
NIGHT OF THE LIVING TALES 

Bine ai venit la regulile jocului Night of the Living Tales! 

Night of the Living Tales este un slot cu 5 role, 3 rânduri. Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe. Jocul 
are 7 simboluri obișnuite, 3 tipuri de simboluri Wild, caracteristici Free Spins luminoase și întunecate. 

Simbol Wild 

Simbolurile Wild pot apărea oriunde pe role și numai în jocul principal. 

Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile. 

Există 2 tipuri de joc Free Spins: 
 

Free Spins Albă-ca-Zăpada 

5 rotiri cu plată la rând animă statuia Albă ca Zăpada și declanșează 7 Free Spins. 

Jocul Free Spins începe după ce toate câștigurile sunt plătite. 

Free Spins se joacă cu același pariu ca și rotirea care activează Free Spins. 

 

Flori Albastre 

Fiecare rotire cu plată activează o Floare albastră. 

5 astfel de rotiri la rând animează statuia Albă ca Zăpada și declanșează cele 7 Free Spins. 

Modificarea unui pariu modifică progresul tău. Poți avea diferite niveluri de progres la diferite mize în 
același joc. 

 

Simbol Wild luminos 

Simbolurile Wild luminoase apar în timpul Free Spins Albă ca Zăpada și înlocuiesc orice simbol. 

Simbolurile Wild luminoase pot apărea numai pe rolele a 2-a și a 4-a. 

În timpul jocului Free Spins Albă ca Zăpada, fiecare simbol Wild luminos care apare pe role acordă 1 Free 
Spin suplimentară. 

 

Free Spins Vrăjitoare 

7 rotiri fără plată la rând animă statuia Vrăjitoare și declanșează 5 Free Spins. 

Jocul Free Spins începe după ce toate câștigurile sunt plătite. 

Free Spins se joacă cu același pariu ca și rotirea care activează Free Spins întunecate. 

 
Flori roșii 

Fiecare rotire fără plată activează o Floare roșie. 

7 astfel de rotiri la rând animă statuia Vrăjitoare și declanșează cele 5 Free Spins Vrăjitoare. 

Modificarea unui pariu modifică progresul tău. Poți avea diferite niveluri de progres la diferite mize în 
același joc. 



 

Simbol Wild întunecat 

Simbolurile Wild întunecate apar în timpul Free Spins Vrăjitoare și înlocuiesc orice simbol. 

Simbolurile Wild întunecate pot apărea numai pe prima, a 3-a și a 5-a rolă În timpul jocului Free Spins 
Vrăjitoare, simbolul care apare pe role devine Sticky și crește multiplier total al câștigului cu 1. 

La sfârșitul jocului Free Spins Vrăjitoare, câștigul total este înmulțit cu multiplier acumulat. 
 

Payout Rules 

Combinația câștigătoare se formează când simboluri identice sunt aranjate succesiv din extrema stângă 
până la rola din dreapta. 

Câștigul pentru o combinație este egal cu coeficientul pentru numărul corespunzător de simboluri 
multiplicate cu pariul. 

Se plătește numai câștigul cel mai mare de pe fiecare linie de plată. 

Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile. 

 

 

 

 


