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Introdução: Esta criatura é uma criação livres a partir da coluna de Mike 

Mearls escrita em 27 d eoutubro de 2006 no site da Wizards of the Coast, 

inspirada também nos livros Monstrous Arcana: Eye Tyrant e Volo’s Guide 

to Monsters. 
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OLHO EXPLOSIVO
 

Quase indistinguível para os olhos comuns de um Observador Verdadeiro, o Olho Explosivo tem um corpo no 
formato de um globo que varia entre 1 e 2 metros de diâmetro, com a pele grossa variando entre o marrom e o verde, 
tendo o olho central normalmente de cor escura como castanho ou preto, mas não sendo exatamente incomum 
olhos de outras tonalidades.  Dez tentáculos saem de seu corpo central e em suas pontas surgem olhos capazes de 
lançar raios explosivos. Assim como os observadores verdadeiros, o Olho Explosivo tende a ser um Isolacionista 
Xenofóbico. Isso fica ainda mais grave quando se trata de seu inimigo mortal: o Observador Verdadeiro.  
 
Ao contrário dos observadores verdadeiros, no entanto, um Olho Explosivo não costuma se tornar déspota e 
realmente tende a se isolar ainda mais do que os observadores verdadeiros. Quando resolve ter algum tipo de assecla, 
o comportamento entre asseclas e o Olho são de um culto profano, com os asseclas tendo uma adoração bizarra 
pelo observador, que vai de encontro ao ego do Olho, que só não é maior que sua arrogância e inteligência.  
 
As  ações de covil e os efeitos regionais são idênticas às de um Observador Verdadeiro.

 

 
 
 

 
OLHO EXPLOSIVO 
Aberração Grande (Leal e Mau) 
 

Classe de Armadura: 18 (armadura natural) 
Pontos de Vida:  180 (19d10+76) 
Movimentação: 0 m, voo 6 m (planar) 
 

For DES CON INT SAB CAR 
10 (+0) 14 (+2) 18 (+4) 17 (+3) 15 (+2) 17 (+3) 

 
Salvaguarda: Int + 8, Sab +7, Cha +8 
Perícias: Percepção +12 
Imunidade a Condição: Caído 
Sentidos: Percepção Passiva 22, visão no escuro 36 m 
Línguas:  Dialeto Subterrâneo, Subcomum. 
Nível de Desafio: 13 (10.000 xp) 
 
 
Olho da Disrupção. O olho central do olho explosivo cria uma área de 
disrupção de magia, num cone de 45 metros. No início de cada um de seus 
turnos, o olho explosivo decide em que direção seu cone estará e se o cone 
estará ativo ou não. Qualquer criatura que tente lançar uma magia dentro da 
área precisa ter sucesso em uma Salvaguarda de Inteligência CD 16, ou não 
conseguirá. A criatura pode gastar sua reação para usar outra ação na rodada. 
Qualquer magia de concentração que esteja sendo mantida na área de 
disrupção, seja por começar o turno na área, atravessar a área durante o turno 
ou terminar o turno na área, será terminada sem que o conjurador tenha 
sucesso em um teste de concentração CD 16. Esse poder afeta os ataques 
de raios de outros observadores. 
 

AÇÕES 
 
Mordida. Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +5 para atingir, alcance 1,5 m, 
um alvo. Acerto: 14 (4d6) de dano perfurante. 
 
Raios Oculares. O olho explosivo dispara três dos seguintes raios oculares 
mágicos aleatoriamente (jogue novamente em caso de repetição), 
escolhendo entre um e três alvos que ele possa ver a até 36 metros dele: 
Raios Oculares. O observador dispara três dos seguintes raios oculares 
mágicos aleatoriamente (jogue novamente em caso de repetição), 
escolhendo entre um e três alvos que ele possa ver a até 36 metros dele: 
 
1. Raio de Fogo. A criatura alvo deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de 
Destreza CD 16, sofrendo 55 (10d10) de dano de fogo no caso de falha ou 
ou metade desse dano caso seja bem-sucedida. 
 
2. Raio de Gelo. A criatura alvo deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de 
Força CD 16, sofrendo 36 (8d8) de dano de frio no caso de falha ou metade 
desse dano caso seja bem-sucedida. Se falhar na salvaguarda, o 
deslocamento do alvo é reduzido à metade por 1 minuto. 

 
3. Raio de Força. A criatura alvo deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de 
Força CD 16, sofrendo 28 (8d6) de dano de força no caso de falha ou metade 
desse dano caso seja bem-sucedida. Se falhar na salvaguarda, o olho explosivo 
a moverá até 9 metros em qualquer direção. 
 
4. Raio Elétrico. A criatura alvo deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de 
Destreza CD 16, sofrendo 55 (10d10) de dano elétrico no caso de falha ou 
ou metade desse dano caso seja bem-sucedida. 
 
5. Raio Ácido. A criatura alvo deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de 
Constituição CD 16, sofrendo 28 (8d6) de dano ácido no caso de falha ou 
metade desse dano caso seja bem-sucedida. Se falhar na salvaguarda, ela 
sofrerá 14 (4d6) de dano ácido no começo do seu próximo turno. 
 
6. Raio Necrótico. A criatura alvo deve ser bem-sucedida numa salvaguarda 
de Constituição CD 16, sofrendo 28 (8d6) de dano necrótico no caso de falha 
ou metade desse dano caso seja bem-sucedida. Se falhar na salvaguarda, o 
máximo de pontos de vida do alvo é reduzido numa quantidade igual a 
metade do dano necrótico sofrido até que complete um descanso longo. 
 
7. Raio Psíquico. A criatura alvo deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de 
Inteligência CD 16, sofrendo 28 (8d6) de dano psíquico no caso de falha ou 
metade desse dano caso seja bem-sucedida. Se falhar na salvaguarda, o alvo 
ficará atordoado até o final de seu próximo turno. 
 
8. Raio Radiante. A criatura alvo deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de 
Constituição CD 16, sofrendo 28 (8d6) de dano radiante no caso de falha ou 
metade desse dano caso seja bem-sucedida. Se falhar na salvaguarda, o alvo 
ficará cego por um minuto. 
 
9. Raio Trovejante. A criatura alvo deve ser bem-sucedida numa salvaguarda 
de Constituição CD 16, sofrendo 36 (8d8) de dano trovejante no caso de 
falha ou metade desse dano caso seja bem-sucedida. Se falhar na salvaguarda, 
o alvo ficará surdo por um minuto. 
 
10. Raio Venenoso. A criatura alvo deve ser bem-sucedida numa salvaguarda 
de Constituição CD 16, sofrendo 28 (8d6) de dano de veneno no caso de 
falha ou metade desse dano caso seja bem-sucedida. Se falhar na salvaguarda, 
o alvo ficará envenenado até que complete um descanso longo. 
 

AÇÕES LENDÁRIAS 
 
O olho explosivo pode realizar 3 ações lendárias, usando a ação de Raio 
Ocular abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no 
final do turno de outra criatura. O olho explosivo recupera as ações lendárias 
gastas no começo de seu turno. 
 
Raio Ocular. O olho explosivo usa um raio ocular aleatório. 


