
Isolada do resto do mundo pelas águas do pe-
rigoso Mar Negro, a ilha de Galrasia possui energias 
vitais em abundância. Tais energias positivas -- as 
mesmas que os clérigos canalizam quando usam 
magias para cura -- permitem que a fauna local cres-
ça rapidamente e goze de uma vita longa e saudável.

Contudo, num lugar onde ferimentos fatais 
curam-se em coisa de minutos, os predadores preci-
sam ser muito mais letais. E as presas, vivendo uma 
vida de correr e se curar, também tornaram-se mais 
ferozes e territorialistas quando deparam-se com 
algo que desconhecem. Nesse caldeirão de fome, 
violência e cura desenfreadas, surgiram alguns dos 
animais naturais mais poderosos que já caminharam 
por Arton: os Lagartos-Trovão.

E agradeça aos deuses que o Grande Oceano 
protege a população de Arton dos habitantes desse 
inferno verde que é a ilha de Galrasia.

ALOSSAURO ND 6
Grande lagarto bípede, o alossauro é um 

predador terrível. Medindo entre 10 e 12 metros 
de comprimento da ponta do focinho à cauda, ele 
possui um corpo sustentado por pernas fortes, com 
braços curtos e uma cabeça dotada de boca gran-
de, cheia de dentes afiados. Ele mantém o equilíbrio 
graças à cauda pesada, que o auxilia a mover-se em 
corridas de alta velocidade. Mãos e pés possuem três 

dedos cada, terminados em garras afiadas, que 
eles usam pra rasgar suas presas quando sal-
tam sobre elas.

Animal 13, Enorme
Iniciativa +13, Percepção +12, faro, visão na penumbra
Defesa 23, Fort +16, Ref +13, Von +8, redução de dano 5
Pontos de Vida 130
Deslocamento 15m (10q)
Corpo a Corpo Mordida +17 (4d10+7, 19) ou 2 garras 

+17 (2d6+7).
Bote (Completa) O alossauro faz uma investida e ataca 

com sua mordida e suas duas garras. Os três ataques 
recebem o bônus de +2 da investida, mas devem ser 
feitos contra o mesmo alvo.

For 25, Des 17, Con 23, Int 2, Sab 15, Car 5

Perícias Atletismo +13, Sobrevivência +12.
Tesouro Nenhum.

ANQUILOSSAURO ND 6
Um verdadeiro tanque de guerra em forma de 

lagarto, o anquilossauro é um dinossauro quadrú-
pede e de pernas atarracadas, coberto por um couro 
grosso cheio de espinhos, com uma cabeça achatada 
e uma cauda longa terminada numa massa com es-
pinhos. Ele pode crescer até atingir cerca de 7 metros 
e pesar mais de 8 toneladas. Eles são herbívoros mas, 
apesar de não serem especialmente territorialistas 
fora da época de acasalamento, são dados a atacar 
invasores desconhecidos se estes não se aproxima-
rem com muita cautela.

Animal 16, Enorme
Iniciativa +13, Percepção +9, visão na penumbra
Defesa 18, Fort +23, Ref +13, Von +9, resistência a dano 10
Pontos de Vida 208
Deslocamento 9m (6q)
Corpo a Corpo Cauda espinhenta +13 (6d6+5, x3).
Espinhos Ósseos Quando nervoso, este lagarto-trovão 

move-se erráticamente, espetando todas as criaturas 
ao seu redor com os espinhos ósseos que crescem de 
seu corpo. No início de cada turno do anquilossauro, 
todas as criaturas em alcance curto sofrem 1d8+5 
pontos de dano de perfuração (Ref CD 19 reduz à 
metade).

For 21, Des 8, Con 29, Int 1, Sab 13, Car 6

Tesouro Nenhum.

