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Book of vile darkness 4e pdf

Venha para o Lado Negro... O livro Vile Darkness foi lançado no final do ano passado prometendo aprofundar o tema do mal na mesa de D&amp;D no 4E, permitindo que os jogadores desenvolvam personagens ruins e tenham acesso a itens e artefatos usados apenas por vilões e ... Não... sejam vilões... Para o DM, instruções sobre como apimentar
reuniões, incluindo um elemento Villa para adversários e elementos aventureiros, como monstros, terrenos e problemas morais. O material é apresentado na forma de livros de softcover, um para o mestre e outro para o jogador e pode ser usado de forma independente e inclui uma aventura/campanha (Vile Tome), que coloca em prática uma teoria
detalhada em todo o apêndice que acompanha o mapa com terreno das três principais reuniões. Nele os aventureiros devem encontrar e decidir o que fazer com um artefato poderoso que fornece grande poder, mas cobra seu preço. Seguindo o esquema da mega-aventura Tomb of Horror, a campanha inclui reuniões em larga escala: nível 11 a 19, e
pode fazer parte de um arco maior. A arte do material não enfatiza nada, tem ilustrações na mídia, vários capítulos repetidos e alguns interessantes abrindo imagens, especialmente essa equipe de aventureiros que lutam contra o dragão dourado (geralmente uma boa criatura) para confirmar o tom do conjunto. Na capa do livro DM detalha um dos temas
para o personagem: Mr. Pests, um druida que se liga a um enxame de pragas e retira seu corpo em troca de poder até que se torne uma capa coletiva. Destaque para a capa do livro de jogos, que simula o próprio artefato (que pode ser usado para lançar uma campanha ou aparece com um prêmio no meio de aventuras e fica lá bobo, tentando aulas ..),
saindo uma pequena linha visual padrão de livros 4E. Este material começa com reflexões sobre brincar com personagens ruins, cuidados e consequências para a mesa e caráter com a motivação do mau caráter/grupo certo. Alguns tópicos: Sectário, Nobre em Vergonha, Escravo do Inferno (especialmente interessante para tieflings, por exemplo).
Brochure DM tenta mergulhar no tema do mal, seu significado, consequências e por que parece tão tentador entrar no lado negro e como lidar com elementos ruins e hediondos ... tudo complementado pelas sábias palavras de mestres como Vecna, Ius, Strahd, Acererak e Eclavdra e outros grandes nomes que podem ajudar dm lidar com as forças mais
estímicos, destrutivas e malignas rpg: os jogadores partiram para si mesmos ... Por exemplo, como evitar que grupos ruins se contraam? Depois disso, dê-lhes um inimigo comum (enquanto um grupo de bons personagens geralmente faz o mesmo com uma frequência alarmante...). Uma sugestão interessante é uma curta aventura, os objetivos dos quais
podem ser alcançados antes da autodestruição ou masmorra reversa - colocando jogadores no controle de monstros que defendem seu covil de poderosos aventureiros ou vilões As ações serão ganchos para aventuras regulares. Considerações mais filosóficas também encontram seu lugar, como a diferença entre o mal e o vil: um bando de orcs matando
aldeões indefesos cometem um ato de maldade, mas capturar e torturar esses aldeões apenas por prazer antes de matar é um passo significativo de maldade. Matar é ruim, torturar e matar é pior. Mas há mais um passo: um clérigo ruim que mata para criar os mortos-vivos comete um ato que transcende o mal e constitui abominável. Um ato hediondo é
algo de natureza tão ruim que transforma para pior tudo em termos de: participantes, objetos e lugares são contaminados, e tem efeitos específicos que se estendem muito mais tarde e mais longe do que os próprios atos. Armadilhas hediondas são projetadas não só para parar ou matar o inimigo, mas para fazê-lo para causar o máximo de sofrimento e
terror possível. O mesmo vale para feitiços, armas, monstros e organizações: seus efeitos e propósitos sempre incluem humilhação, horror e dor como o fim e meio. As forças dos maus personagens sempre favorecem uma atitude egoísta: o poder utilitário de Noble Fallen em vergonha é uma reação imediata que o mantém longe de um aliado que cai
