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Cave of Fortune™ 

Cave of Fortune este un joc de sloturi video cu 5 role pe 3 rânduri, cu 30 de linii de plată 

fixe. Obiectivul este să obții cât mai multe simboluri identice pe o linie de plată. 

Combinațiile câștigătoare încep pe prima rolă din stânga și urmăresc o linie activă de 

plată, până la ultima rolă din dreapta. Numai cea mai mare combinație câștigătoare este 

achitată per linie. Câștigurile din diferite linii de plată se adună. În caz de disfuncție, 

toate plățile și jocurile sunt anulate.  

 

Potion Counter 

Orice simbol NITRO simplu, dublu sau triplu care apare pe o rolă adaugă 1, 2 sau 3 la 

contorul de deasupra rolei. Fiecare contor poate accepta maximum 3 NITRO. Rolele cu 

PERSISTENT WILD și NITRO COUNTER pentru fiecare rolă sunt salvate separat, 

pentru fiecare opțiune de pariu.    

 

Persistent Wild 

Odată ce au fost colectate 3 simboluri NITRO pe contorul de deasupra unei role, se 

activează funcționalitatea PERSISTENT WILD și rola respectivă va deveni o rolă 

PERSISTENT WILD pentru următoarele 3 jocuri, toate jucate la același pariu. Oricând 

se declanșează un PERSISTENT WILD, numărătoarea inversă pentru toate rolele cu 

PERSISTENT WILD vizibile la momentul respectiv este resetată la 3, iar acele role vor 

rămâne role cu PERSISTENT WILD următoarele 3 jocuri, jucate cu opțiunea de pariu 

fix. Toate pozițiile de pe rolele PERSISTENT WILD sunt înlocuite de simboluri WILD. 

Rolele PERSISTENT WILD sunt reportate în FREE GAMES. Rolele PERSISTENT 

WILD sunt reportate de la ultimul joc din cadrul FREE GAMES la jocul de bază. Când 
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PERSISTENT WILD a fost declanșat pentru toate cele 5 role simultan, se acordă un 

premiu de 200 de ori valoarea pariului, valorile tuturor plăcuțelor pentru numărătoarea 

inversă sunt resetate la 0 și toate rolele PERSISTENT WILD dispar. Nu se acordă 

câștiguri pe linie, dacă se câștigă premiul sub formă de credit.  

 

Scatter 

SCATTER-ul din acest joc este simbolul TREASURE CHEST și poate apărea pe toate 

rolele. Numai un singur TREASURE CHEST poate apărea pe fiecare rolă.   

 

Free Games 

Se acordă 10, 15 sau 20 de FREE GAMES la aterizarea pe rolele cu 3, 4, respectiv 5 

simboluri ale TRESURE CHEST. La începutul FREE GAMES, se adaugă un GRAND 

NITRO METER la joc, cu o valoare inițială 0. În timpul FREE GAMES, fiecare simbol 

NITRO simplu, dublu sau triplu care apare adaugă 1, 2, respectiv 3 puncte la GRAND 

NITRO METER. FREE GAMES pot fi declanșate din nou cu 5, 10, 15 sau 20 de extra 

FREE GAMES, dacă 2, 3, 4, respectiv 5 simboluri cu TRESURE CHEST apar în timpul 

FREE GAMES. Rundele cu FREE GAMES sunt jucate la pariul și liniile declanșate sau 

pe un set alternativ de role.  

 

Grand Jackpot 

Dacă GRAND NITRO METER atinge valoarea 15, se acordă GRAND JACKPOT, iar 

GRAND NITRO METER va fi resetat la valoarea 0. Premiul GRAND JACKPOT este de 

500 de ori valoarea pariului.  

 

Free Games Explode Feature 

EXPLODE FEATURE poate fi declanșată aleatoriu, în timpul FREE GAMES, când 

numărul de pe GRAND NITRO METER este de cel puțin 3. Când se declanșează 

EXPLODE FEATURE, simbolurile BOMB WILD vor fi adăugate în locuri aleatorii de pe 

role. Numărul total de simboluri BOMB WILD adăugate va fi egal cu numărul de pe 
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GRAND NITRO METER. Contorul va fi apoi resetat la 0. Câștigurile sunt achitate o 

dată, numai după ce simbolurile BOMB WILD au fost plasate pe fereastra rolei.  
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