Norn's Fate
Ecranul de Încărcare
Funcția aleatorie a simbolului Odin Wild
3 tipuri de funcții bonus
Câștigă până la 3200X miza!

Tabelul de Plăți
Odin: înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolului Scatter
Scatter: Apare doar pe rolele 4,5 și 6. 3x simboluri Scatter declanșează 15 Rotiri Gratuite și plătește de
3 ori pariul total.
Wild: simbolurile Wild care se extind în timpul Rotirile Gratuite înlocuiesc toate simbolurile.
Funcția joc bază Odin
Toate rolele conțin un simbol Odin Wild.
Ori de câte ori apare simbolul Odin pe role, acesta dezvăluie unul dintre simbolurile cu rune.
Indiferent de simbolul dezvăluit, toate simbolurile identice de pe role se transformă în simboluri
Wild.
Mai multe simboluri Odin pot apărea în cadrul unei singure rotiri. Fiecare simbol Odin dezvăluie un
simbol diferit.
Toate câștigurile sunt evaluate înainte și după efectuarea substituirii tuturor simbolurilor.
Scatters
Scatters apar doar pe rolele 4, 5 și 6.
Jocul dispune de 3 simboluri Scatter diferite, fiecare simbol Scatter având un joc cu Rotiri Gratuite
asociat acestuia.
Simbolul Scatter verde cu Rotiri Gratuite cu Norn din Trecut, simbolul Scatter roșu cu Rotiri Gratuite
cu Norn din Prezent și simbolul Scatter albastru cu Rotiri Gratuite cu Norn din Viitor.
Runda de Rotiri Gratuite care este acordată jucătorului este determinată de tipul de simbol Scatter
care apare pe role și, în cazul Rotirilor Gratuite Norn din Viitor, de un simbol suplimentar selectat
pentru rună.
Dacă Scatters diferă, ele se transformă aleatoriu, astfel încât toate Scatters să fie de același tip înainte
de începerea Rotirii Gratuite.

Rotiri Gratuite
În timpul Rotirilor Gratuite, toate Scatters Norn se transformă în simboluri Wild care se extind și care
sunt prezente doar pe rolele 4, 5 și 6.
Simbolul Odin apare doar pe rolele 1, 2 și 3 și acționează că un simbol Wild obișnuit.
Există trei tipuri diferite de Rotiri Gratuite, fiecare corespunzând unuia dintre cele 3 simboluri Scatter,
fiecare dintre ele acordând 15 Rotiri Gratuite.
Fiecare rundă cu Rotiri Gratuite folosește propriul set de role care conține doar simboluri Wild ce
corespund simbolului Scatter și care activează Rotirile Gratuite.
Câștigurile din funcțiile Rotiri Gratuite și Odin Wild sunt adăugate la oricare dintre câștigurile
realizate pe linia pe care s-a pariat.
Rotirile Gratuite sunt jucate la același nivel de pariere și valoare a monedei precum în runda care a
activat Rotirile Gratuite.

Rotiri Gratuite Norn din Trecut cu simbolul Scatter verde:
Atunci când simbolul Norn Verde se declanșează pe role, se alege un simbol care este colectat de pe
role după prezentarea câștigului. La următoarea rotație, simbolurile Odin Wilds sunt plasate pe
pozițiile corespunzătoare.
Rotiri Gratuite Norn din Prezent cu simbolul Scatter roșu:
Atunci când simbolul Norn Roșu se declanșează pe role, se alege un multiplicator de la 2x la 9x și se
înmulțește orice câștig din acea rotire.
Rotiri Gratuite Norn din Viitor cu simbolul Scatter albastru:
Înainte de a începe Rotirile Gratuite, unul dintre simbolurile cu rune este selectat la întâmplare pentru
a fi simbolul care se va extinde.
Dacă atât simbolul selectat cu runa, cât și simbolul Norn Albastru sunt prezente pe role, runa se va
extinde pe întreaga rolă. Toate câștigurile sunt evaluate înainte și după ce runa s-a extins.
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
Reguli
Pariezi pe 30 de Linii de Plată fixe.
Alege pariul total prin selectarea multiplicatorului de pariuri.
Toate câștigurile se plătesc de la stânga la dreapta.Toate câștigurile sunt plătite pe Linii de Plată, cu
excepția simbolurilor Scatter.
Sunt adăugate câștigurile de pe liniile diferite.
Va fi plătit doar cel mai mare câștig de pe fiecare linie.
Câștigurile cu Scatters se înmulțesc cu miza totală pariată.
Toate simbolurile de plată a liniei trebuie să apară pe o linie de plată și pe rolele consecutive care
încep de pe rola din stânga.
Câștigurile Scatter sunt adăugate liniilor câștigătoare.
Câștigurile Scatter sunt acordate pentru simbolurile care apar pe orice poziție de pe role, pentru
orice număr de linii jucate.
Câștigurile de pe linie sunt înmulțite cu multiplicatorul de pariuri.
Premiile afișate în Paytable sunt multiplicate și corespund pariului selectat.
Defecțiunea anulează toate plățile și jocurile.
Procentaj de câștig: 96.00%.

