
Projeto Vilões

A
um tempo atrás eu me perguntei por que as

pessoas tem dificuldade em criar um vilão.

Um daqueles casca grossa sabe, que da

trabalho aos personagens, ataca aonde dói e

quase ninguém sabe de onde ele veio.

Pensando nisso, decidi criar três vilões que podem ser

usados para campanhas a curto prazo. Por exemplo uma

one-shot, onde os heróis frustam um dos planos do vilão ou

mesmo numa campanha onde o plot seria uma caçada de

gato e rato com os heróis e o vilão. Então sem mais

delongas eu apresento a vocês o primeiro:

O Colecionador de
Corações

Histórias de bardos não são novidade e muitas delas não
passam de invenções forçadas ou mesmo um aumento

vertiginoso de uma história onde um simples lobo se

transformou em uma besta mortífera.

Mas pesquisando a boca pequena, recorrendo a

bibliotecas misteriosas onde só se pode entrar

acompanhado e caminhar por um caminho marcado, é
possível descobrir algo sobre o colecionador de corações.

O começo de tudo...
Tallen sempre foi um garoto corajoso e bem apessoado,

ele sabia empossar a voz e tocava com certo talento seu

bandolim surrado, herança do avô.

Como todo bardo em começo de carreira, começou a se

apresentar nas tavernas da região. Logo as músicas de

sempre começaram a cansar, sua sede por novos

conhecimentos impeliam o garoto a procurar aventuras e

depois de um convite de um grupo ele decidiu se aventurar.

A primeira dungeon...
Como todos aventureiros de primeiro nível o grupo

cometeu alguns erros. O bardo colocou seus poderes e

músicas a prova, animou os companheiros e ao final da

expedição ele conseguiu uma bela canção, um anel de

poderes estranhos e várias cicatrizes.

Um corte no rosto transformou a face de um garoto em

um homem com um ar maroto, os braços ganharam força e

logo uma parceria se formou. Tallen acompanhou o grupo

por mais dois anos até se separarem após uma expedição a

uma cidade perdida terminar em morte e sangue.

Após isso o bardo resolveu sossegar mas a veia

aventureira somente adormece por pouco tempo. Logo ele

pensou em algo que poderia tornar suas aventuras mais

seguras.

Ele pegou suas economias, levou o anel até um mago

local e pediu para que ele criasse um item totalmente

diferente, um anel de invisibilidade. O mago riu, mas

mesmo assim aceitou o pagamento e criou o item para o

bardo.

de volta a estrada
Tallen logo pôs o objeto no dedo e saiu trombando em

alguns locais até se acostumar ao fato de não ver o próprio

corpo.

Seguiu alguns aventureiros e começou a acompanhar os

seus feitos sem que os mesmos soubessem da sua

presença. Vez ou outra os valoroso heróis escutavam algum

espirro ou um barulho de alguém se aliviando. Mas nunca

ninguém o avistou ou conseguiram pega-lo.

O simples fato de estar invisível, derrubava qualquer

máscara e mostrava qualquer fato que os aventureiros

pudessem tentar esconder. As histórias foram crescendo e

as músicas surgiam antes mesmo dos aventureiros

chegarem as cidades.

Um mapa pode mudar tudo...
O grupo conseguiu um mapa raríssimo, o X indicava um

antigo templo da deusa Lolth. Diziam que várias vezes ao

ano os drows peregrinos levavam seus tesouros mais

especiais como oferenda para a deusa. Porém, após um

grande terremoto, o templo foi alçado das profundezas e

acabou nas graças do sol, pendurado em uma encosta da

montanha das lágrimas.

Os heróis partiram em missão. Enfrentaram um pântano

pegajosos com seus homens lagartos asquerosos,

entraram em uma caverna habitada por aranhas e um

outro ser bizarro que conseguia descobrir coisas dos

membros do grupo como por magia.

Ao final da caverna, logo depois de derrotar um guardião
feito de rocha dura os aventureiros chegaram a um

caminho sinuoso que contornava a montanha por fora, ali

estava o antigo templo, incrustado na montanha como um

suicida querendo se atirar para a morte.

O destino as vezes ferra tudo...
Tallen seguiu o grupo, o templo se mostrou mais insano

do que ele imaginava. Existiam ali, mecanismos

melindrosos que mudavam as paredes de lugar, armadilhas

que somente drows conseguiriam identificar.
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O templo estava habitado, os antigos sacerdotes ainda

estavam lá mas algo tinha acontecido com eles e a benção
maldição de Lolth havia transformado e enlouquecido

aqueles seres.

