
God of Storms Show

Απολαύστε το παιχνίδι μας με παρουσιαστή και παίξτε τον κουλοχέρη μαζί με πολλούς άλλους παίκτες. Προσφέρουμε το παιχνίδι
κουλοχέρη 5 κυλίνδρων και 25 γραμμών πληρωμής, όπου στόχος σας είναι να πετύχετε κερδοφόρους συνδυασμούς συμβόλων
περιστρέφοντας κυλίνδρους.

Το παιχνίδι αυτό περιέχει και το τζάκποτ Age of the Gods.

Σημειώστε ότι η εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να ορίσει όριο στον μέγιστο αριθμό παικτών σε αυτό το τραπέζι.

Ροή παιχνιδιού

Το παιχνίδι παίζεται σε 25 γραμμές οι οποίες είναι πάντα ενεργοποιημένες.
Όταν περνούν μερικά δευτερόλεπτα, οι κύλινδροι περιστρέφονται αυτόματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
ενεργοποιούνται από τον πάροχο του παιχνιδιού.
Για να μπείτε στο παιχνίδι, πρέπει να αγοράσετε μια συμμετοχή, ορίζοντας υποχρεωτικές συνθήκες για το
Αυτόματο παιχνίδι: επιλέξτε πόσες περιστροφές θέλετε να παίξετε και το ποσό που θα ποντάρετε για αυτές
τις περιστροφές.
Αφού οριστεί το Αυτόματο παιχνίδι, θα πάρετε μέρος στο παιχνίδι, ξεκινώντας από την επόμενη
περιστροφή.
Ο αριθμός των περιστροφών που σας απομένουν ενημερώνεται ύστερα από κάθε περιστροφή.
Το Υπόλοιπό σας ενημερώνεται αμέσως: τα πονταρίσματα μειώνονται πριν από κάθε περιστροφή και τα
κέρδη προστίθενται ύστερα από κάθε περιστροφή.
Από καιρό σε καιρό, το σύμβολο Ship Wild προκαλεί τη λειτουργία Wild Wind Respins, όπου όλοι οι
παίκτες με ενεργά πονταρίσματα πολλαπλασιάζουν τις νίκες γύρου τους (όλες οι περιστροφές,
συμπεριλαμβανομένης της περιστροφής που ενεργοποίησε την λειτουργία, και που παίζονται κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας, λαμβάνονται υπόψη ως ένας γύρος παιχνιδιού).
Οι παίκτες με ενεργά στοιχήπονταρίσματα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι τζάκποτ, το οποίο
εγγυάται τη νίκη ενός εκ των τεσσάρων επιπέδων τζάκποτ.

Αυτόματο παιχνίδι

Η λειτουργία Αυτόματο παιχνίδι σάς επιτρέπει να συμμετέχετε στο παιχνίδι. Πρέπει να ορίσετε τις παρακάτω συνθήκες:

Αριθμός περιστροφών: επιλέξτε πόσες περιστροφές θέλετε να παίξετε διαδοχικά. Το ελάχιστο είναι 10
περιστροφές. Το μέγιστο μπορεί να περιορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Ποντάρισμα ανά περιστροφή : επιλέξτε πόσα χρήματα θέλετε να ποντάρετε σε μία περιστροφή. Σημειώστε
ότι το ποσό που ορίζετε για το Ποντάρισμα ανά περιστροφή δεν χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της
πληρωμής. Αντί για αυτό χρησιμοποιείται το ποντάρισμα γραμμής (ανατρέξτε στους Κανόνες για
επεξήγηση).

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, χωρίς να σταματήσετε το Αυτόματο παιχνίδι που
βρίσκεται σε εξέλιξη. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί Αυτόματο παιχνίδι δίπλα στο κουμπί Διακοπή, να προσθέσετε τη
νέα ρύθμιση παραμέτρων, να κάνετε ξανά εκκίνηση του Αυτόματου παιχνιδιού και οι νέες συνθήκες θα ισχύουν από την επόμενη
περιστροφή.

