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Golden New World™ 

Golden New World™ este un joc cu 5-tamburi, 3 rânduri de joc, in care sunt posibile pana 

la 20 linii de castig. Scopul jocului Golden New World este de a nimeri cat mai multe 

simboluri de acelasi fel aflate unu langa altul pe o linie. Castigurile sunt socotite din stanga 

la dreapta de la primul tambur, cu exceptia simbolului SCATTER. Castigul include cel mai 

mare castig de pe liniile posibile. Castigurile din simbolul SCATTER sunt adaugate in 

castigurile de pe linii. Simbolul PIRAMIDA vizibil in acelasi timp pe 1-ul si pe al 5-lea 

tambur porneste JOCUL BONUS. 

 

Bonus 

Jocul Bonus contine 5 niveluri si 5 elemente, care trebuie sa fie alese de Jucator. 

Jucatorul alege un element (din cinci amestecate aleatoriu) pe fiecare nivel incepand de 

la primul. Dupa ce Jucatorul alege, toate elementele vor fi descoperite. Castigurile 

posibile:  

 

1-ul nivel: 6, 7, 8, 9, 30 

al 2-lea nivel: 0, 10, 12, 16, 38 

al 3-lea nivel: 0, 0, 18, 24, 42 

al 4-lea nivel: 0, 0, 0, 40, 70 

al 5-lea nivel: 0, 0, 0, 0, 100 

 

Simbolul rosu WILD apare doar la primele trei niveluri si are valoarea egala sumei 

celorlalte elemente (de ex. pe 1-mul nivel cu simbolul WILD este 30, care este suma 

celorlalte elemente: 6 + 7 + 8 + 9). Jocul Bonus se termina cand: 
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- Jucatorul alege simbolul de o valoare egala 0 (dar ia castigurile de pana acum din 

nivelurile anterioare), 

- Jucatorul nimereste 100 din ultimul, al cincilea nivel. 

 

Scatter 

Simbolul SCATTER in jocul este cufarul cu comori. Simbolul SCATTER apare pe toate 

tamburile. 3 sau mai multe simboluri SCATTER aduce castigul. Pe fiecare tambur este 

vizibil doar un simbol WILD sau SCATTER – aceste simboluri niciodata nu apare in 

acelasi timp. 

 

Wild 

Simbolul WILD in jocul Golden New World este semnul WILD. Simbolul WILD in jocul 

Golden New World apare doar pe trei tamburi din mijloc. Simbolul WILD inlocuieste orice 

alt simbol castigator cu exceptia simbolului SCATTER. Pe fiecare tambur este vizibil doar 

un simbol WILD sau SCATTER – aceste simboluri niciodata nu apare in acelasi timp. 

Combinatia singurului simbol WILD nu ofera castig. 


