
 

 چرخ 5 به متصل دنده 26زولکین  دندهچرخ  یک از که دهد می نشان را مایا تقویمیک  بازی صفحه

 ، نشان می دهدیافته است توسعه در آن مایاها تمدن کهرا  مکانی 5 تشکیل شده است و تر کوچک دنده

 .کنند می بازی را مایا های قبیله نقش بازیگران چیچن ایتزا(. و سچیالنکای ،تیکال ،اوکسمال ،پالنکو)

شما در نوبت . دهد می نشان د،نباش مفید شما قبیله برای دنتوان می که را مختلفی اقدامات صفحه بازی

 قبلی )های( نوبت در که راآن ها  یکی از یا و دهید می قرار دنده چرخیک  در یا خود را کارگران ،خود

 انجام را همربوط اقدامات ،شوند می انتخاب که وقتی کارگران. کرده، بر می دارید انتخاب اند، گرفته ارقر

 .دهند می

 باعث و کند می به جلو حرکت روز یک زولکین دنده چرخ ،نوبت بازی کرد یک بازیکن هر آنکه از پس

 کنند. این باعث می شود کتحر جلو سمت به واحد یک ها دنده چرخ تمام در کارگران همهکه  شود می

 .کند تغییر ،دهند انجام توانند می که را اقداماتی که

. گیرد می قرار استفاده مورد ارز عنوان به و شما مردم یغذا عنوان به و است اساسی کاالی یک ذرت

 ها آوری فن توسعه و ساختمان منابع، غذا، تا دهد می اجازه شما به مختلف در بازی هستند که اقدامات

 بزرگان با شما. کنند می ناراحت را ها آن برخی وخشنود  را معابد بزرگان اعمال از بعضی. بدست آورید را

 ترین مقدس. آشنا خواهید شد صفحه بازی درموجود  معبد سه در چاک( و کان کوکول ،کوئتزاتل کوتل)

 .کنند می دریافت را ها پاداشها، بهترین  قبیله

 بنای با توانید می همچنین شما. می دهند پیروزی جایزه بازی طول در بار دو خدایان

 کسب پیروزیچیچن ایتزا، امتیازات  به بلورین جمجمه حمل ای و خاص های ساختمان

 منابع .رسد می پایان بهکامل بزند، دور  یکزولکین  دنده چرخاینکه  از پس بازی این. کنید

 مشخصی دریافت های از نیز شما و شوند می تبدیل پیروزی امتیازات به شما باقیمانده

 برنده آورد، دست به بازی پایان در را یازامت بیشترین که کسی هر. شد خواهید مند بهره

 .بود خواهد



   

 صفحه بازی
 قطعه در هم قفل شونده. 6شامل 

 بنای تاریخی 13

 ساختمان در دو عصر مجزا 32

 رنگ مختلف 4صفحه بازیکن دو رو در  4

 نشانگر بازیکن شروع 1

 چرخ دنده در اندازه های مختلف 6
 رنگ مختلف 4شمارنده امتیاز در  4

 )یکی برای هر بازیکن(

 مکعب چوبی 65
نشان دهنده منابع مختلف هستند. )طال، سنگ 

 و چوب(

  مصالح
بعضی از اجزای بازی با آیکون های خاصی به شرح 

 زیر مشخص می شوند:

 ذرت

 چوب

 سنگ

 طال

 5تا  1توکن ذرت با ارزش های  65

 نجمجمه بلوری 13

 کاشی برداشت 28

 کاشی برداشت چوب 12کاشی برداشت ذرت و  16

 ی برگردانصفحه عکس ها 1

 دکمه پالستیکی 6

 رنگ مختلف 4کارگر در  24

 عدد برای هر بازیکن 6

 رنگ مختلف 4نشانگر در  28

 نشانگر برای هر بازیکن 7

 کاشی دارایی شروع بازی 21
 جمجمه بلورین

. بیشتر نه و دارد وجود بلورین جمجمه 13 دقیقا بازی این در

 ،شوند گرفته مخزن اصلی از 13 بلورین جمجمه همه که وقتی

 .آورد دست به بیشتری جمجمه تواند نمی کس هیچدیگر 

 اگر. کنید استفاده دیگر قطعات از توانید می شما نادر موارد در

 .کنید استفاده مناسب جایگزین از ،افتاد اتفاق این

 منابع
قط طال/ سنگ/ چوب منابع ف

 هستند.



 

 مقوایی قطعات
 .کنید جدا ها ردب پانچ از دقت به را مقوای قطعات

 بازی صفحه
 ها دندهچرخ  تمام ،یپالستیکدکمه های  از استفاده با

 دندهچرخ  اتصال. در زمان کنید صفحه بازی متصل به را

 وصل درستی به را آن ها که کنید حاصل اطمینان ها

 شده داده نشان زیر تصویر در ها موقعیت. کنید می

 .دارد وجود دنده چرخ ،مختلف اندازه 3 در .است

 ها برچسب
 های برچسب ،متصل کردید را ها دندهچرخ  اینکه از بعد

 .دهید قرار ها آن روی را مناسب

 داده نشاندر شکل  که همانطور را غذا روز برچسب 4

 دنده چرخ به مربوط های هدندان روی بر است، شده

 .دهید قرار زولکین

 شده طراحی به گونه  بازی صفحه: باشید داشته توجه

. کنید جدا را دنده چرخ بازی از پس نیست الزم که است

صفحه  و گیرند می قرار جعبه در یپازل صفحه قطعات

در  ،همچنان به آن متصل هستند که هایی دنده چرخ با توان می را بازی بازی 

 گرفته نظر در اتصاالت و ها برچسب. بازی های بعدی سر هم بندی کرد

 .گیرند می قرارخود  محل در شده

 بازی صفحه جمع آوری

 ها آن روی بر را ها برچسب و کردید متصل را ها دندهچرخ  که هنگامی

 رسیدن آسیب از جلوگیری برای زیر ترتیب به را بازی صفحات ،دادید قرار

 .ها جمع آوری کنید آن به

 

 



   

 مخزن اصلی
 نهای بلوری جمجمه طال، سنگ، چوب، تمام

 در رای که هنوز وارد بازی نشده اند کارگران و

 به بتوانند همه تا دهید قرار مخزن اصلی

مخزن . کنند پیدا دسترسی آنها به راحتی

 .دارد قرار زولکین تقوریم وسط در ذرت اصلی

 قرار میز وسط در را سر هم بندی شده بازی صفحه

 شده داده نشان که همانطور را بازی اجزاء بقیه. دهید

 تنظیم شکل مقابل. بگذارید آن اطرافدر  ،است

 برای .دهد می نشاننفره را  4 بازی یک چینش

 بعد صفحهبه  نفره، 3 و 2 بازی های تفاوتبررسی 

 .کنید رجوع

 جنگل
 زا گروهی پالنکو قرار دارد که دنده چرخ در کنار

 عراضی ندهنشان ده که فضا می باشد چهار

 پاکسازی توانند می این عراضی هستند. جنگلی

 مزرعه هر در ذرت کاشی یک. و زراعت شوند

 عمل به مربوط زمین های گروهی از. دهید قرار

 وقرار دارد  2 شماره کنار عملی که در) 2 پالنکو

 توانند می( است شده درج ذرت آن نماد روی

ت ر ذرعالوه ب دیگر گروه سه اما کنند، تولید ذرت

 کاشی یک. کنند تولید نیز چوب توانند می

 برداشت ذرت، کاشی هر باالی در چوب برداشت

 قرار 5 و 4 ،3 اقدامات به مربوط های گروه در

 .دهید

 تقویم
 سر پیکانی نقطهزمانی که  تا را زولکین دندهچرخ 

 دررا  غذا روز یک دهنده نشان هندندا دو از یکی

ها  هدنداناین ) بچرخانیدنشان دهد،  سال پایان

 (.اند شده مشخص سبز-آبی های برچسب توسط

 

 بازیکن شروع کننده بازی
 هک بازیکنی به را بازی کننده شروع بازیکن نشانگر

 درامو در. است، بدهید کرده قربانی را چیزی اخیرا

 برای که بازیکنی به را یباز شروع نشانگر تساوی،

 .بدهید شود، می داوطلب بعدی قربانی

 ست به دست نمی شود.دبازیکن شروع،  نشانگر

 در کارگر یک دادن قرار با را آن توانید می شما

  بردارد. شروعمربوط به بازیکن  فضای

 شمارنده های امتیاز
 مسیر صفر یفضا در را خود شمار امتیاز بازیکن هر

 .ثبت امتیاز بگذارد



 

 چینش بازی

 اجزای زیر را رنگ از آن و کند انتخاب رنگ یک بازیکن هر

 :دریافت کند

 صفحه بازیکن 1

 شروع روشن تر آن،خود و با وجه  صفحه با را بازی بازیکن هر

 کند.  می

 کارگر 3

 بازی شروع های داریی کاشی

 و ها ساختمان ساختن آشکار جمله از) بازی چییدن از پس

به  و کنید مخلوط را شروع های دارایی کاشی ،(تاریخی آثار

عدد  2 بازیکن هر. عدد بدهید 4 بازیکن هر به صورت مخفیانه

. دیگر را از بازی خارج کندعدد  2و  نموده از آن کاشی ها را

 کرد، کاشی برای نگه داشتن انتخاب 2 بازیکن هر که وقتی

 در که را مواردی و نمایان کرده بازیکنان آن ها را برای دیگر

 بررسی برای. )دریافت کنند را است شده داده نشان ها کاشی

 کاشی بازیکنان.( کنید مراجعه 16 صفحه به آن ها اثرات دقیق

 آنها از برخی خود قرار دهند؛ مقابل در اولیه را دارایی های

 .شود استفاده بازی طول در تواند می اثری هستند که دارای

 بازیکن نشانگرهای

 :دارد خود رنگ از نشانگر 7 بازیکن هر

 ،معبد 3 از یک هر سفید رحلهم روی برعدد  1

 .فناوری بگذارید مسیر 4 از یک هر چپ فضای درعدد  1

 

 تاریخی بناهای و ساختمان ها

 تقسیم ستون به پشت 3 به را تاریخی بناهای و ها ساختمان

 و 2 عصر های ساختمان ،1 عصر های ساختمان - کنید

 .کنید مخلوط جداگانه صورت به را ستون هر. تاریخی بناهای

 

 یادبود فضاهای

 بنای فضاهای در را به رو تاریخی آثارکاشی  6

  کاشیها بقیه. صفحه بازی قرار دهید در یادبود

 به نیازی دیگر شما. بازی برگردانید جعبه به ار

 .ندارید ها آن

 

 

 

 

 

 

 ساختمان فضای

قرار  ساختمان فضاهای در باال به رو را 1عصر  ساختمانشش 

 بازی تخته کنار در را 2 عصر و 1 عصر های ستون. دهید

 .بگذارید

 نفره سه یا دو بازی

 ش بازینحوه چین ،باشید داشته بازیکن 4 از کمتر شما اگر

 قوانین این بازیصفحه  در نمادها این. خواهد بود متفاوت

 .کنند می یادآوری شما به را

 

 

