PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2022 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. DIE-137

Lošimų strateginė grupė, UAB nuotolinio lošimo organizavimo reglamentas (toliau – Reglamentas),
patvirtintas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020
m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. DIE-670 pakeičiamas / papildomas ir išdėstomas taip:
1. Reglamento priedo Nr. 1 I skyriaus „BENDROSIOS NUOTOLINIO LOŠIMO A IR B KATEGORIJOS
LOŠIMO AUTOMATAIS BEI NUOTOLINIO STALO LOŠIMO GYVAI NUOSTATOS“ 2 punktas
papildomas 2.1081–2.1122 papunkčiais, kurie išdėstomi taip:
„2.1081. Aštuonkojo Turtai („Octopus Treasure“);
2.1082. Šventinės dvasios („Holiday Spirits“);
2.1083. Ugnies Džokeris sustingimas („Fire Joker Freeze“);
2.1084. Mėnulio princesė („Moon Princess“);
2.1085. Paslaptingasis juokdarys 6000 („Mystery Joker 6000“);
2.1086. Deimantų sūkurys („Diamond Vortex“);
2.1087. Auksinis bilietas 2 („Golden Ticket 2“);
2.1088. Testamentas („Testament“);
2.1089. Ričas Wilde‘as ir Atėnės skydas („Rich Wilde and the Shield of Athena“);
2.1090. Atėnės iškilimas („Rise of Athena“);
2.1091. Čarlis Chance‘as susimoka pragare („Charlie Chance in Hell to Pay“);
2.1092. Laukinė katė ir mirusiųjų pražūtis („Cat Wilde and the Doom of Dead“);
2.1093. Pinigų ritės („Coils of Cash“);
2.1094. Blizgantis („Blinged“);
2.1095. Žvėriškas laimėjimas („Win-a-Beest“);
2.1096. Helovinas („Helloween“);
2.1097. Rašalo dama („Madame Ink“);
2.1098. Radioaktyvieji 2 („Reactoonz 2“);
2.1099. Triušio urvo turtai („Rabbit Hole Riches“);
2.1100. Ledo Džokeris („Ice Joker“);
2.1101. Naujųjų Metų turtai („New Year Riches“);
2.1102. Sušalę brangakmeniai („Frozen Gems“);
2.1103. Klounas Montis 3 („3 Clown Monty“);
2.1104. Pašėlusi katė Saulės Dievo užtemime“ („Cat Wilde in the Eclipse of the Sun God“);
2.1105. Bulius kinų parduotuvėje („Bull in a China Shop“);
2.1106. Supakuoti ir išgryninti („Pack & Cash“);
2.1107. Žaliasis riteris („The Green Knight“);
2.1108. Pražūties namai 2: kripta („House of Doom 2 The Crypt“);
2.1109. Ričas Wilde‘as ir mirties amuletas („Rich Wilde and the Amulet of Dead“);
Lošimų strateginė grupė, UAB
Į.k. 302442970
Buveinės ir registracijos adresas: I. Šimulionio g. 5, LT-04330, Vilnius
Licencija Nr. 0088 lažyboms organizuoti išduota 2009-12-03
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre

A/s: LT37 7300 0101 1832 4840
Bankas Swedbank, kodas 73000
Tel. 8 700 33309

info@betsafe.lt
www.betsafe.lt

2.1110. Ugninė rupūžė („Fire Toad“);
2.1111. Brangakmeniai 2 („Gemix 2“);
2.1112. Triušio urvo turtai: širdžių teismas („Rabbit Hole Riches - Court of Hearts“);
2.1113. Ugninis juokdarys („Fire Joker“);
2.1114. Atostogų sezonas („Holiday season“);
2.1115. Vikingų runos („Viking Runecraft“);
2.1116. Hugo vežimėliai („Hugo Carts“);
2.1117. Mirties vaiduoklis („Ghost of Dead“);
2.1118. Saulės sesės („Sisters of the Sun“);
2.1119. Laukinė klasė („The Wild Class“);
2.1120. Širdžių agentas („Agent of Hearts“);
2.1121. ZZ Top pakelės turtai („ZZ Top Roadside Riches“);
2.1122. Daktaras Filmukas („Dr Toonz“).
2. Reglamento priedo Nr. 1 II skyrius „ATSKIROS NUOTOLINIO LOŠIMO A KATEGORIJOS
AUTOMATAIS TAISYKLĖS“ papildomas 1081–1122 punktais, kurie išdėstomi taip:
Aštuonkojo Turtai („Octopus Treasure“)
1081. Aštuonkojo Turtai („Octopus Treasure“) – tai 5 būgnų, 3 eilių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €500 000
Taisyklės:
• Lobių skrynios („Treasure chest“) simboliai aktyvuoja 1 iš 4 funkcijų.
• viena iš funkcijų gali būti aktyvuota atsiradus lobių skrynios („treasure chest“) simboliams:
- Laukinių monetų („Wild coins“) funkcija: lošėjas renkasi 3 monetas, kad sužinotų, kuris
simbolis pavirs laukiniu („wild“).
- Aukso krūvos („Gold pile“) funkcija: aštuonkojo („octopus“) simboliai transformuojasi, kad
suteiktų daugiau laimėjimų.
- Turtų grobimo („Treasure Grab“) funkcija: aštuonkojo simbolis renka turtų („treasure“)
simbolius ir išmoka momentinius laimėjimus (10, 8, 6, 4 monetas). Funkcija pakartotinai sukasi iki kol nebelieka
naujų simbolių.
- Laukinių būgnų („Wild reels“) funkcija: lošėjas renkasi puodą, kad galėtų transformuoti visą būgną su
laukinių simboliais.
• 3 sklaidos („Scatter“) simboliai, atsirandantys 1, 3 ir 5 būgnuose, aktyvuoja rakto pakartotinius sukimus
(„key re-spins), kurių metu tik rakto („key“) simbolis gali nusileisti kiekviename būgne. Už šiuos simbolius
neišmokamas laimėjimas, tačiau simboliai yra renkami.
• Surinktų rakto simbolių skaičius lošimo pabaigoje nulemialobio sukimų („treasure spins“)
skaičių, kuris minimaliai gali būti 5, o maksimaliai – 10 bei gali būti pakartotinai aktyvintas.
• Lobio sukimai („Treasure spins“) aktyvuoja rakto pakartotinius sukimus („key re-spins“).
Lobio sukimų lošimo metu kiekvienas sukimas suteikia atsitiktine tvarka parinktą vieną iš 4 funkcijų, aprašytų
aukščiau.
• Kiekvienas naujas rakto simbolis, nusileidęs ant būgnų, suteikia po vieną sukimą.
• Lobio sukimų skaičius yra neribotas.
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Šventinės dvasios („Holiday Spirits“)
1082. Šventinės dvasios („Holiday Spirits“) – tai 3 būgnų lošimas, kuriame kiekvienas būgnas turi po 3 simbolius.
Visi simboliai atsiranda vienoje grupėje.
Mažiausias statymas: €0,05
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €160 000
Taisyklės:
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius.
• Ebenyzerio laikrodis („Ebenezer‘s clock“) funkcija aktyvuoja daugiklį bet kuriame sukime. Galimi daugikliai yra
x2, x3, x4, x5 ir x10. Daugiklis bus aktyvuotas visiems laimėjimams individualiame sukime.
• Krentančios 2 tų pačių simbolių grupės su aktyviu daugikliu, nelaiminčiuose sukimuose, aktyvuoja pakartotinių
sukimų funkciją.
• Pakartotinių sukimų funkcijos tipas priklauso nuo aktyvaus daugiklio. Galimi pakartotini sukimų funkcijos tipai
yra: Kalėdų praeities laimėjimo sukimai („win spins of Christmas past“), dabarties („present“) arba praeities
(„past“).
• Funkcijos metu po kiekvieno nelaiminčiopakartotinio sukimo užsipildę būgnai tampa lipnūs
(„sticky“). Jei susidaro galimybė pakartotinai suktis dviems būgnams, bus sukamas tas būgnas, kuris turi
mažiausią simbolių vertę.
• Kalėdų praeities laimėjimo sukimų („Win spins of Christmas past“) funkcija bus aktyvuota, jei Ebenyzerio
laikrodžio („Ebenezer‘s clock“) funkcija aktyvuos x10 daugiklį ir nelaiminčiame sukime bus dvi grupės tų pačių
simbolių. Būgnas, kuriame nėra simbolių grupės, pakartotinai suksis iki tol, kol bus pasiektas x2 daugiklis ir bus
garantuotas laimėjimas.
• Kiekviename pakartotiniame sukime, kuris neturi laiminčioskombinacijos, daugiklis sumažės, pradedant x5
daugikliu pirmame pakartotiniame sukime. Daugiklis mažės šia tvarka: x5, x4, x3, x2.
• Kalėdų dabarties laimėjimo sukimų („Win spins of Christmas present“) funkcija bus aktyvuota, jei Ebenyzerio
laikrodžio („Ebenezer‘s clock“) funkcija aktyvuos x3, x4 arba x5 daugiklį ir nelaiminčiame sukime bus dvi grupės
tų pačių simbolių. Būgnas, kuriame nėra simbolių grupės, pakartotinai suksis tol, kol bus garantuotas laimėjimas,
o daugiklis išliks toks pat.
• Kalėdų ateities laimėjimo sukimų („Win spins of Christmas future“) funkcija bus aktyvuota, jei Ebenyzerio
laikrodžio („Ebenezer‘s clock“) funkcija aktyvuos x2 daugiklį ir nelaiminčiame sukime bus dvi grupės tų pačių
simbolių. Būgnas, kuriame nėra simbolių grupės, pakartotinai suksis iki tol, kol lošėjas laimės arba iki kol bus
pasiektas x10 daugiklis.
• Kiekviename pakartotiniame sukime, kuris neturi laiminčios kombinacijos, daugiklis padidės, pradedant x3
daugikliu pirmame pakartotiniame sukime. Daugiklis didės šia tvarka: x3, x4,
x5, x10.
• Ebenyzerio dovanos („Ebenezer‘s gift“) funkcija gali būti aktyvuota pagrindiniame lošime,
jei bet kuris daugiklis yra aktyvus „ebenyzerio laikrodžio“ arba Kalėdų praeities laimėjimo sukimų („win spins of
Christmas past“), dabarties („present“) arba praeities („past“) funkcijose.
• Ebenyzerio dovanos funkcija padvigubins aktyvų daugiklį.

Ugnies Džokeris sustingimas („Fire Joker Freeze“)
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1083. Ugnies Džokeris sustingimas („Fire Joker Freeze“) – tai 3 būgnų ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,05
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €100 000
Taisyklės:
• Lošime yra ugnies džokerio („Fire Joker“) ir ledo džokerio („Ice Joker“) simboliai, kurie taip
pat yra laukiniai („wild“) simboliai, galintys pakeisti bet kurį simbolį. Visi simboliai gali atsirasti kaip simbolių grupė.
• Ledo džokerio simbolis gali tapti simbolių grupės dalimi nelaiminčiame sukime ir tada, kai yra galimybė aktyvuoti
rato („wheel“) funkciją.
• Ledo pakartotinių sukimų („Re-spins of ice“) funkcija gali būti aktyvuota, kai ledo džokerio simbolis pasirodo
nelaiminčiame sukime. Tuomet šis simbolis yra užfiksuojamas savo pozicijoje ir padengia visą būgną.
Pakartotinai suksis tik tiek būgnai, kurie neturi ledo džokerio simbolių.
• Ugnies pakartotinių sukimų („Re-spins on fire“) funkcija aktyvuojama, kai nelaiminčiame sukime atsiranda 2 tų
pačių simbolių grupės. Būgnai, kuriuose susidaro tų pačių simbolių grupės, užfiksuojami savo pozicijoje, o kitas
būgnas atlieka pakartotinį sukimą. Jei pakartotinis sukimas sukamas dvejais būgnais, būgnas, kuris turės
didžiausią laimėjimo potencialą, bus užfiksuotas savo pozicijoje.
• Ugnies ir ledo ratas („Wheel of fire and ice“) aktyvuojamas, kai visos būgnų pozicijos yra užpildytos to paties
simbolio. Ratas visada prasideda nuo vidutinio rato, nebent sukime, kuris aktyvuoja funkciją, yra ledo džokerio
simbolių grupėė. Kai atsiranda 2 to paties simbolio grupės, o ant kito būgno – ledo džokerio simbolis, jis iškart
aktyvuoja funkciją ir ratas pradeda suktis.
• Kai ratas sustoja ties daugikliu, daugiklis daugina to sukimo laimėjimus, kuris aktyvavo rato funkciją. Jei ratas
sustoja ties snaigės („snowflake“) simboliu, ratas pašalinamas ir lošėjas pereina į kitą ratą, suteikiant jam
papildomą sukimą su naujais daugiklių variantais.
• Rato funkcijos metu galima laimėti laimėjimo daugikliusnuo 2x iki 20x.

