
Nima.Masghadi@Yahoo.com   Secret Hitler نیما مسقدی 

1 
 

 .... کنید؟ متوقف و کرده پیدا را مخفی هیتلر توانیدمی آیا

 

 

 

 

 

 مسقدی نیما: مترجم

 

mailto:Nima.Masghadi@Yahoo.com
mailto:Nima.Masghadi@Yahoo.com


Nima.Masghadi@Yahoo.com   Secret Hitler نیما مسقدی 

2 
 

 مخفی، هیتلر در. آلمان ،دوم جهانی جنگ از قبل درست ، 2391 سال

 حکومت کی تا تالشند در که هستد مانیلآ سیاستمداران نقش در بازیکنان

 اما. نندک جلوگیری فاشیسم ظهور از و دارند نگاه سرپا را لیبرال یشکننده

 و تندهس شما بین در مخفیانه صورت به فاشیست چند – باشید مراقب

 . است مخفی هیتلر آنها از یکی

 مرور

در شروع بازی، هر بازیکن یکی از این سه نقش را دریافت خواهد کرد: 

دهند، اما ها اکثریت را تشکیل میلیبراللیبرال، فاشیست، یا هیتلر. 

برای تحقق اهدافشان به ها باید شناسند. فاشیستهیچ کس را نمی

ت، و هاسهیتلر در تیم فاشیستند. کاری و خرابکاری متوصل شوپنهان

ها را شناسند، اما هیتلر فاشیستها از ابتدا هویت هیتلر را میفاشیست

 شناسد و باید سعی کند آنها را شناسایی کند.نمی

ها باید پنج سیاست لیبرالی را به تصویب برسانند یا لیبرال

د ها در صورتی پیروز خواهناینکه هیتلر را بکشند. فاشیست

د که شش سیاست فاشیستی به تصویب برسانند یا اینکه ش

ه عنوان بسه سیاست فاشیستی هیتلر  حداقل بعد از تصویب

 .صدراعظم انتخاب شود

هر زمان که یک سیاست فاشیستی به تصویب برسد، حکومت قدرتمند تر 

به دست خواهد آورد خواهد شد، و رئیس جمهور یک قدرت یکبار مصرف 

که باید قبل از شروع راند بعد از آن استفاده کند. مهم نیست که رئیس 

ن نان لیبرال هم ممکجمهور عضو کدام تیم است، در حقیقت، حتی بازیک

های است وسوسه شوند که یک قانون فاشیستی تصویب کنند تا قدرت

 جدیدی کسب کنند. 

 هدف بازی

برال لی تیمهر بازیکن دارای یک هویت مخفی به عنوان یکی از اعضای 

  فاشیست است.  تیمیا 

بازیکنان تیم لیبرال در صورتی برنده خواهند شد که یکی از اتفاقات ذیل 

 رخ دهد:

 شدن پنج سیاست لیبرالی  تصویب

 یا

  کشته شدن هیتلر

بازیکنان تیم فاشیست در صورتی برنده خواهند شد که یکی از اتفاقات 

 ذیل رخ دهد:

  تصویب شدن شش قانون فاشیستی

 یا

  انتخاب شدن هیتلر به عنوان صدر اعظم پس از تصویب شدن

سومین سیاست فاشیستی

 اجزای بازی

 عدد فاشیست(  22عدد لیبرال،  6) عدد کاشی سیاسی 21

 عدد کارت نقش مخفی  21

 عدد کارت عضویت در حزب 21

 هاعدد پاکت نامه برای کارت 21

 (عدد کارت رای آری! ) 21

 (عدد کارت رای خیر! ) 21

 عدد شمارشگر انتخابات  2

  های کشیدنیکاشیعدد کارت مشخص کننده محل دسته  2

 سوزانده شده  هایدسته کاشیعدد کارت مشخص کننده محل  2

 ی لیبرال / فاشیست عدد صفحه 9

 عدد پالکارد رئیس جمهور 2

 عدد پالکارد صدر اعظم 2

 چینش بازی

ی فاشیستی متناظر با تعداد بازیکنان را انتخاب کنید و آن را در صفحه

 6فاشیستی و  یسیاس کاشی 22 ی لیبرال قرار دهید. تمامیکنار صفحه

ایجاد  یر بزنید و یک دسته کاشی سیاسلیبرال را با هم بُ یکاشی سیاس

قرار  هاکاشیکنید و به پشت بر روی کارت مشخص کننده محل دسته 

 دهید. 

به ازای هر بازیکن به یک پاکت نامه نیاز دارید، و در هر پاکت نامه باید 

 قش، یکیک کارت نقش مخفی، کارت عضویت در حزب متناظر با آن ن

 یصفحهکارت رای آری! و یک کارت رای خیر وجود داشته باشد. از جدول 

 ها استفاده کنید. برای مشخص کردن توزیع نقش بعد

همیشه باید با یک کارت عضویت در حزب  های نقش مخفی لیبرالکارت

ر های نقش مخفی فاشیست و هیتللیبرال در کنار هم قرار بگیرند، و کارت
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ارت عضویت در حزب فاشیست در کنار هم قرار باید همیشه با یک ک

 بگیرند. 