 تاریخی بناهای

 :هستند کمتر تاریخی آثار معنای به کمتر بازیکنان

 ؛عدد قرار دهید 5 نفره سه بازی یک برای •

 عدد قرار دهید. 4 نفره دو بازی یک برای •

 جنگل

 ها،  زمین از گروه هر که است معنی نای به کمتر بازیکن

 4 تمام از استفاده جای به. دندار کمتری برداشتمیزان 

 :کنید استفاده زیر موارد از فقط گروه، هر از زمین

 نفره؛ سه بازی یک در عدد 3 •

 .نفره دو بازی یک در عدد 2 •

 خنثی کارگران

 قبل درست بازیکن، هر به اولیه دارایی کاشی توزیع از پس

 کارگران از د،نکن انتخاب خود  برای عدد 2 آن ها اینکه از

 روی انجام کار را فضاهای تا کنید استفاده دیگر های رنگ

 :کنید مسدود زیر قوانین طبق هادنده  چرخ

 و کنید مخلوطرا  شروع دارایی های کاشی مانده باقی. 1

 .بار در هر نوبت بکشید یک تصادفی، صورت به را آنها

 در خاص انجام کار فضای یک با شروع دارایی کاشی هر. 2

 غیرفعال کارگر یک. در ارتباط است دنده چرخ 5 از یکی

 .دهید قرار انجام کار فضای آن در

 قرار دنده چرخ این روی که است ریکارگ اولین این اگر. 3

 انجام کار فضای در نیز دوم غیرفعال کارگر یک گیرد، می

نداشته  ای شماره اگر حتی) دهید ارقر دنده همان مخالف

چیچن ایتزا  چرخ دنده روی بر قانون این: استثنا(. باشد

 .شود نمی اعمال

، به گیرندب قرار کارگران خنثی تمام شما که زمانی تا. 4

 یک درعدد  6: هیددکشیدن کاشی های دارایی اولیه ادامه 

 . نفره دو بازی یک درعدد  12 یا نفره سه بازی

 می باقی ها دنده چرخ در بازی پایان تا خنثی کارگران

 جای به بازیکنان نشانگر از توانید می شما عوض در. مانند

 حقیقی بازیکنان مربوط به قطعات تا کنید استفاده کارگران

 .کنید جدا خنثی قطعات از را

 :مثال

 شما که دهد می نشان کاشی این

 فضای  در را خنثی کارگر یک باید

 قرار پالنکو 5انجام کار شماره  

 خنثی کارگر اولین این اگر .دهید

 پالنکو دنده چرخ روی که است

 همچنین شما ،می شود داده قرار 

 در خنثی دیگر کارگر یک باید

  قرار پالنکو انجام کار صفر فضای 

 .دهید

 



   

 :است مرحله سه یا دو دارای بازی دور هر

 شروعازیکن ب با زیبا .کنند می بازی را نوبت خود بازیکنان. 1

 عقربه جهت درنوبت بازیکن های دیگر،  و کننده آغاز می شود

 می چرخد. ساعت های

 کسب درآمد و تغذیه کرده را کارگران غذا، یک روز در. 2

 اوقات، اغلب. دارد وجود بازی هر در غذا روز 4 فقط. کنید

 .کرد خواهید عبور مرحله این از شما

 زولکین مرکزی دنده چرخ حرکت معموال .تقویم پیشرفت. 3

 فضای در کارگر یک اگر. است روز یک نشان دهنده گذر

دارنده نشانگر بازیکن شروع  زمان این در باشد، شروعبازیکن 

 .کند می تغییر

 .ندا شده داده شرح ادامه در موارد این همه

 یک به مربوط که رسد می پایان به دوم عصر از پس بازی این

 کسی هرلکین است. زو مرکزی دنده چرخکامل  دور چرخش

 .استبازی  برنده آورد، دست به را پیروزی امتیاز بیشترین که

 نوبت بازیکنان
های ساعت  عقبدر جهت  و کنیدآغاز  شروع بازیکن بابازی را 

 .نوبت ها را ادامه دهید

 :دهید انجام را زیر موارد از یکی باید خود تنوب شما در

به  و بگذاریدبازی  در صفحه را کارگراندلخواه،  تعداد به •

 .بپردازید ذرت یرمقداازای آن 

 دنده چرخروی  از راان خود کارگری از دلخواه تعداد هر: یا •

 .دهید انجام مربوط به آن ها را اقدامات و بردارید ها

 را آنها از برخی یا و کنید ذاریجایگ را کارگران بایدیا  شما

 ازی نکنید.ب را خود نوبت توانید نمی شما. کنید انتخاب

 و کرده ذاریجایگ را کارگران تعدادی از توانید نمی همچنین

 .کنید انتخاب را تعدادی دیگر

 به همیشه بازی این در شما نوبت اولین: باشید داشته توجه

 هیچ شما زیرا شود می گرفته نظر در ذاریجایگ عنوان

 .ندارید انتخاببرای  ها دنده چرخ در یکارگر

 ذرت طلب کردن
 داشته کمتر یا ذرت 2 تعداد اگر ،تاننوبت ابتدای شما در

 ذرت، طلب کردن برای. کنید ذرتطلب  می توانید باشید،

 از عدد 3 و از دستتان خارج کرده را خود های ذرت تمام

داشته  ذرت 3 تا زمانی که دقیقا یعنی) بردارید مخزن اصلی

 را انخدای شما حماقت(. بگیریدذرت  مخزن اصلی ازباشید، 

. افول کنید معبد سه از یکی از باید شما و کند می خشمگین

. کنید مراجعه( 10 صفحه) معبد بخش به بیشتر جزئیات برای

 و کنید ذاریجایگ کارگر یک تا باشید نداشته ذرت شما اگر

طلب  باید باشید، نداشته ها دندهچرخ  روی یکارگر هیچ شما

 .کنید ذرت

 کارگران دادن قرار
 بازی طول در است ممکن و کنید می شروع کارگر هس با شما

 کارگر یک حداقل باید شما. آورید بدست یبیشترکارگران 

 در هنوز نه و دنده چرخ یکبر روی  نه)داشته باشید  مجاز

 .کنید ذاریجایگ راآن )ها(  تا( مخزن اصلی

( برداشتن جای به)کارگر جایگذاری کنید  بخواهید شما اگر

 )ها( دنده چرخ روی را خود مجاز کارگر چند یا یک باید شما

  قرار خود نوبت در را کارگر چندین توانید می شما. دهید قرار

 .جایگذاری کنید را آنها همه است ممکن حتی و داده

 و کنید انتخاب را دنده چرخ یک کارگر، یک دادن قرار برای

 اشغال نشده انجام کار فضای در را خود مجاز کارگران از یکی

جام کار عدد ان فضای ترین پایین. )دهید قرار عدد کمترین با

 (صفر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مثال

 پالنکو دنده چرخ در را کارگر یکدر نوبت قبلی خود  قرمز

 قرار 1انجام کار  فضای در حاضر حال در است که داده قرار

 دندهچرخ  در راخود  کارگران دارد قصد اکنون سبز. دارد

کار صفر را اشغال  انجام فضای باید کارگر اول. دهد قرار پالنکو

عدد و اشغال نشده  کمترین دارای شرط فضای صفر زیرا ند.ک

 زیرا قرار گیرد. 2 انجام کار فضای در باید ین کارگردوم است.

  سوم کارگر خواهد می او. است شده اشغال 1 انجام کار فضای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مثال

 :کند پرداخت ذرت 5 باید سبز باال مثال در

 

 

 

 را ها آن تواند نمی او اما ،است مجاز کارگر چهار دارای سبز

 هزینه ذرت عدد 3 حداقل چهارم کارگر دادن قرار. دهد قرار

 .کند پرداخت را آن تواند نمی سبز دارد که

 :2 مثال

. 

سوم  کارگر تواند می قرمز ذرت. 8 در مجموع .(1+ )+ 4) در بر دارد

کارگر مجاز دیگری در دسترس  هیچ او اما خود را هم جایگذاری کند.

 ندارد.

 .جایگذاری کنید کارگری بیشتر از بضاعت خود وانیدشما نمی ت

 .کنید جایگذاری صفر کارگر نمی توانید شما

 حاضر حال در شما زیرا) کنید جایگذاری را کارگرانی باید شما اگر

 را کار این توانید نمی شما و( ندارید ها چرخ دندهدر  کارگری هیچ

 داده توضیح باال در که همانطوراگر ذرت کافی نداشته باشید،  کنید،ن

 .کنید طلب ذرت باید ابتدا شد

 فضای یک چیچن ایتزا و پالنکو چرخ دنده های بین همچنین: نکته

 صورتی در توانید می شما. دارد وجود انجام کار به نام بازیکن شروع

 بگذارید. درست آنجا در کارگر هنوز اشغال نشده است، یک که

می  قرار انجام کار صفر فضای در را کارگر یک شما که همانطور

  ببینید. را (10 صفحه) بیشتر جزئیات برای. ددهی

 کارگران انتخاب و برداشتن

می  باشید، داشته ها چرخ دنده از یکی در کارگر یک حداقل اگر

 هنگام. کنید انتخاب را کارگران آن ها، دادن قرار جای به توانید

. بردارید ها دنده چرخ از را خود کارگر چند یا یک کارگران، انتخاب

 را خود شده داده قرار کارگران همه یا و برخی یکی، وانیدمی ت شما

 .کنید انتخاب

 انجام را زیر موارد از یکی می کنید، انتخاب که کارگری هر برای

 :دهید

 .کنید استفاده بود ایستاده شما کارگر که محلی اقدام از •

کنید.  استفاده دنده چرخ همان روی بر پایین شماره با اقدام یک از •

 توانید می شما. )عقب پرداخت کنید رو به مرحله هر برای ذرت 1 اما

 آن فضای دیگری کارگر آیا اینکه گرفتن نظر در بدون را کار این

 (دهید کرده است یا خیر، انجام  اشغال را تر پایین شماره با انجام کار

 (.بردارید را کارگر اینکه مگر) ندهید انجام کاری هیچ •

ترتیب . دهید انجام متوالی صورت به را خود شده انتخاب اقدامات

 ها به اختیار خودتان است. این انتخاب

 مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب را آنها از برخی باید او بنابراین ندارد، مُجازی کارگر هیچ قرمز

را  2 انجام کار فضای در موجود کارگر گیرد می تصمیم او. کند

. همراه خواهد داشت به ذرت 1 و سنگ 1 او برای کند که انتخاب

 او حاضر حال در و هم بدست آورد سنگ دیگر خواهد یک می قرمز

 فضای از را خود کارگر او. است بدست آورده آن گرفتن برای راهی

یعنی  ،2 اقدام از استفاده برای را ذرت 1 و بر می دارد 3 انجام کار

 کارگر پس خواهد، نمی او چوب. پردازد می ذرت 1 و سنگ 1 گرفتن

 انتهای در تواندب تا) گذارد می چرخ دنده باقی روی بر را خود ومس

. رسد می پایان به ذرت 1 و سنگ 2 با اونوبت (. کند پیشرفت دور

 .(کرد صرفم را اولی اما کرد، دریافت ذرت 2 او)

ی ذرت قرمز اگر. است مهم نوبت خیلیترتیب و  که باشید داشته توجه

 قادر برداشت، 3 نجام کارا فضای از را خود کارگر که زمانی نداشت.

 او. نبود 2 اقدام انجام برای کارگر آن از استفاده هزینه پرداخت به

 .(هیچ عمل دیگری یا) کندناستفاده  3 عمل از تا می شد مجبور

. دهد قرار یاکسچیالن در را خود

صفر را انجام کار  فضای بایدلذا 

 اشغال کند.

