
Seikkailupeli, jossa pelaajat etsivät energiaa klaaneilleen ja
aktivoivat erivärisiä ja -kokoisia aarreluolia. Nopein klaani
ryöstää kunkin aarreluolan. Pelissä on lisäksi aarrearkkuja,

tehtäviä ja erilaisia bonuksia. Voitto vaatii yhteistyötä! 
Lataa peli, anna pelaaja-           Mene aluksi lähtöalueelle        Zoomaa karttanäkymää          Aktivoikaa aarreluolia Ryöstäkää aarreluolia mene-
nimesi ja liity klaaniin              jossa seikkailu käynnistyy        nähdäksesi eri kohteita          etsimällä energia-annoksia      mällä niiden suuaukoille      

Näin pelaat Aarrejahtia

1. Pelissä on 5 kätkettyä aarreluolaa, joita pyritään ryöstämään klaanin yhteistyöllä. Yksi 
klaani voi ryöstää useammankin aarreluolan.

2. Aktivoituakseen kukin aarrekammio vaatii tietyn määrän tietyn värisiä energia-annoksia, 
joita klaanin jäsenten tulee etsiä ja kerätä pelialueelta.

3. Energia-annokset löytyvät eri puolilta pelialuetta. Eriväristen energioiden alueet on merkitty 
väripinnein. Kukin energia-annos ilmestyy kartalle, jos pelaaja on tarpeeksi lähellä sitä.

4. Kun klaani on kerännyt yhteistyönä tarpeeksi samanvärisiä energia-annoksia, kyseisen 
värinen aarreluola aktivoituu ja ilmestyy jonnekin kartalle.

5. Klaani, jonka jäsenista vaadittava määrä saapuu ensimmäisenä aarrekammiolle, ryöstää sen 
ja saa sen sisältämät aarteet. Pienemmät luolat sisältävät pienemmän aarteen kuin 
suuremman luolat. Klaanin kannattaa aluksi suunnitella mitä väriä tavoitella, ellei 
useampaakin väriä yht'aikaisesti jakautumalla pienempiin tiimeihin.

6. Pienin aarrekammio vaatii vain 10 energia-annosta ja 2 valtaajaa, kun taas suurin vaatii 50 
energia-annosta ja 10 valtaajaa. Pienin aarrekammio antaa kullekin ryöstäjä-klaanin 
jäsenelle yhden arvokkaan aarrearkun, ja suurin antaa 5 arvokasta aarrearkkua.

7. Pelissä on myös piilotettuja aarrearkkuja, joita pelaajat voivat etsiä kävelemällä alueella. 
Pelaaja näkee aarrearkun vain jos on riittävän lähellä sitä.

8. Pelissä on myös 15 pulmaa, joita esitetään pelaajille aina kolmen kerätyn energia-annoksen 
välein, sekä tehtävärasteja joilla pelaajat voivat käydä milloin tahansa.

9. Suurimmat yhteispisteet kerännyt pelaaja/klaani voittaa.



Pelin energia-annokset ja aarrearkut näkyvät 25 metrin päähän. Mikäli pelaaja lähempänä kuin 25 
metrin päässä joistain näistä, näkyvät kyseiset kohteet kartalla. Kukin kerätty energia-annos tuo 
pelaajalle yhden pisteen, suljettu aarrearkku 5-10 pistettä (joskus hyvällä tuurilla enemmänkin), ja 
avoin aarrearkku 10-100 pistettä. Tehtävärastit tuovat maksimissaan 200 pistettä kukin, ja pulmat 
maksimissaan 100 pistettä.

Nopein klaani saa vallattua ja ryöstettyä
aktivoidun aarrekammion kun sen
suuaukoilla on käynyt tarpeeksi
klaanilaisia.

Aarrekammiot vaativat 10-50 kerättyä
energia-annosta aktivoituakseen, ja 2-10
klaanilaista valtaukseen.

Kukin valtaaja-klaanin jäsen saa
aarrekammiosta riippuen palkkioksi 1-5
aarrearkkua, joista jokainen on arvoltaan
50-150 pistettä.

Pelaajat voivat ansaita sekä yksilöllisiä että klaanibonuksia seuraavilla saavutuksilla:

Yksilölliset bonukset        Klaanibonukset


