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PATVIRTINTA: 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2021 m.  rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. DIE-527 

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO 

PAPILDYMAS   

Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų lošimo automatais 

lošimų taisyklės ir stalo lošimų taisyklės, papildo naujų lošimų taisyklėmis, kurios išdėstomos 

2.1514–2.1542 punktuose. Minėtose taisyklėse aprašomi tiekėjo „Play‘n‘Go“ 24 (dvidešimt keturi) 

(nuo 2.1514 iki 2.1537) ir tiekėjo „Betsoft“ 5 (penki) (nuo 2.1538 iki 2.1542) A kategorijos lošimo 

automatų lošimai. 

 

2.1514 „3 Klounai Mončiai“ („3 Clown Monty“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„3 Klounai Mončiai“ – 5 būgnų ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kai daugiklio matuoklis („Multiplier meter“) yra aktyvus, laukiniai („wild“) simboliai tampa 

daugiklių laukiniais („multiplier wilds“) simboliais, turinčiais tokias vertes – 2x, 3x, 4x, 5x, 

10x ir 25x. Bet kuris daugiklių laukinio simbolio laimėjimas dauginamas iš atitinkamos 

vertės.  

• Daugiau nei vienas daugiklio laukinis simbolis, esantis laiminčioje linijoje, padaugina 

laimėjimą iš atitinkamos vertės, nurodytos ant laukinio simbolio. 

• Sklaidos („scatter“) simbolis gali nusileisti bet kurioje būgnų vietoje. 

• 2 sklaidos simboliai aktyvuoja dalintojo pasirinkimo („dealer choice“) funkciją ir 3 ar daugiau 

nemokamų sukimų.  

• Dalintojo pasirinkimo funkcija atsitiktiniu būdu suteikia sklaidos arba 2-6 laukinius 

simbolius.  

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja parinkimo („Pick“) funkciją, kurios metu suteikiami 5, 7 arba 

9 nemokami sukimai; 4 sklaidos simboliai atsitiktiniu būdu suteikia 7, 9 arba 10 nemokamų 

sukimų 5 sklaidos simboliai atsitiktiniu būdu suteikia 9, 10 arba 12 nemokamų sukimų. 

• Daugiklio matuoklio vertė, aktyvuotame nemokamame sukime, yra užfiksuojama iki pat 

sukimų pabaigos.  

• Lošėjas taip pat gali laimėti +3 Mončio sukimus arba grįžti į nemokamų sukimų lošimą.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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2.1515 „Liepsnojanti Varlė“ („Blazin’ Bullfrog“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Liepsnojanti Varlė“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kiekvieną kartą, kai sklaidos („scatter“) simbolis atsiranda 2, 3 ar 4 būgne, aktyvuojama 

liepsnojančių pakartotinių sukimų („Blazin‘ re-spins“) funkcija, kurios metu sklaidos 

simbolis yra pakeičiamas į sklaidos laukinį („wild scatter“) simbolį.  

• Lošėjas turi didesnę galimybę liepsnojančių pakartotinių sukimų lošime išsukti daugiau 

išsiplečiančių sklaidos laukinių simbolių. 

• Sklaidos laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius.  

• Liepsnojančių pakartotinių sukimų metu, sklaidos laukinis simbolis yra užlaikomas savo 

pozicijoje. 

• Liepsnojantys pakartotiniai sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai.  

 

 

2.1516 „Bulius Kinų Parduotuvėje“ („Bull in a China Shop“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Bulius Kinų Parduotuvėje“ – 5 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) 

simbolį.  

• Atsiradęs būgnuose, laukinis simbolis, suteikia 1 iš 3 atsitiktinių specialiųjų efektų: 

o Laimingas bulius („Happy Bull“) – suteikia 2-6 laukinius simbolius; 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 121 500 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 580 000 € 
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o Išdidus bulius („Proud Bull“) – suteikia 1-5 sukrautus laukinius („stacked wilds“) 

simbolius; 

o Piktas bulius („Angry Bull“) – suteikia 2-6 2x daugiklių laukinius („multiplier wilds“) 

simbolius.  

• Nemokamų sukimų rėžimas aktyvuojamas, kai sklaidos simbolis nusileidžia 1, 3 ir 5 

būgnuose. Pasirinkus 1 iš 3 specialiųjų efektų papildomai suteikiama 10 nemokamų sukimų. 

• Laimingų nemokamų sukimų („Happy free spins“) metu, kai laukinis simbolis nusileidžia 

būgnuose, laukinių simbolių skaičius padidėja 1 iki maksimaliai 14. Pradinis laukinių 

simbolių skaičius – 2. 

• Išdidžių nemokamų sukimų metu („Proud free spins“), kiekvieną kartą atsiradus laukiniam 

simboliui, suteikiami 1-5 sukrauti laukiniai simboliai. 

• Piktų nemokamų sukimų („Angry Free Spins“) metu, kiekvieną kartą atsiradus laukiniam 

simboliui, suteikiami 2-14 daugiklio laukinių simbolių. Atsitiktiniu būdu parenkamas vienas 

iš šių daugiklių – 2x, 3x, 5x ar 10x.  

• Nemokamų sukimų funkcija gali būti aktyvuota pakartotinai tik tuo atveju, jei suteikiami 

papildomi 10 nemokamų sukimų.  

• Sklaidos simboliai pašalinami, kai baigiamas pakartotinių sukimų lošimas.  

 

 

2.1517 „Saldainių Salos Princesė“ („Candy Island Princess“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Saldainių Salos Princesė“ – 3 būgnų ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra sklaidos bilieto („ticket scatter“), sklaidos kameros („camera scatter“), 3 dalyvio 

(„contestant“) ir 4 saldainio („candy“) simboliai. 

• Saldainių taškymo („Candy Splash“) funkcija aktyvuojama, kai laimėjimo linijoje susidaro 3 

dalyvio simbolių laiminti kombinacija, kuri priverčia dalyvio simbolius išsiplėsti. 

• Laiminti kombinacija, sudaryta iš mišrių simbolių, negali aktyvuoti Saldainių taškymo 

funkcijos.  

• Būgnuose nusileidę 3 sklaidos kameros simboliai aktyvuoja užkulisių („Behind the scenes“) 

funkciją, išmokamas 1 iš 6 potencialių laimėjimų: 5x, 10x, 20x, 80x, 500x ir 2000x statymo 

sumos.   

• Būgnuose nusileidus 2 sklaidos bilieto simboliams aktyvuojama laimingų pakartotinių 

sukimų („Lucky Re-spins“) funkcija. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 220 000 € 



4 

 

• 3 sklaidos bilieto simboliai, nusileidę bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja nemokamų sukimų 

funkciją.  

• Nemokamų sukimų funkcija gali būti aktyvuota pakartotinai iki maksimaliai 5 kartų. 

• Laiminčios kombinacijos su mišriais dalyvio simboliais gali aktyvuoti saldainių taškymo 

funkciją.   

• Želė džiugina malonumu („Jelly Jiggle Delight“) funkcija aktyvuojama nemokamų sukimų 

lošimo pabaigoje. Pasirinkus 1 iš 3 atsitiktinių galimybių, lošėjui suteikiamas 2x daugiklis, 

kuris pritaikomas visam nemokamų sukimų lošimui.  