O grupo lutou, matou e morreu, em um último suspiro o

anão clérigo empunhou seu martelo e conjurou a luz do

grande sol e a montanha tremeu novamente. Os heróis

conseguiram fugir com seus membros desacordados e

vários machucados mas o templo ruiu e foi tragado pela

montanha, dessa vez, com um bardo dentro.

O dia seguinte...
Tallen estava ferido, a destruição do templo havia

derrubado escombros para todos os lados. O bardo não
esperava por uma coisa dessas. Quando o templo retornou

a montanha ele descobrir que ali estava a passagem para o

reino dos drows. O anel que havia quebrado, ele estava em

UnderDark e estava perdido.

Tallen se esgueirou pelas cavernas procurando a luz do

sol. Sua perna sangrava criando um rastro que atraia

predadores, em uma certa noite de sono ele acordou

sentido dor e febre, mesmo no escuro as aranhas e outros

predadores tinham outros sentidos para caça-lo.

A todo tempo Tallen pensava nos heróis. Onde eles

estavam agora e porque eles não estavam ali para ajuda-lo?

Ele tinha certeza que eles já haviam notado sua presença.

As músicas não poderiam ser coincidência, eles

voltariam para salva-lo ele tinha certeza.

A morte da esperança...
Em certo momento ele começou a ouvir vozes, seguiu

sua fonte. Chegou a uma caverna onde uma enorme

aranha com dorso drow conversava com outra, elas

discutiram e começaram a lutar.

Tallen sentia medo, dor e frio, mas o que mais doía era a

fome. Ele aguardou as criaturas se mutilarem, sentiu

ambas próximas a morte, as duas engalfinhadas em uma

luta de patas e presas.

Nesse instante ele usou suas ultimas esperanças e

conjurou uma magia muito temida por qualquer pessoa

que tem o mínimo de juízo, uma bola de fogo caiu sobre as

criaturas.

A escuridão já parecia fazer parte de sua vida e a luz

vinda da explosão mágica foi um susto e um sofrimento

para os olhos do bardo. O crepitar dos corpos gerava uma

fumaça negra mas mesmo assim o bardo se aproximou.

Arrancou uma das patas da criatura e levou a boca

arrancando um naco de carne.

Uma silhueta saiu das sombras que se formaram pelo o

uso da magia, bateu palmas quando viu o bardo se

alimentando. O som assustou o aventureiro e ele se virou

apontando a rapieira naquela direção.

Aquela presença era muito forte, ela forçava o bardo a se

curvar. Ele lutou contra seus músculos mas perdeu, em

certo momento a silhueta que parecia medi-lo de cima a

baixo falou.

Sua voz parecia uma melodia, ele sentiu a tristeza na voz

da deusa. Ele viu em sua mente os heróis entrando no

reino escuro e matando inúmeros drows. Igrejas foram

saqueadas e crianças drows levadas como escravas, Tallen

sentiu as lágrimas saindo dos seus olhos enquanto aquele

ser se aproximava.

Ela se abaixou e roçou com seus lábios a nuca do bardo.

Tallen sentiu suas feridas se fecharem ao mesmo tempo

em que seu corpo ganha uma força que nunca havia

sentido.

Seus olhos ficaram vermelhos e começaram a enxergar

mesmo na mais completa escuridão.

Seu corpo se movia com a graça dos elfos e sua cabeça
fervilhava de conhecimento drow. Ele agora era um

caçador de falsos heróis. 

Vamos por partes...
Com seus novos sentidos, Tallen saiu das cavernas, foi

até a próxima cidade onde pediu notícias dos aventureiros.

Com uma única pista, ele rumou ao templo de Pelor.

Ele chegou ao local um pouco antes do pôr do sol,

conversando com o taverneiro local ele logo localizou o

grupo.

Os aventureiros ainda se recuperavam daquela incursão.

Três dormiam na taverna enquanto dois deles estavam sob

a tutela dos clérigos da luz.

Tallen se esgueirou pela escuridão, escalou a parede

como se fosse uma aranha, entrou pela janela e ficou frente

a frente com o druida do grupo, ele estava fraco e

aparentava uma pele macilenta.

O bardo observou a própria mão direita, lembrou-se da

deusa e o membro se transformou em uma garra. Sorriu e

enterrou a mão no peito do elfo druida, arrancando seu

coração.

No instante seguinte o órgão arrancado do druida sumiu

da garra do bardo, sendo levado embora como uma magia

de teletransportação.

