
REGULILE JOCULUI

Simbolul Beowulf plătește de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga.
 Simbolul Scatter plătește în orice poziție. Toate celelalte simboluri plătesc

 de la stânga la dreapta, pe role adiacente, începând cu cea mai din stânga
 rolă.
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Simbolul Beowulf plătește de la stânga
 la dreapta și de la dreapta la stânga
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Acest simbol este WILD și înlocuiește toate
 simbolurile, cu excepția lui ”Scatter”.

Atunci când un grup de 4 simboluri Beowulf pică pe rola cea mai din stânga, pornește modul Super Respin. Atunci
 când pornește acest mod, rolele normale dispar și sunt înlocuite de role speciale ce conțin doar spații goale și

 simboluri Beowulf. Modul începe cu 3 jocuri speciale. Toate simbolurile Beowulf care pică în acest mod rămân pe
 ecran până la finalul modului. Dupe cele 3 jocuri speciale date la început, încă un joc special este adăugat de

 fiecare dată când pică cel puțin un nou simbol Beowulf. Când se termină jocurile noi, jocul plătește pentru toate
 combinațiile pe linii cu simbol Beowulf, de la stânga la dreapa și de la dreapta la stânga.

 Modul Super Respin poate pica în timpul rundei de Jocuri Gratuite.

Cel mai mare câștig se întamplă atunci când, în timpul modului Super Respin, toate rolele sunt acoperite de
 simboluri Beowulf. Câștigul acestei combinații este de 100,000 de ori miza pe linie.

Simbolul Beowulf plătește de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga.
 Simbolul Scatter plătește în orice poziție. Toate celelalte simboluri plătesc

 de la stânga la dreapta, pe role adiacente, începând cu cea mai din stânga
 rolă.



5 - 20 jocuri gratuite,  simbolul plătește  x25 miza totală
 5 - 15 jocuri gratuite,  simbolul plătește  x5 miza totală

 5 - 10 jocuri gratuite,  simbolul plătește  x1 miza totală

Câștigurile cu Scatter se adaugă la caștigurile pe linie.

Atunci când pică 3 sau mai multe simboluri Scatter, pornește runda de Jocuri Gratuite.
 Se câștigă 20, 15 sau 10 jocuri gratuite pentru 5, 4 respectiv 3 simboluri Scatter.

Câștigurile din Jocurile Gratuite sunt adăugate la câștigul de pe linie.
Se pot câștiga mai multe jocuri gratuite în timpul rundei de Jocuri Gratuite. Nu există limită!

Regulile jocului de bază se aplică rundei de Jocuri Gratuite. Rolele normale sunt
 în joc în timpul rundei.

Numai cel mai mare câștig este plătit pentru fiecare linie.
Atunci când se câștigă pe mai multe linii, toate câștigurile se adaugă la câștigul total.

Simbolul Beowulf plătește de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga.
 Simbolul Scatter plătește în orice poziție. Toate celelalte simboluri plătesc

 de la stânga la dreapta, pe role adiacente, începând cu cea mai din stânga
 rolă.



Tastele Space și Enter de la tastatură pot fi folosite pentru a porni și opri jocul curent.

Rentabilitatea medie teoretică (RTP) pentru jucător este 96.66 %
Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile

RTP alternativ: 94.16%


