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1. Spil overblik
Fortunate 5 er et spil på to skærme, hvor spilleren spiller
med 5 hjul der hver fremkommer med 3 symboler.
Spillet har 20 gevinstlinjer. Der kan vindes ubegrænsede
free spins – “Wild Storm Super Spin” - og Jackpot Spil.
Spilleren definerer en given samlet indsats (kredit) og
trykker start for at begynde spillet. I Danmark vælges
enten 50 øre eller 1 krone per spin.
De forskellige symboler på hvert hjul giver udbetaling (I
overensstemmelse med betalingstabellen (se denne I
spillet) hvis det samme symbol fremkommer fra venstre
mod højre. Eksempelvis, hvis et es fremkommer på
første, anden og tredie position på gevinstlinje 1,
indløser dette en tre-på-række gevinst (es). Kun den
højeste af alle gevinstlinjer udbetales som gevinst, og
alle gevinster lægges sammen i en samlet score.

2. Jackpot Spil
Jackpot Spil aktiveres, når 5 Kaptajn Rødskæg
fremkommer i en gevinstlinje. 20 jackpot spil bliver
hermed tildelt, og spilleren tildeles en runde i
gevinsthjulet på jackpot spillepladen (viser de beløb der
kan vindes). Hvert efterfølgende spin trækker ét spil fra
tælleren, samt tæller ned i kreditten (2 eller 4 kredit alt
efter spillerens valg af indsats). Hvis en Kaptajn rødskæg
fremkommer på en gevinstlinje under et jackpot spil vil
spilleren endnu engang blive tildelt en runde i
gevinsthjulet. Hvis to, tre eller fire kaptajner
fremkommer under et jackpot spil får man stadig kun én
tur i gevinsthjulet. Når alle jackpot spil er opbrugt,
slukkes der for jackpot spillepladen, og tælleren på
denne går tilbage til 20.
 3. Ubegrænsede Free Spins
“Ubegrænsede Free Spins” funktionen aktiveres når tre
dødningehoveder vises på skærmen. Når funktionen
aktiveres tildeles spilleren ubegrænsede free spins, som
akkumulerer gevinster og fortsætter indtil 5 Wild Storm
Super Spin skibe er indsamlet – hvilket vises på
træpanelerne øverst på skærmen.

4. Wild Storm Super Spin
Når 5 Wild Storm Super Spin skibe er indsamlet, drejer
hjulene en sidste gang, med alle WILDS placeret
tilfældigt på hjulene – med chance for at indkassere en
høj gevinst.

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

