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1. Spil overblik
Gladiator er et spil på to skærme, hvor spilleren spiller
med 5 hjul der hver fremkommer med 3 symboler.
Spillet har 20 gevinstlinjer, og giver adgang til en
Colosseum Bonus (som leder til free spins), en Gladiator
Bonus og et jackpot spil.

2. Jackpot Spil
Hvis man har vundet et jackpot spil i forbindelse med en
Gladiator Bonus, udløser det en omgang i gevinsthjulet
– og den gevinst der landes på indkasseres. Jackpot Spil
giver 20 spins, som ikke er free spins men ordinære
spillerunder med adskillige specielle features:
1. Spilleren kan ikke ændre på sin indsats i løbet af
disse 20 runder, eller hvis de har FEATURE spil
opsamlet i “Tilgode” Når man forlader eller
genoptager jackpot spillet vil spilleren blive bragt
tilbage til det stadie hvor vedkommende forlod
spillet.
2. Vigtigste feature: Hvis et hjelm-symbol lander på
skærmen udløser det jackpot.
3. Når “Hjelm Bonus” eller “Colosseum Bonus” vindes
vil disse blive opsamlet i boksen “Tilgode” – og
spillet efter de 20 spins i jackpot spillet.
4. Jackpot Spil kan vindes i den særlige gevinstrunde
kaldet “Hjelm Bonus”, hvis denne blev opsamlet i
“Tilgode”.
5. Bonusrunder fra “Tilgode” spilles efter 20 Jackpot
Spil spins.
 3. Colosseum Bonus
Colosseum aktiveres når 3 colosseum “Scatter”
symboler kommer til syne på hjulene. Colosseum Bonus
er en gevinst der definerer egenskaberne for free spins:
1. Første række definerer antallet af spins.
2. Anden række definerer multiplikatoren for alle
gevinster under free spins.

3. Tredje række definerer Bonus Joker 1
4. Fjerde række definerer Bonus Joker 2
Ethvert symbol bortset fra “scatter” WILD eller Hjelm
WILD kan blive til en bonus WILD (joker). Colosseum
Bonus og Gladiator Bonus kan ikke aktiveres under free
spins. Spilleren vælger fra den nederste række først, og
fortsætter med at vælge indtil der trykkes på “indsaml”.
De gevinster der vil blive brugt i bonus spillet vises i et
sammendrag på skærmen. Free spins aktiveres herefter.

4. Gladiator Bonus
Gladiator Bonus aktiveres hvis hjelm-symbolet
fremkommer på hjul 2,3 og 4 samtidigt. I denne bonus
optræder 6 hjelme, med hver sin gevinst. Spilleren
behøver ikke at foretage sig noget – hver hjelm afslører
sit indhold automatisk. De fleste hjelme indeholder
gevinster i form af kredit, men nr 2 kan lede til et
Jackpot Spil.

Følg lanceringen af vores nye spændende spil via Facebook.
Find os her: https://www.facebook.com/FortunaDanmark

