
  Aatrox 
○ Q'nun keskin tarafıyla gerçekleştirilen vuruş 
○ Dünyaların Sonu (R) sırasında katledilen şampiyon 
○ W ile çekilen şampiyon 

 
 

 Ahri 
○ 5 saniye içinde bir rakip şampiyonun katledilmesiyle sonuçlanan ayartma 
○ Atılmalarla kat edilen mesafe 
○ Aynı şampiyona iki defa isabet ettirilen Q 

 

 Akali 
○ Kusursuz İnfaz (R) ile katledilen şampiyon  
○ Rakip şampiyona isabet ettirilen pasif ilavesi 
○ Çevik Silah (E) ile kat edilen mesafe 

 

 Alistar 
○ Bir şampiyon üstünde Tos (W) kullanıldıktan sonraki 5 saniye içinde 

gerçekleştirilen alt etme 
○ R ile engellenen hasar 
○ Ezgeç (E) ile sersemletilen rakip 



  

  Amumu 
○ Birden fazla (2+) şampiyona isabet ettirilen Hüzünlü Mumya'nın Laneti (R)  
○ Sargı Atışı'ndan (Q) isabet alan rakip şampiyon 
○ Herhangi bir kaynağın gerçekleştirdiği normal saldırıdan alınan hasar sonucu 

E'nin toplamda azaltılan bekleme süresi 
 
 

 Anivia 
○ Ayaz Yanığı (E) ile rakip şampiyonlara iki kat hasar verme 
○ Yeniden Doğuş ile gerçekleştirilen başarılı canlanma 
○ Buzul Fırtınası'nın (R) içindeki rakipleri katletme 

  
  

  Annie 
○ Çağır: Tibbers (R) ile hasar aldıktan sonraki 3 saniye içinde katledilen rakip 
○ Kundakçı (P) ile sersemletilen rakip şampiyon 
○ Minyonlara Q ile son vuruş yapılarak iade edilen mana 

  
  

  Ashe 
○ Büyülü Kristal Ok (R) ile tam süreyle sersemletilen rakip şampiyon 
○ Şahin Atışı (E) ile açığa çıkarılan şampiyon 
○ Ashe'in pasifinin rakipleri yavaşlattığı toplam süre 



  
  

  Aurelion Sol 
○ Uzay Seyyahı kullandıktan sonraki 10 saniye içinde katledilen rakip 
○ Q ile sersemletilen rakip 
○ Yıldızlarla şampiyonlara verilen hasar 

  
  

  Azir 
○ Birden fazla (2+) rakibe isabet ettirilen İmparatorluk Muhafızları (R) 
○ Q ile askerlerle gerçekleştirilen katletme  
○ E ile engellenen hasar 

  
  

  Bard 
○ Birden fazla (2+) rakip şampiyona isabet ettirilen Kader Birliği 
○ Toplanan Tını 
○ E ile kat edilen mesafe 

  
  

  Blitzcrank 
○ Roket El (Q) isabet ettirilen rakip şampiyon 
○ Birden fazla (3+) rakip şampiyona isabet ettirilen R  
○ Gazla'nın etkisindeyken geçirilen süre 



  
  

  Brand 
○ Rakip şampiyonlar üstünde infilak ettirilen Kararsız Alev (P) 
○ Güçlendirilmiş Q ile sersemletilen şampiyon 
○ Güçlendirilmiş W isabet ettirilen şampiyon 

  
  

  Braum 
○ Kapı Gibi (E) ile engellenen atış 
○ Meydan Dayağı (P) ile sersemletilen rakip şampiyon 
○ Birden fazla (2+) şampiyona isabet ettirilen R 

  
  

  Caitlyn 
○ R ile katledilen rakip şampiyon 
○ İsabet ettirilen uzun menzilli Q (menzilinin %75'inden fazla) 
○ İsabet ettirilen Tam Kafadan (P) 

  
  

  Camille 
○ Kanca Atışı (E) isabet ettirilen rakip şampiyon 
○ Pasif ile soğrulan hasar 
○ R'den etkilenen rakiplerin katledilmesi 



  
  

  Cassiopeia 
○ Birden fazla (2+) rakibi sersemleten R 
○ Zehir (W) ile yavaşlatma süresi 
○ E ile katledilen şampiyon 

  
  

  Cho’Gath 
○ Ziyafet yükü 
○ Birden fazla (2+) şampiyonu susturan W 
○ Q ile havaya savrulan şampiyon 

  
  

