The Lioness Κανόνες Παιχνιδιού
The Lioness είναι ένας βίντεο κουλοχέρης 40 γραμμών με 6 στήλες και 4 σειρές όπου εμφανίζεται η
MMA super star, Amanda Nunes, και περιλαμβάνονται η λειτουργία fight, free spins (δωρεάν
περιστροφές) με συσσωρευτικό πολλαπλασιαστή, και Lioness Link Bonus.
Οι Γραμμές Πληρωμής υπολογίζονται αριστερά-προς-δεξιά σε διαδοχικές στήλες, ξεκινώντας από
την αριστερότερη στήλη. Μόνο ο μακρύτερος ταιριαστός συνδυασμός ανά κερδοφόρα γραμμή
πληρώνεται. Τα ταυτόχρονα ή συμπίπτοντα κέρδη αθροίζονται.
Όλα τα κέρδη εμφανίζονται μόνο στις γραμμές, εκτός από το Scatter Lioness Link Bonus που
απονέμει το μπόνους για την προσγείωση 4 ή περισσότερων ίδιων scatter οπουδήποτε και το free
spin scatter που απονέμει μπόνους για την προσγείωση 3 ή περισσότερων ίδιων scatter
οπουδήποτε.

Fight Λειτουργία
Όταν ένα από τα 3 σύμβολα Amanda βρεθεί σε μια στοίβα από τουλάχιστον 3 πλήρεις γειτονικές
στήλες ή περισσότερες που οδηγούν σε ένα νικηφόρο spin, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία fight.
Όταν ενεργοποιηθεί, η Amanda Nunes θα πραγματοποιήσει διαδοχικές επιθέσεις που θα
αποφέρουν έναν τυχαίο πολλαπλασιαστή στο τρέχον κέρδος. Το εύρος των τυχαίων
πολλαπλασιαστών εξαρτάται από την ποσότητα από τις πλήρεις στοίβες που εμφανίστηκαν κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας:
Ποσόν Πολλαπλασιαστής
3 Πλήρεις Στοίβες

2x – 4x

4 Πλήρεις Στοίβες

2x – 5x

5 Πλήρεις Στοίβες

2x – 6x

6 Πλήρεις Στοίβες

2x – 7x

Οι πολλαπλασιαστές από τη λειτουργία εφαρμόζονται μόνο στα κέρδη γραμμής στις 40 γραμμές και
δεν μεταφέρονται στο bonus ή στα free spins.

Τυχερό Bet – Υψηλότεροι Πολλαπλασιαστές
Πλήρωσε έξτρα 30% ante για να ενεργοποιήσεις περισσότερη δύναμη γροθιάς από τη Nunes κατά
τη διάρκεια της Λειτουργίας Fight. Κερδίζοντας σε πλήρεις στοίβες 3 ή περισσότερων, η λειτουργία
fight θα ενεργοποιείται στο 100% των περιπτώσεων και τα εύρη των πολλαπλασιαστών ενισχύονται
ως εξής:
Ποσόν Πολλαπλασιαστής
3 Πλήρεις Στοίβες

3x – 6x

4 Πλήρεις Στοίβες

3x – 7x

5 Πλήρεις Στοίβες

3x – 8x

6 Πλήρεις Στοίβες

3x – 9x

Οι πολλαπλασιαστές από τη λειτουργία εφαρμόζονται μόνο στα κέρδη γραμμής στις 40 γραμμές και
δεν μεταφέρονται στο bonus ή στα free spins. Το Τυχερό Bet μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε
όλες τις αγορές.

Lioness Link Bonus
Προσγείωσε 4 ή περισσότερα [Lioness Scatter] οπουδήποτε στις στήλες για να ενεργοποιήσεις το
Lioness Link Bonus. Δεν υπάρχει καθορισμένη ανταμοιβή για την ενεργοποίηση του μπόνους, όμως
όλα τα σύμβολα [Lioness Scatter] που ενεργοποιούνται θα αποκαλύψουν τυχαίες πιστώσεις ή θα
αλλάξουν χρώμα για να αποκαλύψουν το αντίστοιχο έγχρωμο κέρδος στο prizepot. Το Σύμβολο
Bonus θα παραμείνει κολλώδες (sticky), ενώ όλα τα άλλα σύμβολα θα εξαφανιστούν και το
μπόνους θα ξεκινήσει με 3 αρχικά respins (επαναληπτικές περιστροφές) στις εναπομείνασες
στήλες. Οι εναπομείνασες στήλες αντικαθίστανται με [Lioness Scatter] και κενά σύμβολα.
Επομένως μετά από κάθε respin σε όλες τις non sticky (μη κολλημένες) θέσεις είτε θα προσγειωθεί
ένα έξτρα [Lioness Scatter] ή δε θα προσγειωθεί κανένα σύμβολο. Ο αριθμός των εναπομεινάντων
respins επαναφέρεται σε 3 κάθε φορά που εμφανίζεται τουλάχιστον ένα ακόμη σύμβολο [Lioness
Scatter]. Κάθε επιπρόσθετο [Lioness Scatter] που προσγειώνεται είτε θα αποκαλύψει πιστωτικά
ποσά ή θα αλλάξει χρώμα και θα αποκαλύψει αντίστοιχο χρώμα ποτ επάθλου και θα παραμείνει
κολλώδες (sticky) για το υπόλοιπο του μπόνους.
Οι ανταμοιβές για κάθε σύμβολο Lioness περιλαμβάνουν
Τυχαίο Πιστωτικό Ποσόν 1 – 10x
Μίνι Ποτ Επάθλου

