
DESMODU – (Monster Manual II pag. 62) 

 

Humanoide monstruoso Grande 

Pontos de Vida: 12d8+48 (102 pvs) 

Iniciativa: +3 

Deslocamento: 6m (12m quando estiver galopando), escalar 9m 

CA: 20 (-1 Tamanho, +3 Des, +5 Natural, +3 Couro batido obra-prima), toque 12, 

surpresa 17 

Ataques: 2 garras +16 corpo a corpo e mordida +14 corpo a corpo, ou Notbora Obra-

prima +15/+10/+5 corpo a corpo e Notbora Obra-prima +15 corpo a corpo e mordida +14 

corpo a corpo ou Lança Pesada Grande +16/+11/+6 corpo a corpo ou Arco Longo 

Composto Obra-prima (+4 de bônus de For) com flechas obras-primas +16/+11/+6 a 

distância. 

Danos: Garra 1d4+5, mordida 1d6+2, ou Notbora 2d6+5 /19-20 (primária), Notbora 2d6 

+2 (Inábil), Lança Pesada Grande 2d6+7/x3, Arco Longo Composto Obra-prima (+4 de 

bônus de For) com flechas obras-primas 1d8+4/x3 

Espaço/Alcance: 1,5m por 1,5m 

Ataques especiais: Guincho, habilidades sônicas, ferimento 

Qualidades especiais: Percepção às cegas 36m, visão no escuro 18m, galope, faro, falar 

com morcegos, +4 de bônus racial nos testes de resistência contra efeitos sônicos 

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

Habilidades: For 20, Des 16, Con 18, Int 15, Sab 15, Car 11 

Perícias: Empatia com animais +5, Equilíbrio +12, Escalar +13, Adestrar animais +5, 

Saltar +14, Ouvir +11, Furtividade +8, Cavalgar (morcego) +10, Observar +11, 

Acrobacia +10, Usar cordas +8 

Talentos: Ambidestria (B), Reflexos de combate, Especialização, Grande fortitude, 

Ataque múltiplo, Saque rápido, Combater com duas armas (B) 

Clima/Terreno: Subterrâneo 

Organização: Solitário, par, companhia (4-7), tropa (8-18 mais 1 líder de 2ª-5ª nível), 

colônia (20-80 mais 5 idosos de 3ª nível e 1 líder de 4ª-6ª nível), ou enclave (100-600 

mais 10 idosos de 3ª nível, 5 anciões de 5ª e 1 líder de 5ª-9ª nível) 

ND: 9 

Tesouro: Sem moedas, ½ bens, itens padrões mais equipamento 

Tendência: Geralmente neutro e bom 



Progressão: Pela classe do personagem 

 

Desmodus são humanoides pesados parecidos com morcegos que vivem em cavernas 

profundas nos subterrâneos. Eles são onívoros e geralmente não são perigosos a menos 

que sejam atacados. Até recentemente, a maioria dos sábios pensou que eles estivessem 

extintos, dizimados em uma antiga guerra contra os drows. 

 

Um desmodu adulto mede 2,4m a 2,7m de altura. Seu corpo é coberto com pelo 

vermelho-escuro ou vermelho-amarronzado. A criatura tem braços longos, pernas curtas 

e uma cabeça parecida com a de um morcego. Uma membrana de pele escura estende-se 

de cada pulso até seu tornozelo correspondente. As mãos e pés de um desmodu são 

longas e estreitas com dígitos curvos e atarracados que terminam em garras retráteis. Os 

dedos nos calcanhares e palmas são equipados com cílios que dão a criatura um aperto 

mais seguro. 

 

Um desmodu é bípede. Ele normalmente anda na vertical em uma marcha oscilante, mas 

ele pode também galopar nas quatro pernas para se deslocar com o dobro da velocidade.  

 

Um desmodu típico veste uma armadura com arreios 

para carregar poucas ferramentas e armas.  

 

Desmodus falam Subterrâneo e Terran além da sua 

própria linguagem. Esta linguagem, chamada de 

Desmodu, inclui tanto expressões subsônicas e 

ultrassônicas, de maneira que não-desmodus não 

podem falar. Desmodus possuem uma linguagem rica e 

perspicaz, embora sua linguagem inclua o ocasional 

guincho agudo ou ruído grave quando eles estão 

utilizando uma linguagem diferente da sua língua 

original. 

 

COMBATE 

Desmodus usam suas habilidades sônicas para dar 

bônus para si e penalidades para seus oponentes. Sua 

arma favorita para o corpo a corpo é o notbora, uma exótica arma dupla que eles 

inventaram.  