Από προεπιλογή το Αυτόματο παιχνίδι θα συνεχίσει, μέχρι να ολοκληρωθεί το καθορισμένο σετ περιστροφών.



Μπορείτε να κάνετε Διακοπή στο Αυτόματο παιχνίδι ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκειά του. Καθώς οι περιστροφές λαμβάνουν
χώρα συνεχώς, το Αυτόματο παιχνίδι μπορεί να σταματήσει στην επόμενη περιστροφή.

Το Αυτόματο παιχνίδι διακόπτεται αυτόματα μόλις ενεργοποιηθεί το παιχνίδι τζάκποτ ή όταν δεν επαρκεί το υπόλοιπο για μια εκ
νέου περιστροφή. Η λειτουργία Wild Wind Respins δεν θα σταματήσει το Αυτόματο παιχνίδι. Αυτό θα συνεχιστεί μετά τη λήξη
της λειτουργίας.

Κανόνες

Γραμμές πληρωμής και πληρωμές

Το παιχνίδι παίζεται με 25 ενεργές γραμμές πληρωμής που είναι πάντα ενεργοποιημένες. Για να συμμετάσχετε, θα πρέπει να
προσαρμόσετε την αξία του πονταρίσματος ανά περιστροφή, στο πλαίσιο του αυτόματου παιχνιδιού, και να ισχύει και για τις 25
γραμμές στο σύνολο.

Τα κέρδη υπολογίζονται σύμφωνα με τις τιμές των συμβόλων που εμφανίζονται στον Πίνακα πληρωμών. Για σκοπούς
υπολογισμού της πληρωμής, χρησιμοποιείται ο όρος ποντάρισμα γραμμής, που είναι πάντα το ποντάρισμά σας ανά περιστροφή
διαιρεμένο με 25. Σε περίπτωση κέρδους, η γραμμή πονταρίσματος πολλαπλασιάζεται με την αξία του συμβόλου, ώστε να
υπολογιστεί η πραγματική πληρωμή.

Παράδειγμα: αποφασίζετε να ποντάρετε 5 ανά περιστροφή. Το ποντάρισμα γραμμής είναι 5 / 25 = 0,2. Αν σας τύχουν 4 Spartan
Warriors σε μια γραμμή, το ποντάρισμα γράμμης θα πολλαπλασιαστεί επί 200 και η πραγματική πληρωμή θα είναι 0,2 x 200 = 40.

Οι κερδοφόροι συνδυασμοί πρέπει να ξεκινούν από τον τέρμα αριστερά κύλινδρο και τα σύμβολα πρέπει να είναι διαδοχικά κατά
μήκος μίας γραμμής πληρωμής.

Σε κάθε γραμμή πληρωμής, μόνο ο υψηλότερος νικηφόρος συνδυασμός πληρώνει. Ταυτόχρονα κέρδη σε διαφορετικές γραμμές
πληρωμής συσσωρεύονται.

Σύμβολα μπαλαντέρ

Υπάρχουν 2 σύμβολα μπαλαντέρ στο παιχνίδι: Wild και Ship Wild.

Τα σύμβολα μπαλαντέρ εμφανίζονται μόνο στους κυλίνδρους #2, #3 και #4 και στοιβάζονται σε ύψος τριών συμβόλων. Τα σύμβολα
μπαλαντέρ μπορούν να υποκαταστήσουν οποιοδήποτε σύμβολο, έτσι ώστε να δημιουργήσουν τον καλύτερο δυνατό κερδοφόρο
συνδυασμό και δεν χρειάζεται να έχουν μφανιστεί πλήρως στον κύλινδρο για να αντικαταστήσουν κάποιο σύμβολο στη γραμμή.

Όταν το σύμβολο Ship Wild εμφανιστεί πλήρως σε έναν κύλινδρο, τότε ενεργοποιεί λειτουργία Wild Wind Respins. Το Wild δεν
μπορεί να αντικαταστήσει το Ship Wild για να ενεργοποιήσει τη λειτουργία.