  :ذرت هزینهو  کارگران دادن قرار

 میزان عدد به را ذرت مبلغ •

 .کنید پرداخت انجام کار فضای

ی که کارگران تعداد به همچنین •

 نرخبا توجه به  قرار می دهید و

 صفحه بازی در شده داده نشان

. باید هزینه پرداخت کنید خود

 میزان بولد، با فونت عدد: نکته

 پرانتز وندر عدد. است هزینه کل

در   کارگر آن کردن اضافه هزینه

 .است خاصبه موارد 

 

 
 کارگران دادن قرار برای ذرت 2 •

 .2 و 0 ،0 فضاهای در خود

 .کارگر 3 دادن قرار برای ذرت 3 •

 

 در را کارگر دو قرمز که هنگامی

 دهد، می قرار وپالنک چرخ دنده

را  4 و 3 انجام کار فضای باید

 ذرت 3 رگرکا اولین. اشغال کند

 وداشته (( 0+ )+ 3) هزینه

 هزینه ذرت 5، کارگر دوم



 

 رایگان عمل انتخاب

مال این اع. هستند رایگان اقدامات عدد بیشترین با انجام کار فضاهای

 چیچن ایتزا در 10 عمل و 7 و 6 اقدامات ها، دنده چرخ اکثر در

 انتخاب رایگان عمل فضای یک از را کارگری شما که هنگامی. است

 پرداخت بدون را آن به مربوط اقدامات از یک هر توانید می کنید،

 .دهید انجام اضافیهزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمدن که است متفاوت محل یک دهنده نشان چرخ دنده هر

 را خاصی اقدامات ها دنده چرخ. یافته است در آن توسعه مایا

 .است یک عدد دارای عمل هر و دهند می ارائه

 می انتخاب چرخ دنده یک از را کارگر یک شما که هنگامی

 که انجام کاری فضای توسط که را اقداماتی می توانید کنید،

 می شما همچنین،. دهید انجام بود، ایستاده آن در کارگر

از  اقدام یک مرحله، هر به ازای ذرت یک پرداخت با توانید

 هیچ توانید می همچنین شما. دهید انجام قبلی را مراحل

 .ندهید انجام اقدامی

 و دارند بیشتری ارزش باالتر شماره با اقدامات کلی، طور به

 به زولکین های دنده چرخ از چرخش هر با شما کارگران

 .روند می مطلوب موقعیت سمت

 مصالح
 را مصالح از برخی بازیکنان است ممکن اقدامات انجام هنگام

یکی از مصالح  که هنگامی. بدهند دست از یا بیاورند و دست به

 مخزن اصلی از را شده مشخص قطعه کنید، می را دریافت

 اقدامات از برخی. دهید قرار خود مقابل در را آن و برداشته

 نشان قطعات هزینه، پرداخت هنگام دارند. در برهزینه هایی 

 را ای هزینه اگر. برگردانید مخزن اصلی به را شده داده

 چوب،. دهید انجام عمل مربوطه را توانید نمی نکنید، پرداخت

 های مکعب با ها آن. شوند می نامیده "منابع" طال و سنگ

 .شوند می نشان داده چوبی

 :مصالح لیست

 .دهد می نشان را ذرت یک

 .دهد می نشان را چوبیک 

 .دهد می نشان را سنگیک 

 .دهد می نشان را طالیک 

 چوب، فقط. دهد می نشان منبع مکعب یک

 ند.نیست نبلوری جمجمه و ذرت. هستند منابع طال و سنگ 

 .دهد می نشان را نبلوری جمجمه

 تقویم تپیشرف

 چرخ ،دادند انجام را خود نوبت بازیکنان تمام اینکه از بعد

می  ساعت های عقربه جهت در روز 1زولکین  تقویم دنده

 پیش بهانجام کار  فضای 1 را کارگران همه کار این. چرخد

 .برد می

 بیشتر در 7) عدد بیشترین با انجام کار فضای در که یکارگر

زا( بوده است، از روی چرخ چیچن ایت در 10 ها، دندهچرخ 

 بازیکنان دنده خارج شده و به نزد مالک خود بر می گردد.

می گردند،  بازنزدشان  به ی کهکارگران سوی از اقدامی هیچ

 برای انجام ندارند.

خارج  دنده چرخ از اینکه از قبل خود کارگر از باید شما: توجه

 .کنید استفاده شود،

 

 ها وریافن

 مزایایی هافناوری  دهید، می انجام خاصی اقدام ماش که بار هر

( 12 صفحه) "وریافن" بخش در مزایا این. کنند می اعمال را

 .است شده داده شرح کامل طور به

 مختلففناوری مسیر  4 دارای بازی صفحه درفناوری  جدول

 در شما که هنگامی. است فضا پنج دارای یک هر که است

 پیشبرد برای را مسیر این از یکی د،کنی می پیشرفتفناوری 

 .کنید می انتخاب

 مکعب 1 باید شما ،1 سطح به شروع فضای از پیشبرد برای

 .کنید پرداخت( طال یا سنگ چوب، از)

 سطح تا 1 سطح از پیشبرد برای

  کنید پرداخت مکعب 2 باید شما ،2

 منبع نوع از یک تواند می که)

 (.باشد مختلف نوع 2 یا 

  2 سطح از دپیشبر برای

  3 باید شما ،3 سطح به

 . کنید پرداختمکعب 

 حداکثر میزانی  3 سطح

 توانید می شما که است

  هنوز شما اما بروید، 

  اقدام از توانید می هم

 برایفناوری  پیشرفت

  جایزه آوردن دست به

 :کنید استفاده

 1 باید ،"می کنید پیشرفت"3 سطح در شما که هنگامی

 مشخص پاداش. کنید تمکعب پرداخ

 .کرد خواهید دریافت فورارا  شده 

  3 سطح فضای در شما نشانگر

 یک از که بار هر و ماند می باقی

 استفادهفناوری  در پیشرفت اقدام

 .شود می باز شما برای گزینه این کردید

. از روی چرخ دنده ها خارج نمی شوند خنثی کارگران: توجه

 میباقی  ها دنده چرخ بر روی بازی تمام طول در ها آن

 فضای یک آنها اوقات گاهی که است معنی بدان این. ماندند

 می کنند. "مسدود"ی عدد چهی با انجام کار را 

 

 

 

 

 دنده چرخ فعلی هدندان روی را آن ومخزن اصلی بردارید 

 فضای در یکارگر اگر دیگر، سوی از. دهید قرار زولکین

 تقویم پیشرفت برای قوانین ،داشته باشد وجود شروعبازیکن 

 بازیکن فضای بخش به بیشتر جزئیات برای. هستند متفاوت

 .کنید مراجعه( 10 صفحه) شروع

 

 

 تاریخی بناهای و ها ساختمان
 بناهای و ها ساختمان ساخت امکان شما به اقدامات برخی

 دارای تاریخی بنای یا ساختمان هر. دنده می را تاریخی

 شده داده نشان چپ سمت باال گوشه در که است ای هزینه

 بایدبسازید،  بنای یا ساختمان یک خواهید می اگر. است

 را الزم منابع اگر. بپردازید را شده دهدا نشان دقیق هزینه

 .بسازید را آن توانید نمی باشید، نداشته

 ،می سازید یادبود بنای یک یا ساختمان یک که هنگامی

 بازی صفحه از را کاشی کنید، پرداخت راساخت آن  هزینه

 .دهید قرار خود مقابل در را آن و بردارید

 :مثال

 انجام را ساخت اقدام باید ساختمان، این ساخت برای بازیکن

 .کند پرداخت طال مکعب یک و سنگ مکعب یک و دهد

 بازی ابتدای از دسترس قابل آثار تمام

  یک که هنگامی. هستند مشاهده قابل 

  ،برمی دارید را تاریخی بنای بازیکن

 .شود نمی آن جایگزین چیزی

 بازیکنان نوبت بین حال ، این با ها ساختمانمحل خالی 

 یساختمان اگر شما، نوبت ایانپ در. می شوند پر دوباره

پر  جدید های ساختمانرا با  خالی فضاهای باید ساختید،

 .کنید

 دسترس در 1 عصر های ساختمان تنها بازی اول نیمه در

 1 عصر های ساختمان تمام بازی، این اواسط در. بود خواهند

 و بازی خارج شده از اند، مانده باقی بازی صفحه در که

. ها وارد می شوند ساختمان ردیف به 2 عصر های ساختمان

 دسترس در 2 عصر های ساختمان فقط بازی، دوم نیمه در

 .بود خواهند

 تاریخی بناهای و ها ساختمان بخش به بیشتر اطالعات برای

 (.11 صفحه) کنید مراجعه

 هیچ که صورتی در

 فضای روی بر یکارگر

 قرار بازی کننده شروع

 از ذرت یک نگرفت،

 مخزن



  

 پالنکو

 چوب یا غذا دهد می اجازه شما به پالنکو

 ،3 ،2 اقدامات. کنید برداشت جنگل از را

 کاشی است که برداشت به مربوط 5 و ،4 

 فضای می دهید. قرار طول چینش بازی، روی صفحه بازی در شما

 که حالی در برای برداشت دارد، ذرت های کاشی تنها 2 انجام کار

 های کاشی روی بر چوب های برداشت کاشی با 5 و 4 ،3 اقدامات

 .شوند می آغاز ذرت

 کنید، می استفاده برداشت اقدامات این از یکی از شما که هنگامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 امکان شما به که باشید 2 سطح کشاورزیفناوری  دارای اینکه شما

 برداشت حتی کاشی اینکه بدون کنید. برداشت ذرت که دهد می

 (.باشد دسترس در ذرت

 برداشت به سراغ چوب پس از برداشت باید شما ،5 و 4 ،3 اقدامات در

 کاشی می کند، تنها استفاده فضا این از که بازیکنی اولین. بروید ذرت

 بازیکن یک که هنگامی. خواهد بود برای برداشت او موجود چوب

 این که بعدی بازیکن برای ذرت کاشی بر می دارد، را چوب کاشی

 .گیرد می قرار دسترس در کند، می انتخاب را عمل

 کاشی: برسید ذرت به جنگل سوزاندن با یدتوان می همچنین شما

(. برگردانید جعبه به را آن. )بردارید باالی ستون از را چوب برداشت

از  شده مشخص ذرت به میزان و بردارید را برداشت ذرت کاشی

به  معابد از یکی در گام یک اکنون باید. مخزن اصلی دریافت کنید

. اید کرده خشمگین را بزرگان شما زیرا کنید. سمت پایین حرکت

 .(کنید مراجعه 11 صفحه به بیشتر جزئیات برای)

 می توانید شما دسترس باشد، در ذرت و چوب کاشی عمل دو هر اگر

 .کنید انتخاب آنها بین

 شما برداشت های کاشی برای می توانند تاریخی آثار از بعضی: نکته

 جلوی خود در بازی پایان تا را آنها پس بدهند، شما به را یامتیازات

 می را جنگل یک که هنگامی باشید داشته یاد به. )دارید نگه

 .(دارید نگه را ذرت کاشی و بریدب بین را از چوب کاشی سوزانید،

 

 کنید. دریافت ذرت 3. ماهی صید

 ماهی های توکن دارای بازی این)

