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Book of SoulsTM Remastered(‘BOS’) é um jogo de slot de 5 rolos com a aventureira e corajosa,
Lara Jones, numa missão contra o seu arqui-inimigo para localizar o antigo Livro das Almas
Maia e outros artefatos valiosos. O jogo conta com wilds aleatórios no jogo de basee um
recurso de free spins de bónus com um símbolo especial expansível.
Retorno para o jogador (RTP): 95.55%
REGRAS DO JOGO
- O painel do conjunto de rolos é de 5x3.
- Existem 10 linhas de pagamento fixas.
- Os rolos têm 11 símbolos, incluindo 4 de pagamento alto, 5 de pagamento baixo, uma
cobra wild e um scatter wild (O Livro das Almas).
- O nível da aposta é definido com os seletores de NÍVEL DA APOSTA.
- A aposta da linha é o nível da aposta dividido pelo número de linhas.
- O JOGO AUTOMÁTICO permite jogar automaticamente o jogo durante o número de
rondas selecionado.
- O jogador é pago de acordo com a Tabela de Pagamento.
- As linhas de pagamento são avaliadas da esquerda para a direita em rolos adjacentes,
a começar pelo rolo mais à esquerda, com exceção do símbolo de scatter e, durante
as free spins, do símbolo de bónus selecionado.
- Só é pago o ganho mais alto em cada linha de pagamento.
- Os ganhos simultâneos ou coincidentes em linhas de pagamento diferentes são
somados.
- Sempre que 3 scatters caem em qualquer lugar no conjunto de rolos, o jogo concede
10 free spins e o jogador é levado para o Modo de Free Spins.
- As free spins são pagas de acordo com o montante da aposta e as linhas de
pagamento definidos antes de entrar no Modo de Free Spins.

RECURSOS DO JOGO
Spins de Cobra
-

A ‘Cobra Wild’ é um símbolo de wild que não aparece nos rolos. Só aparece como
símbolo sobreposto durante uma ‘Spin de Cobra’ ocasional aleatória.
Este recurso apresenta uma série de cobras animadas no ecrã assim que a spin
começa.
Quando o resultado é apresentado, entre três e dez dos símbolos iniciais terão sido
substituídos pela Cobra Wild.
Os ganhos são então avaliados.
Os Scatters não aparecem nos rolos durante as Spins de Cobra.
Não há Spins de Cobra durante as free spins.
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Scatter Wild
-

O símbolo do Livro das Almas é o símbolo de Scatter e funciona como um wild.
O símbolo de Scatter pode cair em qualquer rolo no jogo de base e nas free spins.
Substitui qualquer símbolo
Três ou mais Scatter Wilds em qualquer lugar no painel concedem 10 free spins com
um símbolo especial expansível.

Free spins
-

-

-

-

-

Antes de as free spins começarem, um dos quatro símbolos de pagamento alto ou
cinco símbolos de pagamento é selecionado aleatoriamente para ser o símbolo
especial.
Os rolos rodam normalmente (com o Scatter a funcionar como wild substituto), as
linhas de pagamento são avaliadas e os ganhos são pagos.
Se forem visíveis símbolos de bónus suficientes, cada um vai expandir-se
verticalmente para cobrir o seu rolo inteiro e será considerado como um scatter de
linha.
‘Símbolos especiais suficientes’ significa que pelo menos dois dos símbolos especiais
foram selecionados para símbolos de pagamento alto e pelo menos três dos símbolos
especiais foram selecionados para símbolos de pagamento baixo.
As free spins podem voltar a ser acionadas. Em qualquer free spin, três ou mais
símbolos de Livros das Almas dispersos prolongam a sequência de free spins por mais
dez free spins.
O dinheiro ganho com símbolos de Livros das Almas suficientes também é pago
durante as free spins.
O mesmo símbolo de bónus é usado durante toda a sessão de free spin - não volta a
ser selecionado se as free spins forem reativadas.

Jogo da Escada
- É possível entrar no jogo da escada clicando no botão de apostar após um ganho.
- A aposta do jogador (o prémio ganho no jogo normal) dita a sua posição inicial na
escada.
- O jogador pode apostar o seu ganho clicando no botão com o símbolo da escada. Se
ganhar, cairá no degrau destacado acima do atual e, se perder, no degrau destacado
abaixo.
- Os jogadores podem optar por usar a Escada de Apostas para aumentar,
potencialmente, qualquer ganho no jogo de base ou o total ganho nas free spins.
- Os jogadores podem optar por recolher um montante igual ao do degrau destacado,
menos o do degrau inferior; o remanescente fica disponível como o novo Montante a
Apostar e também pode ser apostado.
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-

-

Quando o jogador entra no recurso do jogo da escada de apostas com uma aposta
cujo valor não se encontra na escada, a probabilidade de ganhar ou perder é
proporcional ao montante apostado e ao ganho da aposta.
O valor máximo do jogo é 150,00, se o montante do ganho inicial for < a 150 e 30
000,00 se o montante do ganho inicial for = ou > a 150.