Υπάρχει επίσης μια  ξεχωριστή πληρωμή  για δύο (2) ή τρία (3) σύμβολα Ship Wild σε μια γραμμή πληρωμής. Αυτή η πληρωμή
καταβάλλεται αντί για το κανονικό κέρδος συμβόλων, αν το ποσό κέρδους από τα σύμβολα Ship Wild είναι μεγαλύτερο από αυτό
με τα κανονικά σύμβολα (μαζί με την υποκατάστασή τους από το Ship Wild).

Λειτουργία Wild Wind Respins

Ο κεντρικός υπολογιστής ενεργοποιεί τη λειτουργία Wild Wind Respins όταν ένα Ship Wild εμφανίζεται πλήρως στον κύλινδρο
#2, #3 ή #4. Όλες οι περιστροφές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θεωρούνται ως ένας γύρος παιχνιδιού,
συμπεριλαμβανομένης της περιστροφής που ενεργοποίησε την λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, οι κύλινδροι περιστρέφονται αυτόματα, χρησιμοποιώντας το ίδιο ποντάρισμα που
τοποθετήθηκε στην περιστροφή που ενεργοποίησε τη λειτουργία. Όλα τα σύμβολα Ship Wild που εμφανίστηκαν πλήρως
στοιβαγμένα κατά τη διάρκεια της περιστροφής που την ενεργοποίησε, θα παραμείνουν στους κυλίνδρους κατά τη διάρκεια της
πρώτης εκ νέου περιστροφής. Κατά τη διάρκεια κάθε εκ νέου περιστροφής, όλα τα Ship Wild σύμβολα που βρίσκονται πάνω στους
κυλίνδρους, θα μετατοπιστούν μία θέση στα αριστερά. Όταν ένα σύμβολο Ship Wild βρίσκεται στον κύλινδρο Νο. 1, θα
μετακινηθεί έξω από τους κυλίνδρους στην επόμενη περιστροφή. Η τελική εκ νέου περιστροφή συμβαίνει όταν μετατοπίζεται από
τον κύλινδρο # 1 το τελευταίο Ship Wild.



Οι κύλινδροι σταματούν μετά από κάθε εκ νέου περιστροφή και αξιολογούνται τυχόν κέρδη από την περιστροφή. Ο
πολλαπλασιαστής κέρδους εφαρμόζεται σε κάθε εκ νέου περιστροφή και ο πολλαπλασιαστής κέρδους αυξάνεται με κάθε
περιστροφή. Ο πολλαπλασιαστής ξεκινά από x1 και μπορεί να ανέλθει σε x2, x3 ή x5. Ο πολλαπλασιαστής κέρδους δεν μπορεί να
αυξηθεί πάνω από το x5.

Παράδειγμα:

Το ποντάρισμα γραμμής είναι 0,2, ο πολλαπλασιαστής Wild Wind Respin είναι x2 και λάβατε 4 Spartan Warriors σε μια γραμμή, η
πραγματική πληρωμή είναι (0,2 x 200) x 2 = 80.

Σε περίπτωση νίκης, το υπόλοιπό σας ενημερώνεται αυτόματα μετά από κάθε περιστροφή. Μετά τη λήξη της λειτουργίας
εμφανίζεται το μήνυμα συνολικού κέρδους, που δείχνει τα συσσωρευμένα κέρδη κατά τη διάρκεια των εκ νέου περιστροφών.

Δεν γίνεται να εμφανιστούν σύμβολα Wild στους κυλίνδρους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Wild Wind Respins.

Σημείωση: η λειτουργία δεν θα σταματήσει το Αυτόματο παιχνίδι. Αυτό θα συνεχιστεί μετά τη λήξη της λειτουργίας.

