The Lioness Spelregler
The Lioness är ett spel med 6 hjul, 4 rader och 40 vinstlinjer med Amanda Nunes - MMA
superstjärna, fight-funktionen, free spins med ackumulerande multiplikator och en Lioness Link
Bonus.
Vinstlinjer beräknas från vänster till höger på intilliggande hjul med start från hjulet längst till
vänster. Endast den längsta vinstkombinationen per vinstlinje ger vinst. Samtidiga eller
sammanfallande vinster läggs samman.
Alla vinster sker enbart på vinstlinjer förutom Lioness Link bonus-scatter som ger en bonus när 4
eller fler av samma scatter landar var som helst och free spins scatter som ger bonus när 3 eller fler
av samma scatter landar var som helst på hjulen.

Fight-funktion
När en av de 3 Amanda-symbolerna landar staplad med minst 3 fyllda intilliggande kolumner eller
fler, och med en vinst som resultat, kommer fight-funktionen att aktiveras. Vid aktivering kommer
Amanda Nunes att utföra attacker i följd vilket ger en slumpad multiplikator till aktuell vinst. Den
slumpade multiplikatornivån beror på antalet fulla staplar som landar under funktionen:
Belopp Multiplikator
3 fulla staplar

2x – 4x

4 fulla staplar

2x – 5x

5 fulla staplar

2x – 6x

6 fulla staplar

2x – 7x

Multiplikatorer från funktionen gäller enbart linjevinster på de 40 vinstlinjerna och kan inte bäras
med till bonusspel eller free spins.

Fortune Bet - Höga Multiplikatorer
Betala en extra ante på 30% för att aktivera tyngre slag från Nunes under Fight-funktionen. Vid vinst
med 3 fulla staplar eller fler kommer fight-funktionen att aktiveras 100% av gångerna och
multiplkatornivåerna är som följer:
Belopp Multiplikator
3 fulla staplar

3x – 6x

4 fulla staplar

3x – 7x

5 fulla staplar

3x – 8x

6 fulla staplar

3x – 9x

Multiplikatorer från funktionen gäller enbart linjevinster på de 40 vinstlinjerna och kan inte bäras
med till bonusspel eller free spins. Fortune Bet är möjligtvis inte tillgängligt på alla marknader.

Lioness Link Bonus
Landa 4 eller fler [Lioness Scatter] var som helst på hjulen för att aktivera Lioness Link Bonus. Det
finns ingen fast belöning för aktivering av bonusen, men alla aktiverande [Lioness Scatter] symboler
kommer att avslöja slumpade kontantvinster eller byta färg för att avslöja motsvarande färgs

vinstpott. Bonussymbolen kommer att låsas fast och alla andra symboler försvinner och bonusen
startar med 3 inledande respins på återstående hjul. Återstående hjul ersätts med [Lioness Scatter]
och tomma fält. Detta innebär att alla olåsta fält kommer att visa antingen en extra [Lioness Scatter]
eller vara utan symbol. Antalet respins återställs till 3 varje gång minst en till [Lioness Scatter]
symbol landar. Varje extra [Lioness Scatter] som landar kommer också att visa kontantvinster eller
byta färg för att avslöja motsvarande färgs vinstpott och sedan vara fastlåst under resten av
bonusen.
Vinster för varje lejoninne-symbol inkluderar:
Slumpade kontantvinster 1-10x
Mini vinstpott 20x
Minor vinstpott 50x
Major vinstpott 100x
Free spins avslutas när det inte längre finns några respins kvar eller då alla 24 positioner har blivit
fyllda. Om alla 24 positioner fylls tilldelas Grand vinstpott på 1000x utöver de vinster som redan
samlats in under bonusen. Alla vinstpotter kan tilldelas mer än en gång utom Grand vinstpott som
endast delas ut om alla 24 positioner är fyllda.

Free spins
Landa 3 [Free Spins Scatter] symboler för att aktivera free spins bonus. 5 free spins tilldelas och med
extremt långa staplar med Amanda, som visas på hjulen vid varje snurr. När 3 eller fler fulla staplar
landar och ger vinst kommer fight-funktionen, som beskrivs ovan, alltid att aktiveras och
multiplikatorn som tilldelas från varje snurr är kvar under free spins. Multiplikatorvärdet
ackumuleras under funktionen och återställs efter att free spins avslutats. Fortune Bet har ingen
effekt under free spins. Free spins scatters ger ingen vinst. Free Spins kan inte återaktiveras. Free
spins betalas enligt det insatsbelopp som ställts in innan free spins-läget aktiveras.
Det är omöjligt att aktivera både Lioness Link-bonus och free spins under ett och samma snurr.
Lioness Link-bonusen kan inte aktiveras under free spins.

Köp av bonus
Tryck på [Buy Bonus] för att öppna bonusköp. Fortune Bet är automatiskt inaktiverat när du når
skärmen för köp av bonus, och standardinsatsen visar aktuellt insatsbelopp utan extra ante för
Fortune Bet. Tryck på [Buy Bonus] för att öppna bonusköp. Fortune Bet är automatiskt inaktiverat
när du når skärmen för köp av bonus, och standardinsatsen visar aktuellt insatsbelopp utan extra
ante för Fortune Bet. Välj summa för bonusen och tryck på [Buy] för att bekräfta en satsning på 32x
insatsen och automatisk start av Lioness Link-bonus. Köp av bonus inte tillgänglig på alla marknader.

RTP
Spelet har en teoretisk RTP på 93,99%, utan att använda Fortune Bet. När Fortune Bet används har
spelet en teoretisk RTP på 94,19%. När Köp Bonus används har spelet en teoretisk RTP på 93,78%.