Mėnulio princesė („Moon Princess“)
1084. Mėnulio princesė („Moon Princess“) – tai 5 būgnų ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €500 000
Taisyklės:
• Ant tinklelio krenta simboliai, kurie suformuoja laiminčius derinius. Laimima, kai gaunama
3 arba daugiau simbolių eilutėje horizontaliai arba vertikaliai. Visos eilutės ir stulpeliai aktyvūs, o simboliai gali būti
kelių laimingų derinių dalis.
• Laimingi deriniai pašalinami surinkus laimėjimą, o likę simboliai krenta toliau, kad galimai sudarytų naujus
derinius. Laukinis („wild“) simbolis bus matomas vidurinio simbolio vietoje, kai iš tinklelio pašalinamas 3 simbolių
laimintis derinys. Per kiekvieną naują kritimą padidinamas laimėjimo daugiklis.
• Lošime „Mėnulio princesė“ yra laukinis („wild“) simbolis (mėnulis), trys princesės simboliai (meilė, žvaigždė,
audra) bei mistiniai daiktai. Laukinis („wild“) simbolis pakeičia bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti laiminčius
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derinius. Kai laukinis („wild“) simbolis yra vienintelis simbolis tinklelyje, jis pašalinamas ir paleidžiami nemokami
sukimai.
• Jei per lošimą nebuvo laimėjimo, gali būti paleista funkcija „Merginų galia“. Priklausomai nuo to, kuri aktyvi
princesė rodoma kairėje ekrano pusėje, suteikiamas atitinkamas unikalus gebėjimas. Visos „Merginų galios“
funkcijos padeda sukurti galimus laiminčius derinius. Iš viso galimos trys šių funkcijų variacijos – po vieną
kiekvienai princesei. Jos yra tokios:
• „Meilė“: pasirenkamas ir į kitą simbolį pakeičiamas vienas simbolių komplektas.
• „Žvaigždė“: ant tinklelio pridedami vienas arba du laukiniai („wild“) simboliai.
• „Audra“: sunaikinami ir nuo tinklelio pašalinami du simbolių komplektai.
• Kai visiškai užsipildo ekrane matomas matuoklis, paleidžiama funkcija „Princesės trejybė“. Šis matuoklis
pripildomas naudojant laiminčius princesės simbolių derinius. Laukinis („wild“) simbolis gali būti naudojamas
šiuose deriniuose. Kituose deriniuose jis naudojamas nebus. Matuoklį sudaro trys dalys. Pagal minėtas taisykles:
penkivienos rūšies simboliai užpildo visas 3 matuoklio dalis, keturi – užpildo 2 matuoklio dalis, o trys – vieną
matuoklio dalį.
• Kai matuoklis visiškai užpildytas ir daugiau laimėjimų nėra, žaidėjui suteikiamas vienas
nemokamas lošimas. Perstatomas kritimo daugiklis. Naudojant funkciją „Princesės trejybė“,
paleidžiamos ir funkcijos „Meilė“, „Žvaigždė“ ir „Audra“, taip sudarant galimybę laimėti dar
daugiau. Ši seka visada vienoda. Kai po kiekvieno kritimo nebėra daugiau laimėjimų, paleidžiama funkcija
„Merginų galia“ – lošimas tęsiamas įprastai tol, kol nebėra daugiau laimėjimų. Ši seka kartojama tol, kol baigiasi
lošimas ir išnaudojamos visos „Merginų galios“ galios. Visi laimėjimai suskaičiuojami ir išmokami žaidėjui prieš
prasidedant kitam lošimui.
• Tuomet aktyvi princesė vėl virsta princese ant ekrano prieš paleidžiant funkciją „Princesės trejybė“.
• Kai iš tinklelio išvalomi visi simboliai, paleidžiama nemokamų sukimų funkcija. Pasirenkama viena iš trijų
nemokamų sukimų parinkčių. Pasirinkus „Meilės princesę“, suteikiami 4 pradiniai nemokami sukimai, pasirinkus
„Žvaigždės princesę“, suteikiami 5 pradiniai nemokami sukimai, pasirinkus „Audros mergaitę“, suteikiami 8
pradiniai nemokami sukimai. Tuomet tol, kol tęsiasi nemokami sukimai, aktyvinama pasirinkta princesių galia, kuri
paleidžiama per kiekvieną laimėjimo neatnešusį sukimą, kad būtų padėta sudaryti galimus laiminčius derinius.
Tol, kol tęsiasi nemokami sukimai, kritimo daugiklis tarp lošimų nenustatomas iš naujo ir gali išaugti iki x20.
• Nemokamų sukimų funkcija gali būti išplėsta visiškai įkrovus ekrane matomą matuoklį,
taikant pirmiau aprašytas taisykles. „Meilės princesė“ suteikia 4 pradinius nemokamus sukimus, „Žvaigždės
princesė“ suteikia 3 pradinius nemokamus sukimus, „Audros mergaitė“ suteikia 2 pradinius nemokamus sukimus.
Didžiausias nemokamų sukimų skaičius yra 20. Per nemokamus sukimus funkcija „Princesės trejybė“ neaktyvi.
Jei per nemokamus sukimus tinklelis išvalomas, laimimas momentinis laimėjimas – x100 bendro statymo.

Paslaptingasis juokdarys 6000 („Mystery Joker 6000“)
1085. Paslaptingasis juokdarys 6000 („Mystery Joker 6000“) – tai 3 būgnų ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €239 750
Taisyklės:
• Juokdarys gali padėti laimėti pačius didžiausius laimėjimus. Trijų sutampančių simbolių derinys kartu su bet
kokia mokėjimo eilute sudaro laimėjimą.
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• Lošiant pagrindinį lošimą reikia paleisti vieną nemokamą pakartotinį sukimą, kad juokdario simbolis būtų
matomas ant pirmo ir antro būgno, kurie priklauso mokėjimo eilutei iš kairės į dešinę. Tuomet pakartotinis
sukimas bus atliekamas ant trečio būgno, o pirmi du būgnai bus sulaikyti. Kai mokėjimo eilutėje matomi trys
juokdario simboliai, bus paleistas paslaptingasis ratas. Šia funkcija galima laimėti atsitiktinę sumą iki 6000 x
monetos vertės.
• Yra galimybė perkelti visus laimėjimus iš pagrindinio lošimo (įskaitant paslaptingąjį ratą) į supermatuoklio režimą
nuspaudus mygtuką PERKELTI. Statymai supermatuoklio režimu kainuoja dvigubai daugiau negu statymai per
pagrindinį lošimą, tačiau tikimybė laimėti yra didesnė. Negalima keisti statymo lygio prieš patenkant į
supermatuoklio režimą. Kitu atveju galima tęsti pagrindinį lošimą nuspaudus SURINKTI.
• Supermatuoklio režimu: pakartotinio sukimo funkcija išjungta. Tačiau galima paleisti paslaptingąjį ratą, kad du
juokdario simboliai būtų matomi bet kur ant būgnų – šiuo lošimo režimu jie neturi būti mokėjimo eilutėje. Jei
juokdario simboliai išsukami ne mokėjimo eilutėje, bus suteikti trys rato sukimai. Šia funkcija per kiekvieną sukimą
galima laimėti atsitiktinę sumą iki 6000 x monetos vertės. Jei trys juokdariai matomi mokėjimo eilutėje iš kairės į
dešinę, suteikiama 6000 x monetos vertės.
• Jei supermatuoklio suteikiamas laimėjimas yra lygus arba viršija 6000 x monetos vertės, lošimas baigsis.
Grįžtama į pagrindinį lošimą, o laimėjimai automatiškai surenkami ir išmokami. Visi kiti laimėjimai supermatuoklio
režimu gali būti surinkti bet kuriuo etapu nuspaudus mygtuką SURINKTI. Tuomet taip pat grįžtama į pagrindinį
lošimą.

Deimantų sūkurys („Diamond Vortex“)
1086. Deimantų sūkurys („Diamond Vortex“) – tai lošimas, kuris lošiamas šešiakampyje lošimo tinklelyje.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €500 000
Taisyklės:
• Simboliai įkrenta į lošimo tinklelį, kad sukurtų laimėjimus.
• 6 ar daugiau greta sujungtų simbolių vienoje grupėje suteikia laimėjimą.
• Tik didžiausi simbolių grupės laimėjimai yra išmokami. Laimintys simboliai yra pašalinami,
o nauji – užpildo jų vietas.
• Daugkartinės tų pačių simbolių grupės, kurios nėra sujungtos, išmokamos kaip atskiros simbolių grupės.
• Lošime yra 3 koncentriniai žiedai, kurių kiekvienas turi zonos („zone“) ir vietos („spot“)
simbolius. Zonos („Zone“) simboliai randami fiksuotose viršutinėse žiedo pozicijose, o vietos simboliai iš pradžių
randami viršutinėje pozicijoje, iš kurios keliauja į žiedo apačią ir juda aplink žiedą, kol pasiekia zonos simbolį.
• Lošime yra 2 laukiniai („wild“) simboliai, kurie abu pakeičia visus simbolius, išskyrus zonos,
vietos ir premijos („bonus“).
• Centro laukinis („Core wild“) simbolis nuolatos atsiranda tiesiai ant lošimo tinklelio.
Limpantys laukiniai („Sticky wilds“) simboliai gali būti pridėti prie lošimo tinklelio bet kurios simbolių griūties metu
su įprastais simboliais.
• Pasukimo („Rotate“) funkcija aktyvuojama kiekvieno laimėjimo metu. Prieš pat pasirodant
naujiems simboliams: vidinis ir išorinis žiedai sukasi pagal laikrodžio rodyklę, centrinis žiedas – priešais laikrodžio
rodyklę. Zonos simboliai yra visados statiški ir niekad nejuda.
• Vartojimo („Consume“) funkcija leidžia lošėjui padidinti daugiklio skaičių (maksimaliai x20;
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galioja tik laimėjimams su centro laukinio („core wild“) simboliais) kiekvieną kartą, kai limpantis laukinis
pakeičiamas centrinio laukinio simbolio. Kai limpantis laukinis simbolis yra laimėjimo dalis, jis peršoka į gretimą
žiedą, visad judėdamas arčiau centrinio laukinio simbolio. Centrinio laukinio simbolis pakeičia limpantį laukinį
simbolį funkcijos pabaigoje.
• Transformavimo („Transform“) funkcija atsitiktiniu būdu parenka simbolį (išskyrus laukinį
ir premijos) ir, kai visa laimėjimo grupė pasiekta, transformuoja visus įprastus žiede esančius simbolius į vieną
pasirinktą, sukuriant naują laimėjimo grupę.
• Transformavimo funkcija aktyvuojama, kai vietos simbolis pasiekia zonos simbolį. Visi
vietos simboliai atsinaujina transformavus išorinį žiedą.
• Nemokamų sukimų funkcija leidžia centro daugikliui ir vietos simbolio progresijai dalyvauti
daugybėje sukimų.

