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תכולה
70 קלפים )14 דמויות, 5 קלפים מכל דמות(

מטרת המשחק
להיפטר מכל הקלפים ולהכריז "פרוע!" לפני כולם. 

השחקן עם מספר הנקודות הנמוך ביותר בתום חמישה 
סבבים – מנצח!

הכנת המשחק
הכינו דף וכלי כתיבה לרישום הנקודות. 

ערבבו את הקלפים וחלקו אותם הפוכים על פי החלוקה 
הבאה:

4-2 משתתפים: 7 קלפים לכל שחקן
6-5 משתתפים: 5 קלפים לכל שחקן

126+2-6 דקות

לאחר החלוקה הביטו בקלפים שלכם וסדרו אותם בסדר 
הנוח לכם. את ערימת הקלפים הנותרים מניחים כשפניהם 

כלפי מטה במרכז השולחן. הפכו את שני הקלפים 
העליונים והניחו אותם גלויים משני צידי הערימה. אם הם 

זהים, הניחו אותם זה על זה.

איך משחקים
המשחק בנוי מחמישה סבבים. אין במשחק תורות - כולם 

משחקים בו-זמנית. מושכים ומורידים קלפים מהר ככל 
האפשר, עד שאחד מהשחקנים נפטר מכל הקלפים שלו 

ומכריז: "פרוע!"

כשהמחלק מכריז על תחילת הסבב, באפשרותכם לבצע 
אחד משני הצעדים הבאים:

1. להתחיל ערימה חדשה על ידי 
הנחת שני קלפים זהים או יותר מבין 

הקלפים שבידיכם. 
)את הקלפים מניחים גלויים במרכז.(

2. להניח קלף זהה 
לקלפים שבערימה קיימת.

3. אם אין לכם קלף זהה להוריד, 
עליכם לקחת קלף אחד או יותר 

מהקופה, עד שיהיה לכם קלף 
להוריד.

סוף הסבב
שחקן שהוריד את כל הקלפים שלו ונשאר ללא קלפים 

בידו, מכריז: "פרוע!" כעת תם הסבב. כל השחקנים 
סופרים כמה קלפים נותרו להם, ומקבלים נקודה על כל 

קלף. רשמו את הנקודות בדף שלכם. ערימת הקלפים 
עוברת למי שיושב משמאלו של השחקן שחילק בסבב 
הקודם. אל תשכחו לערבב את הקלפים לפני שתחלקו 

מחדש.

סוף המשחק
בתום הסבב החמישי סוכמים את כל הנקודות. מי שצבר 

את כמות הנקודות הנמוכה ביותר, הוא המנצח! 
אם תרצו לשחק זמן ארוך יותר, החליטו מראש על מספר 

סבבים גבוה יותר.

הערה: במקרה הנדיר שבו כל השחקנים נותרים בסוף 
המשחק עם קלף אחד ביד שלא ניתן להוריד, הסבב 

מסתיים בתיקו. בסבב כזה לא צוברים נקודות, אוספים את 
הקלפים ומתחילים סבב חדש.
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משחק קלפים פרוע!
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