
 

DEMÔNIO – (Demon) (Monster Manual II pag. 56) 

 

Nas incontáveis, quase infinitas camadas do Abismo, demônios crescem em número e 

variedade. Embora todos adotem o caminho da maldade, os tanar’ri se sobressaem como 

os vilões supremos dentro da hierarquia de perversidade Abissal. Essas criaturas estão 

em constante conflito com qualquer força do bem no universo, assim como com os 

diabos leais e baatezu dos Nove Infernos. 

 

O boca abissal, ocultador abissal e devastador abissal são demônios perversos mais 

servis que podem ser encontrados servindo demônios mais poderosos ou mortais 

malignos que tratem com estes seres. Todas as três criaturas falam Abissal e Comum, 

embora bocas abissais e devastadores abissais não falam claramente, graças aos seus 

baixos níveis de Inteligência e bocas cheias de presas. 

 

O jovoc, palrethee, jarilith e kelvezu aparecem aonde seus mestres demônios achem 

melhor utiliza-los, sejam nos trechos escondidos de seus domínios pessoais ou entre os 

mortais no Plano Material.O zovvut, mesmo não sendo um tanar’ri, serve junto dessas 

criaturas. Todos os cinco demônios falam Abissal, Celestial e Dracônico. 

 

COMBATE 
Demônios são a ferocidade personificada. Eles desejam atacar qualquer criatura – 

mesmo outros demônios – apenas por diversão. Demônios apreciam aterrorizar suas 

vítimas antes de assassina-las, e eles normalmente os devoram. Muitos demônios são 

capazes de criar escuridão, desta maneira eles frequentemente obscurecem a visão de 

seus inimigos antes de entrar em batalha. 

Todos os demônios têm em comum as seguintes habilidades. 

 

Traços de extraplanar: Um demônio tem visão no escuro (18m de alcance). Não pode 

ser ressuscitado. 

Além disso, todos os tanar’ri têm em comum as seguintes habilidades. 

 

Traços de Tanar’ri: Tanar’ri podem se comunicar telepaticamente com qualquer 

criatura numa área de 30m que possua uma linguagem. Exceto quando especificado na 

descrição, um tanar’ri é imune à eletricidade e veneno e possui resistência à ácido 20, 

resistência a frio 20 e resistência a fogo 20. 

 

Invocar Tanar’ri (SM): Todos os tanar’ri podem invocar outros tanar’ri para ajuda-los. 

Esta habilidade funciona como a magia invocar criaturas de nível apropriado, exceto que 

possui apenas uma chance limitada de sucesso. Role um d% e compare o resultado com 

as chances de sucesso da criatura. Em caso 

de falha, nenhum tanar’ri responde ao 

chamado. Tanar’ri invocados retornam 

automaticamente após 1 hora haver 

passado. Um tanar’ri que já tenha 

invocado não pode utilizar novamente sua 

habilidade por 1 hora. A maioria dos 

tanar’ri não usam sua habilidade de 

invocação tão facilmente, já que eles os  

deixam em débito com a criatura invocada. 



Geralmente eles só a utilizam quando é preciso para salvar suas vidas.   

 

BOCA ABISSAL 

Uma boca abissal é uma criatura nojenta que consiste principalmente de dentes. Seu 

apetite é lendário, é conhecido que uma boca é capaz de consumir as melhores partes de 

um centauro em menos de um minuto. 

 

Uma boca abissal se parece com uma grande boca cheia de presas com alguns apêndices 

atarracados. Ele se esconde em uma nebulosa sombra marrom. 

 

Combate 

Bocas abissais servem como tropas de choques nos exércitos malignos. Como eles tem 

ausência de ataques à distância, eles geralmente avançam para o combate corpo a corpo o 

mais breve possível, onde suas presas fazem o resto. 

