The Lioness - Reguli Joc
The Lioness este un joc cu 6 role pe 4 rânduri, 40 de linii, cu Amanda Nunes, Super Star MMA,
funcționalitate de luptă, un multiplicator acumulator de rotiri gratuite și un bonus Lioness Link.
Liniile de plată sunt evaluate de la stânga la dreapta pe rolele adiacente, începând cu rolele din
stânga. Se plătește doar cea mai lungă combinație potrivită per linie câștigătoare. Câștigurile
simultane sau coincidente se adună.
Toate câștigurile au loc numai pe linii, cu excepția Scatter-ului bonus Lioness Link, care acordă
bonusul pentru aterizarea a 4 sau mai multe din același Scatter oriunde și Scatter-ul de Rotiri
Gratuite care acordă bonusuri pentru aterizarea a 3 sau mai multe din același Scatter oriunde.

Funcționalitate de Luptă
Când unul dintre cele 3 simboluri Amanda aterizează într-un teanc de cel puțin 3 coloane adiacente
complete sau mai multe, ceea ce are ca rezultat o rotire câștigătoare, funcționalitatea de luptă se va
declanșa. Când este declanșată, Amanda Nunes va efectua atacuri consecutive acordând un
multiplicator aleatoriu câștigului curent. Intervalele de multiplicare aleatorii depind de cantitatea de
teancuri complete care au aterizat în timpul funcționalității:
Sumă

Multiplicator

3 Teancuri Complete

2x – 4x

4 Teancuri Complete

2x – 5x

5 Teancuri Complete

2x – 6x

6 Teancuri Complete

2x – 7x

Multiplicatorii din funcționalitate sunt aplicați doar câștigurilor de linie de pe cele 40 de linii și nu
sunt reportați la bonus sau rotiri gratuite.

Pariu Noroc – Multiplicatori mai Mari
Plătiți o ante suplimentară de 30% pentru a activa mai multă putere de lovire de la Nunes în timpul
funcționalității de luptă. Când câștigați pe teancuri complete de 3 sau mai multe, funcționalitatea de
luptă se va declanșa 100% din timp, iar intervalele de multiplicare sunt îmbunătățite după cum
urmează:
Sumă

Multiplicator

3 Teancuri Complete

3x – 6x

4 Teancuri Complete

3x – 7x

5 Teancuri Complete

3x – 8x

6 Teancuri Complete

3x – 9x

Multiplicatorii din funcționalitate sunt aplicați doar câștigurilor de linie de pe cele 40 de linii și nu
sunt reportați la bonus sau rotiri gratuite. Fortune Bet este posibil să nu fie disponibil pe toate
piețele.

Bonus Lioness Link
Aterizați 4 sau mai multe [Lioness Scatter] oriunde pe role pentru a declanșa Bonusul Lioness Link.
Nu există un premiu stabilit pentru declanșarea bonusului, dar toate simbolurile [Lioness Scatter]
declanșatoare fiecare vor dezvălui credite aleatorii sau își vor schimba culoarea pentru a dezvălui
câștigul corespunzător în culoarea premiului. Simbolul Bonus va rămâne lipicios, toate celelalte
simboluri vor dispărea, iar bonusul va începe cu 3 rerotiri inițiale pe rolele rămase. Rolele rămase
sunt înlocuite cu [Lioness Scatter] și simboluri goale, prin urmare, după fiecare rerotire, toate
pozițiile care nu sunt lipicioase fie vor ateriza un [Lioness Scatter] suplimentar sau nu vor ateriza
niciun simbol. Numărul de rerotiri rămase se resetează la 3 de fiecare dată când aterizează cel puțin
încă un simbol [Lioness Scatter]. Fiecare [Lioness Scatter] suplimentar care aterizează fie va dezvălui
sumele de credit, fie va schimba culoarea pentru a dezvălui câștigul de culoare corespunzătoare a
premiului și va rămâne lipicios pentru restul bonusului.
Premiile pentru fiecare simboluri Lioness includ
Suma aleatorie a Creditului 1 – 10x
Premiu Mini

20x

Premiu Mic

50x

Premiu Mare

100x

Rotirile Gratuite se termină atunci când nu mai sunt rotiri rămase sau după ce toate cele 24 de poziții
au fost ocupate. Dacă toate cele 24 de poziții sunt ocupate, Marele Premiu de 1000x este câștigat în
plus față de celelalte premii acumulate în timpul bonusului. Toate Premiile pot fi acordate de mai
multe ori, cu excepția Marelui Premiu, care se acordă o singură dată dacă toate cele 24 de poziții
sunt ocupate.

Free Spins
Aterizați 3 simboluri [Free Spins Scatter] pentru a declanșa bonusul Rotiri Gratuite. 5 Rotiri Gratuite
sunt acordate cu teancuri extrem de lungi de Amanda care apar pe role la fiecare rotire. Când 3 sau
mai multe teancuri complete aterizează un simbol câștigător, funcționalitatea de luptă așa cum este
descrisă mai sus se declanșează întotdeauna, iar multiplicatorul acordat de la fiecare rotire este
persistent pe parcursul rotirilor gratuite. Suma multiplicatorului se acumulează prin funcționalitate
și este resetată după încheierea rotirilor gratuite. Fortune Bet nu are efect în timpul Rotirilor
Gratuite. Scatter Rotiri Gratuite nu acordă plăți.Rotirile Gratuite nu pot fi redeclanșate. Rotirile
Gratuite sunt plătite în funcție de suma pariată înainte de a intra în Rotiri Gratuite.
Este imposibil să declanșați bonusul Lioness Link și Rotiri Gratuite în aceeași rotire.
Bonusul Lioness Link nu poate fi declanșat în timpul bonusului de Rotiri Gratuite

Cumpărați Bonus
Apăsați butonul [Buy Bonus] pentru a intra în ecranul de confirmare a cumpărării bonus. La intrarea
în ecranul de confirmare al Cumpărați Bonus, Pariul Noroc este automat dezactivat, iar miza implicită
afișează suma pariată în prezent fără niciun ante suplimentar de la un Pariu Noroc. Apăsați butonul
[Buy Bonus] pentru a intra în ecranul de confirmare a cumpărării bonus. La intrarea în ecranul de
confirmare al Cumpărați Bonus, Pariul Noroc este automat dezactivat, iar miza implicită afișează
suma pariată în prezent fără niciun ante suplimentar de la un Pariu Noroc. Alegeți miza bonusului și
apăsați [Buy] pentru a confirma un pariu de 32x și introduceți automat bonusul Lioness Link. Funcția
Cumpărați este posibil să nu fie disponibilă pe toate piețele.

RTP Joc
Jocul obișnuit are un RTP teoretic de 93,99% fără a utiliza Fortune Bet. Când utilizați Fortune Bet,
jocul are un RTP teoretic de 94,19%. Când utilizați Cumpărați Bonus, jocul are un RTP teoretic de
93,78%