AGE OF THE GODS™ JACKPOT

Το AGE OF THE GODS™ τζάκποτ είναι ένα πολυεπίπεδο προοδευτικό παιχνίδι τζακπότ που είναι διαθέσιμο σε άποια από τα
Casino Slot και Live Roulette τραπέζια. Συσσωρεύεται από τα πονταρίσματα όλων των παικτών σε όλα τα παιχνίδια που διαθέτουν
το AGE OF THE GODS™ τζάκποτ, μεταξύ όλων των διαδικτυακών καζίνο που προσφέρουν αυτά τα παιχνίδια.

Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά επίπεδα τζάκποτ τα οποία μπορείτε να κερδίσετε: Δύναμη, Έξτρα δύναμη, Σούπερ δύναμη και
Απόλυτη δύναμη. Τα διαφορετικά είδη τζακπότ περιλαμβάνουν διαφορετικά ποσά επάθλων.

Φύτρα - το ποσό χρημάτων με το οποίο ξεκινάνε τα τζάκποτ 
Δύναμη : €50 
Επιπλέον δύναμη : €500 
Σούπερ δύναμη : €5.000 
Η απόλυτη δύναμη : €100.000

Ποσοστό συνεισφοράς - 0.99% του κάθε πονταρίσματος πηγαίνει στο τζάκποτ.

Πώς παίζεται - Το παιχνίδι τζάκποτ ενεργοποιείται τυχαία σε οποιαδήποτε περιστροφή, σε ένα παιχνίδι κουλοχέρη ή σε ένα Live
Roulette παιχνίδι που διαθέτει το AGE OF THE GODS™ τζάκποτ. Η είσοδος στο παιχνίδι τζάκποτ εγγυάται τη νίκη 1 εκ των 4
τζάκποτ.

Η οθόνη του παιχνιδιού τζάκποτ περιλαμβάνει 20 νομίσματα, καθένα από τα οποία κρύβει 1 από τα 4 σύμβολα τζάκποτ. Το πάτημα
σε ένα νόμισμα το γυρίζει και αποκαλύπτει το σύμβολο του τζάκποτ. Αν βρείτε 3 σύμβολα που ταιριάζουν, θα κερδίσετε το
αντίστοιχο τζάκποτ. Το παιχνίδι τζάκποτ AGE OF THE GODS™ διαθέτει ένα χρονόμετρο που μετράει το χρόνο λήξης (30
δευτερόλεπτα). Εάν δεν βρείτε 3 σύμβολα που να ταιριάζουν προτού τελειώσει ο χρόνος σας, το παιχνίδι αποκαλύπτει αυτόματα το
βραβείο σας. 
Όλα τα κέρδη του τζάκποτ προστίθενται στο υπόλοιπό σας.

Σημειώστε:

Οι αξίες του seed και του τζάκποτ εκφράζονται σε ευρώ στο προοδευτικό δίκτυο και η αξία τους στο τοπικό
νόμισμά σας εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία που καθορίζει ο πάροχος υπηρεσιών.
Οι μηχανισμοί του AGE OF THE GODS™ τζάκποτ απαγορεύουν τα ταυτόχρονα κέρδη τζάκποτ.
Τυχόν προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις στα μηνύματα ή τις
ενημερώσεις του τζάκποτ, αλλά δεν επηρεάζουν τα πραγματικά κέρδη του τζάκποτ.
Εάν αποσυνδεθείτε στη μέση ενός γύρου παιχνιδιού, το παιχνίδι δεν αλλάζει την αξία του τζάκποτ. Το
καζίνο θυμάται την κατάσταση του παιχνιδιού έως εκείνο το σημείο. Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε,
θα δείτε ένα μήνυμα με τα κέρδη σας και δεν θα χρειαστεί να παίξετε ξανά το παιχνίδι.
Εάν διακοπεί η συνέχιση ενός τζάκποτ (κλείσει ένα παιχνίδι και καταργηθεί από το καζίνο), θα
ειδοποιηθείτε σχετικά από το καζίνο.



