REGULILE JOCULUI
Toate simbolurile plătesc de la stânga la dreapta pe role adiacente
începând cu rola din capătul stâng.
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Acest simbol este WILD și înlocuiește toate simbolurile, exceptând SCATTER.
Simbolul WILD apare pe rolele 2, 3 și 4 și este grupat în grupuri de câte
două simboluri pe aceste role.
Atunci când pică un grup complet de simboluri WILD oriunde pe ecran în
timpul jocului de bază, câștigul total al acelui joc este multiplicat cu 2X
Toate rolele conțin SIMBOLURI GRUPATE SECRETE. În fiecare joc, unul din simbolurile
plătitoare va fi ales aleator ca SIMBOL GRUPAT SECRET.
SIMBOLURILE GRUPATE SECRETE sunt prezente în jocurile de bază și în jocurile gratuite
Trei sau mai multe simboluri SCATTER oriunde pe role declanșează
MODUL DE JOCURI GRATUITE.

La începutul MODULUI DE JOCURI GRATUITE, alege una din cele cinci opțiuni.
Dacă în timpul jocurilor gratuite pică un grup complet de simboluri WILD oriunde pe
ecran, câștigul total al acelui joc este multiplicat cu o valoare aleatoare din intervalul
corespunzător opțiunii alese.
OPȚIUNI DE JOCURI GRATUITE
5 JOCURI GRATUITE
MULTIPLICATOR WILD 8X, 10X, 15X

8 JOCURI GRATUITE
MULTIPLICATOR WILD 6X, 8X, 10X

15 JOCURI GRATUITE
MULTIPLICATOR WILD 3X, 4X, 6X

20 JOCURI GRATUITE
MULTIPLICATOR WILD 2X, 3X, 4X

număr SECRET de jocuri gratuite, ales dintre celelalte opțiuni
interval SECRET de multiplicatori, ales dintre celelalte opțiuni
Cu trei sau mai multe simboluri SCATTER în timpul MODULUI DE JOCURI
GRATUITE câștigi tot atâtea jocuri gratuite suplimentare câte au fost acordate
inițial de opțiunea aleasă. Nu există limite!
În timpul MODULUI DE JOCURI GRATUITE se joacă role speciale.

Toate simbolurile plătesc de la stânga la dreapta pe liniile active.
Câștigul din Jocurile Gratuite este adăugat la câștigul pe linie.
Toate câștigurile sunt multiplicate cu miza de pe linie.
Toate sumele sunt exprimate ca și câștiguri reale în fise

Poți folosi butoanele SPACE și ENTER de pe tastatură pentru a începe și a opri jocul.
Rentabilitatea medie teoretică (RTP) pentru jucător este 96.37 %
RTP-uri alternative: 88.9%, 91,24%, 93.19%, 95%
Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile

