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Esse manual de regras foi elaborado para que seja lido do começo ao 

fim, antes do primeiro jogo. Se preferir um começo mais dinâmico, 

assista aos tutoriais em WWW.PLAYSKYTEAR.COM/PT/START

Índice

Bem-vindo a Olan Taa
SKYTEAR É A ENERGIA que permeia o universo. Explorada por séculos 
para criar e desenvolver civilizações, a energia drenada de Skytear deu 
origem à maioria dos territórios de Olan Taa, UM MUNDO composto 
de uma miríade de ilhas flutuantes à deriva, ao redor de um núcleo de 

energia Skytear.  
 Seres sensíveis criaram poços mágicos que arrastam fragmentos 
de Skytear das proximidades, como ímãs; tais poços são conhecidos 
popularmente como TORRES, pois suas formas lembram essas 
construções primitivas feitas de pedras.  
 As Torres são sempre colocadas próximas ao NEXUS: um portal que 
permite os seres sensíveis superarem longas distâncias, sem o auxílio de 
dispositivos voadores ou de feitiços de teletransporte. 
 A forte energia de Skytear se espalha pelas ilhas e cria uma 
REDOMA energética que cega momentaneamente aqueles que a 
olham diretamente. Somente os heróis mais corajosos ousam entrar 
na redoma, onde Skytear assume sua forma mais tenebrosa: a 
ABERRAÇÃO. 
 Essa criatura hostil percorre as fronteiras da redoma e reivindica 
sua supremacia sobre o território. Após muitas tentativas, geralmente, 
terminando da pior forma possível, os heróis descobriram que assim 
como outras formas de Skytear, até mesmo essas estranhas criaturas 
podem ser controladas e direcionadas a cumprirem a sua vontade. 
Ainda que seja a batalha mais desesperadora, com a implacável 
Aberração controlada por um dos lados, mesmo por um curto período 
de tempo, o jogo pode virar.

A Guerra por Skytear
Exércitos das quatro facções marcham em direção às fronteiras das ilhas 
para reforçá-las e reivindicar novas fontes de energia. 
 Na terra de Kaeno, onde o fogo brota do chão, os cinco Senhores 
da Guerra, no passado, presos devido à rivalidade em uma luta pela 
supremacia, deixaram de lado a hostilidade e uniram forças para 
superar seus inimigos e glorificar KURUMO, Deus da Guerra e dos 
Trabalhos Manuais. 
 Reinando as terras cobertas pelo manto branco de gelo mágico de 
Grialth, a Rainha Freyhel - arauta de LIOTHAN, Deus da Vida - mantém 
o povo de Liothan sob controle, apaziguando suas ambições e desejos 
de conquista, com promessas de poder e glória, para aqueles que 
seguem seus conselhos. 
 Nas profundezas distorcidas do submundo de Xotlan, Rei Cotlic 
prepara seu exército para emergir à superfície e dominar seus inimigos, 
exterminando qualquer um que seja tolo o suficiente para se opor à 
vontade do Deus TAULOT. 
 Sobre o mais alto pináculo de seu palácio real, em Utsesh, o 
Mestre do Céu, Setheru, instrui a Legião Zehyr a levar o máximo 
de energia possível para manter obstinadamente a sua pesquisa, 
esperando permitir que o seu povo - o escolhido de NUPTEN, Deus do 
Conhecimento - alcance seu destino de governar o mundo inteiro.

Esta é uma era de guerra. 
A GUERRA POR SKYTEAR ACABA DE COMEÇAR.

COMPONENTES DA CAIXA BÁSICA

INTRODUÇÃO

Objetivo do Jogo

CONCEITOS CHAVE

Cartas de Herói

Estados do Herói

Condições do Herói

Servos, Aberrações, Torres e Nexus

Linha de Visão (LdV)

Alvos

RESOLVENDO EFEITOS

CARTAS DE PODER

Regra Avançada: a Pilha

FASE DOS HERÓIS

Ativação dos Heróis

Mover

Liderar

Atacar

Estocada

Adoração

FASE DOS SERVOS

ORGANIZANDO SEU PRIMEIRO JOGO

APÊNDICE

Regras para três a oito jogadores

Seleção e construção do baralho

Campo de batalha de três trilhas

Modo simplificado
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KURUMO é um Deus vivo, passional e preocupado com as 

necessidades de seus seguidores. Muitas das criações do seu povo, 

desde as mais simples ferramentas agrícolas até a melhor e mais 

mortal máquina de guerra, foram criadas sob sua orientação.

Heróis de Kurumo podem submeter seus alvos ao julgamento de Deus 

e deixar a pele de seu alvo marcada. Os heróis desta facção se sentem 

instintivamente atraídos pelos inimigos MARCADOS, como lobos por 

uma presa ensanguentada.

RUNAS DE FOGO são produzidas por magos-artesãos de Kaeno em 

forjas mágicas ocultas, normalmente, cravadas em braceletes ou armas, 

permitindo um fluxo mágico no corpo e nas habilidades de luta de seus 

portadores. Através das runas, a energia de Skytear é convertida em 

força física, agilidade ou reatividade.

NUPTEN foi o primeiro Deus a ensinar seus adoradores a 

canalizarem e manipularem Skytear, criando uma nova raça de 

seres superiores, que governou acima de todas as outras criaturas 

por muito tempo. Arrogante e extremamente vaidoso, esse Deus 

acredita que suas habilidades são superiores as de todos os outros 

deuses.

Os heróis de Nupten criam ILUSÕES para manipular a mente e os 

sentimentos de outras pessoas. Alguns de seus mais poderosos 

ilusionistas são capazes de impor sua mente sobre a matéria, assim 

como, de alguma forma, alterar a realidade, conforme seu desejo.

RUNAS DE AR, ao invés de possuírem uma forma física, existem em 

um plano etéreo e mental. Graças a sua natureza impalpável, elas 

elevam – se assim podemos dizer - as habilidades mentais de seus 

portadores acima da concepção humana, lhes dando poderes para 

manipularem realidade e pensamentos.

LIOTHAN tem a sua abordagem para criação baseada no 

aperfeiçoamento de pesquisas e no estudo comparativo. Nada fica 

fora do controle, cada aspecto é calculado e estudado até os mínimos 

detalhes. No frágil balanço natural de Olan Taa, a eficiência deve ser 

mantida ao máximo para alcançar objetivos e sobreviver.

Heróis de Liothan TRANSFORMAM-SE em animais, explorando 

características naturais que geralmente faltam aos seres sensíveis, como 

asas, guelras e garras. Eles usam áreas naturais, tais como florestas, 

penhascos e vales, como animais selvagens caçando suas presas.

RUNAS DE GELO permitem que os heróis obtenham uma ligação 

espiritual com todos os aspectos da natureza: desde a invocação de 

condições climáticas favoráveis, até a convocação de animais selvagens 

para apoio durante a caça. Xamãs de Grialth refinam a energia bruta 

de Skytear através de pinturas de guerra em seus corpos e roupas.

TAULOT é talvez o Deus mais sombrio e introvertido e com certeza o 

mais mal humorado; não é adepto a parcerias e ao contato com outros 

Deuses. Seguindo a filosofia de seu criador, os adoradores de Taulot 

preferem confiar apenas nas forças de seu povo, que compartilha a 

mesma crença. 

Heróis de Taulot edificam PILARES instáveis que podem liberar uma 

grande quantidade de Skytear quando desmoronam, lhes permitindo 

gerar feitiços e efeitos além dos limites.

