
 

Book of Spells 
1. Základní údaje 

Book of Spells je hra s 5 válci a 1 až 9 výherními liniemi.  

 

Kliknutím na + a - v poli SÁZKA si Účastník hazardní hry vybírá hodnotu Sázky na linii. Kliknutím 

na + a - v poli LINIE si Účastník hazardní hry vybírá počet aktivních linií. Celková Sázka je 

násobkem Sázky na linii a počtem aktivních linií. Po odehrání každé hry lze měnit jak výši Sázky na 

linii, tak počet aktivních linií. Jakmile je Účastníkem hazardní hry vybrána celková Sázka, může 

kliknutím na tlačítko START spustit hru, nebo pomocí tlačítka AUTOSTART spustit hru v režimu 

autostart. Tento režim je možno po odehrání hry vypnout. 

Všechny výhry se vyplácejí zleva doprava, s výjimkou SCATTER symbolu a speciálního 

rozšiřujícího se symbolu během roztočení zdarma, které jsou vypláceny kdekoli. Platná je vždy jen 

nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 

         

Maximální sázka na jednu hru: 900 Kč 

Maximální výhra v jedné hře: 500 000 Kč 

Statistická průměrná hodinová prohra: 62 694 Kč 

Výše výherního podílu RTP: 96,13 %  

 

2. Divoký (WILD), SCATTER symbol a FREESPINS (volné otáčky zdarma) 

Divoký symbol nahrazuje všechny ostatní symboly. 

Symbol knihy je současně SCATTER symbolem. Pokud se během jedné hry zobrazí 

kdekoliv na válcích tři a více symbolů SCATTER, získává Účastník hazardní hry 10 

FREESPINS. Před spuštěním FREESPINS hra náhodně vybere jeden ze symbolů, ze 

kterého se pouze po dobu funkce roztočení zdarma stane rozšiřující se symbol. V případě jeho 

výskytu na válci se stejný symbol zobrazí i na dalších pozicích stejného válce. 

  

3. Výherní tabulka 

Výherní tabulka udává násobky, kterými se násobí Sázka na linii. 

Symbol 2x 3x 4x 5x 

Wild/Scatter   2x nl/10 Volných her 20x nl/10 Volných her 200x nl/10 
Volných her 

Čarodějnice 10x nl 100x nl 1000x nl 5000x nl 

Kotlík 5x nl 50x nl 500x nl 2000x nl 

Sklenička 5x nl 25x nl 100x nl 750x nl 
Klobouk 5x nl 25x nl 100x nl 750x nl 

K  5x nl 50x nl 150x nl 
A  5x nl 50x nl 150x nl 

10  5x nl 25x nl 100x nl 

J  5x nl 25x nl 100x nl 
Q  5x nl 25x nl 100x nl 

n= Sázka na linii 

 


