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LL Lucky Games AB (publ) lanserar exklusivt 
spelet Villa Vendetta för Tivoli Casino

Den svenska spelstudion LL Lucky Games lanserar spelautomaten Villa Vendetta exklusivt för 
Tivoli Casino, ett av Danske Licens Spils varumärken – den danska marknadsledaren inom 
online casino.

Villa Vendetta har ett spännande speltema baserat på spökhuset som du kan besöka på Tivoli. 
Denna actionfyllda videoslot består av ett 3x3 rutnät, där 10 spöklika symboler kan dyka upp på 
åtta fasta vinstlinjer som går horisontellt, vertikalt eller diagonalt.

Som i tidigare utgåvor av spel från LL Lucky Games är Villa Vendetta fullspäckad med spännande 
och väldesignade bonusar. Denna slot har också två progressiva jackpottar som kan aktiveras i 
något av de tre bonusspelen. Ytterligare spänning i spelet garanteras av medlemmarna i den 
bortglömda familjen Vendetta.

"Vi är stolta över att presentera ytterligare en speltitel exklusivt för Danske Spils portfölj. 
Mångfalden av våra produkter hjälper oss att bygga en speciell relation med våra kunder”, säger 
Mads V. Jørgensen, VD för LL Lucky Games.

"Villa Vendetta är det första spelet från Lucky Games som nu är tillgängligt för våra spelare på 
Tivoli Casino. Vi är glada över att kunna presentera ett spöklikt tillskott till vårt unika spelutbud 
med Tivoli-tema, och har inlett lanseringen av Villa Vendetta med en större mediekampanj. Vi ser 
fram emot att stärka vårt samarbete med Lucky Games i framtiden", säger Heidi Lind Jensen, 
Head of Product på Tivoli Casino.
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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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