RUNAS DE TERRA são criadas pela casta de Escultores, o clã mais 

importante dentro de Xotlan. Esses sacerdotes são os guardiões das 

cicatrizes, adquiridas por meio de um ritual complexo e doloroso 

através de entalhes mágicos na própria pele. Os mais dignos 

sobrevivem às cicatrizes e são dotados com a amplificação do senso de 

coletividade, podendo ainda controlar as rochas ao seu redor.
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O OUTSIDER
AKHUTI, HABURAT  

E 4 SERVOS
CORJOF, GULBJARN E 

4 SERVOS
SAKOSHI, YAMI E 

4 SERVOS
COTLIC, TLAKALI E 

4 SERVOS

Componentes da Caixa Básica 

24 MARCADORES  
DE CONDIÇÃO

1 LIVRO DE REGRAS

4 MARCADORES  
DE CONTROLE

 1 TABULEIRO DUPLA FACE

3 MARCADORES  
DE AÇÃO

12 MARCADORES  
DE FACÇÃO

1 MARCADOR 
SKYTEAR

24 MARCADORES
DE HERÓI

24 MARCADORES  
DE TORRES

65 CARTAS DE PODER 4 CARTAS DE REFERÊNCIA8 CARTAS DE HERÓI E UMA DE ABERRAÇÃO 10 CARTAS DE VITÓRIA
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Fase de Servos
Na Fase de Servos, os jogadores contam seus heróis e servos próximos 

a cada marcador de controle, no campo de batalha, para determinar 

quem está controlando as trilhas e a(s) redoma(s).

 � Nas trilhas, o vencedor vai causar dano às Torres inimigas, 

removendo assim, as peças de torres.

 � Dentro da(s) Redoma(s), o vencedor vai temporariamente assumir o 

controle da ABERRAÇÃO que lá habita.

Objetivo do Jogo
O objetivo principal de Skytear é destruir o Nexus inimigo. Alguns 

campos de batalha também possuem CARTAS DE VITÓRIA adicionais 

que são escolhidas aleatoriamente no início do jogo. 

Assim que um jogador destruir o Nexus inimigo, ou cumprir os 

requisitos de uma ou mais cartas de vitória, esse jogador vence 

imediatamente a partida. Se mais de um jogador completar um 

objetivo de uma carta de vitória simultaneamente, o jogo acaba 

empatado.

No campo de batalha, se o MARCADOR DE MANA não puder passar 

para um nível maior, o jogo termina empatado.

OS CAMPOS DE BATALHA possuem dois tipos diferentes de área:

 � TRILHAS que ligam as Torres dos jogadores que protegem o Nexus.

 � REDOMAS de energia de Skytear, onde vivem criaturas 

monstruosas.

O jogo, geralmente, dura entre três e cinco turnos, sendo que cada 

turno consiste em uma fase de heróis e uma fase de servos.

Fase de Heróis
Na fase de heróis, os jogadores se revezam ativando um herói cada por 

turno, até que todos os heróis fiquem ativos.

Durante sua ATIVAÇÃO, heróis podem realizar até três ações diferentes, 

escolhendo entre: mover-se, atacar, estocar, liderar seus servos ou 

adorar seus deuses para usar uma facção específica de mecânica 

assimétrica.

CARTAS DE PODER são a representação do poder que cada herói pode 

canalizar durante sua ativação ou a qualquer momento durante a fase 

de herói.

SERVOS são agrupados ao redor do marcador de controle e auxiliam os 

heróis a destruírem as Torres e o Nexus dos inimigos.

NEXUS 

TRILHAS 

REDOMA 

CARTAS DE VITÓRIA 

MARCADOR DE MANA

(A)  

(B) 

(C) 

(D) 

(E)

Áreas Chave

Fases do Turno
1. FASE DOS HERÓIS 

Os jogadores se revezam, 

ativando um herói cada um.

2. FASE DOS SERVOS 

Os jogadores determinam 

quem está controlando cada 

trilha e a redoma.

Visão Geral do Jogo
Em Skytear, os jogadores escolhem heróis de quatro facções  
e os colocam para destruir a base inimiga, chamada Nexus. 
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EXEMPLO 1: DERROTADOSUPORTE ESPECIALISTA

MAGO ASSASSINODEFENSOR

Estados do Herói
Um herói pode estar em três diferentes estados: Pronto, Exausto ou 

Derrotado.

PRONTO. Os heróis começam o jogo neste estado. Heróis prontos 

podem ser ativados durante a Fase de Heróis.

EXAUSTO. Heróis ficam exaustos, após a ativação, não podendo ser 

ativados durante a Fase de Heróis vigente (note que eles ainda podem 

reagir com cartas de poder). Suas cartas de poder são viradas em 90 

graus no sentido horário para marcar esse estado.

DERROTADO. Um herói é derrotado quando tem seu PV for reduzido a 

0 ou menos:

1. O jogador que derrotar um herói compra duas cartas de poder.

2.  Coloque a miniatura do herói derrotado na sua carta de herói.

3.  Coloque o marcador do herói derrotado na trilha de mana, no:

PRÓXIMO TURNO 

Se o herói estava pronto

   TURNO APÓS O PRÓXIMO TURNO 

   Se o herói estava exausto

Heróis derrotados retornarão assim que o marcador de Skytear alcançar 

o marcador de herói.

Quando isso acontecer, coloque a miniatura do herói que retornou 

o mais próximo possível do Nexus aliado e redefina seu estado para 

Pronto (o primeiro jogador inicia o posicionamento dos heróis).

EXEMPLO 1.  Sakoshi foi derrotado durante o turno (2), enquanto 

estava exausto. Ele estará pronto novamente, assim que o marcador de 

Skytear alcançar seu marcador, no turno 4.

Cartas de Herói
Cada herói tem sua carta correspondente, com a seguinte estrutura: 

1. HABILIDADES. Essas são as características que fazem cada herói 

único, e geralmente, são usados em sinergia com a ação de Adoração.

2. ATAQUE E ESTOCADA. Podem ser de dois tipos: 

 À distância: até 3 hexágonos. 

Corpo a corpo: adjacente (até um hexágono).

3. POTÊNCIA DE ATAQUE. O quão forte é sua ação de ataque.

4. PONTOS DE VIDA. Indicam com quantos pontos de vida (PV) inicia 

e seu valor máximo. São marcados na borda do tabuleiro usando o 

marcador do respectivo herói.

5.  ARMADURA. Cada ponto de armadura reduz um ponto do dano 

recebido (note que a armadura protege de qualquer tipo de dano: 

cartas de poder, ataques, habilidades etc).

6. RUNA.  Determina o tipo de carta de poder que pode ser usada e 

qual é a facção do herói.

7. CLASSE. Por enquanto, a única classe com uma regra associada é a 

dos magos. Magos causam DANO PERFURANTE, o que significa que 

eles ignoram a armadura inimiga, com qualquer efeito gerado por 

eles.

LEMBRETE

Magos ignoram a armadura inimiga não apenas com 

ações de ataque, mas também com cartas de poder, 

habilidade e qualquer outro efeito por eles gerado.

O verso da carta de herói é para o modo simplificado (Veja mais na 

pág. 23).

Conceitos Chave

FRANCO-ATIRADORGUERREIRO

PRONTO

EXAUSTO
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LENTO TRANSFORMADO KURUMO NUPTEN 2 PV 1 PVTAULOTLIOTHANDESARMADO

VELOZ MARCADOFÚRIA

Servos
Servos se agrupam ao redor dos marcadores de controle e ajudam os 

heróis a causar dano às Torres e ao Nexus inimigos.

Eles se movem e são invocados durante a Fase dos Servos, e têm as 

mesmas características, independentemente da facção:

 � Pontos de Vida (PV): 1.

 � Armadura: 0.

Se os PVs de um servo forem reduzidos a 0 ou menos, ele é derrotado e 

colocado na base de seu controlador. 

Aberrações
Aberrações são criaturas que não podem ser atingidas e habitam 

redomas feitas da energia Skytear. Durante a Fase dos Servos, um 

jogador que domina a redoma pode imediatamente invocar e controlar 

a Aberração que lá habita.

Torres e Nexus
As torres defendem seu Nexus das forças inimigas e seus PVs são 

representados pela pilha de marcadores de Torre; cada marcador pode 

representar 1 ou 2 PVs, dependendo do número de Torres desenhado 

neles. 

