
PATVIRTINTA  

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus  

2021 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. DIE-8 

 

 

 

UAB „Tete-a-tete“ kazino“ 

nuotolinio lošimo reglamento Priedo Nr. 3 

Priedas Nr. 13 

 

1. „Vikingai išprotėjo“ („Vikings go Wild“) 

 „Vikingai išprotėjo“ – 5 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

 Minimali statymo suma – 0,25 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 460 850,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.  

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Nemokami sukimai“ („Free 

Spin“). 

 Išsukus 3, 4 arba 5 „Free Spin“ simbolius, atitinkamai aktyvuojami 6, 16 arba 24 

nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu išsukti vikingų simboliai gali virsti „Wild“ simboliais, 

išliekančiais savo vietoje likusiems nemokamiems sukimams. 

 Penktame lošimo būgne galima išsukti simbolį „Skrynia“. Išsukus šį simbolį pagrindinio 

lošimo metu, galima laimėti nuo 8 iki 12 nemokamų sukimų arba piniginį laimėjimą. Išsukus šį 

simbolį nemokamų sukimų metu, vienas iš atsitiktine tvarka parinktų lošimo būgnų (išskyrus 5 

būgną) pilnai užpildomas „Wild“ simboliais visiems likusiems nemokamiems sukimams. 

2. „Kazino dirižablis“ („Cazino Zeppelin“) 

 „Kazino dirižablis“ - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 10,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 67 000,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Išsukus 3, 4 arba 5 simbolius „Free Spins“, atitinkamai aktyvuojama 10, 15 arba 20 

nemokamų sukimų. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Nemokami sukimai“ („Free 

Spins“). „Wild“ simboliai, kurie buvo išsukti aktyvuojant nemokamus sukimus, perkeliami į 

nemokamus sukimus ir išlieka savo vietose visų nemokamų sukimų metu. Visi „Wild“ simboliai, 

kurie išsukami nemokamų sukimų metu, taip pat išlieka savo vietose iki nemokamų sukimų pabaigos. 
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Jei nemokamų sukimų metu visuose būgnuose yra po simbolį „Wild“, pridedami dar 5 nemokami 

sukimai. 

3. „Auksinis akvariumas“ („Golden Fish Tank“) 

 „Auksinis akvariumas“ - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 50 000,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolį „Nemokami sukimai“ („Free 

Spins“). 

 Išsukus 3, 4, arba 5 simbolius „Free Spins“, atitinkamai aktyvuojama 6, 8 arba 10 

nemokamų sukimų. Prieš prasidedant nemokamiems sukimams, lošėjas renkasi ekrane atsiradusius 

simbolius tam, kad atidengtų specialias funkcijas, kurios bus panaudotos nemokamų sukimų metu. 

Laimėjus 6 1032 nemokamus sukimus, suteikiami 3 pasirinkimai; laimėjus 8 nemokamus sukimus, 

suteikiami 4 pasirinkimai; laimėjus 10 nemokamų sukimų, suteikiami 5 pasirinkimai. Galima laimėti 

šias funkcijas: 

  
3.8.1. nemokamų sukimų laimėjimų daugiklį; 

3.8.2. 2 arba 4 papildomus nemokamus sukimus; 

3.8.3. papildomus „Wild“ simbolius, atsirasiančius atsitiktine tvarka lošimo būgnuose; 

3.8.4. „Wild“ simbolius, kurie išliks savo vietose nemokamų sukimų metu; 

3.8.5. vienodi simboliai, apimantys visas būgno pozicijas; 

3.8.6. atsitiktinai parinktas vienas iš lošimo simbolių, kuris tampa „Wild“ simboliu. 

4. „Įniršę vikingai“ („Vikings go Berzerk“) 

 „Įniršę vikingai“ - 5 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,25 EUR. Maksimali statymo suma – 125,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 500 000,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Nemokami sukimai“ 

(„Free Spin“), „Lobio skrynia“ ir „Auksinė lobio skrynia“. 

 Simbolis „Lobio skrynia“ gali atsirasti tik ketvirtame būgne ir suteikia vieną iš šių 

laimėjimų: piniginį laimėjimą arba 7, 14 arba 21 nemokamą sukimą. Simbolis „Auksinė lobio 

skrynia“ gali atsirasti tik penktame būgne ir suteikia vieną iš šių laimėjimų: piniginį laimėjimą; 7, 14 

arba 21 nemokamą sukimą; įniršio padidinimą 25% kiekvienam iš vikingų; Ragnaro nemokamų 

sukimų funkciją. Nemokamų sukimų metu „Lobio skrynia“ ir „Auksinė lobio skrynia“ gali suteikti 

šiuos laimėjimus: piniginį laimėjimą; 2, 3 arba 4 papildomus nemokamus sukimus; 1-2 “Wild” 

simbolius, išliekančius savo vietose; vieną būgną pilnai užpildytą „Wild“ simboliais. 
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 Išsukus 3, 4 arba 5 simbolius „Free Spin“, atitinkamai aktyvuojami 7, 14 arba 21 

nemokamas sukimas. Visi „Wild“ simboliai nemokamų sukimų metu išlieka savo vietose. 

Nemokamų sukimų metu vikingų simboliai gali pavirsti „Wild“ simboliais. Prieš prasidedant 

nemokamiems sukimams, aktyvuojama viena iš papildomų funkcijų: 

4.8.1. Ragnaro nemokami sukimai (Ragnaro nemokamų sukimų metu visi vikingų simboliai 

tampa „Wild“ simboliais, išliekančiais savo vietose); 

4.8.2. pridedami dar 1-3 nemokami sukimai; 

4.8.3. pridedamas „Wild“ simbolis; 

4.8.4. vienas būgnas tampa pilnai užpildytu „Wild“ simboliais; 

4.8.5. būgnuose pridedami papildomi 5 simboliai „Lobio skrynia“ bei 5 simboliai „Auksinė 

lobio skrynia“. 

 Kiekvieną kartą pagrindinio lošimo metu išsukus laimintį derinį su vienu iš vikingų 

simbolių, pasipildo to vikingo simbolio įniršio matuoklė. Kai užsipildė vieno iš vikingų įniršio 

matuoklė, suteikiami 7 nemokami sukimai, kurių metu to vikingo simboliai tampa „Wild“ simboliais. 

5. „Moliūgų sutriuškinimas“ („Pumpkin Smash“) 

 „Moliūgų sutriuškinimas“ - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 36 000,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus“. 

 Išsukus 2-5 simbolius „Bonus“ pagrindinio lošimo metu, aktyvuojamas premijinis 

lošimas, kurio metu lošėjas turi pasirinkti atitinkamai 2-5 ekrane atsiradusius moliūgus, slepiančius 

skirtingus laimėjimus, kurie gali būti: 

5.7.1. 7-32 nemokami sukimai; 

5.7.2. laimėjimo daugiklis nuo 2 iki 7, kuris priskiriamas vienam iš lošimo simbolių (galima 

laimėti tik tuo atveju, jei premijiniame lošime taip pat buvo laimėti ir nemokami sukimai). 

Nemokamų sukimų laimėjimai už derinius, kuriuos sudarė simbolis su priskirtu laimėjimo daugikliu, 

padauginami iš priskirto daugiklio; 

5.7.3. piniginiai laimėjimai. 

 Išsukus 1-5 simbolius „Bonus“ nemokamų sukimų metu, aktyvuojamas premijinis 

lošimas, kurio metu lošėjas turi pasirinkti atitinkamai 1-5 ekrane atsiradusius moliūgus, slepiančius 

skirtingus laimėjimus, kurie gali būti: 

5.8.1. 1-16 nemokamų sukimų; 

5.8.2. papildomas laimėjimo daugiklis nuo +1x iki +6x (nemokamų sukimų pradžioje visi 

simboliai turi laimėjimo daugiklį x1.), kuris priskiriamas vienam iš lošimo simbolių. Nemokamų 

sukimų laimėjimai už derinius, kuriuos sudarė simbolis su priskirtu laimėjimo daugikliu, 

padauginami iš priskirto daugiklio; 

5.8.3. piniginiai laimėjimai. 

6. „Dievų slėnis“ („Valley of the Gods“) 

 „Dievų slėnis“ - 5 būgnų, 45-3125 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 
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 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 580 000,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Išsukus laimintį derinį, suteikiamas pakartotinis sukimas. Pakartotiniai sukimai baigiasi, 

kai nebeišsukamas laimintis derinys. 

 Pagrindinio lošimo metu, 12 blokelių su skarabo paveikslėliu ant kiekvieno iš jų uždengia 

12 būgnų pozicijų. Kai išsukamas laimintis derinys, kiekvienas šį derinį sudaręs simbolis paleidžia 

auksinius skarabus, kurie sunaikina po vieną blokelį. Kai būgnuose nebelieka blokelių, visi auksiniai 

skarabai pavirsta raudonos arba mėlynos spalvos skarabais ir yra surenkami bei panaudojami 

aktyvuoti funkcijoms, aprašytoms žemiau: 

6.7.1. Kai sunaikinami visi 12 blokelių, suteikiama 1 papildoma gyvybė. Gyvybių skaičius 

padidėja po vieną gyvybę už kiekvienus 5 surinktus raudonos spalvos skarabus. Gyvybė suteikia 

pakartotinį sukimą, kai išsukamas nelaimingas derinys. Pakartotiniai sukimai baigiasi, kai 

nebeišsukamas laimintis derinys ir baigiasi turėtos gyvybės. 

6.7.2. Kai sunaikinami visi 12 blokelių, suteikiamas laimėjimo daugiklis x2. Daugiklio 

skaičius padidėja po vieną vienetą už kiekvienus 5 surinktus mėlynos spalvos skarabus. Laimėjimo 

daugiklis pritaikomas kiekvienam pakartotinio sukimo laimėjimui. 

 Pasibaigus pakartotiniams sukimams, blokeliai vėl uždengia 12 būgnų pozicijų. 

7. „Brangakmenių uolos“ („Gem Rocks“) 

 „Brangakmenių uolos“ - 5 būgnų, 4096 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 50,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 460 850,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Pradėjus lošimą ir išsukus laimingus simbolių derinius, juos sudarę simboliai yra 

pašalinami iš būgnų, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų 

derinių. Tai tęsiasi tol, kol nebelieka laiminčių simbolių derinių. 

 Vieno lošimo metu surinkus 2, 5 ar 9 laiminčius derinius, aktyvuojama brangakmenio 

funkcija („The Gem Rock Feature“), kurios metu lošimo būgnuose atsiranda vienodų simbolių grupė, 

kuri atitinkamai apima 2x2, 3x3 arba 4x4 būgnų pozicijas. Ši funkcija garantuoja laimėjimą. 

8. „Velykų sala“ („Easter Island“) 

 „Velykų sala“ - 5 būgnų, 27-103 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 47 000,00 EUR. 
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 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Pagrindinio lošimo metu išsukus laimintį derinį, suteikiamas vienas pakartotinis sukimas. 

Pakartotinio sukimo metu išsukus laimintį derinį, dar vienas pakartotinis sukimas nesuteikiamas. 

Pakartotinio sukimo metu visada aktyvuojama papildoma funkcija: 

8.6.1. Jei laimintį derinį sudarė žemos vertės (pagal laimėjimų lentelę) simboliai, visi kiti 

žemos vertės simboliai paverčiami tuo simboliu, kuris sudarė laimintį derinį; 

8.6.2. Jei laimintį derinį sudarė aukštos vertės (pagal laimėjimų lentelę) simboliai, visi kiti 

aukštos vertės simboliai paverčiami tuo simboliu, kuris sudarė laimintį derinį. 

8.6.3. Pakartotinio sukimo metu būgnai išsiplečia, kaip nurodyta žemiau: 

8.6.3.1. Jei pagrindinio lošimo laimėjimą sudarė 3 simboliai, būgnai neišsiplečia ir lošiama su 

27 laimėjimo linijomis; 

8.6.3.2. Jei pagrindinio lošimo laimėjimą sudarė 4 simboliai, būgnai išsiplečia 2 eilėmis ir 

lošiama su 65 laimėjimo linijomis; 

8.6.3.3. Jei pagrindinio lošimo laimėjimą sudarė 5 simboliai, būgnai išsiplečia 4 eilėmis ir 

lošiama su 103 laimėjimo linijomis. 

