
PORTADOR DA MORTE (Deathbringer) (Monster Manual II pag. 55) 

 

Morto-vivo Grande 

Pontos de Vida: 30d12 (195 pvs) 

Iniciativa: +2 

Deslocamento: 12m 

CA: 32 (-1 Tamanho, +1 Des, +16 Natural, +6 Cota 

de Talas), toque 10, surpresa 31 

Ataques: Mangual pesado +16/+11/+6 corpo a corpo 

e mangual pesado +16 corpo a corpo, ou 2 batidas 

+19 corpo a corpo 

Danos: Mangual pesado 1d10 +5/17-20, mangual 

pesado 1d10 +5/17-20, batida 1d8 +5 

Espaço/Alcance: 1,5m por 1,5m 

Ataques especiais: Dissipar magia maior, explosão 

negativa, atropelar 2d4 +7 

Qualidades especiais: Traços de Morto-vivo 

Testes de Resistência: Fort +10, Ref +12, Von +19 

Habilidades: For 20, Des 15, Con -, Int 13, Sab 14, Car 7 

Perícias: Intimidação +22, Ouvir +26, Furtividade +20, Observar +25 

Talentos: Ambidestria, Lutar as cegas, Trespassar, Trespassar maior, Investida 

aprimorada, Sucesso decisivo aprimorado (mangual pesado), Ataque poderoso, Lutar 

com duas armas, Foco em arma (mangual pesado) 

Clima/Terreno: Qualquer terra e subterrâneo 

Organização: Solitário, par ou gangue (3-5) 

ND: 17 

Tesouro: Nenhum 

Tendência: Geralmente neutro e mal 

Progressão: 31-50 Dados de Vida (Grande); 51-70 Dados de Vida (Enorme); 71-90 

Dados de Vida (Imenso) 

 

Esses poderosos mortos-vivos geralmente lideram os exércitos de mortos-vivos 

juntamente com necromantes, liches, demônios e diabos ou qualquer outra entidade 

maligna que deseje infligir dor e destruição aos vivos. Portadores da morte não se 

importam para quem estão servindo, eles se importam apenas em causar destruição. 

 



Um portador da morte é um brutamontes de forma humanoide. Ele tem uma pele cinza 

pálida e uma cabeça careca sem orelhas externas. Seus lábios e pálpebras aparentam 

terem sido costurados com um fio azulado. A criatura usa uma cota de talas e empunha 

dois manguais pesados.  

Portadores da morte falam Comum e tanto Abissal ou Infernal. 

 

COMBATE 
Um portador da morte tem pouca sutileza em batalha, mas sempre que ele pode, faz um 

ataque total, ele tentará imobilizar seu oponente. Se conseguir imobilizar, ele larga seus 

manguais e ataca com suas manoplas. Quando está gravemente ferido, um portador da 

morte usa sua explosão negativa, centrada a partir de si. Isto cura tanto o portador da 

morte quanto seus companheiros mortos-vivos que ainda estejam na área. 

 

Dissipar magia maior (SM): Um portador da morte pode produzir um efeito dissipar 

magia maior à vontade. Como um conjurador de 20ª nível. 

 

Explosão negativa (Sob): Um portador da morte pode liberar uma explosão silenciosa 

de energia negativa até um alcance de 30m. A explosão tem 6m de diâmetro e causa 1d8 

+10 pontos de dano de energia negativa para cada criatura viva na área (Vontade CD 23 

reduz a metade). Uma vez que os mortos-vivos são alimentados por energia negativa, 

este efeito cura o portador da morte e outros mortos-vivos dentro da área. Uma vez que 

o portador da morte libere a explosão negativa ele deve esperar 1d4 rodadas antes de 

poder usa-lo novamente. 

 

Atropelar (Ex): Como uma ação padrão durante seu turno e em cada rodada, um 

portador da morte pode atropelar oponentes que sejam pelo menos uma categoria de 

tamanho inferior que a sua. Este ataque causa 2d4 +7 pontos de dano de concussão. Um 

oponente atropelado pode tentar tanto um ataque de oportunidade com -4 de penalidade 

ou um teste de Reflexos (CD 30) para reduzir a metade o dano. 

 

Traços de morto-vivo: Um portador da morte é imune a efeitos mentais, veneno, sono, 

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

precise de um teste de Fortitude, a menos que ele funcione nesse caso. Ele não está 

sujeito a danos críticos, contusão, danos em habilidade, dreno de energia e de habilidade 

ou morte por dano massivo. Um portador da morte não pode ser ressuscitado, a menos 

que ele deseje. A criatura tem visão no escuro (18m de alcance). 
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