LEMBRETE

Heróis não causam dano diretamente às Torres ou ao Nexus. 

A única forma de causar dano às estruturas é dominando o 

Marcador de Controle, durante a Fase dos Servos.

Condições do Herói
Condições são efeitos especiais que permanecem nos heróis até a 

próxima vez em que eles estiverem Exaustos ou Derrotados.

Quando um herói ganha uma condição, o marcador de condição deve 

ser posicionado em sua carta de herói e os efeitos, situados abaixo, 

devem ser aplicados. Se uma condição for aplicada em um herói que já 

a possui, a condição não é aplicada.

 LENTO. A ação de movimento do herói é reduzida em 2 hexágonos.

 VELOCIDADE. A ação de movimento do herói é acrescida de mais 2 

hexágonos.

 FÚRIA. O herói pode declarar a ação de ataque duas vezes, durante 

sua ativação (usando 1 ação para cada ataque).

 DESARMADO. As ações do herói de Ataque e Estocada causam 

metade do dano arredondado para cima (antes de considerar a 

armadura).

 MARCADO. Heróis de Kurumo têm habilidades que se beneficiam 

de Marcado em seus inimigos.

 TRANSFORMADO. Heróis Liothan podem ativar habilidades com o 

ícone Transformado, quando eles tiverem essa condição.

LEMBRETE

Se um herói receber uma condição enquanto estiver exausto, ele 

mantém essa condição até a próxima vez em que ficar exausto.



8

EXEMPLO 1

EXEMPLO 3

EXEMPLO 2

EXEMPLO 4

Alvos 
Quando você declara uma ação ou usa uma carta de poder que requer 

um ou mais alvos, você deve escolher todos os alvos, lembrando que é 

necessário ter a LdV para o alvo e a distância padrão máxima de até 3 

hexágonos. 

Se você não preencher esses requisitos, não poderá declarar a ação ou 

usar a carta.

Por exemplo, uma carta de poder, cujo texto é “Cause 2 de dano ao 

inimigo alvo” apenas pode ser utilizada se houver um inimigo na LdV e 

a até 3 hexágonos do herói que usou a carta.

LEMBRETE

 Se a carta disser “Cause 2 de dano a um inimigo adjacente”, não 

é necessário ter LdV. Já se a carta disser “Cause 2 de dano a um 

inimigo adjacente ALVO”, é necessário ter LdV.

Alvos e cartas instantâneas
Depois que um alvo é escolhido em uma ação de ataque ou pelo uso 

de uma carta de poder, o efeito não ocorre instantaneamente, já que 

alguns outros efeitos podem alterar a situação. 

Por exemplo, se um inimigo, declarado alvo de uma ação de ataque 

corpo a corpo, se distanciar usando uma carta de poder, ele acaba 

esquivando por não estar mais adjacente.

No momento de resolver a ação, é necessário rever todos os requisitos 

novamente, como LdV, distância, entre outros, e se não forem 

cumpridos, o efeito é ignorado (a carta de poder ou a ação ainda são 

consideradas como utilizadas).

Na página 11, explicaremos melhor como funciona a regra avançada da 

Pilha de Efeitos.

Linha de Visão (LDV) 
Um herói, um servo ou uma Aberração tem linha de visão (LdV) para 

um alvo, se houver um caminho de no máximo até 3 hexágonos entre 

eles, sem cruzar qualquer linha branca.

EXEMPLO 1 

O herói A não pode ter o herói B como alvo, e vice-versa, porque a 

linha branca bloqueia a LdV.

EXEMPLO 2 

O herói A tem LdV para o hexágono 1, porque está a até 3 hexágonos 

de distância.

LEMBRETE

Um herói sempre tem LdV para ele mesmo e pode ver através de 

outros heróis, servos e aberrações.

Esconderijos
Alguns hexágonos no campo de batalha provêm alguma cobertura 

(normalmente, arbustos e ruínas.), identificados por um ícone de 

cobertura . Esses hexágonos são chamados esconderijos. Um herói 

aliado tem LdV para um inimigo que esteja em um esconderijo, apenas 

quando houver um herói aliado adjacente a esse hexágono e com linha 

de visão.

EXEMPLO 3 

O herói A pode ter como alvo o hexágono onde o herói B está 

escondido, mas não pode ter o herói B como alvo. Nesse caso, o herói C 

está adjacente ao herói B, mas não tem LdV, por causa da linha branca. 

Já o herói B pode ter o herói A como alvo.

EXEMPLO 4 

Agora, o herói A pode ter o herói B como alvo, pois C está adjacente ao 

inimigo e tem LdV para o esconderijo.

LEMBRETE

Heróis podem ter como alvo um esconderijo, mesmo que não 

possam ver um alvo lá dentro, por exemplo, usando uma carta de 

poder, que tem como alvo um hexágono e não um herói. Além 

disso, heróis podem ver através de esconderijos, já que apenas 

linhas brancas bloqueiam a LdV.
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EXEMPLO 1

IMAGEM  1

EXEMPLO 2

Resolvendo Efeitos 

Palavras Chave 
Vire a carta do topo do seu baralho 

e coloque-a em seu monte de descarte, 

adicionando o modificador do canto superior 

direito ao valor base (veja o exemplo de um 

Ataque e de uma Estocada na pág. 13).

ATAQUE/ARMADURA +/-X: Modifique o valor 

do ataque ou armadura +/-X. 

ADJACENTE: No mesmo hexágono ou até 1 

hexágono de distância.

CAUSE X DE DANO: Cause X de dano ao alvo 

(lembre-se de que a Armadura reduz o dano 

proveniente de qualquer fonte, incluindo as 

cartas de poder).

CONJURADOR: O herói que gerou o efeito. 

CURE X PV: Aumente em X os pontos de vida 

do alvo (um herói nunca pode ter mais PVs do 

que a quantidade inicial).

DANO PERFURANTE: Dano perfurante ignora 

efeitos de Armadura.

DERROTE UM SERVO: Remova o servo do 

campo de batalha (esse efeito não causa 

dano, então, habilidades como a de Tlakali 

não podem prevenir esse efeito).

ESTOCADA +/-X: Modifique o dano causado 

por Estocadas em +/-X.

INVOQUE X SERVOS: O conjurador precisa ter 

LdV para um marcador de controle, então, 

pode colocar X servos, o mais perto possível, 

desse marcador de controle. (Veja a pág. 19 

com as regras de posicionamento dos servos).

METADE: Divida o valor por 2 e arredonde 

para cima.

PERCA X PV: Reduza em X os pontos de vida 

do alvo (armadura não reduz PVs perdidos).

PREVER X: Olhe as X primeiras cartas de seu 

baralho; depois coloque qualquer número 

delas no seu descarte e as restantes de volta 

no topo do baralho, em qualquer ordem.

REALIZAR UMA AÇÃO: ações geradas a partir 

de efeitos não requerem Pontos de Ação e, 

portanto, não contam para o limite de uma 

ação de cada tipo por turno.

Área de Efeito (ADE) 
Alguns efeitos atingem mais de um hexágono, 

conforme é indicado no diagrama de suas 

respectivas descrições (veja alguns exemplos 

na IMAGEM 1).

Quando esses efeitos são resolvidos, o 

diagrama da AdE é posicionado, podendo 

ser girado e rotacionado, desde que seja 

equivalente a pelo menos um hexágono do 

campo de batalha.

Se houver um hexágono em destaque, ele 

indicará a posição do conjurador, mas caso 

não haja, pelo menos um hexágono da AdE 

deverá afetar o hexágono alvo. 

Se o efeito pedir que alguma carta seja virada, 

somente uma carta deverá ser virada para 

todos os alvos.

EXEMPLO 1 

O herói A utiliza uma carta de poder com alvo 

no hexágono 1. Para atingir mais inimigos, ele 

decide rotacionar o diagrama da AdE, sendo 

assim, cada inimigo situado nessa área sofrerá 

2  de dano.