8.6.4. Jei pagrindinio lošimo metu išsukami laimintys deriniai su 3, 4 ir 5 simboliais, 

pakartotinį sukimą aktyvuoja tik aukščiausias laimėjimas. Po pakartotinio sukimo būgnai grįžta į 

pradinę padėtį. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį. Tiek pagrindinio lošimo, tiek pakartotinio 

sukimo metu „Wild“ simboliui sudarius laimintį derinį, „Wild“ simboliai išsiplečia apimdami visas 

to būgno pozicijas. „Wild“ simboliai, išsukti pagrindinio lošimo metu, aktyvavusiu pakartotinį 

sukimą, išlieka savo vietose pakartotinio sukimo metu. 

9. „Vikingai eina į pragarą“ („Vikings go to Hell“) 

 „Vikingai eina į pragarą“ - 5 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 . Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 125,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 500 000,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.  

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Nemokami sukimai“ 

(„Free Spin“) ir „Lobio skrynia“. 

 . Lošimo metu lošėjas gali rinkti kiekvieno vikingo „Įniršio“ („Rage“) taškus. Surinkus 

100 taškų, suteikiami 7 nemokami sukimai. 

 Pagrindinio lošimo metu išsukus 2 simbolius „Free Spin“, suteikiamas pakartotinis 

sukimas, o visi „Wild“ simboliai pakartotinio sukimo metu išlieka savo vietose. 

 Simbolis „Lobio skrynia“ gali atsirasti tik penktame būgne ir pagrindinio lošimo metu 

gali suteikti vieną iš prizų: 

9.10.1. 12 arba 16 nemokamų sukimų; 30 „Įniršio“ taškų“; piniginis laimėjimas; 

9.10.2. 7 nemokami sukimai; 30 „Įniršio“ taškų“; piniginis laimėjimas. 

 Išsukus 3, 4 arba 5 simbolius „Free Spin“, aktyvuojami nemokami sukimai. Nemokami 

sukimai prasideda pirmu lygiu, kurio metu atitinkamai suteikiama 7, 12 arba 16 nemokamų sukimų. 

Visi „Wild“ simboliai išsukti nemokamų sukimų metu išlieka savo vietose. Antrajame nemokamų 

sukimų lygyje suteikiami 7 nemokami sukimai ir „Wild“ simboliai, buvę pirmajame nemokamų 
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sukimų lygyje, išnyksta, o naujai išsukti „Wild“ simboliai išlieka savo vietose. Nemokamų sukimų 

metu išsuktas simbolis „Lobio skrynia“ gali atsirasti tik penktame būgne gali suteikti vieną iš prizų: 

9.11.1. 3 papildomi nemokami sukimai; vienas iš 1-4 būgnų tampa pilnai užpildytu „Wild“ 

simboliais; 

9.11.2. 2 papildomi nemokami sukimai; 2 papildomi „Wild” simboliai atsiranda būgnuose. 

10. „Hanzo laipsnis“ („Hanzo‘s Dojo“) 

 „Hanzo laipsnis“ - 5 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 125,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 507 375,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Nemokami sukimai“ („Free 

Spins“). 

 Lošime yra papildoma 3 būgnų eilė („Rooftop slot“), kurios pagalba galima suaktyvinti 

išsiplečiantį simbolį „Wild“, Hanzo sukimus arba nemokamus sukimus: 

10.7.1. Išsukus „Wild“ simbolį papildomoje 3 būgnų eilėje, simbolis išsiplečia vertikaliai taip 

padėdamas susidaryti laimingiems deriniams. 

10.7.2. Išsukus 3 „Hanzo“ arba 3 išsiplečiančius „Wild“ simbolius suaktyvinami 3 Hanzo 

sukimai. Jei Hanzo sukimus suaktyvino 3 „Hanzo“ simboliai, sukimų metu atsitiktinai parenkamas 

simbolis (3x3) yra užrakinamas 3 viduriniuose būgnuose visiems 3 Hanzo sukimams. Jei Hanzo 

sukimus suaktyvino 3 išsiplečiantys „Wild“ simboliai, sukimų metu „Wild“ simbolis (3x3) yra 

užrakinamas 3 viduriniuose būgnuose visiems 3 Hanzo sukimams. 

10.7.3. Papildomos 3 būgnų eilės („Rooftop slot“) nemokamų sukimų simbolis veikia taip pat 

kaip ir įprastas nemokamų sukimų simbolis „Free Spins“, tačiau apdovanoja papildomomis 

ypatybėmis:  

10.7.3.4. Papildomais 2 nemokamais sukimais, kuriuos galima laimėti kelis kartus; 

10.7.3.5. Laimėjimais, kurie išmokami iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. Ši ypatybė gali 

būti suaktyvinta tik vieną kartą bet kurio nemokamu sukimo metu ir tęsiasi iki nemokami sukimai 

pasibaigia; 

10.7.3.6. 3x3 simboliu, kuris gali judėti per 3 būgnų pozicijas tam, kad padėtų sudaryti geresnį 

laimingą derinį.  Ši ypatybė gali būti suaktyvinta tik vieną kartą bet kurio nemokamu sukimo metu ir 

tęsiasi iki nemokami sukimai pasibaigia. Ypatybė nėra aktyvi Hanzo nemokamų sukimų metu; 

10.7.3.7. Daugikliu x2, kuris taikomas vienam sukimui ir gali būti aktyvuotas vieną kartą 

kiekvieno sukimo metu.  

10.7.3.8. „Wild“ simboliais 5 būgne. Ši ypatybė gali būti suaktyvinta tik vieną kartą bet kurio 

nemokamu sukimo metu ir tęsiasi iki nemokami sukimai pasibaigia. 

 Išsukus 3 ar daugiau simbolius „Free Spin“, aktyvuojami nemokami sukimai. 

Pagrindiniame lošime už vieną „Free Spin“ simbolį yra suteikiami 3 nemokami sukimai, už 

papildomoje 3 būgnų eilėje („Rooftop slot“) iškritusį nemokamų sukimų simbolį – 4 nemokami 

sukimai. Nemokamų sukimų skaičius yra apskaičiuojamas atitinkamai pagal iškritusių „Free Spin“ 

simbolių skaičių. Nemokamų sukimų metu 3 viduriniuose būgnuose sukasi 3x3 simbolis, 1 ir 5 būgnai 

sukasi įprastai. Papildomų 3 būgnų eilėje („Rooftop slot“) ypatybės metu gali pasirodyti tik 

nemokamų sukimų simbolis. 
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11. „Kazino kosmosas“ („Cazino Cosmos“) 

 „Kazino kosmosas“ - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 20,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 236 420,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Nemokami sukimai“ („Free 

Spins“). 

 Išsukus 3, 4 arba 5 simbolius „Free Spins“, atitinkamai aktyvuojama 10, 15 arba 20 

nemokamų sukimų. „Wild“ simboliai, kurie buvo išsukti aktyvuojant nemokamus sukimus, 

perkeliami į nemokamus sukimus ir išlieka savo vietose visų nemokamų sukimų metu. Visi „Wild“ 

simboliai, kurie išsukami nemokamų sukimų metu, taip pat išlieka savo vietose iki nemokamų sukimų 

pabaigos. Jei nemokamų sukimų metu visuose būgnuose yra po simbolį „Wild“, pridedami dar 5 

nemokami sukimai. 

 Kiekvienas lošimo būgnas turi savo „Wild“ simbolius, kurie gali būti renkami į būgnų 

kolekcijas pagrindinio lošimo metu. Pradedant lošimą, po 2 „Wild“ simbolius pridedama į 2, 3 ir 4 

būgnų kolekcijas. Surinkus 5 „Wild“ simbolius būgno kolekcijoje, aktyvuojama 10 nemokamų 

sukimų, turinčių skirtingas savybes: 

11.8.1. surinkus 5 „Wild“ simbolius 1 būgno kolekcijoje – nemokamų sukimų pradžioje 

atsitiktinėse būgnų pozicijose atsiranda 2 „Wild“ simboliai, kurie išlieka savo vietose visų nemokamų 

sukimų metu; 

11.8.2. surinkus 5 „Wild“ simbolius 2 būgno kolekcijoje – pridedami dar 5 nemokami 

sukimai; 

11.8.3. surinkus 5 „Wild“ simbolius 3 būgno kolekcijoje – kiekvienas būgnas gali pasisukti 

viena pozicija aukštyn arba žemyn, jei jame yra „Wild“ simbolis, galintis sudaryti laimingą derinį; 

11.8.4. surinkus 5 „Wild“ simbolius 4 būgno kolekcijoje – kiekvieno nemokamo sukimo metu 

parenkamas simbolis, kuris gali pavirsti „Wild“ simboliu ir išlikti savo vietoje; 

11.8.5. surinkus 5 „Wild“ simbolius 5 būgno kolekcijoje – nemokamų sukimų metu išsukti 

„Wild“ simboliai padvigubėja. 

12. „Nykštukų kasykla“ („Dwarf Mine“) 

 „Nykštukų kasykla“ - 5 būgnų, 1024 - 16 807 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 125,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 488 025,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Išsukus „Bonus“ simbolį, lošimo būgnai padidėja aukštyn viena eile. „Bonus“ simboliai 

gali atsirasti tik pagrindinio lošimo metu ir tik 1, 3 ir 5 būgnuose. Būgnai gali išsiplėsti daugiausiai 3 

eilėmis. Išsukus 3 „Bonus“ simbolius, aktyvuojama 10 nemokamų sukimų. 

 Pagrindinio lošimo metu išsiplėtusiose būgnų eilėse išsukti mėlyni, geltoni, žali ir 

raudoni kristalų simboliai renkami į atskiras kolekcijas (pagal jų spalvą). Kiekvienos spalvos kristalas 
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gali būti išsuktas tik vieną kartą vieno sukimo metu. Surinkus 5 vienodos spalvos kristalus, suteikiami 

5 nemokami sukimai su maksimaliai išsiplėtusiais būgnais (5 x 7). Jei vienu metu surenkamos dvi 

arba daugiau skirtingų spalvų kristalų kolekcijos (po 5 kristalus), nemokami sukimai suteikiami tokia 

eilės tvarka: žali, geltoni, mėlyni, raudoni. Lošimo pradžioje lošiant pirmą kartą, iš karto suteikiami 

3 raudonos spalvos kristalai. Priklausomai nuo to, kurios spalvos surinkti kristalai aktyvavo 

nemokamus sukimus, tokios pat spalvos aukščiausios vertės pagal mokėjimų lentelę simboliai 

pridedami į kiekvieno lošimo būgną. 

13. „Pašėlusių robotų gamykla“ („Wild Robo Factory“) 

 „Pašėlusių robotų gamykla“ - 5 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,05 EUR. Maksimali statymo suma – 125,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 488 025,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Nemokamų sukimų 

robotas“ („Free Spin robotas“). „Wild“ simboliai gali būti apimantys vieną būgnų poziciją arba 

apimantys iki 2x4 būgnų pozicijų. Jie visada keliauja konvejeriu, esančiu po lošimo būgnais ir 

kiekvieno sukimo metu pajuda viena pozicija iš dešinės į kairę. Kai „Wild“ yra po 2-5 būgnu, 

suteikiamas pakartotinis sukimas. Pakartotiniai sukimai suteikiami tol, kol „Wild“ yra po 2-5 būgnu. 

Kai kurie „Wild“ simboliai turi laimėjimo daugiklį x2 ir padaugina laimėjimą iš 2, jei sudaro laimintį 

derinį. 

 . Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Free Spin robotas“, aktyvuojami nemokami sukimai. 