inconsciente!!! É cada homem só para ele... A coisa mais interessante para o DM (e o que justifica o material, na minha opinião) é o conceito de tentação, incluindo os elementos malignos que equilibram causando atração e rejeição no herói, minando suas crenças e virando-os uns contra os outros. O livro Vile Darkness tem uma classificação indicativa de
12 anos (o que é bastante ridículo), o que sugere que nada particularmente sério será tratado em seu site (ao contrário do controverso BoVD 3E) e é uma adição interessante, embora não necessária, para fortalecer tabelas de D&amp;D. O retorno do Monstro Tsochar (que tem outras criaturas) é legal e sugestões para criar vilões particularmente odiosos
usando temas são bem-vindas. Como apoio, temos Dragon e Dungeon com material para promover o produto, incluindo um cavaleiro em uma aventura de mansão sombria que apresenta o conjunto Shadowghast Manor Dungeon Tiles. Você também pode conferir o unboxing e alguns comentários sobre o Livro das Trevas Hediondos no vídeo: Várias
imagens: Este site precisa de imagens. Socorro, por favor. O livro Vile Darkness é um termo de Dungeons &amp; Dragons que pode se referir a uma das duas coisas; um item mágico no jogo ou um par de Splatbooks que existem para Dungeons &amp; Dragons 3rd Edition e Dungeons &amp; Dragons 4th Edition. Se o nome ousado dele não deu, é tudo
sobre o lado maligno das coisas, com uma boa contrapartida no Livro das Escrituras Banhadas. O item mágico [edit] O livro da escuridão hedionda surgiu em várias edições de D&amp;D, e é essencialmente uma compilação de notas e sufocamento sobre a natureza do mal por alguns dos seres mais malignos e depreciativos do Multiverso; Em espécie, é
geralmente descrito em um dos primeiros editores do Craft Book of Hideous Darkness. Em geral, é um grande uso do spellcaster maléfico (ou pelo menos o clérigo), mas é perigoso para o corpo, mente e alma de qualquer um que não é mau. 3e Splatbook [edição] Lançado para 3.0, O Livro das Trevas Vile foi um livro fonte sobre o mal, contendo uma
mistura de engasgos pessoais dos autores sobre a natureza do mal e como usá-lo em seus jogos Dungeons &amp; Dragons, seja como oponentes para o seu partido, ou executando uma campanha de PC ruim, e suporte mecânico para este objetivo na forma de novas regras, equipamentos, sistemas, monstros, deuses, etc. o livro é geralmente
considerado uma espécie de olho-rolo porque lida com seus temas desajeitadamente na melhor das hipóteses. Foi, no entanto, o splatbook original para 3e para apresentar muitos monstros vilões clássicos, como príncipes demônios e arquidivós. O livro tem sérios problemas de equilíbrio. Algumas opções alternativas para conceder uma maldição são
apresentadas. Embora a maioria deles sejam sanções sociais bastante desagradáveis e não anotem porque as opções padrão envolvem não fazer nada na metade do tempo, a meta também foi fornecida estéril. Uma vez que as maldições são relativamente fáceis de remover (basta lançar o feitiço oposto), tende a ser uma vantagem para a maioria dos
aventureiros. A doença Também é introduzida a raiva purulenta, que prejudica a Constituição em troca de um aumento do poder sem teto. É tão fácil de quebrar quanto o dano da constituição de cura (apenas o segundo nível de magia, ou o primeiro se você sabe o que está fazendo). Isso pode atingir níveis loucos com Cancer Mage, uma classe prestige
que não tira penalidades de doença e foi impressa no mesmo livro exato. O primeiro capítulo é intitulado, simplesmente a natureza do mal, e diz muito sobre o que o mal é no contexto de D&amp;D. Lista más ações específicas, detalhes de fetiches ruins ou vícios (com propriedades mecânicas para adicionar), lista vários deuses vis únicos (Karaan,
Rallaster, Paciente Um, Scahrossar, Xammux, Yeathan), duas novas raças hediondas (Vashar, Jerren), e uma visão geral da criação de vilões e páginas malignas, com exemplos de ambos. O segundo capítulo é dedicado às regras de variantes; possessão, sacrifícios, maldições, doenças, chamando (justificativa para que criaturas malignas sejam
misteriosamente expandidas pelos poderes das trevas), Canto Sombrio (inconscientemente ladainha, que os mortos-vivos podem ser usados para resistir a feitiços de transformação), Dark Speech (um sistema para a linguagem do mal puro que pode ter efeitos místicos quando pronunciado), usando almas e dor líquida tanto, criando urticárias, um novo
