
BFGAMES.COM 

 

 

 

 

Dragon’s Chance™ 

Dragon‘s Chance este un slot video cu 5 role și 3 rânduri, cu 243 de moduri de câștig. 

Modurile de câștig înseamnă că jucătorul câștigă de fiecare dată când rotește o 

combinație câștigătoare de la stânga la dreapta pe role. Combinațiile câștigătoare apar 

când se obțin simboluri identice în orice loc pe role alăturate, formând o linie în oricare 

direcție. Numai cea mai mare combinație câștigătoare este achitată pe mod de câștig. 

Câștigurile de la alte simboluri sunt adunate. 

 

Wild  

În timpul jocului de bază, simbolul WILD este un DRAGON multicolor. Acesta înlocuiește 

toate celelalte simboluri, mai puțin simbolul SCATTER. În timpul FREE SPINS, simbolul 

WILD de pe role va fi vizibil ca unul dintre simbolurile DRAGON alese la începutul sesiunii 

BONUS GAME: alb, roșu, negru, galben sau verde. Simbolurile WILD pot apărea doar ce 

cele trei role din mijloc. 

 

Scatter  

Simbolul SCATTER poate apărea pe toate rolele. Pe fiecare rolă poate apărea un singur 

simbol SCATTER. Trei sau mai multe simboluri SCATTER pe role alăturate creează o 

combinație câștigătoare. Trei sau mai multe simboluri SCATTER declanșează o sesiune 

BONUS GAME. Simbolurile WILD și SCATTER nu pot apărea concomitent pe aceeași 

rolă. 
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Bonus Game 

Când sesiunea BONUS GAME este declanșată, jucătorul alege 1 din cele 5 seturi 

disponibile cu un număr variabil de FREE SPINS, pentru care multiplicatorii simbolurilor 

WILD sunt atribuite aleatoriu pe parcursul sesiunii FREE SPINS din 3 opțiuni posibile. 

FREE SPINS se joacă la miza din pariul declanșator. Sesiunea BONUS GAME poate fi 

declanșată din nou întotdeauna la aceeași miză ca în runda inițială. 

 

Bonus Game Retrigger 

Sesiunea BONUS GAME se declanșează dacă 3 simboluri SCATTER apar pe role în 

timpul rundelor FREE SPINS. Fiecare sesiune BONUS GAME declanșată se adună, iar 

numărul rămas este afișat în partea superioară a rolelor, pe pictograma sac. După ce s-

a încheiat ultima rundă FREE SPINS din sesiunea BONUS GAME acordată, se va 

declanșa următoarea sesiune BONUS GAME, iar jucătorului i se va cere să aleagă din 

nou 1 din cele 5 seturi de opțiuni FREE SPINS. 

 

Multiplier Bonus 

În timpul rundei FREE SPINS, dacă simbolul ENVELOPE apare simultan pe rolele 1 și 5, 

jucătorul va câștiga un bonus multiplicator de pariu. Multiplicatorul este aleatoriu și poate 

fi între 2 și 50 de ori pariul. În timpul rundei FREE SPINS, simbolurile ENVELOPE vor 

continua să creeze la rândul lor combinații câștigătoare. 

 

Extra Chance 

Cu funcția EXTRA CHANCE activată, jucătorul va mai obține 5 runde FREE SPINS în 

timpul fiecărei sesiuni BONUS GAME, indiferent dacă este câștigată ori redeclanșată. 

Costul pentru EXTRA CHANCE înseamnă 20% în plus față de miza curentă a jucătorului. 

Activarea funcției EXTRA CHANCE va afecta sesiunea BONUS GAME numai prin 

adăugarea mai multor runde FREE SPINS și nu are impact asupra modului de joc 
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obișnuit. Înseamnă că modurile de câștig vor plăti întotdeauna aceeași sumă, indiferent 

dacă funcția EXTRA CHANCE este activată sau nu. 


