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LINES 

 

 

GAME RULES 
• Alle gevinster gives kun fra venstre mod højre. 

• Alle gevinster ganges med indsats per linje. 

• Alle gevinster kun på udvalgte linjer. 

• Højeste gevinst kun på hver linje. 

• Gevinster på forskellige linjer tilføjes. 

• Spillet spilles kun med faste gevinstlinjer. 

• For hvert spin flyttes det øverste hjul en position fra venstre mod højre. 



• kan indeholde følgende: 

o  : Ekstra spin med alle gevinster x 5 tildeles, når  er på toppen af det 3. hjul 

og  vises på det 3. Hjul 

o  : Ekstra spin med alle gevinster x 5 tildeles, når  er på toppen af det 3. hjul 

og  vises på det 3. Hjul 

o  : Ekstra spin med alle gevinster x 5 tildeles, når  er på toppen af det 3. hjul 

og  vises på det 3. Hjul 

o  : Ekstra spin med alle gevinster x 5 tildeles, når  er på toppen af det 3. hjul 

og  vises på det 3. Hjul 

o  : : 72 Transformations-funktioner tildeles, når er på toppen af det 3. hjul og 

 vises på det 3. Hjul 

o  : Tilfældige præmier uddeles, når  er på toppen af det 3. hjul og  vises 

på det 3. Hjul. Men Heavens' Bounty funktionen tildeles hvis  transformeres til 

 

o  :  5 Gratis spil tildeles, når  er på toppen af det 3. hjul og  vises på det 

3. Hjul 

 

RANDOM PRIZES 
• Under betalte spil uddeles tilfældige præmier, hvis Heaven's Bounty ikke udløses. 

• Tilfældige præmier kan være en af følgende: 

o 2 x samlet Indsats 

o 3 x samlet Indsats 

o 4 x samlet Indsats 

o 5 x samlet Indsats 

o 10 x samlet Indsats 

• Indsatser og spillede linjer er de samme som i det spil, der udløste funktionen. 

 

FREE GAMES RULES 

• Under gratis spil, vises kun , , , , , , og  på hjulene. 

• Under gratis spil kan,  indeholde følgende: 

o  : Ekstra spin med alle gevinster x 10 tildeles, når  er på toppen af det 3. 

hjul og  eller  vises på det 3. hjul 



o  : Ekstra spin med alle gevinster x 5 tildeles, når  er på toppen af det 3. hjul 

og  eller  vises på det 3. hjul 

o  : Ekstra spin med alle gevinster x 4 tildeles, når  er på toppen af det 3. hjul 

og  eller  vises på det 3. hjul  

o  : Ekstra spin med alle gevinster x 3 tildeles, når  er på toppen af det 3. hjul 

og  eller  vises på det 3. hjul  

o  : Ekstra spin med alle gevinster x 2 tildeles, når  er på toppen af det 3. hjul 

og  eller  vises på det 3. hjul  

o  : 1 gratis spil tildeles, når  er på toppen af det 3. hjul og  eller  

vises på det 3. hjul  

o  : 2 gratis spil tildeles, når  er på toppen af det 3. hjul og  eller  

vises på det 3. hjul  

o  : 5 gratis spil tildeles, når  er på toppen af det 3. hjul og  eller  

vises på det 3. hjul  

o : 10 gratis spil tildeles, når  er på toppen af det 3. hjul og  eller  

vises på det 3. hjul  

o  : 15 gratis spil tildeles, når  er på toppen af det 3. hjul og  eller 

vises på det 3. hjul  

o  : 72 Transformations-funktioner tildeles  er på toppen af det 3. hjul og 

 eller  vises på det 3. Hjul 

o  : Heaven's Bounty funktionen tildeles når  er på toppen af det 3. hjul og 

 eller  vises på det 3. hjul  

o Indsatser og spillede linjer er de samme som i det spil, der udløste funktionen. 

 

72 TRANSFORMATIONS 

•  erstatter alle symboler undtagen  

•  kan forekomme på hjul 2, 3, 4 eller 5. 

• Op til tolv  kan vises på én gang. 

• Under gratis spil  erstatter  

• Under gratis spil vises , , , , , ,  på hjulene. 

•  kan forekomme på hjul 2, 3, 4 eller 5 



• Op til tre  kan vises på én gang. 

Indsatser og spillede linjer er de samme som i det spil, der udløste funktionen. 

 

Heaven’s Bounty 

• Alle symbolerne erstattes af ,   og  symbolser. 

• Blå måne symboler kan indeholde: 

o 1x, 2x eller 3x samlet indsats 

• Rød måne symboler kan indeholde: 

o 4x eller 5x samlet Indsats 

• Heaven’s Bounty kan maksimalt tildele 9 månesymboler.  

• Præmierne på månen ganges med multiplikatorerne på hjul 4 og 5  

• Præmierne kan ganges op til maksimalt 25 gange. 

• Indsatser og spillede linjer er de samme som i det spil, der udløste funktionen. 

• Spillere tildeles det 2. spil, hvis de formår at samle 3 eller flere måner efter det 1. spil. 

• Spillere tildeles det 3. spil, hvis de formår at samle 9 eller flere måner efter 1. og 2. spil. 

• Spillere tildeles det 4. spil, hvis de formår at samle 16 eller flere måner efter 2. og 3. spil 

• Spillere tildeles det sidste spil, hvis de formår at samle mere end 25 måner og  mindre end 

36 måner efter 3. eller 4. spil. 

• Heaven’s Bounty slutter hvis  tildeles, eller spillere ikke opfylder ovenstående 

betingelser. 

•  kan vindes, hvis der er indsamlet 17 eller flere måner under Heaven's Bounty 

•  kan vindes, hvis der er indsamlet 36 eller flere måner under Heaven's Bounty. 