LAGARTOS-TROVÃO

por CF Veiga

1redgoblinrpg.com e rpgista.com.br

http://rpgista.com.br
http://redgoblinrpg.com
http://redgoblinrpg.com
http://rpgista.com.br


BRAQUIOSSAURO ND 11

Um herbívoro quadrúpede gigante, o bra-
quiossauro possui pescoço longo, que o permite co-
mer as folhagens das copas das árvores. Ele também 
tem pernas e cauda musculosas, capazes de pulveri-
zar qualquer predador que não se intimide por seu 
tamanho enorme. E eles são gigantes mesmo entre 
os demais lagartos-trovão, capazes de crescer até al-
cançar 30 metros de comprimento do nariz à cauda 
– sendo quase metade desse tamanho todo graças ao 
tamanho de seu pescoço alongado – e pesar cerca de 
80 toneladas.

Esses são talvez os lagartos-trovão mais gentis 
e pacíficos que existem. Ainda assim, é perigosís-
simo chegar perto de mim. Se não for ele quem se 
aproxima de você, é melhor manter a distância.

Animal 20, Colossal
Iniciativa +6, Percepção +16, visão na penumbra
Defesa 24, Fort +44, Ref +6, Von +10, resistência a dano 15
Pontos de Vida 440
Deslocamento 12m (8q)
Corpo a Corpo Pisada +20 (6d10+10).
Passar por Cima (Completa) O braquiossauro percorre 

até o dobro do seu deslocamento, passando por 
qualquer criatura Enorme ou menor. Uma criatura 
atropelada sofre 10d8+28 pontos de dano (Ref CD 
28 reduz à metade).

For 30, Des 2, Con 46, Int 1, Sab 10, Car 5

Tesouro Nenhum.

Vida Inexorável

Galrásia veio diretamente de Vitalia, o reino di-
vino de Lena, a deusa da vida. Como tal, a ilha 
emana energias vitais em grande abundância o 
tempo todo. Tudo o que está lá cresce e se recu-
pera mais rápido. Qualquer um que chegue na 
ilha imediatamente começa a sentir uma sensa-
ção boa de calor, ardência e até um pouco de 
fome, como se estivesse chegando numa lareira 
aconchegante vindo de uma noite fria.

Ainda não há uma versão oficial sobre o fun-
cionamento dessas energias em termos de jogo, 
mas se você quiser mestrar uma aventura que se 
passa lá pode usar essas regras abaixo:

Energias de Vitalia:

• RecupeRação Veloz. Personagens recupe-
ram PV e PM em uma hora de descanso 
como se tivessem passado uma noite inteira 
descansando.

• A recuperação de doenças, venenos e 
condições físicas debilitantes ocorre em 
uma grandeza de tempo menor: minutos 
no lugar de horas, horas no lugar de dias, 
dias no lugar de semanas.

• Doenças, venenos e condições físicas de 
natureza mágica, como a licantropia ou 
apodrecimento pelo toque de múmias, 
não curam espontaneamente, mas po-
dem ser curadas mais facilmente. O per-
sonagem que sofre com essas maldições 
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COMPSOGNATHI ND 1

Pequenos lagartos-trovão carnívoros, os 
compsognathi (compsognathus no singular, ou 
compy, para os íntimos) são os menores lagartos-
-trovão encontrados em Galrásia, crescendo apenas 
até o tamanho de uma galinha. Eles mantém uma 
postura bípede, com os braços recolhidos e equili-
brados por uma cauda longa e sinuosa. Eles são es-
sencialmente inofensivos quando sozinhos, mas um 
bando de tamanho razoável pode ser uma ameaça 
perigosa até para outros lagartos-trovão. Sua dieta 
consiste basicamente de insetos, outros animais pe-
quenos e eventuais aventureiros.