 

Essas criaturas normalmente avançam em quatro pernas para o corpo a corpo, usando 

bastões de fumaça para cegar seus oponentes. Em seguida eles usam Saque Rápido para 

sacar seus notboras e atacar enquanto ficam em pé. Desmodus também gostam de 

derrubar os oponentes do alto de uma caverna, e fazem uso de seu alcance superior para o 

corpo a corpo. Uma vez que a batalha tenha iniciado, eles saltam e fazem acrobacias para 

ultrapassar os oponentes da linha da frente e atacar conjuradores que estejam mais atrás 

ou mesmo para flanquear. 

 

Guincho (Sob): Uma vez por dia, um desmodu pode produzir um guincho que pode 

literalmente quebrar itens. A criatura pode escolher um dos dois efeitos. 

 

Raio: Um raio causa 5d6 pontos de dano sônico para qualquer criatura ou objeto que 

atinja. Este ataque tem um alcance de 9m. 



 

Espalhar: Uma concussão sônica se espalha e causa a todas as criaturas (exceto outros 

desmodu) dentro de uma área de 9m, tendo como centro o desmodu, ficarem atordoadas 

por 1d4 rodadas. Um teste bem sucedido de Fortitude (CD 20) anula o efeito. 

 

Habilidades sônicas (Sob): À vontade, um desmodu pode emitir emissões subsônicas, 

escolhendo um dos dois efeitos. Ele gasta uma ação padrão para invocar um efeito ou 

para se concentrar em mantê-lo. 

 

Desespero: Cada oponente em uma área de 9m, centrado a partir do desmodu, recebe -2 

de penalidade de moral nos testes de resistência, jogadas de ataque, testes de habilidades, 

testes de perícias e jogadas de dano para armas enquanto o desmodu se concentrar e 1d4 

rodadas depois. Um teste bem sucedido de Vontade (CD 16) anula este efeito mental-

sônico. 

 

Esperança: Todo aliado dentro de uma área de 9m, centrado a partir do desmodu, ganha 

+2 de bônus de moral nos testes de resistência, jogadas de ataque, testes de habilidades, 

testes de perícias e jogadas de dano de armas enquanto o desmodu se concentrar ou 1d4 

rodadas depois. 

 

Ferimento (Ex): A saliva de um desmodu contém um anticoagulante que causa 

sangramento excessivo nos ferimentos por mordidas. Um ferimento causado pela 

mordida de um desmodu sangra causando dano adicional de 1 ponto de dano por rodada. 

Múltiplos ferimentos desses ataques resultam em perdas cumulativas de sangue (2 

ferimentos causam 2 pontos de dano, e assim por diante). O sangramento para por conta 

própria após 1 minuto. Ele pode ser parado através de um teste bem sucedido de Cura 

(CD 15) ou pela aplicação da magia cura ou alguma outra magia de efeito parecido (cura, 

círculo de cura, etc). 

 

Percepção às cegas (Ex): Um desmodu emite sons de alta frequência, inaudíveis para a 

maioria das criaturas, que ricocheteiam em objetos e criaturas próximas. Esta habilidade 

permite que ele diferencie objetos e criaturas em uma área de 36m. O desmodu 

geralmente não precisa fazer testes de Observar e Ouvir para perceber criaturas na área da 

percepção às cegas. Uma magia silêncio anula esta habilidade e força o desmodu a 

confiar na sua visão (que é tão boa quanto à de um humano). 

 

Galope (Ex): Um desmodu pode galopar em quatro pernas como um macaco a uma 

velocidade de 12m, pressupondo que suas mãos estejam livres.  

 

Falar com morcegos (SM): Esta habilidade funciona como a magia falar com animais 

(Conjurador de 1ª nível), exceto que funciona apenas com morcegos e pode ser usada a 

vontade. 

 

Perícias: Um desmodu recebe +4 de bônus racial nos testes de Observar e Ouvir, ele 

perde o bônus se a percepção às cegas for anulada. A criatura também recebe +2 de bônus 

racial nos testes de agarrar. Quando estiver vestindo armadura leve ou mesmo sem 

armadura, a criatura ganha +2 de bônus nos testes de Equilibrio e Saltar. Todos esses 

bônus raciais estão incluídos nas estatísticas acima. Quando um desmodu está com as 

mãos livres e deliberadamente cai de uma altura, subtraia 3m da queda para determinar o 



dano. Se ele for bem sucedido em um teste de Saltar (CD 15), reduza mais 3m da 

distância efetiva de queda. 

