
Speciális képességek

Air Hunter(Légivadász):
Ilyen fegyverrel +1 módosító jár a repülő 
modellek elleni tüzérségi dobások (AD)
értékeire.

Arcane Amplifier(Misztikus erősítő):
Ez a modell semlegesíteni (countered) tudja a
kijátszott mágikus lapokat 3-6 –os dobás es-
etén.

Arcane Blast(Misztikus robbanás):
Abban a körben, amikor a Misztikus erősítőt
(Arcane Amplifier) nem használod, ez a hajó
mágikus támadásra képes egy Range Band 1-
en lévő, számára látható (Line of Sight), és el
nem merült ellenfélre. Dobj 1 kockával, és 5-6
–os 1 Hull pont veszteséget okozol.

Armoured Belly(Páncélozott hajófenék):
Ennek a hajónak páncélozva van az alsó része.
Ezért a Range Band 1-2-re lévő, nem repülő
modellek támadásával szemben ez a hajó +1
bónuszt kap a CR értékére.

Armoured Forecastle(Páncélozott
előfedélzet):
Ha ez a hajó megcsáklyáz (boarding) egy másik
hajót, akkor a közelharc első körében a
legénysége kettővel kevesebb (-2 Crew pont)
veszteséget szenved el.

Blinding Flash(Vakító villanás):
A kézitusa (boarding) első körét ez a hajó kezdi.
Ráadásul a dobások értékeire +1 bónuszt, míg
az ellenfél -2 levonást kap. Ha ezt a hajót csák-
lyázza meg az ellenfél, akkor 4-6 –os dobás es-
etén is sikerül használni a Vakító villanás
képességet.

Coordinated Assault(Összehangolt
roham):
Ha egy hajórajból (squadron) 2 vagy több mod-
ell csáklyázza meg (boarding) ugyanazt az el-
lenséges modellt, akkor a kézitusa során +1
bónuszt kapnak a dobások értékeire.

Cumbersome Flier(Ormótlan repülő):
Ezt a repülő modellt már 4-6 –os tüzérségi
dobás esetén is el tudják találni a nem repülő
modellek.

Death Shriek(Halálsikoly):
Ha ez a modell nem támad az aktivációja során,
akkor használhatja a Halálsikoly képességét. A
Range Band 1 –en belül lévő ellenséges mod-
elleknek dobniuk kell 1db sikert, vagy -1 lev-
onást kapnak minden AD, DF és MD dobásaik
értékére a következő aktivációjuk végéig.
Kicsi vagy apró (Tiny) modelleknek 4-6 –on,
közepes méretű modelleknek 5-6 –on sikerül ez
a dobás. A nagy modellekre, élőhalottakra,
elmerült modellekre és a tengeralattjárókra nem
hat a Halálsikoly. Egy modellre csak egyszer
hat körönként a Halálsikoly. Illetve Védelmi
Tüzet (DF) nem vált ki ez a képesség
használata.

Draconic Blessing(Sárkánytűz elleni áldás):
Ez a hajó immunis a sárkányok lehelet támadá-
sainak speciális hatásaira. Viszont a kártyák ha-
sonló hatásaira már nem.

Elite Crew(Elit legénység):
A hajó kiválóan képzett és állandóan harcra
kész legénysége +1 bónuszt kap a Közelharci
dobások értékeire (MD), és a Védelmi Tűz
dobásaira (DF) is.

Flame Weapon(Lángfegyver):
Ha ezzel a fegyverrel sikerül megsebzi egy el-
lenséges hajót, akkor a szokásos sebzésen túl
helyezz 1db Tűzjelzőt (Fire token) is a hajóra.
Ha viszont kritikus találatot sikerült elérni, akkor
helyezz 2db Tűzjelzőt a hajóra.

Flammable Gases(Gyúlékony gázok):
Ha erre a hajóra Tűzjelző kerül (Fire token),
akkor azonnal felrobban. A robbanás kidolgo-
zása a Kritikus Találati táblázat (Critical Hit
Table) Felrobbant Lőszerraktár (Magazine Ex-
plosion) része szerint történik.



Free Floating(Szabad lebegés):
Ha ez a modell elveszti a legénységét
(derelict), és nincs lehorgonyozva vagy másik
modellhez csatlakozva, akkor a teljes mozgásá-
val a szél irányába fog sodródni. Ha eléri a
tábla szélét, le kell venni. 

Hard Impact(Erős lökés):
Ha ez a hajó nekiütközik egy nála kisebb hajó-
nak, akkor azt hátralöki. Vagyis, ha a hajó 1
méretkategóriával kisebb nála, akkor egyene-
sen előre tolja 1”-vel. Ha 2 vagy több
méretkategóriával kisebb nála, akkor 2”-vel
tolja előre. Ha esetleg a megtámadott hajót nem
lehetséges eltolni valamely tereptárgy vagy
másik hajó miatt, akkor egy új ütközés történik
(collision).