Animal 4, Médio
Iniciativa +8, Percepção +6, faro, visão na penumbra
Defesa 17, Fort +6, Ref +8, Von +4
Pontos de Vida 24
Deslocamento 12m (8q)
Enxame Um enxame é uma aglomeração de criaturas que 

agem em conjunto. Em termos de regras, pode entrar 
no espaço ocupado por um personagem. No fim de 
seu turno, o enxame causa 2d4 pontos de dano de 
perfuração a qualquer personagem em seu espaço, 
automaticamente. Um enxame é imune a manobras 
de combate e efeitos que afetam apenas uma criatura 
e não causam dano, e sofre apenas metade do dano de 
ataques com armas. Porém, sofre 50% a mais de dano 
por efeitos de área.

Derrubar (Livre) Se os compies causarem dano no inimigo, 
eles podem fazer a manobra derrubar (bônus +8).

Unidos Venceremos Periodicamente, novos compies se 
juntam ao enxame. No início de cada rodada, o enxame 
ganha +10 PV (até um limite máximo de 100 PV). O 
enxame recebe +1 em rolagens de dano para cada 10 
PV que possui.

For 10, Des 19, Con 15, Int 2, Sab 14, Car 5

Tesouro Nenhum.

DEINONICO ND 4
Muitas vezes confundido com o velociraptor 

(um lagarto-trovão similar ao deinonico, porém 
bem menor), essas feras crescem até alcançar 4 me-
tros de comprimento do focinho à ponta da cauda e 
80 quilos. Elas mantêm uma postura bípede, com os 
braços recolhidos e equilibradas por sua cauda pesa-
da. Deinonicos são confundidos com os velocirapto-
res por também possuírem uma unha avantajada em 
cada pé, com o formato de foice, que eles usam para 
perfurar o couro de suas presas e ajudar a segurá-las 
ou escalar sobre seus corpos – quando eles se unem 
para atacar grandes herbívoros. Mas o mais perigoso 

tem um bônus de +5 em quaisquer testes 
para resistir ou se curar.

• cuRa MaxiMizada. Magias de cura sempre 
têm efeito maximizados, Considere que 
elas têm um custo em PM reduzido em 2 
(até um mínimo de 1) e todos os dados que 
seriam rolados para determinar o efeito de-
ram seu resultado máximo.

• Efeitos de cura que não sejam rolados no 
dado têm efeito duplicado (ex: cura 2 PV 
no lugar de 1 PV).

• MoRte abRandada. Magias e criaturas liga-
das às energias das trevas, como efeitos de 
gerar escuridão, dreno de vida ou habilida-
des e basicamente todas as magias de necro-
mancia, são mais difíceis de conjurar. Con-
sidere que esse tipo de magia tem seu custo 
em PM aumentado em 2 e todos os dados 
que seriam rolados deram o valor 1.

• Testes de Fortitude e Vontade para evitar 
esses efeitos têm um bônus de +5.

• Mortos-vivos e outras criaturas com liga-
ção inata com as trevas têm uma penali-
dade de -5 em todos os testes de Fortitude 
e Vontade.

Vida Inexorável (Continuação)
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num deinonico é a sua mordida – a mais poderosa 
em relação ao peso de todos os lagartos-trovão.

Deinonicos caçam em bandos. Se você encon-
trar um, há chances grandes de haverem outros es-
preitando.

Animal 11, Grande
Iniciativa +14, Percepção +8, faro, visão na penumbra
Defesa 21, Fort +13, Ref +14, Von +8
Pontos de Vida 88
Deslocamento 12m (8q)
Corpo a Corpo Mordida +14 (2d6+5, x3) e 2 garras +14 

(1d4+5, 19).
Agarrar Aprimorado (Livre) Se o deinonico acertar dois 

ataques de garras contra um alvo no mesmo turno, 
pode usar a manobra agarrar (bônus +14).

Bote (Completa) O deinonico faz uma investida e ataca 
com sua mordida e suas duas garras. Os três ataques 
recebem o bônus de +2 da investida e os ataques com 
garras causam dano dobrado, mas os três ataques 
devem ser feitos contra o mesmo alvo. Se o deinonico 
acertar ao menos um ataque, pode usar a manobra 
derrubar (bônus +14).

