
Game by: Tim Roediger
Illustration by: Christopher Lee
2-6 players, ages 6 & up.

Contents
54 cards (featuring 27 Dweebies)

Object
Collect the most cards by matching Dweebies on both ends of the line 
in play.
Set up
1. Shuffle the deck and deal each player a hand of five face down 
cards. Look at your cards but keep them 
secret from your opponents. Note that the 
number of dots under the Dweebie in the 
top left and bottom right corners indicates 
how many times that Dweebie appears in 
the deck.
2. Stack the rest of the cards in a face down draw pile within easy 
reach of all players.

How to Play
The person with the least amount of hair goes first and play continues 
to the left. Each turn, do the following three steps in order:
1. Place a card – take any one card form your hand and place it 
face up on the playing surface.
2. Collect Dweebies – If you match the Dweebies on the other end 
of any line, you get to collect all of the cards in that line.
3. Draw a card – Finnish your turn by taking the top card from the 
draw pile into your hand.

Placing cards
Choose any one card form your hand and place it face up 
on the playing surface. If there are no face-up cards in play, 
simply place your card in the center.
If there are face-up cards already in play, place your card 
next to one of them. Cards may be placed above, below, to 
the left or to the right. For example, they grey spaces 
indicate all the possible locations you could place a card at:

Collecting Dweebies
Dweebies will form lines going both down and across. You may collect 
cards if you place a Dweebie at the end of any lime that matched the 
Dweebie at the end of the same line. Collect the whole line, including the 
two end cards, and place them in a face down pile in from of you.
For example, in each of these three following scenarios, if you placed the 
card highlighted by the yellow start, you would collect the green line.

Matching Dweebies must be at the very 
end of a line, not somewhere in the 
middle. For example, if you played the 
card highlighted by the yellow star, you 
could not collect the red line:
Also, you may not collect diagonal lines. 
For example, if you played the card 
highlighted by the yellow start, you could 
not collect the diagonal red line:

Keep Dweebies Together!
As the game progresses, a group of Dweebies will 
grow in the middle. However if the group is ever split 
into several smaller groups when a player collects a line 
of cards, then you must place cards to join the Dweebie 
group back together by the shortest possible link. No 
player may collect Dweebies until they are once again 
connected! For example, the grey spaces in the three 
following scenarios indicate all the possible locations 
you could place a card at:

Drawing cards
If you forget to draw a card at the end of your turn, you may draw at 
any time.

Ending the game
When the draw pile runs out, continue playing the cards in your 
hands until everyone is our of cards. As that point, the game ends and 
whoever has collected the most cards wins.

A Word from Gamewright
We first met the Dweebies on a dreary summer afternoon and the first thing that 
struck us was how they immediately made us smile. Perhaps it was their vibrant 
colors. Perhaps it was their quirky personalities. Whatever it was, we knew we 
wanted to get to know them better! After a little investigation, we learned the 
following facts: 
1. Dweebies have a profession ot hobby that the;re wildly passionate about. 
2. All have names related to that passion (i.e. Super Dweebie, 
Dr. Dweebie, Fix-it Dweebie). 
3. Dweebies have no more than three (natural) hairs on top of their 
heads!

מטרת המשחק
לאסוף את המספר הרב ביותר של קלפים על ידי התאמת שני קלפים זהים המצויים 

כל אחד בקצה אחר של אותה שורה.

הכנת המשחק
1. ערבבו את כל הקלפים וחלקו לכל משתתף 5 קלפים כשפניהם מטה. כל משתתף 

מסתכל על הקלפים שקיבל בלי לחשוף אותם למשתתפים האחרים. 
שימו לב, מספר הנקודות המופיעות בפינה השמאלית העליונה 

והימנית התחתונה של הקלף מציין את מספר הקלפים (הפרצופונים) 
הזהים הקיימים בחפיסת הקלפים. 

2. יתר הקלפים מונחים בערימה במרכז השולחן ומשמשים כקופה.

כיצד לשחק
המשתתף שעל ראשו הכי פחות שיער משחק ראשון, המשחק ממשיך בכיוון השעון. 

כל משתתף בתורו מבצע את 3 הפעולות הבאות על פי הסדר:
1. מניח קלף – קחו קלף אחד מידכם והניחו אותו גלוי על השולחן, באזור המשחק.

2. אוסף קלפים – אם הצלחתם להניח קלף זהה לקלף הנמצא בקצה השני של 
אותה שורת קלפים, תזכו בכל הקלפים שבאותה שורה.

