
Séculos atrás foi fundado um culto pecu-
liar formado por adoradores de Inghlblhpholstgt, 
o Grande Deus Sapo. Seus membros acreditavam 
que os filhos desse deus menor, os sapos e demais 
anfíbios similares, eram criaturas abençoadas com 
a capacidade de sobreviver ao grande cataclisma 
que estaria por vir: um dilúvio que cobriria Arton e 
transformaria tudo em um grande pântano.

Através de rituais nefastos, membros desse 
culto foram capazes de transformar cultistas e ví-
timas inocentes em Batráquios, sapos humanóides 
dotados de uma fé inabalável em Inghlblhpholst-
gt. Eventualmente, a Irmandade Batráquio passou 
a avançar cada vez mais na direção de seu objetivo 
maior: transformar todas as pessoas da região em 
Batráquios, para salvá-los do dilúvio que viria.

Eventualmente, o culto recebeu sua maior bên-
ção e maldição: Inghlblhpholstgt lhes enviou uma 
criatura capaz de transformar quase qualquer criatura 
em um anfíbio com apenas um olhar. Essa dádiva seria 
a chave para a Irmandade Batráquio dominar a região 
inteira de uma vez por todas, se não fosse por um pro-
blema: criaturas transformadas por ela não detém re-
cordações de sua vida anterior. Quando a Irmandade 
foi transformada por inteiro de uma vez, não sobrou 
ninguém que recordasse de seus planos. Os cultistas 
se tornaram apenas uma aldeia de Batráquios vivendo 
em um pântano e adorando Inghlblhpholstgt.

Hoje em dia, o Pântano dos Juncos abriga uma 
população decadente de Batráquios descendentes dos 
cultistas originais e eventuais humanoides que foram 
vítimas do olhar da criatura de Inghlblhpholstgt.

BATRÁQUIOS

Da esquerda pra direita: A catoblepas 
de Inghlblhpholstgt, um batráquio 
cultista e um batráquio caçador 
cavalgando uma rã gigante.
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BATRÁQUIOS ND 1/2

Batráquios são humanóides anfíbios com fei-
ções de sapos. Sua pele é bastante dura, geralmente 
variando entre o verde e o amarelado, estando co-
mumente coberta por caroços e uma secreção escor-
regadia. Alquimistas pagam caro por esta secreção, 
pois ela pode substituir alguns componentes mais 
difíceis de se obter – além de deter propriedades alu-
cinógenas para quem a consome.

Eles geralmente habitam o Pântano dos Jun-
cos, jamais aventurando-se muito além, onde vi-
vem em uma sociedade tribal dedicada à perpetu-
ação de sua espécie e ao culto a Inghlblhpholstgt, 
o Grande Deus Sapo. Seu senso de dever com sua 
sociedade é notório, bem como a ferocidade com a 
qual eles defendem seus territórios. Eles raramente 
brigam entre si.

Batráquio 3, Médio
Iniciativa +3, Percepção +1, visão na penumbra
Defesa 16, Fort +4, Ref +6, Von +3, imunidade a veneno
Pontos de Vida 15
Deslocamento 9m (6q), natação 12m (8q)
Corpo a Corpo Lança +6 (1d6+3)
Anfíbio O batráquio pode respirar debaixo d’água.
Fraqueza Batráquia O batráquio sofre 1 ponto de dano 

adicional para cada dado de dano de frio.
Língua-Chicote (Padrão) O batráquio pode chicotear 

com a língua uma criatura em alcance curto. A vítima 
sofre 4 pontos de dano de impacto e fica cega por 1 
rodada (Ref CD 14 reduz o dano à metade e evita a 
condição cego).

For 13, Des 16, Con 16, Int 9, Sab 10, Car 8

Perícias Atletismo +4 (+6 para saltar), Sobrevivência +3 
(+5 em pântanos).

Equipamento Armadura de couro e Lança. Tesouro Nenhum.