 برای ذرت از شما بنابراین نیست،

 ماهیگیری از که ییغذا دادن نشان 

 ندارد، کاشی هیچ عمل این.( کنید استفاده اید آورده دست به 

 .کرد نابود را آن توان نمی بنابراین

 

  عدد 4 بردارید تا ذرت کاشی یک

 .دریافت کنید ذرت

 

 ذرت 5 تا بردارید ذرت کاشی یک

 چوب کاشی یک یا آورید بدست

 .بدست آورید چوب 2 تا بردارید

 کاشی یک یا کنید، دریافت ذرت 7 تا بردارید ذرت کاشی یک

 بدست چوب 3 تا بردارید چوب

 .آورید 

 

  ذرت 9 تا بردارید ذرت کاشی یک

  چوب کاشی یک یا آورید بدست

 .دریافت کنید چوب 4 تا بردارید

 

 را  پالنکو دنده چرخ اقدامات از یک هر

  از نیستید مجبور شما. )دهید انجام

 .(کنید استفاده پایین شماره با اقدام یک

 :مثال

 کارگر او. کند انتخاب را کارگرانش تا است گرفته تصمیم قرمز

 واهدخمی او زیرا کند، می در جای خود رها 1 انجام کار فضای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام  فضای موجود در کارگر او. ردبب پیش اقدام یک را آن

 2 تا کند برداشت چوب کاشی یک تا دارد میرا بر  3 کار

 بنابراین ،دارد ذرت برداشت به مایلت قرمز. آورد بدست چوب

 را جنگل تا کند می استفاده 4 انجام کار فضای کارگر از او

 گام یک را خود نشانگر او. کند برداشت را ذرت 7 و بسوزاند

 .دهد می حرکترو به پایین  معابد از یکی روی بر

 به برای کارگر دو این از استفاده به مایل قرمز کنید فرض

 کارگر که هنگامی. بزرگان باشد شمخ بدون ذرت آوردن دست

 کاشی گرفت، را چوب برداشت کاشی 3 انجام کار فضای

 برای را ذرت 1 تواند می قرمز. مشخص می شود ذرتبرداشت 

 فضای عمل انجام جهت 4 انجام کار فضای کارگر کردن فعال

 آنجا از. کند پرداخت بزرگان خشم بدون ذرت 5 برداشت و 3

 آورد، می دست به راذرت  5 و پردازد می راذرت  1 قرمز که

ذرت اضافه به پایان می  4کار خود را با بدست آوردن  او

 اینکه از قبل باید او حال، این با باشید، داشته توجه. رساند

 نمی او بنابراین کند، پرداخت بردارد، هزینه آن را را کاشی

 داشته ذرت 1 حداقل اینکه مگر دهد، انجام را کار این تواند

 .باشد

 یاکسچیالن

 ارزش با اقالم انواع یاکسچیالن های کوه

 از طال معدن، از سنگ جنگل، از چوب: دهند می ارائه را

 موارد این. آبشارها زیر در پنهان بلورین های جمجمه و معدن،

 .دریافت می شوند مخزن اصلی از اقدامات انجام هنگام

 

 .چوب 1 دریافت

 .ذرت 1 و سنگ 1 دریافت

 .ذرت 2 و طال 1 دریافت

 .بلورین جمجمه 1 دریافت

 .ذرت 2 و سنگ 1 طال، 1 دریافت

 چرخ  روی بر اقدام از یک هر انجام

 نیستید مجبور شما). یاکسچیالن دنده

 .(کنید استفادهتر  پایین شماره با اقدام یک از

 13 تنها شد، ذکر قطعات به مربوط بخش در که همانطور

 13 جمجمه آنکه از پس. دارد وجود بازی در بلورین جمجمه

 و طال سنگ، چوب،. ندارد اثر دیگر ام4 اقدام شد، ام برداشته

اجزای یکی از این منابع به اتمام  اگر. هستند نامحدود ذرت،

 پیدا کاال این دادن نشان برای مناسب جایگزین یک ،رسید

 .کنید

 تیکال
 فناوری  و معماری توسعه مرکز یکالت

 ساخت امکان شما به اقدامات این. است

 فن آوری مسیر در پیشرفت یا ها ساختمان

  در بردارند ای هزینه ها پیشرفت. دهد می را

 .شود پرداخت طال یا سنگ چوب، از باید که

 

 وریافن یک در سطح یک

  مناسب تعداد و کنید پیشرفت

  را 7 صفحه. )نیدک پرداخت را مکعب

 (ببینید

 

 مربوطه هزینه و بسازید ساختمان یک

 را پرداخت کنید.

 

 .پیشرفت کنیدفناوری  سطح 2 یا 1

  دو در بار یک سطح می تواند 2)

 .( باشد مسیر یک در دوبار یا مسیر

 .کنید پرداخت را پیشرفت هر برای مناسب هزینه

 و کنید انتخاب گروه آن در را فضا چهار از یکی

 اگر. کنید برداشت ی ستون، یک کاشی باال از

 در که چوبی مقدار اید، برداشته را چوب کاشی

 .دریافت کنید را است شده داده نشان آن عمل

که  ذرتی را مقدار برداشتید، ذرت کاشی یک اگر

در  اگر. در تصویر درج شده است، دریافت کنید

 شده برداشته از قبل ها کاشی تمام این گروه

  مگر) یدکن استفاده عمل این از توانید نمی اند،



 

 هزینه و تاریخی بسازید بنای یک یا ساختمان دو یا یک

 اشم اگر مربوطه را پرداخت کنید.

 توانید می بسازید، ساختمان دو

 برای را خود معماری هایفناوری 

 بدون باید آنها از یکی اما استفاده کنید. دومین بنا یا اولین

 .شود ساخته معماری هایفناوری 

. شود نمی اعمال تاریخی آثار به هرگز معماری هایفناوری )

 .(کنید نگاه12 صفحه به

 بدهد، معماری جدیدفناوری  یک شما به اول ساختمان اگر

دوم  ساختمان به را (دیگری چیز هر )و اثر این توانید می شما

 اولین ساختمان در معماری اثر هیچ اما همچنان اعمال کنید.

 منبع یک شما به ساختمان اولین اگر از. شود نمی استفاده

 ساختمان ساخت در منبع آن از توانید می شما شود، داده

 یک اقدام بدهد، شما به اول ساختمان اگر. یدکن استفاده دوم

 .دهید انجام را اقدام این ساختمان بعدی، ساختن از قبل

 یک کار این هزینه. کنید مختلف صعود معبد دو در گام یک

 بیشتر اطالعات برای. استمکعب 

 .کنید مراجعه معابد بخش به

 

  دنده چرخ در را اقدامات از یک هر

 مجبور ماش. )دهید انجام تیکال

 پایین شماره با اقدام یک از نیستید 

 .(کنید استفاده

 :مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 او بنابراین است، هزینه کردن برای چوب چند دارای زرد

 تیکال دنده چرخ در را خود کارگر دو هر تا گیرد می تصمیم

 سطح به فناوری 2 پیشبرد برای 3 اقدام از او. کند انتخاب

 پرداخت برای هر کدام از آن ها چوب 1 و کند می استفاده اول

 استفاده ساختمان دو ساخت برای 4 اقدام از او سپس. کند می

 ساختمان دو ،خاتمه می دهد خود نوبت به او که هنگامی. کند

فضاهای  جایگزین را دو این تا بر می دارد 1 عصر ستون از را

 .کندخالی ساختمان در صفحه بازی 

 پیشرفت تکنولوژی یک در سطح 2 تستوان می زرد: توجه

 دو هر ساخت برای چوب کافی اندازه به او آن از پس اما ،کند

 .نداشت ساختمان

 وکسمالا

  یک اینجا در. است تجاری مرکز اوکسمال

  در و بزرگان پیشنهاد بدهد به تواند می بازیکن

 .کند شرکت بازار در مختلف تجاریفعالیت های 

 

 

 کار این هزینه. کنید صعود معبد یکدر 

 به بیشتر اطالعات برای. است ذرت 3

 .کنید مراجعه( 10 حهصف) معابد قسمت

 

 

  و خواهید ذرت می که بار چند هر

 توسط ارز نرخ کنید. مبادله را منابع

 مسیر کنار در) منابع مبادله جدول 

 .شده است داده( پایینفناوری  

 :احتمالی تبادل های نمونه از برخی

 

 

 

 

 

 

 مخزن از را خود رنگ از کارگر یک

 مقابل در را آن و اصلی بردارید 

 اینکه از پس عمل این. دهید قرار خود 

 .ندارد خود را داشته باشید، دیگر اثری کارگر 6 همه

 

  را آنهزینه  و بسازید ساختمان یک

  مانند تقریبا کار این. بپردازید ذرت با

 ،است تیکال دنده چرخ در ساز و ساخت

 2 شما منابع، های مکعب با پرداخت جای به اینکه جز به 

 باید شما. کنید می پرداخت نیاز مورد نبعم هر به ازای ذرت

 توانید نمی شما. کنید پرداخت ذرتهزینه را با  کامل طور به

 .کنید پرداخت منابع با را هزینه از بخشی

 بود یاد بنای یک ساخت برای اقدام این از توانید نمی شما

 .کنید استفاده

 :مثال

 .یدکن پرداخت ذرت 4 ها، ساختمان این از یکی ساخت برای

 

 پالنکو، دنده روی چرخ را عمل یک

 اوکسمال یا تیکال یاکسچیالن، 

 هزینه ذرت 1 کار این. دهید انجام 

در بر  شده انتخاب عمل ازکه  ای هزینه هر بر عالوه)دارد  

 چیچن ایتزا چرخ دنده اقدامات که باشید داشته توجه(. دارد

 .ندنیست دسترس در اینجا در

 را  وکسمالا دنده چرخ از اقدام یک

 که نیستید مجبور شما. )دهید انجام

 این با. کنید استفاده کوچکتر اقدام از

 را ذرت 1 هستید مجبور کنید، انتخاب را 5 اقدام اگر حال، 

 .(بپردازید است، شده تعیین اقدام این توسط که

 ایتزا چیچن
  رد. است یمقدس محل چیچن ایتزا

 بلورین جمجمه توانید می شما اینجا

 .کنید کسب درآمد و قرار دهید را خود

 بلورین جمجمه یک برای جایی عمل هر

 این روی را عمل یک که هنگامی. دارد

 که بیضی درون را نبلوری جمجمه یک باید دهید، می انجام قسمت

 ای جمجمه دیگری شخص اگر. دهید قرار است عمل آن به مربوط

 را عملآن  توانید نمیشما  ،باشد داده قرار محل آندر  بلق از را

 هر در بار یک تواند می تنها عمل هر دیگر، عبارت به. دهید انجام

 .شود استفاده بازی

در فضای  را جمجمه دهید، می انجام را اقدامی که هنگامی

 :کنید دریافت آن را پاداشفورا  و داده جایآن عمل 

 

 پیروزی، تامتیازا از مشخصی تعداد

 

 صعود  خاص معبد یک روی بر گام یک

 کنید

  چوب،) خود انتخاب به منبع یک اوقات گاهی و

 بردارید. (طال یا سنگ،

 :خوشنود می کند را خاصی معبد بزرگ عمل هر

 

 .دارد چپ سمت در ای قهوه معبد کچا

 

 .دارد وسط در زرد معبد کوئتزال کوتال

 

 .است راست سمت در سبز معبد دارای کوکول کان

 :مثال

 

