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Lucky Tropics™ 

Lucky Topics™ este un joc cu 5-tambururi, 3 rânduri și 9 linii câștigătoare. Scopul 

jucătorului este de a obține un număr cât mai mare de simboluri identice pe linia de joc 

câștigătoare. Combinațiile câștigătoare încep de la primul tambur de la stânga la dreapta 

(cu excepția simbolului SCATTER) și sunt distribuite de-a lungul liniei de câștig, până la 

ultimul tambur din partea dreaptă. Este plătit câștigul numai pentru cea mai bine punctata 

combinație a aceluiași simbol pe linie. 

 

Free Spins 

Obținerea a trei sau mai multe simboluri SCATTER duce la activarea a 15 Rotații Gratuite. 

Câștigurile de la Rotațiile Gratuite se înmulțesc la 3. Dacă în timpul jocului cu Rotații 

Gratuite, acestea vor fi pornite din nou, numărul rămas de Rotații Gratuite va fi mărit cu 

15. Rotațiile Gratuite sunt decontate la fel ca și pariurile și liniile câștigătoare, ca în cazul 

modului standard de joc în care au fost pornite Rotațiile Gratuite. În timpul efectuării 

Rotațiilor Gratuite se utilizează un sistem alternativ de tambururi. 

 

Scatter  

Simbolurile SCATTER pot apărea pe fiecare tambur. Pe un tambur poate apărea doar un 

singur simbol SCATTER. Simbolurile WILD și SCATTER nu pot apărea pe același tambur 

simultan. Obținerea a trei sau mai multe simboluri SCATTER duce la activarea a 15 

Rotații Gratuite. Este posibilă obținerea unei linii câștigătoare formate doar din simboluri 

SCATTER. 
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Wild 

Simbolurile WILD pot apărea pe fiecare tambur și pot înlocui orice alte simboluri, cu 

excepția simbolurilor SCATTER. Pe un tambur poate apărea doar un singur simbol WILD. 

Simbolurile WILD și SCATTER nu pot apărea pe același tambur simultan. Este posibilă 

obținerea unei linii câștigătoare formate doar din simboluri WILD. Simbolurile WILD 

dublează câștigul, dacă apar în combinație cu alte simboluri. Dacă pe linia câștigătoare 

se află doar simboluri WILD, câștigul nu va fi dublat. Câștigul de pe linia câștigătoare pe 

care se află mai mult decât un singur simbol WILD este dublat doar o singură dată. 