Auksinis bilietas 2 („Golden Ticket 2“)
1087. Auksinis bilietas 2 („Golden Ticket 2“) – tai 5 būgnų ir 5 eilučių lošimas, kuriame simboliai leidžiasi žemyn,
kad sudarytų laiminčius derinius.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €500 000
Taisyklės:
• Laimėjimai pasiekiami surinkus 3 ar daugiau simbolių vienoje eilėje horizontaliai arba vertikaliai. Visos eilės ir
stulpeliai yra aktyvūs, o simboliai gali būti laiminčios kombinacijos dalimi.
• Po laimėjimo laiminčios kombinacijos pašalinamos iš lošimo tinklelio. Likę simboliai
užpildo tuščias vietas, kad sukurtų naujas laimėjimo kombinacijas.
• Laimėjimo daugiklis padidėja vienu kartu kiekvieno naujo simbolių kritimo metu.
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius ir atsiranda vidurinėje pozicijoje,
kai laiminčios 3 simbolių kombinacijos pašalinamos.
• Daugiklio laukinis („Multiplier Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius ir padidina
laimėjimo galimybę. Galimi daugikliai yra x1, x2 ir x3. Šių simbolių grupė negali būti kombinuota.
• Matuoklis prisipildo, kai laimima su atlikėjų personažų („performer character“) simboliais. Laimėjimai, turintys 3,
4 arba 5 simbolius užpildo matuoklį atitinkamai 1, 2 arba 3 sekcijomis.
• Daugiklio laukiniai („Multiplier Wild“) funkcija gali būti aktyvuota, kai matuoklis pasiekia
3 sekcijas. 1 arba 2 daugiklio laukiniai gali atsitiktinai atsirasti lošimo laukelyje. Daugiklis yra priklausomas nuo
ekrane pasirodančių personažų („character“) simbolių. Ši funkcija gali būti aktyvuota tik vieną kartą per lošimą.
• Personažo („Character“) simboliai pasikeičia po kiekvieno aktyvavimo.
• Nemokami sukimai aktyvuojami surenkant visą premijos („bonus“) simbolių eilę:
• 5 nemokami sukimai suteikia x3 daugiklio laukinį („multiplier wild“)
• 7 nemokami sukimai suteikia x2 daugiklio laukinį („multiplier wild“)
• 9 nemokami sukimai suteikia x1 daugiklio laukinį („multiplier wild“)
• Nemokamų sukimų lošimo metu, užpildžius matuoklį 3 sekcijomis, bus aktyvuotas laimėjimo
sukimas („win spin“) su atitinkamai parinktu daugiklio laukiniu („multiplier wild“). Daugiklis atstatomas į pradinę
parinktį tarp nemokamų sukimų ir laimėjimo sukimų lošimų.
• Laimėjimo sukimų lošimo metu, matuokliui užsipildžius 5 sekcijomis, bus pakartotinai aktyvuoti laimėjimo
sukimai su atitinkamai parinktu daugikliu, tačiau tai neatnaujins daugiklio tarp pasikartojančių laimėjimų iš eilės.
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• Momentiniai laimėjimai suteikiami, kai lošimo tinklelyje nebelieka simbolių.
Testamentas („Testament“)
1088. Testamentas („Testament“) – tai 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 laimėjimo būdų lošimas, kuriame būgnai
išsiplečia iki 2400 mokėjimo eilučių.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €2 000 000
Taisyklės:
• Kaukolės („Skull“) simbolis pasikeičia į laukinį („wild“) simbolį atsitiktinio sukimo metu ir
visuose nemokamuose sukimuose.
• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“).
• Bet kuriame būgne nusileidę 2 sklaidos simboliai aktyvuoja dainos funkciją („song feature“).
Pasibaigus bet kuriai dainos funkcijai, kita dainos funkcija pasirenkama šia seka: juodosios žemės šaknys („dark
roots of earth“), erškėčių sostas („throne of thorns“), šaltas apkabinimas
(„cold embrace“).
• Dainos funkcija susideda iš 3 nemokamų sukimų, kurio kiekvienas turi skirtingas funkcijas.
• Juodųjų žemės šaknų funkcijos metu, jei būgnuose atsiras laukinis simbolis, jis išsiplės į viršų
arba apačią.
• Šalto apkabinimo funkcijos metu, jei būgnuose atsiras laukinis simbolis, jis bus sulaikytas
vietoje iki likusių nemokamų sukimų lošimo pabaigos.
• Erškėčių sosto funkcijos metu būgnai išsiplės į 4-5-6-5-4, suteikdami 2400 laimėjimo būdų.
• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja pakilimo sukimus („rise up spins“) su 9 nemokamais sukimais. Šios
funkcijos metu, jei sklaidos simbolis nusileidžia ant būgnų, jis sunaikina simbolio užlaikymą ir padidina laimėjimo
būdų skaičių.
• Jei užlaikymas sunaikinamas, aktyvuojami testamento sukimai („testament spins“).
• Jei testamento sukimai aktyvuojami, 3 papildomi nemokami sukimai pridedami prie likusių
sukimų skaičiaus. Testamento sukimų funkcijos metu visos dainų funkcijos yra aktyvios.
Ričas Wilde‘as ir Atėnės skydas („Rich Wilde and the Shield of Athena“)
1089. Ričas Wilde‘as ir Atėnės skydas („Rich Wilde and the Shield of Athena“) – tai 5 būgnų ir 10 fiksuotų
laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €1 000 000
Taisyklės:
• Laukinis („Wild“) simbolis yra išreikštas kaip Richas Wilde‘as („Rich Wilde“).
• Sklaidos („Scatter“) simbolis – kaip katės laukinis („cat wilde“). Visi kiti simboliai yra Atėnės skydo („shield of
Athena“), Atėnės šalmo („helm of Athena“), išminties žiedo („ring of wisdom“), drąsos pakabuko („pendant of
courage“) ir auksinės pelėdos („golden owl“) simboliai. Lošime taip pat yra A, K, Q, J, 10 simboliai.
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• Medūzos pakartotinių sukimų funkcija („Medusa re-spin“) yra aktyvi bet kuriame sukime, jei
laukinis Atėnės skydo („Wild Shield of Athena“) simbolis nusileidžia bet kurioje būgnų vietoje ir gali suteikti vieną
medūzos pakartotinį sukimą. Tokiu atveju, Atėnės skydo („shield of Athena“) simbolis pavirs laukiniu simboliu.
• Visi Atėnės skydo simboliai bus užlaikomi tam tikrose pozicijose šalia laiminčių kombinacijų
ir būgnai bus pakartotinai išsukti.
• Jei daugiau Atėnės skydo simbolių arba laiminčių kombinacijų nukris pakartotinio sukimo
metu, šie simboliai bus užrakinti ir būgnai suksis pakartotinai. Šie veiksmai kartosis iki tol,
kol nebeliks Atėnės skydo simbolių arba laiminčių kombinacijų. Tuomet išmokami laimėjimai už visas užrakintas
laiminčias kombinacijas.
• Medūzos pakartotinių sukimų funkcijos metu visi laukiniai ir sklaidos simboliai yra paverčiami į laukinius Atėnės
skydo simbolius.
• Atsirandantys 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai suteikia 10, 12 arba 15 medūzos žvilgsnio nemokamų sukimų
(„medusa‘s gaze free spins“).
• Nemokamų sukimų metu medūzos pakartotiniai sukimai – visada aktyvūs.
• Nemokami sukimai gali būti pakartotinai aktyvuoti atsiradus 3, 4 arba 5 sklaidos simboliams, kurie suteiktų
papildomus 10, 12 arba 15 nemokamų sukimų.
• Jei medūzos pakartotiniai sukimai ir medūzos žvilgsnio nemokami sukimai yra aktyvuoti to paties sukimo metu,
medūzos pakartotiniai sukimai veiks pirmiau, o vėliau lošimas pereis į nemokamų sukimų funkciją.

Atėnės iškilimas („Rise of Athena“)
1090. Atėnės iškilimas („Rise of Athena“) – tai 5 būgnų ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €500 000
Taisyklės:
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) ir atsiranda 2, 3 ir 4
būgnuose.
• Kiekvienas laukinis simbolis suteikia x1, x12 arba x3 daugiklius.
• Daugikliai kaupiami, kai daugiau nei 1 laukinis simbolis atsiranda laimėjimo linijoje, suteikdamas x27 daugiklį.
• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikia 12 nemokamų sukimų. Laukinis simbolis yra lipnus
(„sticky“) iki tol, kol daugiklis baigiasi.
• Kiekvieno sukimo pabaigoje daugiklis sumažėja vienu kartu. Kuomet nebelieka daugiklio, atitinkami laukiniai
simboliai yra pašalinami iš būgnų.
• Papildomi nemokami sukimai negali būti laimėti.
• Sklaidos simbolis nėra aktyvus nemokamų sukimų lošime.

Čarlis Chance‘as susimoka pragare („Charlie Chance in Hell to Pay“)
1091. Čarlis Chance‘as susimoka pragare („Charlie Chance in Hell to Pay“) – tai 3 būgnų ir 5 fiksuotų linijų
lošimas.
Mažiausias statymas: €0,10
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Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €666 600
Taisyklės:
• Lošime galima rasti sklaidos („scatter“) simbolį, kuris atsiranda būgnuose šalia bet
kurio simbolio.
• Daugiausiai išmokantys simboliai, tai klasikiniai pragaro varpeliai („hell‘s bells“), „666“ ir stulpelis („bar“), tuo
tarpu, vynuogės („grapes“), obuolys („apple“) ir vyšnia („cherry“) yra mažiausiai išmokantys simboliai. Laukinis
simbolis pakeičia bet kurį kitą simbolį, kad padidintų laimingų kombinacijų skaičių.
• Laukiniai simboliai su x2 ir x3 daugikliu atitinkamai padidina laimėjimą. Laukinių
daugikliai, esantys toje pačioje laiminčioje eilutėje, yra padauginami iki x27.
• 3 sklaidos simboliai, nusileidžiantys būgnuose, aktyvuoja funkcijų lentos („feature board“)
funkciją, kurios metu lošėjas turi galimybę laimėti momentinį laimėjimą, papildomą sukimą su atsitiktiniu laukiniu
simboliu, papildomą sukimą su atsitiktiniu x2, x3 ar x5 daugikliu, laimintį sukimą („win spin“) arba 8 nemokamus
sukimus. Laiminčio sukimo metu viduriniajame būgne yra „Wild“ simboliai ir 3 būgnas slenkasi tol, kol sudaroma
laiminti kombinacija.
• Nemokamų sukimų lošime sklaidos simboliai yra surenkami vietoj sukimų.
• Funkcijų lentos („Feature Board“) funkcija aktyvinama, kai lošėjas surenka 3 sklaidos
simbolius. Šie simboliai nusileidę nemokamų sukimų metu suteiks 8 nemokamus sukimus.
• Kai „Scatter“ simbolių matuoklis yra užpildomas ir aktyvuojama laimėta funkcija, matuoklis yra atstatomas ir visi
vėliau pasirodę „Scatter“ simboliai pridedami prie matuoklio iš naujo
• Likę nemokami sukimai yra tęsiami po to, kai funkcijos lentos funkcija aktyvinama.
Laukinė katė ir mirusiųjų pražūtis („Cat Wilde and the Doom of Dead“)
1092. Laukinė katė ir mirusiųjų pražūtis („Cat Wilde and the Doom of Dead“) – tai 5 būgnų ir 3 eilių lošimas,
turintis 10 fiksuotų laimėjimo linijų.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €500 000
Taisyklės:
• Laukinis („Wild“) simbolis gali nusileisti bet kurioje būgnų vietoje, išsiplėsdamas, kad
apimtų visus būgnus.
• 3 sklaidos („scatter“) simboliai, atsirandantys 1, 3 ir 5 būgnuose, aktyvuoja 10 nemokamų
sukimų. Lošėjas gali gauti papildomus 10 sukimų, jei pasirodys 3 sklaidos simboliai 1, 3 ir 5 būgnuose.
Nemokamų sukimų skaičius nėra limituotas.
• Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui, pasirenkamas bet kuris daugiausiai arba
mažiausiai išmokantis simbolis, kuris tampa specialiu išsiplečiančiu simboliu („special expanding symbol“),
padengiančiu visas tris pozicijas būgnuose. Simbolis išsiplės tik tuo atveju, jei tai bus laimėjimo kombinacijos
dalis.
• Specialūs išsiplečiantys simboliai nebūtinai turi atsidurti greta vienas kito, kad būtų
užskaityta laiminti kombinacija.
• Laukinis simbolis gali sukurti laiminčią kombinaciją su specialiu išsiplečiančiu simboliu.
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Pinigų ritės („Coils of Cash“)
1093. Pinigų ritės („Coils of Cash“) – tai 7 būgnų ir 2304 laimėjimo būdų lošimas, turintis 6 vertikalius ir 1
horizontalų būgnus.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €3 000 000
Taisyklės:
• Laiminčios kombinacijos yra pašalinamos. Nauji simboliai iškrenta, kad užpildytų tuščias
pozicijas ir suformuotų potencialius naujus laimėjimus. Procesas kartojamas tol, kol sudaromos naujos laiminčios
kombinacijos. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas laimėjimo eilutėje.
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) ir yra randamas tik
horizontaliuosiuose būgnuose.
• Galingasis Būgnas („Power Coil“), tai horizontalusis būgnas, esantis aukščiau 2-5 būgnų.
Kiekviena galingojo būgno simbolio pozicija gali aktyvuoti daugiklį; didėjant daugiklių skaičiui vienu kartu,
kiekvienas simbolis veikia atitinkamus vertikalius būgnus, esančius priešais, daugiklis pasiekia maksimalią ribą –
x5 vienam būgnui.
• Daugikliai atsinaujina prieš kiekvieną sukimą, išskyrus nemokamų sukimų lošimo metu. Daugikliai, kurie gali būti
padauginti vienas iš kito bendrai sumai x625, turi įtakos tik laimėjimams su simboliais, esančiais galingųjų būgnų
pozicijose.
• 3, 4, 5 arba 6 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 10, 15, 20 arba 25 nemokamus sukimus.
• Galingųjų būgnų daugikliai persikelia ir pranyksta tik tada, kai funkcija baigiasi.
• Papildomi 2 nemokami sukimai suteikiami kiekvienam sklaidos simboliui.
• Sklaidos simboliai pasirodo tik vertikaliuosiuose būgnuose.
Blizgantis („Blinged“)
1094. Blizgantis („Blinged“) – tai 5 būgnų ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €500 000
Taisyklės:
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“)
simbolį. Sklaidos simbolis atsiranda tik 1, 3 ir 5 būgnuose.
• Kiekvieno sukimo metu, būgnuose atsirandantys 2 sklaidos simboliai aktyvuoja 1 laimingą
sukimą („win spin“), o 3 sklaidos simboliai – 5 laimingus sukimus.
• Laimingų sukimų funkcija, tai funkcija, kurios metu kiekvienas sukimas garantuoja laimėjimą arba papildomą
sukimą. +1 laimingas sukimas suteikiamas vienam sklaidos simboliui šios funkcijos metu (maksimaliai 20
sukimų).
• Papildomi sukimai aktyvinami, kai nelaiminčios kombinacijos atsiranda laimingų sukimų funkcijos metu, tuomet
papildomi sukimai suteikiami tol, kol lošėjas gauna laiminčią kombinaciją. Daugiklis padidės vienetu kiekvieno
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nelaiminčio sukimo metu. Išsukus laiminčią kombinaciją, surinktas daugiklis aktyvuosis sekančios laimičios
kombinacijos metu.

Žvėriškas laimėjimas („Win-a-Beest“)
1095. Žvėriškas laimėjimas („Win-a-Beest“) – tai 5 būgnų ir 256 laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €1 000 000
Taisyklės:
• Žvėries funkcija („Beest mode“) aktyvuos ir pakeis bet kurį sukimą, įskaitant ir nemokamus
sukimus. Būgnai išsiplečia iki 1024 laimėjimo linijų. Ant tokio sukimo nusileisti gali tik „žvėriško laimėjimo“,
laukiniai („wild“), laukinio daugiklių („multiplier wilds“) ir sklaidos („scatter“) simboliai.
• Žvėries funkcijos sukimai („Beest mode spins“) aktyvuojami, kai 3 ar daugiau sklaidos simbolių nusileidžia
žvėries funkcijos metu. 3, 4, 5 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 4, 6, 8 žvėries funkcijos sukimus.
• Žvėries funkcijos sukimai, tai nemokami sukimai, kurių metu aktyvi gali būti tik žvėries funkcija. Neribotas
žvėries funkcijos sukimų skaičius gali būti aktyvintas pakartotinai.
• Paniško bėgimo sukimai („Stampeding spins“), tai nemokami sukimai, kurių metu būgnai išsiplečia, suteikdami
1024 laimėjimo linijas. Ši funkcija turi būti aktyvuota tik standartinio sukimo metu. 3, 4, 5 sklaidos simboliai
atitinkamai suteikia 2, 12, 20 nemokamų sukimų.
• Neribotas nemokamų sukimų skaičius gali būti aktyvintas pakartotinai. Žvėries funkcijos
sukimai gali būti aktyvuoti kartu su paniško bėgimo sukimais, jei žvėries funkcija – aktyvi.
• Jei žvėries funkcijos sukimai aktyvuojami, sukimai veikia atskirai nuo paniško bėgimo
sukimų.
• Paniško bėgimo sukimai tęsiami, kai žvėries funkcijos sukimų lošimas baigiamas.