 

 

 

 

 

. دهد جای ایتزا چیچن در را نبلوری جمجمه خواهد می قرمز

 یک به نیاز او. دارد می بر انجام کار فضای از را خود کارگر او

 استفاده برای او بنابراین دارد، دیگرش های برنامه برای طال

 در را نبلوری جمجمه یک او. پردازد می ذرت 6 اقدام، این از

 او. کند می دریافت را پیروزی امتیاز 8 و دهد می جای بیضی

 یک و دهد می حرکت مرحله یک را خود سبز معبد نشانگر

 .گیرد می (طال مثال خود) انتخاببه  منبع مکعب

 انجام کار فضای دارای ها چرخ دنده دیگر مانند ایتزا چیچن

 بر ی رااقدام گونه هر دهد می اجازه شما به که است( 10)

 .دهید انجام اضافی ذرت پرداخت بدون دنده چرخاین  روی



   

 5 شماره عمل. کنید حرکت معبد یک روی بر قدم یککه 

  دو روی بر گام یک تا دهد میرا  امکاناین  شما به تیکال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کنید حرکت مختلف معبد

 مثال:

 و است داده قرار بازیکن شروع فضای در را گرکار یک سبز

 خود کارگران تا گیرد می تصمیم قرمز. است قرمز نوبت اکنون

 ،را انتخاب کند 6 انجام کار فضای کارگراو  اگر. کند انتخاب را

 درموجود  کارگر. )به جلو ببرد روز را 2 تقویم تواند میسبز 

 چرا کند؛ یریجلوگ کار این از تواند نمی 7 انجام کار فضای

.( شد خواهد صرف نظر از هر چیزی از صفحه بازی خارج که

 کند را رها 6 انجام کار فضای کارگر که گیرد می تصمیم قرمز

 او. کند جلوگیری تقویم به سبزدادن بازیکن  سرعت از تا

 نمی او زیرا گزیند می بر 7 انجام کار فضای در را خود کارگر

 .د از صفحه خارج شودتا آن کارگر بدون تولی خواهد

 سرعت باشد، بازی نهایی مرحله این که صورتی در: توجه

 هیچ شما به طریق چرخ دنده زولکین از بازی بخشیدن به

بازیکن  فضای از  توانید می هم هنوز شما اما. دهد نمی مزیتی

 که کرده استفاده شده انباشته ذرت آوری جمع برای شروع

 هر. کنید استفاده خود کارگران تغذیه رایب آن از توانید می

محاسبه می  نهاییگیری  امتیاز در شمابه  مانده باقی ذرت

 .شود

 

 

 

 

 

 صورت در تنها را عمل این توانید می شما صورت، هر در

( تیکال در مکعب 1 یا اوکسمال در ذرت 3)کردن  هزینه

 برای اضافی پرداخت امکان شما به عملی هیچ. کنید استفاده

 .دهد نمیدر معابد  را اضافی)های(  رکتح

 بازیکن یک توسط تواند می تنهاباالترین مرحله  معبد، هردر 

 برسد، آخر مرحله به بازیکن یک که هنگامی. شود اشغال

 یبازیکن که آن مگر) قرار  بگیرد آنجا تواند نمی دیگر هیچکس

 می معبد در دیگر مراحل تمام(. کند خشمگین رابزرگان قوم 

 .دنشو گذاشته اشتراک به دنانتو

 بالفاصله رسیدید، معبد یک یباال قله به شما که هنگامی

 به تواند می این. بچرخانید باال سمت به را خود صفحه بازی

چرخ  به بخشیدن سرعت برای توانایی از استفاده اجازه شما

 صفحه اگر. )بدهد بازی هر در بار یک از بیش زولکین را دنده

 مزیت این است، به سمت روشن تر خود اضرح حال در شما

 (.از بین می رود

 جابجا کنید را شروعبازیکن  نشانگر

 شروعبازیکن  نشانگر ،نمایید انتخاب را عمل این شما اگر

 نشانگر حاضر حال در اگر. می دهد تغییر را دست همیشه

 سمت بازیکن به را آن باید ،در دست شما باشد شروعبازیکن 

تا زمانی که  شما که است معنی بدان این) خود بدهید چپ

(. دیگری این عمل را انتخاب کند، نفر آخر خواهید بود بازیکن

 می را کننده شروعنشانگر بازیکن  شما صورت، این غیر در

 این دوباره کسی تا .شود می شروع بازیکن به تبدیل و گیرید

 بازیکن نشانگر ی است کهراه تنها این. کند انتخاب را عمل

  .دهد تغییر را ها دست تواند می شروع

 تقویم پیشرفت

 می شما اما کند، می پیشرفت روز یک تقویم معمول طور به

همراه  امتیاز این. روز جلو ببرید 1 جای به روز 2 را آن توانید

 :هایی است محدودیتبا 

 نمی خود رو به باال باشد،  تر تیرهاز سمت  شما صفحه اگر •

 امتیاز این از که هنگامی. کنید استفاده یازامت این از توانید

 تغییر شتر تیره طرف به را خود صفحه باید کنید، می استفاده

 قله به اگر. )اید کرده استفاده آن از که دهد نشان تا دهید

 همانطور. بچرخانید مجددا را آن توانید می برسید، معبد باالی

 .برگردانید را آن است، شده داده توضیح "معابد" بخش در که

 را کارگرانی تا نکنید استفاده امتیاز این از می توانید شما •

 به. دیبردار صفحه خارج می شوند را از معمول طور به که

 از یکی از 6 انجام کار فضای در کارگر یک اگر ،دیگر عبارت

 چیچن دنده 9 انجام کار فضای یا و کوچکتر دنده چرخ چهار

 استفاده امتیاز این از نمی توانید شما ،باشد داشته وجود ایتزا

 .کنید

 به زمان بازی دادن سرعت امتیاز از توانید نمی شما اگر حتی

 فضای انتخاب دیگر مزایای تمام هم هنوز شما کنید، استفاده

 .کرد خواهید دریافت را شروعبازیکن 

 وجود غذا روز از جلوگیری برای امتیاز این از استفاده امکان

شما  باشد، غذا روز یک زولکین هدندان روی بعد روز اگر. ندارد

 جدید دور اما ،به جلو حرکت کنید روز 2 می توانید همچنان

 .گذشت که است غذایی روز

 صعود معبد یک روی بر گام یکبه صورت زیر،  توانید می شما

 :کنید

 به را جایزه این بازی ابتدای در که شروع کاشی یک انتخاب •

 .دهد می شما

 .ایتزا چیچن در بلورین جمجمه قرار دادن •

 .اوکسمال 1انجام کار شماره  فضای در ذرت 3 پرداخت •

 5انجام کار شماره  فضای در بعامناز  مکعب یک پرداخت •

 تیکال

 .دهد می را امتیاز این شما به که ساختمان یک ساخت •

 .دهد می را امتیاز این شما به کهفناوری  اعمال •

 آن در که کردید دریافت معبد یک در را صعود یازامت حق اگر

 .رود می بین از امتیاز این روید،ب باالتر توانید نمیدیگر 

  دهد میرا  امکاناین  شما به اوکسمال 1اقدام شماره : توجه

 شروع بازیکن فضای

 این اگر. است ایتزا چیچن و وپالنک بین بازیکن شروع فضای

 است انجام کاری فضاهای از ییک این باشد،فضا اشغال نشده 

 کارگران دادن قرار هنگام درمی توانید  که

 به شما معمول، طور به. کنید انتخاب خود

 هر وبه کار می گیرید  که یکارگران تعداد

 ،کنید می انتخاب را که انجام کاری فضای

 هزینه کننده شروعبازیکن  فضای. کنید میپرداخت  هزینه

 .صفر دارد برابر ای

 متعددی مزایای کنید، می از این فضا استفاده شما که میهنگا

 تقویم پیشرفت مرحله از مزایا این از عدد سه. داشت خواهید

 مینوبت شما به پایان  پایان با مزیت اولین اما آید، میبدست 

 :رسد

 ذرت های انباشته شده را جمع آوری کنید:

 بر تذر 1 نکند، انتخاب را عمل این کس هیچ که دور هر در

 شما اگر. گیرد می قرار زولکین دنده چرخ از هدندان یک روی

 انباشته آن در که هایی ذرت تمام کنید، از این فضا استفاده

 انجامتان نوبت اینکه محض به. کنید می دریافت را است شده

 معنی بدیناین . )برداریداز روی دندانه ها  را ها ذرت شد،

هزینه  پرداخت برای تذر این از توانید نمی شما که است

 برای آن از توانید می اما کنید استفاده دور این در کارگران

بهره  غذا روز در دوردر همین  کنید استفاده کارگران تغذیه

 .(بگیرید

رفت تقویم  پیش مرحلهدر حین  و دور انتهای در زیر موارد

 :افتد می اتفاق

 بردارید را کارگرتان

 کارگر این انتخاب و برداشتن شما صبر نمی کنید تا نوبت به

 میبر  شما به دور انتهای در خودکار طور به شما کارگر برسد.

 .گردد

 از که است کارگر یک خودکار بازگشت به شبیه این: توجه

 بازگشت راه های تنها ،راه دو این. بر می گردد دندهچرخ  یک

 .انتخاب آن ها است بدون کارگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر. هستند بازی صفحه در معبدیک  دارای بزرگ سه هر

 .است متفاوت یارتفاع دارای معبد

 .آن بزرگ را نشان می دهد شکل در معبد هر باال گام

 کهداده شده است  نشان سفید مرحلهدر  ،بزرگ قوم نماد

 .کنند می شروعاز آنجا  را بازی بازیکنان



 

 معابد بزرگان خشم

 گاهی اما ،آورد می خشمبه  را معبدبزرگان  اقدامات برخی

. دارید ذرت به نیاز شما زیرا دهید می انجام را آنها شما اوقات

 کنید انتخاب را معبد یک شوند، می خشمگین بزرگان وقتی

 شما. دهید حرکت نشانگر خود را به سمت پایین مرحله یک و

 حال در شما نشانگر که کنید انتخاب را یمعبد توانید نمی

 .استآن  مرحله ترین پایین در حاضر

 سوزاندن جنگل

 ها جنگل توانید می ،وپالنک 5 و 4 ،3  انجام کار فضاهای در

و برداشتن یک  چوب برداشت کاشی یک کردنبا خارج  را

 کار باعث  این. )بسوزانید( ببرید از بین کاشی ذرت زیر آن،

 

 

 

 آن سازید، می یادبود بنای یک یا ساختمان یک که هنگامی

 .دهید می قرارخود  مقابلدر را

 ها ساختمان

 انتهای در باید ،می سازید ساختمان یکی که شما هنگام

. دهید قرار آن خالی جای در را جدید نساختما یک خود نوبت

 ساختمان تمام اگر. باشد کنونی عصر از جدیدباید  ساختمان

لذا  ،باشند گرفته قرار استفاده مورد حاضر حال در فعلی های

 .باقی می ماند خالی فضا این

 بازیکنان تمام اینکه از پس( بازی راه نیمه) 1 عصر انتهای در

 های ساختمان تمام ،انجام دادندعمل تغذیه کارگران خود را 

 6و  کنید حذف را بخش ساختمان ها در مانده باقی 1 عصر

در این محل  2 ستون ساختمان های عصر از جدید ساختمان

 .شد خواهد استفاده بازی دوم نیمه برای ستون این. قرار دهید

 می ارائه را مصرف بار یک فوری، جایزه ها ساختمان از بعضی

 بار هررا در مزایایی  و شوند می نامیده مزارع برخی هم. دهند

 .همراه دارند به د،یکن می تغذیه را خود کارگران که

 استفاده تک های ساختمان

 

