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Book of Gates™ 

Book of Gates este un slot video cu 5 role, cu simboluri dinamice și trei rânduri 

suplimentare în partea de sus a rolelor. Pe durata jocului de bază, fereastra de plată nu 

include rândurile suplimentare, acestea rămân acoperite. Cu fiecare rotire, jucătorul 

primește de la 2 la 5 simboluri pe coloana rolei de bază. Numărul simbolurilor care apar 

este decis aleatoriu. Câștigurile sunt acordate de la stânga la dreapta simbolurilor 

adiacente, indiferent de mărimea lor. Există până la 3125 moduri de câștig în jocul de 

bază.  

 

Respin 

Deasupra zonei principale de joc, există trei rânduri de simboluri ascunse. Rândurile 

extra sunt descoperite treptat pe durata RESPIN. Fiecare câștig acordă o RESPIN. 

Atunci când jucătorul câștigă prima RESPIN, este afișat un rând suplimentar. Fiecare 

rolă poate avea o mărime de la 3 la 6 simboluri și există până la 7776 moduri de câștig. 

Atunci când este obținută a doua RESPIN, al doilea rând ascuns devine disponibil, 

fiecare rolă poate conține de la 4 la 7 simboluri și există până la 16807 moduri de 

câștig. A treia RESPIN acordă jucătorului ultimul rând suplimentar disponibil și permite 

o mărime a rolei de la 5 la 8 simboluri pe rolă. Pe durata celei de-a treia RESPIN, există 

până la 32768 de moduri de câștig. RESPIN este oferită până când nu mai există o 

nouă victorie sau nu mai există rânduri de deblocat.  

 

Scatter 

Simbolurile SCATTER pot apărea pe rolele 1, 3 și 5 și numai în jocul de bază. Nu puteți 

genera câștiguri prin combinarea simbolurilor SCATTER.  
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Free Spins  

Obținerea a trei 3 simboluri SCATTER activează 10 FREE SPINS. FREE GAMES sunt 

jucate la pariul activat, cu rânduri extra complet descoperite. Pe durata FREE SPINS, 

fiecare rolă poate conține de la 5 la 8 simboluri pe rolă. Există până la 32768 de moduri 

de câștig.  

 

Wild 

Simbolurile WILD pot să apară pe rolele 2, 3 & 4 și înlocuiesc toate celelalte simboluri, 

cu excepția simbolului SCATTER. Doar un simbol WILD poate apărea pe fiecare rolă. 

Simbolurile WILD și SCATTER nu pot apărea simultan pe aceeași rolă.  
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