  Corki 
○ Birden fazla (2+) şampiyona isabet ettirilen Özel Teslimat 
○ R ile gerçekleştirilen katletme 
○ Bir şampiyona 8 E yükünün uygulanması 

  
  

  Darius 
○ R ile katledilen şampiyon 
○ Verilen toplam kanama hasarı 
○ Q ile yapılan iyileştirme 



  
  

  Diana 
○ Ay Işığı etkisi altındayken üstünde Ay Koşusu kullanılan rakip şampiyon 
○ W ile soğrulan hasar 
○ 2 saniye içinde bir rakip şampiyonun katledilmesiyle sonuçlanan çekme 

  
  

  Dr. Mundo 
○ Can kazanıldığı sırada rakip şampiyonlarla çatışma halinde geçirilen süre 
○ Mikroplu Satır ile gerçekleştirilen katletme 
○ Alevli Istırap (W) ile rakip şampiyonlara verilen hasar 

  
  

  Draven 
○ R ile gerçekleştirilen katletme 
○ Yakalanan balta 
○ Altına dönüştürülen Hayranlık yükü 

  
  

  Ekko 
○ Kronokırılma kullandıktan sonraki 5 saniye içinde gerçekleştirilen katletme 
○ Tek seferde birden fazla (2+) şampiyonu sersemleten W 
○ Tetiklenen 3 yüklü Z-Kapsülü Rezonansı (P) 



  
  

  Elise 
○ Q ile katledilen rakip şampiyon 
○ İntihar Örümceği (W) ile verilen hasar 
○ E ile sersemletilen şampiyon 

  
  

  Evelynn 
○ R ile katledilen şampiyon 
○ E ile verilen hasar 
○ Başarılı bir şekilde ayartılan şampiyon 

  
  

  Ezreal 
○ R ile katledilen rakip şampiyon 
○ Pasif 5 yüke sahipken geçirilen süre 
○ İsabet ettirilen uzun menzilli (azami menzilinin %75'inden fazla) Q 

  
  

  Fiddlesticks 
○ R isabet ettirildikten sonra alt edilen şampiyon 
○ Kara Yel'in (E) 2 defadan fazla isabet ettirildiği şampiyon 
○ Rakip şampiyonlar üstünde Sömürü (W) kullanarak iyileştirilen can 



  
  

  Fiora 
○ Tetiklenen zayıf nokta 
○ W ile engellenen hasar 
○ Başarılı bir şekilde tetiklenen R 

  
  

  Fizz 
○ E ile gerçekleştirilen katletme 
○ Q ile kat edilen mesafe 
○ Doğrudan şampiyonlara isabet ettirilen R 

  
  

  Galio 
○ Kahraman Dalışı (R) ile havaya savrulan rakip şampiyon 
○ E isabet ettirilen rakip 
○ Tek seferde birden fazla (2+) şampiyonu kışkırtan W 

  
  

  Gangplank 
○ 2'nin üstünde zincirleme Barut Fıçısı'ndan (E) isabet alan rakip şampiyon 
○ Q ile yağmalanan altın 
○ W ile kaldırılan kitle kontrol etkisi 



  
  

  Garen 
○ Demacia'nın Adaleti (R) ile katledilen rakip şampiyon 
○ E ile şampiyonlara verilen hasar 
○ Pasif etkinken geçirilen süre 

  
  

  Gnar 
○ Mega-Gnar (R2) tarafından duvara çarptırılan rakip 
○ Yakalanan bumerang 
○ E ile atlanan mesafe 

  
  

  Gragas 
○ Patlayan Fıçı (R) ile kendine veya takımına doğru savrulan rakip şampiyon  
○ Tetiklenen İçelim Güzelleşelim (P) 
○ Şampiyonlar üzerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Q -> E -> Q2 kombosu 

  
  

  Graves 
○ Parça Tesiri (R) ile katledilen rakip şampiyon  
○ E ile doldurulan fişek 
○ Sis Perdesi'nin (W) içinde canlanan rakip şampiyon 



  
  

  Hecarim 
○ Gölgelerin Hücumu (R) ile korkutulan rakip 
○ W ile yapıla iyileştirme (tüm kaynaklardan) 
○ Azami hızdayken şampiyonlara isabet ettirilen E 

  
  

  Heimerdinger 
○ Hextech Mikro Roketler (W) ile katledilen rakip şampiyon 
○ E ile sersemletilen şampiyon 
○ Şampiyonlara verilen taret hasarı 

  
  

  Illaoi 
○ İlahi Ders (R) sırasında alt edilen rakip şampiyon  
○ E ile oluşturulan Kabuk 
○ Çağrılan Dokunaç 

