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PAY TABLE 

 



 



LINES 

 

 

Spelregler 
• Vinster utbetalas för kombinationer från vänster till höger. 

• Vinnande kombinationer och dess vinster skapas enligt vinsttabell. 

• Scattervinster multipliceras med total insats. 

• Sammanfallande vinster för flera kombinationer betalas ut. 

 

GRATIS SPEL-FUNKTION 

• Under gratis spel kommer,  att förvandlas till . 

• ersätter alla symboler inklusive  

•  symbol kan innehålla: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• 2 eller fler  eller  aktiverar Respin-funktionen. 

 

 



RESPIN-FUNKTION 
• Under respin tilldelas följande: 

o 3  tilldelar 8 gratis spel 

o 4  tilldelar 15 gratis spel 

o 5  tilldelar 30 gratis spel 

 

Drakens Portal 

• Alla symboler ersätts med,   och   symboler. 

• symbol kan innehålla: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• Drakens Portal kan tilldela maximalt 9 månsymboler. 

• Vinsterna på månarna multipliceras med multiplikatorer på hjul 4 och 5. 

• Vinster kan multipliceras maximalt 25 gånger. 

• Spelare tilldelas ett andra spel om de lyckas samla 3 eller fler månar efter det första spelet. 

• Spelare tilldelas ett tredje spel om de lyckas samla 9 eller fler månar efter det första eller 

andra spelet. 

• Spelare tilldelas ett fjärde spel om de lyckas samla 16 eller fler månar efter det andra eller 

tredje spelet. 

• Spelare tilldelas ett slutligt spel om de lyckas samla fler än 25 månar och färre än 36 månar 

efter det tredje eller fjärde spelet. 

• Drakens Portal avslutas om  delas ut eller om spelaren misslyckas med att möta 

ovanstående villkor. 

•  kan vinnas om 17 eller fler månar samlas in under Drakens Portal. 

•  kan vinnas om 36 eller fler månar samlas in under Drakens Portal. 

 


