“Mythic MaidenTM”
Prezentarea Generală a Jocului
• ”Mythic Maiden” este un joc video tip slot cu 5 role, 30 linii cu înlocuiri ‘Wild’, multiplicatori și rotiri gratuite.
• Butonul ”Spin” (Rotire) derulează jocul pe liniile curente de pariere, nivelul curent de pariere și valoarea curentă a
monedei (alternativ, apăsați pe separatorul pentru spațiu).
• ‘Max Bet’ (Pariu Maxim) derulează jocul cu liniile maxime de pariere, cel mai mare nivel de pariere, și valoarea
curentă a monedei.
• ‘Autoplay’ derulează jocul automat cu numărul selectat de runde (alternativ, dați apăsați pe butonul AUTO).
• Combinațiile câștigătoare și plățile sunt efectuate conform tabelului de plăți.
• Alternativ, apăsați pe oricare dintre simbolurile de pe role din cadrul jocului principal pentru a vizualiza un tabel de
plăți mini destinat acelui simbol.
• Câștigul în monede la o linie de pariere este egal cu valoarea ilustrată pe tabelul de plăți multiplicată cu nivelul de
pariere.
• Nivelul ‘Bet’ (Pariere) reprezintă numărul de monede pariate la fiecare linie de pariere.
• Câștigul în valută la o linie de pariere este egal cu câștigul în monede multiplicat cu valoarea monedei.
• Simbolurile ”Wild” înlocuiesc toate simbolurile în afara celor ”Scatter”.
• Înlocuirile cu simbolul ”Wild” conferă cea mai mare combinație posibilă de câștig aferentă unei linii de pariere
conform tabelului de plăți.
• Toate liniile de pariere ce conțin simboluri ”Wild” se plătesc x3.
• Un singur multiplicator Wild se aplică la fiecare linie de pariere câștigată.
• Se plătește doar cel mai mare câștig la fiecare linie activă de pariere.
• Câștigurile aferente liniei de pariere se acordă dacă există succesiune de la stânga la dreapta.
• Toate câștigurile se acordă doar pe liniile selectate de pariere, exceptând câștigurile ce includ simboluri ”Scatter”.
• Câștigurile simultane la linii diferite de pariere sunt însumate.
• Istoricul jocului nu este disponibil atunci când jucați doar pentru a vă distra.
• ‘Coins’ ilustrează numărul de monede disponibile pentru persoana care pariază.
Free Spins (Rotiri Gratuite)
• 3 sau mai multe simboluri ”Scatter” care apar oriunde pe role în cadrul jocului principal activează rotiri gratuite. În
cadrul rotirilor gratuite, același număr de simboluri ”Scatter” duc la câștigarea aceluiași număr de rotiri gratuite care
se adaugă la orice rotiri gratuite câștigate în cadrul ‘Iron Maiden’.
o 5 scatters = 30 rotiri gratuite o 4 scatters = 15 rotiri gratuite o 3 scatters = 10 rotiri gratuite
• Rotirile gratuite sunt jucate la același număr de linii de pariere, același nivel de pariere și cu aceeași valoare a
monedei ca cea din runda care a activat rotirile gratuite.
• În cadrul rotirilor gratuite ‘Iron Maiden’ este deschis și poate dezvălui un multiplicator de până la x10 și/sau rotiri
gratuite suplimentare de până la +2 după fiecare rotire.
• Multiplicatorii se aplică rundei curente și multiplică toate câștigurile aferente liniei de pariere, inclusiv câștigurile
rezultate din simbolul ”Wild”.
• Rotirile gratuite suplimentare câștigate simultan din simbolurile ”Scatter” și ‘Iron Maiden’ sunt adăugate.
• Rotirile gratuite suplimentare câștigate se adaugă automat la rotirile gratuite curente.