LEMBRETE

O diagrama será posicionado apenas 

quando o efeito for resolvido, e não 

quando for gerado (na pág. 11, você 

encontra uma explicação sobre essa 

diferença).

Se o efeito requerer um hexágono alvo, 

mas o conjurador tiver sido movido e não 

tiver mais LdV para esse alvo, o efeito 

será cancelado.

Efeitos de Movimento
Qualquer efeito que mova um herói ou um 

servo é considerado um efeito de movimento 

e segue as mesmas regras da Ação de 

movimento (Pág.12).

Os efeitos mais comuns de movimento são: 

Mover, Posicionar e Empurrar.

MOVER X: Mova o alvo até X hexágonos. 

POSICIONAR: Posicione o alvo no hexágono 

escolhido.

EMPURRAR X HEXÁGONOS: Mova o alvo X 

hexágonos, um por um. Cada movimento 

deve levar o alvo a uma posição mais distante 

do conjurador. Os hexágonos devem sempre 

estar livres de miniaturas.  Pare de empurrar, 

caso o alvo não possa ser movido para mais 

longe. LEMBRETE: Não é permitido empurrar 

menos do que o indicado pelo efeito, a não 

ser que o alvo não possa ser movido para mais 

longe.

EXEMPLO 2 

O herói A está empurrando o herói B 

por 2 hexágonos. O herói B não pode ser 

empurrado sobre os servos, nem para o 

hexágono C, pois não está mais longe de A. 

Então, os hexágonos D são os únicos destinos 

válidos.

Efeitos são comumente gerados por ações dos heróis, habilidades e cartas de poder. 
A não ser que esteja sinalizado, os efeitos duram até o final da ativação do herói atual.

Golpe de Vento
Posicione a AdE no hexágono alvo  

a até 3 hexágonos de distância. Cause 
2 de dano a cada inimigo na área.
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CARTAS DE PODER custam um mana para cada runa desenhada no 

canto superior esquerdo.

O marcador de mana (e turno) indica a quantidade de mana disponível 

para cada herói, durante aquele turno.

Heróis podem jogar uma carta de poder se:

 � Eles tiverem mana suficiente disponível.

 � Eles tiverem na ficha de herói as cores correspondentes às runas das 

cartas.

 � Eles estiverem no campo de batalha (ou seja, não estão fora de 

combate por terem sido derrotados).

Quando um herói usar uma carta de poder, deve resolver seu efeito e 

colocar a carta de poder sobre a carta daquele herói. Isso serve para 

marcar quanta mana o herói usou durante o turno.  

Ao final do turno, descarte as cartas colocadas dessa maneira.

EXEMPLO 1 

O marcador de mana está no número 3, o que significa que cada herói 

tem 3 manas disponíveis. Sakoshi consumiu suas 3 manas, jogando as 

cartas que custam 1 e 2 manas.

LEMBRETE

Heróis exaustos PODEM usar cartas de poder, já que para usá-las, 

NÃO é necessária uma ação.

Cada herói tem sua reserva de mana individual e se a carta de 

poder for retirada de cima de uma carta de herói, isso significa 

que ele regenerou aquela quantidade de mana.

Tipos e momentos de utilização
Existem dois tipos de cartas

AÇÃO. Heróis só podem usar essas cartas durante a sua 

ativação.

REAÇÃO. Heróis podem jogar essas cartas a quase qualquer 

momento. Há mais informações sobre elas na próxima página.

Comprando cartas de poder
Esses são todos os momentos nos quais um jogador pode comprar 

cartas de poder:

 � No início do jogo, o primeiro jogador compra 6, os outros, 

compram 5.

 � Ao final da fase dos servos, cada jogador compra 2 cartas.

 � Ao derrotar um herói inimigo, compre 2 cartas.

 � Ao causar dano a uma Torre ou ao Nexus inimigos, compre uma 

carta, independentemente da quantidade de dano causado.

Se as cartas de seu baralho acabarem, embaralhe o seu monte de 

descarte e esse passa a ser seu novo baralho.

O limite de cartas na mão de um jogador, ao final do turno, é de 6 

cartas (veja a sequência do turno na pág 17).

Cartas de Poder Especial
Algumas cartas como a da IMAGEM 2 têm o rosto do herói no topo.  

Elas só podem ser utilizadas pelo próprio herói e são chamadas de 

cartas de poder especial.

A Carta Fluxo Skytear
O primeiro jogador tem uma carta especial (IMAGEM 3), que fica no 

tabuleiro durante o jogo e não conta para o limite de cartas que um 

jogador pode ter na mão. Uma vez usada, essa carta deve ser virada 

com a face para baixo e não pode ser usada novamente.

LEMBRETE

Cartas sem runas, como Fluxo Skytear, não requerem mana ou cor 

de runa para que sejam utilizadas.

Cartas de Poder

EXEMPLO 1 IMAGEM 2 IMAGEM 3

(A)   RUNAS (custo de mana) 

(B) NOME E EFEITO 

(C)  TIPO (ação ou reação) 

(D) MODIFICADOR  

(usado apenas para  ) 
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Regra Avançada: a Pilha
A Pilha é uma regra avançada para determinar, exatamente, qual a 

ordem dos efeitos gerados e como resolvê-los.

Efeitos são gerados de várias maneiras, tais como:

 � Um herói declara uma ação.

 � Um herói usa uma carta de poder.

 � Um herói utiliza uma habilidade.

Quando um efeito é gerado, ele não é resolvido imediatamente, e sim 

colocado no topo da Pilha.

A Pilha é uma área do jogo onde todos os efeitos são colocados, uns 

sobre os outros, aguardando o momento da resolução.

O JOGADOR QUE CONTROLA o herói ativo tem a prioridade, podendo:

 � Jogar uma ou mais cartas de poder, com o símbolo de reação.

 � Passar a prioridade para o próximo jogador, em ordem horária.

Assim que todos os jogadores passarem sem jogar mais nenhuma carta, 

o último efeito, ou seja, o do topo da Pilha, deve ser resolvido e depois 

dele, todos os outros. 

A cada efeito resolvido, os jogadores podem reagir ao próximo efeito 

na Pilha, iniciando novamente pelo jogador que controla o herói ativo 

e assim continua até que todos os efeitos sejam resolvidos e a Pilha 

esteja vazia.

Agora que a regra avançada foi explicada, passaremos a algumas 

regras mais detalhadas:

 � Heróis podem declarar ações ou jogar cartas de poder apenas 

durante sua ativação e se a Pilha estiver vazia.

 � O jogador da vez pode usar cartas de poder de reação a qualquer 

momento, após um efeito ser gerado ou resolvido durante a Fase dos 

Heróis.

Exemplo de uma Pilha
O herói B declara um Ataque cujo alvo é o 

herói A. O ataque é um efeito e vai para o 

topo da Pilha.

Em resposta, o herói A joga a carta de 

poder ESQUIVAR e ela gera um novo efeito 

que vai para o topo da Pilha. 

Todos os jogadores passam e a carta 

ESQUIVAR é resolvida, posicionando o herói 

A em um esconderijo adjacente, de  

número 1.

Todos os jogadores passam novamente, e a ação do topo da Pilha, o 

Ataque, é resolvida. O alvo do Ataque não é mais válido, porque o 

herói A está agora em um esconderijo e o herói B não tem mais LdV 

para o alvo.

O efeito do ataque não gera resultado, mas de qualquer forma, a ação 

foi gasta.

Efeitos condicionais
Alguns efeitos tem a palavra QUANDO em sua descrição e são 

conhecidos como efeitos condicionais. 

Assim que as condições forem satisfeitas, o efeito é imediatamente 

colocado no topo da Pilha, e se vários efeitos forem acionados ao 

mesmo tempo, o jogador que controla o herói ativo coloca todos os 

seus efeitos no topo da Pilha, e na sequência, em qualquer ordem, os 

outros jogadores também o fazem.

