (Ex): Todos os horrores mecânicos dentro de uma área de 16 km de 

distância de um horror dourado, platina ou adamantine estão em constante 

comunicação. Se um deles estiver diante de algum perigo em particular, todos eles 

estarão. Se um no grupo não é surpreendido, nenhum deles será. Nenhum horror 

mecânico em um grupo é considerado flanqueado a menos que todos eles estejam. 

Vulnerabilidade mágica (Ex): Um horror mecânico é suscetível à magia quebrar 

(shatter), que o cega por 1d4+1 rodadas.  

HORRORES ELÉTRICOS 

Horrores elétricos são a tropa de choque dos horrores mecânicos. Eles são mandados 

para fazer o reconhecimento de áreas, avaliar possíveis resistências e vencer quaisquer 

oposições. 

Combate 

Horrores elétricos avançam para o combate em precisas linhas de batalha, com os 

indivíduos espaçados 3m entre cada indivíduo. Eles abrem fogo com uma saraivada de 

dardos pressurizados. Quando estão próximos do inimigo, alguns continuam a atirar os 

dardos no conjuradores ou oponentes que estejam usando ataques à distância, enquanto 

outros retalham os inimigos próximos com as suas serras. Após a batalha, horrores 



elétricos adicionais vasculham a área, recolhendo companheiros caídos e quaisquer 

armas abandonadas para derretê-las e construir novos horrores.  

HORROR DOURADO 

Horrores dourados são os comandantes dos exércitos dos horrores mecânicos. Eles 

supervisionam os horrores elétricos e outros inferiores, certificando que as ordens dos 

seus superiores serão obedecidas.  

Combate 

Horrores dourados batalham atrás das linhas de guardas elétricos, atirando relâmpagos 

nos seus oponentes. No corpo a corpo, atacam a arma do inimigo para destruí-la. Contra 

armas e itens mágicos, a serra de um horror dourado funciona como uma arma +2. 

Relâmpago (SM): A cada 2 rodadas, o monstro pode gerar um relâmpago de 1,5m de 

largura e 12m de comprimento que causa 6d6 pontos de dano. Um teste bem sucedido 

de Reflexos (CD 13) reduz o dano a metade.  

HORROR DE PLATINA 

Horrores de platina são os generais e governadores de todos os horrores mecânicos 

inferiores. São eles que identificam alvos, criam estratégias e decidem quando é melhor 

utilizar outros horrores para alcançar seus objetivos.  

Combate 

Em combate, horrores de platina atiram relâmpagos nos oponentes antes de se 

aproximarem deles. No corpo a corpo, eles usam suas serras para separar as armas e 

armaduras de seus inimigos. Contra armas e itens mágicos, a serra dos horrores de 

platina funciona como uma arma +3. 

Relâmpago (SM): O relâmpago que os horrores de platina produzem são mais 

poderosos que os emitidos pelos horrores dourados. A cada 2 rodadas, os horrores de 

platina podem atirar um relâmpago de 1,5m de largura e 24m de comprimento que 

causa 12d6 pontos de dano elétrico. Um teste bem sucedido de Reflexos (CD 15) reduz 

a metade o dano.  

HORRORES DE ADAMANTINE 

Um horror de adamantine é o líder supremo dos horrores mecânicos. Acredita-se que 

exista apenas um.  

O horror de adamantine dirige a produção do metal e a criação de novos horrores. Ele 

sozinho decide quais novos horrores devem ser feitos; assim ele controla a composição 

do coletivo dos horrores. O horror de adamantine controla o segredo de animar um novo 

corpo construído de um horror.  



Os motivos de um horror de adamantine para a campanha de crescimento agressivo do 

coletivo dos horrores é desconhecido. Alguns sábios especulam que eles disputam para 

destruir culturas rivais; outros alegam que eles querem adquirir a capacidade dos vivos 

de reproduzir. Quaisquer que sejam seus motivos, a criatura é mestre em destruir outras 

civilizações.  

Combate 

Um horror de adamantine devasta seus oponentes com suas habilidades similares a 

magia de longe. No corpo a corpo, eles cortam seus inimigos com a sua serra. Contra 

armas e itens mágicos, a serra de um horror de adamantine funciona como uma arma 

+5. 

Habilidades similares à magia: À vontade – desintegrar, implosão, disjunção de 

Mordenkaine. Nível de conjurador 14; Teste de Resistência CD 15 + nível da magia.               
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