The Lioness - Spilleregler
The Lioness er en 6 hjul gange 4 rækker, 40 linjes spil med Amanda Nunes, MMA super star,
kampfunktion, en akkumulerende multiplikator free spins og et Lioness Link Bonus.
Gevinstlinjerne beregnes venstre-til-højre på tilstødende hjul startende fra det yderste venstre hjul.
Kun de længste matchende kombination pr. vindende linje giver gevinst. Samtidige eller
sammenfaldende gevinster lægges sammen.
Alle gevinster forekommer kun på linjer, undtagen Lioness Link bonus scatter, som giver bonussen
for at lande 4 af den samme scatter hvor som helst og free spin scatter, som giver bonusser for at
lande 3 eller flere af samme scatter hvor som helst.

Kampfunktion
Når et af de 3 Amanda-symboler lander i en stak med mindst 3 hele tilstødende kolonner eller flere,
der resulterer i et vindende spin, udløses kampfunktionen. Når den udløses, vil Amanda Nunes
udføre på hinanden følgende angreb og tildele en tilfældig multiplikator til den aktuelle gevinst. De
tilfældige multiplikatorintervaller afhænger af mængden af fulde stakke, der landede under
funktionen:
Beløb Multiplikator
3 fulde stakke 2x – 4x
4 fulde stakke 2x – 5x
5 fulde stakke 2x – 6x
6 fulde stakke 2x – 7x
Multiplikatorer fra funktionen anvendes kun på linjegevinsten på de 40 linjer og overføres ikke til
bonussen eller free spins.

Fortune Bet – Højere multiplikatorer
Betal 30% ekstra for at aktivere mere slagkraft fra Nunes under kampfunktionen. Når du vinder på
hele stakke på 3 eller mere, vil kampfunktionen udløses 100 % af tiden, og multiplikatorintervallerne
forbedres som følger:
Beløb Multiplikator
3 fulde stakke 3x – 6x
4 fulde stakke 3x – 7x
5 fulde stakke 3x – 8x
6 fulde stakke 3x – 9x
Multiplikatorer fra funktionen anvendes kun på linjegevinsten på de 40 linjer og overføres ikke til
bonussen eller free spins. Fortune Bet er muligvis ikke tilgængelig på alle markeder.

Lioness Link Bonus
Ram 4 eller flere [Lioness Scatter] hvor som helst på hjulene for at udløse Lioness Link Bonus. Der er
ikke en fast pris for at udløse bonussen, men alle udløsende [Lionness Scatter]-symboler vil hver
afsløre tilfældige kreditter eller skifte farve for at afsløre den tilsvarende gevinst i præmiepuljens

farve. Bonussymbolet forbliver klæbrig, alle andre symboler forsvinder, og bonussen starter med 3
indledende respins på resterende hjul. De resterende hjul erstattes med [Lioness Scatter] og tomme
symboler, derfor vil alle ikke-klæbrige positioner efter hvert respin enten ramme en ekstra [Lionesse
Scatter] eller ikke ramme noget symbol. Antallet af resterende respins nulstilles til 3, hver gang
mindst et mere [Lionesse Scatter]-symbol rammes. Hver yderligere [Lioness Scatter], der rammes,
vil også enten afsløre kreditbeløb eller skifte farve for at afsløre den tilsvarende præmiepuljefarve og
forblive klæbrig i resten af bonussen.
Priæmierne for hvert lioness-symbol inkluderer:
Tilfældig kreditbeløb 1 – 10x
Mini Præmiepulje

20x

Mindre Præmiepulje

50x

Kæmpe PræmiePulje

100x

Free spins slutter, når der ikke er flere respins tilbage, eller når alle 24 positioner er blevet besat.
Hvis alle 24 positioner er besat, vindes Grande Præmiepuljen på 1000x ud over de andre præmier,
der er akkumuleret under bonussen. Alle præmiepuljer kan tildeles mere end én gang undtagen
Grande Præmiepuljen, som kun uddeles én gang, hvis alle 24 positioner er besat.

Free Spins
Ram 3 [Free Spins Scatter]-symboler for at udløse free spins-bonussen. 5 free spins tildeles med
ekstremt lange stakke af Amanda, der dukker op på hjulene hvert spin. Når 3 eller flere fulde stakke
lander med et vindende symbol, udløses kampfunktionen som beskrevet ovenfor altid, og
multiplikatoren, der tildeles fra hvert spin, er vedvarende under alle free spins.
Multiplikatorbeløbet akkumuleres gennem funktionen og nulstilles, når free spins slutter. Fortune
Bet har ingen effekt under free spins.Free spins scattere giver ikke gevinster. Free Spins kan ikke
genudløses. Free spins giver gevinst i forhold til indsatsbeløbet forud for Free Spin.
Det er umuligt at udløse Lioness Link bonus og free spins på det samme spin.
Lioness Link Bonus kan ikke udløses under free spins bonussen

Køb Bonus
Tryk på [Buy Bonus]-knappen for at gå til bekræftelsesskærmen for bonus køb. Når man går ind på
bekræftelsesskærmen for køb bonus, deaktiveres Fortune Bet automatisk, og standardindsatsen
viser det aktuelt satsede beløb uden nogen ekstra ante fra et Fortune Bet. Tryk på [Buy Bonus]knappen for at gå til bekræftelsesskærmen for bonus køb. Når man går ind på bekræftelsesskærmen
for køb bonus, deaktiveres Fortune Bet automatisk, og standardindsatsen viser det aktuelt satsede
beløb uden nogen ekstra ante fra et Fortune Bet. Vælg indsatsen for bonussen, og tryk på [Buy] for
at bekræfte en indsats på 32x indsats og automatisk gå til Lioness Link Bonus. Købsfunktionen er
muligvis ikke tilgængelig på alle markeder.

Spil RTP
Det almindelige spil har en teoretisk RTP på 93,99% uden brug af Fortune Bet. Når man bruger
Fortune Bet, har spillet en teoretisk RTP på 94,19%. Når man bruger Køb Bonus, har spillet en
teoretisk RTP på 93,78%.

