BÁSICO

Imenso e Caótico
Encontros
Prêmios
XP
Movimento
Moral

Extraplanar

1
150% + 3d6 IM
9.610 XPs
20 metros
12

Força

38

Constituição

25

Sabedoria

30

Destreza

12

Inteligência

18

Carisma

25

COMBATE

Demogorgon

D emogorgon

CA
JP
DV
RM
RD

42
3
24 (288/360)
80%
100/Magia/Ordem
2 mordidas +35 (8d8+14+especial)
4 tentáculos +42 (4d6+14+ olhar)

Demogorgon é um demônio reptiliano
com mais de 5 metros de altura e com
uma forma vagamente humanoide. Duas
cabeças ficam nas pontas de seus pescoços
de serpente e seus braços terminam em
longos tentáculos.
As duas cabeças do Demogorgon possuem
personalidades
distintas,
chamadas
Aameul e Hethradiah. Elas lutam para
dominar (e até matar) uma a outra, mas
são incapazes de fazê-lo, pois uma é um
aspecto da outra.
Sua pele verde-azulada é coberta por
escamas de serpente, seu corpo e pernas
são iguais às de um lagarto gigante e
sua cauda é bifurcada. No Abismo, o
Demogorgon é conhecido como o Senhor
de Tudo o que Nada na Escuridão.

H abilidades especiais
Visão no Escuro e P enumbra
ILIMITADAS: O Demogorgon consegue
enxergar na escuridão ou na penumbra como se
estivesse totalmente claro.

M anto do Caos: as escamas do
Demogorgon podem mudar de cor de forma
aleatória, protegendo-o de ataques e de magias.
Primeiro, essa habilidade dá ao Demogorgon
+4 na CA e nas jogadas de proteção. Segundo,
essa habilidade protege o Demogorgon de
efeitos mentais e de qualquer tipo de tentativa
de controlá-lo. Terceiro, qualquer criatura
ordeira que acerte um ataque corpo-a-corpo no
Demogorgon atacará no seu próximo turno o
aliado que estiver mais próximo.
Uma jogada de proteção modificada pela
Sabedoria nega esse efeito.

O Olho de H ethrediah: o
Olhar de Hethrediah escraviza uma criatura,
a transformando em caótica e devota ao
Demogorgon, fazendo com que siga seus
comandos por um turno. Uma jogada de
proteção modificada pela Sabedoria nega este
efeito.
D uas Cabeças: o Demogorgon pode
realizar uma ação extra à sua escolha (padrão, de
movimento ou livre) durante o seu turno. Se o
Demogorgon assim desejar, essa ação pode ser
realizada fora de seu turno, com uma penalidade
de -5 na jogada, ou com movimentação reduzida
a 1/3.
D evorador: ao ser derrotado, o
Demogorgon causa uma explosão de energia
em um raio de 50m. Todas as criaturas nesse raio
devem fazer uma jogada de proteção modificada
pela Constituição ou serem devoradas pelo
cadáver do Demogorgon.
T entáculos: o Demogorgon pode
perfurar o chão com seus tentáculos e fazer com
que reapareçam em qualquer área desocupada
em um raio de 15m e realizar seu ataque sem
qualquer penalidade. Esses tentáculos possuem
CA 25 e 130 PV, e o dano sofrido por eles não
afeta o total de PV do Demogorgon.

M agias: o Demogorgon pode lançar
magias divinas como um clérigo de nível 20.
Utilidades: um Demogorgon ou
qualquer parte física do cadáver de um pode
atingir um grande valor no mercado negro
entre colecionadores e ou magos estudiosos.
Um dos itens de maior valor unitário estão
seus olhos e escamas que podem atingir
valores exorbitantes se vendidos aos
compradores corretos.

E cologia: devido à sua essência
caótica, o Demogorgon não possui
seguidores nem servos, é uma criatura
solitária cuja mera menção do nome é
suficiente para criar terror em qualquer
criatura.

Demogorgon

R aio de A ameul: os olhos de
Aameul lançam um raio que causam 10d6 de
dano. O efeito do raio é aleatório, determinado
por 1d6: 1-fogo (10d6, JP+DES para metade do
dano) 2-petrificação (JP+FOR para resistir, 5d8
de dano se for bem sucedido) 3-ácido (derrete
automaticamente, JP+CON para resistir, 8d10
de dano se for bem sucedido) 4-raio (10d6,
JP+DES para metade do dano) 5-desintegra
(JP+CON para resistir, 8d10 de dano se for bem
sucedido) 6-bane para o plano material (JP+SAB
para resistir, 10d12 de dano se for bem sucedido).

