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The Maiden and The Swordsman Deluxe 
 

PAY TABLE 

 

•  Pakeičia visus simbolius išskyrus . 

• Pasirodo tik ant 5 ričių. 

 

• Bet kurie 3  ar daugiau trigeris "Vejasi mergautinę" funkcija. 



 

 

 

 

 

LINES 

 



 

ŽAIDIMO TAISYKLĖS 
• Visi laimėjimai yra iš kairės į dešinę, išskyrus išsklaidymą, kuris apmoką bet kurį.  

• Eilučių laimėjimai yra padauginami iš kreditų statymo eilutės. 

• Sklaidos laimėjimai dauginami iš bendro kreditų statymo. 

• Visi laimėjimai tik pasirinktose linijose, išskyrus išsklaidymą. 

• Aukščiausias laimėjimas kiekvienoje eilutėje. 

• Pridedami laimėjimai skirtingose eilutėse. 

• Išsklaidymo simboliai pridedami prie eilutės laimėjimų.  

• Žaidimas yra žaidžiamas su fiksuotomis mokėjimo eilutėmis. 

• Žaidžiamas Statymas ir Eilutės yra tokie patys kaip ir žaidimas, kuris pradėjo funkciją. 

 

Paslaptingas kardas 

•  gali būti rodoma ant 2, 3 ir (arba) 4 ritės, jei  visiškai pasirodo ant 5 ritės. 

•  pakeičia visus simbolius išskyrus . 

 

Vejasi mergautinę funkciją 

• Mokamų žaidimų metu bet kokie 3, 4 ar 5  apdovanoja atitinkamai 5, 10 arba 15 

nemokamais žaidimais. 

• Nemokamų žaidimų metu,  pasirodo tik 1, 2, 3 ir 4 ritėse. 

• Nemokamų žaidimų metu bet kokie 3 ar daugiau  apdovanoja papildomais 5 

nemokamais žaidimais. 

• Nemokamų žaidimų metu,  apima visą ritę 5. 

• Nemokamų žaidimų metu,  gali atsirasti ant 2, 3 ir (arba) 4 ritės. 

•  pakeičia visus simbolius išskyrus  

•  ir   negalima laimėti nemokamų žaidimų funkcijos metu. 

• Žaidžiamas kreditų statymas ir eilutės yra tokie patys kaip ir žaidimas, kuris aktyvavo 

funkciją. 

 



Jackpot Funkcija 

• 5 sutapimai ,  , , , arba  be  arba  apšviestoje eilutėje su   

apdovanoja . 

• 5 sutapimai , , , , ,  arba , be  arba  apšviestoje 

eilutėje suapšviestoje eilutėje su  apdovanoja .  

• 5 sutapimai ,  , , , arba  with   su  apšviestoje eilutėje su  

apdovanoja . 

• 5 sutapimai , , , , ,  arba , su  arba  apšviestoje 

eilutėje su   apdovanoja . 

•  ir  negalima laimėti nemokamų žaidimų funkcijoje. 

 

 


