
Fortune Dragon Queen - Exotic Wilds 

Fortune Dragon Queen - Exotic Wilds är en slot med 5 x 3 hjul och 243 vinstsätt med vinst från 
vänster till höger. Det innehåller exotiska wilds som ofta dyker upp och ger olika multiplikatorer vid 
varje snurr. 

I slutet av varje snurr kommer varje [Queen] som landar på hjulen att expandera över hela hjulet och 
ha slumpmässiga multiplikatorer från 3x till 7x. 

I slutet av varje snurr kommer varje [Dragon] som landar på hjulen att expandera över hela hjulet 
och ha slumpmässiga multiplikatorer från 2x till 5x. 

I slutet av varje snurr kommer alla hjul som innehåller både en [Queen] och en [Dragon] som landat 
att expandera hjulet som en [Dragon Queen] och ha en slumpad multiplikator från 5x till 50x. 

Om exotiska wilds landar på flera hjul under ett och samma snurr kommer vinster som innehåller 
multipla Exotiska Wilds att ta summan av alla Exotiska Multiplikatorer i aktuellt snurr. 

[Queen] Ersätter samtliga symboler utom [Scatter], [Dragon Queen], och [Dragon]. 

[Dragon] Ersätter samtliga symboler utom [Scatter], [Dragon Queen] och [Queen]. 

[Dragon Queen] Ersätter samtliga symboler utom [Scatter], [Queen], och [Dragon]. 

Queen, Dragon och Dragon Queen räknas endast som 1 vinstväg per hjul 

 

Free spins och välj din volatilitet alternativ 
[Scatter] är scattersymbol 

3 eller fler [Scatter] under basspelet aktiverar free spins. 

Välj 1 av 3 free spinsalternativ för Medelhög till Extrem volatilitet. 

Multiplikatorboost, Extra Exotisk, Extrem XXX 

 

Alternativet Multiplikatorboost ger 12 inledande free spins med Medelhög volatilitet 

3 [Scatter] ger ytterligare 12 free spins. 

Varje [Special symbol] ger ett extra free spins och ökar multiplikatornivån på Exotiska Wilds från 1 till 
3. En ökning sker genom att en slumpmässig summa (mellan 1 och 3) läggs till alla multiplikatorer.  
Till exempel, om multiplikatornivån ökar med 3 kommer den istället för att sträcka sig mellan 2x till 
5x när en [Dragon] landar, 3x till 7x när en [Queen] landar, och 5x till 50x när en [Dragon Queen] 
landar att ge nya nivåer som är 5x till 8x för en [Dragon], 6x till 10x när en [Queen] landar, och 8x till 
53x när en [Dragon Queen] landar. 

Ökning av nivåer på "Exotiska Wilds" gäller samtliga wilds och under resterande free spins, inklusive 
det snurr under vilket [Special Symbol] landade.  I takt med att fler [Special Symbol] landar under 

free spins kommer exotiska wilds multiplikatorer att fortsätta sin höjning ytterligare.  Höjning av 

multiplikator med hjälp av specialsymboler har ett tak på 20X. 

 

Extra Exotisk-alternativet ger 10 inledande free spins med hög volatilitet 

3 [Scatter] ger ytterligare 10 free spins. 



Samla [Fan] för att konvertera fler symboler till [Queen] 

• 3 [Fan] förvandlar alla [Neko] symboler till [Queen] 

• Ytterligare 3 [Fan] förvandlar alla [Frog] symboler till [Queen] 

• Ytterligare 3 [Fan] förvandlar alla [Koi] symboler till [Queen] 

• Efter att 9 [Fan] samlats in ger det inte längre någon effekt att samla in fler 
 

Samla [Dragon Egg] för att konvertera fler symboler till [Dragon] 

• Ytterligare 3 [Dragon Egg] förvandlar alla [Triple Coin] symboler till [Dragon] 

• Ytterligare 3 [Dragon Egg] förvandlar alla [Box] symboler till [Dragon] 

• Ytterligare 3 [Dragon Egg] förvandlar alla [Ingot] symboler till [Dragon] 

• Efter att 9 [Dragon Egg] samlats in ger det inte längre någon effekt att samla in fler 

 

Extrem XXX-alternativet ger 8 inledande free spins med Extrem volatilitet 

3 [Scatter] ger ytterligare 8 free spins. 

[Dragon] under Extrem XXX free spins ger alltid 10x till 50x. 

[Queen] under Extrem XXX free spins ger alltid 10x till 100x. 

[Dragon Queen] under Extrem XXX free spins ger alltid 100x till 500x. 

Free spins spelas med samma insats som det aktiverande snurret 

 

 

Vinstvägar 
Identiska symboler från vänster till höger skapar en vinst även om de inte ligger i linje med varandra. 

Vägarna utvärderas från vänster till höger på intilliggande hjul med start från hjulet längst till vänster 
enligt vinsttabellen 

Om en kolumn saknar en symbol från vänster till höger kommer efterföljande identiska symboler 
inte räknas som en del av de möjliga vinsterna för den symbolen. 

Samtidiga eller sammanfallande vinster på olika vinstvägar läggs samman. 

Den faktiska vinsten är lika med summan av den dynamiska vinsttabellens värden som motsvarar 
varje vinstväg 

Endast de längsta matchande kombinationerna per vinnande rad ger vinst 
 

Scattermynt-vinster 
Scattermynt visar vinstsummor när de landar på hjulen. 

I tillägg till multiplikatornivåerna på multiplikatorhjulet har vissa multiplikatorer på hjulet ett mynt 
som bakgrund.  Om multiplikatorhjulet stannar på en multiplikator med ett mynt som bakgrund 
belönas spelaren med summan av alla scattermynt-vinster som visas på hjulen, inklusive prispotter 
om det finns några.    Om mer än en exotisk wild landar är det möjligt att vinna summan av alla 
scattermynt vinstsummor på hjulen mer än en gång då varje multiplikator som landar med ett mynt 
som bakgrund ger summan av alla scattermynt-vinster på hjulen. 



Scattermynt-vinster kan endast vinnas under basspelet, free spins med multiplikatorboost och 
Extrem XXX-free spins 

Vinstsummor kan vara: 

Belöningar på 1x, 2x, 3x, 5x, 7x, 10x, och 15x 

Mini vinstpott 20x 

Minor vinstpott 50x 

Major vinstpott 100x 

Mega vinstpott 250x 

Grand vinstpott 1000x 

 

RTP 
 

När spelaren väljer att spela Multiplikatorboost-free spins är RTP 94,21%. 

När spelaren väljer att spela Extra Exotisk-free spins är RTP 94,29%. 

När spelaren väljer att spela Extrem XXX-free spins är RTP 94,14%. 
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