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PRZYGOTOWANIE GRY

Gracze biorą po planszy Gabloty i trzy Monety, a
następnie umieszczają je przed sobą.
Wyjmij kartę Pająka z talii, a następnie przetasuj
talię. Dobierz z talii osiem zakrytych kart, wtasuj
w nie Pająka i odłóż te dziewięć kart na bok.

Podziel talię na trzy zakryte stosy po jedenaście
kart, a następnie połóż na nich po trzy wcześniej
odłożone na bok karty.
Odwróć stosy tak, by karty w nich były
odkryte. Karta Pająka jest teraz jedną z trzech
kart na spodzie jednego ze stosów, ale nie
wiadomo którego.
Gracz, który najbardziej lubi pająki, rozpoczyna.
Pierwszy gracz wybiera górną kartę z jednego
ze stosów i bierze ją na rękę. Drugi gracz robi
to samo, a następnie pierwszy gracz wykonuje
pierwszą turę.

ROZGRYWKA

W swojej turze gracz może zrobić jedną
z trzech akcji:
1. Dobrać i zagrać kartę
2. Wydać Monetę
3. Spasować
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1. Dobrać i zagrać kartę:
Gracz wybiera wierzchnią kartę z jednego ze
stosów i dobiera ją na rękę.
Następnie wybiera jedną z dwóch kart na ręku
i umieszcza ją w swojej gablocie, przestrzegając
następujących zasad:

stosów i umieścić ją na innym stosie, odsłaniając
nową kartę. Następnie ten gracz może Dobrać i
Zagrać kartę lub zakończyć swoją turę. Nie można
zagrać karty bez dobierania innej, ponieważ gracz
nie miałby żadnych kart na ręku w następnej turze.
3. Spasować:
Jeśli gracz nie może lub nie chce dobrać i
zagrać karty lub skończyły mu się Monety,
może Spasować z własnej woli lub być do tego
zmuszonym. W tym momencie natychmiast odpada
z gry. Drugi gracz może dalej rozgrywać swoje tury,
dopóki nie Spasuje lub nie odkryje Pająka.

W
 szystkie owady muszą być skierowane do
przodu. Nie można obracać kart.
C
 o najmniej jeden owad na zagranej karcie musi
znaleźć się bezpośrednio nad owadem tego
samego rodzaju na już zagranej karcie w gablocie.
Karta może zakryć inne owady, ale musi spełnić
pierwszy warunek (pierwsza zagrana karta jest
zwolniona z tego warunku).

Pamiętaj: Jeśli nie ma kart, które chciałbyś
zagrać, istnieje duża szansa, że przeciwnik
znajduje się w podobnej sytuacji, więc nie ugra
dużo więcej w tej rozgrywce.

 zarne Żuki Gnojowe: Czarne Żuki Gnojowe
C
nie mogą być zakryte pośrednio – mogą być
zakryte tylko przez innego Żuka Gnojowego. Bądź
więc bardzo ostrożny, gdzie umieszczasz Żuka
Gnojowego w gablocie, bo zostanie tam na dobre!

KONIEC GRY

Gra może się skończyć na dwa sposoby: Gdy
obaj gracze Spasują albo gdy zostanie odkryta
karta Pająka.
Gdy karta Pająka zostanie odkryta podczas
dobierania karty przez gracza lub przenoszenia
karty za pomocą Monety, rozpoczyna się ostatnia
faza gry. Aktywny gracz kończy swoją turę jak
zwykle, po czym drugi gracz, jeśli chce, może
rozegrać swoją ostatnią turę.
Nawet jeśli karta Pająka zostanie odkryta
za pomocą Monety, gra wciąż się kończy, a
punktacja jest obliczana na torze punktów za
pomocą monet jako znaczników.

 hrząszcze Jelonkowate i Ćmy nie mogą
C
być zakryte częściowo. Mogą być zakryte
bezpośrednio innym Chrząszczem Jelonkowatym
lub Ćmą, lub pośrednio przez inne dopasowanie,
ale tylko wtedy, gdy będą całkowicie zakryte.
Nie możesz prezentować połowy Ćmy w swojej
gablocie – jakby to wyglądało?
2. Wydać Monetę:
Jeśli na stosach nie ma kart, które odpowiadają
graczowi, może wydać jedną ze swoich trzech
Monet i przenieść wierzchnią kartę jednego ze
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PUNKTACJA

Każdy rodzaj owada ma swoją wartość bazową,
ale to rozmieszczenie owadów nadaje im wartości.
Niebieskie, Zielone i Złote chrząszcze:

Chrząszcze Jelonkowate
i Ćmy są warte po 5
punktów i nie muszą
być łączone z innymi
owadami.

