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2–6 žaidėjams — nuo 6 m. amžiaus — žaidimo trukmė: 20 minučių.

ŽAIDIMO RINKINYS
56 Gloobz kortos; 3 baltos Gloobzų figūros (cilindro formos, apvalus ir trikampis); 3 dažų
skardinių figūros (mėlyna, geltona, raudona); 1 spalvota Megagloobzo figūra; 6 taškų
skaičiavimo kortos, 6 taškų žymekliai.
ŽAIDIMO TIKSLAS IR ESMĖ
Kiekvienas Gloobzas turi savo formą ir spalvą. Formas nurodo trys Gloobz figūros, o spalvas – trys
dažų skardinės. Kiekvieno ėjimo metu, atverčiama nauja Gloobzo korta. Jei žaidėjas, savo ėjimo
metu, prieš atverčiant kortą, sušunka “Daugiau Gloobzų!”, turite kuo greičiau surinkti figūras, kurių
formų ir spalvų kortoje pavaizduota daugiausiai... bet jei žaidėjas sušunka “Mažiau Gloobzų!”,
turite kuo greičiau surinkti figūras, kurių formos ir spalvos kortoje nepavaizduotos visai, arba
pavaizduota mažiausiai. Kiekviena teisingai pagriebta figūra žaidėjui uždirba po tašką ir priartina
prie žaidimo tikslo. Bet būkite atidūs, kai kurios ypatingos kortos būtinai apsunkins jūsų užduotį.
PASIRUOŠIMAS ŽAIDIMUI
Sumaišykite kortas ir užverstas sudėkite į kaladę. Išdėliokite visas septynias (tris Gloobzus, vieną
Megagloobzą ir tris dažų skardines) figūras į apskritimą ant stalo taip, kad apskritimo viduryje liktų
pakankamai vietos: į centrą žaidėjai dėlios kortas (pav. 1). Kiekvienas žaidėjas pasiima po taškų
skaičiavimo žymeklį, kurį pasideda ties 0 žyma.
Taškų skaičius, reikalingas norint laimėti žaidimą, priklausys nuo žaidėjų skaičiaus:

2 ir 3 žaidėjai

4 ir 5 žaidėjai

6 žaidėjai

36 taškai

21 taškas

18 taškų

KAIP ŽAISTI
Žaidimą pradeda jauniausias žaidėjas. Savo ėjimo metu žaidėjas turi aiškiai paskelbti “Daugiau
Gloobzų!” ar “Mažiau Gloobzų!”, ir tada greitai atversti viršutinę kaladės kortą, kurią padeda į
apskritimo centrą stalo viduryje tarp septynių figūrų. Labai svarbu, kad visi žaidėjai pamatytų
kortą tuo pačiu metu.
Jei žaidėjas, kurio tuo metu ėjimas, pasako “Daugiau Gloobzų!”, visi žaidėjai stengiasi pagriebti
tą gloobzą, kurio forma daugiausiai kartų pavaizduota kortoje, ir tą dažų skardinę, kurios spalva
daugiausiai kartų pavaizduota kortoje. Gali atsitikti taip, kad kortoje kelios spalvos ar formos
bus pavaizduotos daugiausiai kartų, ir jos visos tenkina sąlygą “daugiausiai”. Tokiu atveju, turite
surinkti visas reikiamas figūras (žr. pav. 3).
Pav. 2: kortoje (22) pavaizduoti 2 raudoni cilindro formos gloobzai ir 1 mėlynas apvalus
gloobzas. Kadangi žaidėjas, savo ėjimo metu buvo ištaręs “Daugiau Gloobzų!”, visi žaidėjai turi
stengtis pagriebti cilindro formos gloobzą ir raudoną dažų skardinę, nes raudona spalva kortoje
pavaizduota daugiausiai kartų.
Pav. 3: kortoje (30) pavaizduoti 2 mėlyni trikampio formos gloobzai ir 2 geltoni trikampio formos
gloobzai. Kadangi žaidėjas, savo ėjimo metu buvo ištaręs “Daugiau Gloobzų!”, visi žaidėjai turi
stengtis pagriebti trikampio formos gloobzą ir abi (mėlyną ir geltoną) dažų skardines, nes abi
spalvos kortoje pavaizduotos tiek pat kartų.
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Jei žaidėjas, kurio tuo metu ėjimas ištaria “Mažiau Gloobzų!”, visi stengiasi pagriebti tas gloobzų
ir dažų skardinių figūras, kurios kortoje nepavaizduotos. Jei visos gloobzų formos ir spalvos
kortoje pavaizduotos bent po kartą, žaidėjai turi pagriebti tas gloobzų ir dažų skardinių figūras,
kurios kortoje pavaizduotos mažiausiai kartų. Gali atsitikti taip, kad kelios formos ir/ar spalvos
pavaizduotos tą patį mažiausią skaičių kartų, tad tokiu atveju laikoma, kad jos visos tenkina
reikiamą sąlygą. Tokiu atveju, turite surinkti visas reikiamas figūras.
Pav. 4. Pavyzdys 3: kortoje (34) pavaizduotas 1 mėlynas cilindro formos gloobzas, 1 mėlynas