 

 

2.1518 „Laukinė Katė Saulės Dievo Užtemime“ („Cat Wilde in the Eclipse of the Sun 

God“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laukinė Katė Saulės Dievo Užtemime“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukiniai („Wild“) simboliai gali nusileisti bet kurioje būgnų vietoje, užpildydami visą 

būgną. 

• 3 sklaidos („scatter“) simboliai, atsirandantys 1, 3 ir 5 būgnuose, aktyvuoja 10 nemokamų 

sukimų.  

• Nemokamų sukimų skaičius nėra ribotas.  

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui, parenkamas vienas iš daugiausiai arba 

mažiausiai išmokančių simbolių, kad pavirstų į specialųjį išsiplečiantį („special expanding“) 

simbolį nemokamų sukimų lošime.  

• Po to, kai suteikiami visi prizai už laiminčias kombinacijas, specialusis išsiplečiantis simbolis 

gali išsiplėsti per 3 būgno pozicijas. Šis simbolis išsiplečia tik tada, kai jis yra laiminčios 

kombinacijos dalis.  

• Specialusis išsiplečiantis simbolis nebūtinai turi atsidurti greta kito simbolio, kad taptų 

laiminčios kombinacijos dalimi.  

• Laukinis simbolis gali tapti laiminčios kombinacijos dalimi kartu su specialiuoju 

išsiplečiančiu simboliu. 

 

 

2.1519 „Čarlio Šansas“ („Charlie Chance“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 550 000 € 
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„Čarlio Šansas“ – 5 būgnų ir 243 laimėjimo būdų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra X BŪGNŲ („XREELZ“) funkcija. Pagrindinio lošimo metu laiminti kombinacija 

su laukiniu („wild“) simboliu sukuria pažymėtą būgną.  

• Daugiklio būgnas („Multiplier reel“) atsiras virš būgnų ir suksis horizontaliai.  

• Daugiklis, kuris nusileidžia virš pažymėto būgno, yra suteikiamas visiems to būgno 

laimėjimams. 

• 2 ar daugiau sklaidos („scatter“) simbolių, nusileidusių būgnuose, aktyvuoja antro šanso 

pakartotinių sukimų („Second chance re-spins“) funkciją, kurioje sklaidos simboliai yra 

užlaikomi savo pozicijose.  

• Jei sklaidos simbolis atsiranda pakartotinių sukimų lošime, suteikiamas papildomas 

pakartotinis sukimas su dar vienu sklaidos simboliu. Šis procesas tęsiasi, kol nebelieka 

sklaidos simbolių. 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja liepsnojančius nemokamus sukimus („Flaming free spins“), 4 

sklaidos simboliai – pragaro nemokamus sukimus („Inferno free spins“), o 5 sklaidos 

simboliai – pragaro ugnies nemokamus sukimus („Hellfire free spins“). 

• Visų tipų nemokami sukimai turi X BŪGNŲ mechanizmą, aktyvų kiekvieno sukimo metu ir 

kuriam nereikia laukinio simbolio, kad būtų aktyvuota funkcija.  

• Daugiklio būgnas suteikia daugiklį visiems laimėjimams, pažymėtiems būgnuose.  

• Liepsnojančių nemokamų sukimų lošime yra galimi daugikliai – 2x, 3x ir 5x. Pragaro 

nemokamų sukimų lošime – 5x, 6x ir 8x, o pragaro ugnies nemokamų sukimų lošime – 8x, 

9x ir 25x. 

• Visų tipų nemokamų sukimų funkcijose nusileidęs laukinis simbolis yra užlaikomas 

būgnuose iki pat atitinkamos funkcijos pabaigos. Šis simbolis pakeičia savo poziciją 

būgnuose po kiekvieno sukimo. 

 

 

2.1520 „Ugnies Džokerio Sustingimas“ („Fire Joker Freeze“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 550 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  
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„Ugnies Džokerio Sustingimas“ – 3 būgnų ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra ugnies džokerio („Fire Joker“) ir ledo džokerio („Ice Joker“) simboliai, kurie taip 

pat yra laukiniai („wild“) simboliai, galintys pakeisti bet kurį simbolį. Visi simboliai gali 

atsirasti kaip simbolių grupė. 

• Ledo džokerio simbolis gali tapti simbolių grupės dalimi nelaiminčiame sukime ir tada, kai 

yra galimybė aktyvuoti rato („wheel“) funkciją. 

• Ledo pakartotinių sukimų („Re-spins of ice“) funkcija gali būti aktyvuota, kai ledo džokerio 

simbolis pasirodo nelaiminčiame sukime. Tuomet šis simbolis yra užfiksuojamas savo 

pozicijoje ir padengia visą būgną. Pakartotinai suksis tik tiek būgnai, kurie neturi ledo 

džokerio simbolių.  

• Ugnies pakartotinių sukimų („Re-spins on fire“) funkcija aktyvuojama, kai nelaiminčiame 

sukime atsiranda 2 tų pačių simbolių grupės. Sukrauti būgnai užfiksuojami savo pozicijoje, o 

kitas būgnas atlieka pakartotinį sukimą. Jei pakartotinis sukimas sukamas dvejais būgnais, 

būgnas, kuris turės didžiausią laimėjimo potencialą, bus užfiksuotas savo pozicijoje. 

• Ugnies ir ledo ratas („Wheel of fire and ice“) aktyvuojamas, kai visos būgnų pozicijos yra 

užpildytos to paties simbolio. Ratas visada prasideda nuo vidutinio rato, nebent sukime, kuris 

aktyvuoja funkciją, yra ledo džokerio simbolių krūvelė. Kai atsiranda 2 to paties simbolio 

grupės, o ant kito būgno – ledo džokerio simbolis, jis iškart aktyvuoja funkciją ir ratas pradeda 

suktis.  

• Kai ratas sustoja ties daugikliu, daugiklis daugina to sukimo laimėjimus, kuris aktyvavo rato 

funkciją. Jei ratas sustoja ties snaigės („snowflake“) simboliu, ratas pašalinamas ir lošėjas 

pereina į kitą ratą, suteikiant jam papildomą sukimą su nauja daugiklių kolekcija. 

• Galimi rato funkcijos daugikliai yra 2x, 3x, 4x 

 

 

2.1521 „Ugnies Rupūžė“ („Fire Toad“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Ugnies Rupūžė“ – 5 būgnų ir 1024 laimėjimo būdų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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• Jonvabalio sklaidos („Firefly scatter“) simbolis veikia taip pat, kaip laukinis („wild“) 

simbolis ir gali pakeisti visus kitus simbolius.  

• Lošime yra 5 skirtingi rupūžės („toad“) simboliai ir 4 Havajų temos kortos simboliai.  

• Didžiausias rupūžės simbolis yra daugiausiai išmokantis simbolis, tuo tarpu mažiausias 

rupūžės simbolis – mažiausiai išmokantis simbolis.  

• Jei 2 sklaidos („scatter“) simboliai nusileidžia ant būgnų, rupūžės simbolis yra parenkamas 

atsitiktiniu būdu, o visi kiti mažesni rupūžės simboliai pavirs į pasirinktą simbolį. 