 
 Boca abissal 

Extraplanar Médio 

(Caotico e Mal) 

Ocultador abissal 

Extraplanar Pequeno 

(Caotico e Mal) 

Devastador abissal 

Extraplanar Grande 

(Caotico e Mal) 

Pontos de Vida: 2d8+2 (11 pvs) 2d8+2 (11 pvs) 3d8+9 (22 pvs) 

Iniciativa: +0 +2 +4 

Deslocamento: 9m 12m 15m 

CA: 15 (+5 Natural), toque 

10, surpresa 15 

15 (+1 de Tamanho, +2 

Des, +2 Natural), toque 

13, surpresa 13 

17 (-1 de Tamanho, +4 

Des, +4 Natural), toque 

13, surpresa 13 

Ataques:  Mordida +5 corpo a 

corpo 

2 garras +5 corpo a 

corpo 

Ferrão +6 corpo a 

corpo 

Danos: Mordida 2d8+4 Garra 1d2 Ferrão 1d4+4 mais 

veneno 

Espaço/Alcance: 1,5m por 1,5m 1,5m por 1,5m 1,5m por 3m 

Ataques especiais: Rasgar o caído - Veneno 

Qualidades especiais: Traços de extraplanar Traços de extraplanar Resistência a ácido 20, 

resistência a frio 20, 

imunidade a veneno, 

traços de extraplanar, 

faro 

Testes de Resistência: Fort +4, Ref +3, Von 

+2 

Fort +4, Ref +5, Von 

+5 

Fort +6, Ref +7, Von 

+4 

Habilidades: For 17, Des 10, Con 

13, Int 6, Sab 9, Car 8 

For 10, Des 15, Con 

12, Int 13, Sab 14, Car 

9 

For 17, Des 19, Con 

17, Int 6, Sab 12, Car 8 

Perícias: Escalar +7, Saltar +7, 

Ouvir +5, Observar +1 

Esconder +9, Ouvir +7, 

Furtividade +7, 

Observar +7 

Saltar +7, Ouvir +6, 

Furtividade +6, Sentir 

motivação +4, 

Observar +4, 

Sobrevivência +2 

Talentos: Prontidão  Especialidade em arma 

(garra) 

Foco em arma (ferrão) 

Clima/Terreno: Qualquer terra e 

subterrâneo 

Qualquer terra e 

subterrâneo 
Qualquer terra e 

subterrâneo 
Organização: Solitário, par ou 

gangue (3-5) 

Solitário, par ou 

gangue (3-5) 
Solitário, par ou 

gangue (3-5) 
ND: 2 2 5 

Tesouro: Nenhum Nenhum Nenhum 



Tendência: Sempre caótico e mal Sempre caótico e mal Sempre caótico e mal 
Progressão: 3-4 Dados de Vida 

(Médio); 5-6 Dados de 

Vida (Grande) 

3-4 Dados de Vida 

(Pequeno); 5-6 Dados 

de Vida (Médio) 

4-6 Dados de Vida 

(Grande); 7-9 Dados de 

Vida (Enorme) 

   
Rasgar o caído (Ex): Um boca abissal adora rasgar os seus oponentes caídos. Ele 

automaticamente causa 2d8 +4 pontos de dano para qualquer oponente que caia em 

combate corpo a corpo. 

 

OCULTADOR ABISSAL 
Este demônio é pequeno, mas maligno. Gangues de ocultadores abissais geralmente 

espreitam nos exércitos malignos e invadem grupos para procurar e eliminar inimigos das 

outras tropas. 

 

Um ocultador abissal parece com um macaco pelado com mãos e pés grandes. Corcovas 

de chifres correm ao longo do topo da cabeça até a base da espinha. Embora sejam 

capazes de andar em dois pés, ele habitualmente rastejam em quatro pés, mantendo seu 

corpo próximo do chão.  

 

Combate 

Ocultador abissal adoram espreitar a sua presa, então atacam em grupo. Suas vítimas 

raramente tem tempo de soar o alarme. 

 

DEVASTADOR ABISSAL 

O devastador abissal é um híbrido grotesco – parte demônio, parte hiena, nojento no todo. 

Embora sua exata origem não seja clara, acadêmicos concordam que ele é o resultado da 

luxúria demoníaca, que não tem limite e resultam em todas as maneiras de cruzamentos 

bizarros.  

 

Um devastador abissal possui olhos malignos e mandíbulas alongadas cheia de dentes. 

Camadas de escamas se escondem pelo seu grosseiro e desgrenhado pelo e uma linha de 

espinhos curvados se projetam de sua costa. Sua longa e verrugosa cauda é equipada com 

um ferrão. Um espécime crescido de qualquer gênero tem 1,5m de altura no alto de seus 

ombros, medindo aproximadamente 3m de comprimento do focinho até a cauda e pesam 

quase 900kg. 

 

Combate 

Esses demônios são notoriamente agressivos e de péssimo temperamento. Eles tendem a 

atacar qualquer um que vejam ou farejem, atacando-os repetidamente com seus ferrões. 

