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Book of Ra™ Deluxe 10
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

100 de linii, 2 seturi de role: setul 1 de role (4 x 5, 25 linii de câștig), setul
2 de role (12 x 5, 75 linii de câștig)
Egipteană
RUNDE DE JOC BONUS
• Simboluri stivuite
• Transferul simbolurilor Wild
• Jocuri gratuite cu simbol expandabil special
PLATĂ

Câștig maxim
implicit

x1200

Frecvența de
declanșare (%)

42%

Jackpot

Neadecvat

Volatilitate

Variații
Variații (%) 95
Profit (%)

95,02

DESIGN JOC

Tematică și grafică
joc
Joacă pentru câștiguri
multiple uriașe.
Câștigurile pot ajunge
până la 100 într-un
singur joc. Toate
simbolurile Wild
stivuite pe setul 1 de
role se transferă pe
setul 2 de role,
crescând șansele de
câștiguri multiple.
Declanșează bonusul
de jocuri gratuite și
primește un simbol
expandabil special.
Simbolurile
expandabile speciale se
extind pe setul 1 de
role și se transferă de-a
lungul setului 2 de role.

Joc principal
Book of Ra™ Deluxe
10 se joacă pe 2 seturi
de role:
• Setul 1 de role,
4 x 5 role, 25
linii de câștig
• Setul 2 de role,
12 x 5 role, 75
linii de câștig
Obiectivul tău este să
obții 5 simboluri
identice de-a lungul
unei linii de câștig.
Combinațiile

câștigătoare
funcționează la fel pe
ambele seturi de role,
pornesc pe prima rolă
din stânga și rulează
de-a lungul unei linii
active de câștig până la
ultima rolă din dreapta
în jocul obișnuit.
Pentru a câștiga,
simbolurile trebuie să
fie alăturate, fără niciun
alt simbol între ele.

SIMBOLURI
WILD
Obține patru simboluri
Wild consecutive
verticale pe setul 1 de
role (stânga) pentru a
transforma întreaga
rolă de pe al 2-lea set
de role (dreapta) întrun simbol Wild stivuit.

Jocuri gratuite
Trei sau mai multe
simboluri bonus scatter
la vedere de-a lungul
ambelor seturi de role
acordă jocuri gratuite.
Simbolurile bonus apar
pe rolele 1, 3 și 5 de pe
ambele seturi de role.
• x3 acordă 8
jocuri gratuite li
x2 bonusul
mizei totale.
• x4 acordă 12

jocuri gratuite și
x5 bonusul
mizei totale.
• x 5 sau mai
multe acordă 20
de jocuri
gratuite și x20
bonusul mizei
totale.

Jocuri gratuite cu
un simbol
expandabil special
La începutul jocurilor
gratuite, un simbol
expandabil special va fi
selectat aleatoriu. În
timpul jocurilor
gratuite, și după ce
câștigul pentru
simbolurile normale
este încasat,
simbolurile speciale se
pot extinde, acoperind
toate pozițiile de pe
setul 1 de role (stânga).
Simbolurile speciale se
vor transfera de
asemenea pe rola
corespunzătoare de pe
setul 2 de role ca
simbol stivuit special și
apoi plătesc la fel ca
simbolurile obișnuite,
însă chiar și în poziții
nealăturate și pe toate
liniile jucate
(extinderea e
declanșată, doar dacă
apar suficiente
simboluri pentru un
câștig).

Reguli
• Toate premiile
sunt pentru
combinațiile de
un fel.
• Toate premiile
se acordă pentru
combinațiile de
la stânga la
dreapta, cu
excepția
simbolurilor
scatter.
• Toate premiile
sunt pe liniile
selectate, cu
excepția scatterurilor.
• Simbolurile
scatter la vedere
declanșează
jocuri
gratuite.
• Simbolul scatter
poate apărea
doar pe rolele 1,
3 și 5 de pe
ambele seturi.
• Cel mai mare
câștig este plătit
doar pe linia
selectată.
• Câștigurile pe
linie se adaugă.
• Tabela de plăți
afișează
întotdeauna
premiile pentru
miza și numărul
de linii selectate
în acel moment.
• În cadrul
jocurilor
gratuite puteți

activa noi jocuri
gratuite.
• Jocurile gratuite
se joacă cu
miza și liniile
de câștig
selectate în
runda de joc,
care le-a
activat.
• Simbolul Wild
poate apărea pe
toate rolele.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL

5x

4x

3x

2x

LINIE SCATTER

x500

x100

x50

x10

x

x400

x80

x40

x5

x

x200

x40

x20

x5

x

FUNCȚIE
SPECIALĂ

x200

x40

x20

x5

x

x100

x25

x10

x

x100

x25

x10

x

x100

x15

x5

x

x100

x15

x5

x

x100

x15

x5

x

Substituie cu
excepția
simbolului
scatter

x

x2000 x500 x200

x

Declanșează
jocuri gratuite

Planul de câștig este oferit ca un multiplu al mizei pe linie, cu o miză minimă pe linie de 0,01 €.
E plătită doar cea mai mare combinație valorică a simbolurilor pe fiecare linie de câștig.
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