  
 

  Irelia 
○ Tek seferde birden fazla (2+) şampiyona isabet ettirilen R 
○ Uçarbıçak sıfırlaması 
○ W ile engellenen hasar 



  
  

  Ivern 
○ Patlartohum ile verilen hasar 
○ 3 saniye içinde alt etmeyle sonuçlanan Q sabitlemesi 
○ Takım arkadaşlarıyla paylaşılan güçlendirme 

  
  

  Janna 
○ Tek seferde birden fazla (2+) takım arkadaşını iyileştiren Muson 
○ Q ile havaya savrulan rakip şampiyon 
○ E ile kalkan vererek engellenen ölümcül hasar 

  
  

  Jarvan IV 
○ Demacia Sancağı (E) + Ejderha Saldırısı (Q) ile havaya savrulan rakip şampiyon 
○ Ordu Marşı (P) vuruşu 
○ Afet (R) ile veya Afet'in içinde katledilen rakip şampiyon  

  
  

  Jax 
○ Birden fazla (2+) rakip şampiyonu sersemleten Karşı Saldırı (E) 
○ Pasif azami yüke sahipken geçirilen süre 
○ R ile engellenen hasar 



  
  

  Jayce 
○ Şampiyonlara isabet ettirilen uzun menzilli E->Q 
○ Gürleyen Darbe (E) ile şampiyonlara verilen hasar 
○ Birden fazla (2+) şampiyona isabet ettirilen Q (her iki Q için de geçerli!) 

  
 

  Jhin 
○ Son Perde (R) ile katledilen rakip şampiyon  
○ W ile gerçekleştirilen sabitleme 
○ Şampiyonlara isabet ettirilen 4. mermi 

 

  Jinx 
○ Manyak Güçlü Ölüm Roketi! (R) ile rakip şampiyonlara tam hasar verme  
○ Q'nun pasifi azami yüke sahipken geçirilen süre 
○ Ardışık pasif tetiklenmesi (birinin etkisi devam ederken pasifini bir daha tetikleme) 

 

  Kai’Sa 
○ Ölümcül Dürtü (R) kullandıktan sonraki 5 saniye içinde katledilen rakip şampiyon  
○ Uzun menzilli W'nun isabet ettirildiği şampiyon 
○ Şampiyonların üstünde patlatılan Plazma 



  
 

  Kalista 
○ Ciğerini Sök (E) ile katledilen rakip şampiyon 
○ R ile gerçekleştirilen sersemletme 
○ Tetiklenen Gözcü 

  
  

  Karma 
○ Mantra (R) ile güçlendirilmiş İçindeki Alev (Q) isabet ettirilen şampiyon  
○ Güçlendirilmiş W ile yapılan iyileştirme 
○ E ile soğrulan hasar 

  
  

  Karthus 
○ Birden fazla şampiyonu (2+) katleden R 
○ Pasif etkinken katledilen şampiyon 
○ Yalnız rakip şampiyonlara isabet ettirilen Q 

  
  

  Kassadin 
○ Boşluk Geçişi (R) kullandıktan sonraki 1,5 saniye içinde katledilen rakip 

şampiyon  
○ Q ile engellenen yoğunlaşma 
○ W ile yenilenen mana 



  
  

  Katarina 
○ Açgözlü (P) ile yerden alınan hançerlerden hasar alan rakip şampiyon 
○ Bir katletmenin 5 saniye öncesinde ve sonrasında kullanılan Shunpo 
○ Birden fazla şampiyonu (2+) katleden R 

  
  

  Kayle 
○ Yüce Adalet (R) yeteneğinden hasar almasının ardından katledilen rakip 

şampiyon 
○ E ile katledilen rakip şampiyon 
○ W ile yapılan iyileştirme (hem kendine hem de takım arkadaşına) 

  
  

  Kayn 
○ Davetsiz Misafir (R) ile işgal edildikten sonraki 3 saniye içinde katledilen rakip 

şampiyon 
○ Duvarların içinde kat edilen mesafe 
○ Birden fazla (2+) şampiyona isabet ettirilen W 

  
  

  Kennen 
○ Birden fazla (3+) rakip şampiyonu sersemleten Yıldırım Yağmuru (R)  
○ W ile katledilen rakip şampiyon 
○ E ile kat edilen mesafe 



  
  

  Kha’Zix 
○ Atladıktan 3 saniye sonra kullanılan Çullan 
○ W ile yapılan iyileştirme 
○ Görünmez Tehdit (P) bir rakip şampiyon üstünde etkinleştikten sonraki 2 saniye 

içinde gerçekleştirilen katletme 
  
  