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai suteikia 9, 12 arba 15 sukimus. Nemokami sukimai prasideda 

su mažiausiu rupūžės simboliu. 

• Nemokamų sukimų funkcija gali būti aktyvuota neribotą kiekį kartų. 

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai suteikia 3, 4 arba 5 papildomus nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų funkcijoje, kiekvieno aktyvavimo metu, rupūžės simbolis padidėja vienu 

kartu iki tol, kol pasiekia didžiausią galimą simbolio dydį. 

 

 

2.1522 „Nemokamai Besisukantis Džokeris“ („Free Reelin‘ Joker“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Nemokamai Besisukantis Džokeris“ – 3 būgnų ir 1 laimėjimo linijos lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Aktyvavus nemokamai besisukančios linksmybės („Free reelin‘ fun“) funkciją pridedamas 

papildomas būgnas. Šioje funkcijoje maksimaliai pridėti gali būti 3 būgnai. 

• Nemokamai besisukančios linksmybės („Free reelin‘ fun“) ir auksinio džokerio („Golden 

joker“) simboliai yra laukiniai („wild“) simboliai, kurie gali pakeisti visus kitus simbolius. 

• Auksinio džokerio simbolis gali padvigubinti laimėjimą, kai yra laiminčios kombinacijos 

dalis. Tačiau šis simbolis nusileidžia būgnuose kartą per lošimą. 

 

 

2.1523 „Brangakmenis 2“ („Gemix 2“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  
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„Brangakmenis“ – 7 būgnų ir 7 eilučių lošimas, kuriame simboliai krenta žemyn, kad suformuotų 

laiminčias kombinacijas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos pasiekiamos surinkus 5 ar daugiau simbolių, susijungusių į 

simbolių grupę horizontaliai arba vertikaliai.  

• Laimintys simboliai pašalinami, o nauji – užpildo tuščias vietas.  

• Lošimas tęsiamas, kol nebelieka naujų laiminčių kombinacijų. 

• Visi laimėjimai prisideda prie didėjančio kristalų matuoklio. Kai kristalų matuoklis yra 

užpildytas ir nebelieka naujų kaskadų, aktyvuojama kristalų krūvio („crystal charge“) 

funkcija, suteikianti vieną iš šių efektų: 

• Grandinės žaibavimas: 2 vienas priešais kitą, kampe esantys, simboliai šauna elektros krūvį, 

pataikydami į simbolius. Šie simboliai transformuojami į vieną kampinį simbolį. 

• Šviesos spindulys („Light Beam“): šviesos spinduliai šaudo vertikaliai arba horizontaliai iš 

simbolio į lošimo laukelį. Visi simboliai, esantys paveiktuose būgnuose arba eilutėse 

transformuojami į kitus simbolius. 

• Nova sprogimas („Nova Blast“): simbolis parenkamas lošimo laukelyje ir susprogdinamas. 

Greta esantys simboliai yra pašalinami po šio sprogimo. Sprogimas tuomet atsitraukia ir 

sukuria naują simbolių grupę, kuri susideda iš tų pačių simbolių. 

• Po šio sprogimo lošimas tęsiasi įprastai, leisdamas kristalų matuokliui pildytis nuo naujų 

efektų, sukuriant galimas laiminčias kombinacijas. 

• Lošime galima super pakrovimo („Super Charge“) funkcija, kuomet kristalų pakrovimo 

matuoklis prisipildo. Jei lošėjas laimi su pakankamu kiekiu simbolių ir pilnu kristalų 

pakrovimo matuokliu prieš tai, kai nebelieka naujų kaskadų, lošėjas pasiekia naują lygį ir 

suteikiama pasaulio premija („world bonus“). 

 

 

2.1524 „Plaktuko Kritimas“ („Hammer Fall“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Plaktuko Kritimas“ – 7 būgnų ir 7 eilučių lošimas, kuriame laiminčios kombinacijos formuojamos 

iš 5 ar daugiau simbolių.  

 

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Iškart po laimėjimo, laiminčios kombinacijos simboliai yra pašalinami, o jų vietas tinklelyje 

užpildo nauji simboliai. 

• Super plytelės („Super tiles“) gali atsitiktinai atsirasti bet kurioje būgnų vietoje kiekvieno 

sukimo metu. Super plytelės funkcija tampa žaibuojančių laukinių („lightning wilds“) 

funkcija laiminčios kombinacijos metu. Laimintys simboliai pašalinami, o nauji užpildo 

tuščias lošimo laukelio vietas.  

• Žaibuojantys laukiniai taip pat gali suteikti atsitiktinį laimėjimo daugiklį (maksimaliai iki 

3x); jis taikomas visoms laiminčioms kombinacijoms žaibuojančių laukinių metu. 

• Laiminčios kombinacijos taip pat pildo plaktuko matuoklį („hammer meter“), kuriame 

reikalingi 25 laimintys simboliai, kad būtų pilnai įkrautas. Užsipildęs matuoklis aktyvuoja 

dainos funkciją („song feature“), kurioje yra 3 lygiai: 

o Pilnaties princesės dainos („Twilight princess song“) funkcija: suteikia mega laukinį 

(„mega wild“) 2x2 dydžio simbolį. 

o Geriausios dainos („Second to none“) funkcija: pakeičia visus daugiausiai išmokančius 

simbolius į sutampančius daugiausiai išmokančius simbolius.  

o „Štai aš šypsausi“ („Yet I Smile“) funkcija: pašalina mažiausiai išmokančius simbolius 

iš lošimo laukelio. 

 

 

2.1525 „Pražūties Namai 2: Kripta“ („House of Doom 2 The Crypt“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Pražūties Namai 2: Kripta“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Pagrindinio lošimo metu, dvasios vartų („spirit gate“) funkcija gali atsitiktiniu būdu atsirasti 

būgnuose. Jei laukinis („wild“) simbolis atsiranda dvasios vartų funkcijos paveiktame būgne, 

šis simbolis išsiplečia ir aktyvuoja 1 pakartotinį sukimą su specialiu premijos („bonus“) 

simboliu. 

• Prakeikto laukinio Karalienės („Queen of the damned wild“) simbolis, nusileidęs dvasios 

vartų funkcijose metu, suteikia šią funkciją likusiems būgnams.  

• Ugnies meilužės laukinis („Fire mistress wild“) simbolis, nusileidęs dvasios vartų funkcijos 

metu, suteikia atsitiktinį daugiklį, kuris gali būti vienas iš šių: 2x, 3x, 5x arba 10x. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 600 000 € 
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• Metalo kunigės laukinis („Metal priestess wild“) simbolis, nusileidęs dvasios vartų funkcijos 

metu, paverčia visus ritualo relikvijos („ritual relic“) simbolius į kaukolės („skull“) simbolį. 

• Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti nusileidus 3 sklaidos („scatter“) simboliams 1, 3 ir 5 

būgnuose.  