Šios funkcijos metu ant konvejerio, esančio po lošimo būgnais, atsiranda „Free Spin robotas“ 

simboliai, kurie yra nutolę vienas nuo kito per 1-3 pozicijas ir juda kiekvieno sukimo metu po vieną 

poziciją iš dešinės į kairę. Nemokami sukimai tęsiasi tol, kol bent vienas simbolis „Free Spin robotas“ 

yra po 2-5 būgnu. Jei aktyvuojant nemokamus sukimus buvo išsukti 3, 4 arba 5 simboliai „Free Spin 

robotas“, tai atitinkamai ant konvejerio atsiranda 5, 10 arba 15 „Free Spin robotas“ simbolių. 

 Žemos vertės (pagal laimėjimų lentelę) simboliai pagrindinio lošimo metu atsitiktine 

tvarka gali būti paverčiami atitinkamos spalvos aukštos vertės (pagal laimėjimų lentelę) simboliais, 

tačiau tik tuo atveju, jei laimėjimas yra garantuotas. 

 Nemokamų sukimų metu atsitiktine tvarka gali būti aktyvuota funkcija, kurios metu 

konvejeris, esantis po lošimų būgnais, gali pradėti judėti atgal (iš kairės į dešinę) 1-9 pozicijomis. Ši 

funkcija gali būti aktyvuota tik tuo atveju, jei bent 3 simboliai „Free Spin robotas“ yra pajudėję už 1 

būgno. Ši funkcija gali būti aktyvuota ne daugiau kaip 4 kartus vienos nemokamų sukimų funkcijos 

metu. 

14. „Vienas ginkluotas banditas“ („The One Armed Bandit“) 

 „Vienas ginkluotas banditas“ - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 40,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 595 200,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 
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 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Išsukus „Scatter“ simbolį 1-4 būgnuose, suteikiamas pakartotinis sukimas (po vieną 

pakartotinį sukimą už kiekvieną išsuktą „Scatter“ simbolį), kurio metu prieš tai išsuktas „Scatter“ 

virsta „Wild“ simboliu. Išsukus penkis „Scatter“ simbolius pagrindinio lošimo metu arba pakartotinio 

sukimo metu, suteikiama 10 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai prasideda su laimėjimo 

daugikliu x5. Nemokamų sukimų metu už kiekvieną išsuktą simbolį „Bonus“, pridedamas dar vienas 

nemokamas sukimas. Nemokamų sukimų metu išsukus du simbolius „Bonus“, laimėjimo daugiklis 

padidinamas 5 vienetais; dar kartą išsukus du simbolius „Bonus“, laimėjimo daugiklis padidėja 10 

vienetų. Maksimalus galimas laimėjimo daugiklis yra x20. 

 Simbolis „Wild“ gali atsirasti tik pakartotinių sukimų metu ir tik tuose būgnuose, 

kuriuose buvo išsukti „Scatter‘ simboliai. Nemokamų sukimų metu „Wild“ simbolis gali atsirasti 

visuose būgnuose. „Wild“ pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“. Laimėjimai už 

derinius su „Wild“ simboliu yra dauginami iš 5. 

15. „Nikolo Teslos neįtikėtina mašina“ („Nikola Tesla‘s Incredible Machine“) 

 „Nikolo Teslos neįtikėtina mašina“ - 5 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus nemokamų sukimų laimėjimus, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,25 EUR. Maksimali statymo suma – 75,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 1 027 008,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Nemokami sukimai“ 

(„Free Spins“) ir „Level Up“. 

 Išsukus 3, 4 arba 5 simbolius „Free Spins“, atitinkamai aktyvuojama 8, 10 arba 12 

nemokamų sukimų. Prieš pirmąjį nemokamą sukimą vidurinio būgno centrinėje pozicijoje atsiranda 

„Wild“ simbolis, kuris išlieka savo pozicijoje nemokamų sukimų metu. Nemokami sukimai prasideda 

esant pirmajame lygyje. Nemokamų sukimų metu 1 arba 5 būgne gali atsirasti simbolis „Level Up“. 

Jam atsiradus, sukimų lygis padidėja vienu lygiu (maksimalus lygių skaičius yra 5). Kiekvieną kartą 

pasiekus aukštesnį lygį, 2-4 būgnų centrinėse pozicijose atsiranda po vieną „Wild“ simbolį, kuris 

išlieka savo vietoje bei pridedama po dar vieną nemokamą sukimą. 

 Energijos sprogimo funkcija („Energy Burst Feature“) aktyvuojama tada, kai trečiame 

lošimo būgne išsisuka trys panašus simboliai (panašiais simboliais laikomi simboliai „J“, „Q“, „K“, 

„A“ ir simboliai „Kondensatorius“, „Akiniai“, „Laikrodis“). Aktyvavus šią funkciją, suteikiami 

nemokami sukimai (jei buvo išsukti trys iš simbolių „J“, „Q“, „K“, „A“ - suteikiami 3 sukimai; jei 

buvo išsukti trys iš šių simbolių „Kondensatorius“, „Akiniai“, „Laikrodis“ – suteikiami 5 sukimai) su 

viena iš atsitiktine tvarka parinktų savybių: 

15.8.1. Sprogstantys „Wild“ („Exploding Wilds“) – 2 arba 3 atsitiktine tvarka parinkti 

simboliai pakeičiami „Wild“ simboliais, kurie išlieka savo vietose nemokamų sukimų metu. 

15.8.2. „Wild“ pakeitimas („Wild Substitution“) – atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš šių 

simbolių: „A“, „Kondensatorius“ arba „Akiniai“. Jei bus išsuktas parinktas simbolis nemokamų 

sukimų metu, jis pavirs „Wild“ simboliu. 

15.8.3. Būgno klonavimas („Reel Clone“) – atsitiktine tvarka parenkami trys būgnai, kurie 

visų nemokamų sukimų metu išsuks identiškus simbolius. 



10 

 

16. „Lilitos pragaras“ („Lilith‘s Inferno“) 

 „Lilitos pragaras“ - 5 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 150,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 595 200,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „VS“ ir „Scatter“. 

 Išsukus 3, 4 arba 5 „Scatter“ simbolius, atitinkamai laimima 10-20, 15-30 arba 25-50 

nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu išsukus 2 simbolius „VS“, aktyvuojamas premijinis 

lošimas, kurio metu galima laimėti 2 papildomus nemokamus sukimus bei nustatoma, kuris iš lošimo 

simbolių taps „Wild“ simboliais visų likusių nemokamų sukimų metu. Nemokamų sukimų metu 

surinkus 3 „Scatter“ simbolius, aktyvuojamas x3 laimėjimų daugiklis bei pridedami dar 4 nemokami 

sukimai. Jei nemokami sukimai baigiasi surinkus 1 arba 2 „Scatter“ simbolius, paskutiniam 

nemokamam sukimui jie pavirsta „Wild“ simboliais. 

17. „Sacharos naktys“ („Sahara Nights“) 

 „Sacharos naktys“ - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 306 800,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Nemokami sukimai“ 

(„Free Spins“) ir gali pasirodyti tik 2, 3 bei 4 būgnuose. Jei „Wild“ simbolis sudaro laimingą derinį, 

jis išsiplečia vertikaliai per visą būgną.  

 Išsukus 3, 4 arba 5 „Free Spins“ simbolius, atitinkamai suaktyvinami 8, 12 arba 16 

nemokamų sukimų. Jei nemokamų sukimų metu 2, 3 ir 4 būgne pasirodo „Wild“ simboliai, jie 

apdovanoja 2 papildomais nemokamais sukimais bei išsiplečia vertikaliai per būgnų, kuriuose 

pasirodė, pozicijas ir yra užrakinami iki nemokamų sukimų pabaigos. Taip pat nemokamų sukimų 

metu iškritę 2 simboliai „Free Spins“ prideda 2 papildomus nemokamus sukimus prie jau turimų. 

18. „Asgardo amžius“ („Age of Asgard“) 

 „Asgardo amžius“ - 5 būgnų, nuo 40 iki 50 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 200,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 488 800,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 
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 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Lošime veikia dvigubas lošimo mechanizmas. Viršutinis lošimas yra dievų tematikos, 

žemutinis lošimas yra monstrų tematikos. Kiekvienas lošimas turi po 20 laimėjimo linijų. Nemokamų 

sukimų metu šie du lošimai susijungia į vieną ir laimėjimo linijų skaičius išauga iki 50. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Nemokami sukimai“ 

(„Free Spins“). Abiejuose lošimuose yra po 1 „Wild“ simbolį, kuris visada yra išsiplėtęs vertikaliai 

per 3 būgno pozicijas bei 1 „Wild“ simbolis, kuris yra įprastas. Jei išsiplėtęs „Wild“ simbolis pasirodo 

pilnai per visas 3 būgnų pozicijas, jis yra užrakinamas ir lošėjas yra apdovanojamas 1 pakartotiniu 

sukimu, jei pakartotinio sukimo metu iškrenta dar vienas išsiplėtęs „Wild“ simbolis, jis taip pat yra 

užrakinamas ir lošėjas yra dar kartą apdovanojamas pakartotiniu sukimu. Jei abiejuose lošimuose 

susiduria 2 išsiplėtę „Wild“ simboliai, jie apdovanoją lošėją pakartotiniu sukimu bei paverčia iki 4 

atsitiktinių simbolių įprastais „Wild“ simboliais: 

18.7.1. Įprastai per visas 3 pozicijas iškritę ir susidūrę 2 išsiplėtę „Wild“ simboliai paverčia 4 

atsitiktinius simbolius įprastais „Wild“; 

18.7.2. Įprastai per visas 3 pozicijas iškritęs 1 išsiplėtęs „Wild“ simbolis ir susidūręs su 1 

išsiplėtusiu stumtelėtu „Wild“ simboliu paverčia 3 atsitiktinius simbolius įprastais „Wild“; 

18.7.3. 2 stumtelėti išsiplėtę „Wild“ simboliai paverčia 1 atsitiktinį simbolį įprastu „Wild“. 

18.7.4. Jei įprastais „Wild“ simboliais yra pakeičiami aukštos vertės išsiplėtę simboliai, šie 

simboliai yra visi padengiami „Wild“ simboliais. Įprasti „Wild“ simboliai pakartotiniais sukimais 

neapdovanoja. Jei pakartotinių sukimų metu visos būgnų pozicijos yra užpildomos užrakintais „Wild“ 

simboliais, pakartotiniai sukimai baigiasi, o lošėjas apdovanojamas Didžiuoju „Ragnaroko“ 

laimėjimu.  

 Iškritę 3 simboliai „Free Spins“ viršutiniame dievų tematikos lošime, suaktyvina 10 

nemokamų sukimų, kurių metu sukami dievų tematikos simboliai. Iškritę 3 simboliai „Free Spins“ 

žemutiniame monstrų tematikos lošime, suaktyvina 10 nemokamų sukimų, kurių metu sukami 

monstrų tematikos simboliai. Tiek viršutinio, tiek žemutinio lošimo „Free Spins“ simboliai gali 

pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. Suaktyvinus nemokamus sukimus, viršutinis ir žemutinis lošimai 

susijungia į vieną ir laimėjimo linijų skaičius išauga iki 50, o išsiplėtę abiejų lošimų „Wild“ simboliai, 

tampa vienu jungtiniu „Wild“ simboliu, kuris apima 6 būgno pozicijas. Jei nemokamų sukimų metu 

jungtinis „Wild“ simbolis pasirodo pilnai per visas 6 būgno pozicijas, jis yra užrakinamas ir 

suaktyvina susidūrimo funkciją bei apdovanoja lošėją pakartotiniu sukimu: 

18.8.1. Jei jungtinis „Wild“ simbolis pasirodo visose 6 būgno pozicijose, jis paverčia 4 

atsitiktinius simbolius įprastais „Wild“; 

18.8.2. Jei jungtinis „Wild“ simbolis pasirodo ne visose 6 būgno pozicijose ir yra 

stumtelėjamas, jis paverčia 2 atsitiktinius simbolius įprastais „Wild“. 