 

 

 

 عبادتگاه                 مقبره   ساختمان های شهری       

 بالفاصله ساختید، را ها ساختمان این از یکی شما که هنگامی

آن کاشی تصویر شده است، دریافت  درکه  را ییها پاداش تمام

 .در ضمیمه توضیح داده شده است هامعانی نماد. می کنید

 :مثال

  شما ساختمان، این ساخت هنگام

 رو به باال قدم 1 معبد هر در بالفاصله

  به پیروزی امتیاز 3 و کنید می حرکت

 .آورید می دست

، رو معبد یک در گام یک باید شما و بزرگان می شود خشم

 هستید، بدامع همه پایانی مرحله در اگر. کنید حرکت به پایین

  .بسوزانید را یجنگلهیچ  توانید نمی

  ذرت طلب کردن

 باشید، داشته کمتر یا ذرت 2خود  نوبت ابتدای دراگر شما 

 3با خارج کردن تمامی ذرت های خود و برداشتن  توانید می

 خشم کار همراه با این. کنید ذرت ذرت از مخزن اصلی، طلب

 ، رو به پایینمعبد یک در گام یک باید شما و است بزرگان 

 همه پایانی مرحله در حاضر حال در شما اگر. کنید حرکت

 .کنید ذرت طلب توانید نمی هستید، بدامع

 یکارگر هیچخود  نوبت ابتدای شما در اگر: نادر خاص مورد

 مزارع

 کارگران تغذیه وقت به همراه دارد که در که را مزایایی مزرعه

 .استفاده می شوند شما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .پیدا کند نیاز ذرت صفر از کمتر به ی نمی تواندکارگر هیچ

 :مثال

 

 

 

 

 

 

 

 دو. پردازد می ذرت 3 بازیکن این ،کارگران تغذیه هنگام در

  ذرت یک فقط بقیه و ندارند ذرت به نیازی کارگرانش از نفر

 .دارندنیاز 

 

 جایگذاری را تانکارگران بایدنداشته باشید و  ها دنده چرخ در

 کارگر یک دادن جای برای کافی اندازه به ذرت اگر. کنید

 .کنید ذرتطلب  باید باشید، نداشته

 هستید، بدامع همه پایانی مرحله در حاضر حال در شما اگر اما

 وضعیت، این در. یدنباش نگران .کنید ذرت طلب توانید نمی

 تا دنده می اجازه شما به و لطف می کنند شما به بزرگان

 خود کارگر شما. دهید ارقررا در صفحه بازی  کارگر 1 دقیقا

 دهید می قرار ممکن هزینه کمترین باانجام کار  فضای در را

 .دهید می مخزن اصلی به را خودهای  ذرت تمام و

 

 

 

 

 

 تاریخی بناهای

 می قرار رسیدگی مورد بازی ابتدای در تنها تاریخی بناهای

  جایگزین جدید بنای یک بسازید، از آن ها را یکی اگر. گیرند

 

 

 

 

 .شود نمی آن

 می اعمال بازی پایان در تنها که دارند اثراتی تاریخی آثار

معانی . است شده داده نشان کاشی روی بر اثرات این. دنشو

 .داده شده است توضیح ضمیمهنمادها در 

 .بسازید را تاریخی بنای یک از بیش می توانید شما

 را تاریخی بنای یک توانید می شما که باشید داشته توجه

شامل  معماری جایزه و بسازیدتیکال  4شماره  اقدام با فقط

 .شود نمی حال این مورد

 

 کارگران از یک هر

یک  به نیاز شما

. دارد کمتر ذرت

 این از تا دو اگر

 ساختمان ها

 پس باشید، داشته

شما  کارگران تمام

نیازی به غذا 

 .ندارند

 شما کارگر سه

 ذرت به نیازی

 .ندارند

 کارگران از یکی

 به نیازی شما

 .ندارد ذرت



  

 می تر ارزشمند ،بازی بقیه برای را خاصی اقدامات هافناوری 

 .کنند

 فضای یک دارای مسیر هر. دارد وجودفناوری  مسیر چهار

 یک در اگر .است جایزه فضای یک و فناوری سطح سه شروع،

 پیشرفتدر آن  توانید نمی دیگر ،برسید سوم سطح بهفناوری 

 را شما که دهید انجام اقدام یک که زمان هر. کنید

 می دست به جایزهاما در عوض یک  برد،ب پیش مسیر این در

 اگر. کنید دریافت پاداش بار چندین توانید می شما .آورید

 می کنید، پیشرفت بار دو که دهدب اجازه شما به عمل یک

 صفحات به همچنین. کنید دریافت بار دورا هم  پاداش توانید

 .کنید مراجعه «تیکال» و «هافناوری » 9 و 8

 

 پس رنگ. گذارد می تاثیر یخاص اقدامات بر فناورییک 

 تحت که است اقداماتی رنگ به مربوط فناوری سطح زمینه

 سطح فناوری در در شما نشانگر اگر. می گیرند قرار تاثیر

 یها فناوری تمام از همچنین شما باشد، فرار داشته باالتری

 .بود خواهید مند بهره آن مسیر تر پایین سطح

 می برداشت جنگل از ذرت که زمانی هر در

 عملیات)نیز دریافت کنید  دیگر ذرت 1 کنید،

 (.1 به جز اقدام ،پالنکو 5 یا 4 ،3 ،2شماره 

 کنید، می برداشت جنگل از ذرت که زمانی هر

 ،2 یات شمارهعمل)دریافت کنید  دیگر ذرت 2

 .(پالنکو 5 یا 4 ،3

یاکسچیالن چوب برداشت  از  که زمانی هر در

ات اقدامچوب دیگر نیز بردارید. ) 1می کنید، 

 ( 5 یا 4 ،3 شماره

یک  یاکسچیالن بر می دارید، از طال زمان هر

 یا 3 ات شمارهاقدامطالی دیگر دریافت کنید. )

5 ) 

 دلخواه دریافت منبع مکعب دو بالفاصله

 .کنید

یک  یاکسچیالن بر می دارید، از سنگ زمان هر

 یا 2 ات شمارهاقدامسنگ دیگر دریافت کنید. )

5 ) 

 

 که پالنکو انجام کار فضای در را ذرت کاشی های نمی توانید شما اگر

 در آنها مثال عنوان به) هستید، ببینید آن ها از استفاده حال در شما

موجود آن ها تمام شده  یا شده باشند پنهان کاشی های چوب زیر

 استفاده ذرت گرفتن برای انجام کار فضای این از توانید می ،(باشد

 (.بردارید ذرت کاشی نمی توانید اما) کنید

شماره  عمل) می گیریدبیشتر  ذرت 1ماهیگری می کنید،  که بار هر

 و(.پالنک1

یک  در گام 1 بالفاصله

به  خود انتخاببه  معبد

بدست  نوع همان از منبع یک که شود می دریافت زمانی تنها را اضافی منبعشما : توجه کنید. حرکتسمت باال 

 2ره شما عمل از که زمانی یا وپالنک در ذرت برداشت هنگام در توانید نمی شماآورید. 

 .کنید دریافت رایگان چوب یک کنید می استفادهیاکسچیالن 

 اضافی منابع ها آن. دنشو می اعمال یاکسچیالن و پالنکو برای فقط ها فناوری این: توجه

 چیچن اقدامات ،بزرگان ها، ساختمان جمله از) دیگر های شیوه به منابع که هنگامی را

 .کنند نمی اضافه شما به آورید، می دست به( بازار از یا ایتزا

 فناوری سوم سطحبه  که بازیکنانی هستند، قابل انباشت ها پاداش که ییآنجا از: نکته

 ذرت بیشتر دریافت 3وقتی ذرت از جنگل برداشت می کند،  ،دست پیدا کند کشاورزی

  ذرتاشته باشد، ند وجود ی برای برداشتذرت کاشی هیچ اگر حتی تواند می او. کند می

 .گیرد می دیگر ذرت یک کند می ماهیگیری هم که وقتی کند.برداشت 

 از بلورین جمجمه یک که زمانی هر در

 جمجمه یک گیرید، می( 4 عملیاکسچیالن )

 که باشید داشته توجه. )بردارید دیگر بلورین

 از دیگر هر شکل به که بلورینی جمجمه به این

 نخواهد اعمال ،بدست می آورید دیگری جای

 (.شد

 را کارگرتان هنگامی که ایتزا، چیچن چرخ دنده در

 تصمیم بگیرید که می توانید می کنید، انتخاب

، انجام استی کارگر شمرو پیش فضا 1 عملی را که

 پرداخت اضافی ذرت ،لعم این انتخاب برای. دهید

 که است دیگری کار هر جای به اقدام این. نکنید

 .دهد انجام تواند می کارگر

 شما ،(4 یا 2 اقدام) تیکال در ساختمان یک ساخت هنگام

 هزینه درمورد نیاز ساخت را  منابع مکعب از 1 می توانید

 انتخاب به نوع مکعب. )ساخت آن، چشم پوشی کنید

 (شماست.

می  شما( 4 اقداماوکسمال) در ساختمان یک ساخت هنگام

 .کنید پرداخت کمتر ذرت 2 توانید

 ساختمان یک که زمان هر

 4و  2اعمال شماره ) ساختید

 1( اوکسمال 4 تیکال و شماره

 بردارید. ذرت

مخزن اصلی  از کریستال جمجمه 1 بالفاصله

 .بردارید

چیچن  دنده چرخ روی بر اقدام انجام از پس

 را منابع مکعب 1 بالفاصله می توانید شما ،ایتزا

 معبدباال در  سمت به گام یک تا کنید صرف

 مکعب یک شما اگر. )کنید حرکت خود انتخابی

می  آورید، دست بهچیچن ایتزا  اقدام از را منابع

 (نبع را در این راه صرف کنید.توانید آن م

 ساختید ساختمان یک شما که زمانی هر .آورید می دست به پیروزی امتیاز 3 فاصلهبال

 امتیاز 2 (اوکسمال4 اقدام ، تیکال 4 یا 2اتاقدام)

 پیروزی دریافت می کنید.

