
Vintern närmar sig - hen blir härskare över Westeros
Dramatiken i Westeros ska äntligen knytas ihop och enligt oddsen kommer det bli en kamp in i det sista om vem som tillslut kommer sitta på
The Iron Throne. Skaparna av succéserien har varit tydliga med att ingenting kan tas för givet men enligt oddsen är Jon Snow och Daenerys
storfavoriter till att bestiga tronen.  

Jon Snow, född Aegon Targaryen, har länge varit en underdog som gått hem i folks hjärtan och efter att han blivit utnämnd till King of the North har han
seglat upp som spelarnas favorit. Jon skuggas av Daenerys Targaryen och det återstår att se hur den komplicerade relationen de två emellan kommer sluta.

– Att både Jon och Daenerys är favoriter till att bli härskare i Westeros är föga förvånande och det känns givet att deras allians kommer att fortsätta stå i
fokus, både i krig och kärlek. Samtidigt har manusförfattarna överraskat oss förr, så det går inte att avskriva varken The Night King eller systrarna Stark.
Speciellt Arya Stark är ett otippat men spännande wildcard, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Att Cersei Lannister får fortsätta styra Westeros med järnhand spelas just nu till 11 gånger pengarna medan ett spel på The Night King ger 1500 kr på en
satsad hundralapp.

Tidigare har manusförfattarna kunnat överraska tittarna under seriens gång och det finns inga tecken som visar på att de kommer göra något annorlunda
inför den avslutande säsongen.

Unibets odds på vem som blir härskare i Westeros:
Jon Snow 3.00
Daenerys Targaryen 4.00
Sansa Stark 9.00
Cersei Lannister 11.00
Gendry 15.00
The Night King 15.00
Tyrion Lannister 15.00
Arya Stark 18.00
Jamie Lannister 21.00
Lord Varys 51.00
Theon Greyjoy 51.00

Alla oddsen på Game of Thrones: 
https://se.unibet.com/betting#filter/tv___novelty

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, spelexpert, 070-875 41 31, henrik.holm@unibet.com
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