  Kindred 
○ Kindred'ın orman canavarı veya destansı canavar keserek ve rakip şampiyon alt 

ederek topladığı Avcının Damgası (P) 
○ Q ile kat edilen mesafe 
○ R ile önlenen katledilme 

  
  

  Kled 
○ Hücuuuuuuuum!!! (R) en yüksek güçteyken bundan isabet alan rakip şampiyon  
○ Üssün dışındayken çağrılan Skaarl 
○ Rakibi çeken Q 

  
  

  Kog’Maw 
○ Canlı Havan (R) ile katledilen rakip şampiyon  
○ Birden fazla şampiyona isabet ettirilen E 
○ Icathia Sürprizi'nin (P) patlamasıyla katledilen rakip şampiyon 



  
  

  LeBlanc 
○ Vurkaç (W) kullandıktan sonraki 3 saniye içinde katledilen rakip şampiyon 
○ Pasifin kopyasına isabet ettirilen saldırı veya yetenek 
○ Tüketilen Q damgası 

  
  

  Lee Sin 
○ Titreşim Darbesi (Q) yeteneğinden isabet aldıktan sonraki 3 saniye içinde 

katledilen rakip şampiyon 
○ W2 ile yapılan iyileştirme 
○ Rakip şampiyonları takım arkadaşlarına doğru savuran R 

  
  

  Leona 
○ Güneş Patlaması (R) yeteneğinin orta kısmından isabet alan rakip şampiyon 
○ Takım arkadaşlarının tükettiği Günışığı (P) etkisi 
○ E -> Q kombosu 

  
  

  Lissandra 
○ Birden fazla (2+) şampiyonu donduran Kırağı Çemberi (W) 
○ Köleler (P) ile verilen hasar 
○ R ile kendine yapılan iyileştirme 



  
  

  Lucian 
○ İnfaz (R) ile katledilen rakip şampiyon 
○ Rakip şampiyonlara isabet ettirilen çift vuruş (P) 
○ W'dan kazanılan hareket hızıyla geçirilen süre 

  
  

  Lulu 
○ R ile havaya savrulan rakip şampiyon 
○ Yaratığa dönüştürülen şampiyon 
○ E ile soğrulan hasar 

  
  

  Lux 
○ R ile katledilen şampiyon 
○ Tüketilen pasif damgası 
○ Kalkanlarla soğrulan hasar 

  
  

  Malphite 
○ Birden fazla (2+) rakibe isabet eden Önlenemez Güç (R) 
○ P ile soğrulan hasar 
○ Q ile katledilen şampiyon 



  
  

  Malzahar 
○ Ölümün Pençesi (R) etkisi altındayken katledilen rakip şampiyon 
○ Ortaya çıkarılan haşere 
○ Rakip şampiyonlara zaman içinde verilen hasar 

  
  

  Maokai 
○ Doğanın Hükmü (R) ile sabitlenen rakip şampiyon 
○ Rakip şampiyonlara isabet ettirilen başarılı W->Q kombosu 
○ Şampiyonlara isabet eden güçlendirilmiş fide  

  
  

  Master Yi 
○ Birden fazla şampiyonu katleden R 
○ Q ile kaçınılan yetenek atışı 
○ Meditasyon (W) ile önlenen hasar 

  
  

  Miss Fortune 
○ Birden fazla (2+) rakip şampiyon katleden Mermi Manyağı (R) 
○ Q'nun şampiyonlara isabet eden ve azami hasara ulaşan seken atışı 
○ Caka azami artış sağlamışken kat edilen mesafe 



  
  

  Mordekaiser 
○ Ölüler Âlemi (R) sırasında âlem içinde katledilen şampiyon 
○ Yalnız şampiyonlara isabet ettirilen Q 
○ Pasif etkinken geçirilen süre 

  
  

  Morgana 
○ Birden fazla (2+) rakip şampiyonu sersemleten Ruh Prangası (R) 
○ Uzun menzilli Q sabitlemesi 
○ Kara Kalkan (E) ile engellenen kitle kontrol etkisi 

  
  

  Nami 
○ Birden fazla (2+) rakip şampiyonu havaya savuran Gelgit Dalgası (R) 
○ Rakip şampiyonlara isabet ettirilen baloncuk 
○ E tarafından güçlendirilen normal saldırılarla verilen ilave hasar (hem kendin hem 

de takım arkadaşların) 
  
  

