
Kis összefoglaló a Power Attackokról 
 
Minden power attack 1 focusba/furyba kerül, és az alaptámadások feladásába (kivéve 
ha a power attackot egy spec. képesség teszi lehetővé). 
A power attackok után focusból/furyból vásárolhatóak további normál támadások 
tetszőleges közelharci fegyverrel. 
  
 
Headlock/weaponlock: 
Fegyver- vagy fejlefogás. 
Simán attack roll (boostolható), nem okoz damage-et, ha sikeres, akkor lockolva van az adott 
testrész. 
Knockdownolt modellt nem lehet, és csak open fisttel lehet végrehajtani. 
Lockolt modell nem tud a lefogott testrésszel támadni, és spec. attackot sem tud. 
Egyik modell sem tud mozogni, illetve nem lehet őket mozgatni sem. 
A lefogottnak meg kell próbálni kitörni köv. aktivációjának elején: STR+D6 mindketten, ha a 
lockolté nagyobb, kijött. 
A lefogást végző modell a saját aktivációja elején önkéntesen is feloldhatja a lockot. 
 
 
Headbutt: 
Fejelés. 
Simán attack roll (boostolható), damage = támadó alap STR + 2d6 (boostolható). 
Kivéve spec szabályok esetén (pl. Titan Gladiator, Ghordson Basher) 
Ha talál, akkor a célpont knockdown. 
Nagyobb base-ű modellt nem lehet fejelni. 
 
 
Push: 
Eltolás. 
Autohit, no damage. 
Mindketten STR+D6. Ha a támadóé egyenlő, vagy nagyobb, akkor 1"-et eltolja a másikat 
directly away magától (base középpontokon át húzott vonalon). 
Free strike-ok nincsenek. 
Siker esetén a támadó közelíthet 1"-et az eltolt modellhez. 
 
 
Slam: 
Body check avagy öklelés. 
Alap SPD + 3”-et lehet vele mozogni egyenes vonalon, és direktben a célpont base közepe 
felé kell haladnod (base középpontokon át húzott vonalon). 
Nehéz terep lassít, linear obstacle megállít, kiv. ha pathfinder vagy. 
Legalább 0.5"-re be kell vele érni (még ha reach-es valamely fegyvered, akkor is). 
Ha legalább 3"-et mozgott a slammelő, akkor attack roll (a célpont nagyobb base-e esetén -
2-vel), boostolható. 
Ha kevesebb, mint 3"-et, akkor is attack roll, de akkor sima STR+2D6 damage és nem repül 
a célpont. 
Sikeres slam esetén előbb D6-ot repül a célpont (nagyobb base esetén feleződik), majd 
damage = támadó STR+2D6, ami boostolható. 
Nehézterepen a repülési táv feleződik, azonos, vagy nagyobb base-nek, obstacle-nek, vagy 
áthatolhatatlannak ütközve megáll, és a slam damage-hez +1D6. 
A slammelt modell kisebb, és azonos  base-ű modellek fölött átrepülve knockdownolja őket 
(nekik collateral damage = támadó STR+2D6, nem boostolható), a végén maga a slammelt 
modell is knockdown. 
 



 
Throw: 
Egy kezes dobás. 
Nagyobb base ellen nem lehet. Open fist kell hozzá. 
Sikeres attack roll kell (boostolható), majd mindketten STR+D6 teszt. 
Ha a támadóé egyenlő, vagy nagyobb, akkor sikerült a dobás. 
A dobás a támadó STR-jének fele "-ben (nagy base kis base-t dob akkor +1"). 
Ki kell jelölni egy pontot a dobható távolságra, a dobó modelltől elfele, oda szeretnénk 
hajítani az áldozatot. A távot a dobott modelltől mérjük. Saját fejünk fölött nem dobunk át, 
mert az nem elfele van, és el is akadna magunkban. 
A dobott modell onnan szóródik D3-at, a D6-al meghatározott irányba. 
Ez nem lehet több, mint annak a távolságnak a fele, ami a dobó és az eredetileg 
kijelölt becsapódási hely közt van. 
Obstacle és nehézterep fölött átrepül, nem lassítja. Áthatolhatatlan, vagy egyenlő/nagyobb 
base megállítja. 
Ha eltalál vkit leérkezéskor, az ugyanúgy kapja a dolgokat, mint Slamnél. 
A dobott modell knockdown, és ugyanúgy sebződik, mint a Slamnél, kivéve obstacle 
(átrepüli, de ha ráesik, kapja a plusz kockát). 
 
 
Double hand throw: 
Kétkezes dobás. 
Ugyanaz, csak a támadó 2D6-ot ad az erejéhez (mivel 2 kézzel csinálja), és lehet azt 
választani, hogy egy konkrét modellt célzol meg, akit látsz, nem pedig egy pontot. Ennek is a 
dobó modelltől elfele kell történni. 
Ahhoz, hogy el is találd a barátjával, a célzott ellen egy sikeres melee attack roll kell 
(boostolható). 
Ha sikerül, akkor a dobott a célponttal b2b-be kerül, és ott áll meg (mindkettő KD, throw 
damage, collateral damage, ahogy fönt szerepel). 
Ha nem sikerül, vagy a dobható távolságon kívül van (támadó erejének fele "-ben) akkor úgy 
szóródik, mint a sima Throw. 
 
 
Trample: 
Eltiprás. 
Csak kis base-ű modellek ellen hajtható végre nagy vagy huge base-ű modellel 
(jack/beast/battleengine).  Nehéz terep lassít, linear obstacle megállít, kiv. ha pathfinder 
vagy.  
Kijelölsz egy irányt, hogy arra szeretnél menni, ráfordulsz, és SPD+3"-et mozogsz arra. A 
végén nincsen forgás, arra nézel, amerre mentél. 
Csak úgy szabad csinálni, hogy a végponton le tudd tenni a modellt, másik talpra rálógnia 
nem szabad akkor. 
Ha elnézted volna és nem tudod letenni a kiszemelt ponton a modelledet, akkor azon a 
vonalon kell visszafelé húzni, amelyen haladtál, egészen addig, amíg le nem tudod tenni. Ott 
fog megállni a modelled a trampli végén, és akin addig átment, csak azok ellen dobálsz. 
Akin átgázolsz (út közben érinted a base-ét), arra mindre dobsz meelee attackot és damage-
et (= alap STR), mindegyik roll boostolható egyesével (az attackok előtt kell bejelenteni az 
összes attack boostot, és a damage-ek előtt az összes damage boostot, mivel szimultán 
történnek, mint a Spray és AOE esetében). 
Akin átgázoltál, attól nem kapsz free strike-ot, aki a közelben állt és úgy kapsz tőle, az a 
Trample után üti azt le. 


