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GRS0796-3-Leprechaun goes Egypt Rules and Settings 
 

Leprechaun goes Egypt 
Leprechaun Goes Egypt este un joc slot video cu 5 role. Puteți activa până la 20 linii și să pariați până la 5 
monede/linie. Liniile trebuie să fie activate în ordine numerică (1, 2, 3, 4 etc.). 

Leprechaun Goes Egypt include un simbol joker (spiridușul), un simbol scatter (Cleopatra) și un simbol 
scatter bonus (piramida). Simbolul joker înlocuiește orice alt simbol de pe rolă (cu excepția simbolului 
scatter și bonus) pentru a vă ajuta să realizați combinații câștigătoare. 

Simbolurile scatter piramidă de pe rolele 1, 3 și 5 vor iniția jocul bonus Rescue Cleopatra (Salvați-o pe 
Cleopatra), unde ușile sunt selectate în interiorul piramidei. Obiectivul este acela de a ajunge la camera 
comorilor și de a o salva pe Cleopatra prin selectarea sarcofagului corect. Fiecare ușă poate acorda 
monede. Dacă o găsiți pe Cleopatra veți primi o recompensă, constând într-o sumă mare de monede! 
Dacă există o mumie în spatele ușii, atunci jocul bonus se încheie. 

Trei sau mai multe simboluri scatter Cleopatra pe role inițiază secvența rotiri gratuite. Alegeți să primiți 
un set de 5 rotiri gratuite cu un multiplicator de x6 la toate câștigurile sau un set de 10 rotiri gratuite cu 
un multiplicator de x3 la toate câștigurile sau un set de 15 rotiri gratuite cu un multiplicator de x2 la 
toate câștigurile. Secvența rotiri gratuite nu poate fi reinițiată. 

Jocul mai are, de asemenea, o rundă opțională de Gamble care vă oferă șansa de a multiplica premiul 
total la orice rotire în jocul principal ghicind corect culoarea sau numărul unei cărți ascunse. Runda 
Gamble poate fi jucată de până la cinci ori la rând. 

Simbolul scatter piramidă poate apărea doar pe rolele 1, 3 şi 5. Simbolul scatter Cleopatra poate apărea 
pe toate rolele. Simbolul joker dublează toate câștigurile, inclusiv în secvența rotiri gratuite, exceptând 
situațiile în care combinația câștigătoare este alcătuită numai din simboluri joker. 
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Desktop 
GID leprechaungoesegypt 
ID joc 251 
Versiune 1.0 
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Mobil 
GID leprechaungoesegyptmobile 
ID joc 100251 
Versiune 1.0 
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Model matematic 
Numărul de role: 5 
Număr de monede: 1 – 5  
Numărul de linii de plată: 1 – 20 
Denumiri1: 0.01 0.02 0.05 0.10 0.20 0.25 0.50 1.00 

Valorile implicite sunt îngroșate. 
Pariu minim (*): 0.01 
Pariu maxim (*): 100.00 
Expunere maximă (*): 656880 
Probabilitatea expunerii maxime: 1,4727E-54 
Volatilitate: MEDIE (5/10) 
Suport joc gratuit: DA 

 

Configurații RTP 
implicit1 96 94 912 872 842 

96.75% 96.75% 94.79% 91.78% 87.76% 84.74% 
1Valorile implicite pot varia în funcție de piață. 
2Nu se aplică operatorilor autorizați de Autoritatea pentru jocuri de noroc din Malta. 
 

Tabel de plăți 
Toate câștigurile înmulțite cu pariul mizat pe linie. 
Toate câștigurile se plătesc de la stânga la dreapta. Numai cel mai mare câștig se plătește pe linia 
selectată. 

Simbol X5 X4 X3 X2 
WILD 3000 1000 100 10 
HP4 750 250 25 3 
HP3 500 150 20 2 
HP2 250 75 15 - 
HP1 250 75 15 - 
LP5 150 50 10 - 
LP4 150 50 10 - 
LP3 125 25 5 - 
LP2 100 20 5 - 
LP1 100 20 5 - 

Tabelul de plăți reprezentat ca valoare „x pariu total”.   

Simbol X5 X4 X3 X2 
SCATTER 150 15 3 2 
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Simboluri 
Simbol Imagine Simbol Imagine 

WILD 

 

LP5 
 

SCATTER 

 

LP4 
 

HP4 

 

LP3 
 

HP3 

 

LP2 
 

HP2 

 

LP1  

HP1 
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Reguli și setări standard pentru cazino 
CALCULUL CÂȘTIGURILOR ȘI PARIURI: 

1) Câștigurile maxime includ pariul inițial și se bazează pe pariurile implicite pentru jocuri 
2) Valorile subliniate și îngroșate sunt setări implicite 
3) Setările implicite pot fi modificate de operator 
4) Dacă setările/pariurile implicite sunt modificate, câștigurile maxime vor fi, de asemenea, modificate 

MONEDĂ: 

1) Toate valorile monedelor se referă la un multiplicator monetar de 1, care este precis pentru EUR, 
USD și GBP. 

2) Pentru alte monede poate fi utilizat un alt multiplicator. De exemplu: SEK are multiplicator monetar 
10. Prin urmare, toate valorile legate de monedă trebuie înmulțite cu 10 pentru SEK. Adică 10 € = 10 
$ = 10 £ = 100 SEK. 

3) Toate monedele sunt marcate cu un asterisc (*) lângă legendă în toate tabelele. 

 


