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Evolution utökar sitt prisbelönta Lightning-utbud med Lightning 

Dice 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, lanserar det exklusiva och helt nya spelet 

Lightning Dice, som ingår i bolagets prisbelönta Lightning-utbud. 

Den nya titeln är ett enkelt och underhållande tärningsspel med multiplikatorer upp till 1000x, och lanseras 

bara veckor efter introduktionen av Evolutions första tärningsspel Super Sic Bo. 

Lightning Dice finns tillgängligt för dator, läsplatta och smartphone och är ett nytt tillskott i Evolutions 

Lightning-familj. Det följer upp framgångarna med Lightning Roulette, som tog hem tre utmärkelser som 

årets spel under 2018. Precis som i Lightning Roulette erbjuder Lightning Dice ett ”elektriskt” 

användargränssnitt i en art deco-miljö i svart och guld. 

I spelet släpper croupieren ner tre standardtärningar i det genomskinliga tornet ”Lightning Tower”. Kameran 

fokuserar sedan på hur tärningarna faller ner genom labyrintliknande sektioner i tornet. Spelarna satsar 

enkelt på vad de tre tärningarna kommer summera till när de landat på tornets botten. Spelarna kan också 

satsa på alla 16 möjliga utfall genom en ”Bet on All”-knapp. 

Tydlig kopplat till inramningen finns slumpgenererade multiplikatorer som kan gångra vinsterna upp till 

1000x. När satsningarna lagts slår blixtar ner på ett eller flera ”Lightning Numbers”. Varje utvalt nummer ges 

sedan en slumpmässig multiplikator som multiplicerar vinsten för de spelare som satsat på numret. 

-Alla har en relation till tärningar och förstår hur de fungerar, men trots det finns inga underhållande 

tärningsspel i onlinespelvärlden. Vi bestämde oss för att ändra på det genom att lansera två tärningsspel i år. 

Det första var Super Sic Bo, som redan är en stor framgång, och nu kommer Lightning Roulettes ”lillasyster” 

Lightning Dice, säger Todd Haushalter, Chief Product Officer på Evolution och fortsätter: 

-Vi har lagt stor möda på att göra spelet enkelt men mycket visuellt genom det enorma ”Lightning Tower” 

där tärningarna faller ner och möjliggör stora vinster. Jag är väldigt stolt över våra team som arbetat med 

detta verkligt speciella spel, som vi tror kommer bli mycket populärt bland spelarna.  

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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