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PAY TABLE 

 

•  Ersätter alla symboler utom . 

• Visas enbart på hjul 5. 

 

• 3  eller mer utlösarfunktionen "Chasing the maiden". 

 

 

 



 

 

 

 

LINES 

 



 

SPELREGLER 
• Alla vinster räknas från vänster till höger utom scatter som ger vinst oavsett position.  

• Linjevinster multipliceras med insats per linje. 

• Scattervinster multipliceras med total insats. 

• Alla vinster på valda linjer förutom scatter. 

• Endast högsta vinsten på varje vinstlinje. 

• Vinster på olika linjer är tillagda. 

• Scattervinster läggs samman med linjevinster. 

• Spelet spelas med fasta vinstlinjer. 

• Insatser och antal linjer är samma som i det spel som aktiverade funktionen. 

 

The Mysterious Swordsman 

•  kan visas på hjul 2, 3 och/eller 4 om  visas i sin helhet på hjul 5. 

•  ersätter alla symboler utom . 

 

Chasing The Maiden Feature 

• Under betalda spel, någon 3, 4 eller 5  ger 5, 10 respektive 15 gratisspel. 

• Under gratis spel,  visas bara på hjul 1, 2, 3 och 4. 

• Under gratis spel, alla 3 eller fler  ar som helst ger ytterligare 5 gratisspel. 

• Under gratis spel,  täcker hela rullen 5. 

• Under gratis spel,  kan dyka upp på hjul 2, 3 och/eller 4. 

•  ersätter alla symboler utom  

•  och   kan inte vinnas under gratisspelfunktionen.. 

• Insatser och antal spelade linjer är samma som i det spel som aktiverade funktionen. 

 



Jackpottfunktionen 

• 5 av en sort med ,  , , , eller  utan  eller  på en upptänd vinstlinje 

med   ger  jackpott. 

• 5 av en sort med , , , , ,  eller , utan  eller  på en 

upptänd vinstlinje med  ger  jackpott.  

• 5 av en sort med ,  , , , eller  med  eller  på en upptänd vinstlinje 

med  ger  jackpott. 

• 5 av en sort med , , , , ,  med , with  eller  på en 

upptänd vinstlinje med   ger  jackpott. 

•  och   kan inte vinnas under gratisspelsfunktionen. 

 

 


