
Fortune Dragon Queen - Exotic Wilds 

Fortune Dragon Queen - Exotic Wilds er en 5 hjuls, 3 række, 243 ‘måde-gevinst’ videospilleautomat, 
der giver gevinst fra det yderste venstre hjul til det yderste højre hjul. Den har eksotiske wilds, der 
ofte forekommer og belønner med forskellige multiplikatorer på hvert spin. 

Ved slutningen af hvert spin vil hver [Queen], der lander på hjulene, udvide hele hjulet og blive 
tildelt en tilfældig multiplikator fra 3x til 7x. 

Ved slutningen af hvert spin vil hver [Dragon], der lander på hjulene, udvide hele hjulet og blive 
tildelt en tilfældig multiplikator fra 2x til 5x. 

Ved slutningen af hvert spin vil ethvert hjul, der indeholder både en [Queen] og [Dragon], der lander 
på hjulene, udvide hele hjulet som en [Dragon Queen] og blive tildelt en tilfældig multiplikator fra 5x 
til 50x. 

Hvis eksotiske wilds lander på flere hjul under det samme spin, vil gevinster, der inkluderer flere 
eksotiske wilds, tage summen af alle de eksotiske multiplikatorer, der er inkluderet i spinnet. 

[Queen] Erstatter for alle symboler undtaget [Scatter], [Dragon Queen] og [Dragon]. 

[Dragon] Erstatter for alle symboler undtaget [Scatter], [Dragon Queen] og [Queen]. 

[Dragon Queen] Erstatter for alle symboler undtaget [Scatter], [Queen] og [Dragon]. 

Dronning, Drage og Dragedronning tæller kun som 1 måde pr. hjul. 

 

Free Spins og vælg din volatilitet-muligheder 
[Scatter] er som et scatter symbol 

Rammes 3 eller flere [Scatter] i basisspillet udløses free spins. 

Vælg 1 af 3 Free Spin-muligheder for Mellem to Ekstrem Volatilitet 

Multiplikator Boost, Extra Exotic, Extreme XXX 

 

Multiplikator Boost-muligheden giver 12 startende Free Spins med Mellem Volatilitet 

3 [Scatter] Giver yderligere 12 Free Spins. 

Hvert [Special symbol] tildeler et ekstra free spin og øger multiplikatorområdet for Exotic Wilds fra 1 
til 3. Et stigningsområde udføres ved at lægge den tilfældige mængde fra 1 til 3 til alle 
multiplikatorerne.  For eksempel, hvis multiplikatorområdet øges med 3, så i stedet for at have et 
område på 2x til 5x for en [Dragon] rammer, 3x til 7x for en [Queen] rammer, og 5x til 50x for en 
[Dragon Queen] rammer, de nye områder vil være 5x til 8x for en [Dragon], 6x til 10x for en [Queen] 
rammer og 8x til 53x for en [Dragon Queen] rammer. 

Den øgede rækkevidde af "Exotic Wilds" gælder for alle wilds i alle resterende free spins, inklusive 
det spin, som [Special Symbol] har landet.  Efterhånden som flere [Special Symbol] lander under Free 

Spins, vil Exotic Wild-multiplikatorerne fortsætte med at stige yderligere.  Den øgede multiplikator 

fra Specielle Symboler er begrænset til 20X. 

 

Extra Exotic-muligheden tildeler 10 startende Free Spins med Høj Volatilitet 



3 [Scatter] Giver yderligere 10 Free Spins. 

Saml [Fan] for at konvertere flere symboler til [Queen] 

• Indsamles 3 [Fan] vil det konvertere alle [Neko] Symboler til [Queen] 

• Indsamles 3 flere [Fan] vil det konvertere alle [Frog] Symboler til [Queen] 

• Indsamles 3 flere [Fan] vil det konvertere alle [Koi] Symboler til [Queen] 

• Når 9 [Fan] er indsamlet, har det ingen effekt at indsamle flere 
 

Saml [Dragon Egg] for at konvertere flere symboler til [Dragon] 

• Indsamles 3 flere [Dragon Egg] vil konvertere alle [Triple Coin] symboler til [Dragon] 

• Indsamles 3 flere [Dragon Egg] vil konvertere alle [Box] symboler til [Dragon] 

• Indsamles 3 flere [Dragon Egg] vil konvertere alle [Ingot] symboler til [Dragon] 

• Når 9 [Dragon Egg] er indsamlet, har det ingen effekt at indsamle flere 

 

Extreme XXX-muligheden tildeler 8 startende Free Spins med Ekstrem Volatilitet 

3 [Scatter] giver yderligere 8 Free Spins. 

[Dragon] under Extreme XXX free spins giver altid gevinst fra 10x til 50x. 

[Queen] under Extreme XXX free spins giver altid gevinst fra 10x til 100x. 

[Dragon Queen] under Extreme XXX free spins giver altid gevinst fra 100x til 500x. 

Free spins spilles med samme indsats som i det udløsende spin 

 

 

Vindermåder 
Identiske symboler fra venstre mod højre skaber en måde at vinde på, uanset om symbolerne flugter 
på rækkerne. 

Måderne udregnes fra venstre mod højre på tilstødende hjul, der starter på hjulet længst til venstre i 
overensstemmelse med gevinsttabellen 

Hvis en kolonne mangler et symbol fra venstre mod højre, tælles yderligere identiske symboler ikke 
som en del af mulige gevinster for dette symbol. 

Samtidige eller sammenfaldende gevinster på forskellige måder tilføjes 

Den faktiske gevinst er lig med summen af de dynamiske gevinsttabelværdier svarende til hver 
vundet måde 

Kun de længst Matchende kombinationer pr. linje giver gevinst 
 

Scatter Møntpræmier 
Scatter Mønter viser præmiebeløb, der er synlige, når de lander på hjulene. 

Ud over multiplikatorintervallerne på multiplikatorhjulet har nogle multiplikatorer på hjulet en 
møntbaggrund.  Hvis et multiplikatorhjul lander på en multiplikator med møntbaggrund, vil spilleren 
blive tildelt summen af alle scatter-møntpræmiebeløb på hjulene, inklusive eventuelle præmiepuljer.    



Hvis mere end én eksotisk wild rammes, er det muligt at vinde summen af alle scatter-møntpræmier 
på hjulene mere end én gang, da hver multiplikator, der lander med en møntbaggrund, tildeler 
summen af alle scatter-møntpræmier på hjulene. 

Scatter Møntpræmier kan kun vindes i basisspillet, multiplikator booster free spins og extreme XXX 
free spins. 

Præmiebeløb indeholder: 

Præmier på 1x, 2x, 3x, 5x, 7x, 10x, og 15, 

Mini Præmiepulje 20x 

Mindre Præmiepulje 50x 

Kæmpe Præmiepulje 100x 

Mega Præmiepulje 250x 

Grande Præmiepulje 1000x 

 

Spil RTP 
 

Når spilleren vælger at spille Multiplikator Boost Free Spins er RTP 94,21%. 

Når spilleren vælger at spille Extra Exotic Free Spins er RTP 94,29%. 

Når spilleren vælger at spille Extreme XXX Free Spins er RTP 94,14%. 
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