Pharaohs and Aliens™
Pharaohs and Aliens™ este un joc cu 5 roți, 3 rânduri și 10 linii. Scopul jocului este să
aduni cât mai multe simboluri identice situate în orice poziție pe roțile alăturate.
Combinațiile câștigătoare încep de la prima roată și sunt valide doar, în cazul în care
simbolurile câștigătoare sunt poziționate pe roți într-o succesiune de la stânga la dreapta
pe o linie câștigătoare validă (cu excepția simbolului SCATTER). Doar cea mai mare
combinație câștigătoare de la un simbol va fi plătită. Plățile sunt efectuate în conformitate
cu TABELUL DE PLĂȚI. Pentru mai multe informații, accesați TABELUL DE PLĂȚI.

Free Spins
Trei sau mai multe simboluri SCATTER declanșează 15 Runde Gratuite cu un
multiplicator de 3x. Rundele Gratuite se joacă cu aceeași miză ca și runda în care au fost
activate. În timpul Rundelor Gratuite se utilizează un set alternativ de roți.

Scatter
Simbolul SCATTER în acest joc este simbolul PIRAMIDELOR. Două sau mai multe
simboluri SCATTER formează o combinație câștigătoare. Trei sau mai multe simboluri
SCATTER declanșează 15 runde gratuite cu un multiplicator de 3x. Simbolurile
SCATTER pot apărea pe oricare dintre cele cinci roți. Doar un singur simbol SCATTER
poate să apară pe fiecare roată. Simbolul WILD și SCATTER nu pot apărea în același
timpi pe aceeași roată.
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Wild
Simbolul WILD în acest joc este simbolul FARAONULUI. Simbolul WILD poate să apară
pe fiecare roată și poate înlocui oricare alt simbol cu excepția simbolului SCATTER. Doar
un singur simbol WILD poate să apară pe fiecare roată. Simbolul WILD și SCATTER nu
pot apărea în același timp, pe aceeași roată. Simbolul WILD dublează câștigurile atunci
când înlocuiește un alt simbol. În cazul în care într-o combinație câștigătoare există mai
multe simboluri WILD, câștigurile se dublează doar o singură dată. Este posibilă formarea
combinațiilor câștigătoare doar din simbolul WILD. Câștigurile dintr-o linie câștigătoare
formată din simbolul WILD nu se dublează. Două sau mai multe simboluri WILD formează
a combinație câștigătoare.
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