Bonnie & Clyde™
Bonnie & Clyde este un joc de sloturi video cu 5 role și 3 rânduri, cu 20 de linii de plată
fixe. Obiectivul este de a obține cât mai multe simboluri identice posibil pe o linie de plată.
Toate câștigurile pe linie sunt înmulțite cu pariul pe linie. Simbolurile SCATTER și BONUS
sunt înmulțite cu pariul total din joc. Combinațiile câștigătoare încep de pe prima rolă din
stânga (cu excepția simbolului SCATTER) și continuă de-a lungul unei linii de plată, până
la ultima rolă din dreapta. Se plătește doar cea mai mare combinație câștigătoare pentru
un simbol.

Jukebox Feauture
Dacă obțineți JUKEBOX pe rolele 2, 3 și 4, activați secvența Alegere și clic. Dispuneți
de șase valori diferite, amestecate aleatoriu, care vor ilustra un multiplicator de 5, 10,
20, 30, 40 și 50 de ori al pariului. Jucătorul poate alege un simbol dintre cele afișate pe
ecran. Numărul ales de utilizator reprezintă valoarea câștigată de acesta. Câștigul va fi
adăugat la soldul jucătorului.

Free Spins
Dacă obțineți cel puțin trei simboluri SCATTER, veți declanșa modul Învârtiri gratuite.
Dispuneți de cinci valori diferite, amestecate aleatoriu, și anume: 5, 10, 15, 20, 30.
Jucătorul poate alege un simbol dintre cele afișate pe ecran. Numărul ales de utilizator
reprezintă numărul de învârtiri gratuite. Învârtirile gratuite pot fi redeclanșate. Dacă
Învârtirile gratuite sunt redeclanșate, jucătorul deblochează numărul inițial de Învârtiri
gratuite adiționale, care se adaugă la numărul curent de Învârtiri gratuite. Învârtirile
gratuite se joacă cu pariurile și liniile de la declanșare. În timpul Învârtirilor gratuite, se
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folosește un set de role alternativ. În timpul Învârtirilor gratuite, simbolurile WILD nu sunt
afișate pe role.
SECVENȚE CU ÎNVÂRTIRI GRATUITE
În timpul Învârtirilor gratuite, atât Bonnie, cât și Clyde pot apărea separat, și nu de pe
role, ci în mod aleatoriu. Secvența Împușcătura lui Clyde este acordată cu 4 simboluri
ce iau forma unui pătrat pe rolele de la 1 la 4. Secvența Cuțitul lui Bonnie este acordată
cu 3 simboluri pe diagonală.

Scatter
Simbolurile SCATTER pot apărea pe toate rolele. Pe fiecare rolă poate apărea doar un
singur simbol SCATTER. Dacă obțineți cel puțin trei simboluri SCATTER pe role, se
creează o combinație câștigătoare. Cel puțin trei simboluri SCATTER declanșează
Învârtirile gratuite. Simbolurile WILD și SCATTER nu pot apărea simultan pe aceeași rolă.

Wild
Simbolurile WILD apar doar pe cele trei role din mijloc. Simbolurile WILD înlocuiesc toate
celelalte simboluri, cu excepția simbolurilor SCATTER și JUKEBOX. Pe fiecare rolă poate
apărea doar un singur simbol WILD. Dacă simbolurile WILD și CIGARETTE MAN apar
pe ecran, toate câștigurile afișate pe ecran se triplează, inclusiv câștigurile formate cu
simbolul SCATTER.
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