 Iškritę 3 simboliai „Free Spins“ bet kuriame viename lošime ir 2 „Free Spins“ simboliai 

kitame viename lošime to paties sukimo metu, suaktyvina „Atsitiktinio pasirinkimo“ ratą, kuriame 

galima laimėti laimėti piniginį prizą, kuris bus pridėtas prie nemokamų sukimų laimėjimo, kurie bus 

suteikti atitinkamai pagal tai, kuriame (viršutiniame ar žemutiniame) lošime iškrito 3 simboliai „Free 

Spins“ arba perkelti nemokamų sukimų lygį į „Ragnaroko“ nemokamus sukimus. 

 Iškritę 3 simboliai „Free Spins“ viršutiniame dievų tematikos lošime ir 3 simboliai 

„Free Spins“ žemutiniame monstrų tematikos lošime vienu metu, suaktyvina „Ragnaroko“ 

nemokamus sukimus. Šie nemokami sukimai veikia taip pat, kaip įprasti nemokami sukimai išskyrus 

tai, jog šių nemokamų sukimų metu yra sukami tik aukštos vertės simboliai ir jungtinis „Wild“ 

simbolis visuomet yra stumtelėjamas, jei bet kokia jo dalis pasirodo būgnuose. Taip pat „Ragnaroko“ 

nemokami sukimai gali būti suaktyvinti „Atsitiktinio pasirinkimo“ rato pagalba. 

19. „9k Yeti“ („9k Yeti“) 

 „9k Yeti“ - 6 būgnų, 4096 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 
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 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 25,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma eurais – 9 012 x statymo suma. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolį „Scatter“. 

 Išsukus 3, 4, 5 arba 6 simbolius „Scatter“, atitinkamai aktyvuojami 8, 15, 40 arba 88 

nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu dar kartą išsukus 3, 4, 5 arba 6 simbolius „Scatter“, 

atitinkamai suteikiama dar 5, 8, 15 arba 50 nemokamų sukimų. 

 Nemokamo sukimo metu neišsukus laiminčio derinio, tačiau išsukus simbolius „Yeti“ 

ir „Wild“, aktyvuojama Sniego audros („Snowstorm“) funkcija, kurios metu simboliai yra pakeičiami 

vietomis taip, kad susidarytų laimintis derinys. 

20. „Šventyklos kolonos“ („Temple Stacks Splitz“) 

 „Šventyklos kolonos“ - 5 būgnų, 243 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 20,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 500 000,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Pagrindinio lošimo metu atsitiktine tvarka nuo 3 iki 9 (nemokamų sukimų metu nuo 3 

iki 12) simbolių gali pavirsti vienodais simboliais. 

 Išsukus 2 simbolius „Nemokami sukimai“ („Free Spin“), jie virsta hibridiniais „Free 

spin“/ „Wild“ simboliais ir suteikia vieną papildomą sukimą, kurio metu būgnai „Free spin“/ „Wild“ 

simboliais išlieka savo vietose. 

 Išsukus 3, 4 ar 5 simbolius „Free Spin“, laimimi nemokami sukimai bei piniginis 

laimėjimas. Yra keturi skirtingi nemokamų sukimų lygiai, kuriuos peržiūrėti galima lošimo laimėjimų 

lentelėje. 

21. „Brazilijos bomba“ („Brazil Bomba“) 

 „Brazilijos bomba“ - 6 būgnų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už vienodus simbolius, kurie yra besiliečiantys 

tarpusavyje ir kurių yra daugiau nei 6. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 50,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 448 750,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Pradėjus lošimą ir išsukus laimingus simbolių derinius, juos sudarę simboliai yra 

pašalinami iš būgnų, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų 

derinių. Tai tęsiasi tol, kol nebelieka laiminčių simbolių derinių. 
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 Išsukus 3, 4, 5 arba 6 simbolius „Nemokami sukimai“ („Free Spins“), atitinkamai 

aktyvuojama 5, 10, 15 arba 20 nemokamų sukimų. 

 Simbolis „Bomba“ gali atsirasti pagrindinio lošimo bei nemokamų sukimų metu. Jei po 

nesėkmingo sukimo šis simbolis yra lošimo būgnuose, aktyvuojama „Bombos“ funkcija, kurios metu 

bombos simbolis sprogsta ir iš būgnų panaikina visus simbolius, nuo jo einančius aukštyn, žemyn, į 

kairę ir į dešinę. Tik vienas simbolis „Bomba“ gali sprogsti vienu metu bei nepanaikina kitų simbolių 

„Bomba“ bei simbolių „Free Spins“. 

 Po laiminčios simbolių griūties arba „Bombos“ funkcijos aktyvavimo, laimėjimo 

daugiklis padidėja vienetu. Šis daugiklis didėja vienetu tol, kol po simbolių griūties nebesusidaro 

laimintis derinys arba neaktyvuojama „Bombos“ funkcija. Jei lošimo metu aktyvuojami nemokami 

sukimai, jų laimėjimai dauginami iš surinkto laimėjimo daugiklio. 

22. „Ledas ir ugnis“ („Ice and Fire“) 

 „Ledas ir ugnis“ - dviejų būgnų rinkinių, iš kurių kiekvienas turi po 60 laimėjimo linijų, 

lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,12 EUR. Maksimali statymo suma – 30,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 574 170,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Pradėjus lošimą ir išsukus laimingus simbolių derinius, juos sudarę simboliai yra 

pašalinami iš būgnų, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų 

derinių. Tai tęsiasi tol, kol nebelieka laiminčių simbolių derinių. 

 Bet kuriame būgnų rinkinyje išsukus „Wild“ simbolį, jis atsiranda kitame būgnų 

rinkinyje toje pačioje pozicijoje. 

 Jei vieno lošimo metu 4 arba daugiau kartų iš eilės surenkamas laimingas derinys, 

laimimi 8, 10 arba 15 nemokamų sukimų su 100 arba 150 papildomų „Wild“ simbolių. 

 Išsukus 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių abiejuose lošimų būgnuose bendrai, laimima 

mažiausiai 10 nemokamų sukimų su laimėjimų daugikliais. Nemokami sukimai prasideda su 

laimėjimo daugikliu x1 ir didėja po vieną kiekvieną kartą po simbolių griūties surinkus laimingą 

derinį. 

23. „Multimusė!“ („Multifly!“) 

 „Multimusė!“ - 5 būgnų, 243 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 75,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 788 445,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Pradėjus lošimą ir išsukus laimingus simbolių derinius, juos sudarę simboliai yra 

pašalinami iš būgnų, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų 

derinių. Tai tęsiasi tol, kol nebelieka laiminčių simbolių derinių. 
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 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“. „Wild“ simboliui 

atsiradus (jį išsukus arba jam atsiradus būgne simbolių griūties metu po laimėjimo) bet kuriame 

būgne, prie to būgno pridedamas laimėjimo daugiklis x1 ir didėja po vieną, jei sekančios simbolių 

griūties metu tame pačiame būgne vėl atsiranda „Wild“ simbolis. Surinkus laimintį derinį ir jei bent 

vienas iš laimintį derinį sudariusių simbolių yra tame būgne, kuriame pridėtas laimėjimo daugiklis, 

laimėjimas už simbolių derinį yra dauginamas iš surinkto daugiklio. Jei daugikliai yra surinkti 

daugiau nei viename būgne, laimėjimas dauginamas iš surinktų daugiklių sandaugos. Laimėjimų 

daugikliai pasinaikina, kai nebeišsukamas laimintis derinys. 

 Išsukus 3 „Scatter“ simbolius, laimima 10 nemokamų sukimų. Visi pagrindiniame 

lošime surinkti laimėjimų daugikliai persikelia į nemokamus sukimus ir nepasinaikina nesurinkus 

laiminčio derinio. 

24. „Artūro likimas“ („Arthurs Fortune“) 

 „Artūro likimas“ - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,08 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 1 085 650,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Bet koks simbolis gali būti paverstas „Wild“ simboliu suaktyvinus ypatybę „Artūro 

auksas“ tiek pagrindinio lošimo metu, tiek nemokamų sukimų metu. „Wild“ simbolis pakeičia bet 

kurį simbolį išskyrus „Scatter Wild“ ir specialiuosius simbolius.  „Scatter Wild“ simbolis pakeičia 

bet kurį simbolį išskyrus specialiuosius simbolius bei gali suaktyvinti nemokamus sukimus. 

 Pagrindinio lošimo metu, suaktyvinus ypatybę „Artūro auksas“, atsitiktinai parenkamas 

simbolis, kuris bus paverčiamas „Wild“ simboliu ir visi ypatybės metu iškritę parinkti simboliai yra 

paverčiami „Wild simboliais“. Ypatybės metu, net iki 10 simbolių gali būti atsitiktinai parinkti ir 

paversti „Wild“ simboliais.  

 Išsukus 3, 4 arba 5 „Wild Scatter“ simbolius atitinkamai suaktyvinami 7, 10 arba 14 

nemokamų sukimų, kurių metu atsitiktinai parenkami simboliai, kurie bus paverčiami „Wild“ 

simboliais visiems nemokamiems sukimams: 

24.8.1. Išsukus 3 „Wild Scatter“ simbolius, 1 atsitiktinai parinktas simbolis paverčiamas 

„Wild“ simboliu; 

24.8.2. Išsukus 4 „Wild Scatter“ simbolius, 2 atsitiktinai parinkti simboliai paverčiami „Wild“ 

simboliais; 

24.8.3. Išsukus 5 „Wild Scatter“ simbolius, 3 atsitiktinai parinkti simboliai paverčiami „Wild“ 

simboliais. 

24.8.4. Nemokamų sukimų metu iškritęs „Wild Scatter“ simbolis prideda papildomą 

atsitiktinį simbolį, kuris taip pat bus paverčiamas „Wild“ simboliu. Jei „Wild Scatter“ simbolių 

iškrenta daugiau, pridedami nemokami sukimai bei atsitiktiniai simboliai, kurie bus paverčiami 

„Wild“ simboliais: 

24.8.5. Išsukus 2 papildomus „Wild Scatter“ simbolius yra pridedamas 1 papildomas 

nemokamas sukimas ir 1 papildomas atsitiktinai parinktas simbolis paverčiamas „Wild“ simboliu; 

24.8.6. Išsukus 3 papildomus „Wild Scatter“ simbolius yra pridedami 2 papildomi nemokami 

sukimai ir 2 papildomi atsitiktinai parinkti simboliai paverčiami „Wild“ simboliais; 

24.8.7. Išsukus 4 papildomus „Wild Scatter“ simbolius yra pridedami 3 papildomi nemokami 

sukimai ir 3 papildomi atsitiktinai parinkti simboliai paverčiami „Wild“ simboliais; 
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24.8.8. Išsukus 5 papildomus „Wild Scatter“ simbolius yra pridedami 4 papildomi nemokami 

sukimai ir 4 papildomi atsitiktinai parinkti simboliai paverčiami „Wild“ simboliais. 

 „Merlino premijos“ simbolis gali pasirodyti tiek pagrindinio, tiek nemokamų sukimų 

lošimo metu. Pagrindiniame lošime simbolis slepia laimėjimo daugiklį iki x25 statymo sumos arba 

7-14 nemokamų sukimų su 1-3 atsitiktinai parinktais simboliais paverčiamais „Wild“ simboliais. 

Nemokamų sukimų metu „Merlino premijos“ simbolis slepia laimėjimo daugiklį iki x50 statymo 

sumos arba 1-14 papildomų nemokamų sukimų. 

25. „Sproginėjančios uolos“ („PopRocks“) 

 „Sproginėjančios uolos“ - 5 būgnų, 486 – 33 614 laimėjimo variantų lošimas, kurio 

tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už ne mažiau kaip 3 vienodus simbolius iš eilės, 

skaičiuojant iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę.  Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 10,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 721 880,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Simbolis „Wild“ pakeičia bet kurį simbolį. 

 Labai aukštos ir aukštos vertės simboliai gali pasirodyti tik suaktyvinus „Sprogimo“ 

funkciją. 

 Susidarius laimingam deriniui yra suaktyvinama „Sprogimo“ funkcija ir laimingą derinį 

sudarę simboliai susprogsta. Vietoje vieno susprogusio simbolio tame pačiame būgne atsiranda du 

nauji simboliai, kurie praplečia būgną vertikaliai per 2 pozicijas. „Sprogimo“ funkcijos metu būgnai 

gali prasiplėsti iki 7 pozicijų. 

