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Dark Carnivale™ 

Dark Carnivale™ este un joc cu 5-tamburi, 3-linii de joc, în care sunt posibile până la 20 

linii de câştig. Scopul jocului Dark Carnivale este de a nimeri cât mai multe simboluri de 

acelaşi fel aflate unu lângă altul pe o linie. Câştigurile sunt socotite din stânga la dreapta 

de la primul tambur, cu excepţia simbolului SCATTER. Câştigul include cel mai mare 

câştig de pe liniile posibile. 

 

Free Spins 

3 simboluri SCATTER pornesc 12 Jocuri Gratis cu un simbol suplimentar stacked WILD. 

Dacă jucătorul iarăşi alege Jocurile Gratis primeşte în plus următoarele 12 care sunt 

adăugate la contul prezent. Jocurile Gratis vor fi jucate cu miza stabilită anterior precum 

şi pe linii. În timpul Jocurilor Gratis se foloseste repartizarea ciclică ale simbolurilor pe 

tamburi. 

 

Scatter 

Simbolul SCATTER în jocul Dark Carnivale este simbolul CORT DE CIRC. Simbol 

SCATTER apare numai pe primul pe al treilea şi al cincilea tambur. 3 simboluri SCATTER 

aduce 12 Jocuri Gratis. Pe fiecare tambur este vizibil doar un simbol WILD sau SCATTER 

- aceste simboluri niciodată nu apar în acelaşi timp. 

 

Stacked 

În jocul normal numai simbolul FEMEIE este simbolul STACKED - 3 simboluri FEMEIE 

pot să fie vizibile pe tambur în acelaşi timp, deci sunt posibile până la 15 simboluri 

FEMEIE în acelaşi timp. În jocul bonus atât simbolul WILD cât şi FEMEIE poate fi un 
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simbol STACKED – ambele pot să apare pe un tambur de 3 ori, deci pot fi atât 

15xFEMEIE cât şi 15xWILD în acelaşi timp. În cazul în care apare 15xWILD câştigul este 

egal cu ivirea ale 5xFEMEIE pe toate liniile alese. 

 

Wild 

Simbolul WILD în jocul Dark Carnivale este simbolul CARAVAN. Sunt posibile câştigurile 

obţinute cu ajutorul singurului simbol WILD. Simbolul WILD apare pe toate tamburile şi 

înlocuieşte orice alt simbol câştigător cu excepţia simbolului SCATTER. Pe fiecare 

tambur este vizibil doar un simbol WILD sau SCATTER – niciodată nu apar în acelaşi 

timp." 