Zielony
2 punkty

Niebieski
1 punkt

Czerwone Stonki:
Samotna para stonek
jest warta 1 punkt, ale
każda sąsiadująca z
nią para stonek, także
po przekątnej, daje
dodatkowy punkt. Tak więc
dwie pary obok siebie
są warte po 2 punkty –
jeden za siebie i jeden za
sąsiadującą parę.

Złoty
3 punkty
Te chrząszcze punktują tylko, gdy są w rzędach
lub kolumnach składających się z przynajmniej
dwóch owadów samego typu. Samotny
chrząszcz tego typu jest bezwartościowy.
Pamiętaj: Chrząszcz, który jest zarówno w
rzędzie, jak i w kolumnie, punktuje dwa razy.

Żuki Gnojowe zawsze dają
zero punktów niezależnie
od swojej pozycji.
Każda niewydana Moneta
jest warta 2 punkty.
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A

PRZYK AD
PUNKTACJI

I

H

W tym przykładowym układzie owady
punktują w następujący sposób:
Niebieskie dają: 2 punkty za
kolumnę A i 2 punkty za rząd B,
w sumie 4 punkty

B

E

C

Zielone dają: 6 punktów za rząd
C, 4 punkty za rząd D, 4 punkty za
kolumnę E i 4 punkty za kolumnę F,
w sumie 18 punktów

F

Złote nie układają się w rzędy ani
kolumny z co najmniej dwoma
owadami, więc I daje 0 punktów
K

G

D

Czerwone stonki w H dają po jednym
punkcie + 1 punkt za sąsiednie
czerwone pary, w sumie 4 punkty
Dwie Ćmy w G i Chrząszcz
Jelonkowaty w J dają po
5 punktów, w sumie 15 punktów

J

Czarny żuk w K daje 0 punktów
Temu graczowi zostały 2 Monety
warte po 2 punkty, w sumie
4 punkty

acznie:
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45 punktów
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A

PRZYK ADOWA
ROZGRYWKA

B

Wybierając kartę do gry, trzeba nie tylko patrzeć
na wartość owadów na karcie, ale także trzeba
planować z wyprzedzeniem jaką kartę zagra się
potem. Zawsze staraj się mieć wiele możliwości
do wyboru.

C

W poniższym przykładzie Kasia zagrała swoją
pierwszą kartę na środku planszy (rys.01). Ma
jedną kartę na ręku i trzy możliwości do wyboru:

D

Może wziąć i od razu zagrać A, zdobywając
5 punktów za Chrząszcza Jelonkowatego (rys.02).

utrudniłaby zagranie czegokolwiek w prawym
górnym rogu.

Pozwoliłoby to jej na zagranie D w następnej
turze, tworząc imponujący blok Niebieskich
Chrząszczy warty 12 punktów (rys.03).

Ewentualnie może najpierw zagrać D, a potem A.
Pomimo tego, że wtedy Niebieskie Chrząszcze
dadzą jej tylko 10 punktów, będzie miała
więcej możliwości rozwoju i schowa Chrząszcza
Jelonkowatego w rogu, gdzie nie będzie
zawadzać (rys.04).

Jednak ten ruch zostawiłby Chrząszcza
Jelonkowatego w niezręcznej pozycji, która
02
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E

W następnej turze karty B i C się nie zmieniły, ale
pojawiła się nowa odkryta karta E, którą Kasia
wzięła na rękę.

B

Decyduje się najpierw zagrać C (rys.05).

C

Zauważ, że C zawiera Żuka Gnojowego. Żuki
Gnojowe nie mogą być zakryte przez chrząszcze
w innych kolorach, więc na początku może się to
wydawać złym posunięciem,

F

ale w następnej turze Kasia zagrywa B i kładzie
kolejnego Żuka Gnojowego na tym z karty C,
pozwalając jej położyć wartą 5 punktów Ćmę w
lewym dolnym rogu (rys.06).

Pasujący Niebieski w prawym górnym
rogu tej karty pozwala jej zakryć
Niebieskiego chrząszcza Zielonym. Łączy
to dwa Zielone, które były tam wcześniej
same i tworzy grupę, która jest warta
12 punktów (rys.08).

Następnie zagrywa kartę E (rys.07), która, sama
w sobie, daje mało punktów, ale toruje drogę do
zagrania F.
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