 Kiekvienas, laimingą derinį sudaręs, susprogęs simbolis padidina laimėjimo daugiklio 

matuoklę. Laimėjimo daugiklio matuoklę užpildo 7 susprogę simboliai. Kai laimėjimo daugiklio 

matuoklė yra užpildoma, laimėjimo daugiklis padidėja 1. Ypatybė tęsiasi iki tol, kol nesusidaro 

laimingi deriniai. Kai nebesusidaro laimingi deriniai, laimėjimo daugiklio matuoklė yra atstatoma ir 

laimėjimo daugiklis vėl tampa x1. 

 Kai visi 5 būgnai išsiplečia iki 7 pozicijų vertikaliai, suaktyvinama „Atrakintų Wild“ 

ypatybė. Ypatybės pradžioje yra suteikiamas vienas „Wild“ simbolis atsitiktinėje būgnų pozicijoje. 

Ypatybės metu, kai laimėjimo daugiklio matuoklė yra užpildoma, laimėjimo daugiklis padidėja 2, o 

vietoje susprogusių simbolių pasirodo tik 1 naujas simbolis. 

26. „Neoninis skubėjimas“ („Neon Rush Splitz“) 

 „Neoninis skubėjimas“ - 5 būgnų, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 40,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 1 027 040,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Simbolis „Wild“ pakeičia bet kurį simbolį išskyrus „Nemokami sukimai“ („Free Spins“) 

ir specialiuosius simbolius. 
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 Simbolis „Splitz“ gali iškristi bet kuriame būgne ir išsiskaidyti atskleisdamas iki 5 

simbolių toje pozicijoje, kurioje iškrito. Jei sukimo metu iškrito keli „Splitz‘ simboliai, jie atskleis 

tuos pačius simbolius. Pagrindiniame lošime po „Splitz“ simboliais gali būti paslėpti įprasti simboliai, 

„Aukso puodo“ simboliai nei nemokamų sukimų simboliai „Free Spins“. Nemokamų sukimų metu 

po „Splitz“ simboliai gali būti paslėpti tik „Aukso puodo“ simboliai ir nemokamų sukimų simboliai 

„Free Spins“. 1 būgne iškritęs „Splitz“ simbolis atskleidžia 1, 2 būgne atskleidžia 2, 3 būgne 3, 4 

būgne 4 ir 5 būgne 5 simbolius. 

 Iškritę 3, 4 arba 5 simboliai „Free Spins“ atitinkamai suaktyvina 10, 20 arba 30 

nemokamų sukimų. 

 Visi simboliai „Aukso puodas“ yra paslėpti po simboliu „Splitz“: 

26.9.1. Iškritę 5 simboliai „Aukso puodas“ lošėja apdovanoja x5 statymo daugikliu; 

26.9.2. Iškritę 6 simboliai „Aukso puodas“ lošėja apdovanoja x20 statymo daugikliu; 

26.9.3. Iškritę 7 simboliai „Aukso puodas“ lošėja apdovanoja x50 statymo daugikliu; 

26.9.4. Iškritę 8 simboliai „Aukso puodas“ lošėja apdovanoja x100 statymo daugikliu; 

26.9.5. Iškritę 9 simboliai „Aukso puodas“ lošėja apdovanoja x500 statymo daugikliu; 

26.9.6. Iškritusių 10 simbolių „Aukso puodas“ arba daugiau, lošėja apdovanoja x25 000 

statymo daugikliu. 

27. „Visų žvaigždžių nokautas“ („All Star Knockout“) 

 „Visų žvaigždžių nokautas“ - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 150,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 675 450,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Po nelaimėjusio lošimo atsitiktine tvarka gali būti aktyvuota funkcija, kurios metu 

suteikiama iki 3 nemokamų sukimų su garantuotais laimėjimais. 

 Lošimo metu gali būti aktyvuotas premijinis lošimas „Visų žvaigždžių nokautas“ („All 

Star Knockout“), kurio metu lošejui suteikiami 5 nemokami sukimai, o jų laimėjimai gali būti 

padauginti nuo 2 iki 5 kartų. 

28. „Visų žvaigždžių nokautas. Ultra lošimas“ („All Star Knockout Ultra Gamble“) 

 „Visų žvaigždžių nokautas“ - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 150,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 675 450,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Lošime yra apdovanojimų matuoklės, kurios yra pažymėtos lošimo simboliais. 

Kiekvieno apdovanojimo matuoklė gali būti užpildyta 5 žvaigždėmis. Pirmą kartą įsijungus lošimą, 

apdovanojimų matuoklės yra užpildomos 12 žvaigždžių, kurios priskiriamos atsitiktinėms 
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matuoklėms. Sukimo metu iškritęs „Žvaigždės“ simbolis papildo atsitiktinę apdovanojimų matuoklę. 

Apdovanojimų matuoklių pažanga yra unikali kiekvienai statymo vertei ir yra išsaugoma jas keičiant. 

 „Visų žvaigždžių nokauto“ sukimai yra suaktyvinami užpildžius bet kurią 

apdovanojimų matuoklę 5 žvaigždėmis. Ypatybė apdovanoja 5 nemokamais sukimais. Suaktyvinus 

„Visų žvaigždžių nokauto“ nemokamus sukimus, simbolis, kuriuo užpildyta matuoklė yra pažymėta, 

tampa nokauto simboliu. Bet kuris premijos pradžios simbolis ir papildomi simboliai, suteikiantys 

papildomus nemokamus sukimus, yra pašalinami visos ypatybės metu. Ypatybės pradžioje atsitiktinai 

nustatomas laimėjimo daugiklis nuo x2 iki x5, kuris taikomas visiems laimėjimams iki ypatybės 

pabaigos. Kai nemokami sukimai baigiasi, matuoklės, kurios buvo užpildytos 5 žvaigždėmis yra 

atstatomos ir žvaigždės yra pašalinamos. Nemokamų sukimų metu lošėjas gali užpildyti ne daugiau 

kaip 7 matuokles ir ne daugiau kaip 7 simboliai yra pašalinami iš būgnų. 

 Pagrindinio lošimo metu gali būti atsitiktinai suaktyvinta „Laiminčio sukimo“ ypatybė. 

Šios ypatybės metu lošėjas apdovanojamas vienu pakartotiniu sukimu, kuris sudaro laimingą derinį. 

Pakartotiniai sukimai gali tęstis tol, kol sudarys laimingus derinius. Ši funkcija taip pat gali būti 

suaktyvinta „Visų žvaigždžių nokauto“ nemokamų sukimų metu. 

 Jei apdovanojimų matuoklėse bendras žvaigždžių skaičius yra nuo 1 iki 4, sekantis 

sukimas suaktyvina premiją, kurios metu apdovanojimų matuoklės papildomos žvaigždėmis, 

priskiriamomis atsitiktinėms apdovanojimų matuoklėms. 

 Lošėjas gali pirkti „Ultra lošimo“ ypatybe, kurios metu yra galimybė suaktyvinti „Visų 

žvaigždžių nokauto“ nemokamus sukimus. Ypatybės metu yra sukamas ratas. Jei lošimas yra 

sėkmingas, lošėjas laimi „Visų žvaigždžių nokauto“ nemokamus sukimus ir šalia rato nurodytą 

žvaigždžių kiekį. Jei lošimas nesėkmingas, žaidėjas yra grąžinamas į pagrindinį lošimą. Suaktyvinus 

„Visų žvaigždžių nokauto“ nemokamus sukimus, žvaigždės papildo atsitiktines apdovanojimų 

matuokles ir viena jų yra užpildoma, o simbolis, kuriuo ji yra pažymėta, tampa nokauto simboliu. 

Lošimo ypatybės sumokama vertė ir papildomai suteikiamų žvaigždžių kiekis priklauso nuo tuo metu 

esančio statymo vertės ir jau turimų žvaigždžių kiekio apdovanojimų matuoklėse. 

29. „Piratai 2 Maištas“ („Pirates 2 Mutiny“) 

 „Piratai 2“ - 5 būgnų, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

 Lošime nėra laimėjimo linijų. Visi laimėjimai yra išmokami už 6 ar daugiau vienodų 

simbolių grupes. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas grupėje. 

 Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 490 000,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Iškritus 6 ar daugiau identiškiems liečiamiesiems simboliams grupėje, jie yra parenkami 

kaip laimėjimo simboliai. Visi identiški simboliai (net ir simboliai, kurie nepriklauso grupei) lieka 

būgnuose, o likę simboliai yra pašalinami ir iškrenta nauji simboliai. Šis procesas yra kartojamas tol, 

kol nebeiškrenta daugiau laimėjimo simbolių. Jei inicijuoto sukimo metu susidaro 2 ar daugiau 

laimėjimo simbolių grupės, mažos vertės apmokami laimingi simboliai transformuojami į aukštesnės 

vertės apmokamus simbolius. Jei laiminčios grupės susideda iš lygiavertės vertės simbolių – kortos 

rinkinių, jų hierarchijos eiliškumas yra toks (nuo aukščiausio iki žemiausio): Čirvai, Pikai, Kryžiai, 

Būgnai. 

 Užpildžius eilę vienodais simboliais suteikiamas laimėjimo daugiklis: 

29.7.1. 1 užpildyta eilė – daugiklis x1 (galimas tik nemokamų sukimų metu); 

29.7.2. 2 užpildytos eilės – daugiklis x2; 

29.7.3. 3 užpildytos eilės – daugiklis x3; 

29.7.4. 4 užpildytos eilės – daugiklis x5; 

29.7.5. 2 užpildytos eilės – daugiklis x25. 



18 

 

 Iškritę 3 „Scatter“ simboliai suaktyvina 7 nemokamus sukimus. Nemokamų sukimų 

pradžioje laimėjimo daugiklis yra x1. 

30. „Laiminga Katė“ („Lucky Neko“) 

 „Laiminga katė“ - 6 būgnų, 40 - 85 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,08 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 695 300,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Lošime veikia didelių simbolių ypatybė („Gigablox“). Simboliai gali būti nuo 2x2 iki 

4x4 pagrindinio lošimo metu ir nuo 2x2 iki 6x6 nemokamų sukimų metu. Simboliai „Wild“ ir 

„Nemokami sukimai“ („Free Spins“) taip pat gali iškristi kaip dideli simboliai. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Free Spins“ specialiuosius 

simbolius. 

 Iškritę 5 arba daugiau „Free Spins“ simboliai suaktyvina nemokamų sukimų funkciją. 

Suteikiamų nemokamų sukimų skaičius yra tolygus „Free Spins“ simbolių skaičiui būgnuose 

funkcijos aktyvavimo metu. Nemokamų sukimų metu būgnai išsiplečia vertikaliai per 4 pozicijas ir 

laimėjimo linijų skaičius padidėja iki 85. Kiekvienas „Free Spins“ simbolis, iškritęs nemokamų 

sukimų metu, apdovanoja lošėja 1 papildomu nemokamu sukimu. Nemokamų sukimų metu vienas 

atsitiktinai parinktas simbolis tampa „Palaimintu“ simboliu. Laimingų derinių su šiuo simboliu 

laimėjimai padidinami 5 kartus iki nemokamų sukimų pabaigos. „Palaimintais“ simboliais negali 

tapti simboliai „Wild“ ir „Free Spins“. 

31. „Žaibuojantis Džokeris“ („Lightning Joker“) 

 „Žaibuojantis Džokeris“ - 3 būgnų, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 50,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 500 550,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus specialiuosius simbolius. 

 Išsukus bet kuriuos 2 būgnus pilnus vienodų simbolių, suaktyvinamas pakartotinis 

nesutampančių (išskyrus „Wild“) simbolių sukimas. „Wild“ simboliai gali pakeisti bet kurį 

sutampantį simbolį ir padėti suaktyvinti nesutampančių simbolių sukimą. Nesutampančių simbolių 

sukimo metu „Džokerio“ simbolis pasirodyti negali. 