تعداد 
 بازیکنان

5 6 1 8 3 21 

 6 5 5 4 4 9 لیبرال ها
+9+9+1+1+2+2 فاشیستها

 : هیتلر

مطمئن شوید که عالوه بر هیتلر، تعداد درستی فاشیست در بازی داشته 

 باشید!

هر  تا نقشآنها را به خوبی بُر بزنید های نامه پر شدند، وقتی که پاکت

بازیکن مخفی باشد! هر بازیکن باید یک پاکت نامه به صورت تصادفی 

 دریافت کند. 

هم کارت عضویت حزب در بازی  چرا هم کارت نقش مخفی و

 وجود دارد؟ 

بازی هیتلر مخفی دارای یک مکانیزم تحقیق و تفحص است که به برخی 

دهد بفهمند بازیکنان دیگر در چه تیمی هستند، و این از بازیکنان اجازه می

کند که نقش خاص هیتلر رو نشود. جهت مکانیزم تنها در صورتی کار می

بازیکن هم یک کارت نقش مخفی و هم یک  جلوگیری از این اتفاق، هر

کارت عضویت در حزب داراست. کارت عضویت در حزب هیتلر نشان 

دهد که او در حزب فاشیست است، اما هیچ اطالعی در مورد نقش می

اشیست ف یک بازیکنهایی که دهد. لیبرالخاص او به بازیکنان دیگر نمی

ی است مند که آیا او یک فاشیست معمولکنند باید سعی کنند بفهپیدا میرا 

 یا اینکه رهبر آنهاست.

زمانی که هر بازیکن یک پاکت نامه دریافت کرد، تمامی بازیکنان باید 

های نقش مخفی خود را مخفیانه مشاهده کنند. به صورت تصادفی کارت

اولین رئیس جمهور را انتخاب کنید و دو پالکارد ریاست جمهوری و صدر 

 ه او بدهید.اعظمی را ب

بروید و  به اپلیکیشن را دانلود کنید: 

اپلیکیشن این بازی را که دستورات فوق را برای شما قراعت خواهد کرد 

 دریافت کنید. 

 دستورات ذیل را به تمامی بازیکنان بدهید:نفره،  6یا  5برای بازی 

 های خودتان را ببندید. همه چشم

 های خود را باز کنید و یکدیگر را ها و هیتلر، چشمفاشیست

بشناسید 

 یک وقفه طوالنی 

 های خود را ببندید. همه چشم

 های خود را باز کنید. اگر کسی گیج شده یا چیزی همه چشم

اشتباه شده است، لطفا همین االن به گروه اعالم کنید. 

 دستورات ذیل را به تمامی بازیکنان بدهید:نفره،  01تا  7برای بازی 

 چشم خود را ببندید و دست خود را به صورت مشت کرده  همه

در مقابل خود قرار دهید.

 از های خود را بهایی که هیتلر نیستند چشمتمامی فاشیست

و یکدیگر را بشناسید.  کنید

  های خود را بسته نگه دار و انگشت شصت خود چشم –هیتلر

ال بگیر. را با

 این  –ها، ببینید که انگشت شصت چه کسی باالست فاشیست

بازیکن هیتلر است.

یک سکوت طوالنی

 هایتان را پایین بیاورید. های خود را ببندید و دستهمه چشم

 اهای خود را باز کنید. اگر کسی گیج شده است یهمه چشم 

مشکلی وجود دارد، لطفا همین االن به گروه بگویید.

 گیم پلی

رای بانتخابات شود. در هر راند یک هیتلر مخفی در چند راند برگزار می

ت برای تصویب یک سیاسگذاری ی قانونجلسه یک، دولتتشکیل 

 وجود دارد.  دولتبرای اعمال قدرت اقدام اجرایی جدید، و یک 

 تخاباتان

 داوطلبی ریاست جمهوری پاس دادن . 2

در شروع هر راند جدید، رئیس جمهور پالکارد را به شکل ساعت گرد به 

کند، که اکنون تبدیل به کاندیدای جدید ریاست بازیکن بعدی منتقل می

 شود. جمهوری می

 کاندید کردن یک صدر اعظم. 1

برای صدر اعظمی کاندید  که واجد شرایط باشد، یک نفر را ،رئیس جمهور

تواند رئیس جمهوری میدهد. ند و پالکارد صدراعظمی را به او میکمی

بحث و گفتگو کند تا یک اجماع ایجاد دیگر برای انتخاب کاندیدا با افراد 

 دولت را باال ببرد.  رای آوردنکند و احتمال 
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 واجد شرایط بودن: 

ی محدودیت دوره " دارای دراعظم انتخاب شدهآخرین رئیس جمهور و ص

هستند و برای کاندید شدن به عنوان صدراعظم واجد شرایط  "خدمت

 نیستند. 