Esquivar
Posicione o conjurador a no 

máximo 2 hexágonos da  
sua posição atual.
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EXEMPLO 1 IMAGEM 2

Liderar
Quando um herói declara que vai liderar, o seu controlador pode 

colocar uma carta de poder com a face voltada para baixo, sobre a 

carta do herói, como na IMAGEM 2. 

Nessa posição, a carta de poder é chamada de carta de liderança.

A carta colocada sobre o herói pode ser:

 � Escolhida da própria mão.

 � A carta do topo do baralho, sem que ninguém a veja.

A carta de liderança será revelada durante a Fase dos Servos e irá 

ajudá-los a moverem-se em direção às torres inimigas, ou a domar as 

Aberrações dentro da redoma.

O valor do controle daquele herói será aumentado, somando a ele o 

valor do número de runas que constam no canto superior esquerdo da 

carta. (Veja mais na pag. 16)

LEMBRETE

O valor do herói é aumentado pelo número de runas, ou seja, pelo 

custo em manas da carta, não pelo seu modificador.

Fase dos Heróis
Durante a fase dos heróis, os jogadores se revezam ativando os heróis 
 que estejam no campo de batalha, até que todos estejam Exaustos. 

Mover
Quando um herói aliado fizer a ação Mover, o controlador pode 

movê-lo por até 3 hexágonos, em qualquer direção, inclusive, passando 

por servos, mas não podendo passar por hexágonos que contenham 

BLOQUEIOS, ou seja:

 � Ocupados por heróis, aliados ou inimigos.

 � Torres ou Nexus, aliados ou inimigos.

 � Aberrações.

Uma ação de movimento nunca pode acabar em um hexágono que 

contenha:

 � Um bloqueio.

 � Um servo.

EXEMPLO 1 

O herói A pode mover-se por até 3 hexágonos, em qualquer um dos 

hexágonos numerados.

LEMBRETE

Não é permitido mover-se por hexágonos com heróis aliados.

Sempre que um herói é ativado, ele tem três Pontos de Ação (PA) e 

cada um desses pontos pode ser utilizado para fazer uma das seguintes 

ações: Mover, Liderar, Atacar, Estocar ou Adorar.

IMPORTANTE

Um herói não pode realizar a mesma ação duas vezes durante sua 

ativação.

Os jogadores podem usar o marcador de ações para ajudar a 

contar quantos PA o herói ativo já utilizou.

Quando o jogador ativo passar, a ativação do herói acabou e ele deve 

mudar seu status de Pronto para Exausto.

LEMBRETE

Não é permitido ativar o mesmo herói duas vezes durante a fase 

dos heróis. 

Todos os jogadores se revezam ativando um herói cada, porém, se 

algum herói foi derrotado, é possível que algum jogador realize 

ativações seguidas.

O primeiro jogador da Fase dos Heróis é sempre o mesmo.
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EXEMPLO 2 EXEMPLO 3

Atacar
Quando um herói Atacar, o seu controlador deverá escolher um alvo 

dentro da sua LdV e da distância máxima; o dano causado é calculado 

da seguinte maneira:

1. Veja o valor do Ataque do herói.

2. Para cada símbolo  ao lado do valor do Ataque do herói, pegue 

uma carta de poder de seu baralho e coloque-a com a frente voltada 

para cima em seu monte de descarte.

3.   Escolha uma das cartas reveladas e some o seu modificador ao 

valor do Ataque do herói, essa é a quantidade de dano causado.

4. Subtraia o valor da Armadura do alvo  da quantidade de dano 

causado.

5. O resultado é a quantidade de PVs que o alvo perde (se o número 

for negativo, nada acontece).

EXEMPLO 2 

O herói tem um valor de Ataque 4, ele revela duas cartas e escolhe a 

que tem o modificador +3, logo, seu ataque causa 7 de dano.  

O defensor tem Armadura 1, logo, ele perde 6 PVs. (4+3-1=6).

LEMBRETE

Se o alvo não estiver dentro da distância máxima do ataque ou 

na LdV, no momento da resolução da ação de Ataque, você ainda 

perde um PA, mesmo que a ação de Ataque não tenha nenhum 

efeito.

Estocada
Quando um herói fizer uma ação de Estocada, ele pode realizar os 

seguintes efeitos, em qualquer ordem:

 � Mover-se por 1 hexágono.

 � Mover-se por 1 hexágono.

 � Causar 0  de dano a um inimigo dentro de seu alcance e da sua 

LdV.

Todos esses efeitos são considerados uma única ação, logo, não se pode 

usar cartas de poder entre os efeitos.

EXEMPLO 3 

O herói A ataca à distância e na sua ação de estocada, se move para 

o hexágono 1, causa 0  de dano ao herói B, depois move-se para o 

hexágono 2.

LEMBRETE 

Ações de estocada não podem ter servos como alvo.

Não é possível mover-se sobre servos em uma ação de Estocada, 

isso porque, cada efeito permite ao herói mover-se apenas por 1 

hexágono e não se pode finalizar um movimento onde há servos.

Não é preciso realizar todos os 3 efeitos, ou seja, é possível usar 

essa ação apenas para mover-se por 2 hexágonos (1 por vez).

Diferentemente da ação de ataque, a ação de estocada não 

precisa de um alvo.
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EXEMPLO 1 EXEMPLO 2

Transformados Liothan
Heróis Liothan transformam-se em animais selvagens para adquirirem 

poderes extraordinários.

Quando um herói Liothan realizar um ação de Adoração: 

 � Coloque o marcador de Transformado em qualquer herói Liothan 

aliado situado a até 3 hexágonos.

Se o herói fizer uma ação, tendo a si próprio como alvo, seu 

controlador poderá declará-lo exausto, antes de aplicar-lhe a condição 

de Transformado (essa é uma maneira dos heróis Liothan iniciarem 

seu próximo turno já Transformados, já que todas as condições serão 

removidas, quando os heróis passarem de Ativos para Exaustos).

Enquanto um herói Liothan estiver Transformado, sua habilidade 

próxima ao ícone de Adoração estará ativa.

EXEMPLO 2 

Gulbjarn (herói A) pode realizar sua ação de Adoração para ganhar a 

condição de Transformado e ativar a Raiva do Urso.  

Ele será, então, capaz de realizar uma ação de Estocada para causar 

2  de dano aos dois heróis inimigos dentro da AdE (Perceba que o 

diagrama da AdE foi girado de modo a atingir a maior quantidade de 

inimigos possível). 

A habilidade Majestade Selvagem dá a Gulbjarn Estocada +2, por haver 

2 aliados Transformados em até 3 hexágonos, considerando ele próprio 

e o herói B.

LEMBRETE

LdV não é pré-requisito para conceder a condição de 

Transformado.

HERÓIS TÊM HABILIDADES ÚNICAS, descritas em suas respectivas cartas.

Habilidades sem um ícone ao lado do texto estão sempre ativas, já 

aquelas com um ícone precisam ser ativadas junto à ação de Adoração.

As ações de Adoração de cada facção são diferentes.

Marcação de Kurumo
Os heróis de Kurumo marcam seus inimigos para coordenar ataques 

mortais.

Quando um herói de Kurumo realizar uma ação de Adoração, ele 

ativará a habilidade descrita ao lado do ícone de Adoração, colocando 

a ficha de Marcado no herói inimigo alvo.

EXEMPLO 1 

Yami (herói A) utiliza sua ação de Adoração contra o herói B para:  

Dar ao herói B a condição de Marcado. 

Se posicionar no hexágono 1. 

Causar 1   de dano ao herói B.

LEMBRETE

Heróis de Kurumo podem ter como alvo em sua ação de Adoração, 

um herói já Marcado.

