JACKPOT
Jackpot fortsætter i vundet antal spil efter første
Jackpotgevinst. Når Jackpot er aktiveret, vindes
der gevinster mellem 800-1200, hver gang
Triplebar kommer på centerlinien.
SKJOLDET
Opnås ved 3 x Skjold eller via valgfrit spil.
Featuren er aktiv i 15-20 spil, eller indtil max.
60 Jackpotspil er opnået. For hver Thors Hammer logo på valse 3 steppes op i skjoldet, opnås
cirklen, roteres der for hver Thors Hammer logo.
Når spillet opnås, skal der vælges, om der skal
spilles med eller uden featurepoint, vælges der
med featurepoint, trækkes 100 point for hver
valseløb, og der steppes op i højre kolonne, opnås
cirklen, gives gevinsterne 2 gange, så længe der
er featurepoint i banken. Vindes der Jackpotspil
via en anden feature, lægges disse i banken, der
kan max. vindes 60 Jackpotspil samlet, hvorefter
Skjoldet afsluttes.

med eller uden featurepoint, vælges der med
featurepoint, trækkes 50 featurepoint for hver
valseløb, så længe der er featurepoint i banken.
Når Featurepoint er aktiv, og alle 5 hjørner
rammes, vindes Jackpot Chance. Når spillet
er aktivt, giver tal på valse 3 tilsvarende antal
step rundt i spillet. Stoppes der på ”+1-3 spil”,
skal der ved næste tal vælges i hvilken retning,
der skal gås. Hvis det samme Midgårdsormhoved rammes 2 gange, gives Jackpot Chance.
Rammes alle 5 hjørner uden Featurepoint,
vindes 500 Featurepoint. Vindes der Jackpotspil
via en anden feature, lægges disse i banken,
der kan max. vindes 60 Jackpotspil samlet,
hvorefter Valhalla afsluttes.
GAMEFLASH
Opnås ved 3 x Skib, via Skjoldet, Mjølner,
Valhalla eller Superflash. Der flashes mellem de
11 gevinster, og der hvor lyset standser, gives
pågældende gevinst.

MJØLNER
FEATUREPOINT FLASH
Opnås ved 3 x Hammer eller via valgfrit spil.
Featuren er aktiv i minimum 20 spil, eller indtil
Jackpot Chance opnås. Når Mjølner vindes, kan
man bruge 800 featurepoint på at få Featurepoint Flash gevinsten tændt, vælges dette, gives
Featurepoint Flash med det samme. 3 ens tændte
terningsymboler i de ni synlige felter fordelt på
de 3 valser tænder tilsvarende symboler i Mjølner,
og gevinst gives nedefra i tilhørende gevinsttavle.
Thors Hammer logo på valse 3 fungerer som joker.
Når et terningsymbol er vundet, forbliver symbolerne tændt, og pågældende terningesæt kan ikke
vindes igen. Vindes der Jackpotspil via en anden
feature, lægges disse i banken, der kan max.
vindes 60 Jackpotspil samlet, hvorefter Mjølner
afsluttes.
VALHALLA
Opnås ved 3 x Stjerne eller via valgfrit spil.
Featuren er aktiv i 20 - 25 spil, eller indtil Jackpot opnås. Der gives 1 ekstra spil pr. Stjerne på
centerlinien, mens featuren er aktiv. Når spillet opnås, skal der vælges, om der skal spilles

Spillebeskrivelse

Vindes Featurepoint Flash, skifter lyset mellem
de 6 gevinster, og der hvor lyset standser, lægges det vundne antal featurepoint i banken.
Der kan max. være 1200 featurepoint i banken.
LUXUSHOLD
Opnås via Gameflash. Når Luxushold starter,
gives et oplæg på 2 ens, herefter har man
mulighed for at foretage hold efter hold, så
længe spillet er aktivt.
JACKPOT CHANCE
Opnås via Mjølner, Valhalla, Superflash og Barflash. Der flashes først mellem Jackpot, Valgfrit
spil og Super, og vundet gevinst gives. Standses
der på Jackpot, flashes der efterfølgende
mellem 5, 10, 20, 40 og 60 Jackpotspil.

Vilkår
Tryk på knapperne for yderligere information.

Spilleregler

