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Lara Jones is Cleopatra II is een 5x3 videoslot met in de hoofdrol de onverschrokken en 
aantrekkelijke Lara Jones op haar nieuwste missie om de schatten van het oude Egypte te 
ontdekken. Het spel heeft re-spins met kettingreactie, gratis spins met sticky wilds en twee 
verschillende volatility opties, en twee soorten opties om te gokken. 
 
De theoretische return to player uit 1 miljard gesimuleerde spellen is: 96.1%  
 
SPELREGELS 

- Het paneel is 5x3. 
- Er zijn 10 vaste betaallijnen, die van links naar rechts uitbetalen.  
- Er zijn 11 symbolen, 4 goedbetalende, 5 slechtbetalende, een Wild en een Scatter. 
- Het Wild symbool vervangt alle symbolen behalve het scatter symbool. 
- Het betlevel wordt ingesteld met de BETLEVEL-selector. 
- De lijnbet is het betlevel gedeeld door het aantal lijnen. 
- AUTOPLAY laat de game automatisch het aantal geselecteerde rondes spelen. 
- Autoplay wordt automatisch afgebroken wanneer de Gratis Spins zijn geactiveerd. 
- De speler wordt van links naar rechts betaald voor gelijke symbolen, op basis van de 

Betalingstabel. 
- Alleen de langste matchende combinatie per symbool wordt betaald. 
- Gelijktijdige of samenvallende winsten op andere betaallijnen worden toegevoegd. 
- Wanneer 3 scatters landen, op reels 1, 3 en 5, geeft het spel 10 gratis spins en wordt 

de speler meegenomen naar de Gratis Spins Modus. 
- Wanneer een kettingreactie-reeks meer dan één paneel biedt met 3 scatters op elk 

paneel, zal alleen de eerste die voorkomt gratis spins geven. De gratis spins kunnen 
slechts eenmaal geactiveerd worden. 

- Er zijn geen Scatter winsten. 
- Gratis spins worden betaald op basis van de betwaarde voorafgaand aan de Gratis 

Spins Modus. 
- In het geval van een storing in hardware/software van de game, worden alle getroffen 

bets vergoed 

 
GAME FUNCTIES 
 
Cleopatra Kettingreacties 

- Een willekeurig voorkomende feature waar de winnende symbolen van een betaalde 
spin op het scherm blijven en alle andere symbolen worden vervangen met een re-
spin met kettingreacties. 

- Symbolen op nieuwe of verlengde winnende betaallijnen blijven op het scherm en 
een nieuwe re-spin met kettingreacties vindt plaats 

- Als er geen nieuwe of verlengde winnende betaallijnen gecreëerd zijn, wordt het 
uiteindelijke aangepaste paneel geëvalueerd en alle winsten uitbetaald. 

- De Cleopatra Kettingreactie Spin komt alleen voor in het basisspel. 
- In het geval van een winst met vijf symbolen (wild-wild-wild-9-9) blijven alle vijf 

symbolen plakken. 
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Cleopatra Gratis Spins 
 

- Tijdens gratis spins zijn alle wilds 'sticky', wat betekent dat ze op hun plek blijven voor 
het restant van de gratis spins sessie, en symbolen overschrijven die eronder landen 
op alle daaropvolgende spins. 

- Er zijn geen scatters aanwezig op de reels tijdens gratis spins 
- Als elk van de reels tenminste één wild bevat, worden 5 extra gratis spins gegeven 
- Slechts één re-trigger kan voorkomen 
- Vóórdat de Gratis Spins beginnen, kiest de speler uit de volgende twee opties: 

o Majestueuze Gratis Spins, Low Volatility optie (winsten komen vaker voor, 
maar de maximaal mogelijke winsten zijn kleiner) 