• Kriptos sukimai („Crypt spins“) gali būti aktyvuoti pagrindinio ir nemokamų sukimų lošimo 

metu 3 atnaujintų sklaidos („upgraded scatter“) simbolių. Atnaujinti sklaidos simboliai gali 

nusileisti, kai bent viena dvasios vartų funkcija yra aktyvi bet kuriame būgne. Kriptos sukimai 

turi unikalų laukinį simbolį – vienybės dvasia („spirit of unity“). Kai vienybės dvasios 

simbolis nusileidžia dvasios vartų funkcijos metu, lošėjui suteikiamas pakartotinis sukimas 

su ugnies meilužės, metalo kunigės ir prakeiktos premijos karalienės („queen of damned 

bonus“) simboliais.  

 

 

2.1526 „Lordas Merlinas ir Ežero Dama“ („Lord Merlin and the Lady of the Lake“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Lordas Merlinas ir Ežero Dama“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją su pradiniais 8 

nemokamais sukimais. Atsitiktinis karališkasis („royal“) simbolis arba bet kuris kitas 

daugiausiai išmokantis simbolis kiekvieno sukimo pradžioje bus parenkamas būti 

išsiplečiančiu specialiuoju simboliu. 

• Parinktas išsiplečiantis simbolis gali formuoti laiminčias kombinacijas ne greta esančiuose 

būgnuose. Jei vienas iš daugiausiai išmokančių simbolių parenkamas būti išsiplečiančiu 

simboliu, lošimo laukelyje nusileidžia bent 2 tokie simboliai ir išsiskleidžia. Jei karališkasis 

simbolis yra parenkamas būti išsiplečiančiu simboliu, lošimo laukelyje nusileidžia bent 3 

tokie simboliai ir išsiplečia. 

• Nemokamų sukimų eigoje, sklaidos simbolis pasikeis į laukinės sklaidos („wild scatter“) 

simbolį. Laukinės sklaidos simbolis veikia, kaip laukinis simbolis ir gali pakeisti visus kitus 

simbolius.  

• Nemokamų sukimų lošime, 2 ar daugiau laukinės sklaidos simbolių aktyvuoja eskaliburo 

sukimus („excalibur spins“). Kiekvienas laukinės sklaidos simbolis suteikia +1 eskaliburo 

sukimą. Parinktas specialusis išsiplečiantis simbolis užfiksuojamas savo pozicijoje ir gali 

išsiplėsti visuose eskaliburo sukimuose. 2 ar daugiau laukinės sklaidos simbolių aktyvuoja 

pakartotinių sukimų funkciją.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 600 000 € 
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• Lošime taip pat yra statymo („Gamble“) funkcija, kurios metu lošėjas gali padvigubinti savo 

laimėjimą, spėdamas paslėptos kortos spalvą. Statymo lošiamas gali būti lošiamas 

maksimaliai 5 kartus.  

 

 

2.1527 „Kalnakasio Asiliuko Bėda“ („Miner Donkey Trouble“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Kalnakasio Asiliuko Bėda“ – 7 būgnų ir 7 eilučių lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Simboliai krenta žemyn į lošimo laukelį, kad sukurtų laiminčias kombinacijas, kurios 

susidaro iš 5 ar daugiau greta esančių ir susijungusių į simbolių grupę simbolių.  

• Išmokama tik už didžiausią simbolių grupės laiminčią kombinaciją. Laimintys simboliai 

pašalinami iš lošimo laukelio, o nauji simboliai užpildo tuščias vietas.  

• Visi laimėjimai prisideda prie asiliuko sunaikinimo („donkey destruction“) funkcijos. Kai 

pasiekiamas pakankamas kiekis simbolių, asiliuko sunaikinimo funkcija aktyvuojama ir 

pridedama į aktyvių funkcijų eilę. Yra 3 šios funkcijos variacijos: 

• Asiliuko sunaikinimas 1: reikalingi 18 laimintys simboliai. Sunaikinami visi akmens („rock“) 

simboliai, esantys lošimo laukelyje. 

• Asiliuko sunaikinimas 2: reikalingi 40 laimintys simboliai. Sunaikinami visi akmens ir 

brangakmenių („gems“) simboliai, esantys lošimo laukelyje. 

• Asiliuko sunaikinimas 3: reikalingi 50 laimintys simboliai. Sunaikinami visi simboliai, 

esantys lošimo laukelyje, išskyrus aukso grynuolių  („golden nuggets“) simbolius. 

• Aukso grynuolių simboliai gali atsirasti lošimo laukelyje, tačiau jie neformuoja laiminčių 

kombinacijų. Jei aukso grynuolio simbolis pasiekia apatinę lošimo laukelio eilutę, ji yra 

pašalinama ir suteikiamas +1 daugiklis. Daugiklis pritaikomas sekantiems laimėjimams. 

Daugiklio dydis priklauso nuo surinktų aukso grynuolių simbolių skaičiaus.  

• Kalnakasio kirtiklio („Miner‘s pickaxe“) simbolis gali atsirasti, kai nauji simboliai krenta 

žemyn lošimo laukelyje ir užpildo tuščias vietas. Jei kalnakasio kirtiklio simbolis atsiranda, 

jis yra pašalinamas ir kirtiklio laukinio („pickaxe wild“) funkcija pastatoma į eilę. Kirtiklio 

laukinio funkcija aktyvuojama, kai įvyksta visi laimėjimai, pasibaigia asiliuko sunaikinimo 

funkcija ir visi aukso grynuolių simboliai surinkti. 

• Kirtiklio laukinio funkcija prideda 4-10 deimanto laukinių („diamond wilds“) simbolių. 

Deimanto laukiniai gali pakeisti tik brangakmenio ir akmens simbolius.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Atsitiktinių mega simbolių („Random mega symbols“) funkcija aktyvuojama nelaiminčiame 

lošime, kai visos funkcijos baigiamos. Kuomet ši funkcija aktyvuojama, 2 identiški 

brangakmenio, akmens, deimanto laukiniai arba mega simboliai atsitiktiniu būdu nusileidžia 

lošimo laukelyje.  

• Dinamito sklaidos („Dynamite scatter“) simboliai gali atsirasti, kai nauji simboliai krenta 

žemyn, kad užpildytų tuščias lošimo laukelio vietas. Dinamito sklaidos simboliai sprogsta, 

kai susumuojami visi laimėjimai. Susprogus 3 dinamito sklaidos simboliams suteikiami 5 

nemokami sukimai, kurie prasideda, kai suskaičiuojami visi laimėjimai. Nemokamų sukimų 

metu susprogus 3 dinamito sklaidos simboliams suteikiami papildomi 5 nemokami sukimai 

(maksimaliai 20 papildomų nemokamų sukimų).  

 

 

2.1528 „Supakuok ir Išgrynink“ („Pack & Cash“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Supakuok ir Išgrynink“ – 5 būgnų ir 1024 laimėjimo būdų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Simboliai lošimo laukelyje krenta iš dešinės į kairę bei yra pašalinami, o nauji simboliai 

užpildo tuščias vietas. Šis procesas tęsiamas, kol susidaro laiminčios kombinacijos. 

• Išmokama tik už didžiausią laiminčią kombinaciją.  

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) 

simbolius, ir gali atsirasti bet kuriame būgne. 

• Skubių siuntų („Express package“) simboliai atsiranda būgnuose atsitiktiniu būdu bet 

kuriame sukime. Kuomet šie simboliai atsiranda būgnuose, visi skubių siuntų simboliai 

transformuojami, kad atskleistų tokį pat atsitiktinį simbolį.  

