
Queen of Egypt Exotic Wilds regler 

Queen of Egypt Exotic Wilds är en 5-hjuls, 3 raders, 243 sätt att vinna videoslot med Exotiska Wilds-
funktion som sker ofta och ger olika multiplikatorer i belöning vid varje snurr. 

I slutet av varje snurr kommer varje [Exotic Wild] som landar på hjulen att expandera över hela 
hjulet och ha slumpmässiga multiplikatorer från 2x till 7x. Exotiska Wilds räknas endast som en 
vinstväg per hjul. Om mer än en exotisk wild landar på skärmen under ett och samma snurr kommer 
vinster som innehåller multipla Exotiska Wilds att ta summan av alla Exotiska Multiplikatorer i 
aktuellt snurr. 

Den faktiska utbetalningen är lika med summan av den dynamiska vinsttabellens värden som 
motsvarar varje vinstväg med en vinst. Samtidiga eller sammanfallande vinster läggs samman.    
Scatter-vinster, om några, läggs till vinster från vinstsätt. 

Exotiska Wilds ersätter alla symboler utom free spins pyramid-scatter. 

 

Free spins och välj din volatilitet alternativ 

3 eller fler [Pyramid Scatter] under basspelet aktiverar free spins. Free spins spelas med samma 
insats som det aktiverande snurret. 

Välj 1 av 3 free spinsalternativ för Medelhög till Extrem volatilitet. 

 

Alternativet Multiplikatorboost ger 12 inledande free spins med Medelhög volatilitet 

3 [Pyramid Scatter] ger ytterligare 12 free spins. 

Varje [Special symbol] ger ett extra free spins och ökar multiplikatorvärden på Exotiska Wilds från 1 
till 3. En ökning sker genom att en slumpmässigt vald summa (mellan 1 och 3) läggs till de 
multiplikatorer som landar. Exempel: om multiplikatorer ökar med 3 kommer de istället för att visa 
2x till 7x att visa den nya nivån för exotiska wilds som blir 5x till 10x eftersom multiplikator som delas 
ut höjts med 3 vilket kan ge som sämst 2+3 = 5x eller som bäst 7+3 = 10x. 

Ökning av multiplikatorer på Exotiska Wilds gäller samtliga wilds och under resterande free spins, 
inklusive det snurr under vilket [Special Symbol] landade. I takt med att fler [Special Symbol] landar 
under free spins kommer Exotiska Wilds att fortsätta sin höjning ytterligare genom att alltid lägga till 
summan av alla multiplikatorökningar som sker tack vare [Special Symbol]. Höjning av multiplikator 
med hjälp av specialsymboler har ett tak på +20x. 

 

Extra Exotisk-alternativet ger 10 inledande free spins med hög volatilitet 

3 [Pyramid Scatter] ger ytterligare 10 free spins. 

Insamling av [Scarab Symbol] för att förvandla fler symboler till wilds. 

Insamling av 3 [Scarab Symbol] kommer att förvandla alla [SH1] symboler till [Exotic Wild] 

Insamling av ytterligare 3 [Scarab Symbol] kommer att förvandla alla [H1] symboler till [Exotic Wild] 

Insamling av ytterligare 3 [Scarab Symbol] kommer att förvandla alla [H2] symboler till [Exotic Wild] 

Insamling av ytterligare 3 [Scarab Symbol] kommer att förvandla alla [H3] symboler till [Exotic Wild] 



Insamling av ytterligare 3 [Scarab Symbol] kommer att förvandla alla [H4] symboler till [Exotic Wild] 

Efter att 15 [Scarab Symbol] samlats in kommer ytterligare [Scarab Symbol] inte att ge någon effekt. 

Extrem XXX-alternativet ger 8 inledande free spins med Extrem volatilitet. 

3 [Pyramid Scatter] ger ytterligare 8 free spins. 

Exotiska wildmultiplikatorer under Extrem XXX free spins ger alltid 4x till 9x.  Dessutom ger flera 
exotiska wilds under samma snurr ökad vinstpotential eftersom den totala vinstmultiplikatorn 
beräknas genom att ta produkten av alla multiplikatorer som ingår i vinsten tillsammans istället för 
summan. 

 

Varje gång minst en [Exotic Wild] landar på hjulen finns, utöver multiplikator, chansen att jackpotten 
aktiveras.  Varje gång minst en [Exotic Wild] landar på hjulen finns, utöver multiplikator, chansen att 
jackpotten aktiveras. En animation visas för att visa chansen till aktivering och om den aktiveras 
slumpmässigt kommer spelet att förändras till ett jackpott-spel med val. Jackpottbonusen kan 
endast aktiveras under huvudspelet. 

Under jackpottbonusen finns 12 tillgängliga val som avslöjar mini, minor, major eller mega jackpottar 
allt eftersom valen är gjorda. Valen fortsätter till dess att 3 matchande jackpottar avslöjats vilket 
avslutar bonusen och tilldelar den jackpott som har visats 3 gånger. 

Den teoretiska återbetalningen till spelare för spelet stärcker sig från 94,61% - 94,75% 

När spelaren väljer att spela free spins i Multiplikatorbooster-läget är RTP 94,75%” 