Jogo de Cartas
-

É possível entrar no jogo de cartas ao clicar no botão de apostar no jogo de cartas
após um ganho.
O jogador pode apostar o seu ganho ao clicar na cor do naipe (vermelho ou preto) ou
num símbolo de naipe (copas, espadas, paus ou ouros).
O jogo revelará então uma carta aleatória.
No caso de uma aposta na cor do naipe, se o jogador escolher a cor da carta revelada,
ganha o dobro da sua aposta.
Ao escolher uma carta Vermelha ou Preta, há uma probabilidade de 50/50 de ganhar.
No caso de uma aposta no símbolo de um naipe, se o jogador escolher o símbolo do
naipe da carta revelada, ganha o quadruplo da sua aposta.
O histórico mostra as últimas 5 cartas tiradas no jogo de apostar atual.
Os jogadores podem optar por recolher os seus ganhos ou apostá-los de novo.
Se a escolha do jogador não for correta, o montante da aposta é perdido e o jogo é
terminado, com o jogador a regressar para o jogo principal da slot.
A opção do jogo de cartas está disponível quando o montante ganho na ronda atual,
multiplicado por 4, é inferior ou igual a 30 000,00€ no máximo.
O ganho máximo no Jogo de Cartas é um montante <= 30 000,00€. Se qualquer outro
ganho no jogo de cartas exceder este valor, o jogo de apostar nas cartas termina.

Os jogadores podem comprar os seguintes recursos e apostas melhoradas através do botão
Apostas Especiais. Nem todas as opções estão disponíveis em todas as jurisdições ou em
todos os operadores.
Comprar Spins de Cobra
-

Os jogadores podem optar por comprar o acesso ao recurso de Spins de Cobra do
jogo de base
O custo da compra é apresentado no botão e equivale a 15x o nível da aposta atual
do jogador.

Comprar Bónus
-

Os jogadores podem optar por comprar o acesso ao recurso de bónus das Free Spins
O custo da compra é apresentado no botão e equivale a 100x o nível da aposta atual
do jogador.
O jogador receberá 10 free spins.
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Dupla Chance
-

Os jogadores podem optar por pagar mais para duplicar a probabilidade de acionar o
recurso de bónus em qualquer spin individual paga.
O custo é apresentado no botão Dupla Chance e equivale a mais 25% do nível da
aposta atual do jogador.

FUNÇÕES DO JOGO
BOTÃO DE RODAR
Clique para iniciar uma ronda de jogo
com o valor da aposta atual.

BOTÃO DE RODAR (DURANTE UMA SPIN)
Clique para parar rapidamente
animações dos rolos ou animações de
ganhos. Isto não interrompe o jogo
automático.

BOTÃO DE JOGO AUTOMÁTICO
Clique para abrir a janela do jogo
automático.
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BOTÃO DE JOGO AUTOMÁTICO (COM O
JOGO AUTOMÁTICO ATIVO)
O número apresenta as spins restantes
do jogo automático. Clique para parar o
jogo automático.

BOTÃO DO MONTANTE DA APOSTA
Clique para abrir a janela do montante
da aposta.

BOTÃO DO MENU
Clique para abrir as definições, a tabela
de pagamento e as regras do jogo.

BOTÃO DO SOM
Clique para ligar/desligar o som.

MENUS
Montante da Aposta

A janela do menu do montante da aposta apresenta todas as opções de aposta/linha e linhas
de pagamento. O montante selecionado é destacado a branco. O jogador também pode
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clicar no ícone de ‘Voltar’ para voltar para o ecrã do jogo principal sem fazer alterações ao
montante da aposta.

Jogo Automático

A janela do menu do jogo automático permite ao jogador selecionar o número de voltas a
jogar automaticamente. Para fazer isto, é necessário clicar num número de voltas disponível.
O botão é destacado a branco. O jogador deve então definir um limite de perdas (deve ser
superior a 0) e clicar no botão de rodar para confirmar a sua intenção. Depois disso, o menu
é escondido e o jogador é levado de volta para o ecrã do jogo principal, com o jogo
automático ativo.
O jogador pode ainda escolher condições opcionais para parar automaticamente o jogo
automático. Estas incluem:
-

Parar o jogo automático num ganho individual com um valor estipulado pelo jogador.
Parar o jogo automático se o saldo ultrapassar o montante especificado pelo jogador.

Nota: se a ligação cair quando estiver a jogar, as definições do jogo automático voltarão para
as predefinições quando recarregar o jogo.
O jogo automático não está disponível em todas as regiões.

REGRAS E DEFINIÇÕES DO JOGO
Hora atual
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O jogo mostra sempre a hora atual (no canto inferior esquerdo do ecrã). A hora é adquirida
do computador ou da hora do sistema do dispositivo do jogador.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Os processos a seguir podem estar sujeitos aos termos e condições do site do jogo.
-

O processo de gerir rondas de jogo não terminadas.
O tempo após o qual as sessões de jogo inativas são automaticamente terminadas.

Em caso de falha no funcionamento do hardware/software do jogo, todas as apostas e
pagamentos do jogo afetado são anulados e todas as apostas afetadas são reembolsadas.
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