Εάν το παιχνίδι Age of the Gods τζακπότ ενεργοποιήθηκε κατά τη λειτουργία Wild Wind Respins, το
παιχνίδι τζάκποτ προσφέρεται αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία. Εάν το τζακπότ ενεργοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια της περιστροφής που επίσης ενεργοποίησε τη λειτουργία, το παιχνίδι τζάκποτ προσφέρεται και τα
κέρδη ανακοινώνονται αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία.
Εάν το παιχνίδι Age of the Gods τζάκποτ ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των κανονικών περιστροφών,
το παιχνίδι τζάκποτ προσφέρεται αμέσως. Τα κέρδη από το τζάκποτ ανακοινώνονται και το υπόλοιπο
ενημερώνεται μόλις συνεχίσετε το κανονικό παιχνίδι.
Το Αυτόματο παιχνίδι διακόπτεται προτού ξεκινήσει το παιχνίδι τζάκποτ.

Δωρεάν περιστροφές

Αν κερδίσατε δωρεάν περιστροφές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές αντί για κανονικά χρήματα όταν παίζετε περιστροφές.

Λάβετε υπόψη πως οι δωρεάν περιστροφές μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία τζάκποτ.

Όρια

Το εύρος των ελάχιστων και μέγιστων πονταρισμάτων στον πίνακα καθορίζεται από τις ρυθμίσεις του παρόχου υπηρεσιών σας.
Μπορείτε να δείτε τις αξίες στην Κύρια αίθουσα και στον πίνακα παιχνιδιού.

Το μέγιστο όριο πονταρίσματος σε έναν γύρο παιχνιδιού RNG (γεννήτρια τυχαίων αριθμών) είναι 2€. Το μέγιστο όριο κέρδους σε
έναν γύρο παιχνιδιού RNG είναι 70.000€.

Το μέγιστο όριο κέρδους γύρου παιχνιδιού RNG δεν περιλαμβάνει τα κέρδη τζάκποτ. Τα κέρδη σας τζάκποτ δεν μπορούν να
υπερβαίνουν τα 500.000€.

Επιστροφή στον παίκτη

Το ποσοστό μέσης θεωρητικής επιστροφής στον παίκτη (ΘΕΠ) είναι 96,14%, το οποίο περιλαμβάνει την συνεισφορά προοδευτικού
Τζάκποτ, ύψους 0,99%.

Αυτή η μέση τιμή είναι οριστική και κανένα συμβάν στο παιχνίδι δεν μπορεί να την επηρεάσει.

Ακυρωμένες περιστροφές

Σε περίπτωση σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών, μια περιστροφή μπορεί να ακυρωθεί. Οι ακυρωμένες περιστροφές σημειώνονται ως
τέτοιες στο Ιστορικό. Το ποντάρισμά σας σας επιστρέφεται.

Στοιχεία UI

Αυτόματο παιχνίδι

Σάς επιτρέπει να συμμετέχετε στο παιχνίδι και να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων
του Αυτόματου παιχνιδιού.

Περιγράφει τις πληρωμές.



Πίνακας πληρωμών

Ποντάρισμα Εμφανίζει το πραγματικό ποσό που αφαιρείται από το Υπόλοιπό σας.

Δωρεάν περιστροφές
Εμφανίζεται μόνο όταν λαμβάνετε δωρεάν περιστροφές από τον πάροχο υπηρεσίας
σας. Σας επιτρέπει να κάνετε περιστροφές χωρίς να χρησιμοποιήσετε το κανονικό σας
Υπόλοιπο.

Αυτοκόλλητα

Σάς επιτρέπει να στέλνετε emoticon και αυτοκόλλητα στη συνομιλία.

Μενού

Το πλήκτρο ανοίγει το μενού Ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις ήχου - Σας επιτρέπει να κάνατε σίγαση ή αναίρεση σίγασης

των ήχων του παιχνιδιού και της φωνής του/της ντίλερ, καθώς και να

αλλάξετε την ένταση ήχου.