§ De betaaltabel wordt verdubbeld 
o Machtige Gratis Spins, High Volatility optie (winsten komen minder vaak voor, 

maar de maximaal mogelijke winsten zijn groter) 
§ Als een tweede wild landt op een reel die al een wild bevat, 

veranderen deze beide wilds in x2 wild vermenigvuldigers 
§ Als een derde wild landt op een reel die al twee wilds bevat, 

veranderen deze beide wilds in x3 wild vermenigvuldigers 
 
 
Gokladder 

- De laddergok kun je bereiken door op de gokknop te klikken na een winst.  
- De inzet van een speler (winst van een normaal spel) dicteert hun startpositie op de 

ladder 
- De speler kan zijn winst inzetten door te klikken op de gokknop met het 

laddersymbool. In het geval van een winst land je op de gemarkeerde stap boven je 
huidige, in het geval van een verlies op de gemarkeerde stap eronder. 

- Spelers kunnen ervoor kiezen om de Gokladder te gebruiken om mogelijk een winst 
uit een enkel basisspel te vergroten of de totale winst van gratis spins.  

- Spelers kunnen ervoor kiezen om een bedrag te verzamelen dat gelijk staat aan de 
huidige gemarkeerde stap min de lagere stap; de rest blijft beschikbaar als het nieuwe 
Gokbedrag en daar kan nog steeds mee gegokt worden. 

-  Wanneer de speler in de gokfeature komt met een inzet die geen waarde is op de 
ladder, dan is de waarschijnlijkheid van winnen of verliezen proportioneel aan het 
gokbedrag, en de gokwinst. 

- De maximale capwaarde voor gokken is 150,00 als het startwinstbedrag <150 is en 
30.000,00 als het startwinstbedrag >= 150 is. 

- De gokladder heeft een maximum van 25 gokken. Bij het bereiken van deze limiet 
moet de speler alle winsten incasseren en zal de gokladder ten einde komen. 

 
 
Kaartgok 
  

- De kaartgok kun je bereiken door op de kaartgok-knop te klikken na een winst.     
- De speler kan de winst gokken door te klikken op een kleur (rood of zwart) of op een 

kaartsoort (harten, schoppen, klaveren of ruiten).   
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- Het spel toont dan een willekeurige kaart.   
- In het geval van een gok op de kleur, als de keuze van de speler overeenkomt met de 

getoonde kaart, dan wordt de inzet verdubbeld. 
- Bij het kiezen van een Rode of Zwarte kaart is er een 50/50 kans op winst.   
- In het geval van een gok op de kaartsoort, als de keuze van de speler overeenkomt 

met de getoonde kaart, dan wordt de inzet verviervoudigd. 
- De geschiedenis toont de 5 laatste kaarten die getrokken zijn in het huidige gokspel.   
- Spelers kunnen ervoor kiezen hun winst te verzamelen of om het opnieuw in te 

zetten.   
- Als de keuze van de speler incorrect is, verliest men het gokbedrag en eindigt het 

spel, waarna de speler terugkeert naar het hoofdspel.   
- De optie op kaartgokken is beschikbaar wanneer 4x de winst van de huidige 

spelronde lager is dan of gelijk aan een maximum van €30.000   
- De maximale winst voor Kaartgok is de hoeveelheid <= €30.000. Als een volgende 

winst in het kaartspel mogelijk deze waarde kan overstijgen, dan eindigt het 
kaartgokspel.  

 
Het is niet mogelijk om te wisselen tussen het kaartspel en het ladderspel. Wanneer de 
speler een van de gok-opties heeft gekozen, moet de speler ofwel de winst in het basisspel 
gokken in de gekozen gok-optie of de winst verzamelen. 
 
Sommige features kunnen mogelijk niet beschikbaar zijn in sommige regio's 
 
 
SPELFUNCTIES 
 

 

SPINKNOP 
 
Klik om een spelronde te starten met de 
huidige betwaarde 

 

SPINKNOP (TIJDENS SPIN) 
 
Klik om de reel-animaties of eventuele 
winstanimaties snel te stoppen. Dit stopt 
niet de autoplay. 