 Užpildžius visus 3 būgnus identiškais simboliais, suaktyvinamas daugiklis x2, x3, x5 

arba x10. „Wild“ simboliai gali pakeisti bet kurį sutampantį simbolį ir padėti suaktyvinti daugiklį. 

 Simboliai „Džokeris“ gali pasirodyti bet kuriuose būgnuose: 

31.9.1. 2 „Džokerio“ simboliai suaktyvina mistinį laimėjimą, kurio daugiklis yra nuo x2 iki 

x10 000; 
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31.9.2. 3 „Džokerio“ simboliai suaktyvina mistinį laimėjimą, kurio daugiklis yra nuo x100 iki 

x10 000. 

 Jei 3 „Džokerio“ simboliai pasirodo laimėjimo linijoje, suaktyvinamas mistinis 

laimėjimas, kurio daugiklis yra nuo x1000 iki x10 000. 

32. „Laukiniai popsai“ („Wild Pops“) 

 „Laukiniai popsai“ - 5 būgnų, 33 614 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už ne mažiau kaip 3 vienodus simbolius iš eilės, 

skaičiuojant iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę.  Išmokamas tik didžiausias laimėjimas  

 Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 50,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 885 350,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Simbolis „Wild“ pakeičia bet kurį simbolį. 

 Labai aukštos vertės simboliai gali pasirodyti tik suaktyvinus „Sprogimo“ funkciją. 

 Susidarius laimingam deriniui yra suaktyvinama „Sprogimo“ funkcija ir laimingą derinį 

sudarę simboliai susprogsta. Vietoje vieno susprogusio simbolio tame pačiame būgne atsiranda du 

nauji simboliai, kurie praplečia būgną vertikaliai per 2 pozicijas. „Sprogimo“ funkcijos metu būgnai 

gali prasiplėsti iki 7 pozicijų. 

 Kiekvienas, laimingą derinį sudaręs, susprogęs simbolis padidina laimėjimo daugiklio 

matuoklę. Laimėjimo daugiklio matuoklę užpildo 7 susprogę simboliai. Kai laimėjimo daugiklio 

matuoklė yra užpildoma, laimėjimo daugiklis padidėja 1. Ypatybė tęsiasi iki tol, kol nesusidaro 

laimingi deriniai. Kai nebesusidaro laimingi deriniai, laimėjimo daugiklio matuoklė yra atstatoma ir 

laimėjimo daugiklis vėl tampa x1. 

 „Sprogimo“ funkcijos metu susidarę 3, vienas paskui kitą, laimingi deriniai suaktyvina 

2 atsitiktinius „Wild“ simbolius. Ši ypatybė gali pasikartoti neribotą kiekį kartų. 

 Kai visi 5 būgnai išsiplečia iki 7 pozicijų vertikaliai, suaktyvinamas „Premijos 

rėžimas“ ir suteikiamos 3 papildomos gyvybės. Kai nebesusidaro laimingi deriniai, panaudojama 

viena gyvybė, kuri inicijuoja pakartotinį sukimą. „Premijos rėžimo“ metu laimėjimo daugiklio 

matuoklė yra aktyvi. Atsitiktinių „Wild“ simbolių ypatybė yra atstatoma, kai panaudojama viena iš 

gyvybių. 

33. „Likimo skliautas“ („Vault of Fortune“) 

 „Likimo skliautas“ - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 1 000 000,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Pradėjus lošimą ir išsukus laimingus simbolių derinius, juos sudarę simboliai yra 

pašalinami iš būgnų, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų 

derinių. Tai tęsiasi tol, kol nebelieka laiminčių simbolių derinių. Po kiekvieno simbolių pašalinimo 
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laimėjimo daugiklis padidėja 1 sekančiam simbolių kritimui. Jei suaktyvinami nemokami sukimai, 

pasiektas laimėjimo daugiklis yra perkeliamas į nemokamus sukimus. Daugiklis neturi limito. 

 Simbolis „Wild“ pakeičia bet kurį simbolį išskyrus „Scatter“. Laimingą derinį sudaręs 

„Wild“ simbolis išsiplečia vertikaliai ir tampa grupe 6 vertikalių „Wild“ simbolių.  

 Iškritę 3, 4 arba 5 „Scatter“ simboliai atitinkamai suaktyvina 8, 12  arba 20 nemokamų 

sukimų. Pagrindiniame lošime pasiektas laimėjimo daugiklis yra perkeliamas į nemokamus sukimus. 

Nemokamų sukimų metu galima laimėti pakartotinius nemokamus sukimus. 

34. „Futbolo šlovė“ („Football Glory“) 

 „Futbolo šlovė“ - 5 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,25 EUR. Maksimali statymo suma – 125,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 500 000,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Simbolis „Wild“ pakeičia bet kurį simbolį išskyrus „Nemokami sukimai“ („Free Spins“) 

ir specialiuosius simbolius 

 Taurės simboliai: 

34.7.1. „Sidabrinės taurės“ simbolis gali pasirodyti 4 būgne. „Sidabrinės taurės“ simbolio 

prizai gali būti tokie: daugiklis nuo x2 iki x40 statymo sumos, 7 - 21 nemokamų sukimų aktyvatorius. 

34.7.2. „Auksinės taurės“ simbolis gali pasirodyti 5 būgne. „Auksinės taurės“ simbolio prizai 

gali būti tokie: daugiklis nuo x10 iki x400 statymo sumos, 7 – 21 nemokamų sukimų aktyvatorius, 

25 procentais daugiau šlovės kiekvienam futbolo žaidėjui, „Visų žvaigždžių“ nemokami sukimai. 

34.7.3. Nemokamų sukimų metu taurės simbolių vertės skiriasi nuo pagrindinio lošimo taurės 

simbolių verčių. Nemokamų sukimų metu taurės simboliai gali apdovanoti piniginiais laimėjimais, 

2-4 papildomais nemokamais sukimais, 1-2 papildomais lipniais „Wild“ simboliais, „Wild“ būgnu. 

Jei „Sidabrinė taurė“ arba „Auksinė taurė“ nusileidžia ant lipnaus „Wild“ simbolio, tiek „Sidrabinė 

taurė“, tiek „Auksinė taurė“ yra aktyvios to raundo metu. 

 Iškritę 3, 4 arba 5 „Free Spins“ simboliai atitinkamai suaktyvina 7, 14 arba 21 

nemokamą sukimą. Nemokamų sukimų metu, visi „Wild“ simboliai yra lipnūs iki ypatybės pabaigos. 

Jei nemokamų sukimų metu būgnuose pasirodo žaidėjai, jie spiria kamuolį. Jei žaidėjo įvartis yra 

sėkmingas, jis virsta lipniu „Wild“ simboliu. Nemokamų sukimų pradžioje, lošėjas gali pasirinkti 

vieną iš ypatybių: 

34.8.1. Visų žvaigždžių nemokamus sukimus; 

34.8.2. Papildomus 1 – 3 nemokamus sukimus; 

34.8.3. Pradinį „Wild“; 

34.8.4. „Wild“ būgną; 

34.8.5. Papildomas 5 „Sidabrines taures, 5 „Auksines taures“, kurios suteikia didesnius šansus 

žaidėjams gauti sidabrinę arba auksinę taurę nemokamų sukimų metu. 

 Visų žvaigždžių“ nemokamų sukimų metu visi žaidėjai yra Super žvaigždės ir visada 

tampa lipniais „Wild“ simboliais. 

 Kiekvienas laimingas derinys su žaidėju pagrindinio lošimo metu, padidina to žaidėjo 

šlovė. Kuo ilgesnis laimingas derinys, tuo daugiau šlovės žaidėjui yra prideda. Kai konkretaus žaidėjo 

šlovės matuoklė yra užpildoma, suaktyvinami 7 nemokami sukimai su tuo žaidėju „Super žvaigždės“ 

rėžime. Nemokami sukimai „Super žvaigždės“ rėžime lošiami su monetos verte, kuri yra monetų, 

naudotų renkant kiekvieną šlovės tašką, vidurkis. Pavyzdžiui, jei lošėjas pusę žaidėjo šlovės taškų 
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surinko su monetos verte 0,20 ir kitą pusę su 2,00, tuomet nemokami sukimai bus lošiami su 1,10 

monetos verte. 

 Lošėjui pirmą kartą lošiant „Futbolo šlovė“ lošimą, vieno iš žaidėjų šlovės matuoklis 

yra iš karto užpildytas daugiau kaip 50 procentų. 

35. „Medūza: likimas ir šlovė“ („Medusa: Fortune and Glory“) 

 „Medūza: likimas ir šlovė“ - 6 būgnų, 4 096 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 30,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 223 200,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį išskyrus „Bonus“ ir gali pasirodyti 2, 3, 4 ir 5 

būgnuose. Bet koks iškritęs „Wild“ simbolis gali būgnuose pridėti papildomų „Wild“ simbolių. 

Plintantys „Wild“ simboliai gali pasirodyti tiek pagrindiniame lošime, tiek nemokamų sukimų metu. 

Šie simboliai gali pakeisti bet kurių simbolių pozicijas išskyrus „Wild“ ir „Bonus“. Kiekvienas 

„Wild“ simbolis gali pridėti 1, 2 arba 3 papildomus „Wild“ simbolius. 

 „Bonus“ simbolis gali pasirodyti 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

 Iškritę 3 ar daugiau simboliai „Bonus“ suaktyvina nemokamus sukimus. Nemokamų 

sukimų pradžioje lošėjas gali rinktis vieną iš dviejų ypatybių: „Likimo“ arba „Šlovės“. Pasirinkus 

ypatybę „Likimas“ lošėjas nukreipiamas į skrynių pasirinkimą, kuriame gali laimėti 8, 12, 15, 20, 30 

arba 40 nemokamų sukimų bei daugiklius x2, x3, x5, x8, x10 arba x20, kurie yra taikomi visiems 

laimėjimams. „Likimo“ ypatybė gali būti suaktyvinta pakartotinai su 10 papildomų nemokamų 

sukimų.  

 Pasirinkus ypatybę „Šlovė“, lošėjas yra nukreipiamas į skrynių pasirinkimą, kuriame 

gali laimėti 5, 8, 10, 12, 15 arba 20 nemokamų sukimų ir 1, 2 arba 3 papildomus „Wild“ simbolius. 

Papildomi „Wild“ simboliai yra parenkami iš visų lošime esančių simbolių išskyrus „Wild“ ir 

„Bonus“. Parinkti simboliai atitinka „Wild“ simbolius jei pasirodo 2, 3, 4 arba 5 būgnuose ir gali 

pakeisti bet kuriuos kitus simbolius išskyrus „Bonus“. „Šlovės“ ypatybė gali būti suaktyvinta 

pakartotinai su 10 papildomų nemokamų sukimų.  

36. „Dievų slėnis 2“ („Valley of the Gods 2“) 

 „Dievų slėnis 2“ - 6 būgnų, 240 – 20 160 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 548 100,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį ir išsiplečia per visą būgną. 

 Kiekvienas laimingas derinys suaktyvina pakartotinį sukimą. Šie pakartotiniai sukimai 

tęsiasi tol, kol gaunami laimingi deriniai.  
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 Pagrindinio lošimo metu, 16 blokelių su skarabėjaus paveikslėliu ant kiekvieno iš jų 

uždengia 16 būgnų pozicijų. Kai išsukamas laimintis derinys, kiekvienas šį derinį sudaręs simbolis 

išlaisvina baltus skarabėjus, kurie sunaikina po vieną blokelį. Kai būgnuose nebelieka blokelių, visi 

balti skarabėjai kairėje pavirsta raudonos, auksinės arba mėlynos spalvos skarabėjais ir yra surenkami 

bei panaudojami aktyvuoti funkcijoms, aprašytoms žemiau: 

36.8.1. Kai sunaikinami visi 16 blokelių, suteikiama 1 papildoma gyvybė. Gyvybių skaičius 

padidėja po vieną gyvybę už kiekvienus 5 surinktus raudonos spalvos skarabėjus. Gyvybė suteikia 

pakartotinį sukimą, kai išsukamas nelaimingas derinys. Pakartotiniai sukimai baigiasi, kai 

nebeišsukamas laimintis derinys ir baigiasi turėtos gyvybės. Skarbėjai yra renkami už laimingus 

derinius su raudonais simboliais. 