Helovinas („Helloween“)
1096. Helovinas („Helloween“) – tai 5 būgnų ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €500 000
Taisyklės:
• Besileidžiantys sklaidos simboliai ant 1, 3 ir 5 būgnų aktyvuoja 7 Raktų Sergėtojo („Keeper of the Seven Keys“)
funkciją, kurioje galima papildomai aktyvuoti vieną iš 7 funkcijų.
• Kiekviena funkcija suteikia 5 nemokamus sukimus, išskyrus helovino nemokamus sukimus („helloween free
spins“), kurie suteikia 7 nemokamus sukimus.
• Sklaidos („Scatter“) simboliai veikia kaip laukiniai („wilds“), tačiau nėra galimi „Aš Gyvas“ („I‘m Alive“), ateities
pasaulio („future world“), nemokamo erelio skrydžio („eagle fly free“), daktaro Steino („Dr Stein“), laiko žygio
(„march of time“) ir „Aš noriu išeiti“ („I want out“) funkcijų metu.
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• „Aš Gyvas“ („I‘m Alive“) funkcijos metu laukiniai simboliai yra laikomi vienoje pozicijoje ir tuomet išsiplečia
aukštyn arba žemyn kiekviename sukime, o prisipildžius būgnui simboliai dingsta kito sukimo pradžioje.
• Ateities pasaulio („Future world“) funkcijos metu bet kurie laukiniai simboliai išsiplės, užpildydami būgnus.
• Nemokamo erelio skrydžio („Eagle fly free“) lošimo metu vienas laukinis simbolis patenka ant būgnų
kiekviename nemokamame sukime, o likę laukiniai pasilieka būgnuose bei keičia pozicijas kiekviename sukime.
• Daktaro Steino („Dr Stein“) funkcijoje visi atsitiktiniu būdu parinkti karališki simboliai
būgnuose pavirs laukiniais („wild“) simboliais.
• Laiko žygio („March of time“) funkcijoje laukiniai simboliai yra laikomi būgnuose ir tuomet pajuda viena pozicija į
kairę kiekvieno sukimo metu, o kai pasiekia 1 būgną, simboliai dingsta sekančio sukimo pradžioje.
• „Aš noriu išeiti“ („I want out“) funkcijoje laukiniai simboliai besileisdami ant būgnų išsiplečia. Helovino nemokami
sukimai („Helloween free spins“) suteikia 7 nemokamus sukimus su galimybe gauti 7 Raktų Sergėtojų
pakartotinius sukimus.
• Helovino nemokamų sukimų metu išsukti sklaidos simboliai yra renkami ir pildo specialią matuoklę.7 Raktų
Sergėtojo („The Keeper of the Seven Keys“) funkcijos ratas aktyvuojamas surinkus 3 sklaidos simbolius.
Funkcijos ratas veikia taip pačiai, kaip ir pagrindiniame lošime. Dar kartą aktyvavus nemokamus sukimus, prie
turimų nemokamų sukimų pridedami dar 7 nemokami sukimai. Kai sklaidos simbolių matuoklė užpildoma, ji
atstatoma iki 0 ir sklaidos simboliai renkami iš naujo. Pasibaigus nemokamiems sukimams ir funkcijoms,
laimėtoms nemokamų sukimų metu, yra galimybė laimėti laimėjimo daugiklį, kuris gali būti x2, x3, x5 arba x10.
Rašalo dama („Madame Ink“)
1097. Rašalo dama („Madame Ink“) – tai 5 būgnus ir 243 laimėjimo būdus turintis lošimas.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €500 000
Taisyklės:
• Atsitiktinių sukimų metu laukinis rašalo („wild ink“) simbolis gali išsiplėsti nusileisdamas, kad pakeistų visus
simbolius laukinių būgnuose („reel wild“).
• Laukinio rašalo („Wild ink“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“).
• Atsitiktiniuose sukimuose paslapties damos būgnų (madame‘s mystery reel“) simbolis atsiranda centriniame
būgne. Paslapties damos būgnų simboliai transformuojasi į 3 sutampančių, didžiausius laimėjimus išmokančių,
tatuiruočių simbolių grupę.
• Visi paslapties („mystery“) simboliai būgnuose transformuojasi, kad sutaptų su kitais simboliais.
• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsirandančių būgnuose, aktyvuos nemokamus sukimus. 12 nemokamų sukimų
su laukinių rašalo („wild ink“) funkcija bus aktyvuota ant kiekvieno nusileidusio laukinio simbolio. 6 nemokami
sukimai su paslapties damos („madame‘s mystery“) funkcija bus aktyvuoti kiekvieno sukimo metu.
• 3 nemokami sukimai kartu su paslapties damos simboliu aktyvuojami kiekvieno sukimo metu, o laukinio rašalo
(„wild ink“) funkcija aktyvuojama kiekvienąkart nusileidus laukiniam simboliui.
Radioaktyvieji 2 („Reactoonz 2“)
1098. Radioaktyvieji 2 („Reactoonz 2“) – tai 7 būgnų ir 7 eilučių lošimas.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
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Didžiausias laimėjimas: €508 300
Taisyklės:
• Laimėjimai suteikiami surinkus 5 arba daugiau simbolių grupes, kurios po laimėjimo yra pašalinamos ir nauji
simboliai užpildo tuščias vietas.
• Simbolių griūtis tęsiasi iki tol, kol nebelieka laimėjimų.
• Atsitiktinis vienos akies („one-eyed“) simbolis atsiranda kiekviename lošime. Jei šie simboliai sukuria laimėjimą,
vienas elektrinis laukinis („electric wild“) simbolis yra sukuriamas kiekvienoje seniau pašalinto simbolio pozicijoje.
• Fluktometro („Fluctometer“) funkcija surenka visus kintančius simbolius ir suteikia 1, 2 arba 3 elektrinius
laukinius simbolius atsitiktiniu būdu, kai visi laimėjimai išmokėti.
• Kvantometro („Quantumeter“) funkcija turi 4 lygius ir gali talpinti iki135 įkrovos („charge“)
simbolių:
• 1 lygis reikalauja surinkti 55 įkrovos („charge“) simbolius;
• 2 lygis reikalauja surinkti 85 įkrovos („charge“) simbolius;
• 3 lygis reikalauja surinkti 110 įkrovos („charge“) simbolių;
• 4 lygis reikalauja surinkti 135 įkrovos („charge“) simbolius;
• Kvantometro funkcija tęsiama net ir po to, kai yra išleidžiami energūnų („energoon“) simboliai, tačiau gargantūnų
(„gargantoon“) simboliai panaikina šią funkciją.
• Jei kvantometro funkcija pasiekia 3 lygį, gargantūnų laukiniai („gargantoon wilds“) simboliai išleidžiami į lošimo
tinklelį. 2 lygis išleidžia vieną 2x2 energūno laukinį („energoon wild“) simbolį, kurio kaina yra 30 įkrovos simbolių.
1 lygis išleidžia 4 1x1 energūnų laukinius simbolius, kurių kaina yra 55 įkrovos simboliai.
• Jei kvantometro funkcija pasiekia 3 lygį, gargantūnų laukiniai („gargantoon wilds“) simboliai
išleidžiami į lošimo laukelį.
• 4 kvantometro lygis prideda x2 laimėjimo daugiklį visiems laimėjimams, tačiau tik vienas laimėjimo daugiklis gali
būti panaudotas kiekvienai laiminčiai simbolių grupei. 3 lygis išleidžia vieną 3x3 gargantūno laukinio simbolį. Po
to, kai šis simbolis aktyvuoja simbolių griūtį, jis pakeičiamas dvejais 2x2 gargantūnų laukiniais simboliais. Po to,
kai pastarasis simbolis aktyvuoja simbolių griūtį, jis pakeičiamas devyniais 1x1 gargantūnų laukiniais simboliais.•
Laukinių poros sprogimas („Wild pair explosion“) aktyvuojamas, kai yra 2 arba daugiau elektrinių laukinių simbolių
likusių tinklelyje, po to kai susumuojami visi surinkti laimėjimai ir pasibaigia visos fluktometro ar kvantometro
aktyvuotos funkcijos. Atsitiktine tvarka parenkami 2 elektriniai laukiniai simboliai. Jei parinkti simboliai yra šalia
vienas kito, tuomet panaikinami visi kiti tinklelyje esantys simboliai, išskyrus laukinius simbolius. Jei parinkti
simboliai nėra šalia vienas kito, tuomet panaikinami visi vienos akies simboliai ir dviejų akių simboliai, esantys
tarp parinktų elektrinių laukinių simbolių.
• Nepakrauti laukiniai simboliai gali įkristi į lošimo tinklelį bet kuriuo metu. Jie nesudaro laiminčių kombinacijų,
tačiau gali tapti elektriniais laukiniais simboliais.

Triušio urvo turtai („Rabbit Hole Riches“)
1099. Triušio urvo turtai („Rabbit Hole Riches“) – tai 3 būgnų ir 5 fiksuotų laimėjimo eilių lošimas.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €500 000
Taisyklės:
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• Sklaidos („Scatter“) simbolis gali atsirasti ant bet kurio simbolio viršaus pagrindiniame ir karalienės armijos
nemokamų sukimų („queen‘s army free spins“) lošimuose.
• 3 sklaidos („scatter“) simboliai aktyvuoja triušio urvo premijos („rabbit hole bonus“) lošimą.
Premijos („Bonus“) simboliai išrinks, kuri nemokamų sukimų funkcija bus suteikta lošėjui. Kiekvienas triušio urvo
simbolis yra susijęs su tam tikra funkcija:
• Žalias triušio urvo („Green rabbit hole“) simbolis yra arbatos vakarėlio pasirenkamos premijos („tea party pick
bonus“) funkcija;
• Mėlynas triušio urvo („Blue rabbit hole“) simbolis yra Česterio katės pakartotinio sukimo („Cheshire cat re-spins“)
funkcija;
• Geltonas triušio urvo („Yellow rabbit hole“) simbolis yra bokšto jėgos nemokamų sukimų funkcija;
• Raudonas triušio urvo („Red rabbit hole“) simbolis yra karalienės armijos nemokamų sukimų („queen‘s army free
spins“) funkcija.
• Arbatos puodelio vakarėlio pasirenkamos premijos („Teacup party pick bonus“) funkcija suteikia 1 nemokamą
sukimą kartu su 1 daugiausiai išmokančiu simboliu. Po šio sukimo, lošėjas galės rinktis tarp 4 arbatos puodelio
(„teacup“) simbolių.
• Pasirinkus arbatos puodelio („teacup“) simbolį bus atskleistas vienas iš daugiausiai išmokančių simbolių;
kiekvienas toks simbolis būgnuose suteiks momentinį laimėjimą arba x2, x4, x6 arba x8 daugiklius bendram
statymui.
• Česterio katės pakartotinių sukimų („Cheshire cat re-spins“) lošime lošėjui bus suteiktas 1 pakartotinis sukimas.
Česterio katės laukinis („Cheshire cat wild“) simbolis yra aktyvus šios funkcijos metu. Jis atsiras pirmajame
nemokamame sukime ir garantuos laimėjimą.
• Kiekvienas laimintis sukimas suteiks papildomą pakartotinį sukimą. Funkcija pasibaigs, kai nebeliks laiminčiųų
kombinacijų.
• Pakartotinių sukimų skaičius nėra limituotas.
• Bokšto jėgos nemokamuose sukimuose („Tower power free spins“) lošimas suteiks 7 nemokamus sukimus.
• Raudono bokšto („Red tower“) ir balto bokšto („white tower“) laukiniai simboliai yra aktyvūs šios funkcijos metu,
pakeisdami standartinius laukinius. Šios funkcijos pradžioje lošėjas turės pasirinkti raudoną arba baltą bokštą.
Nemokamų sukimų lošime galima rinkti bokšto („tower“) simbolius būgnuose.
• Jei lošėjo pasirinktas bokšto simbolis surinks daugiausiai efektų nemokamų sukimų lošimo pabaigoje, jam bus
suteiktas x2 daugiklis funkcijos laimėjimui.
• Karalienės armijos („Queen‘s army“) funkcijoje lošėjui suteikiami pradiniai 8 nemokami sukimai; karalienės
laukiniai („queen wild“) simboliai pakeičia standartinius laukinius simbolius. Tik karalienės laukiniai ir karalienės
armijos simboliai atsiranda būgnuose šios funkcijos metu.
• Jei nemokamame sukime iškrenta 3 sklaidos simboliai, lošėjui suteikiami papildomi 3 nemokami sukimai.
• Kiekvienos laimėjimo linijos laimėjimo daugiklis padidės vienu kartu.
• Daugiklis bus aktyvus ir kituose nemokamuose sukimuose.

