
MORTE RUBRA – (Crimson Death) (Monster Manual II pag. 53) 

 

Morto vivo Médio (Incorpóreo) 

Pontos de Vida: 13d12 (84 pvs) 

Iniciativa: +9 

Deslocamento: Voo 9m (perfeito) 

CA: 17 (+5 Des, +2 Deflexão), toque 17, surpresa 12 

Ataques: 2 toques incorpóreos +11 corpo a corpo 

Dano: Drenar sangue 

Espaço/Alcance: 1,5 por 1,5m 

Ataques especiais: Drenar sangue, segurar 

Qualidades especiais: Subtipo incorpóreo, levantar, 

traços de morto-vivo 

Testes de Resistência: Fort +4, Ref +11, Von +10 

Habilidades: For -, Des 21, Con -, Int 17, Sab 15, Car 

14 

Perícias: Concentração +14, Esconder +21*, Intuir 

direção +7, Ouvir +20, Procurar +13, Observar +20 

Talentos: Prontidão, luta às cegas, reflexos de combate, 

esquiva, especialização, iniciativa aprimorada, reflexos 

rápidos (B), mobilidade, deslocamento (B) 

Clima/Terreno: Qualquer pântano 

Organização: Solitário 

ND: 11 

Tesouro: Padrão 

Tendência: Sempre neutro e mal 

Progressão: 14-26 Dados de Vida (Médio) 

 

Uma morte rubra é uma criatura nevoenta que vive em pântanos, charcos ou qualquer 

outro lugar que tenha uma névoa frequente e densa. Para ocultar a sua presença das 

pessoas, uma morte rubra geralmente carrega o corpo das suas vítimas para seu 

esconderijo, que é um sepulcro que contém os corpos das vítimas e seus tesouros. 

 

Uma morte rubra se parece com uma névoa compacta com uma vaga forma humanoide, 

com torso e braços. A parte inferior do seu corpo termina em um vapor indistinto. Os 

olhos da criatura tem um brilho esbranquiçado, mas não possui outras características 

faciais. Depois que ele se alimenta, o sangue da vítima macha o seu corpo avermelhado 

e enevoado. 



 

COMBATE 

Os ataques de uma morte rubra consistem em estender prolongamentos vaporosos e 

enrolando-os em volta do oponente. A criatura prefere atacar por tocaia e evita alvos 

fisicamente poderosos que poderia facilmente se libertar de seus prolongamentos. 

 

Drenar sangue (Ex): Uma morte rubra drena o sangue, causando 1d4 pontos de dano 

de Constituição imediatamente após segurar um oponente com um prolongamento. 

Cada rodada subsequente que o oponente permaneça preso, a criatura causa 

automaticamente um dano adicional de 1d4 pontos de Constituição. Uma morte rubra 

precisa de sangue, então normalmente ele continuará seu ataque até que consiga causar 

pelo menos 12 pontos de dano de Constituição.  

 

Segurar (Ex): Quando uma morte rubra faz um ataque de toque incorpóreo bem 

sucedido, um de seus prolongamentos envolve seu oponente. As duas criaturas não são 

consideradas agarradas, mas o oponente pode se libertar através de um teste bem 

sucedido de Arte da Fuga ou Agarrar (bônus de agarrar +11). Após conseguir segurar 

um oponente, a morte rubra começa a drenar o sangue (veja acima). 

 

Subtipo incorpóreo: Uma morte rubra pode ser ferida apenas por criaturas incorpóreas, 

armas +1 ou melhores, magias, habilidades similares à magia e sobrenaturais. A criatura 

tem 50% de chance de ignorar qualquer dano de fonte corpórea, exceto por efeitos de 

energia ou feita com armas com toque fantasma. Uma morte rubra pode atravessar 

objetos sólidos, exceto efeitos de energia, à vontade. Seus ataques ignoram armadura 

natural, armadura e escudo, mas efeitos de deflexão e energia funcionam normalmente 

contra ele. Uma morte rubra sempre se move silenciosamente e não pode ser ouvido 

com testes de Ouvir a menos que ele deseje ser ouvido. 

 

Levantar (SM): Como uma ação livre, uma morte rubra pode telecineticamente levantar 

qualquer criatura ou objeto que pese até 136kg. Esta habilidade funciona como a magia 

telecinésia (versão prolongada, conjurador de 12ª nível), exceto que funciona apenas em 

um oponente que já esteja envolvido por um prolongamento de uma morte rubra. Contra 

um oponente se debatendo, a utilização dessa habilidade necessita um teste bem 

sucedido de agarrar (bônus de agarrar +11). 

 

Traços de morto-vivo: Uma morte rubra é imune a efeitos mentais, veneno, sono, 

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

precisem de teste de Fortitude a menos que o efeito funcione nesse caso. Não está 

sujeito a danos críticos, atordoantes, em habilidades, drenos de habilidade e energia ou 

morte por dano massivo. Uma morte rubra não pode ser ressuscitada, a menos que ela 

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

 

Perícias: *A névoa de uma morte rubra dificulta a visão na névoa. Antes de se 

alimentar, a criatura recebe bônus de +8 nos testes de Esconder em áreas esfumaçadas 

ou enevoadas. Após ter se alimentado, o bônus diminui para +4 por causa de sua 

coloração vermelha.                      
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