 

SOCIEDADE DESMODU 

Desmodus vivem em grupos familiares pequenos e independentes que se reúnem 

espontaneamente em colônias ou enclaves para coletar recursos e criar uma defesa 

comum. Eles evitam organizações sociais complexas, e famílias individuais vivem como 

desejarem. Cada grupo familiar inclui várias gerações, com a geração mais antiga agindo 

como o comando para resolver todas as situações. 

 

Os mais velhos e mais experientes desmodus em um enclave formam um conselho para 

resolver disputas entre famílias e fazer recomendações para lidar com assuntos externos. 

Desmodus de mesma idade e de famílias diferentes frequentemente se adotam como 

irmãos. Esses irmãos adotados são chamados de companheiros-de-idade e eles sempre se 

referem uns aos outros como se eles fossem parentes de sangue. Os laços familiares 

estendidos que os desmodus formam desta maneira pode ser tanto variado e complexo, e 

eles normalmente não são claros para mais ninguém a não ser outros desmodus. 

 

Desmodus vivem em grandes cavernas cheias de estalactites e estalagmites. Eles cavam 

no teto para criar locais para habitar, deixando a entrada escondida entre os estalactites. 

Eles usam o chão da caverna para cultivar fungos, rebanhos de lagartos e qualquer outra 

atividade que possa ser difícil de ser feitas no teto. Desmodus cultivam uma variedade de 

morcegos para servir como montarias e guardiões. 

 

Uma colônia desmodu inclui não-combatentes (maioria crianças) igual a 20% da 

população de lutadores. A sociedade é igualitária, então tanto machos e fêmeas podem ser 

encontrados executando qualquer tarefa.  

 

Desmodus gostam de um estilo simples de vida. Eles entendem o valor das armas e 

ferramentas, mas eles não guardam nada valioso e nem dinheiro. Eles fazem negócios 

através de trocas e a única forma de status que eles reconhecem é a quantidade de 

morcegos e lagartos que uma família possui. 

 

Criar, cuidar e treinar morcegos é a atividade favorita entre os desmodus. Eles 

consideram uma marca de distinção criar um novo tipo útil de morcego, desta forma 

incontáveis variedades de morcegos existem nas cavernas dos desmodus. Três tipos que 

são valiosos em combate estão detalhados no registro Morcegos Desmodu (veja abaixo), 

mas eles possuem muitos outros. 

 

Artesãos desmodus produzem uma grande variedade de bens engenhosos e de alta 

qualidade. Alguns desses dispositivos podem ser de interesse para aventureiros e são 

descritos seção Itens dos Desmodu, abaixo. Essas criaturas também produzem todo tipo 

de itens mundanos, incluindo brinquedos, utensílios caseiros e instrumentos musicais. 

Todos os desmodus apreciam boa música e itens que produzam ou realçam o som. Sua 

própria música, entretanto, na maioria é inaudível para os outros, devido aos 

componentes ultrassônicos e subsônicos. 

 

A divindade máxima dos desmodu é Vesperian, que é o criador e protetor da raça. 

Normalmente existe um templo dedicado a ele em cada enclave e muitas residências 

também ostentam altares privados para Vesperian. 



 

ITENS DOS DESMODU 

Desmodus criaram um grande número de itens especializados para seu próprio uso. 

Alguns destes itens estão detalhados abaixo. 

 

Máscara de Respiração: Esta máscara cobre o rosto do usuário. Ele é equipado com 

óculos e um saco com substância alquímica que permite que o usuário possa respirar por 

até 4 horas. Com a máscara, o usuário pode ignorar os efeitos de vapores nocivos e 

toxinas inalantes. A máscara ainda permite que o usuário sobreviva embaixo da água ou 

em ambientes sem ar. 

 

O item consiste de uma máscara de couro obra-prima com óculos (50 PO) e o suprimento 

de ar alquímico que custa 950 PO e pode ser produzido com um teste bem sucedido de 

Alquímia (CD 20). Um suprimento de ar parcialmente usado não pode ser combinado 

com outro parcialmente usado para formar um suprimento novo, mas pode ser descartado 

e substituído por um novo suprimento. 

Custo: 1000 PO; Peso: 2,2kg. 

 

Cabo: Esta corda de metal de 30m é mais fina, forte e leve que é a corda de seda. Ela é 

fina demais para que a maioria das criaturas suba facilmente (Escalar CD 20), mas um 

desmodu usando o cabo pode escalar com sua velocidade normal de escalada. O cabo 

possui um anel dentado em cada ponta, de maneira que ele pode ser rapidamente atado ou 

desatado a um píton, espinho, gancho de escalada ou qualquer outro item, sem um teste 

de Usar Cordas. 

 

O cabo possui 10 pontos de vida e dureza de 5. Ele pode ser rompido com teste bem 

sucedido de Força (CD 32). Sua dureza impõe uma penalidade de -2 de circunstância nos 

testes de Usar Cordas. 

