
Pressmeddelande
11 januari 2022 09:37:00 CET

  LL Lucky Games AB Östermalmstorg 1 114 142 Stockholm

LL Lucky Games AB (publ) kommande slot 
Madame Clues väcker stort intresse bland 
casinooperatörer

Svenska spelstudion LL Lucky Games AB är tacksamma över uppmärksamheten som dess 
kommande spel Madame Clues fått hittills. Rasmus Guldberg-Kjær, företagets Art Director, 
bevisar återigen att tänka utanför ramarna kan ge spännande resultat. Spellanseringen är 
planerad till den 11 januari 2022. Madame Clues kommer att finnas tillgänglig för spel i 
Storbritannien, Malta, Lettland, Litauen, Estland, Sverige, Danmark, Nederländerna och 
Tyskland. Flertalet spelare kommer få chansen att ta del av spelet bland de större 
operatörerna, som Videoslots, Danske Spil, Betsson, Hero Gaming, Casumo och många andra.

Denna spännande spelautomat utspelar sig i arkaden i en nöjespark där spelare bjuds in att kliva 
upp till kristallkulan av Madame Clues, en mystisk spåkvinna som kan förutsäga framtiden. 
Mekaniken i spelet är okomplicerad, eftersom det bara finns vinster med enstaka symboler. Det 
betyder att varje gång en betald symbol dyker upp på Madam Clues kristallkula, belönas spelare 
med ett omedelbart pris. Spelet är fullmatat med spännande funktioner, såsom Look Deeper 
Bonus, där spelare kan spela upp till 64 symboler på en gång tack vare symbolsplittermekanikern. 
En annan bonus är spelets freespins, utlöst av Uggla-symbolen, med maximal multiplikator upp till 
128 x insats. Spelet spelas med medelhög volatilitet, med en maximal vinst på 23,040 x insats.

"Vi är mycket stolta över vår senaste produkt. Det här är en modern och excentrisk version av en 
videoslot, med massor av underhållande funktioner och värden.", säger Mads V. Jørgensen, VD för 
LL Lucky Games.

“När vi först började utveckla den här spelautomaten hade vi mångfald och innovation som 
huvudfokus. Som en ambitiös spelleverantör visste vi att om vi ville lyckas så behövde vi kunna 
erbjuda något speciellt som mötte kraven från moderna spelare.”, säger Rasmus Guldberg-Kjær, 
Creative Director och styrelseledamot.
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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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