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Troll das Florestas e Troll das Montanhas (Megatério) 

Grande e Neutro • Floresta/Montanha 
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Prêmios Nenhum 

XP 500 

Movimento 9m 

Moral 8 

 

Força 20 Constituição 20 

Destreza 10 Inteligência 2 

Sabedoria 6 Carisma 6 
 

C
O

M
B

A
T

E
 CA 16 

JP 14 

DV 6+30 (60/66) 

Ataques 2 Garras +9 (2d6+5)  

  
 
Habitando as montanhas e florestas temperadas e tropicais, 
os Trolls das Montanhas e das Florestas são criaturas 
estúpidas, mas bastante atentas ao mundo a sua volta. 

 
 Trolls das Montanhas vivem nas áreas mais 
altas de regiões tropicais e temperadas, embora vez 
ou outra se aventurem pelas regiões mais baixas, o 
que pode coloca-lo em choque com algumas 

comunidade menores. Eles possuem pelo amarelo-
acinzentado, que ajuda a se camuflar com as rochas. 
Eles são caracterizados por uma mancha branca em 
seu rosto, que lembra uma caveira de cavalo, o que 
já lhe rendeu o apelido de “cavalo da morte”. Estas 
criaturas são vistas sozinhas ou em pequenos grupos 
de no máximo 4 indivíduos. 
 
 Trolls das Florestas são maiores do que seus 
irmãos das montanhas, possuem pelo escuro e 
hábitos solitários. Seu pelo negro-amarronzado é 
muitas vezes lar de colônias de algas e fungos, que 
fazem com que se camuflem bem nas florestas. Ao 

contrário dos Trolls das Montanhas, os Trolls das 
Florestas evitam entrar em contato com as vlias e 
comunidades próximas ao seu habitat. 
 
 Ambas as espécies são bastante 
territorialistas, atacando com ferocidade os corajosos 
ou imbecis demais para invadir seu território. Pouco 
se sabe sobre seu modo de vida, mas alguns 
estudiosos afirmam que estas espécies são sociáveis e 
malignamente inteligentes, provavelmente vítimas de 
alguma maldição, enquanto outros afirmam que são 
apenas animais comuns, mas um tanto crescidos. 
 
 Trolls possuem garras afiadas e um fedor 

característico, medem cerca de 2,50 – 3,20 e são her- 
 

bivoros, embora já tenham sido vistos comendo 
pequenos animais como anfíbios e aves. 
 

Habilidades Especiais 
 Odor: trolls emitem um odor pútrido 

terrível. Uma criatura que se aproximar de 
um troll deve fazer uma jogada de proteção 
modificada pela Constituição ou ficar 

nauseada por 1d4 turnos. 
 

Utilidades: Orcs e outras criaturas imunes ou 

resistentes ao fedor dos Trolls apreciam 
enormemente seu couro, utilizado para confeccionar 
armaduras de couro que emite o mau cheiro por 
meses. As glândulas responsáveis pela emissão deste 
odor também é apreciada por alquimistas que, com 
elas, potencializam o poder de bombas de cheiro. 
Herboristas apreciam as algas que nascem das costas 
dos trolls das florestas, pois elas possuiriam 
propriedades curativas. 
 

Ecologia: Trolls preferem viver em áreas longe de 

interferências urbanas. É muito comum encontra-los 
em montanhas e florestas longínquas. Nestes lugares 
os trolls são indiferentes à presença humana, mas em 
áreas depredadas costumam se sentir bastante 
acuados e agem de forma bastante agressiva. 
 

Sinergias: Outros animais da megafauna: 

Mamutes, tigre-dentes-de-sabre, rinocerontes 
lanosos, mastodontes, aves do terror... 
 

 
 

 
 

 


