
Highroller.com visar vägen med sitt online casino 

Det har antagligen funnits storspelare ända sedan de första antika spelen uppfanns för flera hundra år sedan 

och enligt oss på Casinon.nu är det vid närmare eftertanke snudd på underligt att ingen tidigare använt sig av 

begreppet och tagit det som namn på ett casino, men det är precis vad nya Highroller Casino gjort. Här 

behöver man dock inte gå in med en rejält tilltagen bankrulle för att kunna delta, man blir behandlad som en 

highroller ändå på spelportalen som är det senaste tillskottet i Gaming Innovation Group och deras ständigt 

växande portfölj av nätbaserade spelbolag. GiG annonserade tidigare under året sin lansering av det nya 

casinot som ett där alla skulle få en känsla av att spela stort i precis varje omgång och nu när portarna till detta 

virtuella spelpalats väl öppnat kan vi konstatera att dessa löften infrias. 

En speciell valuta som kort och gott kallas coins (mynt) används på detta online casino för att ge spelarna 

många olika sätt att få extra valuta under vistelsen. Man är som besökare automatiskt medborgare i Metrocity 

efter inloggning här och får tillgång till dessa mynt precis varje dag, oavsett om man spelar eller inte. Faktiskt är 

det på så vis att man inte ens behöver logga in för att få nya mynt insatta på sitt konto. Med sina mynt kan 

man under sin vistelse i Metrocity förbruka dessa på bland annat free spins och andra fantastiska erbjudanden 

som ger omedelbart värde. På det sättet får man i princip något värdefullt tillagt sitt spelkonto precis varje 

enskild dag. 

Det är dock inte den enda detaljen som gör att man redan från början behandlas som en highroller på 

casinot. Redan vid registrering får man free spins där välkomstpaketet belönar med 50 gratis spinn till att börja 

med och dessa kan faktiskt förvaltas så att bankrullen får sig ett rejält lyft direkt. På casinot finns både vanliga, 

klassiska free spins men här har även kompletterats med super spins och mega spins vilka kan köpas med de 

mynt som man belönas med under vistelserna på Metrocity. Med kontinuerligt spelande delas det dessutom ut 

speciella priser då man stiger i graderna, en form av nivåräknare som visas på spelkontot. På Highroller Casino 

delas det ut rikligt med belöningar från alla håll och det är lätt att se varför namnet använts då spelportalen 

gick från planeringsstadium till fullt utvecklat och lanserat. 

Som det rapporteras om i recensionen av Highroller Casino levereras spelen av de bästa inom branschen och 

mjukvaran tillåter att man kan sätta igång utan någon form av nedladdning. Istället är allt som krävs en 

inloggning på hemsidan eller den mobila versionen. Titlarna - över 750 slots, bordsspel, live casino, jackpottspel 

och mycket annat - har utvecklats av toppnamn såsom NetEnt, Microgaming (Quickfire), BetSoft, Red Tiger, 

Evolution Gaming, NextGen, Pragmatic Play, Push Gaming, Blueprint Gaming, IGT, Thunderkick, Elk Studios, 

Spigo och många fler därtill. Det finns med andra ord ett enormt utbud levererat av de största namnen. 

Men där detta casino med sitt Metrocity plötsligt visar sig vara annorlunda är Sting Games och hur besökare 

kan sno coins av varandra. Det är ett grepp som börjar bli vanliga inom casinovärlden. Inte specifikt att spelare 

stjäl av varandra, men att det skapas någon form av underhållning bortom själva sittningarna vid bordsspel 

eller slots där man känner en större närvaro av övriga besökare och på det sättet skapas en större känsla av 

gemenskap.  

De mynt som samlas ihop under dagarna och de mynt man lyckas stjäla från andra kan senare växlas in till 

olika belöningar där bland annat free spins aldrig har några omsättningskrav. De gratis spinn man köper för 

sina mynt och de eventuella vinster man får på dessa, de är cash rakt in på spelkontot som kan tas ut när som 

helst.  

Med 500 kronor insatta som ny kund får man totalt 1500 kronor att spela för och 50 free spins. Därefter är det 

bara att bege sig ut i storstadsdjungeln som är Metrocity, ta sig genom olika nivåer som öppnar nya distrikt i 

staden där det väntar fler belöningar. Det är faktiskt en ganska underhållande redan från början då man 

registrerar sig och ser mynten trilla in på kontot - ett efter ett - för varje liten ruta som fylls i under 

registreringsprocessen. Och när man "pimpat sin avatar" (Highroller Casino kallar det faktiskt så) ökar känslan av 

att befinna sig i virtuell stad som en bland många andra verkliga besökare där man både kan börja spela och 

sno mynt från alla de andra för att senare försöka casha in på free spins eller annat. 
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