20x

Μικρό Ποτ Επάθλου

50x

Κύριο Ποτ Επάθλου

100x

Τα free spins τελειώνουν όταν δεν απομένουν άλλα respins ή όταν συμπληρωθούν και οι 24 θέσεις.
Εάν συμπληρωθούν και οι 24 θέσεις, κερδίζεται το Γκραν Ποτ Επάθλου x1000 επιπλέον των άλλων
ανταμοιβών που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια του μπόνους. Όλα τα Ποτ Επάθλου
(Prizepots) μπορούν να απονεμηθούν περισσότερες από μία φορά εκτός από το Γκραν Ποτ
Επάθλου, το οποίο απονέμεται μία φορά εάν συμπληρωθούν και οι 24 θέσεις.

Free Spins
Προσγείωσε 3 [Free Spins Scatter] σύμβολα για να ενεργοποιήσεις το Free Spins Bonus. 5 Free Spins
απονέμονται με εξαιρετικά μακριές στοίβες της Amanda να εμφανίζονται στις στήλες σε κάθε spin
(περιστροφή). Όταν 3 ή περισσότερες πλήρεις στοίβες προσγειωθούν με ένα νικητήριο σύμβολο, η
λειτουργία fight, όπως περιγράφεται παραπάνω, ενεργοποιείται πάντα και ο πολλαπλασιαστής που
απονέμεται από κάθε spin παραμένει καθ' όλη τη διάρκεια των Free Spins (δωρεάν περιστροφών).
Το ποσό του πολλαπλασιαστή συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και μηδενίζεται
μετά το τέλος των free spins. Το Τυχερό Bet δεν έχει καμιά επιρροή στα free spins.. Τα Free Spins
Scatters δεν απονέμουν πληρωμές. Δεν είναι δυνατή η επανεργοποίηση Free Spins. Τα Free Spins
πληρώνονται βάσει του bet ποσού πριν την είσοδο σε Free Spins.
Είναι αδύνατη η ενεργοποίηση του Lioness Link Bonus και των free spins στο ίδιο spin (περιστροφή).
Το Lioness Link Bonus δε μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια του free spins bonus

Αγορά Bonus
Πάτησε το κουμπί [Buy Bonus] για είσοδο στην οθόνη επιβεβαίωσης αγοράς bonus. Κατά την
είσοδο στην οθόνη επιβεβαίωσης αγοράς bonus, το Τυχερό Bet απενεργοποιείται αυτόματα και το
προεπιλεγμένο ποντάρισμα εμφανίζει το τρέχον ποσό bet, χωρίς κανένα επιπλέον ante από το
Τυχερό Bet. Πάτησε το κουμπί [Buy Bonus] για είσοδο στην οθόνη επιβεβαίωσης αγοράς bonus.
Κατά την είσοδο στην οθόνη επιβεβαίωσης αγοράς bonus, το Τυχερό Bet απενεργοποιείται
αυτόματα και το προεπιλεγμένο ποντάρισμα εμφανίζει το τρέχον ποσό bet, χωρίς κανένα επιπλέον

ante από το Τυχερό Bet. Επίλεξε το ποντάρισμα του μπόνους και πάτησε [Buy] για να
επιβεβαιώσεις ένα bet (ποντάρισμα) 32x το bet και να μπεις αυτόματα στο Lioness Link Bonus. Η
Λειτουργία Αγοράς μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις αγορές.

RTP Παιχνιδιού
Το κανονικό παιχνίδι έχει θεωρητική Επιστροφή στον Παίκτη (RTP) 93.99% χωρίς τη χρήση του
Τυχερού Bet. Κατά τη χρήση του Τυχερού Bet το παιχνίδι έχει θεωρητική Επιστροφή στον παίκτη
94.19%. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αγορά Bonus το παιχνίδι έχει θεωρητική Επιστροφή στον
Παίκτη (RTP) 93.78%