Adoração

ADORAÇÃO MARCADO TRANSFORMADO PILAR ILUSÃO

Yami 
Augúrio Flamejante

Gulbjarn 
Soberano Selvagem

Toque Mortal 
A cada ativação, na primeira vez 
em que Yami se move sobre um 
servo inimigo, causa 1  de dano 
ao servo.

Majestade Selvagem 
Gulbjarn tem +1 de dano nas 
Estocadas para cada aliado 
Transformado em até 3 hexágonos 
de distância.

Sombra do Ceifador 
Posicione Yami adjacente ao herói 
Marcado e cause 1  de dano nele.

Raiva do Urso 
Gulbjarn causa dano a todos  
os heróis inimigos na AdE, ao  
invés de apenas ao herói escolhido, 
durante as ações de Estocada.
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EXEMPLO 3 EXEMPLO 4

Pilares Taulot
Heróis Taulot podem criar Pilares mágicos conectados entre si, para 

lutarem como se fossem um.

Quando um herói Taulot realiza uma ação de Adoração:

1. Remova até 1 Pilar aliado do campo de batalha, para ATIVAR sua 

habilidade com o ícone de Adoração.

2. Posicione 1 Pilar em um hexágono alvo que não tenha miniaturas 

ou marcadores.

O número máximo de Pilares aliados no campo de batalha é igual ao 

número de heróis Taulot aliados controlados pelo jogador.

Sempre que um herói Taulot tiver LdV para um Pilar aliado, sua 

habilidade identificada com um ícone de Pilar estará ativa.

Os Pilares podem ser removidos do jogo, quando um herói inimigo 

realizar um Ataque contra eles.

EXEMPLO 3 

Cotlic tem LdV para um Pilar aliado (B) e, então, tem Armadura +1 por 

causa da habilidade Benção de Taulot. 

Em seguida, Cotlic realiza uma Adoração para destruir dois Pilares 

aliados do campo de batalha (B e C) e posiciona um novo Pilar, no 

hexágono 1, como a última parte da ação de Adoração.

Já que Cotlic removeu dois Pilares, a habilidade Força do Rei lhe 

concede, nas Estocadas, +2 de dano.

LEMBRETE 

Pilares não bloqueiam LdV, miniaturas podem mover-se e parar 

sobre eles.

Ilusões de Nupten
Heróis de Nupten podem invocar suas ilusões para enganar e destruir 

seus inimigos.

Quando um herói de Nupten realizar uma Adoração:

1. Opcionalmente, posicione o marcador de Ilusão no hexágono onde 

está o herói.

2. Mova seu marcador de ilusão por até 3 hexágonos.

Ilusões ignoram qualquer bloqueio durante seu movimento, que deve 

ser finalizado em um hexágono sem miniaturas ou marcadores.

Enquanto um herói Nupten tiver LdV para uma ilusão aliada, esse herói 

é considerado PROJETADO e ganha a habilidade descrita ao lado do 

ícone de Ilusão da ficha do herói que a possui.

Ilusões serão removidas do Campo de Batalha, quando um inimigo 

realizar uma ação de ataque contra elas ou se o herói, detentor da 

ilusão, for derrotado e retirado do Campo de Batalha.

EXEMPLO 4 

Akhuti (herói A) realiza uma Adoração para mover sua Ilusão (B) para o 

hexágono 1. Agora, a Ilusão garante Armadura +1 para ambos aliados 

Nupten (A e C), devido à Habilidade Luz Ressoante. 

Então, Akhuti realiza um Ataque contra a servo D e após resolvê-lo, a 

habilidade Retribuir é ativada, causando 1  de dano ao servo E.

LEMBRETE

Ilusões não bloqueiam LdV, miniaturas podem mover-se por 

Ilusões e parar sobre elas.

Se a Ilusão não estiver no campo de batalha, ela deve começar 

seu movimento na posição do herói que a possui; se já estiver, seu 

controlador pode optar por movê-la partindo de onde ela estiver 

ou da mesma posição do herói que a possui. 

Cotlic 
Mão de Taulot

Akhuti 
Voz Radiante

Benção de Taulot 
Cotlic tem Armadura +1.

Retribuir 
Após resolver uma ação de Ataque, 
Akhuti pode causar 1  de dano a um 
servo adjacente à sua Ilusão.

Força do Rei 
Cotlic pode destuir qualquer 
número de Pilares aliados.  
Ele ganha Estocada +1 por cada 
Pilar destruído nessa ativação. 

Luz Ressoante 
Heróis projetados têm Armadura +1.
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EXEMPLO 1 EXEMPLO 2

Vencedor Causa Dano
O vencedor causa dano igual à diferença do valor de Controle (no 

exemplo anterior, 4), da seguinte forma:

1. Distribuindo o dano entre os servos inimigos.

2. Se não houver mais servos, aplique o restante do dano a uma torre 

ou ao Nexus inimigos, que estejam a, no máximo, 3 hexágonos de 

distância do marcador de controle.

Causando Dano às Torres e ao Nexus
Quando um jogador causa um ou mais pontos de dano a uma Torre ou 

ao Nexus inimigos, ele compra uma carta de poder.

Uma Torre começa o jogo com 5 PVs e é destruída, quando tem seus 

PVs reduzidos a 0 ou menos. Somente quando a primeira torre for 

destruída, é que o Nexus poderá receber dano. O Nexus também 

começa com 5 PVs e será destruído quando esse número for reduzido a 

0 ou menos. Um jogador que consegue destruir o Nexus do oponente 

vence o jogo imediatamente.

EXEMPLO 2 

O jogador azul venceu por 4 pontos; primeiro, ele destrói o servo 

inimigo A, os 3 pontos de dano restantes são causados à Torre inimiga 

e o jogador azul compra uma carta.  

Por fim, ele move o marcador de controle para a posição 1 (veja o 

próximo passo: o vencedor move o marcador de controle).

LEMBRETE

Um jogador só poderá causar dano a uma Torre se ela estiver a até 

3 hexágonos de distância do marcador de controle. 

O jogador que causar dano a uma Torre comprará uma carta, não 

importando quanto dano ele causou.

Os marcadores têm uma numeração e devem ser resolvidos do menor 

para o maior.

Para os marcadores de controle nas TRILHAS, determine o vencedor. 

Se houver empate, passe ao próximo marcador, se não, siga, conforme 

abaixo: 

1. O vencedor causa dano aos servos inimigos e às Torres inimigas.

2. O vencedor movimenta o marcador de controle.

3. Ambos os jogadores invocam 2 servos.

Para os marcadores de controle situados nas REDOMAS, determine o 

vencedor que ativará a Aberração. Em caso de empate, nada acontece.

Determinando o Vencedor
Cada herói e servo aliado que esteja na LdV do marcador de controle 

provém 1 ponto de Controle, determinando assim, o valor base de 

Controle. 

Depois, cada jogador deve:

1. Revelar as cartas de Liderança dos heróis que tem LdV para o 

marcador de controle (geralmente, colocadas com a ação de Liderar).

2. Escolher apenas uma dessas cartas para somar seu número de runas 

ao valor base de Controle.

EXEMPLO 1 

O jogador vermelho tem 2 servos e o herói A, que possui uma carta 

com 2 runas, logo, o seu valor de Controle é 5 (2+1+2=5). 

O jogador azul tem apenas um servo, logo, o valor de Controle é 1. 

O herói B está a 3 hexágonos de distância do marcador, mas não tem 

LdV para ele, por causa da linha da redoma, então, ele não conta. O 

vermelho vence por 5 – 1 = 4 pontos.

LEMBRETE

O valor de Controle é aumentado de acordo com o número de 

runas na carta de Liderança, não pelo seu modificador.

Cada jogador pode utilizar no máximo uma carta de controle por 

marcador.

Fase dos Servos
Nessa fase, os jogadores conferem quem tem a liderança  

de cada marcador de controle no campo de batalha.
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EXEMPLO 3 IMAGEM 1

Avançando o M. de Controle 
O VENCEDOR AVANÇA O MARCADOR DE CONTROLE por um número de 

hexágonos igual à diferença entre os valores de Controle.  

