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LL Lucky Games (publ) lanserar spelet Rooftop 
Fight

Den svenska spelstudion LL Lucky Games lanserar sin nya spelautomat Rooftop Fight.

Denna neonfärgade hyllning till 1980-talets klassiska arkad fightingspel erbjuder chansen att spela 
som fyra spännande karaktärer, var och en med sin egen unika funktion som kan utlösas för att 
öka chanserna till vinst.

Med fem hjul, fem rader och klustervinster tävlar spelarna som Disco, Gorilla, Robot eller Rabbit i 
detta medium till lågvolatilitetsspel, när de är på jakt efter framgång.

Rasmus Kjaer, Creative Director för LL Lucky Games, säger: "Vi vill göra något annorlunda med 
Rooftop Fight, vilket ger spelarna en avslappnad spelupplevelse. Det är en utmaning att skapa en 
spelautomat som har allt ett klassiskt arkadspel bör erbjuda. Vi hoppas verkligen spelarna kommer 
att älska det."

Rooftop Fight kommer att gå live med hundratals operatörer, vilket inkluderar några av 
branschens ledande varumärken som Betsson, Casumo, ComeOn och Videoslots, med spelare i 
över 13 ledande jurisdiktioner, inklusive de marknader som regleras av Malta Gaming Authority, UK 
Gambling Commission, svenska Spelinspektionen och danska Spillemyndigheden.

Spelet tillhör en bred spelportfölj av digitala spelautomater med fokus på spelupplevelser och 
design, vilket inkluderar populära spel som Valhöll: Hall of the Slain, Valley of the Muses och 
Alchemister.
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Om LL Lucky Games

LL Lucky Games AB (publ) designar, utvecklar och marknadsför digitala spelautomater till 
speloperatörer. Bolaget grundades i Stockholm 2019 av veteraner inom spelutveckling, med fokus 
på spelupplevelser och design. Med kombinationen av kreativa krafter, tekniska kunskaper och 
affärskunskap har Bolaget utvecklat en bred spelportfölj. Bolaget är listat på Nasdaq First North 
Growth Market.
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