CAÇADOR ND 1
Batráquio 5, Médio
Iniciativa +8, Percepção +6, visão na penumbra
Defesa 18, Fort +5, Ref +8, Von +4, imunidade a veneno
Pontos de Vida 25
Deslocamento 9m (6q), natação 12m (8q)
Pontos de Magia 5
Corpo a Corpo Lança +8 (1d6+3 mais veneno)
Ataque à Distância Arco Longo +8 (1d8+3 mais veneno)
Anfíbio O batráquio pode respirar debaixo d’água.
Fraqueza Batráquia O batráquio sofre 1 ponto de dano 

adicional para cada dado de dano de frio.
Se eu lambi, é meu (Movimento, 2 PM) O batráquio pode 

gastar 2 PM e uma ação de movimento para usar 

sua língua para usar a manobra desarmar (veja no 
Capítulo 5 do Livro Básico) contra uma criatura em 
alcance curto. Ele recebe um bônus de +4 nesse teste.

Veneno 1d12 pontos de dano de veneno por rodada 
durante 1d4 rodadas (Fort CD 13 reduz à metade).

For 14, Des 18, Con 16, Int 9, Sab 14, Car 8

Perícias Atletismo +6 (+8 para saltar), Furtividade 
+8 (+10 em pântanos), Sobrevivência +6 (+8 em 
pântanos).

Equipamento Arco longo, armadura de couro batido, lança, 
símbolo sagrado de Inghlblhpholstgt. Tesouro Nenhum.

CULTISTA ND 1
Batráquio 8, Médio
Iniciativa +6, Percepção +7, visão na penumbra
Defesa 15, Fort +5, Ref +10, Von +11, imunidade a veneno
Pontos de Vida 25
Deslocamento 9m (6q), natação 12m (8q)
Pontos de Mana 8
Corpo a Corpo Adaga +6 (1d4+2 mais veneno)
Anfíbio O batráquio pode respirar debaixo d’água.
Fraqueza Batráquia O batráquio sofre 1 ponto de dano 

adicional para cada dado de dano de frio.
Inspirar Fanatismo (Padrão, 1 PM+) O cultista batráquio 

pode gastar uma ação padrão e 1 PM por aliado em 
alcance curto que ele queira inspirar. Até o início 
do turno dele todos os aliados inspirados recebem 
um bônus de +2 nas rolagens de dano contra não-
batráquios.

Língua-Chicote (Padrão) O batráquio pode chicotear 
com a língua uma criatura em alcance curto. A vítima 
sofre 3 pontos de dano de impacto e fica cega por 1 
rodada (Ref CD 14 reduz o dano à metade e evita a 
condição cego).

Veneno 1d12 pontos de dano de veneno por rodada 
durante 1d4 rodadas (Fort CD 13 reduz à metade).

Magias 1º — Curar Ferimentos, Escudo da Fé, Perdição; 
2º — Oração. CD 17.

For 12, Des 14, Con 12, Int 13, Sab 16, Car 12

Perícias Intuição +11, Percepção +11, Religião +11, 
Sobrevivência +11 (+13 em pântanos).

Equipamento Adaga, armadura de couro. Tesouro Metade.

2 material não-oficial 100% gratuito



LÍDER ND 3
Batráquio 10, Médio
Iniciativa +8, Percepção +12, visão na penumbra
Defesa 21, Fort +8, Ref +12, Von +8, imunidade a veneno
Pontos de Vida 70
Deslocamento 9m (6q), natação 12m (8q)
Pontos de Mana 10
Corpo a Corpo Machado de guerra +16 (1d12+7, x3)
Anfíbio O batráquio pode respirar debaixo d’água.
Coaxar Ordens (livre, 1 PM+) O líder batráquio pode gastar 

até 4 PM. Até o início do próximo turno dele, todos os 
aliados em alcance curto recebem um bônus nos testes 
de perícia igual à quantidade de PM que ele gastou.

Fraqueza Batráquia O batráquio sofre 1 ponto de dano 
adicional para cada dado de dano de frio.

Fúria (Livre, 2 PM) O líder batráquio entra em fúria até 
o fim da cena, ou até passar uma rodada inteira sem 
atacar ou ser alvo de um efeito (ataque, habilidade, 
magia...) hostil. Ele recebe +2 nos testes de ataque e 
rolagens de dano corpo a corpo, mas não pode fazer 
nenhuma ação que exija calma e concentração.