Ρυθμίσεις βίντεο - Σας επιτρέπει να αλλάζετε την ποιότητα ροής

βίντεο.

Ιστορικό παιχνιδιού - Σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις πλήρεις

πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό των προηγούμενων παιχνιδιών

σας. 

Αν θεωρείτε ανεπαρκή τα στοιχεία που παρέχονται στο Ιστορικό

παιχνιδιού, ζητήστε μια πιο λεπτομερή ανάλυση από τον πάροχο

υπηρεσιών.

Βοήθεια - Ανοίγει τα αρχεία Βοήθεια και Κανόνες που διαβάζετε αυτή

τη στιγμή.

Υποστήριξη* - Σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα

Υποστήριξης Πελατών. 

* Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

Υπόλοιπο
Εμφανίζει το τρέχον υπόλοιπο παιχνιδιού. Πρόκειται για τα χρήματα που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να παίξετε το παιχνίδι.

Ταμείο

Ανοίγει το παράθυρο Ταμείου, όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε καταθέσεις και
αναλήψεις, να δείτε το ιστορικό συναλλαγών, κτλ.

Φιλοδωρήματα

Δίνει ένα φιλοδώρημα* στον ντίλερ. 
* Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη από τον
πάροχο υπηρεσιών σας.

Λόμπι

Πραγματοποιεί φόρτωση της Κύριας αίθουσας όπου μπορείτε να πάρετε μέρος σε
άλλο τραπέζι. Επισημαίνεται ότι εάν ο γύρος παιχνιδιού βρίσκεται σε εξέλιξη και έχετε
τοποθετήσει πονταρίσματα στο τρέχον τραπέζι, θα πρέπει να περιμένετε να
ολοκληρωθεί ο γύρος παιχνιδιού πριν μπορέσετε να αποχωρήσετε από το τρέχον
τραπέζι σας.

Αποποίηση ευθυνών για τα πονταρίσματα



Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε εσάς και στον ιστότοπό
μας αναφορικά με τα συμβάντα είναι ακριβείς. Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς καθοδήγησης.
Λόγω της φύσης αυτών των συμβάντων και το ενδεχόμενο καθυστερήσεων στις απευθείας μεταδόσεις, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη
για λανθασμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολογίας και του χρόνου παιχνιδιού. Φροντίστε να ανατρέξετε στους
ειδικούς κανόνες πονταρίσματος, για να δείτε με ποιο τρόπο γίνεται η διευθέτηση των πονταρισμάτων στις επιμέρους αγορές.
Επισημαίνεται ότι αυτή η καθυστέρηση ποικίλει μεταξύ των πελατών και μπορεί να εξαρτάται από την εγκατάσταση από την οποία
λαμβάνουν τα δεδομένα και τις εικόνες.

Απευθείας μετάδοση βίντεο: λόγω της φύσης του Διαδικτύου ενδέχεται να προκύψει λανθάνων χρόνος βίντεο. Το παιχνίδι έχει
σχεδιαστεί με τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι παίκτες δεν έχουν πλεονέκτημα ή μειονέκτημα λόγω του δυνητικού λανθάνοντα
χρόνου.

Σημείωση σχετικά με τις αποσυνδέσεις: αν αποσυνδεθείτε από το παιχνίδι, το ενεργό σας ποντάρισμα δεν θα επιστραφεί στο
υπόλοιπό σας, η περιστροφή θα ολοκληρωθεί και τις πληροφορίες παιχνιδιού θα τις βρείτε στο Ιστορικό.

Αν αποσυνδεθείτε κατά τη διάρκεια μιας Δωρεάν περιστροφής, η περιστροφή θα ολοκληρωθεί και τις πληροφορίες παιχνιδιού θα
τις βρείτε στο Ιστορικό.

Αν αποσυνδεθείτε κατά τη διάρκεια μας Wild Wind εκ νέου περιστροφής, ο γύρος παιχνιδιού ολοκληρώνεται και μπορείτε να
βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στο Ιστορικό.
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