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Afrikas spændende

SPIL FEATURE – Udgravninger

eventyr!

Hvis spilleren lander på en udgravning kan man bl.a.
vinde smykkesten, ekstra tempel spil eller brætspil,
linjer og nudge. Hver farve smykkesten har sin egen
tilhørende gevinst.

Afrikas Eventyr er et spil på tre valser og med
et tema inspireret af brætspillet Afrikas Stjerne.
Afrikas Eventyr har 1 aktiv gevinstlinje, som kan
udvides til 5 aktive gevinstlinjer i løbet af spillet.
Top skærmen viser kortet der indeholder de mange
gevinstmuligheder.

SPIL FEATURE - Templerne

Lander man på et tempel (eller en telt plads) får spilleren mulighed for at starte tempelløbet, ved
brug af de træk der er til rådighed i den tilhørende tæller. Hvis alle tre templer besøges inden
spilleren løber tør for tempel spil, tildeles jackpot chance, som føjes til i ”Tilgode” indtil
brætspillet ender. Hvis spilleren løber tør for brætspil under tempelløbet slutter feature spillet.
Hvis spilleren løber tør for tempel spil men stadig har flere brætspil, afsluttes tempelløbet, men
spillet på brættet kan fortsætte.

Aktivér rejseruten!

SPIL FEATURE - Jackpot Spil med
Double Up!
Hvis spilleren opnår Jackpot Spil indledes spillet
med op til 60 Spil. Hvis et kompas symbol optræder
på valserne tildeles et “Jackpot shot” blandt puljen
af gevinster. Hvis 3 kompas symboler lander på en
aktiv gevinstlinje under Jackpot Spil tildeles Jackpot
Chance, som føjes til ”Tilgode”. Feature spillet ender
når Jackpot Spil tælleren når nul.
Double Up funktionen giver spilleren chancen for at
vinde det samme antal Jackpot spil som lige er
gennemspillet. Når Jackpot Spil tælleren når nul
aktiveres Double Up funktionen, og hvis man lander
på ”JA” gennemspilles endnu en Jackpot Spil runde af
samme længde.

Brætspillet aktiveres når 3 kort-symboler optræder
på valserne. Spilleren tildeles et sted imellem
80-120 spil på brættet, og starter et tilfældigt sted
på kortet. Spilleren trykker på start og tælleren
fratrækkes herefter 1 for hvert spil. Hvis en rygsæk
optræder på valserne, tildeles spilleren ét træk på
brættet.

SPIL FEATURE – Telt pladser

På en telt plads får spilleren mulighed for at indkassere de gevinster der er akkumuleret i
”banken” og afslutte spillet. Spilleren kan da vælge at bruge dem på et senere tidspunkt efter
eget valg. Hvis spilleren har nok feature point kan man vælge at indkassere de indsamlede
gevinster uden at afslutte brætspillet.