Tática de Bando Quando flanqueia um inimigo, o deinonico 
recebe +2 no teste de ataque e na rolagem de dano 
(além do bônus normal por flanquear, para um total de 
+4 no ataque e +2 no dano).

For 21, Des 20, Con 18, Int 2, Sab 17, Car 8

Perícias Acrobacia +14, Atletismo +14, Furtividade +14, 
Sobrevivência +12.

Tesouro Nenhum.

ELASMOSSAURO ND 8
Medindo até 11 metros da cabeça à cauda, o 

elasmossauro é um grande predador marinho dota-
do de um corpo relativamente pequeno – um pou-
co maior que sua própria cabeça – com um formato 
ótimo para nadar, quadro nadadeiras parecidas com 
as das tartarugas marinhas, uma cauda curta e um 
pescoço longo. Eles são bastante conhecidos pelos 

marinheiros que navegam próximos da ilha de Gal-
rásia, por terem o hábito de chacoalhar os barcos que 
se aproximam demais e às vezes arrancarem maru-
jos das embarcações para comerem nas profundezas 
marítimas.

Animal 20, Colossal
Iniciativa +11, Percepção +18, faro, visão na penumbra
Defesa 21, Fort +27, Ref +17, Von +12, resistência a dano 10
Pontos de Vida 300
Deslocamento natação 18m (12q)
Corpo a Corpo Mordida +20 (10d8+10).
Agarrar Aprimorado (Livre) Se o elasmossauro acertar 

um ataque de mordida contra um alvo, pode usar 
a manobra agarrar (bônus +22). Se vencer, o 
elasmossauro pode arremessar a criatura que agarrou 
na água em um alcance curto, onde será mais fácil de 
devorá-la.

For 30, Des 13, Con 32, Int 1, Sab 14, Car 4

Tesouro Nenhum.

ESPINOSSAURO ND 10

Espinossauros são carnívoros extremamen-
te agressivos. Dotados de uma bocarra com dentes 
afiados, postura quase quadrúpede, mas com braços 
ainda longos o suficientes para serem usados nas ca-
çadas e auxiliarem a nadar. Falando em nadar, eles 
são dotados de uma cauda musculosa e pesada, bem 
como uma longa barbatana que se extende por todo 
o seu dorso. Ambas o auxiliam a movimentarem-se 
embaixo d’água, onde ele caça peixes.

Um dos maiores carnívoros de Galrásia, o es-
pinossauro é ainda maior que o tiranossauro, e co-
nhecido por perseguir suas presas com grande insis-
tência. Eles crescem até impressionantes 16 metros 
de comprimento e podem pesar mais de 9 toneladas.
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Animal 15, Colossal
Iniciativa +17, Percepção +17, faro, visão na penumbra
Defesa 28, Fort +23, Ref +17, Von +11, redução de dano 15
Pontos de Vida 210
Deslocamento 15m (10q), natação 18m (12q)
Corpo a Corpo Mordida +21 (3d8+8, x3) e 2 garras +21 

(2d6+8).
Bote (Completa) O espinossauro faz uma investida e ataca 

com sua mordida e suas duas garras. Os três ataques 
recebem o bônus de +2 da investida, mas devem ser 
feitos contra o mesmo alvo.

For 27, Des 18, Con 30, Int 1, Sab 19, Car 4

Perícias Acrobacia +17, Atletismo +21, Sobrevivência +17.
Tesouro Nenhum.

ESTEGOSSAURO ND 8
Enormes, pesados e com duas linhas de placas 

ósseas seguindo de sua nuca até a ponta da cauda, 
que termina em espetos, os estegossauros geral-
mente caminham com uma postura quadrúpede, 
mantendo a cauda alta, como se sempre pronto para 
usá-la como um chicote contra predadores. Eles são 
herbívoros, mas bastante territorialistas e conheci-
dos por serem extremamente agressivos quando es-
tão na presença de filhotes – que ainda não possuem 
espinhos e placas ósseas grossas o suficiente para de-
fenderem-se dos predadores.