 

Apesar de sua formidável dentição, devastadores abissais não usam mordidas. Suas fracas 

mandíbulas são usadas apenas para rasgar a presa que já tenha sucumbido a seu veneno. 

 

Veneno (Ex): Um devastador abissal transmitir seu veneno (teste de Fortitude CD 14) 

com cada ferroada bem sucedido. Os danos primários e secundários é o mesmo (2d6 

pontos de dano de Força). 

 

Faro (Ex): Um devastador abissal pode detectar aproximação de inimigos, farejar 

oponentes escondidos e rastrear pelos cheiros. 

 
 Jovoc (Tanar’ri) Palrethee (Tanar’ri) Zovvut Extraplanar 



Extraplanar Pequeno 

(Caótico, Mal) 

Extraplanar Médio 

(Caótico, Mal, Fogo) 

Médio (Caótico, Mal) 

Pontos de vida: 4d8+18 (36 pvs) 8d8+24 (60 pvs) 10d8+20 (65 pvs) 

Iniciativa: +2 +3 +1 

Deslocamento: 9m 9m 9m 

CA: 16 (+1 Tamanho, +2 

Des, +3 Natural), toque 

13, surpresa 14 

23 (+3 Des, +10 

Natural), toque 13, 

surpresa 20 

20 (+1 Des, +9 

Natural), toque 11, 

surpresa 19 

Ataques: 2 garras +6 corpo a 

corpo e mordida +1 

corpo a corpo 

espada longa 

flamejante +1  +14/+9, 

ou 2 batidas +12 corpo 

a corpo 

2 golpes +13 corpo a 

corpo 

Danos: Garra 1d3+1, mordida 

1d4 

Espada longa 

flamejante +1 1d8+7/ 

19-20 mais 1d6 de 

fogo, batida 1d8+4 

Garra 1d12+3 

Espaço/Alcance: 1,5m por 1,5m 1,5m por 1,5m 1,5m por 1,5m 
Ataques especiais: - Queimadura 

demoníaca, habilidades 

similares à magia 

Olhar drenador, 

habilidades similares à 

magia  

Qualidades especiais: Aura de retribuição, 

resistência à dano 

5/prata, cura acelerada 

5, traços de 

extraplanar, resistência 

à magia 13, invocar 

tanar’ri, traços de 

tanar’ri 

Resistência à dano 

20/+2, escudo ardente, 

subtipo fogo, traços de 

extraplanar, resistência 

à magia 18, invocar 

tanar’ri, traços de 

tanar’ri 

Gerar cria, resistência à 

dano 20/+2, traços de 

extraplanar, resistência 

à magia 20   

Testes de resistência: Fort +7, Ref +6, Von 

+4 

Fort +9, Ref +9, Von 

+7 

Fort +9, Ref +8, Von 

+10 

Habilidades: For 12, Des 15, Con 

16, Int 7, Sab 10, Car 7 

For 19, Des 16, Con 

16, Int 13, Sab 12, Car 

11 

For 17, Des 13, Con 

15, Int 14, Sab 16, Car 

14 

Perícias: Esconder +8, Ouvir +7, 

Procurar +3, Sentir 

motivação +3, 

Observar +7 

Blefar +10, Diplomacia 

+10, Esconder +9, 

Intimidação +2, 

Conhecimento 

(qualquer um) +12, 

Ouvir +6, Sentir 

motivação +12, 

Procurar +12, 

Identificar magia +6, 

Observar +8 

Blefar +10, 

Concentração +12, 

Diplomacia +6, 

Esconder +11, 

Intimidação +4, Ouvir 

+13, Furtividade +11, 

Espionar +15, Sentir 

motivação +16, 

Identificar magia +8, 

Observar +18 

Talentos: Vitalidade (x2) Esquiva, 

Especialização, Foco 

em arma (espada 

longa) 

Prontidão, Esquiva, 

Mobilidade 

Clima/Terreno: Qualquer terra e 

subterrâneo 

Qualquer terra e 

subterrâneo 
Qualquer terra e 

subterrâneo 
Organização: Solitário, par ou 

gangue (3-4) 

Solitário Solitário ou esquadrão 

(1 mais 2-4 wights) 

ND: 5 8 9 

Tesouro: Padrão Nenhum Padrão 

Tendência: Sempre caótico e mal Sempre caótico e mal Sempre caótico e mal 
Progressão: 5-8 Dados de Vida 9-12 Dados de Vida 11-16 Dados de Vida 



(Pequeno); 9-12 Dados 

de Vida (Médio) 

(Médio) (Médio) 

 

JOVOC 
Esses pequenos, perversos demônios de coração maligno nasceram para criarem 

contendas. Esta habilidade de infligir o dano que recebem nos outros os tornam valiosos 

nas linhas de frente dos exércitos tanar’ri. Uma unidade de jovocs pode absorver 

repetidos golpes e magias dos inimigos e ainda sobreviver para devolver a sua exata 

vingança. 