  Nasus 
○ Minyonlar, canavarlar ve rakip şampiyonlardan kazanılan Sömürü Darbesi (Q) 

yükü 
○ R sırasında gerçekleştirilen katletme 
○ Rakip şampiyonların Çürü etkisi altında olduğu süre 



  
  

  Nautilus 
○ Rakiplere isabet ettirilen Q 
○ W etkinken normal saldırılarla verilen ilave hasar 
○ Q->P normal saldırısı->E kombosu isabet ettirildikten sonra alt edilen şampiyon 

  
  

  Neeko 
○ Birden fazla (2+) rakibe isabet ettirilen Ruh Çiçeği (R) 
○ W'nun kopyasına isabet ettirilen saldırı veya yetenek 
○ Pasifin kamuflajı bozulduktan sonraki 5 saniye için gerçekleştirilen alt etme 

  
  

  Nidalee 
○ 750 birim mesafe kat ettikten sonra rakip şampiyonlara isabet ettirilen Mızrak 

Atışı (İnsan Q) 
○ Rakip şampiyonlar tarafından tetiklenen kapan 
○ Yere Ser (Kedi Q) ile gerçekleştirilen katletme 

  
  

  Nocturne 
○ Paranoya (R) etkinken katledilen rakip şampiyon 
○ W ile engellenen yetenek 
○ Pasif ile yapılan iyileştirme 



  
  

  Nunu ve Willump 
○ Azami güce ulaşmış Büsbüyük Kartopu! (W) isabet ettirilen rakip şampiyon 
○ R'den etkilenen rakiplerin alt edilmesi 
○ Tüket ile yapılan iyileştirme (tüm kaynaklardan) 

  
  

  Olaf 
○ Rakip şampiyonlarca uygulanan ve Ragnarok (R) ile engellenen hareketsiz kılma 

etkisi 
○ 2 veya daha fazla Q isabet ettirildikten sonra katledilen rakip  
○ E ile verilen gerçek hasar 

  
  

  Orianna 
○ Birden fazla (3+) rakibe isabet ettirilen Komut: Şok Dalgası (R) 
○ Topun kat ettiği mesafe 
○ E ile soğrulan hasar 

  
  

  Ornn 
○ Birden fazla (2+) rakip şampiyonu havaya savuran Ocağın Çağrısı (R) 
○ Üretilen eşya 
○ Kavruk'un rakip şampiyonlara uygulanıp tüketilmesi 



  
  

  Pantheon 
○ Gökkubbenin Çöküşü (R) isabet ettirilen rakip şampiyon  
○ E ile engellenen hasar 
○ Q ile katledilen şampiyon 

  
  

  Poppy 
○ Rakip şampiyonların Sağlam Duruş (R) ile engellenen atılma ve ışınlanma 

kullanımı 
○ Fırlatılan kalkan (P) 
○ Güç toplamış R'nin fırlattığı rakiplerin kat ettiği mesafe  

  
  

  Pyke 
○ İlk katletmenin ardından Derinlerin İntikamı (R) yeteneğinin yeniden 

kullanılmasıyla gerçekleştirilen fazladan katletme 
○ Hayalet Sular (W) ile kat edilen mesafe 
○ Birden fazla (2+) şampiyonu sersemleten E 

  
  

  Qiyana 
○ Birden fazla (2+) şampiyona isabet ettirilen R 
○ E ile kat edilen mesafe 
○ Rakip şampiyon üstünde etkinleşen İmparatoriçenin Hakkı (P) 



  
  

  Quinn 
○ Düşman Hattının Ötesi (R) etkisinden çıktıktan sonraki 5 saniye içinde katledilen 

rakip şampiyon 
○ Savunmasız saldırıların rakip şampiyonlara verdiği hasar 
○ Pike (E) ile kat edilen mesafe 

  
  

  Rakan 
○ Birden fazla (2+) rakip şampiyonu ayartan Seri Cazibe (R) 
○ E ile soğrulan hasar 
○ Birden fazla (2+) şampiyonu havaya savuran W 

  
  

  Rammus 
○ Çıldırtan Kışkırtma (E) etkisi altındayken alt edilen rakip şampiyon 
○ W ile yansıtılan hasarla kendini katleden şampiyon 
○ Q ile kat edilen mesafe 

  
  

  Rek’Sai 
○ Hiçlik Hücumu (R) ile katledilen rakip şampiyon 
○ Gömülüyken şampiyonlara isabet ettirilen uzun menzilli Q 
○ Kullanılan tünel 



  
  

  Renekton 
○ 3 saniye içinde 3 ulti dışı yetenek isabet ettirilen rakip şampiyon 
○ Öfke ile güçlendirilen ve şampiyonlara isabet ettirilen yetenek 
○ Kes Biç'in iki vuruşunun da isabet ettiği şampiyon 