O marcador deve ser movido em direção à Torre inimiga mais próxima, 

parando assim que for posicionado adjacente a uma. 

Enquanto é movido, o marcador ignora qualquer bloqueio e pode 

acabar seu movimento no mesmo hexágono de qualquer outra 

miniatura ou marcador, mas não pode entrar na redoma. 

Depois que o marcador de controle for movido, os jogadores 

reposicionarão os servos que ainda estiverem na trilha, começando pelo 

vencedor.

Regras para posicionamento de servos
Servos devem ser colocados o mais próximo possível do marcador de 

controle e em LdV.  

Um servo pode ser colocado no mesmo hexágono de um servo inimigo, 

mas nunca no mesmo hexágono de um herói ou outro servo aliado, e 

tampouco dentro de uma redoma.

Jogadores Invocam 2 Servos 
1. O vencedor posiciona até 2 de seus servos.

2. Então, o perdedor posiciona até 2 de seus servos (em caso de 

empate, o segundo jogador posiciona primeiro).

Um jogador não poderá posicionar novos servos em trilhas onde suas 

Torres já tiverem sido destruídas.

EXEMPLO 3. Todos os jogadores devem posicionar dois novos servos nos 

hexágonos 1 e 2, porque os outros hexágonos já estão bloqueados por 

heróis ou Torres.

O Vencedor Ativa a Aberração
O vencedor da liderança do marcador de controle de uma REDOMA 

ativa a Aberração daquela redoma, da seguinte maneira:

1. Posiciona a Aberração, seguindo as regras da carta da Aberração 

correspondente. (IMAGEM 1).

2. Ativa a Aberração, gastando até 3 Pontos de Ação (PA) para 

Mover, Estocar, Atacar ou usar as habilidades da Aberração, conforme 

descrito em sua carta.

Cada ação da Aberração custa 1 PA, e tal como nas ativações de herói, 

não é possível realizar a mesma ação ou a mesma habilidade duas vezes 

durante uma das ativações. Após o final da ativação, deixe a Aberração 

onde ela estiver.

LEMBRETE

Heróis não podem utilizar cartas de poder durante a Fase dos 

Servos.

Final do Turno
A Fase dos Servos termina com as atividades de manutenção, quando 

todos os jogadores:

1. Descartam todas as cartas de poder das cartas de herói.

2. Compram 2 cartas de poder.

3. Descartam cartas da sua mão até terem MENOS DE 7.

4. Mudam o status de todos os heróis de Exaustos para Prontos.

5. Aumentam em 1 a posição do marcador de mana e reposicionam os 

heróis derrotados cujos marcadores estiverem nessa posição.

Carta Aberração
(A) REGRA DE 

POSICIONAMETO 

(B) HABILIDADES
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Organizando Seu Primeiro Jogo
Vamos organizar o seu primeiro jogo de Skytear com 2 jogadores. Nas próximas páginas, você verá as regras 

especiais para 3 ou mais jogadores e a organização para um jogo no tabuleiro com 3 trilhas.

Escolha as cartas de vitória (A)
Coloque três CARTAS DE VITÓRIA escolhidas, aleatoriamente, com as 

faces voltadas para cima, próximas ao campo de batalha.

Determine o primeiro jogador (B)
Faça cara ou coroa com o marcador de Skytear para determinar o 

primeiro jogador. O primeiro jogador pegará a carta de poder FLUXO 

SKYTEAR e a colocará com a face voltada para cima, no seu lado do 

tabuleiro.

Coloque o marcador de mana na posição 1 (C)
Coloque o MARCADOR SKYTEAR na primeira posição para marcar a 

quantidade de mana disponível neste turno, bem como o número de 

turnos. 

Selecione as facções (D)
Já que esse é seu primeiro jogo, o ideal é que você comece jogando 

com os 8 heróis da caixa base, então, a sugestão é que você selecione as 

facções, e não herói por herói.

1. O primeiro jogador seleciona uma facção.

2. O segundo jogador seleciona duas facções.

3. O primeiro jogador fica com a última facção.

Cada jogador ficará com os dois heróis das facções escolhidas e irá 

prepará-los da seguinte forma:

 � Coloque as CARTAS DE HERÓI no seu lado do tabuleiro. (D1)

 � Coloque os MARCADORES DE FACÇÃO dos heróis próximos às 

cartas de herói. (D2)

 � Coloque os MARCADORES DE HERÓI na trilha de controle dos PVs. 

(D3)

 � Posicione as MINIATURAS DE HERÓIS em um hexágono livre e 

adjacente ao seu Nexus.

SAKOSHI 

Tempestade de Shuriken

Emboscada

Drenar Vida

Precisão Paralisante

  

1X 

2X 

2X 

3X

AKHUTI 

Palavra de Nupten 

Tornado das Almas 

Redirecionar 

Golpe do Furacão

  

1X 

2X 

2X 

3X

  

1X 

2X 

2X 

3X

HABURATH 

Lâminas do Relâmpago 

Barreira de Escudos 

Dobra Temporal 

Falha Temporal

  

1X 

2X 

2X 

3X

YAMI 

Ajoelhe-se Diante de Mim 

Soco do Dragão 

Limpar a Mente 

Combustão
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IMAGEM 2IMAGEM 1

Monte dois baralhos com as cartas de poder (E)
Cada jogador pegará da caixa base todas as CARTAS DE PODER dos heróis 

de suas duas facções.

É preciso que cada jogador junte as cartas de poder dos 4 heróis das duas 

facções escolhidas, embaralhe-as e forme um monte de cartas de poder 

ao lado do campo de batalha.

Compre cartas de poder (F)
O primeiro jogador compra seis cartas do seu baralho e o segundo 

compra cinco cartas do seu baralho.

Então, cada jogador pode escolher qualquer número de cartas de 

sua mão, descartá-las e comprar outras para repor a mão. As cartas 

descartadas formarão o monte de descarte e ficarão com as faces voltadas 

para cima.

Construa 4 Torres (G)
Cada jogador monta suas TORRES utilizando 3 marcadores, sendo dois 

deles com duas Torres e um com uma (como na IMAGEM 1).

Coloque os dois marcadores de controle (H)
Aleatoriamente, coloque os MARCADORES DE CONTROLE 1 e 2, nos 

hexágonos indicados com o ícone de marcador de controle.

Reuna seus servos (I)
Cada jogador posiciona dois servos em cada trilha, conforme mostrado 

em I (na IMAGEM 2, os servos estão representados pelas runas de suas 

facções). Todos os servos têm as mesmas características e, portanto, são 

intercambiáveis, mas é claro, desde que pertençam às facções escolhidas 

por cada jogador. Coloque os servos remanescentes na base aliada.

Invoque a Aberração (J)
Coloque a CARTA DA ABERRAÇÃO no tabuleiro e sua miniatura no topo 

de sua carta.

COTLIC 

Meu Reino

Ódio Descontrolado

Salvaguarda

Senhor das Multidões

  

1X 

2X 

2X 

3X

CORJOF 

Tempestade de Penas 

Tempestade do Recolhimento 

Barreira de Gelo 

Através dos Olhos

  

1X 

2X 

2X 

3X

  

1X 

2X 

2X 

3X

GULBJARN 

Vitalidade Feroz 

Agarrar 

Terreno Desconhecido 

Presença

  

1X 

2X 

2X 

3X

TLAKALI 

O Milésimo Ritual 

Inundação de Lama 

Treva Rastejante 

Sacrifício
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Regras Para Três a Oito Jogadores

Ativação dos Heróis
Heróis ativados por jogadores do mesmo time são considerados heróis 

aliados para todos os efeitos.

COM 3 OU 4 JOGADORES  

Jogadores podem ativar 

apenas heróis que eles 

escolheram.

COM 5 OU MAIS JOGADORES 

Jogadores podem ativar quaisquer 

heróis aliados.