 

Um jovoc é uma criatura de forma 

humanoide inchada e sem pelos de 1,20m 

de altura. Ele se parece com um corpo 

machucado e espancado de um gnomo que 

foi deixado para apodrecer no calor do 

verão, e o fedor que emana de sua pele 

áspera deixa clara esta impressão. Sua pele 

é azul escura ou preta, e seus olhos são 

piscinas vagas e negras. Cada um dos 

longos braços da criatura termina em uma 

mão de três dedos de garras avermelhadas, 

eternamente manchada com a cor do 

sangue. 

 

Combate 

Jovocs não são especialmente inteligentes, 

mas eles são rápidos e experientes em 

tocaias e sabem tirar vantagem do seu pequeno tamanho. Anos de treinamento e 

experiência os ensinou a tirar vantagem de sua aura de retribuição e habilidade de cura 

acelerada. Eles geralmente adotam uma estratégia de atacar e se afastar, atacando um 

grupo de inimigos para causar o máximo de dano possível, então se afastando por 

algumas rodadas para se recuperar.  

 

Alternativamente, jovocs lutam em duplas ou trios para utilizar suas táticas favoritas. 

Espreitando um pouco além dos limites das áreas inimigas (preferencialmente escondido 

por escuridão, um muro ou alguma outra barreira), eles começam a se atacar, acertando 

automaticamente. Esses ataques causam dano total não apenas aos jovocs, mas a qualquer 

um dentro da área de sua aura de retribuição. Após uma ou duas rodadas para que a sua 

cura acelerada feche suas feridas, as criaturas começam a se atacar novamente. 

 

Aura de retribuição (Sob): Este efeito está sempre ativo em uma área de 9m que se 

propaga a partir do jovoc como centro. Sempre que a criatura sofra qualquer tipo de dano, 

todo não tanar’ri dentro da área imediatamente recebe uma quantidade igual de dano. Um 

teste bem sucedido de Fortitude (CD 15) reduz a metade. (Por exemplo, se um oponente 

causa 12 pontos de dano a um jovoc, esse oponente e qualquer outro não tanar’ri dentro 

de 9m recebe automaticamente 12 pontos de dano cada, ou 6 pontos com um teste bem 

sucedido de Fortitude). Independentemente da fonte do dano ao jovoc, o dano causado a 

um não tanar’ri através deste efeito não está sujeito a anulação nem redução por 

resistência, imunidade, redução de dano, resistência mágica, ou qualquer outro tipo. 

 



Cura acelerada (Ex): Um jovoc recupera pontos de vida perdidos ao uma taxa de 5 por 

rodada. Cura acelerada não recupera pontos de vida perdidos por fome, sede ou 

sufocamento e não permite que o jovoc faça crescer ou reconecte novamente um membro 

perdido. 

 

Invocar Tanar’ri (SM): Uma vez por dia, um jovoc pode tentar invocar outro jovoc com 

25% de chance de sucesso. 

 

PALRETHEE 

De acordo com as lendas, palrethees foram uma vez demônios que ansiavam pelo 

domínio do Abismo como os balors. Apesar de sua grande malícia e sadismo, essas almas 

perdidas falharam em alguma prova de fogo e agora eles queimam por toda a eternidade. 

Muitos balors usam palrethees como sargentos e mensageiros, tendo grande prazer em 

reforçar as ambições desses demônios por posições. Esta conexão entre os dois tipos de 

tanar’ri emprestou credibilidade as histórias dos bardos sobre a origem dos palrethees. 