  
  

  Rengar 
○ Av Heyecanı (R) yeteneğinin kamuflajından çıktıktan sonraki 3 saniye içinde 

katledilen rakip şampiyon  
○ Kemikdiş Kolye'nin 5 yükünün de 20 dakikanın altında tamamlanması 
○ Güçlendirilmiş W ile kaldırılan kitle kontrol etkisi 

  
  

  Riven 
○ Rüzgâr Darbesi (R2) ile katledilen rakip şampiyon 
○ Harcanan rün yükü (P) 
○ E ile atılan mesafe 

  
  

  Rumble 
○ Dengeleyici (R) alanı içinde katledilen rakip şampiyon 
○ W ile soğrulan şampiyon hasarı 
○ Şampiyonlara verilen hararetli normal saldırı ilave hasarı 



  
  

  Ryze 
○ Rakip şampiyonlara isabet eden Aşırı Yük (Q) + Büyü Akışı (E) sıçraması 
○ Rün Hapsi (W) ile sabitlenen rakip 
○ 5 saniye içinde bir rakip şampiyonun katledilmesiyle sonuçlanan Mekân Sapması 

(R) 
  
  

  Sejuani 
○ Buzul Hapsi (R) yeteneğinden etkilenmesinin ardından 5 saniye içinde alt edilen 

rakip 
○ E ile sersemletilen rakip şampiyon 
○ W'nun iki vuruşunun da isabet ettiği şampiyon 

  
  

  Shaco 
○ Sırtından Bıçakla (P) 
○ Tetiklenen Soytarı Kutusu (W) 
○ R'nin kopyasına isabet ettirilen saldırı veya yetenek 

  
  

  Shen 
○ Birlikten Kuvvet Doğar (R) ile geldikten sonraki 2 saniye içinde Gölge Fırlayışı (E) 

ile kışkırtılan rakip 
○ W ile engellenen saldırı 
○ Şampiyonların Q'nun yavaşlatma etkisi altında olduğu süre 



  
  

  Shyvana 
○ Ejderin Öfkesi (R) isabet ettirilen rakip şampiyon 
○ Ejderha biçiminin E'siyle katledilen şampiyon 
○ Ateş Burgacı (W) etkinken kat edilen mesafe 

  
  

  Singed 
○ Tut Savur (E) ile Kuvvetli Zamk'a (W) fırlatılan şampiyon 
○ R'nin etkisi altındayken kat edilen mesafe 
○ Rakip şampiyonlara verilen zehir hasarı 

  
  

  Sion 
○ Güç toplamış Q ile havaya savrulan şampiyon 
○ Azami hıza ulaşmış R'nin isabet ettirildiği şampiyon 
○ W'dan kazanılan ilave can 

  
  

  Sivir 
○ Bıçaklı Bumerang (Q) yeteneğinden iki defa isabet alan rakip şampiyon 
○ W ile engellenen yetenek 
○ 2 veya daha fazla takım arkadaşını güçlendiren R 



  
  

  Skarner 
○ Mıhla (R) etkisi altında kaldıktan sonraki 5 saniye içinde alt edilen şampiyon  
○ Skarner, Kristal İğne (P) etkisi altındayken katledilen rakip 
○ Parçacık (E) ile sersemletilen rakip şampiyon 

  
  

  Sona 
○ Birden fazla (2+) şampiyona isabet ettirilen Kreşendo (R) 
○ Şampiyonlara isabet eden ve Q'nun güçlendirdiği normal saldırı 
○ W ile yapılan iyileştirme 

  
  

  Soraka 
○ Düşük cana (%40'ın altı) sahip takım arkadaşlarını etkileyen Dilek (R) 
○ E ile gerçekleştirilen sabitleme 
○ P'den kazanılan hareket hızıyla geçirilen süre 

  
  

  Swain 
○ Karanlığın Zirvesi (R) sırasında katledilen rakip şampiyon 
○ Pasifle yakın menzilli Q'ya çekilen şampiyon 
○ İsabet eden uzun menzilli W (azami menzilinin %50'sinden fazla) 



  
  

  Sylas 
○ Kendi ultisinden hasar almasının ardından 6 saniye içinde alt edilen rakip 
○ Petrisit Patlaması (P) isabet ettirilen şampiyon 
○ Kral Katili (W) ile yapılan iyileştirme 

  
  

