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 Bestiário EA&FS do Carok  
 

HUMANOS DV Dano Habilidades Especiais 

Assassino 3 1d8 Ganha um Dado Positivo atacando alvos surpresos, eles devem fazer um 
teste de Físico com dificuldade igual ao dano recebido ou morrer 

Arqueiro 1 1d4 Causa 1d4 de dano adicional após mirar por uma rodada 

Bandido 1 1d4 Ganha Dado Positivo se atacando com 2 companheiros 

Bárbaro 
Selvagem 3 1d8 Possui Dado Positivo para ataques; concede Dado Positivo ao ser 

atacado 

Brutamontes  2 1d6 PV máximo 

Bruxa 5 1d12 Pode assumir a aparência de belas jovens ou animais comuns; 3 magias 
a escolha do Mestre 

Campeão do 
Rei 4 1d10 Armadura -2d; Escudo Grande (3 dados negativos/rodada); 2 ataques por 

rodada 

Camponês 1 1d4 1d4 de DV, Sempre fornecem Dados Positivos ao serem atacados e 
Dados Negativos ao atacarem 

Canibal 2 1d6 2 ataques por rodada; regenera 1 DV por cadáver devorado 

Capitão 
Pirata 4 1d10 2 ataques por rodada 

Cavaleiro 3 1d8 
Redução de Dano -2d; Escudo fornece 2 Dados Negativos por rodada ao 
ser atacado. Quando realizar uma investida montada, causa 1d8 extra de 
dano. 

Cultista 1 1d4 Pode lançar a magia Invocação com Vontade 10 + 1 para cada cultista 
adicional tentando lançar a magia em conjunto 

Espadachim 
Duelista 2 1d6 Ataca com Dado Positivo  

Feiticeiro 
Charlatão 2 1d6 Rajada Arcana causando 2d6 de dano; pode conjurar 1d4 magias com 

Vontade 12 

Gladiador 2 1d6 Realizam manobras juntamente com ataques como os Guerreiros 

Guarda 1 1d4 Pode se combinar com guardas adicionais para criar um “grupo” de 
guardas com a soma dos DV 

Ladrão 1 1d4 Ganha um Dado Positivo para feitos ladinos 

Lorde do 
Crime 4 1d10 Redireciona o dano de um ataque por rodada a um capanga 

Pirata 2 1d6 Ganha um Dado Positivo para ataques feitos no mar 

Soldado 1 1d4 Redução de dano -1d; 1d6 de dano. Formação de Batalha: Pode se 
combinar com outros soldados para criar um “grupo” com a soma dos DV. 

Xamã  2 1d6 Possui um companheiro espiritual de 1 DV; pode lançar Consultar 
Entidade Sobrenatural com Vontade 12 
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ANIMAIS Dv Dano Habilidades Especiais 

Aranha 1 PV 1d4 Veneno: teste Físico ou +1d6 de dano ao final do combate 

Bovino 3 1d8 Investia mortal: dano 1d12 

Cão 
Selvagem 1 1d4 Sentidos aguçados: Dado Negativo em tentativas de furtividade contra ele 

Corvo 1 PV 1d3 Dado Negativo para acerta-lo 

Crocodilo 3 1d8 

Mordida: dano e agarra o alvo que pode se libertar testando Físico; 
Ataque de cauda: manobra causa dano e derruba caso o alvo falhe em 
um teste de Agilidade; Pode se ocultar na água (Dado Negativo para 
detecta-lo) 

Elefante 8 3d6 Investida: causa dano 2 DV acima; Agarrar com Tromba: teste de Físico 
com Dado Negativo ou sofrer dano 

Enxame de 
Insetos 4 1d10 Recebe metade do dano, exceto por fogo. Após o dano role Físico contra 

algum veneno aleatório. 