3. מושך קלף – התור מסתיים במשיכת הקלף העליון מהקופה לידכם.

הנחת הקלפים
בחרו קלף כלשהו מידכם והניחו אותו גלוי על השולחן באזור המשחק. אם אין 

קלפים אחרים גלויים על השולחן, פשוט הניחו את הקלף שלכם 
במרכז. אם יש כבר קלפים גלויים על השולחן, 
הניחו את הקלף שלכם סמוך לאחד הקלפים. 

ניתן להניח קלפים מעל, מתחת, מימין או 
משמאל לכל קלף גלוי, אך לא באלכסון.

לדוגמה: המקומות המסומנים באפור מציינים 
את כל המקומות שניתן להניח בהם קלף 

חדש. 

זכייה בקלפים (פרצופונים)
במהלך המשחק הקלפים ייצרו שורות לאורך ולרוחב אזור המשחק. תוכלו לזכות 

בקלפים אם תניחו בקצה שורה כלשהי קלף הזהה לקלף המצוי בקצה האחר שלה. 
אספו את כל הקלפים בשורה זו, כולל 2 הקלפים הזהים בקצוות, והניחו אותם 

בערימה לצידכם. 

לדוגמה: בכל אחד משלושת המצבים הבאים, אם תניחו את הקלף המסומן בכוכב 
הצהוב, תזכו בכל הקלפים המצויים בשורה המסומנת בירוק.

הקלפים הזהים חייבים להיות בקצה השורה, ולא במיקום 
כלשהו באמצע השורה. 

לדוגמה: אם תניחו את הקלף המסומן בכוכב הצהוב, לא 
תוכלו לזכות בשורה המסומנת באדום:

בנוסף, לא ניתן לאסוף שורות באלכסון. 

לדוגמה: אם תניחו את הקלף המסומן בכוכב הצהוב, לא 
תוכלו לזכות בשורה האלכסונית המסומנת באדום:

איחוד פרצופונים
במהלך המשחק תיווצר קבוצה של קלפים במרכז אזור המשחק. במקרה שהקבוצה הזו 

מתפצלת לכמה קבוצות קטנות לאחר ששחקן זכה בשורה, כל משתתף בתורו צריך 
להניח קלף מידו במקום שיאחד את הקבוצות (באופן הקצר ביותר האפשרי).

לא ניתן לאסוף שורות לפני שכל הקלפים שוב מחוברים!

לדוגמה: המרווחים המסומנים באפור בשלושת המצבים המתוארים, מציינים את כל 
המקומות שבהם ניתן להניח קלף:

משיכת קלפים 
אם שכחתם למשוך קלף מהקופה בסיום תורכם, תוכלו למשוך קלף חדש בכל עת.

סיום המשחק
כאשר לא נותרים קלפים בקופה, המשיכו לשחק עד שכל המשתתפים מסיימים 

לשחק בכל קלפיהם ונותרים ללא קלפים. רק אז מסתיים המשחק, והמשתתף שאסף 
מספר רב ביותר של קלפים הוא המנצח במשחק!

כמה מילים לסיום
פגשנו את הפרצופונים לראשונה ביום קיץ חם ומשעמם, והדבר הראשון שהרשים 
אותנו היה שהם מיד גרמו לנו לחייך - אולי בזכות הצבעוניות שלהם. בכל מקרה 

החלטנו שאנחנו רוצים להכיר אותם טוב יותר. בירור קצר העלה כמה עובדות עליהם:
1. לכל פרצופון יש מקצוע או תחביב שהוא אוהב במיוחד.

2. לכל פרצופון יש שם המעיד על התחביב או על המקצוע שלו (סופר פרצופון, 
דוקטור פרצופון).

3. לכל פרצופון יש לכל היותר 3 שערות (טבעיות) על הראש (אלא אם כן הוא חובש 
פאה).

בנוסף, גילינו שמשחק הפרצופונים הוא משחק כיפי, קל ללמידה ומאתגר. 
אחד הפרצופונים אפילו נתן לנו טיפ לניצחון: אל תיצרו שורות ארוכות מדי!

משחק מאת: טים רודיגר
עיצוב ואיור: כריסטופר לי
מיועד ל: 6-2 משתתפים, 

גילאי 6 ומעלה
תכולת המשחק: 54 קלפים 

עם 27 פרצופים שונים.