 

Um palrethee é alto, magro de forma humanoide com pele azul e vermelho sangue e asas 

vestigiais, esbranquiçadas e ósseas. Todo o seu corpo é coberto por fogo. A criatura pode 

alterar a aparência das suas chamas à vontade, fazendo-as aparecer como translúcidas e 

fantasmagóricas ou vermelhas-alaranjadas como as de uma forja ou mesmo azul-

esbranquiçado e delicadas. Não importa como as chamas aparentam, seus efeitos 

permanecem inalterados. 

 

Combate 

Palrethees possuem todas as habilidades de combate necessárias para se unir ao furor da 

batalha, mas esses demônios arrogantes geralmente acreditam que estão acima dessas 

atribuições triviais que recebem. Desesperados por magia, almas mortais ou outra forma 

que os daria poder, eles tentam fazer barganhas, usar homens como ferramentas ou 

enganar mortais incautos a fazer seus afazeres. 

 

Quando forçados ao combate, um palrethee geralmente usa a habilidade similar à magia 

medo primeiro para dispersar o máximo de oponentes possíveis, então avançam para o 

corpo a corpo com a sua espada longa flamejante.  

 

Queimadura demoníaca (Ex): Qualquer criatura atingida pelo ataque de um palrethee 

deve ser bem sucedido em um teste de Reflexos (CD 17) ou pegará fogo. As chamas 

queimam por 1d4 rodadas (veja Pegando Fogo no Capítulo 3 do Livro do Mestre). Uma 

criatura em chamas pode fazer uma ação equivalente a de movimento para extinguir as 

chamas.  

 

Habilidades similares à magia: À vontade – detectar o bem, detectar magia, ver o 

invisível; 1/dia – medo (9m de raio). Conjurador de 8ª nível; CD 10 + nível da magia. 

 

Escudo ardente (SM): Um palrethee está coberto de chamas ardentes que causa dano 

para cada criatura que os ataquem no corpo a corpo com arma natural ou não. Um ataque 

que cause dano normal para o palrethee (assumindo que sua redução de dano seja 

superada), mas ao mesmo tempo o atacante recebe 1d6+8 pontos de dano de fogo 

(resistência à magia se aplica; conjurador de 8ª nível). Armas com alcance maior, como 

uma lança longa, não expõe seu usuário a isto. 

 



Subtipo Fogo (Ex): Um palrethee é imune a danos de fogo, mas recebem o dobro do 

dano por frio a menos que seja bem sucedido em um teste de resistência que reduz o dano 

à metade. Em cada caso, a criatura recebe a metade do dano em caso de sucesso e o dobro 

do dano em caso de falha.  

 

Invocar Tanar’ri (SM): Uma vez por dia, um palrethee pode tentar invocar outro 

palrethee com 30% de chance de sucesso.  

 

Traços de Tanar’ri: Diferente da maioria dos tanar’ri, palrethees não tem resistência a 

ataques de frio. 

 

ZOVVUT 

Zovvuts são as crias de alguns terríveis príncipes demônios. O primeiro deles foi criado 

durante terríveis rituais de sangue séculos atrás. Rumores ligam os zovvuts ao mestre dos 

demônios e necromancia conhecido como Orcus, embora o segredo da criação da criatura 

tenha se tornado bastante conhecido entre os lordes do Abismo. Agora zovvuts podem ser 

encontrados em muitas regiões do Abismo assim como no Plano Material, executando as 

tarefas de alguém poderoso o suficiente para intimida-los.  

 

Zovvuts são geralmente usados como agentes em conjunto com demônios mais 

combativos – esses últimos mantém os inimigos sobre controle enquanto os zovvuts usam 

seu ataque de olhar para aniquila-los. Zovvuts guardam rancor de qualquer criatura com 

poder para comanda-los, e como outros demônios, eles estão constantemente buscando 

enfraquecer e trair a autoridade. 

 

Um zovvut é uma criatura de forma humanoide de pele pálida e sem pelos. Seus braços 

terminam em garras farpadas e afiadas que são projetadas para rasgar a carne. Asas 

imundas e com penas ascendem dos ombros do zovvut. Um terceiro olho está localizado 

no centro da testa. 

 

Combate 

Zovvuts não temem o combate. Embora sejam mais fracos que outros demônios em 

termos de habilidades de combate, eles confiam em seu ataque de olhar para levar seus 

oponentes à submissão. 