Javali 3 1d8 Investida: causa dano 2 DV acima 

Lobo 3 1d8 Atacando em dupla possuem Dado Positivo 

Morcego 1 PV 1d3 Drenar Sangue: ao atacar se agarra no alvo e causa 1d4 de dano na 
rodada seguinte, teste de Físico para retirar o morcego 

Rato 1 PV 1d3 Febre dos Ratos: teste de Físico ou ficar doente (Dado Negativo para 
todos os testes) por 1d4 dias 

Serpente 1 PV 1d3 Veneno Mortal: Depois de rolar o dano testar Físico para não ser reduzido 
a Zero PVs em 1d3 rodadas 

Tigre 4 1d10 3 ataques com Garras e Mordida (d6 e d8); Furtividade (Dado Negativo 
para percebe-lo) 

Urso 4 1d10 Abraço de Urso: dano do ataque e um teste de Físico para evitar sofrer o 
dano automaticamente. 
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HUMANÓIDES DV Dano Habilidades Especiais 

Bugbear 3 1d8 Visão no Escuro; Lentos: oferecem Dados Positivos em testes de 
Agilidade. 

Gnoll 2 1d6 Sentidos aguçados: Dado Negativo em tentativas de furtividade contra 
ele 

Goblin 1 1d4 Visão no Escuro; 1d6 PVs 

Hobgoblin 1 1d6 Armados: dano 1 DV acima, -1d de armadura 

Homem Lagarto 2 1d6 Furtivo: Dado Negativo para ser encontrado em pântanos  

Homem Serpente 2 1d6 Olhar Hipnótico: alvo testa Vontade para não ser paralisado. 

Homem-Rato 3 1d8 Febre dos Ratos: teste de Físico ou ficar doente (Dado Negativo para 
todos os testes) por 1d4 dias; Furtivo (Dado Negativo para detecta-lo) 

Lobisomem 6 2d6 Só sofre dano de armas de prata ou mágicas. 

Kobold 1 1d4 Visão no Escuro; 1d4 PVs; Horda: pode se combinar com outros 
kobolds para criar um “grupo” com a soma dos DV 

Ogro 4 1d10 Estúpido: Dados Positivos para tentativas de engana-lo  

Orc 2 1d6 Visão no Escuro; dano 1 DV acima OU PV máximos 

Troglodita 2 1d6 Odor Fétido: Qualquer um adjacente testa Físico ou fica nauseado 
recebendo um Dado Negativo em todas as ações até se afastar. 

Troll 6 2d6 Regenera 1 DV por rodada exceto se tomar dano e fogo ou ácido na 
rodada. 

 
 
 
 

DINOSSAUROS Dv Dano Habilidades Especiais 

Gorila Gigante 9 2d10 2 ataques por rodada 

Mamute 9 2d10 Investida: causa dano 2 DV acima; Agarrar com Tromba: teste de 
Físico com Dado Negativo ou sofrer dano 

Pterodáctilo 4 1d10 Vôo; Agarrar: teste de Físico para se libertar 

Tigre Dentes de 
Sabre 4 1d10 3 ataques com Garras e Mordida (d6 e d8); Furtividade (Dado 

Negativo para percebe-lo) 

Tiranossauro 9 2d10 Golpe de Cauda: dano e teste de Físico com Dado Negativo para 
evitar ser derrubado 

Tricerátops 7 2d8 Investida: causa dano 2 DV acima 

Velociraptor 4 1d10 Furtivo (Dado Negativo para detecta-lo);  
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MONSTROS 
EA&FS DV Dano Habilidades Especiais 

Aranha 
Gigante 
Venenosa 

2 1d6 
Força um teste de Físico após o ataque e, se calhar, o alvo perde 1d4 e 
Físico  

Cavaleiro 
Sinistro 5 1d12 

Armadura Negra (-2d); seu olhar causa medo, forçando os alvos a 
passarem em um teste de Vontade ou devem um Dado Negativo em 
todas as ações enquanto permanecerem em alcance próximo (6) do 
Cavaleiro Sinistro 

Cobra 
Constritora 
Gigante 

4 1d10 
Força o alvo de um ataque bem-sucedido a fazer um teste de Físico ou 
ficar aprisionado, recebendo 1d8 de dano por rodada 

Demônio 
Sedutor 5 1d12 

Pode lançar Amizade Falsa com Vontade 15; beija um alvo da magia 
anterior para drenar 1d4 de Físico. 