Ledo Džokeris („Ice Joker“)
1100. Ledo Džokeris („Ice Joker“) – tai 5 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €300 000
Taisyklės:
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• Specialus laukinis („Special wild“) simbolis yra išreikštas kaip ledo džokeris („ice joker“),
sklaidos („Scatter“) simbolis – kaip snaigė („snowflake“).
• Kiti simboliai yra laukinis („wild“), septynetas („7“), žvaigždė („star“), luitas („bar“), slyva („plum“), vynuogės
(„grapes“), citrina („lemon“) ir vyšnia („cherry“).
• Laukinis simbolis gali atsirasti tik 2, 3 ir 4 būgnuose, tačiau negali atsirasti pakartotiniuose sukimuose.
• Kai ledo džokerio simbolis nusileidžia būgnuose, jis suteikia 3 ledinius pakartotinius sukimus
(„frozen re-spins“).
• Ledo džokerio simbolis yra limpantis simbolis ir išsiplečia su kiekvienu pakartotiniu sukimu. Šis simbolis yra
pašalinamas, vos tik užpildo būgną.
• Nusileidęs papildomas ledo džokeris atnaujina likusius pakartotinius sukimus iki 3. Viso lošėjas vieno lošimo
metu gali gauti 50 pakartotinių sukimų.
• Papildomi ledo džokerio simboliai gali nusileisti būgnuose su jau išsiplėtusiu ledo džokeriu; tokiu atveju naujas
ledo džokerio simbolis turės pirmenybę, o senasis ledo džokerio simbolis bus pašalintas tarp pakartotinių sukimų.
• Jei ledo džokeris nusileis būgno centre, jis išsiplės aukštyn arba žemyn. Ledo džokerio simbolis gali nusileisti tik
2, 3 arba 4 būgne.
• Žiemos ratas („Winter wheel“) aktyvuojamas, kai sklaidos („scatter“) simbolis nusileidžia 1, 3 ir 5 būgne. Lošėjui
suteikiamas vienas nemokamas sukimas, 2-7 ledo džokerio simboliai gali būti surinkti žiemos rate.
• Vienas nemokamas sukimas išnaudojamas ir, jei ledo džokeris neišsukamas, vienas iš surinktų ledo džokerio
simbolių pridedamas į būgnus iraktyvuoja ledinius pakartotinius sukimus („frozen re-spins). Bendras surinktų ledo
džokerio simbolių skaičius sumažinamas vienu kartu.
• Jei nusileidžia daugiau ledo džokerio simbolių ledinių pakartotinių sukimų funkcijos pabaigoje, vienas iš surinktų
ledo džokerio simbolių pridedamas prie būgnų, išskyrus tuos atvejus, kai jų nebelieka.

Naujųjų Metų turtai („New Year Riches“)
1101. Naujųjų Metų turtai („New Year Riches“) – tai 5 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €500 000
Taisyklės:
• Vidurnakčio laikrodis („Midnight clock“) yra sklaidos („scatter“) simbolis, laukinis („wild“) simbolis išreikštas kaip
šampanas („champagne“), o įžymios vietos („famous landmarks“) simbolis - kaip vienas iš daugiausiai išmokančių
simbolių.
• Baliono korta („Balloon card“), tai mažiausiai išmokantis simbolis.
• 3 sklaidos simboliai, nusileidę ant būgnų, aktyvuoja Naujųjų metų nemokamus sukimus („New year free spins“)
su 10 nemokamų sukimų. Funkcija prasideda su x2 daugikliu ir prideda šį daugiklį ant visų tolimesnių sukimų.
• Nemokamų sukimų metu:
• 1 sklaidos simbolis suteikia 2 pakartotinius sukimus;
• 2 sklaidos simboliai suteikia 4 pakartotinius sukimus;
• 3 sklaidos simboliai suteikia 6 pakartotinius sukimus.
• Pakartotinių sukimų metu sklaidos simboliai neatsiranda.

Sušalę brangakmeniai („Frozen Gems“)
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1102. Sušalę brangakmeniai („Frozen Gems“) – tai 5 būgnų ir 8748 laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €1 000 000
Taisyklės:
• Lošime yra premijos simboliai, kurie gali suteikti unikalius efektus žemiau esantiems būgnams ir daugiklio
funkcija, kuri suteikia x1 daugiklį kiekvienai papildomai simbolių griūčiai (daugina visus laimėjimus, tačiau grįžta į
pradinę padėtį kiekvieno sukimo pradžioje).
• Premijos („bonus“) simboliais gali tapti:
• daugiklio x2 skilimo sklaidos („splitting scatter“) simboliai;
• 2 premijos laukiniai („bonus wild“) ir 1 daugiklio x3 skilimo sklaidos („splitting scatter“) simboliai;
• 1 premijos laukinis („bonus wild“) ir 2 daugiklio x3 skilimo sklaidos („splitting scatter“) simboliai.
• Šių simbolių pasiskirstymas gali būti pakeistas atsitiktinai kiekvieno naujo sukimo pradžioje.
• Visiems premijos simboliams užšalus, reikalingi 3 laimintys simboliai arba sklaidos simbolis, kad būgnuose būtų
aktyvuojamas unikalus efektas.
• Premijos laukinių („bonus wild“) simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus laukinį („wild“). Skilimo sklaidos
(„splitting scatter“) simboliai perskelia visus simbolius į 2 arba 3, padidindamas laimėjimų būdų skaičių.
• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja sušalusius sukimus („frozen spins“) su 9 pradiniais nemokamais sukimais, tačiau
kiekvienas sklaidos simbolis suteikia 1 papildomą sukimą.
• 3 sklaidos simboliai suteikia x5 daugiklį statymo išmokėjimui, kol kiekvienas tolimesnis sklaidos laimėjimas
suteikia dar daugiau papildomų daugiklių statymo išmokėjimams.
• Sklaidos laimėjimai nėra dauginami iš daugiklio.
• Nemokamų sukimų ir daugiklio skaičius nėra ribotas.

Klounas Montis 3 („3 Clown Monty“)
1103. Klounas Montis 3 („3 Clown Monty“) – tai 5 būgnų ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €2 000 000
Taisyklės:
• Kai daugiklio matuoklis („Multiplier meter“) yra aktyvus, laukiniai („wild“) simboliai tampa daugiklių laukiniais
(„multiplier wilds“) simboliais, turinčiais tokias vertes – 2x, 3x, 4x, 5x, 10x ir 25x. Bet kuris daugiklių laukinio
simbolio laimėjimas dauginamas iš atitinkamos vertės.
• Daugiau nei vienas daugiklio laukinis simbolis, esantis laiminčioje linijoje, padaugina laimėjimą iš atitinkamos
vertės, nurodytos ant laukinio simbolio.
• Sklaidos („scatter“) simbolis gali nusileisti bet kurioje būgnų vietoje.
• 2 sklaidos simboliai aktyvuoja dalintojo pasirinkimo („dealer choice“) funkciją ir 3 ar daugiau nemokamų sukimų.
• Dalintojo pasirinkimo funkcija atsitiktiniu būdu suteikia sklaidos arba 2-6 laukinius simbolius.
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• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja parinkimo („Pick“) funkciją, kurios metu suteikiami 5, 7 arba 9 nemokami sukimai;
4 sklaidos simboliai atsitiktiniu būdu suteikia 7, 9 arba 10 nemokamų sukimų; 5 sklaidos simboliai atsitiktiniu būdu
suteikia 9, 10 arba 12 nemokamų sukimų.
• Daugiklio matuoklio vertė, aktyvuotame nemokamame sukime, yra užfiksuojama iki pat sukimų pabaigos.
• Lošėjas taip pat gali laimėti +3 Mončio sukimus arba grįžti į nemokamų sukimų lošimą.

Pašėlusi katė Saulės Dievo užtemime“ („Cat Wilde in the Eclipse of the Sun God“)
1104. Pašėlusi katė Saulės Dievo užtemime“ („Cat Wilde in the Eclipse of the Sun God“) – tai 5 būgnų, 3 eilučių ir
20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €550 000
Taisyklės:
• Laukiniai („Wild“) simboliai gali nusileisti bet kurioje būgnų vietoje, užpildydami visą būgną.
• 3 sklaidos („scatter“) simboliai, atsirandantys 1, 3 ir 5 būgnuose, aktyvuoja 10 nemokamų sukimų.
• Nemokamų sukimų skaičius nėra ribotas.
Bulius kinų parduotuvėje („Bull in a China Shop“)
1105. Bulius kinų parduotuvėje („Bull in a China Shop“) – tai 5 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €580 000
Taisyklės:
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“)
simbolį.
• Atsiradęs būgnuose, laukinis simbolis, suteikia 1 iš 3 atsitiktinių specialiųjų efektų:
• Laimingas bulius („Happy Bull“) – suteikia 2-6 laukinius simbolius;
• Išdidus bulius („Proud Bull“) – suteikia 1-5 sukrautus laukinius („stacked wilds“) simbolius;
• Piktas bulius („Angry Bull“) – suteikia 2-6 2x daugiklių laukinius („multiplier wilds“) simbolius.
• Nemokamų sukimų rėžimas aktyvuojamas, kai sklaidos simbolis nusileidžia 1, 3 ir 5 būgnuose. Pasirinkus 1 iš 3
specialiųjų efektų papildomai suteikiama 10 nemokamų sukimų.
• Laimingų nemokamų sukimų („Happy free spins“) metu, kai laukinis simbolis nusileidžia būgnuose, laukinių
simbolių skaičius padidėja 1 iki maksimaliai 14. Pradinis laukinių simbolių skaičius – 2.
• Išdidžių nemokamų sukimų metu („Proud free spins“), kiekvieną kartą atsiradus laukiniam simboliui, suteikiami
1-5 sukrauti laukiniai simboliai.
• Piktų nemokamų sukimų („Angry Free Spins“) metu, kiekvieną kartą atsiradus laukiniam simboliui, suteikiami 214 daugiklio laukinių simbolių. Atsitiktiniu būdu parenkamas vienas iš šių daugiklių – 2x, 3x, 5x ar 10x.
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• Nemokamų sukimų funkcija gali būti aktyvuota pakartotinai tik tuo atveju, jei suteikiama papildomų 10
nemokamų sukimų.
• Sklaidos simboliai pašalinami, kai baigiamas pakartotinių sukimų lošimas.
Supakuoti ir išgryninti („Pack & Cash“)
1106. Supakuoti ir išgryninti („Pack & Cash“) – tai 5 būgnų ir 1024 laimėjimo būdų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €1 000 000
Taisyklės:
• Simboliai lošimo laukelyje krenta iš dešinės į kairę bei yra pašalinami, o nauji simboliai užpildo tuščias vietas.
Šis procesas tęsiamas, kol susidaro laiminčios kombinacijos.
• Išmokama tik už didžiausią laiminčią kombinaciją.
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolius, ir gali atsirasti
bet kuriame būgne.
• Skubių siuntų („Express package“) simboliai atsiranda būgnuose atsitiktiniu būdu bet kuriame sukime. Kuomet
šie simboliai atsiranda būgnuose, visi skubių siuntų simboliai transformuojami, kad atskleistų tokį pat atsitiktinį
simbolį.
• Specialaus pristatymo („special delivery“) funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu, kai sukimai neatneša laimėjimų.
Suteikiamas 1 iš 2 efektų, kuris garantuoja naują laiminčią kombinaciją. Efektai gali būti aktyvuoti daugybe kartų
per vieną sukimą, bet kuria tvarka, su nustatytu 3 efektų per 1 sukimą limitu. Galimi efektai:
• Papildomas laukinis („Extra wild“): 1 laukinis simbolis nusileidžia į atsitiktinę poziciją pirmuose 3 vertikaliuose
būgnuose, iš kairės į dešinę. Papildomas laukinis simbolis negali pakeisti jokių tame lošime egzistuojančių
laukinių arba sklaidos simbolių.
• Simbolių naikintojas („Symbol remove“): atsitiktinis simbolis (išskyrus laukinį arba sklaidos simbolius) yra
pašalinamas iš lošimo laukelio. Laimėjimo daugiklis nėra padidinamas panaikinus simbolį, išskyrus tą atvejį, jei jis
yra laiminčios kombinacijos dalis.
• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją. Pradinių sukimų skaičius priklauso nuo
sklaidos simbolio padėties lošimo tinklelyje: už kiekvieną horizontalią dešiniąją poziciją suteikiamas 1 sukimas.
Galimas sukimų skaičius yra 3-20.
• Nemokamų sukimų lošimo metu, laimėjimo daugiklis perkeliamas ir atstatomas tik po to, kai funkcija baigiasi.
Papildomi nemokami sukimai suteikiami už kiekvieną sklaidos simbolį, kurie taip pat priklauso nuo sklaidos
simbolio išsidėstymo lošimo tinklelyje. Maksimalus
nemokamų sukimų skaičius – 75.
Žaliasis riteris („The Green Knight“)
1107. Žaliasis riteris („The Green Knight“) – tai 5 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €1 000 000
Taisyklės:
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• Žaliojo riterio („Green knight“) simbolis gali nusileisti bet kurioje būgnų vietoje. 3 ar daugiau žaliojo riterio
simbolių aktyvuoja 5 nemokamus sukimus.
• Laukinis („wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus žaliojo riterio ir specialiuosius žaliojo riterio
simbolius.
• Skydo („Shield“) simbolis gali atsirasti kaip laukinio daugiklio („multiplier wild“) arba bet kuris kitas simbolis.
Galimos daugiklio vertės: 2x, 5x, 10x, 25x ir 100x. Jei skydo simbolis pakeičia kitą simbolį kaip laukinį daugiklį,
tuomet jis daugins laimėjimą iš daugiklio vertės, nurodytos ant skydo simbolio.
• Nemokamų sukimų lošime skydo simbolis garantuotai atsiranda kaip laukinis daugiklis - pradedant nuo 2x
daugiklio. Kiekvienas sekantis nemokamas sukimas progresyviai didina laukinį daugiklį.
• Nemokamų sukimų lošime, specialusis žaliojo riterio simbolis pakeičia žaliojo riterio simbolį. Jei 2 ar daugiau
specialiojo riterio simbolių nusileidžia nemokamame sukime, tuomet suteikiami 5 skydo sukimai. Tokiu atveju,
nemokami sukimai laikinai sustabdomi ir prasideda skydo sukimų lošimas.

