Sherlock. A Scandal in Bohemia
1. Základní údaje
Sherlock. A Scandal in Bohemia je hra s 5 válci a 25 výherními liniemi.
Kliknutím na + a - v poli Sázka si Účastník hazardní hry vybírá hodnotu celkové Sázky do hry.
Po odehrání každé hry lze měnit výši celkové Sázku. 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.
Výherní kombinace jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za
sebou (s výjimkou symbolu SCATTER). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné
linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
Maximální sázka na jednu hru: 1 000 Kč
Maximální výhra v jedné hře: 150 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 72 000 Kč
Výše výherního podílu RTP: 96 %
2. Divoký symbol WILD
Divoký symbol nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu
SCATTER.

3. Symbol SCATTER – FREESPINS (volné otáčky zdarma)
3, 4 nebo 5 symbolů SCATTER v jedné hře spustí 10, 15 resp. 20 FREESPINS.
Volné otáčky jsou za stejnou hodnotu Sázky, která byla nastavena pro hru, která
předcházela získání FREESPINS.

4. Bonusová hra Paparazzi
3, 4 nebo 5 symbolů BONUS v jedné hře spustí
bonusovou hru Paparazzi. V první ze čtyř úrovní vybírá
Účastník hazardní hry jednu ze čtyř pozic, ve druhé úrovni
jednu ze tří pozic, ve třetí jednu ze dvou pozic. Ve čtvrté
úrovni je pouze jedna pozice. Pod každou pozicí je číselný
násobek nebo postava „papparazi“. Ve chvíli, kdy
Účastník hazardní vybere pozici ve čtvrté úrovni nebo narazí na postavu „papparazi“, doposud
vybrané číselné násobky se sečtou a bonusová hra se ukončí. Výhrou je součin sečtených násobků
s celkovou Sázkou do hry. Bonusová hra Papparazi se hraje za stejnou hodnotu Sázky, která byla
nastavena pro hru, která předcházela získání bonusové hry. Bonusová hra probíhá bez odečtení
další sázky do hry. Interakce Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
5. Bonusová hra Newspaper
3, 4 nebo 5 symbolů BONUS v jedné
hře spustí bonusovou hru Newspaper.
V jedné úrovni má Účastník hazardní
hry na výběr šest pozic. Pod každou
pozicí je číselný násobek nebo
fotografie. Bonusová hra končí, pokud
se zobrazí po výběru fotografie. Doposud vybrané číselné násobky se sečtou. Výhrou je součin
sečtených násobků s celkovou Sázkou do hry. Bonusová hra Newspaper se hraje za stejnou
hodnotu Sázky, která byla nastavena pro hru, která předcházela získání bonusové hry. Bonusová

hra probíhá bez odečtení další sázky do hry. Interakce Účastníka hazardní hry nemají vliv na
výsledek hry ani výherní podíl.
6. Výherní tabulka
Výherní tabulka udává násobky, kterými se násobí celková Sázka do hry.
Symbol
3x
4x
Scatter
10 Volných her
15 Volných her
Wild
Paparazzi bonus
až do 55x n
až do 75x n
Newspaper bonus
až do 25x n
až do 55x n
Kompromitujíci fotografie
10x n
15x n
Sherlockov zápisník
5x n
10x n
Kožená taška s penězi
4x n
8x n
A
2x n
4x n
K
1x n
2x n
Q
1x n
2x n
10
0.5x n
1x n
J
0.5x n
1x n
9
0.2x n
0.5x n
n= celková Sázka do hry

5x
20 Volných her
až do 100x n
až do 75x n
25x n
15x n
12x n
8x n
5x n
5x n
2x n
2x n
1x n