Hull Breaker(Hajótörzs törés):
Ha ennek a modellnek sikerül megsebeznie egy
ellenséges hajót, akkor a szokásos sebzésen
túl helyezz 1db Víz alatti sérülésjelzőt (Holed
Below token) is a hajóra. Ha viszont kritikus
találatot sikerült elérni, akkor helyezz 2db Víz
alatti sérülésjelzőt a hajóra. Dupla kritikus se-
bzés esetén 3db jelzőt, és így tovább.

Hull Ripper(Hajótörzs metszés):
Ha ez a hajó megrohamoz egy felszínen lévő
célpontot, akkor dobj 1 kockával. 4-6 –os dobás
esetén helyezz 1db további Víz alatti
sérülésjelzőt (Holed Below token) az áldoza-
tra. Majd a támadó hajót helyezd az áldozata
túloldalára (mivel áthaladt alatta). Ez a plusz
mozgás meghaladhatja a modell maximális
mozgását is. Ha viszont valamiért mégsem
lehet a túloldalra helyezni a támadó hajót
(mondjuk egy tereptárgy miatt), akkor ezt a
képességet nem lehet használni!

Iron Ram(Acélroham):
Ha ez a hajó megrohamoz (ramming) egy
másikat, akkor az öklelés során ő csak a
sérülés felét szenvedi el. Vagyis, ha az ellen-
séges modell 4AD-s sérülést okozna az öklelő
hajónak, akkor az ebből csak 2AD-s sérülést
szenved el. De ez a képesség nem érvényesül,
ha a hajó egy tereptárgynak ütközik.

Lethal strike(Halálos csapás):
Ha ezzel a fegyverrel sikerül megsebzi egy el-
lenséges hajót, akkor a szokásos sebzésen túl
az ellenfél elveszít 1 Crew pontot is a
legénységéből.

Murder Holes(Gyilkos lyukak):
Ez a modell a közelharci támadások vissza-
verése érdekében forró vízzel vagy homokkal,
savval vagy más veszélyes anyaggal teli vö-
drökkel van felszerelve. Ezért ha közelharci tá-
madás éri, akkor a kézitusa előtt egy
meghatározott számú MD támadásra jogosult.

Oars(Evezős):
Ha ez a hajó ledobja a horgonyt, akkor a
következő aktivációja során fordulhat egyet a
középpontja körül a horgony felhúzása nélkül.
Nagyméretű modellek így 90°-os, míg az ennél
kisebb modellek 180°-os fordulásra képesek.

Pack Hunters(Vadászfalka):
Ha egy hajóraj (squadron) tagjai ezzel a fe-
gyverrel össztüzet (Link Fire) zúdítanak az el-
lenséges modellre, akkor +1 AD jár a tüzérségi
dobásra minden a tüzelésben résztvevő hajó
után (Az első hajót nem számítva!).

Panic Drive(Vészmerülés):
Egy ellenséges modell megtámadása után
szükség esetén azonmód egy Vészmerülést
lehet végrehajtani. Vagyis dobj 1 kockával, és
5-6 -os dobásnál a hajó azonnal a víz alá merül.
Így innentől kezdve a normál víz alatti szabá-
lyok vonatkoznak rá. De csak 1 Merülésjelzőt
(submerged token) kell a modell helyére
helyezni.

Poison Arrows(Mérgező nyilak):
Az ilyen fegyverrel felszerelt hajó további 2
kockát (+2 DF) biztosít a Védelmi Tűz során. Ha
a Védelmi Tüzet kiváltó modell élő, akkor ez a
modell a sikeres találat esetén még 1 Crew
pontot is elveszít.

Radial Fire(Körkörös tüzelés):
Ez a modell 4db 90°-os tűzívvel rendelkezik
(első, hátsó, bal és jobb), és egy-egy aktivációja
során 2 tűzívében képes egyszerre tüzelni.
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Plague Gun(Pestis ágyú):
A Pestis ágyú egy olyan fegyver, mely kizárólag
a legénységre hat, ezért figyelmen kívül hagyja
a megcélzott modell DR és CR értékeit. Viszont
csak 5-6 –os dobás esetén okoz találatot.
Vagyis tüzelj a szokásos módon az ágyú AD
értékével, de most minden sikeres dobás után
azonnal elveszít az ellenfél 1 Crew pontot a
legénységéből.
Kártyát nem lehet kijátszani a Pestis ágyúra,
élőhalott modellekre nem hat, és nem képes
tüzelni repülő vagy épp elmerült modellekre. A
Pestis ágyú a hajó elülső tűzívében tud lőni, az
evezők szélességében.