  Syndra 
○ Güç Patlaması (R) yeteneğinin 5 küre kullanımıyla katledilen şampiyon 
○ E ile gerçekleştirilen sersemletme 
○ Fırlatılan minyon/canavar/yoldaşların isabet ettiği şampiyon 

  
  

  Tahm Kench 
○ Ham Yap (W) ile yutulan düşük cana sahip (%25'in altı) veya kitle kontrolü etkisi 

altındaki takım arkadaşı 
○ R ile bir takım arkadaşını çatışmaya getirdikten sonraki 10 saniye içinde 

gerçekleştirilen alt etme 
○ P'nin rakip şampiyonlar üstünde azami yüke ulaşması 

  
  

  Taliyah 
○ Yerden Bitme (W) ile itildikten sonra Toprak Bozumu (E) yeteneğinden isabet 

alan şampiyon 
○ 5 Q atışının da isabet ettirilmesi 
○ Taş Kızak'ın üstündeyken geçirilen süre 



  
  

  Talon 
○ Bir rakip şampiyonu katletmeden önceki veya sonraki 10 saniye içinde Katilin 

Yolu (E) ile üstünden atlanılan duvar 
○ R'den isabet alan şampiyonların katledilmesi 
○ Pasif yükleri tüketilerek verilen kanama hasarı 

  
  

  Taric 
○ Birden fazla (2+) rakip şampiyonu sersemleten Parıltı (E) 
○ Kendini veya takım arkadaşlarını hasar görmez hale getirdikten sonraki 5 saniye 

içinde gerçekleştirilen alt etme 
○ Q ile kendine ve takım arkadaşlarına yapılan iyileştirme 

  
  

  Teemo 
○ Tehlikeli Tuzak (R) isabet ettirilen rakip şampiyon 
○ Q'dan dolayı ıskalayan saldırı 
○ Seri Adım (W) etkisi altında geçirilen süre 

  
 

  Thresh 
○ Ölüm Cezası (Q) isabet ettirilen rakip şampiyon 
○ Kırılan R duvarı 
○ Takım arkadaşlarının kullandığı fener  



  
  

  Tristana 
○ Roket Atlayışı (W) sıfırlaması 
○ Azami hasara ulaşan bombanın isabet ettirildiği şampiyon 
○ R ile fırlatılan rakiplerin kat ettiği mesafe 

  
  

  Trundle 
○ Buzdan Sütun (E) yeteneğinin orta sütununu rakiplere isabet ettirdikten sonraki 5 

saniye içinde gerçekleştirilen alt etme 
○ R ile kendine yapılan iyileştirme 
○ Q ile SG çalınan rakiplerin alt edilmesi 

  
  

  Tryndamere 
○ R sırasında gerçekleştirilen katletme 
○ Q ile kendine yapılan iyileştirme 
○ Aynı şampiyona isabet ettirilen ardışık kritik vuruş 

  
  

  Twisted Fate 
○ R kullandıktan sonraki 5 saniye içinde gerçekleştirilen katletme 
○ İsabet ettirilen uzun menzilli Q 
○ W'nun altın kartıyla sersemletilen rakip 



  
  

  Twitch 
○ Birden fazla (2+) şampiyonun katledildiği R 
○ Tam yüke ulaşan Bulaştır'ın (E) rakip şampiyonlar üstünde patlatılması 
○ Zehir Şişesi (W) ile uygulanan yavaşlatma süresi 

  
  

  Udyr 
○ Ayının Haşmeti (E) ile gerçekleştirilen sersemletme 
○ 3 yüke ulaşan Maymunun Çevikliği (P) etkisi altında geçirilen süre 
○ Kaplanın Öfkesi (Q) ile zaman içinde verilen hasar 

  
  

  Urgot 
○ R ile gerçekleştirilen katletme 
○ 2-3 saniye içinde bacak atışlarının 3 veya daha fazla kez bir şampiyona isabet 

ettirilmesi 
○ E ile fırlatılan rakip 

  
  

  Varus 
○ Tam güçle atılmış Deşen Ok (Q) isabet ettirilen rakip şampiyon 
○ Birden fazla (2+) şampiyonu sabitleyen R 
○ Rakip şampiyonlar üstünde infilak ettirilen 3 yüklü Maraz 



  
  

  Vayne 
○ Kazıkatar (E) ile yüzey şekillerine mıhlanan rakip 
○ Takla (Q) ile kaçınılan yetenek atışı 
○ R sırasında gerçekleştirilen katletme 

  
  

  Veigar 
○ Toplam pasif yükü 
○ %50'den fazla cana sahipken R ile katledilen şampiyon 
○ Birden fazla (2+) şampiyonu kıstıran Kara Delik (E) (sersemletilmeleri önemli 

değil) 
  