Se eu lambi, é meu (Movimento, 2 PM) O batráquio pode 
gastar 2 PM e uma ação de movimento para usar 
sua língua para usar a manobra desarmar (veja no 
Capítulo 5 do Livro Básico) contra uma criatura em 
alcance curto. Ele recebe um bônus de +4 nesse teste.

Varrer (Livre) Uma vez por rodada, quando o líder 
batráquio faz um ataque corpo a corpo e reduz os 
pontos de vida de alvo para 0 ou menos, ele pode 
saltar para perto de outra criatura em alcance curto 
e realizar um ataque adicional contra ela. Esse ataque 
usa os mesmos bônus de ataque e dano, mas os dados 
devem ser rolados novamente.

Veneno 1d12 pontos de dano de veneno por rodada 
durante 1d4 rodadas (Fort CD 17 reduz à metade).

For 24, Des 16, Con 20, Int 15, Sab 16, Car 13

Perícias Atletismo +16 (+18 para saltar), 
Furtividade +12 (+14 em pântanos), 
Sobrevivência +12 (+14 em pântanos).

Equipamento Armadura de couro, Machado de 
guerra. Tesouro Normal.

Línguas Versáteis

Os batráquios são dotados de línguas longas e 
musculosas, que eles podem usar para mani-
pular objetos e até mesmo se segurar em ga-
lhos e sustentar o próprio peso por um tempo 
curto. Contudo, eles não têm controle o bas-
tante para desempenhar tarefas onde é neces-
sário ter precisão.

Os ataques de língua listados nas fichas apresen-
tadas aqui são intercambiáveis. Apenas listamos 
as opções mais comuns e vantajosas para cada 
batráquio. Mas se quiser, pode trocar as habi-
lidades de ataque com a língua como preferir.
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CATOBLEPAS DE 
INGHLBLHPHOLSTGT ND 8

A fera especial enviada por Inghlblhpholstgt para 
seus cultistas ainda vive no Pântano dos Juncos. Uma 
criatura com corpo de cavalo, pescoço comprido e uma 
cabeça pesada, ela passa a maior parte de seu tempo 
hibernando em meio à vegetação na beira da água.

Pacífica, ela ataca apenas caso se sinta em peri-
go. Nesta ocasião, ela se defende primeiramente com 
o olhar transformador, depois tentando cabecear 
quem resiste com sua pesada cabeça ou atingir seus 
inimigos com sua cauda pesada e cheia de espinhos.

Bastante preguiçosa, ela se acostumou a viver 
das oferendas entregues pelos batráquios. Contudo, 
ela é curiosa e irá investigar caso detecte algum sinal 
de que pode haver ameaças por perto.

Monstro 11, Enorme
Iniciativa +5, Percepção +6, visão no escuro
Defesa 24, Fort +18, Ref +9, Von +6, imunidade a veneno 

e resistência a dano 5
Pontos de Vida 165
Deslocamento 12m (8q), natação 6m (4q)
Pontos de Mana 11
Corpo a Corpo Cabeçada +20 (2d8+8), Cauda +20 

(2d10+8)
Espinhos (Movimento, 3 PM) A catoblepas dispara 1d4 

espinhos de sua cauda. Cada espinho atinge uma 
criatura em alcance médio, causando 1d8+7 pontos 
de dano de perfuração (Ref CD 19 reduz à metade).

Olhar Anuro No início de seu turno, cada personagem em 
alcance médio da catoblepas de Inghlblhpholstgt deve 
fazer um teste de Reflexos (CD 23). Se passar, desvia o 
olhar. Se falhar, fica fascinado. Se já estiver fascinado, 
é transformado em um anfíbio — um batráquio se for 
humanoide, uma rã gigante ou rã venenosa se for um 
animal, e uma paladina de Inghlblhpholstgt se for um 
monstro. A transformação durará apenas 1d6 horas, 
mas será permanente se a criatura ainda estiver num 
raio de 6km da catoblepas quando a duração passar. 
Criaturas de outros tipos que não humanoides, animais 
ou monstros são imunes à transformação, mas ainda 
ficam fascinados. Um personagem pode fechar os 
olhos para ficar imune a esta habilidade, mas sofrerá 
os efeitos de estar cego.