 

AUTOPLAY-KNOP 
 
Klik om het autoplay pop-upmenu te 
openen. 
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AUTOPLAY-KNOP (MET AUTOPLAY 
ACTIEF) 
 
Het getal toont hoeveel autoplay-spins 
er nog over zijn. Klik om autoplay te 
stoppen. 

 

BETLEVEL-KNOP 
 
Klik om het betlevel pop-upmenu te 
openen 

 

VERZAMELEN 
 
Klik om winsten te verzamelen zonder te 
gokken 

 

GOKKNOP (ladder) 
 
Klik om de Gokladder-feature te openen 

 

GOKKNOP (kaart) 
 

 

LADDERGOK-KNOP 
 
Klik om te gokken op gokladder. 

 SPLIT-KNOP 
 
Klikom een bedrag te verzamelen gelijk 
aan de huidige gemarkeerde stap min de 
lagere stap (Split is alleen beschikbaar 
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voor Gokbedragen die corresponderen 
met de exacte waarde die op de 
gokladder staat). 
 
 

 

PAK-WINST-KNOP 
 
Klik om winst te pakken en ze bij je saldo 
te laten bijschrijven. 

 

 

GOKKNOPPEN VOOR KAARTKLEUR 
 
Klik op een van de knoppen om erop te 
gokken of de volgende kaart rood of 
zwart is 

 

GOKKNOPPEN VOOR KAARTSOORT 
 
Klik op een knop om erop te gokken of 
de volgende kaart van een bepaalde 
soort is 

 

MENUKNOP 
 
Klik om de instellingen, betaaltabel en 
spelregels te openen. 

 

AUDIOKNOP 
 
Klik om alle audio aan/uit te zetten. 
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POP-UPMENU'S 
 
Bethoeveelheid 
 

 
 
Het betwaarde pop-upmenu toont alle beschikbare opties voor bet/lijn en betaallijnen. De nu 
geselecteerde waarde is wit gemarkeerd. De speler kan ook op het 'Terug'-icoon drukken, om 
terug te gaan naar het hoofdscherm van het spel te gaan zonder de betwaarde te 
veranderen.   
 
Autoplay 
 

 
 
Het autoplay pop-upmenu geeft de speler de kans om een bepaald aantal spins voor 
autoplay te selecteren. Om dit te doen, klikt de speler op één van de beschikbare opties voor 
spinaantallen. Deze knop is dan wit gemarkeerd. De speler moet dan een verlieslimiet 
instellen (dit moet meer dan 0 zijn) en op de spinknop drukken om hun intentie te 
bevestigen. Het menu wordt dan verborgen en de speler keert terug naar het hoofdscherm 
van het spel, met de autoplay actief.  
 
Gokken is niet beschikbaar tijdens autoplay, echter de speler kan ervoor kiezen om winst te 
gokken die hij/zij op de laatste spin krijgt.  
 
De speler kan ook optionele voorwaarden instellen om autoplay automatisch te stoppen. 
Deze zijn onder meer:  
 

- Stop autoplay na een enkele winst van een waarde die door de speler is vastgesteld.  
- Stop autoplay als het saldo toeneemt met een door de speler ingestelde waarde.  
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Let op: als je de verbinding verliest tijdens het spelen, gaan alle autoplay-instellingen terug 
naar de standaardinstellingen wanneer je het spel opnieuw opstart. 
 
 
 
 
SPELINSTELLINGEN EN REGELGEVING  
 
Huidige tijd 
 
De game-cliënt toont altijd de huidige tijd (linksonder in het scherm). De tijd wordt bepaald 
door de klok op de computer of het toestel van de speler.  
 
  
EXTRA INFORMATIE  
 
De volgende processen kunnen onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden van de 
spelsite.  
  

- Het proces van het beheren van onvoltooide spelrondes.  
- De tijdsduur waarna inactieve spelsessies automatisch worden beëindigd.  

 
In het geval van een storing van de hardware/software van het spel, worden alle getroffen 
spelbets en uitbetalingen ongeldig verklaard en worden alle getroffen bets terugbetaald. 
 