• Specialaus pristatymo („special delivery“) funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu, kai 

sukimai neatneša laimėjimų. Suteikiamas 1 iš 2 efektų, kuris garantuoja naują laiminčią 

kombinaciją. Efektai gali būti aktyvuoti daugybe kartų per vieną sukimą, bet kuria tvarka, su 

nustatytu 3 efektų per 1 sukimą limitu. Galimi efektai: 

• Papildomas laukinis („Extra wild“): 1 laukinis simbolis nusileidžia į atsitiktinę poziciją 

pirmuose 3 vertikaliuose būgnuose, iš kairės į dešinę. Papildomas laukinis simbolis negali 

pakeisti jokių tame lošime egzistuojančių laukinių arba sklaidos simbolių. 

• Simbolių naikintojas („Symbol remove“): atsitiktinis simbolis (išskyrus laukinį arba sklaidos 

simbolius) yra pašalinamas iš lošimo laukelio. Laimėjimo daugiklis nėra padidinamas 

panaikinus simbolį, išskyrus tą atvejį, jei jis yra laiminčios kombinacijos dalis.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją. Pradinių sukimų 

skaičius priklauso nuo sklaidos simbolio padėties lošimo tinklelyje: už kiekvieną horizontalią 

dešiniąją poziciją suteikiamas 1 sukimas. Galimas sukimų skaičius yra 3-20. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu, laimėjimo daugiklis perkeliamas ir atstatomas tik po to, kai 

funkcija baigiasi. Papildomi nemokami sukimai suteikiami už kiekvieną sklaidos simbolį, 

kurie taip pat priklauso nuo sklaidos simbolio išsidėstymo lošimo tinklelyje. Maksimalus 

nemokamų sukimų skaičius – 75.  

 

 

2.1529 „Brangakmenių Prizmė“ („Prism of Gems“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Brangakmenių Prizmė“ – 5 būgnų ir 3087 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 5 vertikalūs ir 1 horizontalus būgnai. Laiminčios kombinacijos pašalinamos iš 

lošimo tinklelio, o nauji simboliai, krentantys žemyn, užpildo tuščias vietas. Procesas 

tęsiamas, kol atsiranda laiminčios kombinacijos.  

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) 

simbolius, ir atsiranda tik daugiklių būgnuose („multiplier reels“). 

• Daugiklis didėja iki 7x, kai vertikalus būgnas sudaro kaskadą. Daugiklis taikomas tik 

laimintiems simboliams, esantiems daugiklių būgne. Daugikliai kaupiami iki maksimaliai 

734x. 

• Simbolių skaičius ant 2, 3 ir 4 būgnų gali keistis dinamiškai per kiekvieną naują sukimą iki 7 

simbolių. Jei simbolis atitinka daugiklio būgno simbolį, jis išskaidomas į 2, tačiau laukinis 

simbolis išskaido visus žemiau esančius simbolius. Sklaidos simboliai neįtraukiami. 

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia pradinius 10, 15, 20 nemokamų sukimų. 

• Daugikliai gali būti perkeliami į nemokamų sukimų lošimą ir palaipsniui didinami iki pat 

funkcijos pabaigos. Funkcijos metu kiekvienas sklaidos simbolis suteikia 2 papildomus 

nemokamus sukimus. 

 

 

2.1530 „Triušio Urvo Turtai – Širdžių Teismas“ („Rabbit Hole Riches – Court of 

Hearts“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 
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„Triušio Urvo Turtai – Širdžių teismas“ – 5 būgnų ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 4 daugiausiai išmokantys, 4 mažiausiai išmokantys, laukinis („wild“), triušio urvo 

premijos (rabbit hole bonus“) ir sklaidos („scatter“) simboliai.  

• Laimintys simboliai pašalinami, o nauji užpildo tuščias vietas. Šis procesas tęsiamas, kol 

nebelieka laiminčių kombinacijų. 

• Triušio urvo premijos simbolis gali nusileisti atsitiktiniu būdu bet kuriame sukime, tiek 

pagrindinio, tiek nemokamų sukimų lošimuose. Šis simbolis suteikia 1 iš 3 funkcijų, 

parenkamų atsitiktiniu būdu: 

o Česterio katė („Cheshire Cat“): suteikia per visą būgną išsiplėtusį laukinį simbolį, kuris 

keičia savo poziciją, jei atsiranda laiminti kombinacija. 

o Vikšras („Caterpillar“): suteikia 3-7 atsitiktinius laukinius simbolius.  

• Triušio apdovanojimo („Rabbit reward“) funkcija atsitiktiniu būdu patalpins 2 sklaidos 

simbolius į lošimo laukelį prieš prasidedant sukimui. 3 sklaidos simboliai aktyvuoja 

nemokamų sukimų funkciją ir 5x daugiklį statymo išmokėjimui. Už sklaidos simbolius 

nemokamų sukimų lošime neišmokama. 

• Pradžioje suteikiami 9 nemokami sukimai. Nemokamų sukimų lošime daugiausiai išmokantis 

simbolis – širdžių karalienė („queen of hearts“) – tampa laukiniu simboliu ir gali pakeisti 

visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. Kiekvienas laimėjimo linijos laimėjimas 

nemokamų sukimų lošime padidina laimėjimo daugiklį.  

• Nemokamų sukimų lošime nusileidęs sklaidos simbolis suteikia 1 papildomą nemokamą 

sukimą.   

 

 

2.1531 „Turtingas Laukinis ir Mirties Amuletas“ („Rich Wilde and the Amulet of Dead“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Turtingas Laukinis ir Mirties Amuletas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 850 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Sklaidos („Scatter“) simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje.  

• Laukinės sklaidos („Wild scatter“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius (išskyrus 

specialųjį išsiplečiantį („special expanding“) simbolį), kad suformuotų laiminčias 

kombinacijas. Sklaidos simbolio laimėjimai yra dauginami iš bendros statymo sumos ir 

pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų. 

• Toto laukinis („Thoth wild“) simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose. Toto laukinis simbolis 

gali atsirasti kaip simbolių grupė ir aktyvuoti Toto daugiklio („Toth multiplier“) funkciją.  

• 1, 2 arba 3 pilnai sukrauti Toto laukiniai simboliai atitinkamai aktyvuoja 2x, 3x arba 5x 

daugiklius. Aktyvuotas daugiklis pritaikomas visiems aktyvaus sukimo laimėjimams. Toto 

daugiklis visada prieinamas pagrindinio ir nemokamų sukimų lošimo metu. Aktyvuotas 

daugiklis taip pat gali būti pritaikomas sklaidos simbolio laimėjimams. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja pradinius 10 nemokamų sukimų. Prieš prasidedant 

nemokamų sukimų lošimui, atsitiktinis daugiausiai išmokantis arba karališkasis simbolis 

parenkamas tapti specialiuoju išsiplečiančiu simboliu iki pat nemokamų sukimų lošimo 

pabaigos.  

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja papildomus 10 nemokamų sukimų. 