Mugido Enganador (Padrão, 2 PM) Gastando 2 PM e uma 
ação padrão, a catoblepas emite um mugido para 
atrair a atenção de seus oponentes. Cada personagem 
em alcance médio deve fazer um teste de Vontade 
(CD 23). Se passar, não será atraído pelo mugido. Se 
falhar, olhará na direção da catoblepas, podendo ser 
alvo de seu Olhar Anuro.

For 26, Des 10, Con 20, Int 2, Sab 13, Car 7

Tesouro Padrão.

Jogando de Batráquio

Ser transformado em batráquio normalmente 
significa o fim de um aventureiro. Batráquios 
normalmente não guardam lembranças de 
suas vidas antes de virarem membros do povo-
sapo. Contudo, isso não significa que eles não 
possam continuar se aventurando. Caso o 
Mestre concorde, um jogador pode manter seu 
personagem após a transformação e continuar 
com o resto do grupo.

Caso queira jogar de batráquio, basta trocar a 
raça de seu personagem. Eis as características 
raciais de um batráquio:

+2 em três atributos diferentes (exceto carisma), 
carisma -2.

couro de sapo. Sua pele é um couro duro cheio 
de caroços. Você recebe +1 na Defesa.

atletismo anuro. Você recebe +2 em Furtividade 
e Sobrevivência quando estiver em pântanos, 
além de +2 em testes de Atletismo que envolvam 
saltar. Por fim, ocê pode usar sua língua como se 
fosse um braço extra. Ela não pode empunhar 
armas ou fazer tarefas complexas, mas você 
pode usá-la para se segurar, abrir portas e puxar 
ou empurrar coisas. Se usada para atacar, ela 
causa 1 ponto de dano de impacto.

memória de outra Vida. Você ganha uma 
habilidade de sua raça original à sua escolha. 
Se a raça era de tamanho diferente de Médio, 
você também possui a categoria de tamanho 
dela. Alternativamente, você pode ter nascido 
batráquio ou simplesmente ter sofrido uma 
transformação mais poderosa. Neste caso, 
você ganha a habilidade de gastar uma ação 
de movimento e 1 PM para secretar veneno 
de suas costas e usá-lo para cobrir uma arma 
que esteja empunhando. A arma causa +1d12 
pontos de dano de veneno. O veneno dura até 
você acertar um ataque ou até o fim da cena (o 
que acontecer primeiro).

natureza anura. Você pode respirar debaixo 
d’água e possui deslocamento de natação 12m. 
Você também recebe visão na penumbra e 
imunidade a venenos. Se permanecer mais 
de um dia sem contato com água, você não 
recupera PM com descanso até voltar para a 
água (ou, pelo menos, tomar um bom banho!). 
Por fim, você sofre 1 ponto de dano adicional 
para cada dado de dano de frio.

4 material não-oficial 100% gratuito



RÃS GIGANTES ND 2

Rãs gigantes são feras terríveis que detém a 
mesma aparência das rãs normais, exceto pelo seu 
tamanho. Rãs gigantes podem crescer até o tamanho 
de um cão grande ou até mesmo de uma vaca. Pre-
dadores vorazes, essas rãs julgam qualquer coisa me-
nor que elas como uma possível fonte de alimento e 
atacarão para saciar sua enorme fome.

Animal 7, Grande
Iniciativa +4, Percepção +8, visão na penumbra
Defesa 18, Fort +10, Ref +8, Von +4, imunidade a veneno
Pontos de Vida 49
Deslocamento 12m (8q), natação 15m (10q)
Corpo a Corpo Mordida +12 (2d8+5)
Anfíbio A rã gigante pode respirar debaixo d’água.
Engolir Inteiro (Livre) Se a rã gigante acerta um ataque 

de mordida em uma criatura de tamanho médio ou 
menor, pode fazer a manobra agarrar (bônus +16) 
para engolir a criatura inteira. Uma criatura engolida 
inteira é considerada agarrada e para ela, toda criatura 
do lado de fora da rã recebe camuflagem total. Para 
sair de lá, uma criatura precisa causar 15 de dano (o 
acerto é automático) ou, se a rã for morta, é preciso 
gastar uma ação padrão para abrir a rã com uma 
ferramenta ou carma cortante.

