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 Ancient Secret™ 

Ancient Secret este un slot video cu 5 role, 3 rânduri cu 20 de linii de câștig. Obiectivul 

este să se obțină cât mai multe simboluri identice pe o linie de câștig. Combinațiile 

câștigătoare încep pe prima rolă din stânga (cu excepția simbolului SCATTER) și merg 

de-a lungul unei linii de câștig active până la ultima rolă din dreapta. Numai combinația 

câștigătoare cea mai mare formată dintr-un simbol este plătită.  

 

Free Spins 

Obținerea a trei sau mai multor simboluri SCATTER va activa 12 FREE SPINS. Pe 

durata FREE SPINS, este folosit un set alternativ de role cu extra simboluri: STACKED 

WILD și STACKED MAN. Dacă FREE SPINS sunt reactivate, jucătorul deblochează 12 

extra FREE SPINS, care sunt adăugate la numărul curent de FREE SPINS. FREE 

SPINS sunt jucate folosind același pariu și linii de câștig de declanșare care erau active 

în timpul modului de joc normal în care au fost activate FREE SPINS.  

 

Scatter 

Simbolul SCATTER în acest joc este simbolul RA. Simbolurile SCATTER pot apărea 

doar pe rolele 1, 3 și 5. Doar un simbol SCATTER poate apărea pe fiecare rolă. 

Simbolurile WILD și SCATTER nu pot apărea pe aceeași rolă. Obținerea a trei sau mai 

multor simboluri SCATTER va activa 12 FREE SPINS.  

 

Stacked 

În jocurile obișnuite, normale, doar simbolul MAN poate fi STACKED. 2 sau 3 simboluri 

MAN pot fi observate pe fiecare rolă. Sunt posibile 15 simboluri MAN pe ecran. În modul 
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FREE GAMES pot fi STACKED atât simbolurile WILD cât și cele MAN. 2 sau 3 

simboluri MAN sau WILD pot fi observate pe fiecare rolă. Sunt posibile 15 simboluri 

MAN pe ecran. Dar sunt posibile și 15 simboluri WILD pe ecran. În acest ultim caz, 

jucătorul câștigă 5 MAN pe toate liniile cu pariu.  

 

Wild 

Simbolul WILD în joc este simbolul DOG. Simbolurile WILD pot apărea pe toate rolele și 

înlocui toate celelalte simboluri cu excepția simbolului SCATTER. Doar un simbol WILD 

poate apărea pe fiecare rolă. Simbolurile WILD și SCATTER nu pot apărea pe aceeași 

rolă. Simbolurile WILD pot ajuta la generarea de câștiguri doar prin combinarea cu alte 

simboluri pentru a completa o linie câștigătoare. Combinațiile care folosesc doar 

simboluri WILD pot crea câștiguri ale simbolurilor MAN.  
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