Jackpot Spil
Bar på centerlinien giver gevinst. Nedtælling af lykkespil starter efter første gevinst.
Vindes Jackpot Spil mens liniespil er i gang, holder liniespil pause, indtil Jackpot Spil
er slut. Indtil total antal vundne Jackpot Spil er 60, kan man vinde ekstra Jackpot
Spil med 7’erne.
3 linier 3 spil
Virker kun når spil 1, 2 eller 3 er i gang.
Måne tænder et lys i ”3 linier 3 spil” opsparingen. Fire måner tændt giver 3 linier i 3
spil.
Der opspares fra spil til spil.

Spillevejledning
Spil 1
15-20 lykkespil. 6’er terning giver +1 lykkespil ( når der er lys i feltet). Der steppes et
step for hver stjerne. Når man når til ”1-terning?” feltet, skal man trykke start for at slå
med terningen. Herefter kan man steppe 1-6 felter op, alt efter hvad man slog. Man kan
også vælge et lavere felt end det øverste, man kan nå. Kommer man op til
genvejsfeltet, skal man igen slå med terningen. Slår man 6, springer man 2 felter frem
og vinder 20 kredit. Slår man 1-5 vinder man 20 kredit og bliver stående på
genvejsfeltet. Når man kommer op til Jackpot Chancen feltet, kan man vinde Jackpot
Chancen på alle evt. resterende træk.
Spil 2
15-20 lykkespil. 6’er terning giver +1 lykkespil (når der er lys i feltet). Stjerne giver
flash i de nederste felter, rammer flash’et et af de to ”step 1-terning” felter skal man
trykke start for at slå med terningen. Man skal herefter, i et felt der er lig med eller
lavere end det, man har slået med terningen, tænde et lys i den række, man er landet
i. To tændte lys vandret udløser gevinst ifølge tekst. Alle lys i opsparingen er slukket,
når featuren starter.
Spil 3
15-20 lykkespil. 6’er terning giver +1 lykkespil (når der er lys i feltet).
Stjerne giver et flash i Hit/Hop. Rammer man Hit, får man et flash i den række, der
blinker. Rammer Hit/Hop flash’et Hop, hopper man op i næste række. Herefter flash’er
man igen i Hit/Hop. Man bliver ved med at Hit/Hoppe til man hitter en række eller
rammer Jackpot Chancen. Man kan kun ramme felterne en gang, Jackpot Chancen kan
dog vindes flere gange.
Stjerne – Syv
Gevinst ifølge gevinsttavle.

3/5 linier 20/50 spil
3/5 gevinstlinier. Under spil giver hver symbol gevinst, dermed max 7 gevinster pr.
træk. Vinder man 3 linie spil mens 5 linie spil er i gang, bliver de konverteret til 5
linie spil. Vinder man 5 linie spil mens 3 line spil er i gang , bliver alle linie spillene
konverteret til 5 linier. Mens Jackpot Spil er i gang, sættes liniespil på pause. Max99.
Valgfrit Chance
Frit valg mellem. 1: Hver BAR giver Valgfrit spil i 4 spil. 2: Hver BAR giver Extra
Chance i 6 spil. 3: Hver BAR giver 6 nudge i 4 spil.
Extra Chance
Et flash i de tilhørende felter.
Det er muligt at vælge mellem to forskellige Extra Chance flash, det venstre flash er
det lille og det højre er det store Extra Chance flash.
Man skifter Extra Chance flash ved at trykke på ”+2 featurepoint pr. spil” knappen.
Når der er fast lys i knappen, koster det 2 feature point pr. træk at have mulighed
for at vinde det store Extra Chance flash.
Man kan ikke skifte op til det store Extra Chance flash når man har spil gemt, er i
gang med et spil eller 3/5 linie spil er i gang.
Bonus, Ekstra, Super
Et flash i de tilhørende felter.
Total flash
Et flash i udvalgte felter på toplyset, mindste kreditgevinst = 50 kredit.
Nudge
Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke
start. Vinder man nudge under spil, bliver de afviklet med det samme. Under spil vil
Autonudge altid gå efter stjerner og ikke efter tre ens. Man kan blive ved med at
nudge til der er en gevinst i form af tre ens, en stjerne, en måne eller der ikke er
flere nudge tilbage.

3 x BAR
Et flash i de tilhørende felter.
Jackpot Chancen
Et flash i de tilhørende felter. Man kan max vinde 60 Jackpot Spil.
Topspil
3 x Kløver giver topspil eller bonus.
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