Digerir (Livre) No início de cada um de seus turnos, a 
rã gigante causa 1d8 de dano de ácido em qualquer 
criatura que tenha sido engolida inteira. Numa rã 
gigante cabe uma criatura média, duas pequenas ou 
quatro minúsculas.

Esmagar (Completa) A rã gigante salta sobre uma criatura 
em alcance médio, causando 3d10+5 pontos de dano 
de impacto e deixando a criatura sob ela agarrada 
(Ref CD 15 reduz o dano à metade e evita a condição 
agarrado).

Sangue Frio A rã gigante sofre 1 ponto de dano adicional 
para cada dado de dano de frio.

For 20, Des 12, Con 16, Int 2, Sab 12, Car 6

Perícias Atletismo +12 (+14 para saltar), Sobrevivência 
+8 (+10 em pântanos).

Tesouro Nenhum.

PALADINA DE 
INGHLBLHPHOLSTGT ND 5

Uma variação ligeiramente menor da rã gigan-
te, a paladina de Inghlblhpholstgt é extremamente 
agressiva, dotada de dentes longos e garras afiadas, 
que ela usa para retalhar seus inimigos. Além de 
fome, essa rã costuma atacar outros seres pelo puro 
prazer da caçada.

Animal 15, Médio
Iniciativa +9, Percepção +15, visão na penumbra
Defesa 22, Fort +16, Ref +15, Von +9, imunidade a veneno
Pontos de Vida 105
Deslocamento 9m (6q), natação 12m (8q)
Corpo a Corpo Mordida +17 (2d6+4) e 2 garras +17 (1d6+4)
Anfíbio A paladina de Inghlblhpholstgt pode respirar 

debaixo d’água.
Sangue Frio A paladina de Inghlblhpholstgt sofre 1 ponto 

de dano adicional para cada dado de dano de frio.

For 18, Des 15, Con 16, Int 2, Sab 14, Car 8

Perícias Atletismo +17 (+19 para saltar), Sobrevivência 
+15 (+17 em pântanos).

Tesouro Nenhum.

RÃ VENENOSA ND 3

A variação mais rara de rã gigante, a rã vene-
nosa cresce até um tamanho intermediário entre a 
paladina de Inghlblhpholstgt e a rã gigante. Ela é co-
nhecida por secretar um potente veneno da pele de 
suas costas e ao morder suas vítimas.

Animal 8, Grande
Iniciativa +5, Percepção +9, visão na penumbra
Defesa 20, Fort +12, Ref +9, Von +5, imunidade a veneno
Pontos de Vida 64
Deslocamento 12m (8q), natação 15m (10q)
Corpo a Corpo Mordida +12 (2d6+4 mais veneno)
Anfíbio A rã gigante pode respirar debaixo d’água.
Engolir Inteiro (Livre) Se a rã gigante acerta um ataque 

de mordida em uma criatura de tamanho médio ou 
menor, pode fazer a manobra agarrar (bônus +16) 
para engolir a criatura inteira. Uma criatura engolida 
inteira é considerada agarrada e para ela, toda criatura 
do lado de fora da rã recebe camuflagem total. Para 
sair de lá, uma criatura precisa causar 15 de dano (o 
acerto é automático) ou, se a rã for morta, é preciso 
gastar uma ação padrão para abrir a rã com uma 
ferramenta ou carma cortante.

Digerir (Livre) No início de cada um de seus turnos, a 
rã gigante causa 1d8 de dano de ácido em qualquer 
criatura que tenha sido engolida inteira. Numa rã 
gigante cabe uma criatura média, duas pequenas ou 
quatro minúsculas.

Esmagar (Completa) A rã gigante salta sobre uma criatura 
em alcance médio, causando 3d10+5 pontos de dano 
de impacto e deixando a criatura sob ela agarrada 
(Ref CD 15 reduz o dano à metade e evita a condição 
agarrado).

Sangue Frio A rã gigante sofre 1 ponto de dano adicional 
para cada dado de dano de frio.

Veneno 2d6 de dano de veneno por rodada durante 1d4 
rodadas (Fort 15 reduz à metade).

For 18, Des 12, Con 18, Int 2, Sab 12, Car 6

Perícias Atletismo +12 (+14 para saltar), Sobrevivência 
+8 (+10 em pântanos).

Tesouro Nenhum.
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