 

Olhar drenador (Sob): Qualquer criatura viva dentro de uma área de 9m de um zovvut 

que encare os seus olhos brilhantes e vermelhos deve ser bem sucedido em um teste de 

Vontade (CD 17) ou ganhará um nível negativo. Para cada nível negativo concedido, o 

zovvut recupera 5 pontos de dano. Se a quantidade de cura é maior que o dano que a 

criatura tenha sofrido, ele ganhará pontos de vida extras. Se o nível negativo não for 

removido (com uma magia como restauração) antes que tenha passado 24 horas, o 

oponente que foi afetado deve ser bem sucedido em um teste de Fortitude (CD 17) para 

remover o efeito. Falha significa que o nível do oponente (ou Dado de Vida) será 

reduzido em um. 

 

Habilidades similares à magia: À vontade – clarividência/clariaudiência, escuridão, 

profanar, detectar o bem, detectar pensamentos, destruição, sugestão, teletransporte 

maior (em si mais 22kg de objetos apenas). Conjurador de 12ª nível. CD 12 + nível da 

magia. 

 



Gerar cria (Sob): Qualquer humanoide morto pelo olhar do zovvut (níveis negativos e 

Dados de Vida atuais, drenados abaixo do 1ª nível) se torna um wight em 1d4 rodadas. 

Esta criatura estará sobre comando do zovvut que o matou e se manterá escravizado até 

que tanto ele ou o zovvut morram. Uma cria não possui nenhuma habilidade que tinha em 

vida. 

 
 Jarilith (Tanar’ri) 

Extraplanar Grande 

(Caótico, Mal) 

Kelvezu (Tanar’ri) 

Extraplanar Médio (Caótico, 

Mal) 

Pontos de Vida: 10d8+8 (125 pvs) 12d8+36 (90 pvs) 

Iniciativa: +9 +14 

Deslocamento: 18m 9m, voo 18m (bom) 

CA: 32 (-1 Tamanho, +9 Des, +14 

Natural), toque 18, surpresa 23 

35 (+10 Des, +15 Natural), 

toque 20, surpresa 35 

Ataques: 2 garras +22 corpo a corpo e 

mordida +19 corpo a corpo 

Cimitarra do grande ferimento 

+1 +16/+11/+6 corpo a corpo e 

adaga do ferimento maior +1 

+16/+11 corpo a corpo 

Danos: Garra 2d6+12 /18-20 /x3, 

mordida 2d8+6 /18-20 /x3 

Cimitarra do grande ferimento 

+1 1d6+6 /18-20 mais veneno, 

adaga do ferimento +1 1d4+3 

/19-20 mais veneno 

Espaço/Alcance: 3m por 1,5m 1,5m por 1,5m 

Ataques especiais: Presença aterradora, agarrar 

aprimorado, bote, rasgar 2d6 

+6 /18-20, habilidades 

similares à magia 

Veneno, ataque furtivo +8d6, 

habilidades similares à magia 

Qualidades especiais: Crítico aumentado, resistência 

a dano 30/+3, traços de 

extraplanar, faro, resistência a 

dano 25, invocar tanar’ri, 

traços de tanar’ri  

Resistência a dano 20/+2, 

detecção aprimorada, evasão, 

traços de extraplanar, 

resistência a magia 26, invocar 

tanar’ri, traços de tanar’ri, 

esquiva sobrenatural 

Testes de resistência: Fort +15, Ref +16, Von +8 Fort +11, Ref +18, Von +11 

Habilidades: For 35, Des 29, Con 27, Int 8, 

Sab 12, Car 14 

For 21, Des 31, Con 16, Int 17, 

Sab 16, Car 16 

Perícias: Equilíbrio +14, Escalar +14, 

Concentração +21, Esconder 

+22*, Saltar +14, Ouvir +12, 

Furtividade +25, Procurar +4, 

Observar +12  

Blefar +15, Concentração +15, 

Diplomacia +7, Esconder +33, 

Intimidação +5, Conhecimento 

(qualquer um) +13, Ouvir +18, 

Furtividade +33, Procurar +18, 

Sentir motivação +16, 

Identificar magia +13, 

Observar +18 

Talentos: Ataque múltiplo, ataque 

poderoso, foco em arma (garra)  

Ambidestria, Iniciativa 

aprimorada, Lutar com duas 

armas aprimorada, lutar com 

duas armas 

Clima/Terreno: Qualquer terra e subterrâneo Qualquer terra e subterrâneo 

Organização Solitário, par ou grupo (6-10) Solitário 

ND: 13 18 

Tesouro: Padrão Padrão de moedas; padrão de 

itens mais cimitarra do 

ferimento maior +1 e adaga de 



ferimento +1 

Tendência: Sempre caótico mal Sempre caótico mal 

Progressão: 11-23 Dados de Vida (Grande); 

