
O Caminho do Birl

O
lá aventureiros! Esse é mais um arquetipo

criado pelo Podcast Taverna do Beer Holder

Cego no intuito de aumentar a diversão que

o RPG nos proporciona. Apresentamos O

Caminho do Birl para seu Bárbaro estiloso

se tornar ainda mais marrento!

Sai de Casa, comi pra Caralho!
Quando o bárbaro começa a sua jornada no caminho do

Birl no 3º nível, ele deve optar por uma dieta balanceada de

proteina. Sempre que fizer um descanso longo o bárbaro

consome o dobro de comida de uma pessoa normal.

Pra crescer, tem que comer bem!

O Trapézio descendente
O Caminho do Birl faz o bárbaro se conectar com as

origens da Whey Primordial e no 3º nível de classe, sempre

que o bárbaro acertar um golpe em um inimigo, ele ganha

+1 de dano contra aquela criatura, limitado ao modificador

de porficiência do bárbaro. Assim que a criatura morrer, o

combate acaba ou o bárbaro atacar outro alvo, o trapézio

descendente recomeça do zero. Essa habilidade pode ser

usada 1 vez até o bárbaro realizar um descanso curto.

Descanso curto pra crescer, se não, não quebra as fibras,

tá ligado?

Borá é hora do show porra!
No 6º nível, o Bárbaro já cresceu bastante devido a boa

alimentação e com um grito, todos inimigos dentro de 9m

do bárbaro devem realizar um teste de vontade contra a

intimidação do Bárbaro! Em caso de fracasso, eles ficarão
atordoadados por 1 rodada admirando os músculos do

bárbaro.

Quando isso ocorre, a regata que o bárbaro usa, se rasga

devido as forças primordiais que saem do seu corpo.

O Bárbaro recebe vantagem ao atacar todas as criaturas

que foram afetadas por sua intimidação até o final do

combate!

Essa habilidade pode ser utilizada uma vez até realizar

um descanso longo.

Místicos shamans dizem que esses gritos invocam os

Deuses antigos da Whey Primordial e dos deuses do

crescimento muscular.

Vem monstro!
No 10º nível o monstro está saindo da jaula. As regatas se

rasgam ao simples movimento das armas do bárbaro.

Com uma ação bonus o bárbaro investe contra um alvo e

causa do dobro do seu modificador de força nesse ataque.

A criatura atacada deve passar em um teste de vontade

contra a intimidação do Bárbaro para não ficar atordoada

com a pancada. Caso fracasse, ela fica atordoada por 1d4

rodadas. Essa habilidade pode ser usada uma vez até que o

bárbaro faça um descanso longo.

Isso aqui nós constroi fibra, não é água com músculo não!

Negativa ele, negativa ele
porra!
No 12º nível Quando um bárbaro do Caminho do Birl

reduzir um alvo a 0 pontos de vida ele pode desferir um

segundo ataque com vantagem contra outro alvo a até 4,5m

do local aonde ele estiver. Essa habilidade pode ser

utilizada uma vez até que o bárbaro realize um descanso

curto.

Não vai dar, o caralho!
No 15º nível os músculos do bárbaro do Caminho do Birl

desafiam o mundo ao seu redor e sempre que o bárbaro

falhar em um teste de resistência, ele pode rolar

novamente o dado ficando com o melhor resultado. Essa

Habilidade pode ser utilizada uma vez até o bárbaro fazer

um descanso longo.

Aqui é BodyBuilder!
No 16º nível o Bárbaro do Caminho do Birl chegou a

perfeição dos deuses do Whey Primordial e recebe

vantagem em todos os testes de intimidação.

Os deuses do crescimento tornaram o corpo do bábaro

tão resistente que o bárbaro adquire resistência contra

ataques de corte, contusão e perfuração não mágicos

quando em fúria. Durante o Frenesi o Bárbaro costuma

ficar gritando: Birl! Mais um porra! Birl Birl!
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