NIGHTMARE SQUAD
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli
SÁZKA navolí celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení
tlačítka START se tato částka odečte u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne
vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo pokud je aktivován
režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou
hru roztočením válců kliknutím kurzoru myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní
tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše
sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a
hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

POPIS HRY
NIGHTMARE SQUAD je 5válcová hra se 4 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje Divoký symbol
FESTER, funkci MYSTERY bonus a bonusová otočení zdarma.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů na výherní linii tvoří výherní kombinace. Všechny výherní
kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter
symbolu MYSTERY a NÁHROBNÍ KÁMEN. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na
každé výherní linii.
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SPECIFICKÉ FUNKCE HRY

DIVOKÝ SYMBOL
Divoký symbol FESTER nahrazuje všechny ostatní symboly, kromě scatter symbolů MYSTERY a
NÁHROBNÍ KÁMEN.

OTOČENÍ ZDARMA
Pokud dojde k udělení 3 a více symbolů NÁHROBNÍ KÁMEN bez ohledu na pozici těchto symbolů na
válcích, spouští se 10, 20 nebo 30 bonusovvých otočení zdarma. Pro účely výpočtu výhry v rámci
bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení
spuštěna.

EXTRA DIVOKÝ SYMBOL
V bonusových otočeních zdarma, jeden nebo více symbolů může být náhodně přeměněn na EXTRA
DIVOKÝ SYMBOL, který nahrazuje všechny ostatní symboly, kromě scatter symbolů MYSTERY a
NÁHROBNÍ KÁMEN.

MYSTERY
Pokud dojde k udělení 3 a více symbolů MYSTERY bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích,
spouští se bonusová funkce, s náhodnou výhrou v rozmezi min. a max. možné výhry pro aktuální
sázku, dle výherní tabulky (příklad – sázka 5 Kč a 3 symboly MYSTERY = výhra jedné z hodnot sloupce
3x, výherní tabulky).

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 4 řady a 20 výherních linií.
‒ Všechny výherní kombinace jsou počítány pouze zleva doprava, kromě MYSTERY scatter symbolu a
scatter symbolu NÁHROBNÍ KÁMEN.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší dosažená kombinace na každé výherní linii.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
‒ Divoký symbol FESTER nahrazuje všechny symboly, kromě MYSTERY scatter symbolu a scatter
symbolu NÁHROBNÍ KÁMEN.
‒ Pokud dojde k udělení 3 symbolů NÁHROBNÍ KÁMEN bez ohledu na pozici těchto symbolů na
válcích spouští se 10, 20 nebo 30 bonusových otočení zdarma
‒ Pokud dojde k udělení 3 symbolů MYSTERY bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích spouští
se mystery bonus, který odmění hráče náhodnou výhrou v rozmezí mezi minimální a maximální
výhrou pro zvolenou sázku, dle výherní tabulky.

‒ V bonusových otočeních zdarma může být jeden nebo více symbolů přeměněno na EXTRA WILD
symbol, který nahrazuje všechny ostatní symboly, kromě scatter symbolů MYSTERY a NÁHORBNÍ
KÁMEN.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
400 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka
zobrazovaná v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
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