trikampio formos gloobzas, 1 geltonas cilindro formos gloobzas and 1 raudonas trikampio formos
gloobzas. Kadangi žaidėjas, savo ėjimo metu buvo paskelbęs “Mažiau Gloobzų!”, žaidėjai turi
pagriebti apvalų gloobzą, kuris nepavaizduotos ant kortos. Tuo tarpu ieškodami reikiamos spalvos
matome, kad visos spalvos pavaizduotos kortoje: žaidėjai turi pagriebti raudoną ir geltoną dažų
skardines, nes jos pavaizduotos mažiausią skaičių kartų.
Svarbu: kai tik žaidėjas pagriebia kurią nors figūrą, jos jau nebegali grąžinti ant stalo.
Kai tik žaidėjai pagriebia visas reikiamas figūras, ateina metas jas patikrinti:
- žaidėjai gauna po 1 tašką už kiekvieną teisingai pasirinktą figūrą, ir atitinkamai perstumia savo
taškų žymeklį per tiek vietų, kiek figūrų surinko.
- žaidėjai gauna po -1 taško baudą už kiekvieną klaidingai paimtą figūrą, ir atitinkamai
perstumia savo taškų žymeklį per tiek pat vietų atgal.
Pabaigus patikrinimą, žaidėjas sėdintis iš kairės, ėjimą baigusiam žaidėjui, pradeda naują ėjimą.
Ypatingos kortos:
• Megagloobzas — tai ypatingas daugiaspalvis gloobzas! Kai atverčiama
korta su Megagloobzu, turite ignoruoti visus kitus ženklus (formas ir spalvas),
ir stengtis kuo greičiau pačiupti Megagloobzo figūrą! Už ją žaidėjas gauna
3 taškus.

• Gloobzų išvarymas! Jei ant atverstos kortos pavaizduotas vienas ar keli
padidinamieji stiklai, turite kuo greičiau čiupti kiek galima daugiau figūrų,
neatsižvelgiant nei į formą, nei į spalvą. Šiuo atveju, kiekviena turima figūra
uždriba po 1 tašką, net ir Megagloobzas.

ŽAIDIMO PABAIGA
Laimi žaidėjas, pirmasis surinkęs iš anksto susitartą taškų skaičių, priklausomai nuo žaidėjų
skaičiaus.
ŽAIDIMO VARIANTAI
A) Šiame žaidimo variante visada žaidžiama su “Daugiau Gloobzų!” taisykle: visada reikia
stengtis pagriebti tos formos gloobzus, ir tos spalvos dažų skardines, kurių kortoje pavaizduota
daugiausiai.
B) Šiame žaidimo variante visada žaidžiama su “Mažiau Gloobzų!” taisykle: visada reikia stengtis
pagriebti tos formos gloobzus, ir tos spalvos dažų skardines, kurių kortoje nepavaizduota visai,
ARBA pavaizduota mažiausiai.
Pastaba: nesvarbu, kurį žaidimo variantą pasirinksite, taisyklės nurodančios ką daryti, kai kortoje
pavaizduoti Megagloobzas ar padidinamasis stiklas, lieka tos pačios kaip ir pagrindiniame
žaidime.
• Gloobz mažiesiems žaidėjams!
Žemiau pateiktos dvi galimybės, kaip galima supaprastinti pagrindinį žaidimo variantą, kad būtų
galima žaisti ir su mažaisiais žaidėjais.
A) Išimkite ypatingąsias Megagloobzo kortas ir/ar Gloobzų išvarymo kortas, ir žaiskite kaip
įprastą žaidimą.
B) Žaiskite tik atsižvelgdami į gloobzų formas ar spalvas, kad sumažintumėte reikiamų
pagriebti figūrų skaičių.
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