Animal 18, Enorme
Iniciativa +9, Percepção +16, visão na penumbra
Defesa 21, Fort +30, Ref +15, Von +10, redução de dano 10
Pontos de Vida 306
Deslocamento 12m (8q)
Corpo a Corpo Cauda +16 (4d6+7 mais 2d6 de perfuração, x3).
Varredura (Completa) O estegossauro varre com sua cauda 

um cone com alcance curto. Criaturas na área sofrem 
2d6+7 pontos de dano de impacto mais 2d6 de dano 
de perfuração (Ref CD 17 reduz o dano à metade).

For 24, Des 10, Con 36, Int 1, Sab 13, Car 4

Tesouro Nenhum.

PAQUICEFALOSSAURO ND 4
Um lagarto-trovão dotado de uma protube-

rância óssea similar a um capacete natural, o paqui-
cefalossauro possui pescoço curto e braços atarraca-
dos, mantendo uma postura bípede equilibrada por 
uma cauda pesada. Essa estrutura os torna aríetes 
vivas, prontos para atacar seus inimigos com uma 
forte cabeçada, sempre mirando no abdômen, flan-
co ou outra parte mole. Sua boca termina em um 
bico especializado em morder e processar vegetais 

fibrosos, brotos e sementes, que eles comem em 
grandes quantidades para manter seus corpos que 
podem crescer até atingir 4,5 metros de comprimen-
to do bico à ponta da cauda, chegando a pesar até 
450 quilos.

Animal 7, Médio
Iniciativa +9, Percepção +6, visão na penumbra
Defesa 18, Fort +10, Ref +9, Von +6
Pontos de Vida 49
Deslocamento 9m (6q)
Corpo a Corpo Cabeçada +13 (2d8+7, x3).
Aríete (Completa) O paquicefalossauro percorre até o 

dobro do seu deslocamento em linha reta, atropelando 
qualquer criatura em seu caminho. Uma criatura 
atropelada sofre 4d8+14 pontos de dano (Ref CD 23 
reduz à metade).

Tática de Bando Quando flanqueia um inimigo, o 
paquicefalossauro consegue atingir cabeçadas mais 
precisas nos pontos mais vulneráveis de seus alvos, 
causando +2d8 de dano.

For 23, Des 14, Con 16, Int 1, Sab 17, Car 5

Perícias Atletismo +13.
Tesouro Nenhum.

PTEROSSAURO ND 3
Lagartos voadores, os pterossauros são dotados 

de patágio, uma fina membrana que conecta suas pa-
tas frontais e traseiras, similar à dos morcegos. Seus 
corpos são relativamente leves, apesar de serem ex-
tremamente musculosos para seu tamanho. Existem 
pterossauros de diversos tamanhos, sendo que os 
maiores podem crescer até atingirem uma enverga-
dura de 12 metros, pesando meros 250 quilos. Exis-
tem histórias de pterossauros grandes arrancando 
aventureiros do chão e levando para alimentar suas 
crias, nos ninhos que eles construíam nas alturas.

Animal 10, Grande
Iniciativa +15, Percepção +11, visão na penumbra
Defesa 20, Fort +12, Ref +15, Von +7
Pontos de Vida 70
Deslocamento 3m (2q), voo 18m (12q)
Corpo a Corpo Mordida +16 (2d10+7).
Mergulho Mortal (Padrão) O pterossauro usa a manobra 

agarrar (bônus +15) contra uma criatura Média ou 
menor. Se vencer, ele pode subir até uma altura de 9 
metros com seu alvo. De lá, ele pode manter o agarrão, 
ou largar o alvo como uma ação livre (veja Queda, na 
pág. 304 do Tormenta20).