Dríade de 
Sangue  3 1d8 

Força um alvo a fazer um teste de Intelecto ou ficar hipnotizado 
(personagens hipnotizados são sacrificados sobre a Árvore de Sangue); 
só pode ser morta se a Árvore de Sangue for cortada. 

Espírito da 
Fúria  2 1d6 

Não pode ser ferido por meios mundanos; pode possuir um alvo que 
falhar em um teste de Vontade e atacar seus companheiros. 

Esqueleto 
Flamejante 3 1d8 Imune a dano de fogo e inflige 1d4 de dano extra de fogo com ataques. 

Gorila 
Ciclope 6 2d6 2 ataques por rodada; PV máximo 

Ladrão de 
Faces 2 1d6 

Causa o dobro de dano em alvos surpresos; pode assumir a aparência de 
suas vítimas mortas. 

Lagarto 
Gigante 
Cuspidor 

3 1d8 
Pode cuspir ácido em um alvo até um alcance curto por 2d4 de dano. 

Leão de 2 
Cabeças 3 1d8 2 ataques por rodada; move-se duas vezes mais rápido que um humano. 

Lobo das 
Sombras 2 1d6 

Pode viajar através das sombras; ganha um Dado Positivo se atacando 
com pelo menos 2 outros Lobos das Sombras. 

Monstro das 
Profundezas 10 2d12 

10 ataques por rodada causando 1d6 de dano cada (tentáculos); vozes 
balbuciantes que forçam as vítimas dentro de um alcance próximo a 
fazerem um teste de Vontade ou sofrerem um Dado Negativo para todas 
as ações até deixarem sua presença. 

Rato Alado 1 1d4 
Força o alvo de um ataque bem-sucedido a fazer um teste de Físico, ou 
pegar a peste, perdendo 1d4 pontos de Físico por dia até ser curado. 

Sangue Vivo 3 1d8 
2 ataques por rodada; todo ponto de dano causado regenera a mesma 
quantidade de PV. 
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Serpente 
Feiticeira 5 1d12 

Lança rajadas necróticas dos olhos causando 2d6 de dano, uma vez por 
rodada, além do ataque normal 

Sombra 
Assassina 3 1d8 

Invisível (deve ser detectada com um teste de Intelecto); ganha Dado 
Positivo ao atacar. 

Uivador do 
Gelo 3 1d8 

Sofre metade de dano de ataques de frio; uma vez por combate pode 
emitir um uivo para invocar outro Uivador em 1d4 rodadas (um jogador 
pode fazer uma Rolagem de Sorte para evitar esse efeito). 

Vampiro 
Psíquico 3 1d8 

Pode abrir mão de seu dano base para causar 1d4 de dano na Vontade 
do alvo (a criatura recupera o mesmo valor de PV). 

Zumbi 
Apodrecido 2 1d6 

Força o alvo a fazer um teste de Físico depois do ataque, ou o mesmo 
adquire a doença da Podridão, perdendo 1 ponto de Físico por dia até ser 
curado. 
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MORTOS-VIVOS DV Dano Habilidades Especiais 

Aparição 5 1d12 

Terror: rolar Vontade ou ficar aterrorizado por 1 rodada. 2 garras 
(1d6), rolar Vontade ou sofrer 1d6 de dano no Físico. Só pode ser 
ferida por armas de prata (½ do dano) ou encantadas. Imune a 
Sono e Encantamentos. Qualquer criatura morta por uma aparição 
se torna uma aparição sob comando de seu assassino. 

Carniçal 2 1d6 

2 garras (1d6) ou mordida (1d10), rolar Físico ou ficar Paralisado. 
Odor fétido: rolar Físico ou contrair Dado Negativo para realização 
de ações. Ferro frio causa o dobro de dano nessas criaturas. 
Imunidade a Sono e Encantamentos. 