 های ساختمان از یکی به تنها فناوری سطوح این تیکال، 4 اقدام اجرای هنگام: توجه

( بگیرید آن ساخت به تصمیم شما اگر) دیگر ساختمان. دنشو می مربوط شده ساخته

نمی  پیروزی امتیاز یا و ذرت هیچ شما به ورا دارا می باشند  قیمت کامل های هزینه

 .دنشو نمی اعمال یادبود بنای ساخت به هافناوری  این. دهند

 کشاورزی منابع استخراج

 الهیات معمارى



 

 تغذیه را خود کارگران باید شما آن در که است یدور ،غذا روز

 .دارد وجود بازی هر در غذا روز 4. کنید

 مشخص غذا روز عنوان به زولکین دنده چرخ رد هدندان چهار

سر  که طوری به می چرخد دنده چرخ که هنگامی. است شده

 بازیکن یک که زمانی یا و) کند اشاره غذا روز یک به فلش دار

 غذا روز عبور از روی یک برای شروعبازیکن  فضای امتیاز از

 چرخ در اعداد. است غذا روز یک جدید دور ،(کند استفاده

 غذا بعدی روز تا روز چند گویند می شما به زولکین دهدن

 .داریدفاصله 

 حتی نیست، غذا روز یک بازی اول دور: باشید داشته توجه

بازی در حالی روع شود که سر فلش دار روز غذا را نشان  اگر

 که زمانی است، غذا نهایی روز دهنده نشان هدندان این. دهد

 .باشد زده کامل دور یک زولکین دنده چرخ

 تفاوت این با ،شود می بازی معمولی دور یک مانند غذا روز

 از قبل و)خود را بازی کرد  نوبت کس هر آنکه از پس که

 را زیر اعمال باید بازیکنان ،ین(زولک دنده چرخ حرکت دادن

مرجع این امور به صفحه بازیکن  مشاهده برای) دهند انجام

 رجوع کنید(:

 کارگران تغذیه

 که کارگر هر برای ذرت 2 باید شما خود، کارگران تغذیه ایبر

 یک. کنید پرداخت دارید، بازی در

  آن اگر است بازی حال در کارگر

  از یکی در یا خود و مقابل در را

  تنها. داشته باشید ها دندهچرخ 

 هنوز که نیستند بازی در یکارگران

 مخزن اصلی باشند. در

. غذا فراهم کنید خود کارگران یمیزان الزم برا به باید شما

 امتیاز 3 ،آن ها نشوید همه آنها تغذیه به موفق شما اگر

 از کنید تغذیه توانید نمی که یکارگر هر به ازای پیروزی

 .می دهید دست

تغذیه  راخود  خوراک از نیمی کارگر یککه  ستنی ممکناین 

 باشید، داشته ذرت 5 و کارگر سه شما اگر مثال، برای. کند

 شما. کنید صرف خود کارگر دو تغذیه برای را ذرت 4 باید

 ذرت یک شما بنابراین کنید، تغذیه را سوم کارگر نمیتوانید

 امتیازات. می دهید دست از پیروزی امتیاز 3 و دارید می نگه

 .شود منفی تواند می پیروزی

 دهند می اجازه شما به "مزارع" نام به ها ساختمان از بعضی

 برای. بپردازید خود کارگران تغذیه برای یکمتر ذرت که

 .کنید مراجعه 11 صفحه به بیشتر جزئیات

 دهید تغییر را شده پیشنهاد های ساختمان

 می تغییر 2 به عصر 1 بازی از عصر اواسط از ها ساختمان

 تغذیه از پس غذا، روز یندوم در. کنند

  1 عصر های ساختمان تمام کارکنان،

 کنید حذف را بازی صفحه در مانده باقی

 ساختمان ردیف در را 2 عصر ساختمان 6 و

 هایی ساختمانو  تاریخی بناهای. قرار دهید

 .شامل این قانون نمی شوند اند شده ساخته قبال که

 ها داشپا دریافت

 معبد بزرگان ،کردند تغذیهخود را  کارگران همه آنکه از پس

 یا کاالها شکل به ها پاداش. دهند می پاداشبه بازیکنان 

  و پیروزی امتیازات

 روز آیا اینکه به بسته

 پایان یا وسط در غذا 

 .است خیر متغیر یا است عصر

 میانه عصر  پاداش 

. دهد می رخ عصر اواسط در ای قهوه -نارنجی غذای روزهای

، در محل هایی بازی چهارم سه و یک چهارم در اتفاقات این

  اتفاق که عالمت گذاری شده است،

  و منابع با بازیکنان. دنافت می

 دریافت پاداش بلورین های جمجمه

 موقعیت به بستگی کنید می دریافت که اقالمی .می کنند

 یا منابع توانید می شما معبد، هر در. دارد معابد در شما

 منابع تمام همچنین و خود فعلی مرحله در را بلورین جمجمه

 معبد همان تر پایین مراحل در که بلورینی های جمجمه و

 .دریافت کنید دارند، قرار

 برای کریستال بلورین کافی اندازه به مخزن اصلی اگر: توجه

 کس هیچ نداشته باشد، آن گاه بازیکنان تمام دادن به پاداش

 .لورین دریافت نمی کندب جمجمه

 :مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. کند می دریافت بلورین جمجمه 1 و چوب 2 سنگ، 1 قرمز

 دریافت سنگ 2 زرد. کند می دریافت چوب 2 و سنگ 2 آبی

 .کند می

 انتهای عصر  پاداش

 یک پایان در سبز -آبی غذای روزهای

 و میانه در این. افتد می اتفاق عصر

 در بازیکنان اتفاق می افتد. بازی پایان

 .کسب می کنند یروزیپ امتیازاتآن 

 پیروزی امتیازات تانفعلی مرحلهشما با توجه به  معبد، هر در •

 که باشید داشته توجه. را دریافت خواهید کرد شده مشخص

 از را پیروزی امتیازات ،زیرین معبد باشید مرحله در شما اگر

 .باشد منفی تواند می پیروزی نقاط. داد خواهید دست

خواهد  دریافت پیروزی امتیاز معبد ره در بازیکن باالترین •

. دنده می نشان را پاداش مقدار معبد هر باالی اعداد. کرد

 شماره. است اول عصر پایان در پاداش چپ سمت پایین شماره

 بازیکنان اگر. است بازی پایان در پاداش باال راست سمت

در حالت تساوی  معبد یک در عضو باالترین عنوان به متعدد

 .کنند می دریافترا  پاداش نصف آن ها یتمام ،قرار گیرند

 بازیکنان بود، اول عصر پایان قبلی مثال در وضعیت اگر: مثال

 :کرد خواهند دریافت را زیرپاداش های 

 4 معبد، مراحل برای 9+  0+  2) پیروزی امتیاز 16: قرمز

در  زرد معبد در اینکه برای 1 و سبز معبد در باالترین برای

 (.استحالت تساوی 

 برای 3 معبد، مراحل برای 5+  0+  6) پیروزی امتیاز 15: آبی

برای تساوی  1 و در حالت تساوی است ای قهوه معبد در اینکه

 (.زرد معبد در

 برای 3 معبد، مراحل برای 3-0+  6) پیروزی امتیاز 7: زرد

برای تساوی  1 و در حالت تساوی است ای قهوه معبد در اینکه

 (.زرد معبد در

 :توانستند می آن جای به بازیکنان بود، 2 عصر پایان این گرا

 4 معبد، مراحل برای 9+  0+  2) پیروزی امتیاز 18: قرمز

در  زرد معبد در اینکه برای 3 و سبز معبد در باالترین برای

 (.حالت تساوی است

 برای 1 معبد، مراحل برای 5+  0+  6) پیروزی امتیاز 15: آبی

برای تساوی  3 و در حالت تساوی است ای هقهو معبد در اینکه

 (.زرد معبد در

 برای 1 معبد، مراحل برای 3-0+  6) پیروزی امتیاز 7: زرد

 درتساوی  3 و در حالت تساوی است ای قهوه معبد در اینکه

 (.زرد معبد

 



 

 چرخ .رسد می پایان به غذا روز چهارمین از پس بازی این

. استزده  کامل دور کامل یک در این لحظه زولکین دنده

 تامتیازا به را خود کاالها و بناهای تاریخی همه بازیکنان

 ازامتی بیشترین با بازیکن . در نهایتکنند می تبدیل پیروزی

 .شود می برنده

 بر روی چرخ را انکارگر بیشتر که کسی هر ،تساوی ردامو در

تساوی  هم هنوز اگر. شود می برنده ،دنده ها داشته باشد

 . شوند می برنده مساوی، بازیکنان همه لذا ،برقرار باشد

 از پس دیگر روز یک زولکین دنده چرخ فنی، لحاظ از: توجه

 کتحر نهایی امتیاز گیری از قبل و 2 عصر گیری امتیاز پایان

کشیده شدن  بیرونباعث  است ممکن کار این. کند می

 یرتاث تساوی روی تواند می که بشود ها دنده چرخ از کارگران

 .بگذارد

 

 

 

 

 

ر د و آغار می شود شروع بازیکن بابازی  نوبت بازیکنان.. 1

 به شمانوبت . جهت عقربه های ساعت ادامه پیدا می کد

 :اجرا می شود زیر ترتیب

 باشید، داشته رکمت یا ذرت 2 شما اگر: ذرت طلب کردن الف.

را  بزرگان خشم این. برسیدذرت  3 تعداد به دوباره می توانید

 بر می انگیزد.

 :کنید انتخاب را گزینه دو این از یکی باید شما. ب

 کارگر یک. از کارگران خود را جایگذاری کنید تعداد هر *

 چرخ دنده روی بر اشغال نشده انجام کار فضای در همواره

ر به موارد زی بستگی کارگر دادن قرار هزینه .می گیرد قرار

 :دارد

ر ددرج شده  جدول مطابق با شده داده قرار کارگران تعداد. 1

 بازیکن؛ صفحه

 .می گیرند قرار کارگران که انجام کاری فضاهای. 2

 کارگر هر برای. بردارید راخود  کارگران تعداد هر یا **

 :دهید انجام را زیر موارد از یکی ،ه شدهبرداشت

 شده داده نشان کارگر آن کاری فضای در که را یاقدام. 1

 .دهید انجام

 چرخ همان روی بر پایین شماره با اقدام یک انجام یا و. 2

 .رو به عقب مرحله هر برای ذرت 1 پرداختبا  دنده

 .خاصی اقدام هیچ انجام یا و. 3

 از را جدید های ساختمان ساختید، یساختمان شما اگر .ج

ایجاد شده در صفحه بازی قرار  خالی فضاهای در علیف عصر

 .دهید

 ید،ا داده قرار شروعبازیکن  فضای در را کارگر یک شما اگر .د

 زولکین دنده چرخ های هدندان روی که راهایی  ذرت تمام

 .کنید آوری جمع است شده انباشته

 

 نهایی امتیاز گیری

 را زیر موارد خود، نهایی پیروزی امتیاز آوردن دست به برای

 :دهید انجام

 تبدیل ذرت به را منابع بازار تمام ارز نرخ از استفاده با. 1

 .یدکن

 .ذرت هر برای پیروزی امتیاز 4/1. 2

در مقابل  هنوز که بلورین جمجمه هر برای پیروزی امتیاز 3. 3

 .دارد شما قرار

 .آورید دست به را خودتاریخی  آثار پیروزی امتیازات. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 روز در فقط مرحله این .پاداش دریافت و کارگران تغذیه. 2

 .افتد می اتفاق غذا

 دارید، بازی در که یکارگر هر برای ذرت 2 باید شما الف.

 نمی که یکارگر هر برای پیروزی امتیاز 3 شما. کنید پرداخت

 .دهید می دست از ،کنید تغذیه توانید

 از ها ساختمان تمام باشد، اول عصر پایان غذا روز اگر .ب

وارد  2 عصر های ساختمان و شوند می حذف بازی صفحه

 .بازی می شوند

 می دریافت پاداش معبد بزرگ از بازیکنان د،معب هر در .ج

 .رسیدگی می شود جداگانه معبد هر. کنند

( نارنجی-ای قهوه غذای روزهای) یک عصر اواسط در *

 چپ سمت در که را بلورین های جمجمه یا و منابع بازیکنان

 دریافتی از پاداش. کنند می دریافت ،درج شده است مراحل

 .است ین نشانگر بازیکنرزی مراحل کلیه و فعلی مرحله

 بازیکنان( سبز-آبی یغذا روز)عصر  یک پایان در **

 .کنند می دریافت پیروزی امتیازات

 فعلی مرحله راست سمت مندرج در پیروزی امتیازات شما. 1

کسب نمی  را ینزیر مراحل اما) دریافت می کنید را خود

 (.کنید

درج  پاداش امتیازی که در باالترین مرحله باشد، بازیکن. 2

 کمتر سمت شمارهشده در باالی معبد را دریافت می کند. 