For 25, Des 22, Con 17, Int 2, Sab 14, Car 5

Perícias Acrobacia +15, Furtividade +15.
Tesouro Nenhum.
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TIRANOSSAURO ND 9

Carnívoros bípedes extremamente ferozes, 
tiranossauros estão entre os maiores predadores de 
toda Galrásia, geralmente sendo os principais pre-
dadores de sua região e os únicos realmente capazes 
de caçar anquilossauros, estegossauros e triceratops 
adultos sozinhos e ainda valer a pena. Dotados de 
uma cabeçorra cheia de dentes, braços atarracados, 
pernas poderosas e uma cauda pesada, eles são in-
crivelmente velozes para o seu tamanho, podendo 
crescer até atingir 15 metros de comprimento e pe-
sar 16 toneladas. Sua mordida é a segunda mais forte 
em relação ao seu peso de todos os animais de Gal-
rásia, perdendo apenas para o deinonico.

Animal 16, Colossal
Iniciativa +15, Percepção +16, faro, visão na penumbra
Defesa 22, Fort +23, Ref +15, Von +10, resistência a dano 15
Pontos de Vida 352
Deslocamento 12m (8q)
Corpo a Corpo Mordida +17 (10d12+9, 19).
Agarrar Aprimorado (Livre) Se o tiranossauro acertar 

um ataque de mordida contra um alvo, pode usar a 
manobra agarrar (bônus +21).

Engolir (Padrão) Se o tiranossauro começar seu turno 
agarrando uma criatura Grande ou menor, poderá 
fazer um teste de agarrar contra ela. Se vencer, engole 
a criatura. Uma criatura engolida continua agarrada 
e sofre 3d6+9 pontos de dano de impacto, mais 
3d6+18 pontos de dano de ácido, no início de cada 
turno do tiranossauro. Uma criatura engolida pode 
escapar causando 30 pontos de dano ao estômago 
do tiranossauro (Defesa 10). Isso faz com que a 
criatura seja regurgitada e fique caída na frente do 
tiranossauro.

Varredura (Completa) O tiranossauro varre com sua cauda 
um cone com alcance médio. Criaturas na área sofrem 
4d6+9 pontos de dano de impacto (Ref CD 19 reduz o 
dano à metade).

For 28, Des 12, Con 47, Int 2, Sab 14, Car 7

Perícias Sobrevivência +16.
Tesouro Nenhum.

TRICERATOPS ND 8
Um dos mais pesados herbívoros dos lagar-

tos-trovão, os triceratops são quadrúpedes pesa-
dos, de pernas grossas, caudas longas e pesadas, 
uma cabeça ornada por uma placa óssea pesada e 
chifres sobre sua fronte e na ponta do focinho, que 
termina em um bico especializado para comer rel-
va e outras gramíneas.
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Eles são muito desconfiados de invasores e em 
Malpetrim há muitas histórias de aventureiros que 
aproximaram-se demais de um e terminaram preci-
sando de um sacerdote de Thyatis.

Animal 9, Enorme
Iniciativa +8, Percepção +9, visão na penumbra
Defesa 28, Fort +23, Ref +8, Von +5, redução de dano 15
Pontos de Vida 171
Deslocamento 12m (8q)
Corpo a Corpo Chifrada +23 (3d10+15, x3).
Investida (Completa) O triceratops percorre até o dobro do 

seu deslocamento em linha reta, atingindo com seus 
chifres qualquer criatura em seu caminho. Criaturas de 
tamanho Médio ou menor, além de serem chifradas, 
são atropeladas, recebendo 2d6+15 pontos de dano de 
impacto adicionais (Ref CD 25 evita o atropelamento).

For 40, Des 11, Con 40, Int 2, Sab 12, Car 6

Tesouro Nenhum.