Pražūties namai 2: kripta („House of Doom 2 The Crypt“)
1108. Pražūties namai 2: kripta („House of Doom 2 The Crypt“) – tai 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų
lošimas.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €600 000
Taisyklės:
• Pagrindinio lošimo metu, dvasios vartų („spirit gate“) funkcija gali atsitiktiniu būdu atsirasti būgnuose. Jei laukinis
(„wild“) simbolis atsiranda dvasios vartų funkcijos paveiktame būgne, šis simbolis išsiplečia ir aktyvuoja 1
pakartotinį sukimą su specialiu premijos („bonus“) simboliu.
• Prakeikto laukinio Karalienės („Queen of the damned wild“) simbolis, nusileidęs dvasios vartų funkcijos metu,
suteikia šią funkciją likusiems būgnams.
• Ugnies meilužės laukinis („Fire mistress wild“) simbolis, nusileidęs dvasios vartų funkcijos metu, suteikia
atsitiktinį daugiklį, kuris gali būti vienas iš šių: 2x, 3x, 5x arba 10x.
• Metalo kunigės laukinis („Metal priestess wild“) simbolis, nusileidęs dvasios vartų funkcijos metu, paverčia visus
ritualo relikvijos („ritual relic“) simbolius į kaukolės („skull“) simbolį.
• Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti nusileidus 3 sklaidos („scatter“) simboliams 1, 3 ir 5 būgnuose.
• Kriptos sukimai („Crypt spins“) gali būti aktyvuoti pagrindinio ir nemokamų sukimų lošimo metu 3 atnaujintų
sklaidos („upgraded scatter“) simbolių. Atnaujinti sklaidos simboliai gali nusileisti, kai bent viena dvasios vartų
funkcija yra aktyvi bet kuriame būgne. Kriptos sukimai turi unikalų laukinį simbolį – vienybės dvasia („spirit of
unity“). Kai vienybės dvasios simbolis nusileidžia dvasios vartų funkcijos metu, lošėjui suteikiamas pakartotinis
sukimas su ugnies meilužės, metalo kunigės ir prakeiktos premijos karalienės („queen of damned bonus“)
simboliais.
Ričas Wilde‘as ir mirties amuletas („Rich Wilde and the Amulet of Dead“)
1109. Ričas Wilde‘as ir mirties amuletas („Rich Wilde and the Amulet of Dead“) – tai 5 būgnų, 3 eilučių ir 10
laimėjimo linijų lošimas.
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Mažiausias statymas: €0,01
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €500 000
Taisyklės:
• Sklaidos („Scatter“) simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje.
• Laukinės sklaidos („Wild scatter“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius (išskyrus specialųjį išsiplečiantį
(„special expanding“) simbolį), kad suformuotų laiminčias kombinacijas. Sklaidos simbolio laimėjimai yra
dauginami iš bendros statymo sumos ir pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.
• Toto laukinis („Thoth wild“) simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose. Toto laukinis simbolis gali atsirasti kaip
simbolių grupė ir aktyvuoti Toto daugiklio („Toth multiplier“) funkciją.
• 1, 2 arba 3 pilnai sukrauti Toto laukiniai simboliai atitinkamai aktyvuoja 2x, 3x arba 5x daugiklius. Aktyvuotas
daugiklis pritaikomas visiems aktyvaus sukimo laimėjimams. Toto daugiklis visada prieinamas pagrindinio ir
nemokamų sukimų lošimo metu. Aktyvuotas daugiklis taip pat gali būti pritaikomas sklaidos simbolio laimėjimams.
• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja pradinius 10 nemokamų sukimų. Prieš prasidedant nemokamų sukimų
lošimui, atsitiktinis daugiausiai išmokantis arba karališkasis simbolis parenkamas tapti specialiuoju išsiplečiančiu
simboliu iki pat nemokamų sukimų lošimo pabaigos.
• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja papildomus 10 nemokamų sukimų.
• Lošime taip pat yra Statymo („Gamble“) funkcija, kurios metu lošėjas turi galimybę padidinti savo laimėjimą,
atspėjus paslėptos kortos skaičių arba spalvą. Statymo lošimas gali būti lošiamas maksimaliai 5 kartus iš eilės.
Ugninė rupūžė („Fire Toad“)
1110. Ugninė rupūžė („Fire Toad“) – tai 5 būgnų ir 1024 laimėjimo būdų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €500 000
Taisyklės:
• Jonvabalio sklaidos („Firefly scatter“) simbolis veikia taip pat, kaip laukinis („wild“) simbolis ir gali pakeisti visus
kitus simbolius.
• Lošime yra 5 skirtingi varlės („toad“) simboliai ir 4 Havajų temos kortos simboliai.
• Didžiausias varlės simbolis yra daugiausiai išmokantis simbolis, tuo tarpu mažiausias varlės simbolis –
mažiausiai išmokantis simbolis.
• Jei 2 sklaidos („scatter“) simboliai nusileidžia ant būgnų, varlės simbolis yra parenkamas atsitiktiniu būdu, o visi
kiti mažesni varlės simboliai pavirs į pasirinktą simbolį.
• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai suteikia 9, 12 arba 15 sukimų Nemokami sukimai prasideda su mažiausiu varlės
simboliu.
• Nemokamų sukimų funkcija gali būti aktyvuota neribotą kiekį kartų.
• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai suteikia 3, 4 arba 5 papildomus nemokamus sukimus.
• Nemokamų sukimų funkcijoje, kiekvieno aktyvavimo metu, varlės simbolis padidėja vienu kartu iki tol, kol
pasiekia didžiausią galimą simbolio dydį.
Brangakmeniai 2 („Gemix 2“)
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1111. Brangakmeniai 2 („Gemix 2“) – tai 7 būgnų ir 7 eilučių lošimas, kuriame simboliai krenta žemyn, kad
suformuotų laiminčius derinius.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €750 000
Taisyklės:
• Laiminčios kombinacijos pasiekiamos surinkus 5 ar daugiau simbolių, susijungusių į simbolių grupę horizontaliai
arba vertikaliai.
• Laimintys simboliai pašalinami, o nauji – užpildo tuščias vietas.
• Lošimas tęsiamas, kol nebelieka naujų laiminčių kombinacijų.
• Visi laimėjimai prisideda prie didėjančio kristalų matuoklio. Kai kristalų matuoklis yra užpildytas ir nebelieka
naujų laiminčių kombinacijų, aktyvuojama kristalų krūvio („crystal charge“) funkcija, suteikianti vieną iš šių efektų:
• Grandinės žaibavimas: 2 vienas priešais kitą, kampe esantys, simboliai šauna elektros krūvį, pataikydami į
simbolius. Šie simboliai transformuojami į vieną kampinį simbolį.
• Šviesos spindulys („Light Beam“): šviesos spinduliai šaudo vertikaliai arba horizontaliai iš simbolio į lošimo
laukelį. Visi simboliai, esantys paveiktuose būgnuose arba eilutėse transformuojami į kitus simbolius.
• Nova sprogimas („Nova Blast“): simbolis parenkamas lošimo laukelyje ir susprogdinamas. Greta esantys
simboliai yra pašalinami po šio sprogimo. Sprogimas tuomet atsitraukia ir sukuria naują simbolių grupę, kuri
susideda iš tų pačių simbolių.
• Po šio sprogimo lošimas tęsiasi įprastai, leisdamas kristalų matuokliui pildytis naujais efektais, sukuriant galimas
laiminčias kombinacijas.
• Lošime galima super pakrovimo („Super Charge“) funkcija, kuomet kristalų pakrovimo matuoklis prisipildo. Jei
lošėjas laimi su pakankamu kiekiu simbolių ir pilnu kristalų pakrovimo matuokliu prieš tai, kai nebelieka naujų
laiminčių derinių, lošėjas pasiekia naują lygį ir laimi papildomą laimėjimą „pasaulio premija“ („world bonus“).
Triušio urvo turtai: širdžių teismas („Rabbit Hole Riches - Court of Hearts“)
1112. Triušio urvo turtai: širdžių teismas („Rabbit Hole Riches - Court of Hearts“) – tai 5 būgnų ir 10 fiksuotų
laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €850 000
Taisyklės:
• Lošime yra 4 daugiausiai išmokantys, 4 mažiausiai išmokantys, laukinis („wild“), triušio urvo premijos (rabbit
hole bonus“) ir sklaidos („scatter“) simboliai.
• Laimintys simboliai pašalinami, o nauji užpildo tuščias vietas. Šis procesas tęsiamas, kol nebelieka laiminčių
kombinacijų.
• Triušio urvo premijos simbolis gali nusileisti atsitiktiniu būdu bet kuriame sukime, tiek pagrindinio, tiek
nemokamų sukimų lošimuose. Šis simbolis suteikia 1 iš 3 funkcijų, parenkamų atsitiktiniu būdu:
• Česterio katė („Cheshire Cat“): suteikia per visą būgną išsiplėtusį laukinį simbolį, kuris keičia savo poziciją, jei
atsiranda laiminti kombinacija.
• Vikšras („Caterpillar“): suteikia 4-7 atsitiktinius laukinius simbolius.
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• Triušio apdovanojimo („Rabbit reward“) funkcija atsitiktiniu būdu patalpins 2 sklaidos simbolius į lošimo laukelį
prieš prasidedant sukimui. 3 sklaidos simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją ir 5x daugiklį statymo
išmokėjimui. Už sklaidos simbolius nemokamų sukimų lošime neišmokama.
• Pradžioje suteikiami 9 nemokami sukimai. Nemokamų sukimų lošime daugiausiai išmokantis simbolis – širdžių
karalienė („queen of hearts“) – tampa laukiniu simboliu ir gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos
simbolį. Kiekvienas laimėjimo linijos laimėjimas nemokamų sukimų lošime padidina laimėjimo daugiklį.
• Nemokamų sukimų lošime nusileidęs sklaidos simbolis suteikia 1 papildomą nemokamą
sukimą.

Ugninis juokdarys („Fire Joker“)
1113. Ugninis juokdarys („Fire Joker“) – tai 3 būgnų ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas, kuriame būgnai gali bet
kada užsidegti. Trijų sutampančių simbolių derinys kartu su bet kokia mokėjimo eilute sudaro laimėjimą.
Mažiausias statymas: €0,05
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €80 000
Taisyklės:
• Šėtoniškasis ugninis juokdarys yra laukinis („wild“) simbolis, kuris ant trijų būgnų gali būti matomas bet kur.
Simbolis pakeičia visus įprastus simbolius ir padeda suformuoti laimingus derinius.
• Kai ant dviejų būgnų be laimėjimo mokėjimo eilučių pasirodo sukrauti simboliai, paleidžiama liepsnojanti
pakartotinio sukimo funkcija Tuomet vienas nemokamas pakartotinis sukimas
suteikiamas ant trečiojo būgno. Per pakartotinį sukimą tokie simboliai lieka savo vietose. Jei būtų galimybė
pakartotinai sukti du skirtingus būgnus, liks tik galimybė pasukti būgną, kuris turi
didžiausią tikimybę laimėti.
• Kai visos būgno padėtys užpildytos tuo pačiu simboliu, sukamas ugninis daugiklių ratas –
tuomet bendras laimėjimas gali padidėti atsitiktine verte iki maksimaliai 10 kartų.
• Lošime „Ugninis juokdarys“ iš viso yra 9 simboliai: 1 laukinis („wild“) „Scatter“ simbolis, 3 simboliai, už kuriuos
gaunama didelė suma, ir 5 simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma.

Atostogų sezonas („Holiday season“)
1114. Atostogų sezonas („Holiday season“) – tai 5 būgnų lošimas, kuriame galima aktyvinti iki 10 eilučių.
Mažiausias statymas: €0,01
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €1 000 000
Taisyklės:
• Eilutės turi būti aktyvintos skaitine tvarka (1, 2, 3, 4 ir pan.). Žaidime „Šventinis sezonas“ yra laukinis („wild“)
simbolis ir „Scatter“ simbolis.
• Laukinis („wild“) simbolis pakeičia bet kuriuos būgno simbolius (išskyrus „Scatter“ simbolius) ir padeda sudaryti
laiminčius derinius. Trys arba daugiau „Scatter“ simbolių ant būgnų paleidžia „Win Spins“ funkciją. Funkcija „Win
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Spins“ yra nemokamų sukimų komplektas, kur kiekvienas sukimas užtikrina bent vieną laimintį derinį. Funkcija
„Win Spins“ gali būti pakartotinai paleista iki iš viso 20 sukimų, jei, naudojant funkciją, ant būgnų gaunamas
„Scatter“ simbolis. Už „Scatter“ simbolį gaunami 2 papildomi sukimai. Per papildomą lošimą galima bandyti
padauginti laimėjimą. Po išsukto laimėjimo, nuspaudus mygtuką LOŠTI pradedamas lošimas. Tikslas – teisingai
atspėti užverstos kortos spalvą arba rūšį.
• Spėti galima paspaudus atitinkamą mygtuką. Teisingai atspėjus spalvą laimėjimas padvigubės. Teisingai
atspėjus rūšį, laimėjimas padidės keturis kartus. Galima lošti iki penkių kartų iš eilės ir iki 2 500 monetų ribos. Visi
simboliai gali būti matomi ant visų būgnų tiek per pagrindinį lošimą, tiek per funkciją „Win Spins“.
• Šiame lošime iš viso yra 12 skirtingų simbolių: 1 „Win Spin“ „Scatter“ simbolis, 1 laukinis („wild“) simbolis, 5
simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma, ir 5 simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma.
• "Laukinis" ("Wild") simbolis – pakeičia visus išskyrus „Scatter“ simbolį.
• Lošimo metu surinkus 3 ar daugiau „Scatter“ simbolių suteikiami 5 sukimai, kurių metu visada laimima.

