
TENTÁCULOS NEGROS – (Darktentacles) (Monster Manual II pag. 54) 

 

Aberração Grande 

Pontos de Vida: 9d8 +27 (67 pvs) 

Iniciativa: +2 

Deslocamento: 1,5m, nadar 6m 

CA: 18 (-1 Tamanho, +2 Des, +7 Natural), toque 11, surpresa 16 

Ataques: 12 batidas +9 corpo a corpo, ou arma +9/+4 corpo a corpo 11 armas leves +9 

corpo a corpo, ou arma +7/+2 corpo a corpo e 11 armas (ao menos uma dessas não é 

uma arma leve) +7 corpo a corpo 

Danos: Batida 1d4+4, por arma (bônus +4 de dano pela mão primária e +2 por cada 

mão secundária) 

Espaço/Alcance: 3m por 3m 

Ataques especiais: Constrição 2d6 +6, agarrar aprimorado, habilidades similares à 

magia 

Qualidades especiais: Visão no escuro 18m, lutar com várias armas aprimorada, 

regeneração de tentáculos, sentido sísmico, usar arma 

Testes de Resistência: Fort +6, Ref +5, Von +7 

Habilidades: For 19, Des 15, Con 17, Int 

14, Sab 12, Car 12 

Perícias: Concentração +11, Esconder 

+14, Ouvir +6, Furtividade +14, 

Observar +6 

Talentos: Reflexos de combate, Destreza 

múltipla, Lutar com várias armas 

Clima/Terreno: Qualquer pântano  

Organização: Solitário 

ND: 7 

Tesouro: Padrão 

Tendência: Sempre caótico e mal 

Progressão: 10-18 Dados de Vida (Grande); 19-27 Dados de Vida (Enorme)  

Os tentáculos negros são justamente os temidos monstros do pântano. Igualmente 

inteligentes e maliciosos, ele geralmente abandona o tesouro de vítimas anteriores para 

atrair novas presas. A criatura pode achatar seu corpo através do chão de modo a ficar 

imperceptível e ele geralmente se esconde dentro ou próximo à água. 



 

Um tentáculo negro parece com um polvo com 36 tentáculos, cada um pode chegar até 

6m de comprimento. Ao invés de ventosas, cada tentáculo é revestido com olhos. A 

criatura usa alguns tentáculos para movimentação e outros para combate, atacando com 

qualquer tentáculo que seja conveniente. 

 

Esta criatura é capaz de empunhar armas em seus tentáculos, e normalmente ele o faz. 

Ele não tem uma atração por itens mágicos, mas ele tende a selecionar as armas mais 

efetivas que estejam a sua disposição. Devido ele se esconder tão bem, muitos 

personagens não tem ideia da presença de um tentáculo negro até que as armas 

abandonadas se levantem do chão e comecem a ataca-los.  

Um tentáculo negro fala Comum e Aquan. 

 

COMBATE 

Quando uma criatura se aproxima, um tentáculo negro geralmente usa primeiro seus 

poderes enfeitiçar monstros e imobilizar monstro, concentrando esses ataques em 

inimigos que pareçam fisicamente mais poderosos. Depois, ele ataca qualquer um que 

se aproxime de seus tentáculos. Se o tentáculo negro conseguir agarrar alguém, ele usa 

sua muralha de energia para manter quaisquer outros oponentes afastados para prestar 

assistência à vítima. 

 

Um tentáculo negro pode usar apenas três tentáculos por vez contra oponentes de 

tamanho Médio ou Pequeno. Contra um oponente maior, ele pode usar três tentáculos 

adicionais para cada 1,5m que oponente tenha. Contra um oponente minúsculo ou 

menor, a criatura pode usar apenas um tentáculo. Ele pode usar o máximo de três 

tentáculos contra todos oponentes em uma área de 1,5m por 1,5m. 

 

Constrição (Ex): Com um teste bem sucedido de agarrar, um tentáculo negro pode 

esmagar um oponente agarrado, causando 2d6 +6 pontos de dano de concussão. 

 

Agarrar aprimorado (Ex): Se um tentáculo negro atingir um oponente que seja pelo 

menos uma categoria de tamanho inferior que a sua com uma batida, ele causa o dano 

normal e pode tentar iniciar a manobra agarrar como uma ação livre sem provocar 

ataques de oportunidade (bônus de agarrar +30; inclui um bônus de +16 racial nos testes 

de agarrar). Se ele conseguir agarrar, ele pode apertar na mesma rodada. Após isso, o 

tentáculo negro tem a opção de manter a manobra agarrar normalmente ou 

simplesmente usar seu tentáculo para manter o oponente preso (-20 de penalidade nos 

testes de agarrar, mas o tentáculo negro não é considerado agarrado). Em qualquer caso, 

cada teste bem sucedido nas rodadas seguintes automaticamente causa o dano normal e 

o da constrição. 

 

Habilidades similares a magia: 5/dia – imobilizar monstro; 3/dia – enfeitiçar monstro; 

1/dia – muralha de energia. Conjurador de 10ª nível; CD 11 + nível da magia. 

 

Lutar com várias armas aprimorado (Ex): Esta habilidade diminui a penalidade para 

mão inábil para 2 para ambas primária e inábil. Combinado com os talentos Destreza 

múltipla e Lutar com várias armas, estas habilidades anulam as penalidades por usar 

uma ou mais armas leves com a mão inábil. 

 



Regeneração de tentáculos (Ex): Inimigos podem atacar os tentáculos de um tentáculo 

negro, mas apenas quando esses apêndices estão segurando um oponente. Um tentáculo 

tem CA 19 (toque 12) e pode suportar até 20 pontos de dano. A perda de um tentáculo 

não fere a criatura (isto é o dano não se aplica contra o ponto de vida total), e o membro 

crescerá novamente depois de 1 dia. 

 

Sentido sísmico (Ex): Um tentáculo negro pode automaticamente sentir a localização 

de qualquer coisa dentro de uma área de 18m que esteja em contato com o chão. 

 

Usar arma (Ex): Um tentáculo negro de tamanho Grande pode empunhar armas de 

tamanho até Enorme em cada tentáculo. Ele é proficiente com todas as armas simples e 

comuns. 

 

Perícias: Um tentáculo negro recebe +4 de bônus racial nos testes de Esconder.    
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