
 
 
 
 
 
 
Spillevejledning 
 
Vulkan Spil 
10 lykkespil. Kompas giver flashgevinst i nederste række. Hvis de 2 pile over 
gevinstfeltet er tændt, fås desuden gevinsten i øverste række. En pil på hjul 1 eller 2 
giver et flash i tilhørende pilerække. Der flashes kun med de pile, der ikke er tændt.  
Opsparingslysene står tændt fra spil til spil. 
 
Søjle Spil 
10 Lykkespil. Kompas giver gevinst. 
Flash i alle hovedfelter. Ud for fire af felterne er der 5 lys, som tændes hver gang der 
stoppes på feltet. Hver 6. gang man stopper på feltet vindes et flash i 
opsparingsfelterne. Opsparingslysene står tændt fra spil til spil. 
 
Sky Spil 
10 Lykkespil. Lyset steppes frem med summen af terningerne på de aktive gevinstlinier. 
Terning og Diamant på holdt hjul tæller ikke. Lyset i gevinstfelterne står tændt fra spil 
til spil. Lys Nudge gemmes fra spil til spil. 
 
Lava Spil 
Antal lykkespil bestemmes af hvor Lava Spil vindes.  
Kompas giver gevinst. 
 
Chancen 
Et flash i den tilhørende felter.  

 
Extra Chance 
Et flash i den tilhørende felter. 
 
Super, Ekstra, Bonus 
Et flash i den tilhørende felter. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Super Spil 
10 Lykkespil. Kompas giver gevinst. Flash i alle hovedfelter. Ud for fire af felterne er 
der 5 lys, som tændes hver gang der stoppes på feltet. Hver 6. gang man stopper på 
feltet vindes et flash i opsparingsfelterne. Opsparingslysene står tændt fra spil til spil. 
 
Jackpot Spil 
Nedtælling af lykkespil starter efter første gevinst. Bar på centerlinien giver gevinst. 

 
3xklokke-blomme-appelsin 
3xDame-2 sværd-Mand 
3xHus-Krukke-Søjle 
3xBar-Vulkan 
Udløser et Flash.  
Vindes vulkanfelt i de 3 nederste skal man trykke på hold 1 for at stoppe lyset. 

 
4-9 Direkte Nudge i 5-10 spil 
4 direkte Nudge giver altid 5 spil. 5 direkte Nudge giver altid 6 spil o.s.v. 
 
3 Linie spil 
3 gevinstlinier. Mens Jackpot Spil er i gang sættes liniespil på pause. Max 99. 
 
 
Den 24. august år 79 e.kr.  
Tordnende Vesuv ud i et  
eksplosivt udbrud. En 33  
km høj askesky skød i vejret  
og formørkede himlen.  
Pompeji havde 20.000 indbyg- 
gere. Mindst 2000 blev dræbt,  
da byen om morgenen blev  
begravet i aske. 
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