Cavaleiro da Morte 8 3d6 2 ataques por rodada. Redução de Dano -2d; Escudo fornece 2 
Dados Negativos por rodada ao ser atacado. 

Cavaleiro Infernal 5 1d12 
2 ataques (1d8) ou pode conjurar Bola de Fogo uma vez por 
combate. Imune a fogo. 

Crânio Flamejante 5 1d12 
Vômito de fogo. Pode lançar 2 Bolas de Fogo (1d6 de dano cada) 2 
vezes por combate. Regenera 1 PV/rodada. Só pode ser morto se 
tiver parte de seus restos mortais mergulhados em água benta. 

Esqueleto 1 1d4 Armas de corte causam metade do dano.  

Fantasma  1 1d4 

Testar Vontade ou ficar paralisado ou fugir de pavor. Só pode ser 
ferido com armas encantadas. 
Sofre ½ de dano cortante ou perfurante, com exceção de armas 
mágicas. Imune a Sono, Encantar. 

Lich 10 2d12 
Testar Vontade com Dado Negativo ou ficar paralisado ou fugir de 
pavor. 3 feitiços a escolha do mestre. Morte apenas por armas 
encantadas. 

Múmia 6 2d6 
Ataques interrompem a cura natural até que curar ferimentos seja 
aplicado, imune a armas normais, metade do dano de armas 
mágicas. 

Possuído 3 1d8 
Partes do corpo permanecem vivas mesmo desmembradas. 
Quando o corpo é destruído o espírito possessor tenta possui 
algum cadáver próximo a não ser que seja expulso/exorcizado. 

Sombra 3 1d8 Toque (1d4 e -1 FOR), só é ferida por armas mágicas. 

Vampiro 6 2d6 

2 ataques por rodada, pode usar encantar e metamorfosear (lobo 
ou morcego) a vontade. Dano no Físico 1d4 ao acertar um ataque 
de toque e é imune a armas não mágicas. Restaura PV ao drenar 
alvos. 

Vulto 4 1d10 
2 garras (1d4) + dreno de nível. Só atingido por armas de prata ou 
encantadas. 
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Zumbi 1 1d4 Lento: sempre age por último na iniciativa. 

 
 

Monstros 
AD&D DV Dano Habilidades Especiais 

Balor 
(demônio) 9 2d10 

Espada (1d12+2) + Chicote (0) + Teste de DES ou ser puxado para Perto 
do Balor e queimar com 3d6 dano por fogo. 

Basilisco 6 2d6 
Evitar contato visual exige um teste de Vontade. Se houver contato visual 
Teste de Físico ou ser Petrificado 

Beholder 9 2d10 
Inteligência sobre humana. Cada um dos 10 olhos do observador, 
inclusive o central, possui a capacidade de conjurar um feitiço diferente. 

Besouro de 
Fogo Gigante 3 1d8 Carapaça -1d 

Cão Infernal 2 1d6 
Sopro de Fogo: pode usar a cada 1d3 rodadas. Acerta todos os inimigos 
próximos. Causa metade do dano mesmo que erre. 

Centopéia 
Mortal 2 1d6 Mordida obrigada um teste de Físico para não cair com zero PVs  

Cicatriz 3 1d3 Mordida (1d3) + Teste de Físico ou Petrificação. 

Ciclope 4 1d10 PVs máximo; pode ver coisas invisíveis e é imune a ilusões 

Cubo 
Gelatinoso 4 1d10 

Se tocar, realizar um teste de Físico ou ficar Paralisado, imune a frio e 
relâmpago. 

Devorador de 
Mentes 8 3d6 

Pode abrir mão do dano para causar 1d6 de dano no Intelecto, se chegar 
a zero o alvo vira um escravo. 3 magias a escolha do Mestre. 

Doppelganger 3 1d8 Alterar a forma em um momento, Dado Negativo contra testes de magia. 

Dragão 
Jovem 7 2d8 

Baforada: pode usar a cada 1d3 rodadas. Acerta todos os inimigos 
próximos. Causa metade do dano mesmo que erre. 

