
Dobro došli u igru Wheel of Time! 

Wheel of Time je poboljšana verzija poznate igre Kolo sreće. Njena je osobitost što kolo ima sustav tri 
razine, s velikim brojem nagrada, a ima i bonus skalu, čijim popunjavanjem možete osvojiti bonus 
nagradu. Što dalje od središta kola idete, nagrade su vrjednije. 

Za pokretanje igre morate odrediti veličinu uloga u polju Uloga i kliknuti na gumb Pokreni. Nakon toga će 
početi okretanje prve razine kola, a iznos uloga će se oduzeti sa stanja Vašeg računa. 

"Rezultat igre ovisi o području na koje pokazuje strjelica nakon što se kolo potpuno zaustavi. 

Možete uzeti dobitak na prvoj razini ili ići na drugu razinu, na kojoj su igre vrjednije. 

Najvrjednije nagrade su na trećoj razini. Željeno područje povećat će ulog 100 puta! 

Kako biste osvojili najveći multiplier, morate završiti sve tri razine kola u jednoj rundi. U ovom slučaju, 
dodatni iznos neće se oduzeti sa stanja Vašeg računa. Kako to učiniti? Samo pritisnite gumb POKRENI i 
računajte na svoju sreću!" 

Runda počinje kad pritisnete Pokreni i završava kad strjelica pokazuje bilo koje područje, osim Next 
Wheel. 

Tijekom prelaska na drugu razinu kola ne možete promijeniti vrijednost uloga. Sve se razline igraju uz 
jedan ulog. 

Bonus igra 

Kad strjelica pokazuje područje koje je ukrašeno kamenjem, osvijetli se jedan kamen na bonus skali koja 
je smještena na desnoj strani kola. Ako strjelica pokazuje na područje s multiplier, ali bez kamenja, 
napredak bonus skale se neće promijeniti. 

Kad strjelica pokaže na područje sa simbolom zupčanika, sjaj kamena na bonus skali nestane. 

"Vaš napredak na Bonus skali se pohranjuje za Vašu igru uz vrijednost uloga prema kojoj igrate. 

Možete imati različite razine napredovanja prema različitim ulozima u istoj igri i možete se kretati među 
njima promjenom uloga." 

"Bonus sadrži sljedeće multipliers: x5, x10, x15, x25, x40 pa čak i x100! 

Multiplier se nasumično odabire." 


