
 

 

Bear and Candies 123 
  

Những chú gấu thı́ch ăn keọ và chơi game liên quan đến ăn keọ. Limak và Bob chưa trò sau. 
Limak ăn 1 viên keọ, Bob ăn 2 viên keọ, sau đó Limak ăn 3 viên keọ rồi Bob ăn 4 viên keọ, cứ 
như thế… Khi mà có môṭ ai đó không thể ăn đủ lươṇg keọ, người đó se ̃thua. 

Limak ăn tổng côṇg nhiều nhất A viên keọ (nếu không anh ta se ̃bi ̣ ốm), còn Bob có thể ăn tối đa 
B viên keọ tất cả. Ai là người se ̃chiến thắng trong trò chơi này. In ra “Limak” hoăc̣ “Bob”. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa môṭ số nguyên T là số lươṇg test. T test đươc̣ miêu tả như sau: 

 Mỗi test chı ̉gồm dòng chứa hai số nguyên A và B thể hiêṇ số keọ tối đa Limak và Bob 
có thể ăn. 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra môṭ dòng chứa môṭ xâu – tên của người chiến thắng (“Limak” hoăc̣ 
“Bob” không có ngoăc̣ kép). 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1000 
 1 ≤ A, B ≤ 1000 

  

Vı́ du ̣

Input: 
10 
3 2 
4 2 
1 1 
1 2 
1 3 
9 3 
9 11 
9 12 
9 1000 
8 11 
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Output: 
Bob 
Limak 
Limak 
Bob 
Bob 
Limak 
Limak 
Bob 
Bob 
Bob 
 

Giải thích 

Test 1. Ta có A = 3 và B = 2. Limak đầu tiên ăn 1 viên keọ, sau đó Bob ăn 2 viên. Rồi Limak se ̃
ăn 3 viên, tuy nhiên 1 + 3 = 4 viên tất cả. Điều đó là không thể bởi anh ta chı ̉có thể ăn tối đa A 
viên nên anh ta thua. Bon chiến thắng nên in ra “Bob”. 

Test 2. Giờ ta có A = 4 và B = 2. Limak ăn 1 viên keọ, rồi Bob ăn 2 viên. Tiếp theo Limak ăn 3 
viên (anh ta ăn 1 + 3 = 4 viên tất cả, điều đó vâñ đươc̣ vı̀ không vươṭ quá A). Giờ Bob cần ăn 4 
viên nhưng anh ta không thể ăn thêm viên keọ nào nữa (anh ta đa ̃ăn 2 viên rồi). Bob thua và 
Limak là người chiến thắng. 

Test 8. Ta có A = 9 và B = 12. Trò chơi diêñ ra như sau: 

 Limak ăn 1 viên keọ. 

 Bob ăn 2 viên. 

 Limak ăn 3 viên (tổng côṇg là 4) 

 Bob ăn 4 viên (tổng côṇg là 6) 

 Limak ăn 5 viên (tổng côṇg là 9) 

 Bob ăn 6 viên (tổng côṇg là 12) 

 Limak điṇh ăn 7 viên nhưng anh ta không thể – nó vươṭ quá A. Bob là người chiến thắng. 

 


