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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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Σχετικά με το Book of Ra™ Magic  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Είδος παιχνιδιού 
Κουλοχέρης με 10 γραμμές, 5 τροχούς με λειτουργία δωρεάν 

παιχνιδιών 

Θέμα  Αρχαίοι πολιτισμοί, Αίγυπτος, Περιπέτεια 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

  

  Δωρεάν παιχνίδια με μέχρι και 9 ειδικά επεκτεινόμενα 

σύμβολα. 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 

Προεπιλεγμένο μέγιστο 

κέρδος 
5.000 φορές ποντάρισμα ανά γραμμή 

Συχνότητα ενεργοποίησης 

(%) 
Περίπου 20% στις 5 γραμμές που παίζετε. 

Τζάκποτ Δεν ενδείκνυται 

Μεταβλητότητα  
 

 

  

Παραλλαγές 

Παραλλαγές (%) 88 90 92 94 95 96 97 

Απόδοση (%) 88,04 90,04 92,05 94,07 95,03 96,08 97,03 

  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 



 

Θέμα παιχνιδιού και γραφικά 

Το Book of Ra™ είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς 

κουλοχέρηδες όλων των εποχών, και τώρα έγινε ακόμα 

πιο συναρπαστικός με αυτή τη προσθήκη φοβερής 

δράσης στη σειρά, το Book of Ra™ Magic! Επιστρέψτε 

εκεί όπου άρχισαν όλα και ανακαλύψτε την αλήθεια 

πίσω από την κατάρα του Φαραώ. Μπείτε ακόμα πιο 

βαθιά στον κόσμο της αρχαίας Αιγύπτου από ό,τι ποτέ 

σε αυτόν τον κουλοχέρη των 5 τροχών με έως και 10 

γραμμές και δωρεάν παιχνίδια με έως και 9 ειδικά 

επεκτεινόμενα σύμβολα! 

 

Βασικό παιχνίδι 

Στόχος στο Book of Ra™ Magic είναι να τοποθετήσετε 

πέντε όμοια σύμβολα το ένα δίπλα στο άλλο από τα 

αριστερά προς τα δεξιά κατά μήκος μέχρι και 10 

γραμμών. Πληρώνει ο συνδυασμός τουλάχιστον δύο ή 

τριών όμοιων συμβόλων που ξεκινούν από τον τροχό 

τέρμα αριστερά. Το βιβλίο είναι το scatter και επίσης 

αντικαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα (εκτός από το ειδικό 

επεκτεινόμενο σύμβολο) για να σχηματίσει τυχερούς 

συνδυασμούς.  



 

Δωρεάν παιχνίδια με μέχρι και 9 ειδικά 

επεκτεινόμενα σύμβολα. 

Ενεργοποιούν: 3 ή περισσότερα σύμβολα scatter Book 

of Ra στην οθόνη ενεργοποιούν 10 δωρεάν παιχνίδια 

και αποκαλύπτεται τυχαία το πρώτο ειδικό 

επεκτεινόμενο σύμβολο. 

Περιγραφή: Μετά από μία επανενεργοποίηση 

επιλέγεται τυχαία ένα επιπλέον ειδικό επεκτεινόμενο 

σύμβολο από το σύνολο των εναπομεινάντων συμβόλων 

(εκτός από το scatter). Μέχρι και 9 ειδικά 

επεκτεινόμενα σύμβολα. Κάθε ειδικό σύμβολο 

επεκτείνεται καλύπτοντας και τις τρεις θέσεις στους 

αντίστοιχους τροχούς και πληρώνει σε οποιαδήποτε 

θέση. Το ποντάρισμα που επιλέχθηκε και οι γραμμές 

που παίχτηκαν είναι ίδια όπως στο παιχνίδι που 

ενεργοποίησε τη λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας, χρησιμοποιείται ένα διαφορετικό σημείο 

του τροχού. Κατά τη διάρκεια των δωρεάν παιχνιδιών 

μπορεί κανείς να κερδίσει επιπλέον δωρεάν παιχνίδια. 

Πρώτο βραβείο λειτουργίας: 5.000 φορές ποντάρισμα 

ανά γραμμή. 

Ποσοστό ενεργοποίησης λειτουργίας: Περίπου 170-

210 παιχνίδια. 



 

Κανόνες 

 Το Book of Ra αντικαθιστά όλα τα σύμβολα 

εκτός από το scatter «ειδικό επεκτεινόμενο 

σύμβολο». 

 Όλες οι πληρωμές είναι για κέρδη από αριστερά 

προς τα δεξιά, εκτός από τα scatter, που 

πληρώνουν οπουδήποτε. 

 Όλα τα κέρδη είναι σε επιλεγμένες γραμμές, 

εκτός από τα scatter. 

 Αποπληρώνεται μόνο το μεγαλύτερο κέρδος ανά 

επιλεγμένη γραμμή. 

 Τα κέρδη γραμμών πολλαπλασιάζονται με τις 

μονάδες πονταρίσματος ανά γραμμή. 

 Τα κέρδη του scatter πολλαπλασιάζονται με το 

συνολικό ποντάρισμα. 

 Τα κέρδη του scatter προστίθενται στα κέρδη 

των γραμμών. 

 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ακυρώνονται όλα 

τα κέρδη και παιχνίδια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑ 5x 4x 3x 2x ΓΡΑΜΜΗ SCATTER ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ερευνητής 5000   1000 100 10 x      

Μούμια  2000   400 40  5 x      

Άγαλμα 750 100 30 5 x 
  

Σκαραβαίος 750 100 30 5 x 
  

Άσος 150 40 5 
 

x 
  

Ρήγας 150 40 5 
 

x 
  

Ντάμα 100 25 5 
 

x 
  

Βαλές 100 25 5 
 

x 
  

Δέκα  100  25  5    x      

Βιβλίο  200  20  2    
 

x  

 Αντικαθιστά εκτός από το 

ειδικό επεκτεινόμενο σύμβολο / 

Ενεργοποίηση Λειτουργίας 



Όλα τα κέρδη αναγράφονται σε μονάδες. Όλα τα κέρδη είναι για ποντάρισμα μίας μονάδας. 