Dragão 
Adulto 9 2d10 

Baforada: pode usar a cada 1d3 rodadas. Acerta todos os inimigos 
próximos. Causa metade do dano mesmo que erre. 

Dragão 
Ancião 12 2d12 

Baforada: pode usar a cada 1d3 rodadas. Acerta todos os inimigos 
próximos. Causa metade do dano mesmo que erre. 

Elemental 5 1d12 
Imune ao seu elemento, sofre dano dobrado do elemento oposto; controla 
seu elemento livremente 

Escorpião 
Gigante 4 1d10 Após o dano testar Físico para não cair com zero PVs em 1d3 rodadas. 

Estátua Viva 3 1d8 Feito de Pedra: -2d  

Formiga 
Gigante 
Guerreira 

2 1d6 
Mordida Venenosa (1d6) + Teste de Físico ou causar mais 1d6 de dano 
com o ataque. 
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Fungóide 3 1d8 
Névoa Tóxica: sempre que é atingido expele uma nuvem de fungos em 
alvos próximos andando 1d4 de dano. 

Gárgula 4 1d10 Corpo de Pedra: reduz todo dano recebido em -2d 

 
Gênio 

 
7 

 
2d8 

 
Pode assumir forma Gasosa, Criar Objetos, Criar Ilusões, Conjurar 
Invisibilidade (magia) como uma ação. 

Gigante da 
Colina 6 2d6 PV máximo 

Gigante da 
Tempestade 10 2d12 PV máximo, imune a eletricidade 

Gigante do 
Fogo 9 2d10 PV máximo, imune a fogo 

Gigante do 
Gelo 8 3d6 PV máximo, imune ao frio 

Grifo 4 1d10 Vôo.  

Harpia 3 1d8 Canção: teste de Vontade ou os PJs movem-se em direção a ela. 

Hidra * 1d6 
 

Cada cabeça em 1 DV. Cada anexa faz um ataque na rodada. Cada 
cabeça decepada dá lugar a outras duas 1d3 rodadas depois a menos 
que seja morta por fogo ou ácido. 

Manticora 6 2d6 Vôo. Cauda de Escorpião: pode abrir mão do dano para causar 1d6 de 
dano no Físico do alvo. 

Minotauro 6 2d6 Investida: pode mover, atacar normalmente e acrescentar 1d6 de dano 
dos chifres. 

Morcego 
Vampiro 
Gigante 

2 1d6 
Drenar Sangue: ao atacar se agarra no alvo e causa 2d4 de dano na 
rodada seguinte, teste de Físico para escapar 

Pantera 
Deslocadora 4 1d10 

3 ataques com Garras e Mordida (d6 e d8); Furtividade (Dado Negativo 
para percebe-lo); Teletransporte instantaneo  

Polvo das 
Cavernas 5 1d12 Enredar: após causar dano role o Físico do alvo para não ser agarrado. 

Pudim Negro 8 3d6 Objetos de Metal que tocam-no são derretidos no próximo momento. 

Quimera 7 2d8 
2 Garras (1d3) + 2 Chifres de bode (1d4) + 1 Mordida de Leão (2d4) + 1 
Mordida de Dragão (3d4) ou Baforada de fogo como um Dragão (3d8). 

Rato Gigante 1 1d4 Febre dos Ratos: teste de Físico ou ficar doente (Dado Negativo para 
todos os testes) por 1d4 dias 

Sanguessuga 
Gigante 2 1d6 Dano + 1d4 de dano no Físico. Efeito dura 24 horas 

Súcubo  6 2d6 
2 Garras (1d3), Dado Positivo em testes de magia, imune a armas não 
mágicas, drena nível (-1) com beijo. Pode conjurar Enfeitiçar (magia) uma 
vez por hora. 
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Urso Coruja 5 1d12 2 Garras (1d6) + 1 Mordida (2d6) + Abraço causando 2d8 de dano. 

Verme da 
Carniça  2 1d6 Mordida + 6 Tentáculos + Teste de Físico ou ficar Paralisado. 

 