dano vil mecânico, uma lista de mau tempo (chuva roxa, névoa verde, praga de neticles, sangue da chuva, sapos/peixes da chuva), e possíveis efeitos persistentes do mal. O terceiro capítulo é sobre Dispositivos Malignos; dispositivos de tortura, equipamentos de execução, armaduras e equipamentos presos, itens alquímicos e quase mágicos, drogas,
venenos e componentes materiais malignos para soletrar. É um pouco estranho ter um dispositivo de design aqui; afinal, boas empresas legais pessoas também, e Diabólico Codex 2 mesmo listado realizando uma execução como um ato legal, não um mau. Capítulo Quatro é tudo sobre performances, e precisa de pouca explicação. O capítulo cinco é para
classes de prestígio, introduzindo inúmeras maneiras de os seres aproveitarem maior poder de fontes não conscientes: Cancer Mage: um místico que busca explorar forças mágicas em doenças, espalhando pragas e pragas como armas. Demonologista: Konjurer, que se concentrou na vã arte de dominar e subservimentar demônios. Diabolista: Um feitiço
travesso que bariria sua alma para os nove Infernos de Baator, na esperança de dominar feitiços infernais e eventualmente se tornar um demônio poderoso. Disciciptor diabólico: um servil de um arquidérico particular que adquire poderes únicos dependendo de qual dos nove eles servem. No livro, este é considerado um conjunto de classes de prestígio
separadas (mas tematicamente idênticas) representando os discípulos de Asmodeus, Baalzebul, Dispater, Mammon e Mefistófeles. Um vampiro que aprendeu a extrair um poder mágico cada vez maior do sangue que engoliu, penetrando com habilidades distintas de spellcasting. Mortal Hunter: Uma paródia sombria de rangers, Caçadores Mortais são
demônios que se treinaram especificamente para caçar e assassinar mortais, permitindo-lhes remover aqueles que estão no caminho dos planos de seus mestres. Soul Eater: Um monstro que se transformou em uma abominação que devora as almas dos seres vivos a fim de impulsionar seu próprio poder. Demônico Thrall: Contraparte abismal de um
discitor diabólico, o demoníaco Thrall é um admirador devoto de um príncipe demônio particular que adquire habilidades poderosas na emulação de seu mestre. Os Príncipes Demônios premiados neste livro consistem em Demogorgon, Graz'zt, Juiblex e Orcus. Seu-Sacerdote: Um arqui-blasfemo que odeia tanto os deuses que aprende métodos de
secretamente afastar o poder divino deles para servir às suas próprias necessidades. Senhor Verme: Um mago que busca dominar o poder que vem do controle e do deslocamento com invertebrados; Insetos, aranhas, e todos os outros espirrando bestas humildes. Guerreiro das Trevas: Um guerreiro que tenta aumentar seu poder físico expandindo-se
com agentes alquímicos hediondos e rituais mágicos negros. Capítulo 6 é sobre Magia; Novos feitiços, novos objetos mágicos e novos artefatos travessos. O capítulo 7 é dedicado aos Senhores do Mal, compreendendo vários arquidivilos e príncipes demônios. Também inclui brevemente como tratar clérigos empossados em um arquifeto particular. Arcos,
cobertos por este capítulo são: Naturalmente, o Capítulo 8 segue isso com uma variedade de novos monstros malignos: Demônio (Mane, Rutterkin, Bar-lgura, Babau, Demônio das Sombras, Chasme) Diabo (Kocrachon, Ghargatula) Olho do Medo e Da Chama Kython (Broodling, Juvenil, Adulto, Impaler, Slaymaster, Sugtherking) Não se confundir com
Kytons. Kythons são monstros de plantas que foram criados por demônios presos em um avião material na tentativa de ganhar mais Si mesmo. Eles se assemelham a xenomorfos um pouco. Vaath: Uma criatura diabólica/inseto muito sábrica de Carceri. Ele paralisa a presa e, em seguida, usa uma segunda boca extensível em sua cabeça para mergulhar
no corpo de Tróia e consumir seus órgãos, e decidiu consumir órgãos que não matam a presa imediatamente para sofrer o maior tempo possível. Enquanto é comido, faz com que todos ao redor dele provem o gosto, incluindo a vítima. Vilewight: Uma versão mais ruim do wight com garras longas e intestinos expostos que se transformaram em garras com
suas bocas sobre eles. Eles podem disparar raios de energia negativa, infectar pessoas com uma doença que faz você incapaz de ver seres vivos, drenar energia, e transformar pessoas que matam em wights regulares. Modelos de Criatura: Osso: Um modelo para fazer esqueletos que retém a inteligência e as habilidades que eles tinham na vida.