36.8.2. Kai sunaikinami visi 16 blokelių, suteikiamas laimėjimo daugiklis x2. Daugiklio 

skaičius padidėja po vieną vienetą už kiekvienus 5 surinktus mėlynos spalvos skarabėjus. Laimėjimo 

daugiklis pritaikomas kiekvienam pakartotinio sukimo laimėjimui. Skarbėjai yra renkami už 

laimingus derinius su mėlynais simboliais simboliais. 

36.8.3. Kai sunaikinami visi 16 blokelių, aktyvuojamas auksinių skarabėjų rinkimas „Wild“ 

būgnui suaktyvinti. Už kiekvienus 5 surinktus auksinės spalvos skarabėjus,  suaktyvinamas vienas 

„Wild“ būgnas, kuris lieka iki pakartotinio sukimo pabaigos. Skarbėjai yra renkami už laimingus 

derinius su violetiniais ir žaliais simboliais. 

37. „Hadas Gigablox“ („Hades Gigablox“) 

 „Hadas“ - 6 būgnų, 50 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 1 112 900,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Lošime veikia didelių simbolių ypatybė („Gigablox“). Simboliai gali būti nuo 2x2 iki 

6x6. Simbolis „Nemokami sukimai“ („Free Spins“) taip pat gali iškristi kaip didelis simbolis. 

 Iškritę 5 arba daugiau „Free Spins“ simboliai suaktyvina nemokamų sukimų funkciją. 

Suteikiamų nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo „Free Spins“ simbolių skaičiaus. „Free Spins“ 

simbolių skaičius yra nustatomas pagal tai, kokio dydžio jie iškrito. Pavyzdžiui 2x2 „Free Spins“ 

simbolis yra lygus 4 „Free Spins“ simboliams. Nemokamų sukimų metu iškritęs „Free Spins“ 

simbolis apdovanoja 1 papildomu nemokamu sukimu. 

 Pagrindiniame lošime bet kurio sukimo metu gali būti aktyvuota Hado kova su 

aukštesnės vertės simboliais tam, kad šie simboliai pavirstų simboliais „Wild“. Jei Hadas laimi kovą, 

simbolis, su kuriuo jis kovojo, pavirsta „Wild“ simboliu tam sukimui. Taip pat Hado kova su 

aukštesnės vertės simboliais yra aktyvi visų nemokamų sukimų metu. Nemokamų sukimų metu 

Hadui laimėjus kovą, kiekvienas simbolis, paverstas „Wild“ simboliu, padidina daugiklio skaitiklį: 

37.8.1.  Pavertus pirmuosius 10 simbolių „Wild“ simboliais, skaitiklio daugiklis tampa x2 ir 

suteikia 2 papildomus nemokamus sukimus;  

37.8.2. Pavertus sekančius 15 simbolių „Wild“ simboliais, skaitiklio daugiklis tampa x3 ir 

suteikia 2 papildomus nemokamus sukimus; 

37.8.3. Pavertus sekančius 20 simbolių „Wild“ simboliais, skaitiklio daugiklis tampa x5 ir 

suteikia 2 papildomus nemokamus sukimus; 

37.8.4. Pavertus sekančius 25 simbolius „Wild“ simboliais, skaitiklio daugiklis tampa x10 ir 

suteikia 2 papildomus nemokamus sukimus. 

 Pasiekus daugiklį x10, skaitiklis sustoja. Daugiklis taikomas kiekvienam sukimui 

individualiai. Kai dideli simboliai („Gigablox“) paverčiami „Wild“ simboliais, „Wild“ simbolių 
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daugiklio skaitiklį skaičius yra nustatomas pagal tai, kokio dydžio jie iškrito. Pavyzdžiui 2x2 dydžio 

simbolis yra lygus 4 „Wild“ simboliams. Kiekvienas daugiklio lygis turi individualų daugiklio 

skaitiklį.  

38. „Vyšnių sprogimas“ („Cherry Pop“) 

 „Vyšnių sprogimas“ - 5 būgnų, 59 049 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už ne mažiau kaip 3 vienodus simbolius iš eilės, 

skaičiuojant iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę.  Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 40,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 2 255 440,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Susidarius laimingam deriniui yra suaktyvinama „Sprogimo“ funkcija ir laimingą derinį 

sudarę simboliai susprogsta. Vietoje vieno susprogusio simbolio tame pačiame būgne atsiranda du 

nauji simboliai, kurie praplečia būgną vertikaliai per 2 pozicijas. „Sprogimo“ funkcijos metu būgnai 

gali prasiplėsti iki 6 pozicijų pagrindiniame lošime ir iki 9 pozicijų nemokamų sukimų metu. 

„Sprogimo“ funkcija baigiasi, kai nebesusidaro laimingi deriniai. 

 Kai visi 5 būgnai išsiplečia iki 6 pozicijų vertikaliai, suaktyvinami 5 nemokami sukimai. 

Nemokamų sukimų pradžioje lošėjas gali dalyvauti lošime. Lošimo ypatybės metu lošėjas gali 

nemokamų sukimų skaičių padidinti arba, pralaimėjimo atveju, prarasti nemokamus sukimus ir būti 

grąžintas į pagrindinį lošimą. Lošti dėl didesnio nemokamų sukimų skaičiaus galima du kartus, 

pradinis nemokamų sukimų skaičius ypatybės pradžioje yra 5. Laimėjus pirmą lošimą nemokamų 

sukimų skaičius 8, laimėjus antrą 12. Papildomi 4 nemokami sukimai gali būti suteikti, jei rato 

rodyklė sustoja ties auksiniu laukeliu. Laimėjimo daugiklis nemokamų sukimų pradžioje yra x2. Po 

kiekvieno laimingo sukimo suaktyvinusio „Sprogimo“ funkciją, laimėjimo daugiklis padidėja 1. Jei 

nemokamų sukimų metu būgnai išsiplečia vertikaliai per visas 9 pozicijas, esamas daugiklis ir 

kiekvieno laimingo sukimo suaktyvinusio „Sprogimo“ funkciją daugiklis yra padidinami 3. 

Nemokamų sukimų metu pasirodo labai aukštos vertės simboliai. Po kiekvieno sukimo išsiplėtusių 

būgnų progresas yra atstatomas į prieš tai buvusio sukimo trumpiausio būgno. Pavyzdžiui, jei sukimo 

pabaigoje būgnų pozicijos yra 7-7-8-9-7 aukščio, sekantis sukimas prasidės būgnais, kurių aukštis 7-

7-7-7-7. Lošėjas taip pat gali nemokamus sukimus pirkti. Tai galima atlikti pagrindiniame lošime 

sumokėdamas x100 statymo sumos. 

39. „Didelis sprogimas“ („Hyper Burst“) 

 „Didelis sprogimas“ - 6 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 1 280 000,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus specialiuosius simbolius. 

 Lošime veikia didelių simbolių ypatybė. Simboliai gali būti nuo 2x2 iki 4x4.  
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 Lošime susidaręs laimingas derinys suaktyvina vieną pakartotinį sukimą, kurio metu 2 

centriniuose būgnuose pasirodo dideli simboliai 2x2. Jei pakartotinio sukimo metu išsukamas 

laimingas derinys, suaktyvinamas dar vienas pakartotinis sukimas su dideliu simboliu 3x3. Jei antrojo 

pakartotinio sukimo metu susidaro laimingas derinys, suaktyvinamas „Hiper rėžimas“. 

 Laimėjus du pakartotinius sukimus, suaktyvinamas „Hiper rėžimas“. Šio rėžimo 

pradžioje laimėjimo daugiklis yra x2 ir gali būti padidintas iki x10 iš eilės susidarant laimingiems 

deriniams pakartotinių sukimų metu. „Hiper rėžimo“ metu centriniuose būgnuose pasirodo dideli 

simboliai 4x4. „Hiper rėžimo“ metu pakartotiniai sukimai yra suteikiami už „Hiper rėžimo“ 

pakartotinio sukimo laimėjimą.  

40. „Pašėlusi Viktorija“ („Victoria Wild“) 

 „Pašėlusi Viktorija“ - 5 būgnų, 15 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,15 EUR. Maksimali statymo suma – 45,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 1 125 000,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Lošime yra 3 rūšių „Wild“ simboliai, kurie pakeičia bet kurį kitą simbolį išskyrus 

„Scatter“ ir „Oazė“: 

40.6.1. „Tornado Wild“ simbolis gali pasirodyti tiek pagrindiniame lošime, tiek „Smėlio 

audros“ ypatybės metu; 

40.6.2. „Lempos Wild“ simbolis gali pasirodyti tik „Šventyklos“ nemokamų sukimų metu; 

40.6.3. „Krioklio Wild“ simbolis gali pasirodyti tik „Oazės“ nemokamų sukimų metu. 

 „Smėlio audros“ ypatybė yra aktyvuojama atsitiktinai pagrindinio lošimo metu. 

Ypatybės metu būgnų atsitiktinėse pozicijose nusileidžia nuo 2 iki 6 „Tornado Wild“ simbolių. Jei 

bent 1 „Tornado Wild“ simbolis nusileidęs susiduria su kitu „Tornado Wild“ simboliu, simboliai yra 

užrakinami ir aktyvuojamas pakartotinis sukimas. Jei pakartotinio sukimo metu iškrenta naujas 

„Tornado Wild“ simbolis, jis taip pat yra užrakinamas ir aktyvuojamas dar vienas pakartotinis 

sukimas. Ypatybė pasibaigia, kai nebeiškrenta nauji „Tornado Wild“ simboliai. 

 Bet kuriuose būgnuose iškritę 3, 4 arba 5 „Scatter“ simboliai atitinkamai suaktyvina 8, 

10 arba 11 „Šventyklos“ nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu surinkus 7 „Lempos Wild“ 

simbolius, suaktyvinamas „Slaptas lobynas“ nemokamų sukimų pabaigoje. „Slaptas lovynas“ 

apdovanoja 1 „Norų rato“ sukimu, kurio metu yra galimybė laimėti: 

40.8.1. Piniginius prizus; 

40.8.2. Laimėjimo daugiklius x2, x5, x10, x15 arba x25. 

 „Lempos Wild“ simbolių surinkimas yra atstatomas kiekvieno sukimo metu. Nemokami 

sukimai ypatybės metu pakartotinai suaktyvinti negali būti. „Šventyklos“ nemokami sukimai lošiami 

su 6 būgnais. 

 Pagrindinio lošimu metu yra matomas žemėlapis. Kas kartą, kai būgnuose iškrenta 

„Oazės“ simbolis, žemėlapio pažanga padidėja 1. Žemėlapio pažanga yra unikali kiekvienai statymo 

vertei ir yra išsaugoma jas keičiant. Surinkus 25 „Oazės“ simbolius suaktyvinama 10 „Oazės“ 

nemokamų sukimų, o žemėlapio progresas atstatomas į pradinį. „Oazės“ nemokamų sukimų metu 2, 

3, 4 ir 5 būgnuose gali pasirodyti „Krioklio Wild“ simboliai. Iškritęs „Krioklio Wild“ simbolis 

išsiplečia vertikaliai per visą būgną. „Oazės“ nemokami sukimai lošiami su 6 būgnais. 
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41. „Užvaldyk grynųjų barą“ („Rock the Cash Bar“) 

 „Užvaldyk grynųjų barą“ - 5 būgnų, 243 laimėjimo linijų pagrindiniame lošime ir iki 

16 807 laimėjimo variantų nemokamų sukimu metu lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 1 317 800,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį išskyrus „Scatter“ ir „Bilietas“ bei gali 

pasirodyti tik „Naktinio išėjimo“ ypatybės metu. 

 „Naktinio išėjimo“ ypatybė gali būti atsitiktinai suaktyvinta pagrindinio lošimo metu. 