• Lošime taip pat yra Statymo („Gamble“) funkcija, kurios metu lošėjas turi galimybę padidinti 

savo laimėjimą, atspėjus paslėptos kortos skaičių arba spalvą. Statymo lošimas gali būti 

lošiamas maksimaliai 5 kartus iš eilės. 

 

 

2.1531 „Slenkanti Mirtis“ („Scroll of Dead“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Slenkanti Mirtis“ – 6 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Pagrindinio lošimo metu 6-asis būgnas lieka užrakintas. 3 ar daugiau sklaidos simbolių bet 

kuriame būgne aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją ir atrakina 5-ąjį būgną su pradiniais 8 

sukimais. Kai nemokamų sukimų funkcija prasideda, atsitiktinis simbolis parenkamas tapti 

specialiuoju išsiplečiančiu simboliu („special expanding symbol“). 

• Parinktas simbolis gali formuoti laiminčias kombinacijas net ir tuose būgnuose, kurie nėra 

gretimi. Kai suformuojama laiminti kombinacija, visi parinkti simboliai išsiplečia.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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• Sklaidos („scatter“) simbolis veikia kaip laukinis („wild“) simbolis ir pakeičia visus kitus 

simbolius. Laukiniai simboliai nėra išsiplečiančių simbolių laiminčios kombinacijos dalis. 

• Lošime taip pat yra statymo („Gamble“) funkcija, kurios metu lošėjas gali padidinti savo 

laimėjimą, spėdamas kortos spalvą arba skaičių. Statymo lošimas gali būti lošiamas 

maksimaliai 5 kartus iš eilės. 

 

 

2.1533 „Tviskantys Miškai“ („The Shimmering Woods“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Tviskantys Miškai“ – 5 būgnų ir 7776 laimėjimo būdų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos pašalinamos iš lošimo tinklelio, o nauji simboliai užima tuščias 

vietas. Procesas tęsiamas, kol nebelieka laiminčių kombinacijų. 

• Išmokama tik už didžiausią laiminčią kombinaciją. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) 

simbolį, ir gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje.  

• Sklaidos simbolis nusileidžia tik ant 1, 3 ir 5 būgnų. Kai būgnuose atsiranda visi 3 sklaidos 

simboliai, aktyvuojama tviskėjimo („Shimmer“) funkcija, kurios metu 0-3 sklaidos simboliai 

gali būti padalinti į 2 simbolius. 

• Kiekvieno sukimo pradžioje parenkamas atsitiktinis simbolis (išskyrus sklaidos simbolį), 

kuris yra išskaidomas. Kai ant būgno iškrenta simbolio skaidymas, jis padalijamas į dvi dalis. 

Bet kurio simbolio skaidymo galimų išmokų būdų skaičius padidėja nuo 243 iki 7 776. 

Papildomus simbolių skaidymus galima aktyvuoti nemokamų sukimų lošime: 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų ir papildomą 1 simbolio skaidymą; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 13 nemokamų sukimų ir papildomus 2 simbolio skaidymus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 16 nemokamų sukimų ir papildomus 3 simbolio skaidymus; 

o 6 sklaidos simboliai suteikia 19 nemokamų sukimų ir papildomus 4 simbolio skaidymus; 

• Nemokamų sukimų lošimo metu būgnuose iškritę 3-6 sklaidos simboliai pratęsia šią funkciją. 

Didžiausias simbolių skaidymo skaičius yra 10. Jei visi galimi simboliai veikia kaip simbolio 

skaidymas, suteikiami papildomi sukimai: 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 3 nemokamus sukimus ir 1 papildomą simbolio skaidymą; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 6 nemokamus sukimus ir 2 papildomus simbolio skaidymus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 9 nemokamus sukimus ir 3 papildomus simbolio skaidymus; 

o 6 sklaidos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų ir 4 papildomus simbolio skaidymus. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 750 000 € 
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2.1534 „Frėjos Veidai“ („The Faces of Freya“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• 3 sklaidos („scatter“) simboliai, nusileidę būgnuose atsitiktiniu būdu, aktyvuoja kerų sukimus 

(„spins of sorcery“), meilės („love“) arba karo („war“) funkcijas.  

• Kerų („Sorcery“) funkcija pakeičia skydo („shield“), didelės katės („large cat“) ir laukinės 

meškos („wild bear“) simbolius į daugiausiai išmokančius simbolius. Meilės simbolis 

atsitiktiniu būdu suteikia 2, 3, 4 arba 5 laukinius simbolius. Karo („war“) simbolis suteikia 

2x, 3x, 5x, 10x, 20x daugiklius visiems laimėjimams. 

• 4 arba 5 sklaidos simboliai, nusileidę būgnuose, aktyvuoja folkvango („Folkvang“) funkciją, 

susidedančią iš nemokamų sukimų ir 4 skirtingų lygių.  

• Kerų, meilės, karo ir folkvango sukimai lošiami fiksuota eilės tvarka, su bendrai 18 arba 19 

nemokamų sukimų. Šių sukimų progresija yra perkeliama į folkvango sukimų finalinį lošimą. 

Kerų, meilės ir karo sukimai suteikia 5 nemokamus sukimus atitinkamai, o folkvango sukimai 

suteikia 3-4 papildomus sukimus. 4 sklaidos simboliai aktyvuoja 3 nemokamus sukimus, o 5 

sklaidos simboliai – 4 nemokamus sukimus. 

• Kerų sukimai yra 1 folkvango lošimo lygis. Skydo ir kirvio („axe“) simboliai pakeičiami į 

laukinės meškos simbolius. Daugiau simbolių pakeičiama su sklaidos simboliu. 

• Meilės sukimai yra 2-asis folkvango lošimo lygis. Atsitiktinai suteikiamų laukinių simbolių 

skaičius prasideda nuo 2 ir progresyviai didėja iki kol pasiekia 5. 3 sklaidos simboliai 

padidina laukinių simbolių skaičių iki 3, o 5 sklaidos simboliai – iki 5. 

• Karo sukimai yra 3-asis folkvango lošimo lygis, kuriame daugiklis prasideda nuo 2x ir didėja 

iki 20x. Laimėjimo daugiklis padidinamas su sklaidos simboliais: 3 sklaidos simboliai 

suteikia iki 2x daugiklį, 4 sklaidos simboliai – iki 5x, 7 sklaidos simboliai – iki 10x, o 7 

sklaidos simboliai – iki 20x. 

• Folkvango sukimai yra paskutinis lygis, kuriame visos prieš tai aktyvios funkcijos 

sudedamos. Simboliai pakeičiami į atsitiktinius laukinius simbolius, o laimėjimo daugiklis 

pritaikomas visiems laimėjimams.  

 

 

2.1535 „Žaliasis Riteris“ („The Green Knight“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 
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„Žaliasis Riteris“ – 5 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Žaliojo riterio („Green knight“) simbolis gali nusileisti bet kurioje būgnų vietoje. 3 ar daugiau 

žaliojo riterio simbolių aktyvuoja 5 nemokamus sukimus.  

• Laukinis („wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus žaliojo riterio ir 

specialiuosius žaliojo riterio simbolius. 