Reassignment(Átcsoportosítás):
Ha több egy hajórajba (squadron) tartozó mod-
ell együttes erővel megnyer egy közelharcot
(boarding) vagy épp összeütköztek másokkal,
akkor átcsoportosíthatják egymás közt a meg-
maradt legénységüket (Crew pont). De ter-
mészetesen egyetlen hajóra sem kerülhet több
legénység, mint amennyi az eredeti Crew pon-
tja. Azok a hajók, amelyeken egyetlen Crew
sem marad, elsüllyednek. Ez az Átcsoportosítás
még a legénység nélkül sodródó (derelict)
hajók mozgatása előtt történik.

Recycle(Újrahasznosítás):
Ha az Átcsoportosítás során egy vagy több hajó
elsüllyedt, akkor 1 Hull pontot javíthatsz egy
másik, az Átcsoportosításban résztvevő hajó-
don.

Red Ram(Piros öklelés):
Ha egy modell öklelési értéke (ram) piros színű,
akkor az öklelés (ramming) során nagyobb es-
éllyel okoz halálos sérülést. Vagyis, ha a tá-
madása eléri az ellenséges modellek DR
értékét, akkor máris kritikus találatot okozott.
Ezért dobni kell a Kritikus Találati táblázaton
(Critical Hit Table). Ha viszont a támadása
eléri a DR érték dupláját, akkor a kétszeres kri-
tikus találat miatt kétszer kell dobni a Kritikus
Találati táblázaton.

Sharpshooters(Mesterlövészek):
Az aktivációja során egyszer ez a modell
Mesterlövés támadásra is képes egy Range
Band 1-en belül lévő, ellenséges (nem repülő,
nem elmerült és nem tengeralattjáró) modell
ellen. Dobj 1 kockával, és 4-6 –os dobás esetén
az ellenséges modell elveszít 1 Crew pontot a
legénységéből. Ugyanabban a körben nem
lehet Védelmi Tüzet és Mesterlövész támadást
is leadni. 

Steam Burst(Gőzkitörés):
Ha a Gőzkitöréssel bíró hajórajt (squadront)
aktiválod, dobj egy kockával, és 5-6 –os dobás
esetén az egész hajóraj további 2”-et mo-
zoghat.

Spotter(Tüzérségi megfigyelő):
Körönként egyszer megpróbálhat megjelölni
egy Range Band 2-őn belül lévő, ellenséges
modellt. Dobj egy kockával, és 3-6 –os dobás
esetén minden baráti egység +1 –et kap a
tüzérségi dobásai értékére, ha ezt a megjelölt
modellt lövi. Ugyanazt a modellt nem lehet egy
körben többször is megjelölni.

Steam Bellows(Gőzfújás):
Az öklelést (ramming) követő kézitusa (board-
ing) első körében a hajó fújtatói további Közel-
harci kockákat (MD) biztosítanak. (A
képességnél feltűntetett számú MD.) Ez a
képesség nem használható, ha ezt a hajót tá-
madták meg.

Streamlined Hull(Áramvonalas hajótest):
+1 Mozgáspont jár ennek a hajónak, ha az
adott körben nem fordul.

Tether(Kipányvázás):
Ez a modell szárazföld felett is horgonyt tud
vetni.

Tough Crew(Szívós legénység):
A hajó harcedzett legénysége vadul veti bele
magát a kézitusába, ezért a megzavart ellen-
séges modellek Közelharci dobásainak (MD)
értékeire -1 levonás járul.
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Towering(Toronymagas):
Ez a modell a magassága révén repülő mod-
ellek ellen is képes tüzérségi támadásra Range
Band 1-en belül. Ráadásul így a többi, nem
Toronymagas modell felett is képes átlőni.

Underwater Hunter(Vízalatti vadász):
Ilyen fegyverrel +1 módosító jár az elmerül
modellek elleni tüzérségi dobások (AD)
értékeire.

Troll Rock Throwers(Troll kőhajítók):
A Troll kőhajítók a lövegtornyokhoz (turett) ha-
sonlóan 360°-os tűzívben képesek lőni a hajó
közepétől számítva. Viszont a tüzérségi értékük
(AD) nem csökken az elszenvedett Hull pont
veszteségek hatására. A kőhajítás nem számít
tüzérségi támadásnak, nem lehet vele Támo-
gató tüzet (Link Fire) vagy Hátba lövést (Stern
Rake) végezni. Illetve csak olyan kártyát lehet a
Troll kőhajítókra kijátszani, amelyen Creature
(teremtmény) ikon van. Továbbá a kőhajítókkal
nem lehet repülő vagy elmerült modellekre tá-
madni.
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