Virš besisukančių simbolių būgnuose pasirodo spalvotos, judančios prožektorių šviesos ir jei 

būgnams nustojus suktis šios šviesos uždengia kuriuos nors simbolius, simboliai pavirsta į „Wild“ ir 

sudaro laimintį derinį. 

 Pasirodęs „Scatter“ simbolis ir vienas arba daugiau simbolių „Bilietas“ kiekviename 2, 

3, 4 ir 5 būgne, suaktyvina vieną iš nemokamų sukimų premijos lygių. Yra 3 skirtingi „Scatter“ 

simboliai atitinkamai 3 nemokamų sukimų premijos lygiams suaktyvinti. „Scatter“ simbolis gali 

pasirodyti tik 1 būgne. Nemokamų sukimų premijos lygiai yra: 

41.8.1. „Naktis klube“ – pirmasis nemokamų sukimų premijos lygis. Šį lygį suaktyvina 

„Scatter Naktis klube“ simbolis; 

41.8.2. „Pakvietimas“ – antrasis nemokamų sukimų premijos lygis. Šį lygį suaktyvina 

„Scatter Pakvietimo“ simbolis; 

41.8.3. „VIP“ – aukščiausias nemokamų sukimų premijos lygis. Šį lygį suaktyvina „Scatter 

VIP“ simbolis. 

41.8.4. Skaičiai simboliuose „Bilietas“, iškritusiuose 2, 3, 4 ir  5 būgnuose nustato suteikiamų 

nemokamų sukimų skaičių. Skaičiai simboliuose „Bilietas“ gali būti nuo 1 iki 3. Minimalus galimų 

nemokamų sukimų skaičius yra 5, maksimalus 13. Nemokamų sukimų metu yra aktyvūs laimėjimų 

daugikliai, „Užvaldyk grynųjų barą“ pakartotiniai sukimai ir išsiplečiantys būgnai. Taip pat 

nemokamų sukimų metu, jų lygis gali būti pakeltas į aukštesnį. Nemokamų sukimų premijos lygį į 

aukštesnį pakelia iškritęs simbolis „Atnaujinimas“. Jei nemokamų sukimų metu yra suaktyvinama 

pakartotinio sukimo funkcija, lošimo būgnai išsiplečia vertikaliai sudarydami dar daugiau laimėjimo 

linijų. Būgnai gali išsiplėsti iki 7 pozicijų vertikaliai: 4 pozicijos padidina laimėjimo linijų skaičių iki 

1 024, 5 pozicijos – 3 125, 6 pozicijos – 7 776 ir 7 pozicijos 16 807. Išsiplėtę būgnai išlieka iki 

premijos pabaigos.  

 Kiekvienas nemokamų sukimų premijos lygis turi jam priskirtą laimėjimo daugiklį. 

Parsidėjus nemokamiems sukimams yra taikomas mažiausias laimėjimo daugiklis, kuris gali būti 

padidintas su kiekvienu laimėjimu iki maksimalaus to lygio daugiklio: 

41.9.1. „Naktis klube“ nemokamų sukimų daugikliai yra x1, x2 ir x3; 

41.9.2. „Pakvietimas“ nemokamų sukimų daugikliai yra x4, x6 ir x8; 

41.9.3. „VIP“ nemokamų sukimų daugiklis prasideda nuo x10 ir padidėja 1 po kiekvieno 

laimėjimo. Šis lygis neturi maksimalaus laimėjimo daugiklio. 

42. „Atlantida. Daugybė variantų“ („Atlantis Megaways“) 

 „Atlantida. Daugybė variantų“ - 6 būgnų, 117 649  laimėjimo variantų lošimas su 

papildoma viršutine 4 būgnų eilute, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 
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 Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 25,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 216 025,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Pradėjus lošimą ir išsukus laimingus simbolių derinius, juos sudarę simboliai yra 

pašalinami iš būgnų, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų 

derinių. Tai tęsiasi tol, kol nebelieka laiminčių simbolių derinių. 

 „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“. „Wild“ simbolis 

gali pasirodyti viršutinėje papildomoje 4 būgnų eilutėje. 

 Iškritę 6 ar daugiau „Scatter“ simboliai suaktyvina 3 „Aukso puodo“ pakartotinius 

sukimus. Funkciją suaktyvinę „Scatter“ simboliai yra užrakinami savo pozicijose ir sukami 

pakartotiniai sukimai. Jei pakartotinių sukimų metu iškrenta nauji „Scatter“ simboliai, jie taip pat yra 

užrakinami, o pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3. Pakartotiniai sukimai baigiasi, kai 

neiškrenta nauji simboliai „Scatter“ arba visos įmanomos pozicijos yra užpildomos „Scatter“ 

simboliais. Pasibaigus pakartotiniams sukimams, kiekvienas „Scatter“ simbolis lošėja apdovanoja 

prizu nuo x1 iki x100 statymo sumos arba „Aukso puodo“ prizu. Mažu ir vidutiniu „Aukso puodo“ 

prizu lošėjas gali būti apdovanotas daugiau nei vieną kartą per funkciją. Didžiuoju ir pagrindiniu 

„Aukso puodo“ prizu lošėjas gali būti apdovanotas tik vieną kartą per funkciją: 

42.8.1. Didysis „Aukso puodo“ prizas yra x2000 statymo sumos; 

42.8.2. Pagrindinis „Aukso puodo“ prizas yra x250 statymo sumos; 

42.8.3. Vidutinis „Aukso puodo“ prizas yra x50 statymo sumos; 

42.8.4. Mažas „Aukso puodo“ prizas yra x10 statymo sumos. 

42.8.5. Pakartotinių sukimų metu „Wild“ simboliai nepasirodo. 

43. „Sinkronitas“ („Syncronite“) 

 „Sinkronitas“ - 6 būgnų, 729 – 21 168  laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 20,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 1 280 000,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Simbolis „Splitz“ gali iškristi bet kuriame būgne ir išsiskaidyti atskleisdamas iki 8 

simbolių tame būgne, kuriame iškrito. Jei sukimo metu iškrito keli „Splitz‘ simboliai, jie atskleis tuos 

pačius simbolius. „Splitz“ simboliai pasirodo tik sinchronizuotuose būgnuose. 

 Kiekvieno sukimo metu yra sinchronizuojama nuo 2 iki 6 būgnų. Sinchronizuoti būgnai 

atspindi vienas kitą. 

44. „Elfų karolis“ („Carol of the Elves“) 

 „Elfų karolis“ - 5 būgnų, 45 – 3 125  laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 150,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 870 300,00 EUR. 
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 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Pagrindinio lošimo metu, 12 blokelių su snaigės paveikslėliu ant kiekvieno iš jų 

uždengia 12 būgnų pozicijų. Kai išsukamas laimintis derinys, kiekvienas šį derinį sudaręs simbolis 

paleidžia snaiges, kurios sunaikina po vieną blokelį. Kai būgnuose nebelieka blokelių, visos snaigės 

pavirsta raudonomis arba žaliomis snaigėmis ir yra surenkamos bei panaudojamos aktyvuoti 

funkcijoms, aprašytoms žemiau: 

44.6.1. Kai sunaikinami visi 12 blokelių, suteikiama 1 papildoma gyvybė. Gyvybių skaičius 

padidėja po vieną gyvybę už 5 surinktas raudonos spalvos žvaigždes. Gyvybė suteikia pakartotinį 

sukimą, kai išsukamas nelaimingas derinys. Pakartotiniai sukimai baigiasi, kai nebeišsukamas 

laimintis derinys ir baigiasi turėtos gyvybės. 

44.6.2. Kai sunaikinami visi 12 blokelių, suteikiamas laimėjimo daugiklis x2. Daugiklio 

skaičius padidėja 1 už 5 surinktas žalios spalvos snaiges. Laimėjimo daugiklis pritaikomas 

kiekvienam pakartotinio sukimo laimėjimui. 

 Pasibaigus pakartotiniams sukimams, blokeliai vėl uždengia 12 būgnų pozicijų. 

45. „Sprogstanti premija“ („Bounty Pop“) 

 „Sprogstanti premija“ - 5 būgnų, 243 – 59 049  laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 

 Visi laimėjimai yra išmokami už ne mažiau kaip 3 vienodus simbolius iš eilės, 

skaičiuojant iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę.  Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma – 1 100 000,00 EUR. 

 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

 Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

 Susidarius laimingam deriniui yra suaktyvinama „Sprogimo“ funkcija ir laimingą derinį 

sudarę simboliai susprogsta. Vietoje vieno susprogusio simbolio tame pačiame būgne atsiranda du 

nauji simboliai, kurie praplečia būgną vertikaliai per 2 pozicijas. „Sprogimo“ funkcijos metu būgnai 

gali prasiplėsti iki 6 pozicijų pagrindiniame lošime ir iki 9 pozicijų nemokamų sukimų metu. 

„Sprogimo“ funkcija baigiasi, kai nebesusidaro laimingi deriniai. 

 Iškritę 3 arba daugiau „Bonus“ simboliai suaktyvina nemokamų sukimų funkciją. 

Nemokamų sukimų pradžioje lošėjas gali dalyvauti lošime, kurio metu gali nemokamų sukimų 

skaičių padidinti arba, pralaimėjimo atveju, prarasti nemokamus sukimus ir būti grąžintas į pagrindinį 

lošimą. Lošti dėl didesnio nemokamų sukimų skaičiaus galima du kartus, pradinis nemokamų sukimų 

skaičius yra 6. Laimėjus pirmą lošimą nemokamų sukimų skaičius 9, laimėjus antrą 12. Nemokamų 

sukimų metu būgnai gali išsiplėsti vertikaliai iki 9 pozicijų. Nemokamų sukimų pradžioje būgnų 

vertikalios pozicijos yra atsitiktinės ir gali atrodyti taip: 

45.7.1. 4-3-3-3-4; 

45.7.2. 4-4-3-4-4; 

45.7.3. 4-4-4-4-4; 

45.7.4. 5-4-3-4-5; 

45.7.5. 5-5-5-5-5. 

 Nemokamų sukimų metu, kai visi 5 būgnai išsiplečia iki 7 pozicijų vertikaliai, 

suaktyvinamas „Bronzinis ratas“. Kai visi 5 būgnai išsiplečia iki 8 pozicijų vertikaliai, suaktyvinamas 

„Sidabrinis ratas“. Kai visi 5 būgnai išsiplečia iki 9 pozicijų vertikaliai, suaktyvinamas „Auksinis 

ratas“. Aukščiausios vertės suaktyvintas ratas yra sukamas nemokamų sukimų pabaigoje, rate 

laimėtas daugiklis yra pritaikomas visam nemokamų sukimų laimėjimui. Nemokamų sukimų metu 
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nemokami sukimai pakartotinai nesuaktyvinami. Lošėjas taip pat gali nemokamus sukimus pirkti. Tai 

galima atlikti pagrindiniame lošime atliekant papildomą statymą lygų x100 statymo sumos. 

Pirmiausia yra sukamas išorinis ratas. Jei išoriniame rate yra išsukama rodyklė į vidinį ratą, sukamas 

vidinis ratas: 

45.8.1. Bronzinio išorinio rato laimėjimai: x2-3 ir x5, vidinio rato laimėjimai x3-5 ir x10; 

45.8.2. Sidabrinio išorinio rato laimėjimai: x2-5 ir x7, vidinio rato laimėjimai x3-5 ir x10; 

45.8.3. Auksinio išorinio rato laimėjimai: x3-5, x7 ir x10, vidinio rato laimėjimai x4-5, x10 ir 

x100. 

 Pagrindinio lošimo metu visi 5 būgnai išsiplečia iki 6 pozicijų vertikaliai, suaktyvinamas 

„Pagrindinis ratas“. Rato pagalba lošėjas laimi daugiklį, kuris yra pritaikomas to sukimo laimėjimui. 

Pirmiausia yra sukamas išorinis ratas. Jei išoriniame rate yra išsukama rodyklė į vidinį ratą, sukamas 

vidinis ratas. Pagrindinio išorinio rato laimėjimai: x2-3 ir x5, vidinio rato laimėjimai x3-5 ir x10. 

______________ 