Custo: 50 PO; Peso: 1,8kg. 

 

Carretel para cabo: Este cabo carrega 30m de cabo em um carretel embutido. O carretel 

é uma mola é pode puxar todo os 30m de cabo em 1 rodada (puxando com um resultado 

efetivo de 16 em Força). Ele pode ser regulado para enrolar ou desenrolar o cabo 

automaticamente enquanto o usuário sobe, ou para funcionar como um freio, permitindo 

que o usuário salte 30m sem se ferir.  

Custo: 125 PO (175 com cabo); Peso: 900g (2,7kg com cabo). 

 

Armadura com arreios: Desmodus não podem usar cintos, devido as suas abas de pele 

ligada aos seus flancos. Ao invés disso, eles vestem armaduras com arreios que possuem 

alças sobre seus ombros e entre suas pernas. Correias se cruzam nas frentes e costas do 

corpo do desmodu para impedir que a armadura escorregue. 

 

Cada armadura de arreios de um desmodu é ajustada com anéis, ganchos e nós para 

carregar armas e equipamentos. Um gancho reforçado pende próximo da cintura para 

carregar um carretel de cabos. 

Custo: 20 PO; Peso: 900g. 

 

Fogo gelado: Esta substância viscosa e adesiva drena todo o calor quando é exposta ao ar 

ou umidade. Um frasco de fogo gelado pode ser lançado como uma arma de arremesso 

com um incremento de distância de 3m e causa um dano direto de 1d6 pontos de dano de 



gelo. O alvo pode tentar raspar ou lavar um fogo gelado, se desejar. Se isto não ocorrer, o 

alvo sofre um dano adicional de 1d6 pontos de gelo na rodada seguinte ao primeiro dano. 

Para remover o fogo gelado raspando é necessário um teste de Reflexos (CD 15). De 

outra maneira, a substância pode ser removida automaticamente se mergulhada em pelo 

menos 1/4 de substância alcoólica ou ácida (como vinho ou vinagre). Ambos os métodos 

necessitam de uma ação de rodada completa. 

Custo: 40 PO; Peso: 450g 

 

Distintivo de parentesco: Este item se parece com um címbalo requintado ou sino 

achatado medindo de 7 ou 10cm de um lado a outro. Quando atingindo, ele emite uma 

nota musical única. Ele também ressoa e produz tons distintos e ultrassônicos que a 

ecolocalização sônica do desmodu reconhece. Desmodus geralmente trocam distintivos 

de parentescos com seus companheiros-de-idade e usam eles para se identificar em 

batalha. 

Custo: 5 PO; Peso: - 

 

Notbora: Esta Enorme arma exótica dupla se parece com um grande bordão com um 

gancho no fim. Um notbora tem uma articulação no meio, de maneira que ele pode ser 

dobrado para ser guardado. O portador pode desdobrar a arma e travar a articulação 

pressionando um trinco escondido (uma ação livre quando sacar o notbora). O lado reto 

da notbora é na realidade uma bainha que pode ser removida para revelar uma lâmina. O 

gancho pode ser usado para imobilizações. Um portador que é imobilizado durante sua 

tentativa de imobilizar pode largar o notbora para evitar ser imobilizado. 

 

Cada uma das pontas do notbora causa 2d6 pontos de dano. O gancho é uma arma de 

concussão que causa o dobro do dano em um ataque crítico, trate o ataque crítico nas 

jogadas de ataque como 20. Com a bainha, a ponta reta funciona da mesma maneira. Com 

a bainha removida, a ponta reta será uma arma cortante que causa o dobro do dano em 

um ataque crítico, trate um ataque crítico nas jogadas de ataque como 19 ou 20.  

Custo: 20 PO; Peso: 900g 

 

PERSONAGENS DESMODUS 

Desmodus algumas vezes se tornam bárbaros ou ladinos, mas a sua classe preferida é 

guerreiro. Um guerreiro desmodu geralmente lidera um conselho de anciões de uma 

colônia e guerreiros também lideram as companhias de guerra, nesses raros casos quando 

os desmodus se unem para atacar um inimigo em comum. Magos e clérigos não são 

conhecidos na raça. Alguns desmodus feiticeiros e bardos existem, mas a maioria dos 

desmodus conjuradores são adeptos. 

 

Por causa das suas muitas habilidades especiais, o nível efetivo de um personagem (NEP) 

de um desmodu é igual a sua classe +14. Desta forma, um desmodu guerreiro de 1ª nível 

tem um NEP de 15 e é equivalente a um personagem de 15ª nível. 
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