
BRAXAT 

(Livro dos Monstros 2 – D&D v.3.5 – página 37) 

 

Humanóide Monstruoso Grande  

Pontos de Vida: 10d8+50 (95 PV) 

Iniciativa: +1 

Deslocamento: 9 m 

CA: 18 (-1 de tamanho, +1 de Destreza, +8 

Natural), toque 10, surpresa 17 

Ataques: Clava enorme +16/+11 ataque corpo a 

corpo e espetar +10 

Dano: Clava enorme 2d6+9, espetar 1d8+3 

Alcance: 1,5 por 3m 

Ataques especiais: Sopro, golpe mental, 

psionico, habilidades similares à magia 

Qualidades especiais: Visão no escuro 18m, 

redução de dano 10/+1, telepatia 

Testes de Resistência: Fortitude +8, Reflexos +8, 

Vontade +10 

Habilidades: Força 23, Destreza 12, Constituição 

20, Inteligência 15, Sabedoria 12, Carisma 11 

Perícias: Intimidação +9, Saltar +11, Ouvir +12, Observar +13, Sobrevivência +10 

Talentos: Especialista, Encontrão aprimorado, Desarme aprimorado, Imobilização 

aprimorado, Vontade de ferro, Ataque poderoso, Foco em arma (Clava enorme) 

Clima/Terreno: Qualquer deserto ou montanhas 

Organização: Solitário, par, gangue (3-6), tropa (7-12), ou tribo (20-80) 

Nível de Desafio: 9 

Tesouro: Normal 

Tendência: Geralmente neutro e mal 

Progressão: Pela classe do personagem 

  

Braxats são violentos caçadores noturnos que espreitam em regiões montanhosas 

ou desertos. Esses perigosos e malignos humanoides que caçam exclusivamente seres 

inteligentes, eles tem grande prazer em torturar, matar e comer suas vítimas. Seu gosto 

por carne de humanoides pode leva-los próximos a terras civilizadas, onde a caça é 

abundante e fácil de apanhar. 

Um braxat é um lagarto-humanoide pesado e bípede que pode se equiparar a 

alguns gigantes em altura, podem chegar a 4,5m quando alcançam sua altura adulta. 

Suas feições são a combinação das características de um rinoceronte e um besouro 

espinhoso. O topo de sua cabeça e suas costas é coberto por placas espessas espinhosas, 

e um único chifre maciço que se projeta entre as narinas. 

Braxats não respeitam lei nem autoridade, e não temem ninguém. Sua grande 

força, habilidades psionicas e redução de dano fazem dele quase imparável, e não é 

incomum que um bando deles seja capaz de eliminar um vilarejo humano em um ano. 

Ocasionalmente poucos sobreviventes dos braxats unem-se a grupos e tentam 

caçar essas criaturas, mas eles raramente conseguem concluir suas vinganças. 

Aventureiros experientes são conhecidos por caçar braxats por esporte, opondo sua 

experiência e perícia contra a astúcia e habilidades psionicas dessas criaturas. A partir 

do momento que caçadores descobriram seus receios, braxats tornaram-se bastante 

competentes em se proteger com emboscadas e armadilhas mortais. A maioria dessas 



caçadas termina com a vitória dos braxats, mas algumas são bem-sucedidas rendendo 

um pequeno número de chifres de braxats como troféus para os caçadores. Esses chifres 

não possuem nenhum valor próprio, mas por vezes artistas cravam esculturas 

intrincadas neles e os vendem como objetos de arte. 

Braxats falam o idioma dos Gigantes, e poucos, os mais civilizados, fazem o 

esforço de aprender também o idioma Comum. 

 

COMBATE 

 

Braxats apreciam a caça. Eles se deliciam com o medo de suas vítimas e gostam 

de prolongar a agonia de suas presas perseguindo-as por longos períodos, usando sua 

telepatia para criar falsas esperanças em suas presas, depois destroem essas esperanças 

com novas tocaias. Alternando sua estratégia, eles zombam de suas vítimas 

telepaticamente detalhando o terrível destino que as esperam quando forem capturadas. 

Em combates, braxats são cruéis e astutos. Eles preferem abrandar seus oponentes 

com mind blast e ataques psiônicos antes de se aproximarem para matar. Eles 

geralmente guardam seus ataques de sopro para adversários mais persistentes. Quando 

os oponentes já estão feridos, os braxats entram em combate direto com suas clavas. 

Ataque de Sopro (Sob): Um braxat pode soprar um cone de gelo de 9m de 

distância que causa 3d8 pontos de dano por frio (Teste de Reflexos CD 20 reduz a 

metade). Após ter usado seu ataque de sopro, a criatura deve esperar 1d4 rodadas antes 

de utiliza-lo novamente. 

Golpe Mental (Mind Blast) (SM): Esta explosão mental entorpecedora se 

estende a partir do braxat em um cone de 9m. Qualquer um na área que seja atingido 

deve ser bem sucedido em um teste de Vontade (CD 15) ou ficarão atordoados por 3d4 

rodadas (Quando estiver utilizando o Psionics Handbook, substitua esta habilidade 

com Golpe Mental (Mind Blast)como modo de ataque, como especificado abaixo). 

Psiônicos (SM): À vontade – porta dimensional, apagar a mente (mind 

blank). Conjurador (ou manifestador), como um conjurador de nível 8; Teste de 

resistência CD 10 + nível da magia. 

Modos de Ataque/Defesa: Empurrão mental (mind thrust), Golpe Mental (mind 

blast)/Escudo de pensamento (thought shield), Mente Vazia (Empty mind). 

Habilidades Similares a Magia (SM): À vontade – Piscar (blink); 1/day –

 confusão (confusion), mente fraca (feeblemind), como um conjurador de nível 8; Teste 

de resistência CD 10 + nível da magia. 

Telepatia (Sob): Um braxat pode se comunicar telepaticamente com qualquer 

criatura numa área de 1,5km que possua uma linguagem. 

 

SOCIEDADE BRAXAT 

 

Braxats vivem em uma sociedade tribal na qual machos e fêmeas tem status 

social e acesso a posições de liderança iguais. Cada líder tribal deve provar seu mérito 

anualmente num combate ritual com um único desafiante que conquistou o direito, 

sendo bem sucedido vencendo um desafio no ano anterior. Jovens braxats são treinados 

para lutar, a partir do momento que conseguem ficar de pé. Combates mortais entre 

jovens braxats por potenciais parceiros de acasalamento, locais de moradia, ou tesouros 

são encorajados para garantir que apenas os mais fortes e habilidosos sobrevivam para 

se reproduzirem. 

Quando um jovem braxat é considerado digno de se unir a uma tropa, este grupo 

se tornará sua segunda família. Mudar para uma diferente tropa ocorre raramente – 



normalmente quando a maioria da tropa foi morta em batalha. Agressão entre 

companheiros de tropa e estritamente proibida, já que a cooperação é vital para uma 

caça bem sucedida. Matar um companheiro de tropa é punido com a execução imediata 

do transgressor e de sua família. 

 

PERSONAGENS BRAXATS 

 

Por causa da afinidade dos braxats pela caça, sua classe favorecida é ranger, 

todavia alguns braxats preferem pegar níveis de bárbaro ou guerreiro. Druidas braxats 

malignos são raros, mas não desconhecidos. 

O nível efetivo de um personagem (NEP) braxat é igual ao nível de classe + 16. 

Assim, um braxat ranger de 1ª nível possui um NEP de 17 e é equivalente a um 

personagem de 17ª nível.  
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