Vikingų runos („Viking Runecraft“)
1115. Vikingų runos („Viking Runecraft“) – tai lošimas lošiamas 7 x 7 lošimo tinklelyje.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €500 000
Taisyklės:
• Ant lošimo tinklelio krenta simboliai, kurie suformuoja laiminčius derinius. Laimima, kai sudedami 5 arba daugiau
simbolių sujungtoje grupėje, kai simboliai liečiasi horizontaliai ir (arba) vertikaliai. Laimingi deriniai pašalinami,
tuomet ant tinklelio pradeda kristi nauji simboliai. Lošimas tęsiasi, toliau krenta simboliai tol, kol gali būti sudaryti
nauji laimintys deriniai.
• Visi laimėjimai per lošimą po vieną padeda įkrauti sunaikinimo matuoklį. Kai įkrovos
matuoklis visiškai įkrautas ir baigiasi simbolių griūtis, aktyvuojamos įkrovos poveikis, paleidžiant vieną iš
toliau nurodytų funkcijų:
• „Fenriro įtūžis“: ant tinklelio perbraukiamos keturios įstrižos simbolių eilutės. Pašalinamos dvi simbolių eilutės,
kitos dvi simbolių eilutės pakeičiamos kitu simboliu.
• „Jörmungandro nuosprendis“: nuo vieno tinklelio krašto iki kito tinklelio krašto sunaikinamas didelis skaičius
simbolių, esančių ant ištisinio takelio. Išilgai takelio daug skirtingų simbolių pakeičiami į kitą simbolį.
• „Surtro nudeginimas“: uždegami trys simboliai. Ugnis gali plisti į atsitiktinį greta esančių simbolių skaičių. Visi
degantys simboliai sunaikinami. Kiekvienoje degančių simbolių grupėje sukuriamas naujų simbolių branduolys.
Visus simbolius kiekviename branduolyje sudaro tas pats simbolis.
• „Lokio vilionė“: pasirenkami du skirtingi simboliai. Vienas simbolis ir visi sutampantys simboliai pašalinami nuo
tinklelio. Kitas simbolis ir kiti sutampantys simboliai paverčiami kitu simboliu.
• Tada lošimas tęsiamas įprastai, įkrovos matuoklis įkraunamas antrą kartą. Jei matuoklis bus įkrautas visiškai po
bet kurio iš minėtų poveikių, bus paleista funkcija „Ragnarök“, kuri suteikia 1 nemokamą lošimą.
• Kitu atveju, kai sunaikinimo įkrovos matuoklis iš pradžių visiškai įkrautas, galima tikėtis padvigubinti įkrovą
laimėjus papildomus simbolius. Jei visiškai dvigubai įkraunamas įkrovos
matuoklis prieš paleidžiant bet kurį poveikį, tiesiogiai paleidžiama funkcija „Ragnarök“. Funkcija „Ragnarök“ gali
būti paleista tik vieną kartą per lošimą.
• Kai per funkciją „Ragnarök“ nėra laimėjimo, bus paleidžiamas vienas iš „Sunaikinimo įkrovos“ poveikių. Kai visi
„Sunaikinimo įkrovos“ poveikiai paleidžiami po kartą ir nėra laimėjimo, funkcijos panaudojimas užbaigiamas.
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• Per funkciją „Ragnarök“ „Sunaikinimo įkrova“ pakeičiama papildomu matuokliu „Pasaulio pabaiga“. Laimėjus
pakankamai simbolių per visą funkciją „Ragnarök“, suteikiamas bendras laimėjimo daugiklis. 20 simbolių suteikia
2x daugiklį, 40 simbolių suteikia 3x daugiklį, 60 simbolių suteikia 5x daugiklį, 80 simbolių suteikia 15x daugiklį.
• Šiame lošime yra keturi skirtingi dievai. Siekiant dievų palaiminimo reikia išvalyti skirtingus šablonus, rodomus
ekrane. Šablonas išvalomas laimint ant nurodytų tinklelio padėčių. Išvalius šabloną pereinama į kitą lygį ir
susitinkama su kitu dievu.
• Kiekvienas dievas suteikia savo išskirtinę dovaną. Funkcija „Dievų dovana“ gali būti
atsitiktinai paleista per lošimo sukimus be laimėjimo. Funkcija „Dievų dovana“ sukuria
laukinius („wild“) simbolius, kurie padeda sudaryti papildomus laiminčius derinius. Visi sukurti
laukiniai („wild“) simboliai pakeičia bet kurį kitą simbolį.
• „Griaustinio dievas“: penki–devyni atsitiktinai pasirinkti simboliai paverčiami
laukiniais („wild“) simboliais.
• „Išminties dievas“: keturi laukiniai („wild“) simboliai sukuriami dviem poromis, kuriose
laukiniai („wild“) simboliai kiekvienoje poroje yra vertikaliai greta.
• „Grožio deivė“: laukiniai („wild“) simboliai sukuriami keturiomis skirtingomis grupėmis
pradedant atsitiktine padėtimi ant tinklelio 5 x 5 plote. Laukiniai („wild“) simboliai sukuriami po keturis vienu metu
tol, kol gaunamas vienas laimėjimas.
• „Apsaugos dievas“: sukuriami septyni laukiniai („wild“) simboliai, eilei sukuriamas vienas laukinis („wild“)
simbolis.
• Visi laimintys deriniai kaupiasi prie papildomos funkcijos „Valhalos runos“. Per kiekvieną sukimą galima surinkti
iki penkių skirtingų runų akmenų simbolių sudarant laimėjimo derinius.
• Papildomas „Valhalos runų“ lošimas aktyvinamas tada, kai sudarant laiminčius derinius surenkamas bent vienas
runų akmens simbolis ir išvalomas esamas aktyvus šablonas. Per papildomą lošimą sukamas ratas su tikslu
išsukti bet kurį laukelį su aktyvia ir šviečiančia runa ir laimėti sukauptą papildomą sumą. Priklausomai nuo
surinktų simbolių skaičiaus, aktyvių ir apšviestų runų skaičius ant rato pasikeis. Kuo daugiau simbolių surenkama,
tuo didesnė tikimybė, kad bus laimėta papildoma suma. Surinkti simboliai išnyksta, kai aktyvinamas papildomas
lošimas „Valhalos runos“.

Hugo vežimėliai („Hugo Carts“)
1116. Hugo vežimėliai („Hugo Carts“) – tai 5 būgnų ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas su 1024 būdais laimėti,
bet daugiklio simboliai gali dinamiškai padidinti būdų laimėti skaičių.
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €2 500 000
Taisyklės:
• „Hugolina“ simbolis gali iškristi ant 2 būgno, „Hugo“ simbolis gali iškristi ant 3 būgno, o „Scylla“ simbolis gali
iškristi ant 4 būgno pagrindinio žaidimo metu. Bet kuris vienas simbolis arba simbolių derinys įjungia pakartotinius
sukimus („re-spin“). „Hugolina“ simbolis prideda nuo 2 iki 5 simbolio daugiklių kurie gali padauginti laimėjimą iki 10
kartų, „Hugo“ simbolis išmeta nuo 2 iki 5 aukso laukinių („wild“) gabalėlių, o „Scylla“ simbolis išmeta nuo 4 iki 9
„mystery“ simbolių. Šia funkcija negalima pasinaudoti kelis kartus.
• 3, 4 arba 5 dinaminiai „scatter“ simboliai suteikia atitinkamai 7, 9 arba 11 nemokamų sukimų. „Don Croco“
funkcija gali atsitiktinai atsirasti bet kurio pagrindinio lošimo sukimo metu ir ant būgnų išmesti 2 dinamito „scatter“
simbolius.
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• Simbolis atsitiktine tvarka priskiriamas nemokamų sukimų funkcijos pradžioje, kad per kiekvieną nemokamą
sukimą būtų suaktyvinama atitinkama funkcija. Pakartotinai įjungiama išsukus 3 ar daugiau „scatter“ simbolių;
atsitiktine tvarka pasirenkamas kitas simbolis, kol surenkami visi 3 simboliai; paskui papildomi pakartotiniai
įjungimai nebegalimi.