Tallen fechou os olhos se concentrou e viu no antigo

templo, na encosta do desfiladeiro, em uma estante

empoeirada um coração batia dentro de um jarro de vidro.

Aquilo deu prazer ao bardo. Ele salivava enquanto

avançava usando seus novos sentidos para evitar os

guardas e encontrar seu próximo alvo, a guerreira do

grupo.
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Ele subiu por uma coluna, se locomoveu pelo teto, abriu

a porta de cabeça para baixo e entrou no quarto onde a

guerreira repousava. Repetiu o ritual.

No último instante a guerreira acordou, tentou impedir o

movimento mas não conseguiu competir com a estranha

força do bardo, ela morreu mas não sem antes emitir um

grande grito.

Os guardas pularam das camas e tocaram o sino. Os

próprios aventureiros que estavam na taverna próxima ao

templo se armaram, Tallen abriu caminho conjurando uma

escuridão, e fugindo na calada da noite.

Nos dias de hoje...
Tallen perseguiu e matou todo o grupo. Depois

peregrinou até o templo e descobriu o que realmente

aconteceu. Cada coração que ele coleta, um drow é
vingado. A cada aventureiro morto, o sorriso da deusa

aumenta e ele se sente mais vigoroso.

Sua aparência de aventureiro experiente ajuda a

conseguir trabalho junto a outros exploradores. Seus dons

musicais, permitem que ele entre nas cortes e toque em

várias tavernas.

Sempre atento a assassinos de drows, ele prefere esses

alvos a outros mas não consegue ficar mais de duas

semanas sem sacrificar um aventureiro a Lolth.

Tallen é um mestre ao dissimular sentimentos. Seus

poderes de classe somados a dádiva da deusa fazem dele

um oponente que prefere se infiltrar no grupo para estudá-
lo e destruí-lo no momento mais crítico.

Como usar o colecionador...
Tallen é um caçador acima de tudo. Vamos dar alguma

sugestões de como você pode inserir esse vilão na sua

aventura.

Ele gosta de brincar com as presas e pode contratar o

grupo para uma missão, para descobrir os pontos fracos

dos personagens e ataca-los nos revezamento de turno

para dormir ou mesmo durante um combate alguém
pode receber um fogo amigo.

O grupo chega na taverna e percebe que um garoto está
procurando por ajuda. Ele diz que o pai era um

aventureiro e teve o coração roubado enquanto visitava

a família. Ele viu um vulto e acha que o monstro pode

estar atrás dele agora.

Explorando ruínas de um antigo templo, os heróis

encontram uma prateleira cheia de corações em vidros

e resolvem destruir aquela coisa aberrante. Isso ativa os

sentidos do colecionador que decide caça-los pela

afronta.

O grupo tem a boca muito grande e resolvem se gabar

de terem exterminados drows em alguma localidade e o

bardo que estava se apresentando na taverna, se

interessa pela história para compor uma música. O

mesmo propõe uma viagem até o local para saber mais

do acontecido.

O grupo encontra um bardo em uma masmorra e ajuda

o pobre coitado que teve seu grupo destroçado. Ele quer

vingança contra os monstros que mataram seus

colegas, lógico que a coisa não vai ser bem assim...

Um bardo está procurando aventureiros que queriam se

aventurar pelo reino dos drows e diz conhecer uma

caverna que antigamente foi um templo da raça. Lá
podem existir artefatos e itens poderosos para atiçar a

curiosidade do grupo, mal sabem eles que a caverna é
uma armadilha.
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Tallen,o
colecionador de
corações
Humanóide, Caótico e Mal

Classe de Armadura 18 (couro batido +1)
Pontos de vida 105(14d8 + 28)
Deslocamento 9m.

STR DEX CON INT WIS CHA

10 (+0) 20 (+5) 14 (+2) 12 (+1) 13 (+1) 20 (+5)

Ancestralidade Feérica: Tallen possui vantagem em
testes de resistência contra ser enfeitiçado e
magias que possam coloca-lo para dormir.

Sentidos Percepção Passiva 11
idiomas Comum, Feérico e Drow.
Perícias Percepção 11, Atuação 15, Blefar 15,

sobrevivência 11 (lembrando que Tallen possui
seus bônus de atributos nas outras perícias,
mas resolvi não colocar todas aqui, devido ao
espaço restrito da ficha.)

