Book of Alchemy
Ecranul de Încărcare
Funcțiile Wild & Re-rotire
Funcția Buy Bonus
Multiplicatori care se adună în jocul de bază și în jocul bonus
Câștigi până la 5000x miza!
Tabelul de Plăți
/wild/ înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolului Scatter
/bonus/ apare doar pe rolele 2, 3 și 4.
Trei simboluri Bonus acordă 10 Rotiri Gratuite și plătesc de 1x pariul.
Funcții
O Funcție este declanșată numai atunci când elementele din sferele de sticlă se potrivesc pe
orizontală, la stânga și la dreapta.
/Stacked Wilds/ Joc de bază și Rotiri Gratuite
Acoperă rolele corespunzătoare cu simboluri Wild.
/Connect Wilds/ Rotiri Gratuite
Conectează toate simbolurile Wild atunci când sunt minim 2 simboluri Wild prezente pe role.
/Respin/ Jocul de bază
Declanșează o rerotire și toate funcțiile care se potrivesc orizontal în sfere de sticlă sunt blocate în
poziția lor pentru rerotire.
/Multipliers/ 2x, 5x, 10x, 50x în Jocul de bază și la Rotirile Gratuite
Toate câștigurile sunt înmulțite cu multiplicatorul corespunzător. Pot fi acordați în același timp diferiți
multiplicatori, caz în care aceștia sunt adăugați laolaltă.
/Locked Wilds/ Joc de bază
Acoperă rolele 1 și 5 cu simboluri Wild și le blochează pentru următoarele 3 re-rotiri. Toate funcțiile
potrivite din sfere, cu excepția Wild-urilor Blocate, sunt blocate pentru rerotirile rămase.
/Free Spins/ Rotiri Gratuite
Acordă 3 Rotiri Gratuite adiționale și poate fi activat o singură dată pentru fiecare Rotire Gratuită.

Funcția Buy Bonus
Pentru a activă funcția Buy Bonus, apasă butonul „Buy Bonus”. Apare un ecran pop-up în care este
indicat costul funcției.
După apăsarea /pic_check/, funcția Buy Bonus este activată și încep Rotirile Gratuite. Costul funcției
este valoarea totală a pariului curent de PLACEHOLDER.
Reguli
Pariezi pe 25 de Linii de Plată fixe.
Alege pariul total prin selectarea multiplicatorului de pariuri.
Book of Alchemy este un joc cu ecranul invers. Logica jocului este aceeași ca la un slot standard, cu
excepția prezentării care este inversată la 90°.
Jocul trebuie să fie jucat în modul peisaj.
Jocurile bonus și Rotirile Gratuite se joacă cu același număr de linii și suma de pariere este aceeași ca
la rotirea care le-a declanșat.
Toate simbolurile plătesc de sus în jos, cu excepția câștigurilor bonus care plătesc pe orice poziție de
pe role.
Va fi plătit doar cel mai mare câștig de pe fiecare linie.
Câștigurile bonus se înmulțesc cu miza totală pariată.
Dacă este activată, funcția RTP pentru Bonusul de cumpărare este 90,20%
Câștigurile Bonus sunt adăugate liniilor câștigătoare
Premiile afișate în Paytable sunt multiplicate și corespund pariului selectat.
Defecțiunea anulează toate plățile și jocurile.
Procentaj de câștig: 96.15%.

Opțiuni Mizare
Pentru a miza orice câștig, accesați butonul de miză.
Apoi selectați o carte roșie sau neagră.
Miza va fi dublată (x2) dacă selecția dvs., roșu sau negru, este corectă.
Câștigurile pot fi mizate de maxim 5 (x5) ori.
Opțiunea de mizare poate fi activată/dezactivată din meniul de setări.
Opțiunea Gamble nu este disponibilă în timpul jocului automat.

Linii de Plată
Funcția Buy Bonus
Achiziționarea acestei funcții costă o anumita suma de bani. Fiecare rotire gratuită din această
sesiune în care vei folosi funcția de cumpărare va fi jucată la valoarea pariului selectat.