Cadáver: Um modelo para fazer zumbis que retém a inteligência e habilidades que eles tinham na vida. Danificado: Uma criatura que foi transformada em uma versão mais monstruosa de si mesma devido à exposição ao mal negro. Finalmente, termina com um adendo para discutir como lidar com computadores ruins, especificamente abordando PCs
ruins singulares, festas ruins e como executar uma campanha ruim. 4e Splatbook[edit] Como seu homólogo 3e, o livro 4e Vile Darkness foi um livro fonte sobre o mal em Dungeons &amp; Dragons, dividido em dois splatbooks físicos. O livro de DM é cheio de conselhos para DMs sobre como usar campanhas malignas ou ruins, completas com monstros,
objetos amaldiçoados e outros usos sujos contra jogadores. O livro do jogador, em comparação, é tudo sobre novas guloseimas para PC para um PC travesso (ou pelo menos seriamente anti-heroico), incluindo temas de personagens e caminhos paragon. O livro Dungeon Master estreia com o capítulo Evil Odk foi escapado. Bastante breve, descreve a
história do Livro das Trevas Abomináveis no jogo, e toca brevemente na natureza do mal - não tentando estritamente definir as coisas como o mal como fizeram em 3e, mas examinando mais as características gerais do mal. O segundo capítulo é a Campanha do Mal, que abrange todas as questões da perspectiva do DM sobre a criação de aventureiros
ruins e campanhas que apresentam ou que estão diretamente erradas na natureza, incluindo uma edição perecedora de como você motiva o PC errado e o que você realmente quer fazer. Conclui com duas demonstrações de campanha que podem não exigir computadores realmente ruins, mas têm o tema de combater o verdadeiro mal e provavelmente
requerem alguma ambiguidade moral; A guerra pelo inferno, na qual o partido se torna pego na guerra civil aberta em Baator, e a fome de um verme de nove línguas em que o partido deve lutar contra o tsochar antes que eles possam lançar Poppy Thuum Ngatha no eixo mundial. O capítulo três, Vile Encounters, abre uma discussão sobre como
impressionar os jogadores que estão lutando contra forças muito ruins. Em seguida, segue em vários novos elementos de paisagismo temáticos novos, seguido por para xingar jogadores e algumas maldições de amostra. Termina com mariposas não naturais e mal-tocadas (ressuscitando algumas de suas 3e contrapartes), e uma variedade de armadilhas
temáticas horríveis e perigos para o calabouço. Terreno Vil: Amplificador de agonia, pedra massacre, corrupção festering, alma esquecida, Névoa verde, fogo do inferno, piscina de larvas, maldições malignas persistentes: anos acumulados, miséria eterna, tumor consciente, ira do rei da tumba, doenças heinngosas de lobisomem: Deathsong, Febre
Demoníaca, Ódio Sem Rosto, Fúria Derretida, Parasitas Psíquicos, Armadilhas Vile e Perigos da Peste Escarlate: Coisa Cripta, Molde da Morte, Anomalia Do Reino Distante, Glifo de Mudanças, Bota de Ferro, Névoa de Gelo, Névoa de Gelo, Névoa Escarlate , Rot Grub Pit, Símbolo da Morte Capítulo Quatro dá sua identidade com seu nome: Vilões e
Monstros. A maior parte é de conselhos sobre como criar e executar diferentes tipos de vilões para sua campanha de D&amp;D. Temas monstro: Chaos Beast, Devotee of Darkness, Doomdreamer, Maenad, Moilian Dead, Slave to the Nine Hells Monsters: Fallen Angel (Inverno, tristeza, morte), Hordeling, Wrath Devil, Nhagruul Dragonspawn, Filth Hag,
Tsochar (Parasita, Portador de Carne, Servo de Vermes, Nobre) Organização Abominável: Escolhido do Sol (fanáticos loucos que cometem atrocidades na tentativa de nocautear o mal), Irmandade Negra (culto tharizdun que acredita que o bom erro cósmico) , Discípulos Nhagruul (guardiões do Livro das Trevas que tentam usá-lo para desencadear o
apocalipse), Kargatane (polícia secreta lich que busca a imortalidade através da transformação em vampiros), Servos de Xopos (sectários slaad que buscam facilitar a infecção generalizada de larvas mortais slaadi). Capítulo Cinco, Recompensas Sombrias, é tudo sobre magia potencial que sai do lugar em partes mais escuras do multiverso; objetos
amaldiçoados, bênçãos impiúdãs e objetos mágicos torcidos. Itens amaldiçoados: pistola Berserk, Bota de muitos passos, manto de veneno, arma amaldiçoada, elixir delirante Divine Boons: Asmodeus's Temido Escritório, As minas lutam contra a Perspicácia, a raiva sanguinária de Gruumsh, o favor ficchy de Lolth, a espiral da loucura de Tharizdun, a
ganância insidável de Tiamat, o sofrimento inevitável de Torog, o Segredo Sombrio de Vecna, o Manto das Sombras de Zehir itens sinistros: Bracers sofrendo, vara comedora de carne, cinto de pão, Lâmina da Meia-Noite, Wand Obsidian , Anel de Dominação , Faca Serpentina Zannad, Caveira do Terror Finalmente, o livro termina com seu sexto capítulo,
Vile Tome, uma mini-campanha em que o partido cruza caminhos com o Livro das Trevas Hediondos e tem a chance de interromper ou mesmo destruir. Este capítulo também contém a mecânica do Livro das Trevas Hediondos como um artefato 4e. O jogador de livros, ao contrário de seu colega DM, não é dividido em capítulos agradáveis e limpos. Em
vez disso, ele abre com uma introdução instantânea que explora a realidade do mal do ponto de vista do jogador - especialmente martelando na medida em que não é desculpa para os jogadores fazerem pau para o resto dos jogadores ou DM. Em seguida, explora alguns arquétipos de festa aventureiras ruins, seguidos por arquétipos protagonistas de
vilões individuais, e outras dicas sobre a criação de pCs de vilão do zero. Outro segmento explora as diferentes fontes de energia na campanha do Eixo Mundial - Arcane, Divino, Marcial, Primal, Psiônico e Sombra - e essas fontes pintam atitudes, comportamentos, objetivos e desejos do PC vilão. Este segmento também amplia a lista de bebidas
espirituais primárias com a adição de Gnaw; evitado e temido patrono do zelador, detritos e pragas. A partir daí, o livro apresenta vários novos temas de personagens vilões; sectário, nobre desonrado, escravo do inferno, reaver e estudioso. Claro, a próxima parte é dedicada à jornada maligna de Paragon, na forma de Berserker louco por sangue,
Assassino da Aliança, Demonologista, Ídolo das Trevas e Vermes do Senhor, antes de terminar com Destino Épico, no exemplo do mal. Termina sua lista de conteúdos com uma variedade de novas performances. Diferenças entre versões[edit] Como se pode esperar diferenças de tom entre 3. Os opostos são tão numerosos que pode-se argumentar que
os dois produtos estão ligados pelo nome muito mais do que o conteúdo. Sem ter que ler ambos, porém, uma breve análise pode ser assim: Monte Cook é o autor de 3. Robert J. Schwalb escreveu em Bestialidade.
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