 باال راست سمت شماره. شود می اعطا اول عصر پایان در چپ

 باالترین در انبازیکن اگر. دریافت می شود 2 عصر پایان در

 نصف مساوی، بازیکنان تمام ،مرحله در حالت تساوی باشند

 .کنند می دریافترا  جایزه

 

 :زولکین را حرکت دهید تقویم. 3

 موارد نباشد، شروعیکن باز فضای در یکارگر هیچ اگر الف.

 :دهید انجام را زیر

 .دهید قرار زولکین دنده چرخ فعلی هدندان روی بر ذرت یک *

ی کارگر هر. به جلو بچرخانید روز 1زولکین را  دنده چرخ **

 .نزد صاحبش بر می گردد به خارج شود، ها دنده چرخ ازکه 

 ار زیر موارد باشد، شروعبازیکن  فضای در شما کارگر اگر .ب

 :دهید انجام

 .بردارید زولکین دنده چرخ از را خود کارگر *

 ؛گیریدب دیگر بازیکنان از یکی از را شروعبایکن  نشانگر یا  **

مت صاحب این نشانگر هستید، آن را به بازیکن س شما اگر یا،

 .کنید منتقلچپ خود 

 از شما صفحه بازی اگر. جلو ببرید روز 1 را تقویم ***

 ات  را تقویم در عوض توانید می باشد، باال بهروشن رو  سمت

خارج  ها دنده چرخ از را یکارگر هیچ اضافی روز که زمانی

 کنید، یم استفاده امتیاز این از اگر. جلو ببرید به روز 2نکند، 

ی کارگر هر. آن بچرخانید تر تیره طرف به را خود صفحه بازی

باز می  نزد صاحبش به خارج می شود، ها دنده چرخ ازکه 

 .گردد



  

 او .ه کار استدکنن شروع سبز بازیکن و است بازی دور اولین این

 و تیکال انجام کار شماره صفر فضای در را کارگر یک دارد قصد

 تا در نوبت دهد رارق سچیالنکیاصفر  انجام کار فضای در یکی

 ومس کارگر دادن قرار که بیند می او. بردارد ها آن دو هر بعدی

 واندت می اما. دارد هزینه ذرت 2 فقط وپالنک انجام کار فضای در

 .آورد دست به ذرت 3 و دکن انتخاب بعدی نوبت در راکارگر  آن

ام کار در فضاهای انج ذرت 3 پرداخت با را کارگر سه او بنابراین،

 .مختلف قرار می دهد

 فضاهای در را کارگر دو او. می رسد آبی نوبت به بازیکن سپس

. دارد در بر هزینه تذر 4 که دهد می قرار وپالنک 2 و 1 انجام کار

 هد،د قرار نیز وپالنک در را خود سوم کارگر است مایل همچنین او

. دهد می قرار کارگر دو فقط او بنابراین ندارد، کافی ذرت او اما

 2 و 1انجام کار  فضاهای در کارگر دو او ،می رسد قرمز نوبت به

 می قرار تیکال 1 انجام کار فضای در را سومکارگر  و یاکسچیالن

 در کارگر یک زرد نهایت، در. است ذرت 7 این کار هزینه. دهد

بازیکن  فضای دررا  دیگری و تیکال 2انجام کار شماره  فضای

 .کند می هزینه رتذ سه او قرار می دهد. شروع

 و ندک می دریافت را نشانگر بازیکن شروع زرد اول، دور پایان در

 ارگرک 1 تنها او. دهد حرکت جلو به زمان روز دو یا یک تواند می

 کی تنها تا گیرد می تصمیم او بنابراین دارد، ها دنده چرخ در

 زمان را حرکت دهد. روز

 فضاهای در را ودخ کارگر دو او. است جدید شروع بازیکن زرد

. دکن می پرداخت ذرت 5 دهد، می قرار پالنکو 4صفر و  نجام کار

 تخابان باید او پس دارد، ها دنده چرخ روی را کارگرانش همه سبز

 فضای زا ی  رااول. بردارد را کارگر دو فقط که دارد تصمیم او .کند

ی م چوب 1 او به که یاکسچیالن بر می دارد 1انجام کار شماره 

 پیشبرد برای تیکال 1انجام کار  فضای از کارگر یک سپس ،دهد

لنکو پا کارگر اکنون او اگر. خود انتخاب می کند کشاورزی فناوری

 او که آنجایی از اما ،کرد می دریافت ذرت دانه 3 ،بود برداشته را

 از که گیرد می تصمیم است، کرده پیشرفت کشاورزی فناوری در

ی می نوبت بعدی در جای خود باق تا را کارگر و کرده استفاده آن

 گذارد.

 تا گیرد می تصمیم آبی کارگران، از برخی برداشتن جای به

. دهد قرار تیکال انجام کار صفر فضای در را خود کارگر آخرین

 یردگ می تصمیم او. کند انتخاب را کارگرانش از برخی باید قرمز

 انپای در. دهد می ذرت 2 و طال 1 او به که بردارد را یکی فقط

 د،ش خواهد اضافهه چرخ دنده زولکین دندان به ذرت یک دور، این

 .ندارد وجود شروعبازیکن  فضای در کارگری هیچ زیرا

 مترجم: محمد جواد ربیع نژاد

 ارائه از سرزمین ذهن زیبا



 

 .آورید دست بهذرت  6

 .آورید دست بهچوب  2

 .آورید دست بهسنگ  1

 .آورید دست بهطال  1

 بهجمجمه بلورین  1

 .آورید دست

 دست بهامتیاز پیروزی  2

 .آورید

 از را خود کارگران از یکی

 آن و بردارید مخزن اصلی

 قرار خود مقابل در را

 .دهید

 

 وریافن در سطح 1 پیشرفت

 هیچگونه پرداخت بدون کشاورزی

 .هزینه ای

 وریافن در سطح 1 پیشرفت

 هیچ پرداخت بدون منابع استخراج

 .هزینه ای گونه

 

 معماری وریافن در 1 سطح پیشرفت

 .هزینه ای گونه هیچ پرداخت بدون

 

 سطح ای، هزینه هیچ به نیاز بدون

 .دهید افزایش واحد 1 الهیات

 

 به وریافن در سطح 1 پیشرفت

 هیچ پرداخت بدون خود انتخاب

 .هزینه ای گونه

 

 فناوری از ییک در سطح 2 پیشرفت

 بدون فناوری دو در سطح 1 یا وها 

 .هزینه ای گونه هیچ پرداخت

 

صعود  ای قهوه معبد در قدم 1

 .کنید

 

 .زرد صعود کنید معبد در قدم 1

 

 .سبز صعود کنید معبد در قدم 1

 

به انتخاب  معبدیک  در قدم 1

 .خود صعود کنید

 

 ساختمان یک می توانید شما

 2 شماره عمل همانند) بسازید

 (.تیکال

 

معاوضه  بازار در می توانید شما

 2همانند اقدام شماره )کنید 

 .اوکسمال(

 

یکی از کارگرانتان هیچ 

 .ذرتی نمی خواهد

 

 

 

 

 

 

 به نیاز شما کارگران تمام

 اگر. دارند کمتر ذرتیک 

 را اثرات این از تا دو شما

 در نتیجه باشید، داشته

غذا  تانکارگران تمام

 مصرف نمی کنند.

 

 از یک هر برای پیروزی امتیاز 4

 ساختمان ،(آبی مرز) عبادتگاه ها

 شده ساخته یادبود بنای یا و

 بنای این. )دریافت می کنید

 .(می شود شمارش نیز یادبود

 

 تعداد کنید انتخاب را معبد یک

از مرحله  را خود نشانگر مراحل

 امتیاز 3. شروع آن معبد بشمرید

دریافت  مرحله هر برای پیروزی

 در شده داده نشان مثال. )کنید

 .(است امتیاز 12 یادبود بنای

 

 را پیروزی امتیازات معبد، هر در

 شما فعلی مرحله توسط که

. کسب کنید است، شده صمشخ

 توانید می شما مثال، عنوان به)

 را خود عصر پایان امتیازات

 امتیاز اما ،دریافت کنید دوباره

را نمی  بودن باالتر برای جایزه

 .(گیرید

 هر برای پیروزی امتیاز 3

 چیچن در بلورینی که جمجمه

 است، شده داده قرار .ایتزا

 که نیست مهم دریافت می کنید. 

 قرار را جمجمه را چه کسی آن

 .ه باشدداد

 هر برای پیروزی امتیاز 4

 یا( سبز مرز) شهری ساختمان

اید،  ساخته ی کهیادبود بنای

 یادبود بنای این) دریافت کنید.

 .(می شود شمارش نیز

 

 

 تعداد اساس بر یروزیپ امتیازات

، اید داشته بازی در که کارگران

 6 سه، برای 0: محاسبه می شوند

 18 یا پنج، برای 12 چهار، برای

 در". )هاکارگر شش همه برای

مخزن اصلی  در" معنای به "بازی

 ("نباشد

 

 سطح هر برای پیروزی امتیاز 3

. دیباش داشته شماکه  فناوری از

 فضای در هنوز نشانگری که)

 در سطح 0 عنوان بهاشد ب شروع

 .(استفناوری  آن

 

 

فناوری  برای را پیروزی امتیازات

 رسیده سوم سطح به که هایی

 20 یک، برای 9: دکسب کنی اند،

 چهار یا سه برای 33 دو، برای

 .فناوری

( خاکستری مرز) مقبره هر برای پیروزی امتیاز 4

ساخته اید دریافت  ی کهیادبود بنای یا ساختمان

 .(شمرده می شود نیز یادبود بنای این. )کنید می

 

 

 2 نمره و ساختمانی هر برای پیروزی امتیاز 2

 ساخته که تاریخی بنای هر برای پیروزی امتیاز

 .، دریافت می کنیداید

 

 

 ساخته بازی طول در که تاریخی بنای هر برای

 را آنچه کسی  اینکه از نظر صرف است، شده

 می شمارش نیز د بودبنای یا این. )است ساخته

 6بنا  این. دریافت کنید پیروزی، امتیازات (شود

 5 نفره، دو بازی در یادبود بنای هر برای امتیاز

 یک در امتیاز 4 و نفره سه بازی یک در امتیاز

 .ارزش دارد نفره چهار بازی

 

ه برداشت که یذرت کاشی هر برای پیروزی امتیاز 4

 .اید، دریافت کنید

 

 

ه برداشت که چوبی کاشی هر برای روزیپی امتیاز 4

 .اید، دریافت کنید

 

 در یکی از چرخ را یک عمل دلخواه بالفاصله و بپردازید ذرت 1

 .دهید انجاماوکسمال  یا پالنکو، یاکسچیالن، تیکال های دنده

 

 اثرات بناهای تاریخی


