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Cosmic Dream™ 

Cosmic Dream este un joc video cu 5-tambururi, 3 rânduri cu 20 de linii câștigătoare. 

Scopul jocului este obţinerea unui număr cât mai mare de simboluri identice aflate într-o 

linie. Câștigul este calculat din partea stângă spre dreapta, cu excepţia simbolului 

SCATTER. Doar combinaţia cu cel mai mare câștig de pe linia plătită va fi plătit.   

 

Free Spins 

 
Obţinerea a trei sau mai multe simboluri SCATTER activează 10 Jocuri Gratuite. 

Obţinerea simbolului WILD în timpul Jocurilor Gratuite activează 5 Jocuri Gratuite 

suplimentare. Jocurile Gratuite sunt jucate la prețul prestabilit. În timpul Jocurilor 

Gratuite este utilizat un set alternativ de tambururi. 

 

FUNCȚIA LASERULUI 

Dacă în timpul jocurilor gratuite, jucătorul va obține simbolul WILD, până la sfârșitul 

jocurilor gratuite simbolul DIMOND va fi schimbat cu unul mai valoros afişat într-o ramă 

luminată. Simbolurile care se schimbă în ramă în ordinea de la cel mai puțin până la cel 

mai bine plătit sunt: DIAMOND, ELF, MOON și DREAM CATCHER. Atunci când toate 

simbolurile sunt înlocuite cu simbolul DREAM CATCHER, simbolurile încetează să se 

mai schimbe.  

 

Scatter 

 
Simbolul SCATTER este prezent pe toate cele cinci tambururi în timpul modulul obișnuit 

de joc. Pe fiecare tambur este vizibil doar un singur simbol SCATTER. Este posibil 
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câștigul format doar din simboluri SCATTER. 3 simboluri SCATTER pornesc 10 Jocuri 

Gratuite. În timpul Jocurilor Gratuite pe tambur nu există simbolul SCATTER.    

 

Wild (Regular Game) 
 
În timpul modului obişnuit de joc WILD este prezent doar pe al 3-lea tambur. Atunci când 

simbolul WILD apare pe ecran, toate simbolurile cu plăţi înalte sunt înlocuite cu acelaşi 

simbol. Simbolul în care sunt înlocuite este atribuit în mod aleatoriu.  

 

Wild (Free Spin) 
 
Simbolul WILD în timpul Jocurilor Gratuite apare doar pe al 3-lea tambur și înlocuiește 

orice alt simbol. Simbolul WILD în timpul Jocurilor Gratuite activează 5 Jocuri Gratuite 

suplimentare.   


