
REGULAMENT DE JOC  
Midnight Show  

  
 
DESCRIEREA JOCULUI 
  
Midnight Show este un slot cu 5 role, 3 rânduri. Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe. Jocul are 8 
simboluri obișnuite, 2 tipuri de simboluri Wild, simboluri Scatter și Bonus, joc Free Spins, joc Bonus și 
evenimente Aleatorii. Obiectivul este a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație 
câștigătoare pe liniile de plată existente. O combinație câștigătoare de simboluri identice este formată în 
succesiune atât din extrema stângă spre dreapta, cât și din extrema dreaptă spre stânga.Deci 5 simboluri 
de un singur fel sunt plătite de două ori, atât din extrema stângă spre dreapta, cât și din extrema dreaptă 
spre stânga. Cu cât sunt aliniate mai multe simboluri identice, cu atât câștigul este mai mare. Numărul de 
simboluri necesar pentru crearea unei combinații câștigătoare, coeficientul de câștig și liniile de plată sunt 
afișate în Tabelul de plată. 
  
  
Simboluri Bonus 
 
Simbolurile Bonus apar numai pe rolele 1, 3 și 5.Aterizarea a 3 simboluri Bonus declanșează un joc 
Bonus. 
  
Simboluri Scatter 
 
Simbolurile Scatter apar numai pe rolele 1, 3 și 5.Aterizarea a 3 simboluri Scatter declanșează 10 Free 
Spins. 
  
Simboluri Wild 
 
Simbolul Wild se prezintă sub forma personajelor Artistul și Frumusețea. Simbolurile Wild înlocuiesc toate 
simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter și Bonus.Simbolurile Wild apar pe role în timpul 
evenimentului aleatoriu și se prezintă pe rolele 1 și 5 în timpul Free Spins. 
  
 Free Spins 
 
Frumusețea Wild și Artistul Wild se prezintă în jocul Free Spins. Frumusețea Wild poate apărea pe prima 
rolă, iar Artistul Wild poate apărea pe a 5-a rolă. Frumusețea Wild și Artistul Wild se pot contopi pe role în 
jocul Free Spins.Când unul dintre simbolurile Wild apare pe prima sau a 5-a rolă la dimensiune maximă și 
un alt simbol Wild apare pe role din poziție opusă, se declanșează Free Respins.n timpul Free Respins:  
 
Jocul Bonus 
 Un joc Bonus se joacă în felul următor.La începutul jocului Bonus, trebuie să alege o culoare roșie sau 
albastră care apare pe roată.După aceea, roata începe să se învârtească și se oprește într-o poziție 
aleatorie. 

 
Rentabilitatea pentru jucător 
RTP joc:  96,10% 

 

 