  

  Vel’Koz 
○ R ile katledilen şampiyon 
○ Q'nun ikiye bölünen atışlarından isabet alan şampiyon 
○ Birden fazla (2+) şampiyonu havaya savuran E 

  
  

  Vi 
○ Azami menzile ulaşan Q 
○ 1,5 saniye içinde 4 defa yumruklanan rakip şampiyon 
○ Pasif kalkanıyla engellenen hasar 

  



  

  Viktor 
○ E'nin iki defa isabet ettiği şampiyon 
○ R ile gerçekleştirilen katletme 
○ W ile sersemletilen rakip şampiyon 

  
  

  Vladimir 
○ Birden fazla (2+) rakip şampiyona isabet ettirilen R 
○ W ile kaçınılan yetenek atışı 
○ Şampiyonlara isabet ettirilen güçlendirilmiş Q 

  
  

  Volibear 
○ Havadayken E'nin isabet ettirildiği şampiyon 
○ Bir takım arkadaşına doğru fırlatılan rakip 
○ Pasifle kendine yapılan iyileştirme 

  
  

  Warwick 
○ Birden fazla (2+) şampiyonu korkutan E 
○ Uzun menzilli R (taban menzilinden fazla) 
○ Kan Peşinde etkinken takip edilen iz mesafesi 



  
  

  Wukong 
○ Birden fazla (3+) şampiyonu havaya savuran R 
○ W'nun kopyasına isabet ettirilen saldırı veya yetenek 
○ Birden fazla (2+ veya 3+) şampiyona isabet ettirilen Bulut Saldırısı (E) 

  
  

  Xayah 
○ Tüy Fırtınası (R) kullandıktan sonraki 3 saniye içinde gerçekleştirilen katletme 
○ Birimlerin içinden geçerek şampiyonlara isabet ettirilen pasifin güçlendirdiği 

normal saldırı 
○ E ile sabitlenen şampiyon 

  
  

  Xerath 
○ R ile katledilen rakip 
○ Şampiyonlara isabet eden uzun menzilli Q  
○ W'nın ortasının isabet ettiği şampiyon 

  
  

  Xin Zhao 
○ R etkinken gerçekleştirilen katletme 
○ Şampiyonlara isabet eden uzun menzilli W 
○ E atılmalarıyla kat edilen mesafe 



  
  

  Yasuo 
○ Aynı anda birden fazla (2+) rakibe isabet ettirilen R 
○ Rüzgâr Duvarı (W) ile engellenen atış 
○ Şampiyonlara isabet ettirilen uzun menzilli Q3 

  
  

  Yorick 
○ W'nun içinde hapsolan rakip 
○ Oluşturulan Sis Gezgini 
○ Sis'in Hanımı'ından hasar alan ve yıkılan kule 

  
  

  Yuumi 
○ Birden fazla (3+) şampiyonu sabitleyen R 
○ Çıldırrr (E) ile takım arkadaşlarına yapılan iyileştirme 
○ Rakip şampiyonlara isabet ettirilen güçlendirilmiş Q 

  
  

  Zac 
○ Birden fazla (3+) şampiyona isabet ettirilen R 
○ Rakip şampiyonlara isabet ettirilen azami güce ulaşmış Elastik Sapan (E) 
○ Toplanan parça (P) 



  
  

  Zed 
○ Ölüm İşareti (R) patlama hasarıyla katledilen şampiyon 
○ Aynı şampiyona iki defa isabet ettirilen Q 
○ E ile şampiyonların yavaşlatıldığı süre 

  
  

  Ziggs 
○ R ile katledilen şampiyon 
○ W ile yıkılan kule 
○ İsabet ettirilen uzun menzilli Q 

  
  

  Zilean 
○ Kendini veya takım arkadaşlarını canlandıran R 
○ Q ile sersemletilen rakip 
○ Pasif ile takım arkadaşlarına verilen seviye 

 

  Zoe 
○ Hınzır Uyku Baloncuğu (E) ile uyutulduktan sonraki 3 saniye içinde katledilen 

rakip şampiyon 
○ İsabet ettirilen uzun menzilli Q 
○ Şampiyonları uyutan E'lerin kat ettiği mesafe (ister doğrudan isabet eden ister 

tuzak oluşturan) 



  
  

  Zyra 
○ Birden fazla (3+) şampiyonu havaya savuran R 
○ Uzun menzili E sabitlemesi 
○ Diken Tükürenlerin rakip şampiyonlara verdiği hasar 
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