Versatilidade Tallen adiciona metade do seu
bônus de proficiência, arredondado para baixo,
em qualquer teste de habilidade que você fizer
que ainda não possua seu bônus de
proficiência. (bardo nível 2)

Canção do descanso Tallen ou qualquer criatura
amigável que puder ouvir sua atuação
recuperar pontos de vida no fim do descanso
curto ao gastar um ou mais Dados de Vida,
cada uma dessas criaturas recupera 1d10
pontos de vida adicionais.

Colégio da Bravura Proficiência adicional com
armaduras médias e escudos, inspiração em
combate, Ataque Extra e Magias de batalha.

Escalada Aracnídea Tallen pode escalar superfícies
difíceis, incluindo andar de cabeça pra baixo
em tetos, sem precisar realizar um teste de
habilidade

Nível de Desafio 14 (11.550XP)

Ações
Rapieira do relâmpago. Tallen pode atacar uma
segunda vez quando realiza essa ação: +10, um
alvo. dano 5 (1d8+2d6(elétrico)+7) Dano médio
17.
Arranca coração. Tallen pode realizar um ataque
corpo a corpo(+10) contra uma criatura indefesa.
Caso acerte, a criatura realiza um teste de
resistência, constituição 14, caso não passe a
criatura morre instantaneamente. Caso passe ela
sofre o dano da garra de Lolth 3d6+5 (14).

Magias. Tallen possui uma lista de magias além de
alguns itens mágicos.
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Lista de Magias:
Truques:

Zombaria Viciosa

Mãos mágicas

Mensagem

Amizade

Magias de nível 1
Sono

Sussurros dissonantes

Fogo das Fadas

Detectar Magia

Magias de nível 2
Acalmar emoções

Sugestão
Imobilizar pessoa

Magias de nível 3
Bola de Fogo

Dissipar magia

Clarividência

Magias de Nível 4
Invisibilidade Maior

Porta dimensional

Velocidade

Magias de nível 5
Modificar memória

Dominar pessoa

Magias de nível 6
Sugestão em Massa

Restauração maior

Magias de nível 7
Forma Etérea

Itens mágicos
Tallen carrega consigo alguns itens mágicos adquiridos em

suas aventuras além de outros roubados de outros

aventureiros mortos pelo colecionador de corações.

Capa saltimbanco
Esta capa tem um leve cheiro de enxofre. Enquanto

Tallen estiver vestindo-a, ele pode usa-la para conjurar a

magia porta dimensional com uma ação. Essa propriedade

da capa não pode ser usada novamente até o próximo

amanhecer.

Quando ele desaparece, deixa uma nuvem de fumaça
para trás e aparece em uma nuvem de fumaça similar no

seu destino.

A fumaça cria uma área de escuridão leve no espaço que

ele deixou e no espaço que apareceu, que some no final do

próximo turno. Um vento leve ou mais forte dispersa a

fumaça.

Rapieira do relâmpago
Essa rapieira é uma bela arma decorada com trovões em

sua lâmina. Quando fora da bainha ela exibe faíscas

elétricas percorrendo a empunhadura e lâmina da arma, a

eletricidade da arma não fere o portador. Dano da arma:

1d8 (perfuração) + 2d6 (eletricidade) +2

Armadura de couro batido
encantado
Essa armadura fornece +1 de bônus na CA. O usuário

também pode usar uma ação bônus para falar a palavra de

comando da armadura e fazer com que ela assuma a

aparência de um conjunto de roupas normal ou outro tipo

de armadura.

O usuário decide qual aparência ela toma, incluindo a

cor, estilo e acessórios mas a armadura mantém seu

volume e peso normais. A aparência ilusória dura até você
usar essa propriedade novamente ou remover a armadura

A Taverna do Beholder
Cego

Olá aventureiros, esse é mais um suplemento da Taverna

do Beholder Cego. Desenvolvido para todos os RPGistas

que quiserem utilizar nossos materiais em suas mesas.

Esse material foi produzido pelo Bardo maluco da

taverna e revisado por ninguém menos que a gnoma Prix.

A ficha e ítens são adaptados para D&D 5edição mas a

história pode ser utilizada para qualquer sistema.

Nós possuímos um podcast especializado em trazer a

cultura pop para a mesa de RPG e estamos sempre

tentando trazer mais gente para esse belo hobby, então se

você não conhece o nosso podcast está na hora de dar uma

chance!

Acesse agora mesmo nosso site ou baixe nossos

programas por um agregador de podcasts. A Taverna do

Beholder Cego

Bons dados e boa sorte,

Biel, o Bardo.
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http://homebrewery.naturalcrit.com/print/www.podcast.beholdercego.com

