SKULL DIAMONDS – MEGA GEVINSTER!
Introduktion
Skull Diamonds er det fjerde spil i MEGA-GEVINSTER serien, som i forvejen tæller
de populære spil More Irish Luck, Breach The Vault og Up 2 Scratch Double Up.
Udover chancen for at vinde virkeligt store gevinster, vil spillerne elske de nye
muligheder for at påvirke spillets gang, med anvendelsen af FEATURE point.
FEATURE point optjenes under spillet, og kan bruges til at booste chancen for at
opnå Jackpot Spil via spillets 4 forskellige ruter. Spillet indeholder derudover den
nye innovative Double Up funktion, som tildeler det samme antal Jackpot Spil
som man lige har vundet, hvis man lander på “JA”. Double Up er adgangsbilleten
til den eksklusive MEGA-GEVINSTER klub.

Spil overblik

Skull Diamonds er et spil på to skærme, med tre valser, som hver fremviser tre
symboler. Spillet er iscenesat i det mystiske Azteker rige. Der kan vindes en del forskellige FEATURE spil, heriblandt Advance Spor, Jackpot Chance, Jackpot Spil og
Jackpot spil direkte, Big Shot, Mystery Bonus, Game Flash, Bonus Ekstra og Super.
Der er også mulighed for at vinde Douple Up efter Jackpot Spil.

Jackpot Chance
Jackpot Spil kan kun vindes i Jackpot Chance FEATURE spillet. Jackpot Spil tildeler
enten 20,40 eller 60 Jackpot Spil. Hvert spil fratrækker 1 fra Jackpot Spil tælleren,
indtil den når 0. Under Jackpot Spillet kan der vindes en gevinstrunde i Jackpot
spil puljen, når der optræder et kranie med en diamant på valserne.

Double Up
Den nye Douple Up funktion giver spilleren chancen for at vinde det samme antal
Jackpot Spil som man lige har indkasseret. Efter at Jackpot Spil tælleren har nået
0 starter Douple Up funktionen, og veksler imellem ”JA” og ”NEJ”. Hvis man lander
på ”JA” får man tildelt det samme antal Jackpot Spil endnu engang. At vinde i
Douple Up er det der udløser MEGA-gevinster.

Jackpot Chance
Jackpot Chance kan vindes enten ved at opnå 3 kranier med diamanter, lande på
Jackpot Chance i Big Shot spillet, eller ved at opsamle alle 20 diamanter i diamant
sporet. Spilleren tildeles derved en runde i Jackpot Chance puljen.

Bonus, Ekstra og Super
Disse tre features er mindre gevinstpuljer, som kun tildeler gevinster i form af
credit. Dog kan man bevæge sig videre fra Bonus ind i Ekstra og videre ind i Super.
Når gevinsterne i disse puljer vindes tildeles den vundne kredit til spillerens konto.

Game Flash og Super Flash
Game Flash kan vindes ved at opnå alle tre Game Flash symboler på en gevinstlinje – hvilket udløser en runde i den tilknyttede gevinst-pulje. Spilleren kan ændre
Game Flash på valsen til Super Flash symboler ved at trykke på ”indløs” i venstre
side af skærmen, under FEATURE point tælleren – så længe der er point nok.

Advance Spor
Advance Spor aktiveres når tre Advance Spor ikoner optræder på valserne. Spilleren tildeles derved 15 spil i denne tilstand. Når spilleren trykker på start tælles der
herefter 1 ned for hvert spil. Spilleren kan dog vinde ekstra spil undervejs i Advance
Sporet. Hvis et Advance Spor ikon lander på en aktiv gevinstlinje, bevæger spilleren sig op ad sporet og vil undervejs indkassere forskellige gevinster. Disse gevinster kan bestå af ekstra spil, ekstra FEATURE point eller smykkesten. Hvis spilleren
når toppen af sporet opnås en runde i Big Shot, og hvis spilleren har yderligere spil
tilbage fortsætter valserne med at dreje, og det næste Advance ikon der lander på
valserne tildeler yderligere runder i Big Shot.

Autoplay
Der er 3 autoplay tilstande.
Tilstand 1 – Autoplay er deaktiveret, og spilleren skal trykke start for hvert spil.

Tilstand 2 – Autoplay fortsætter indtil et FEATURE spil opnås. En besked vil
dernæst anmode spilleren om at trykke start, for at fortsætte ind i FEATURE
spillet.

Tilstand 3 – Autoplay fortsætter indtil spilleren opnår Jackpot Spil.

Bemærk: en god måde at introducere spillerne for spillet er, at lade dem prøve
det af i demo-tilstand - som let kan aktiveres fra cashier.