24-30 Dados de Vida (Enorme) 

13-24 Dados de Vida (Médio) 

   

JARILITH 

Jariliths, são as bestas caçadoras de elite do Abismo, são terríveis criaturas felinas 

conjuradas dos pesadelos de gerações de mortais. Eles preferem a carne demoníaca e se 

sentem confortáveis caçando suas presas favoritas em desertos, selvas, ruínas ou 

florestas. Jariliths são notoriamente difíceis de controlar, mesmo o mais poderoso dos 

balor deve ter cuidado com eles. Eles sentem a fraqueza, e para eles qualquer outro 

criatura e mais fraca. 

 

Um jarilith se parece fracamente com um leão macho, completo com uma gloriosa juba. 

Longos dentes se estendem da mandíbula, e suas garras são maiores. O revestimento 

vermelho-sangue da criatura revela a sua origem, mas eles atacam tão rapidamente que a 

única pista que a maioria das vítimas percebe de sua 

presença é um leve cheiro de enxofre. 

 

Jariliths não falam, mas eles entendem Abissal. Eles se 

comunicam silenciosamente com outros através de 

telepatia. 

 

Combate 

Um jarilith é um oponente direto e inflexível em batalha. 

Normalmente, ele confia no seu Ataque Poderoso e sua 

habilidade de aumentar o acerto crítico para causa 

quantidades de danos horríveis para seus inimigos. 

Embora eles normalmente não precisem da vantagem, 

jariliths preferem emboscar seus oponentes.  

 

Presença aterradora (Ex): Quando um jarilith investe ou 

ataca, ele inspira terror para todas as criaturas dentro de 

9m que possuam Dados de Vida ou níveis menores que o dele. Cada oponente 

possivelmente afetado deve ser bem sucedido em um teste de Vontade (CD 17) ou ficará 

abalado – uma condição que dura mesmo que o oponente já esteja fora de alcance. Um 

teste bem sucedido deixa o oponente imune à presença aterradora do jarilith por 24 horas. 

 

Agarrar aprimorado (Ex): Se um jarilith acertar um oponente que seja pelo menos uma 

categoria de tamanho menor que ele com uma mordida, ele causa o dano normal e pode 

tentar iniciar a manobra agarrar como uma ação livre sem provocar um ataque de 

oportunidade (bônus de agarrar +26). Se ele conseguir agarrar, pode tentar rasgar na 

mesma rodada. Após isso, o jarilith tem a opção de conduzir a manobra agarrar 

normalmente, ou simplesmente usar sua mandíbula para segurar o oponente (-20 de 

penalidade nos testes de agarrar, mas o jarilith não é considerado agarrado). Em qualquer 

caso, cada teste de agarrar bem sucedido feito durante as rodadas seguintes 

automaticamente causa o dano da mordida e permite que ele tente rasgar novamente. 

 

Bote (Ex): Se um jarilith fizer uma investida, ele pode fazer um ataque total (incluindo 

uma tentativa de rasgar, veja abaixo) mesmo que ele esteja em movimento. 

 



Rasgar (Ex): Em qualquer rodada que o jarilith esteja agarrando um oponente (veja 

agarrar aprimorado, acima), ele pode fazer dois ataques de rasgar (+ 21 corpo a corpo) 

com as suas pernas traseiras causando 2d6+6 pontos de dano cada. O jarilith também 

pode tentar rasgar o oponente quando ele faz o bote no inimigo. 

 

Habilidades similares à magia: À vontade – clarividência/clariaudiência, escuridão, 

detctar o bem, detectar pensamentos, destruição. Conjurador de 12ª nível. CD 12 + nível 

da magia. 

 

Crítico aumentado (Ex): A margem de ameaça de ataque crítico de uma jogada de 

ataque de um jarilith é de 18-20. Um ataque crítico bem sucedido com mordida, garras ou 

rasgar causa o triplo do dano. 

 

Faro (Ex): Um jarilith pode detectar a aproximação dos inimigos, farejar inimigos 

escondidos ou rastrear através dos cheiros. 

 

Invocar Tanar’ri (SM): Uma vez por dia, um jarilith pode tentar invocar outro jarilith 

com 35% de chance de sucesso. 