• Skydo („Shield“) simbolis gali atsirasti kaip laukinio daugiklio („multiplier wild“) arba bet 

kuris kitas simbolis. Galimos daugiklio vertės: 2x, 5x, 10x, 25x ir 100x. Jei skydo simbolis 

pakeičia kitą simbolį kaip laukinį daugiklį, tuomet jis daugins laimėjimą iš daugiklio vertės, 

nurodytos ant skydo simbolio. 

• Nemokamų sukimų lošime skydo simbolis garantuotai atsiranda kaip laukinis daugiklis – 

pradedant nuo 2x daugiklio. Kiekvienas sekantis nemokamas sukimas progresyviai didina 

laukinį daugiklį. 

• Nemokamų sukimų lošime, specialusis žaliojo riterio simbolis pakeičia žaliojo riterio 

simbolį. Jei 2 ar daugiau specialiojo riterio simbolių nusileidžia nemokamame sukime, 

tuomet suteikiami 5 skydo sukimai. Tokiu atveju, nemokami sukimai laikinai sustabdomi ir 

prasideda skydo sukimų lošimas.  

 

 

2.1536 „Išmokantis Pianino Klubas“ („The Paying Piano Club“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Išmokantis Pianino Klubas“ – 3 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) 

simbolius. 

• Laimėjimo daugiklis („Win multiplier“) yra galimas viso lošimo metu. Jis aktyvuojamas 

laiminčiame sukime esančios laukinių simbolių grupės. Daugiklio vertės parenkamos ir 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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pritaikomos aktyvuoto sukimo laimėjimui. Sukime pasirodęs laukinis simbolis gali suteikti 

tik 1 atsitiktinį simbolį. Galimi daugikliai yra 2x, 3x, 5x ir 10x. 

• 3 grupės nario sklaidos („band member scatter“) simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų 

lošimą su pradiniais 5 sukimais. Kai nemokami sukimai prasideda, pradiniai daugikliai yra 

2x, 3x, 5x ir 10x. Kiekvienas auksinės monetos sklaidos („gold coin scatter“) simbolis 

padidina visus įmanomus daugiklius 1 kartu ir pakartotinai aktyvuoja 1 papildomą nemokamą 

sukimą. Lošėjas gali gauti neribotą skaičių papildomų nemokamų sukimų ir daugiklio 

padidėjimų. Padidėjęs daugiklis persikelia į kitus likusius nemokamus sukimus. Nemokamų 

sukimų daugiklio vertė atsinaujina, kai baigiama nemokamų sukimų funkcija. 

• Pagrindiniame lošime kiekvienas būgnas turi unikalų sklaidos simbolį. Nemokamų sukimų 

lošime naudojamas auksinės monetos sklaidos simbolis. 

 

 

2.1537 „Griaustinio Klyksmas“ („Thunder Screech“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Griaustinio Klyksmas“ – 5 būgnų ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius, ir gali 

atsirasti 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Šauksmo („Call“) funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu ir prideda 5-9 laukinius simbolius. 

• Kirčio („Strike“) funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu, pakeisdama visus laukinius 

simbolius į griaustinio laukinius („thunder wild“) simbolius. Griaustinio laukiniai simboliai 

pakeičia visus kitus simbolius ir gali atsirasti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Griaustinio laukiniai simboliai taip pat gali aktyvuoti pakartotinius sukimus. Simbolio 

daugiklis prasideda nuo 1x ir didėja 1 kartu su kiekvienu pakartotiniu sukimu.  

• Kai keletas griaustinio laukinių simbolių atsiduria laimėjimo linijoje, daugikliai yra sudedami 

iki maksimaliai 9x. Funkcija baigiasi, kai nebelieka laukinių simbolių. 

• Sklaidos simboliai atsiduria tik 1, 3 ir 5 būgnuose nemokamų sukimų lošimo metu. Laukiniai 

simboliai yra pakeičiami į griaustinio laukinius simbolius. Nemokamų sukimų metu, bent 1 

griaustinio laukinis simbolis garantuotai nukrenta būgnuose.  

• Kai visi nemokami sukimai baigiami, lošimas tęsiamas per pakartotinius sukimus, kol 

nebelieka griaustinio laukinių simbolių. Papildomi nemokami sukimai negali būti laimėti. 

• Sklaidos simboliai nepasirodo šauksmo, kirčio ir nemokamų sukimų funkcijose. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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2.1538 „Kepurės Triuko Herojus“ („Hat Trick Hero“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Kepurės Triuko Herojus“ – 5 būgnų ir 25 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Galios šūvio („Power shot“) simbolis yra laukinis („wild“) simbolis, kuri pakeičia visus kitus 

simbolius ir už kurį išmokama kaip už daugiausiai išmokantį simbolį. 1-2 galios šūvio 

simboliai veikia kaip įprasti laukiniai simboliai. 

• 3 ar daugiau galios šūvio simbolių, bet kurioje būgnų vietoje, veikia kaip laukiniai simboliai 

ir aktyvuoja kepurės triuko herojaus („Hat trick hero“) funkciją.  

• Pakartotinių sukimų metu, kiekvienas galios šūvio simbolis pajuda vienu būgnu į kairę. 

Papildomas nemokamas sukimas atsiranda, kai galios šūvio simbolis tęsia judėjimą per 

būgnus, kol vienas iš simbolių pasišalina iš būgnų. 

• Kai lieka 1 galios šūvio simbolis kairiausiame būgne, aktyvuojamas paskutinis pakartotinis 

sukimas.  

• Su kiekviena kepurės triuko herojaus funkcija lošėjas turi galimybę laimėti 1000x statymo 

sumos, surinkdamas pilną taškų matuoklį („score meter“), kai kiekvienas galios šūvio 

simbolis palieka būgnus. 

• Kiekvieną kartą, kai galios šūvio simbolis palieka būgnus, taškų matuoklis padidėja vienu 

lygiu. Viso yra 15 matuoklio lygių, kuriems reikia 15 galios šūvio simbolių. 

 

 

2.1539 „Grįžimas į Venerą“ („Back to Venus“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Grįžimas į Venerą“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.02 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 12 600 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 86 760 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

• Su kiekvienu sukimu yra galimybė, kad kiekvienas simbolis, išskyrus erdvėlaivio 

(„rocketship“), asteroido laukinio („asteroid wild“) ir karališkus (A, K, Q, J) simbolius, gali 

būti parinkti atsitiktiniu būdu. 

• Pakartotiniai sukimai baigiasi, kai laiminti kombinacija sudaroma iš pasirinkto limpančio 

simbolio. 

• Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti, jei asteroido laukiniai simboliai yra būgnuose 

lošimo metu.  

• Bet kuris nelaimintis sukimas gali aktyvuoti žydinčių laukinių didėjimo („Flowering wild 

boost“) funkciją, kuri garantuoja 1 nemokamą sukimą. Kuomet ši funkcija aktyvi, būgnai 

apšviečia žalią lentą („green board“) ir padidina asteroido laukinio simbolio šansą atsirasti 

būgnuose.  

• Nemokami sukimai suteikiami prieš aktyvuojant žydinčių laukinių didėjimo funkciją. Ši 

funkcija negali būti aktyvuota, jei asteroido laukiniai simboliai yra aktyvus būgnuose. 

• Asteroido laukiniai simboliai gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus erdvėlaivio simbolį. 