VELOCIRAPTOR ND 2

Uma versão intermediária entre os deinonico 
e o compsognato, o velociraptor possui muitas si-
milaridades físicas com os dois, apresentando uma 
postura bípede, com os braços recolhidos e equili-
brados por sua cauda musculosa. Eles possuem uma 
unha com o formato de foice em cada pata traseira, 
igual o deinonico, que eles usam para agarrar presas 
menores e escalar presas maiores.

Velociraptors crescem até alcançarem pouco 
mais de 2 metros de comprimento da cabeça à cau-
da, pesando cerca de 15 quilos. Eles são caçadores 
que agem em bandos, mas não se negam a comer 
carniça ou até mesmo roubar as presas de outros 
predadores maiores.

Animal 8, Pequeno
Iniciativa +12, Percepção +11, faro, visão na penumbra
Defesa 18, Fort +10, Ref +12, Von +6
Pontos de Vida 48
Deslocamento 9m (6q)
Corpo a Corpo Mordida +12 (2d4+4, x3) e 2 garras +12 

(1d4+4, 19).
Agarrar Aprimorado (Livre) Se o velociraptor acertar dois 

ataques de garras contra um alvo no mesmo turno, 
pode usar a manobra agarrar (bônus +1).

Bote (Completa) O velociraptor faz uma investida e ataca 
com sua mordida e suas duas garras. Os três ataques 
recebem o bônus de +2 da investida e os ataques com 
garras causam dano dobrado, mas os três ataques 
devem ser feitos contra o mesmo alvo.

Tática de Bando Quando flanqueia um inimigo, o 

velociraptor recebe +2 no teste de ataque e na rolagem 
de dano (além do bônus normal por flanquear, para um 
total de +4 no ataque e +2 no dano).

For 12, Des 19, Con 15, Int 2, Sab 17, Car 6

Perícias Acrobacia +12, Atletismo +9, Furtividade +12, 
Sobrevivência +11.

Tesouro Nenhum.

VENOLEQUE ND 5
Pequenos lagartos-trovão de postura bípede, 

braços atarracados e pernas fortes, eles mantém seu 
equilíbrio graças ao peso de sua cauda longa e gros-
sa. Venoleques são conhecidos por possuírem uma 
crista dura sobre o crânio e outras moles em seu pes-
coço, que eles abrem como leques quando adotam a 
postura agressiva, para parecerem maiores e desen-
corajar seus atacantes. Quando se sentem ameaça-
dos, eles abrem os leques e cospem veneno, buscan-
do cegar e desorientar seus inimigos, o que lhes dá a 
oportunidade de fugir ou atacar com um golpe fatal.

Animal 13, Médio
Iniciativa +14, Percepção +12, faro, visão na penumbra
Defesa 20, Fort +11, Ref +14, Von +12
Pontos de Vida 65
Deslocamento 12m (8q)
Corpo a Corpo Mordida +14 (1d8+4).
Abertura Intimidante (Completa) O venoleque faz um teste 

de Intimidação (+15) oposto pela Vontade de todas as 
criaturas a escolha dele em alcance médio. Criaturas 
que falhem ficam abaladas pelo resto da cena; criaturas 
que falhem por 10 ou mais ficam apavoradas por 1d4 
rodadas e abaladas pelo resto da cena.

Vigor Assustador O venoleque usa seu modificador de 
Constituição no lugar de Carisma para Intimidação.

Cuspir Veneno (Padrão) O venoleque cospe veneno no 
rosto de seu alvo. Ele atinge uma criatura em alcance 
médio, deixando-a cega e confusa (Ref CD 19 evita).

Veneno Uma criatura que sofra dano da mordida ou seja 
atingida pela cusparada do venoleque deve fazer um 
teste de Fortitude (CD 21). Se falhar, sofre 4d12 pontos 
de dano de veneno por rodada durante 1d6 rodadas.

For 13, Des 19, Con 13, Int 2, Sab 15, Car 6

Perícias Atletismo +11, Furtividade +14, Intimidação +11, 
Sobrevivência +12.

Tesouro Nenhum.
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