 

Perícias: Um jarilith recebe um bônus de +4 racial nos testes de Equilíbrio, Esconder e 

Furtividade. *Em áreas de grama alta ou vegetação densa, seu bônus de Esconder 

aumenta para +12. 

 

KELVEZU 
Mariliths agem como generais nos exércitos tanar’ris e balors são os grande aristocratas 

da hierarquia do Abismo. Ambos acham os serviços dos kelvezus – os infiltradores e 

assassinos do reino demoníaco – bastante úteis. Kelvezus raramente lideram tropas; ao 

invés disso, eles removem, de forma precisa, oponentes específicos (como diabos, 

demônios competidores ou mortais obstinados) de acordo com as ordens de demônios 

mais poderosos. 

 

O kelvezu é notável entre os maiorais dos tipos demoníacos, devido ao seu tamanho – 

dificilmente alcançar 1,5m de altura. Por causa de seu tamanho e sua forma humanoide, 

ele pode ser confundido com um humano se ele usar um pouco de disfarce para esconder 

a sua pele rosa-avermelhada. 

 

Combate 

Kelvezus atacam pela furtividade, confiando não apenas na sua invisibilidade, mas 

também em seu dom para se esconder e espreitar. Como suas contrapartes mortais, esses 

assassinos tentam despachar seus alvos rapidamente. Se não conseguirem, eles recuam e 

atacam novamente quando as condições forem favoráveis. Todo kelvezu carrega uma 

cimitarra do grande ferimento +1 (veja abaixo) que se assemelha com a cauda de uma 

serpente e uma adaga do ferimento +1 que se parece com as presas de uma serpente. 

 

Veneno (Ex): Um kelvezu continuamente reveste suas armas com veneno (Fortitude CD 

19) produzido com as pontas de seus dedos. Os danos primários e secundários são os 

mesmos (1d6 de dano de Constituição). O veneno de um kelvezu é altamente perecível, 

tornando-se inerte após 1 minuto que a criatura deixe de aplica-lo. 

 



Ataque furtivo (Ex): Qualquer momento que o alvo do kelvezu perca o bônus de 

Destreza ou quando ele for flanqueado pelo kelvezu, o ultimo causa um dano adicional de 

+8d6 em um ataque corpo a corpo bem sucedido. 

  

Habilidades similares a magia: À vontade – escuridão profunda, profanar, detectar o 

bem, detectar a ordem, dissipar magia maior, invisibilidade maior (apenas em si), ler 

magia, sugestão, teletransporte maior (em si mais 22kg de objetos apenas), idiomas 

(apenas em si). Conjurador de 18ª nível. CD 13 + nível da magia. 

 

Detecção aprimorada (Sob): Além dos sentidos normais, um kelvezu percebe inimigos 

através de efeitos como detectar magia e ver o invisível (conjurador de 18ª nível) que está 

sempre ativo.  

 

Evasão (Ex): Se for exposto a qualquer efeito que normalmente permite um teste de 

Reflexos para reduzir o dano à metade, um kelvezu não recebe dano nenhum caso seja 

bem sucedido neste teste. 

 

Invocar tanar’ri (SM): Uma vez por dia, um kelvezu pode tentar invocar outro kelvezu 

com 25% de chance de sucesso. 

 

Esquiva sobrenatural (Ex): Um kelvezu mantem o bônus de Destreza na CA mesmo 

quando for surpreendido e não pode ser flanqueado. 

 

Perícias: Um kelvezu recebe +8 de bônus racial nos testes de Esconder e Furtividade. 

 

Nova Arma de Corpo a corpo com Habilidade Especial 

Grande ferimento: Um ferimento infligido por uma arma de grande ferimento causa 

sangramento que causa 2 pontos de dano por rodada subsequente, além do dano normal 

que a arma causa. Múltiplos ferimentos da arma resultam em perdas cumulativas de 

sangue (dois ferimentos causam 4 pontos de dano por rodada, e assim por diante). O 

sangramento pode ser parado apenas por um teste bem sucedido de Cura (CD 15) ou a 

aplicação de uma magia de cura ou outra magia de efeito curativo (cura, círculo de cura, 

e outras). 

Nível do conjurador: 15ª; Pré-requisitos: Criar armaduras e armas mágicas, Espada de 

Mordenkainen; Preço de Mercado: +4 de bônus. 
 