Šis simbolis yra limpantis 2 sukimams. Asteroido laukinis simbolis gali atsirasti 2, 3, 4 ir 5 

būgnuose. 

• Sklaidos simbolis gali atsirasti limpančio laukinio („sticky wild“) simbolio vietoje.  

• Erdvėlaivio simbolis taip pat yra laukinis simbolis.  

• 4 erdvėlaivio simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų su galimybe gauti 1x-3x asteroido 

daugiklio laukinį („asteroid multiplier wild“). 

 

 

2.1540 „Monstrų Popsas“ („Monster Pop“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Monstrų Popsas“ – lošimas, kuriame išmokama už vertikaliai arba horizontaliai sutampančių 

simbolių grupes. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama tik už didžiausią simbolių grupės laimėjimą. 

• Sutampantys arba vienu metu įvykstantys laimėjimai sudedami.   

• Laiminčios kombinacijos metu joje esantys simboliai susprogsta, o jų vietas užpildo naujai 

iškritę simboliai.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 567 650 € 
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• Lošimas prasideda 5 būgnų ir 5 eilučių lošimo tinklelyje, kuriame yra monstrų („monster“) 

simboliai. 

• Monstrų klonavimo („Monster Cloner“) funkcija gali dublikuoti simbolius horizontaliai, 

sukuriant eilę žemiau arba stulpelį iš dešinės ir taip išplečiant lošimo laukelį. 

• Monstrų klono simbolis prideda orakulo akies laukinį („Oracle eye wild“) simbolį prie naujos 

eilutės arba stulpelio. Lošimo laukelis vis plečiasi su kiekvienu monstrų klono simbolio 

pasirodymu. Lošimo laukelio išsiplėtimas pasinaikina su kiekvienu nauju sukimu. 

• Orakulo akies („Oracle eye“) simbolis yra laukinis simbolis, kuris gali pakeisti visus kitus 

simbolius, išskyrus monstrų klono ir liepsnojančios sferos nemokamų sukimų („Flaming 

sphere free spins“) simbolius.  

• 3 ar daugiau liepsnojančios sferos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, suteikia 7 

nemokamus sukimus ir papildomą 1 nemokamą sukimą už kiekvieną papildomą 

liepsnojančios sferos simbolį. 

• Kiekvienas nelaimintis sukimas turi nedidelį šansą aktyvuoti klono bombos („cloner bomb“) 

arba sumaišymo („shuffle“) funkcijas. Sumaišymo funkcija leidžia monstrų simboliams keisti 

pozicijas lošimo laukelyje, suburiant panašius monstrų simbolius į vieną grupę. 

 

 

2.1541 „Sukrautas“ („Stacked“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Sukrautas“ – 4 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Sutampantys laimėjimai, esantys skirtingose laimėjimo linijose sudedami. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius. Laukinis simbolis taip pat yra 

sklaidos („scatter“) simbolis.  

• 3 ar daugiau laukinių simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją. Būgnai apsiverčia 

aukštyn kojom ir lošėjui suteikiami 5 nemokami sukimai.  

• Kiekvieno sukimo metu yra galimybė išsukti slaptojo triuko („secret trick“) funkciją, kurios 

metu pridedamas atsitiktinis užverstų kortų skaičius (minimaliai 3, maksimaliai 12 kortų). 

Kai būgnai nustoja suktis, užverstos kortos atskleidžiamos, po kuriomis gali slėptis įvairūs 

prizai, tokie kaip nemokami sukimai arba daugikliai.  

• Magiški daugikliai („Magic multipliers“) suteikia 2x, 3x arba 4x daugiklius lošėjo bendrai 

nemokamų sukimų laimėjimo sumai. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 150 € 

Maksimali laimėjimo suma: 99 645 € 



23 

 

• Įspūdingi sukimai („Spectacular spins“): prideda 2, 3 arba 5 nemokamus sukimus  prie bendro 

nemokamų sukimų likučio. 

• Momentinis laimėjimas („Instant win“): suteikia 5x, 10x arba 20x statymo sumos po 

nemokamų sukimų funkcijos. 

• Prizmatiški sukimai („Prismatic spins“): paverčia 1 būgną, kuris parenkamas atsitiktiniu būdu 

prieš kiekvieną nemokamą sukimą, į laukinį („wild“) iki pat nemokamų sukimų lošimo 

pabaigos. 

 

 

2.1542 „Korys“ („The Hive“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Korys“ – 3-4-5-4-3 šešiakampio lošimo laukelio ir 30 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės:  

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama tiek iš kairės, tiek iš dešinės, horizontaliai arba įstrižai.  

• Pakeitus statymo lygį prarandamas sukauptas lošimo progresas. 

• Laukiniai („wild“) ir medaus plitimo laukiniai („honey burst spreading wild“) simboliai 

pakeičia visus kitus simbolius. Laukinis simbolis atsiranda visuose korio laukeliuose 

pagrindiniame lošime, o medaus plitimo laukiniai simboliai atsiranda tik nemokamų sukimų 

lošime. 

• Sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo linijose sudedami. 

• Su kiekvienu sukimu atsiranda galimybė, kad bitės („bee“) simbolis gali atsirasti prie bet 

kurios iš 18 lošimo tinklelio vietų. Vėlesniuose sukimuose bitės juda aplink korį ir link 1 

lošimo laukelio pozicijos. Kiekvienas bitės tipas turi aktyvią funkciją: 

o Bičių Karalienės („The Queen Bee“): padidina bičių skaičių, kurios apsupa korį ir taip 

suteikiama galimybė laimėti. 

o Bepilotės Bitės („Drone Bee“): šios bitės užpildo medaus matuoklį („Honey meter“), 

kuris gali suteikti nemokamus sukimus. Kuo daugiau pasirodo bepiločių bičių, tuo 

greičiau užsipildo medaus matuoklis. 

o Bitės Darbininkės („Worker Bee“): šios bitės suteikia daugiklius, kurie didėja su bičių 

darbininkių skaičiumi. Daugiklis pritaikomas tik laimėjimo linijos laimėjimams, 

sutampantiems su bitės darbininkės pozicija lošimo laukelyje.  

• Lošime taip pat yra galimybė, kad bet kurio tipo bitė atsiras lošimo laukelyje su kiekvienu 

sukimu. Bitės juda ratu po 1 poziciją pagal laikrodžio rodyklę. Bitės išskrenda po atsitiktinio 

sukimų skaičiaus.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 80 € 

Maksimali laimėjimo suma: 30 240 € 
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• Limpančio saldumo nemokami sukimai („Sticky sweet free spins“) funkcija aktyvuojama, 

kai užpildomas medaus matuoklis, turintis 12 lygių. Tuomet suteikiami pradiniai 5 nemokami 

sukimai. Nemokami sukimai prasideda su 1, 2 arba 3 medaus plitimo laukiniais simboliais. 

Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją.  

• Plintantys laukiniai („Spreading Wilds“) atsiranda tik nemokamų sukimų lošime, išsiplečia 

per greta esančius korio laukelius (iki tol, kol nebelieka laisvos vietos) ir dingsta nemokamų 

sukimų lošimo pabaigoje. 

 

 