Mirties vaiduoklis („Ghost of Dead“)
1117. Mirties vaiduoklis („Ghost of Dead“) – tai 5 būgnų ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,01
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €500 000
Taisyklės:
• „Vaiduokliški sukimai“ („ghost spin“) gali būti suaktyvinti atsitiktinai bet kurio įprasto sukimo metu. Vaiduoklis
parenka „karališką“ („royal“) arba „didelio išmokėjimo („high-paying“) simbolį, kuris tame lošime tampa
specialiuoju „išsiplečiančiu simboliu“ („expanding symbol“). Pasirinktas specialusis „išsiplečiantis simbolis“ gali
sudaryti laiminčius derinius negretimuose būgnuose. Kai susidaro laimintis derinys, visi pasirinkti simboliai
padaugėja. „Vaiduokliškų sukimų“ pakartotinai suaktyvinti negalima.
• 3 ar daugiau „sklaidos“ („scatter“) simbolių iškritus ant bet kurio būgno pagrindinio žaidimo metu, įsijungia
nemokami sukimai su 10 pradinių sukimų. Lošėjas gali pasirinkti vieną iš 3 atsitiktinių „karališkų“ arba „didelio
išmokėjimo“ simbolių, kurie funkcijos metu tampa specialiuoju „išsiplečiančiu simboliu“. „Spektrinės sklaidos“
(„spectral scatter“) simboliai negali iškristi per nemokomų sukimų lošimą. Funkcija gali būti pakartotinai įjungta
iškritus 3 ar daugiau „sklaidos“ simbolių su suteiktais 10 papildomų nemokamų sukimų. Pasirinktas simbolis bus
išlaikomas per pakartotiniussukimus.
• 3 ar daugiau „spektrinės sklaidos“ simboliai įjungia 10 pradinių „pabudusių“ („awakened“) nemokamų sukimų.
Lošėjas gali pasirinkti vieną iš 3 atsitiktinių „karališkų“ arba „didelio išmokėjimo simbolių, kurie funkcijos metu
tampa specialiuoju „išsiplečiančiu simboliu“. Be pasirinkto simbolio vaiduoklis atsitiktine tvarka pasirenka antrą
specialųjį „išsiplečiantį simbolį“ per kiekvieną „pabudusių“ nemokamų sukimų raundą. Pasirinkti specialieji
„išsiplečiantys simboliai“ gali sudaryti laiminčius derinius negretimuose būgnuose. Kai susidaro laimintis derinys,
visi pasirinkti simboliai padaugėja. Įprasti „sklaidos“ simboliai negali iškristi per „pabudusių“ nemokamų sukimų
lošimą. Funkcija gali būti pakartotinai įjungta iškritus 3 ar daugiau „spektrinės sklaidos“ simbolių su suteiktais 10
papildomų „pabudusių“ nemokamų sukimų. Pasirinktas simbolis bus išlaikomas per pakartotinius sukimus.
• Pasirinktas specialusis „išsiplečiantis simbolis“ gali sudaryti laiminčius derinius negretimuose būgnuose. Kai
susidaro laimintis derinys, visi pasirinkti simboliai padaugėja.
• „Sklaidos“ ir „spektrinės sklaidos“ simboliai veikia kaip laukiniai („wild“) simboliai ir pakeičia visus. Laukiniai
nedalyvauja sudarant laiminčius išsiplečiančių simbolių derinius. „Sklaidos“ ir „spektrinės sklaidos“ simboliai to
paties sukimo metu iškristi negali.
• Per papildomą lošimą galima bandyti padauginti laimėjimą. Po išsukto laimėjimo, nuspaudus mygtuką LOŠTI
pradedamas lošimas. Tikslas – teisingai atspėti užverstos kortos spalvą arba rūšį. Spėti galima paspaudus
atitinkamą mygtuką. Teisingai atspėjus spalvą laimėjimas padvigubės. Teisingai atspėjus rūšį, laimėjimas padidės
keturis kartus. Lošimą galima lošti iki penkių kartų iš eilės ir iki 2 500 monetų ribos.
Saulės sesės („Sisters of the Sun“)
1118. Saulės sesės („Sisters of the Sun“) – tai lošimas, kuris lošiamas 5 x 5 dydžio lošimo tinklelyje.
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Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €1 500 000
Taisyklės:
• Ant lošimo tinklelio krenta simboliai, kurie suformuoja laiminčius derinius. Laimima, kai sudedami 3 arba daugiau
simbolių sujungtoje grupėje, kai simboliai liečiasi horizontaliai ir (arba) vertikaliai. Visos linijos ir stulpeliai yra
aktyvūs, o simboliai gali būti skirtingų laiminčių kombinacijų dalimi.
• Laimintys deriniai pašalinami, tuomet ant tinklelio pradeda kristi nauji simboliai. Lošimas tęsiasi, toliau krenta
simboliai tol, kol gali būti sudaryti nauji laimintys deriniai.
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“)
simbolį. Laukiniai simboliai gali būti tik sukuriami; jie atsiranda per vidurį kai laimėjusi trijų simbolių kombinacija
yra pašalinama. Laukiniai simboliai pašalinami, kai nebelieka jokių kitų simbolių tam, kad visiškai išvalytų simbolių
tinklelį. Sklaidos simbolis gali atsirasti pirminio sukimo metu arba per „Ra dovanos“ („Gift of Ra“) funkciją, kuomet
sklaidos simbolis yra pridedamas atsitiktinai bet kur, kuomet baigiasi sukimas.
• Kiekvieno sukimo metu 5 atsitiktinės vietos yra pažymimos „Ra akimi“(„Eye of Ra“). Laimėjimo daugiklis
padidėja po vieną kartą, kai į laimėjimo kombinacija patenka akimi pažymėtas simbolis; jis atstatomas prieš
kiekvieną naują sukimą (išskyrus nemokamus sukimus). Laimėjusios kombinacijos padauginamos iš tuo metu
nurodytos vertės. Laimėjimo daugiklis padidėja tik vieną kartą už vieną akį, kurios vietoje buvo laimėta.
• „Deivės jėgos“ („Goddess Power“) funkcija suveikia atsitiktinai nelaimėjusių sukimų metu. Priklausomai nuo
aktyvios deivės, rodomos ekrane, aktyvuojama išskirtinė funkcija tam, kad įvyktų laimėjimas. Deivė Sechmetė
vieną simbolį pakeičia kitu; Deivė Hator į tinklelį prideda 1 arba 2 laukinius („Wild“) simbolius. Deivė Basta iš
tinklelio pašalina du simbolių komplektus.
• „Seserijos“ („Sisterhood“) funkciją aktyvuoja 1 sklaidos simbolis. Suteikiamas vienas nemokamas lošimas.
Laimėjimų daugiklis atstatomas į pirminę padėtį. „Deivės jėga“ atliekama kiekvieno simbolių kritimo metu, kai
nepasirodo nė viena laiminti kombinacija kol visos trys deivės atlieka savo funkcijas (iš viso 3). „Deivės jėgos“
eilės tvarka visuomet yra ta pati: Sechmetė pirma, Hator antra, Basta trečia. Visiškai išvalant simbolių tinklelį šio
nemokamo raundo metu suaktyvinami tik nemokami sukimai – joks momentinis laimėjimas nesuteikiamas.
• Aktyvi deivė sugrįžta į deivę ekrane prieš tai, kai aktyvinama „Seserijos“ funkcija.
• Prieš prasidedant nemokamų sukimų funkcijai pasirenkama viena iš trijų deivių. Sechmetė duoda 4 pirminius
sukimus, Hator – 5, Basta – 8 sukimus. Laimėjimo daugiklis persikelia iš „Seserijos“ funkcijos ir atstatomas tik
funkcijai pasibaigus. Nemokamų sukimų metu Ra akies vietų skaičius padidėja nuo 5 iki 10 ir pasirinktos „deivės
jėga“ aktyvuojama kiekvieno nelaimėjusio sukimo metu. „Seserijos“ funkcija negali būti aktyvuota. Sklaidos
simbolis naudojamas suteikti papildomus sukimus nemokamų sukimų metu. Sechmetė duoda 4 papildomus
sukimus, Hator – 3, Basta – 2 sukimus. Didžiausias galimas sukimų skaičius yra 150.
• Visiškai išvalius simbolių tinklelį (išskyrus „Seserijos“ funkcijos metu) suteikiamas momentinis laimėjimas.
Laimėjimas yra 50x statymo sumos padaugintos iš aktyvaus laimėjimo daugiklio tuo metu, kai išvalomas tinklelis.
Laukinė klasė („The Wild Class“)
1119. Laukinė klasė („The Wild Class“) – tai 5 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €666 600
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Taisyklės:
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį ir gali atsirasti ant
visų būgnų. Laukinis, Žmogaus („Human“) ir Vilkolakio („Warewoolf“) simboliai yra sudėlioti trijų simbolių eile
vienas ant kito; kiekvienas segmentas skaičiuojamas individualiai. Vilkolakio simboliai yra matomi tik „Kruvino
Mėnulio sukimuose“ („Blood Moon Spins“) ir veikia taip pat kaip ir „laukiniai“ simboliai pakeisdami Žmogaus
atitikmenis.
• „Pilnatis“ („The Full Moon“) rodo laimėjimo daugiklį. Kai pilnas vienas ant kito esančių tokių pačių simbolių
stulpelis užpildo visą būgną, laimėjimo daugiklis padidėja vienetu. Laiminčios kombinacijos yra padauginamos
pagal nurodytą vertę. Laimėjimo daugiklis atstatomas po kiekvieno sukimo išskyrus „Kruvino Mėnulio sukimus“.
• Sklaidos („scatter“) pasirodo ant visų būgnų ir aktyvuoja „Kruvino Mėnulio sukimus“. Pirmiausia visada yra
suteikiami 7 sukimai. Sklaidos simbolių skaičius nustato, kiek Žmogaus simbolių yra paverčiama į Vilkolakį.
Žmogaus simbolių transformacijos parinkimas yra atsitiktinis.
• 3 sklaidos simboliai reiškia 1 Žmogaus simbolio transformaciją į Vilkolakio simbolį („Įniršis“)
• 4 sklaidos simboliai reiškia 2 Žmogaus simbolių transformaciją į Vilkolakio simbolius („Skerdynės“)
• 5 sklaidos simboliai reiškia 3 Žmogaus simbolių transformaciją į Vilkolakio simbolius („Siautėjimas“)
• Laimėjimo daugiklis persikelia ir neatsistato, kol funkcija nepasibaigia. Papildomas sukimas suteikiamas už
kiekvieną sklaidos simbolį daugiausiai iki 30 sukimų.
Širdžių agentas („Agent of Hearts“)
1120. Širdžių agentas („Agent of Hearts“) – tai lošimas, kuris lošiamas 7-7-5-5-5-7-7 simbolių aukščio tinklelyje.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €526 250
Taisyklės:
• Ant lošimo tinklelio krenta simboliai, kurie suformuoja laiminčius derinius. Laimima, kai sudedami 5 arba daugiau
simbolių sujungtoje grupėje. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas iš visos grupės. Laimintys deriniai pašalinami,
tuomet ant tinklelio pradeda kristi nauji simboliai, kurie užima pašalintųjų vietas. Keletas to paties simbolio grupių,
kurios nėra susijungusios, laimėjimas išmokamas kaip už skirtingas grupes.
• Bet kuris sukimas be išmokėjimo turi tikimybę, kad jo tinklelyje bus pridėta nuo 4 iki 7 „Atsitiktinių laukinių
širdžių“ („Random Heart Wilds“). „Laukinės širdys“ pakeičia visus simbolius, išskyrus „raktus“ („Keys“).
• „Agento“ („Agent“) simboliai surenkami, kai suformuoja laiminčią kombinaciją, surinkus 6 atrakinama susijusio
„Agento“ funkcija. Taip pat atsitiktinai gali pasirodyti „Baltas Triušis“ („White Rabbit“) ir iškart atrakinti „Agento“
funkciją. „Agento“ funkcijos aktyvuojasi pasibaigus laiminčioms kombinacijoms irsimbolių griūtims. Jei daugiau nei
viena „Agento“ funkcija atrakinama vienu metu, tuomet jos yra žaidžiamos tokia eilės tvarka: „Keksiukų purslai“
(„Cupcake Splat“), „Puikus dūmas“ („Smokin’ Phat“), „Išsišiepęs katinas“ („Grinning Cat“), „Pašėlusi skrybėlė“
(„Mad Hat“). „Agento“ funkcija negali būti kartojama ir yra garantuota „Karalienės širdies nemokamame sukime“
(„Queen’s Heart Free Spin“). „Agento“ funkcija atstatoma kiekvieno sukimo pradžioje.
• „Keksiukų purslų“ funkcijoje „miegapelė“ („Dormouse“) bėga nuo tinklelio viršaus į apačią, už savęs palikdama
keksiukų bombų pėdsakus. Keksiukų bombos sprogsta ir arba panaikina po savimi buvusį simbolį arba pakeičia jį
atsitiktinai parinktu simboliu.
• „Puikaus dūmo“ funkcijoje „vikšras“ („Caterpillar“) tinklelyje išpuia nuo 1 iki 3 dūmų pėdsakų įstrižomis linijomis.
Dūmai arba panaikina po savimi buvusį simbolį arba pakeičia jį atsitiktinai parinktu simboliu.
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• „Išsišiepusio katino“ funkcijoje „Češyro katino“ („Cheshire Cat“) šypsena atsiranda virš tinklelio. Šypsena arba
panaikina po savimi buvusį simbolį arba pakeičia jį atsitiktinai parinktu simboliu.
• „Pašėlusios skrybėlės“ funkcijoje ant tinklelio atsiranda nuo 6 iki 9 „pašėlusių skrybėlių“ („Mad Hatter hats“).
Skrybėlės sukasi ir panaikina visus gretimus simbolius prieš paversdamos po savimi esantį simbolį atsitiktinai
parinktu simboliu.
• Surinkus 3 raktus per vieną sukimą aktyvuojamas „Karalienės širdies nemokamas sukimas“. „Karalienės širdies
nemokamas sukimas“ yra vienas nemokamas sukimas, kurio negalima pakartoti, nes raktai yra panaikinami nuo
tinklelio ir daugiau raktų negali atsirasti šios funkcijos metu.
• „Karalienės širdies nemokamo sukimo“ metu kiekviena „Agento“ funkcija yra atrakinama ir žaidžiama nurodyta
tvarka: „Keksiukų purslai“ „Puikus dūmas“, „Išsišiepęs katinas“, „Pašėlusi skrybėlė“. Po to kai visossimbolių
griūtys pasibaigia, „Karalienės širdies Mega laukinis“ („Queen’s Heart Mega Wild“) išlaisvina „Atsitiktinių laukinių
širdžių“ („Random Heart Wilds“) funkciją ir užšoka ant paties tinklelio kaip „3x2 Mega laukinis“ („3x2 Mega Wild“)
simbolis, kuris pakeičia visus simbolius.
ZZ Top pakelės turtai („ZZ Top Roadside Riches“)
1121. ZZ Top pakelės turtai („ZZ Top Roadside Riches“) – tai 5 būgnų lošimas su 1024 būdais laimėti.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €4 000 000
Taisyklės:
• „Sklaidos“ („Scatter“) simbolis gali atsirasti ant bet kurio būgno; 3 ar daugiau tokių simbolių aktyvuoja
nemokamus sukimus. Galima pasirinkti iš dviejų nemokamų sukimų variantų: „Nemokamųkojų sukimai“ („Legs
free spins“) turi „išsiplečiančius vaikštančius laukinius“ („Expanding walking wilds“) kiekviename sukime; „Paduok
nemokamus sukimus“ („Gimme free spins“) turi „dauginančius laukinius“ („multiplier wilds“) kiekviename sukime.
• Nemokamų sukimų skaičius parenkamas atsitiktinai, bet taip pat priklauso nuo to, kiek sklaidos simbolių juos
aktyvuoja: 3 sklaidos simboliai suteikia 8, 10 arba 12 nemokamų sukimų; 4 sklaidos simboliai suteikia 8, 10, 12
arba 15 nemokamų sukimų; 5 sklaidos simboliai suteikia 10, 12, 15 arba 20 nemokamų sukimų; Sklaidos
simboliai negali atsirasti nemokamų sukimų metu ir funkcija negali būti kartojama.
• „Kojų laukiniai“ („Legs wilds“) gali atsirasti bet kurio sukimo metu ir visuomet išsiplečia, jei gali aktyvuoti
laimėjimą. „Nemokamųkojų sukimų“ metu jie veikia kaip „išsiplečiantys vaikštantys laukiniai“. „Kojų laukiniai“ ir
„paduok laukinius“ („Gimme wilds“) negali pasirodyti to paties sukimo metu. „Išsiplėtę vaikštančių kojų laukiniai“
(„Expanded walking legs wilds“) pasilieka funkcijos metu ir pasislenka per vieną būgną į kairę kiekvieno
nemokamo sukimo metu, kol yra pašalinami po to, kai pasislenka nuo pirmojo būgno.
• „Paduok laukinius“ gali atsirasti bet kurio sukimo metu ir turės X2 arba X3 daugiklį, jei bus išsuktas laimėjimas.
Jei iškrenta „paduok laukinius“, tuomet „kojų laukiniai“ negali pasirodyti to paties sukimo metu. „Paduok
nemokamus sukimus“ metu daugikliai yra X2, X3, X4 arba X5. Tik vienas „paduok laukinius“ gali atsirasti ant
kiekvieno būgno.
• Grupės nario simboliai yra dviejų simbolių aukščio ir kiti simboliai taip pat dažnai atsisuka vertikalioje eilėje
vienas ant kito.
Daktaras Filmukas („Dr Toonz“)
1122. Daktaras Filmukas („Dr Toonz“) – tai 6 būgnų lošimas su dinaminėmis laimėjimų linijomis, laimėjimų linijų
daugikliais ir iki 262 144 būdų laimėti.
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Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €2 200 000
Taisyklės:
• Laimėjusios kombinacijos yra pašalinamos. Nauji simboliai krenta iš viršaus tam, kad užpildytų tuščias pozicijas
ir galimai sudarytų naujus laimėjimus. Procesas kartojamas, jei nuolatos yra sukuriami nauji laimėjimai.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas laimėjimo eilutėje.
• „Kvantinis matuokis“ („Quantumeter“) prasideda nuo 0 iki 2 įkrovimų ant kiekvieno sukimo pagrindiniame
žaidime. Kiekviena laimintii simbolių griūtis iš viso įkrauna matuoklį nuo 1 iki 3 įkrovimų. Visiškai įkrautas
„kvantinis matuoklis“ aktyvuojamas po to, kai surenkamos visos laimėjusios kombinacijos. „Kvantinis matuokis“
suteikia vieną įkrovimo funkciją per sukimą arba „nemokamą sukimą“ („free spin“).
• Kiekviena įkrovimo funkcija įkraunama išskirtine spalva. Mėlyni „Kvantiniai laukiniai“ („Quantm wilds“) prideda
nuo 2 iki 6 „laukinių“ („wilds“). Geltona „metamorfozė“ („metamorphosis“) transformuoja nuo 5 iki 8 simbolių į kitą
simbolį. „Laukiniai“ ir sklaidos simboliai neįeina. Raudonas „iširimas“ („disintegration“) panaikina visus vienaakius
simbolius. Prideda 2 „laukinius“ prie būgnų.
• 3, 4, 5 ir 6 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 10, 15, 20 ir 25 nemokamus sukimus. „Kvantinis matuokis“
prasideda su 1 arba 2 įkrovimais už kiekvieną nemokamą sukimą. Funkcija negali būti pakartota.
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