Os jogadores podem decidir livremente a ordem de ativação dos heróis 

do seu time, desde que revezem com seus oponentes.

Quando um time ganhar o controle de uma redoma, um dos jogadores 

do time deve ser escolhido para ativar a Aberração.

Cartas de Poder
As cartas de poder nas mãos dos jogadores não podem ser 

compartilhadas com seus aliados.  

Os jogadores do mesmo time devem dividir igualmente, ou o mais 

próximo possível, o número de cartas compradas, conforme indicado 

abaixo:

CONTAGEM DE JOGADORES 3-4 5-6 7-8

Cartas na mão inicial do TIME 6 9 12

Cartas de poder compradas pelo TIME 2 3 4

 � Ao derrotar um herói inimigo, o jogador compra 1 carta e depois 

escolhe um jogador aliado para comprar uma outra carta.

 � Quando um time causar dano a uma Torre inimiga, os jogadores 

desse time deverão escolher qual jogador comprará uma carta.

Os jogadores se dividem em dois times que controlam o mesmo número de heróis,  
de acordo com o campo de batalha escolhido para o jogo.
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Formato Casual
Esse formato requer pouco esforço na construção do baralho. Depois 

de escolherem suas facções (conforme indicado por D, na organização 

do jogo), cada time seleciona os heróis de suas facções, na seguinte 

ordem:

 � O primeiro time escolhe um.

 �  O segundo time escolhe dois.

 � O primeiro time escolhe dois.

 � O segundo time escolhe dois.

 � O primeiro time escolhe um.

Enquanto você seleciona os heróis, você os prepara como destacado 

por (D), na organização do jogo, então, substitui o passo (E) pelos 

seguintes passos:

Construindo Baralhos
Quando for construir os baralhos, se atente às seguintes restrições:

 � Não é permitido utilizar cartas de poder de uma facção diferente 

das escolhidas.

 � As cartas de poder especial de cada herói escolhido devem estar no 

baralho e não é permitido incluir as de heróis não escolhidos.

 � Cada baralho só pode conter até 3 cópias da mesma carta de poder.

Formato competitivo
Esse formato foi feito para jogos competitivos e presume-se que cada 

jogador tenha sua própria cópia de Skytear.

Prepare 6 heróis e seus baralhos
Antes do torneio começar, cada time escolhe 6 heróis e prepara um 

baralho com 8 cartas de poder para cada herói, com as seguintes 

restrições:

 � Deve-se incluir a carta de poder especial do herói e não pode haver 

nenhuma carta de poder especial de outro herói.

 � Não é permitido ter mais do que 3 cópias da mesma carta na soma 

de todos os baralhos.

Então, substitua os passos (D) e (E) da organização do jogo pelos passos 

seguintes:

Selecione os heróis e embaralhe seus baralhos
Cada time seleciona seus 4 heróis, dentre os 6 selecionados 

previamente, seguindo a mesma ordem de um jogo casual. 

Depois, os prepara conforme o passo (D) e embaralha todos os baralhos 

individuais para formar um baralho principal.

Seleção e Construção do Baralho 

Sobre a Construção do Baralho
Esse sistema de construção de baralho foi desenvolvido para entregar 

aos jogadores uma forma de especializar os heróis, se baseando nas 

condições de vitória, heróis inimigos e sinergias com seu time.

Apenas como exemplo, assassinos são geralmente derrotados por 

defensores, devido as suas fortes armaduras e, sabendo disso, você 

pode construir um baralho focado em dano perfurante, para seu 

assassino surpreender e derrotar os defensores inimigos.

Aplicativo para construção de baralho 
No site do Skytear, você pode utilizar o construtor de baralhos gratuito 

que nos ajudará a manter o jogo competitivo, variado e interessante.

Nesse aplicativo, cada herói e cada carta tem um certo custo em 

pontos, que podemos atualizar periodicamente, com a contribuição da 

comunidade.

Isso nos permite ter a certeza de que cada herói e carta de poder são 

competitivos e utilizados em torneios.

Com 2 a 4 jogadores cada jogador constrói um baralho com 8 cartas por herói controlado. 
Com 5+ jogadores cada time constrói um baralho único, com 8 cartas por herói no time.
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Novas aberrações
Abaixo, você verá as Aberrações adicionais, 

disponíveis na primeira temporada de Skytear.

Campo de Batalha de Três Trilhas 
O verso do tabuleiro tem um campo de batalha de três trilhas que 

requer 6 heróis por time e tem algumas regras adicionais:

 � Quando vários marcadores de controle estiverem na LdV do mesmo 

Nexus, você resolve todos eles como um só.

 � Destruir o Nexus inimigo é a única condição de vitória. 

Siga os seguintes passos para organizar o jogo:

Escolher o primeiro jogador
Aleatoriamente, escolha o primeiro jogador. Esse jogador pega a carta 

de poder “Fluxo de Skytear” e a coloca com a face voltada para cima, 

no seu lado do tabuleiro.

Selecionar os heróis e construir os baralhos
Consulte a seção “Seleção e construção de baralho” no apêndice para 

determinar a sua forma de seleção preferida.

Construir as seis Torres  (A)
Cada time monta suas 3 Torres, utilizando 3 marcadores, sendo dois 

deles, com duas Torres e um com uma.

Posicione os três marcadores de controle
Aleatoriamente, posicione os três marcadores de controle numerados 

de 1 a 3, nos hexágonos com os símbolos de marcador de controle.

Posicione seis servos
Cada time posiciona 3 servos adjacentes ao marcador de controle 

central, conforme a imagem abaixo (não posicione os servos nas trilhas 

laterais - eles só serão posicionados durante a Fase dos Servos).

Invocar as Aberrações (B)
Posicione até duas cartas de Aberração em cada lado do tabuleiro, 

conforme mostrado na imagem. Cada uma delas será acionada pelo 

time que vencer a disputa de controle da redoma.

LEMBRETE

É possível jogar com apenas uma Aberração. 

Nesse caso, vencer um dos marcadores de controle da redoma não 

causa nenhum efeito. Determine qual das duas redomas não terá 

uma Aberração.
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Crônicas de Skytear
Entregue-se ao mundo de Olan Taa com as crônicas de Skytear: um 

livro ricamente ilustrado, de capa dura, com toda a história dos reinos e 

heróis de Skytear.

Mas a guerra de Skytear apenas começou, já que sua história ainda 

está para ser escrita. Jogadores do mundo todo estão divulgando os 

resultados de seus jogos e o percentual de vitória de cada facção irá 

mudar os limites dos reinos e como a guerra se desdobrará.

Que facção vencerá no final?

Escreva o futuro de Olan Taa, enviando os resultados de suas batalhas 

para: www.playSkytear.com/report.

Modo Simplificado
Nos seus primeiros jogos, pode ser angustiante assimilar e usar todas 

as habilidades dos heróis. Para ajudar na curva de aprendizado, você 

pode jogar um modo simplificado do jogo, com apenas três alterações 

nas regras:

 � Use o verso das cartas de heróis, sem nenhuma habilidade nelas, 

mas lembre-se de que magos ainda causam dano perfurante.

 � A ação de Adorar não é permitida.

 � Os heróis podem usar cartas de poder independentemente da cor 

das runas.



Encontre  
Lojas Próximas

Encontre as lojas mais próximas 

que vendem Skytear e participe de 

torneios e eventos.

Tente Novos  
Modos do Jogo

Experimentar diferentes  

modos do jogo não requer 

componentes adicionais.

Registre sua Conta Skytear Gratuita
WWW.PLAYSKYTEAR.COM/REGISTER

Influencie o 
Desenvolvimento

Participe das conversas e ajude os 

designers a moldarem as futuras 

expansões de Skytear.

Junte-se à 
Comunidade

Use o construtor de baralhos online 

para encontrar baralhos prontos ou 

dividir e conversar sobre o seu. 