 در مورد واجد شرایط بودن:

  به رئیس جمهور و ی خدمت دورهمحدودیت اصطالح

صدراعظمی که در آخرین انتخابات انتخاب شدند اعمال 

اند. جفتی که کاندید شدهآخرین شود، نه به آن می

 ی خدمت فقط به کاندیداهای صدراعظمی محدودیت دوره

تواند رئیس جمهور باشد، حتی شود، هر کسی میاعمال می

کسی که آخرین بار صدراعظم بوده است. 

 رین خاگر فقط پنج بازیکن در بازی باقی مانده باشند، فقط آ

صدراعظم برای کاندید شدن به عنوان صدراعظم واجد 

تواند کاندید شود. شرایط نیست و آخرین رئیس جمهور می

  قوانین دیگری وجود دارند که واجد شرایط بودن را به

دهند: قدرت وتو و قرار می های خاصی تحت تاثیرشکل

نیست که االن نگران آنها باشید. شمارشگر انتخابات. نیازی 

در بخش مربوط به در مورد هرکدام صحبت خواهیم کرد.

رای دادن به دولت. 9

وقتی که کاندیدای ریاست جمهوری یک صدراعظم واجد شرایط انتخاب 

توانند دولت پیشنهادی را به بحث بگذارند تا وقتی که کرد، بازیکنان می

د. تمام بازیکنان، حتی خود کاندیداها، به دولت گیری شونی رایهمه آماده

ی رای دادن شدند، همه با دهند. وقتی که همه آمادهپیشنهادی رای می

های رای را به شکل همزمان رو کنید تا رای هر کس مشخص هم کارت

 شود. 

رای  نر اکثریت بازیکناگیری مساوی شد، یا اگاگر نتیجه رای

 خیر دادند:

گیری شکست خورده است. کاندیدای ریاست جمهوری فرصت انتخاب رای

شدن را از دست داده و پالکارد ریاست جمهوری به شکل ساعت گرد به 

  رود.انتخابات یک واحد جلو می گرشمارشرسد. بازیکن بعدی می

ور به ، کشرای نیاورداگر دولت سه بار متوالی انتخابات:  گرشمارش

را  یهای سیاسشود. فورا سیاست روی دسته کاشیهرج و مرج کشیده می

ولت دتصویب آن سیاست به  که رو کنید و آن را تصویب کنید. هر قدرتی

ی اول ه خانهشمارشگر انتخابات ب شود، امادهد نادیده گرفته میمی

شود. ی خدمت کنونی فراموش میشود، و محدودیت دورهبازگردانده می

ط ابات بعدی واجد شرایتمام بازیکنان اکنون برای صدر اعظم شدن در انتخ

ها ی کاشیدر دسته یکاشی سیاس 9ستند. اگر در این لحظه کمتر از ه

ی های سوزانده شده بّر بزنید و یک دستهباقی مانده است، آنها را با کاشی

 جدید ایجاد کنید. 

خابات گر انتجدید به رو بازی شود، شمارش یهر زمان که یک کاشی سیاس

گردد، چه این سیاست توسط دولت منتخب تصویب ل بازمیی اوبه خانه

 ی مردم. شده باشد و چه توسط توده

 اگر اکثریت بازیکنان رای آری بدهند:

کاندیداهای ریاست جمهوری و صدراعظمی تبدیل به رئیس جمهور و 

 شود. صدراعظم جدید می

  اگر حداقل سه سیاست فاشیستی تا به اینجای کار

تصویب شده باشد:

از صدر اعظم جدید بپرسید که آیا او هیتلر است یا خیر. اگر او 

. در اندها برنده شدههیتلر باشد، بازی تمام است و فاشیست

د که آن نشوصد در صد مطمئن میهمه غیر اینصورت، 

 شخص هیتلر نیست. 

گذاری بروید. ی قانونمعمول به جلسه شکلبه 

 گذاریی قانونجلسه

گذاری، رئیس جمهور و صدراعظم با یکدیگر ی قانونسهدر طول جل

کنند تا یک سیاست جدید را به شکل مخفیانه تصویب کنند. همکاری می

دارد، به های سیاسی را برمیرئیس جمهور سه کاشی باالیی دسته کاشی

کند، و سپس یکی از آنها را به پشت در شکل مخفیانه به آنها نگاه می

دهد. دو کاشی باقیمانده به صدر اعظم ه قرار میهای سوختدسته کاشی

ت کند، یکی را به پششود، که به شکل مخفیانه به آنها نگاه میداده می

ی مربوطه دادن در صفحه سوزاند و یکی را با رو کردن آن و قرارمی

 کند. تصویب می

فتاری و غیر گفتاری بین رئیس جمهور و صدر اعظم ممنوع است. ارتباط گ

ها را به شکل تصادفی انتخاب رئیس جمهور و صدر اعظم نباید سیاست

ی ندانههوشمها را قبل از انتخاب بُر بزنند یا کار کنند، مثال نباید کاشی

 ی یک سیاست جلوگیریتا از انتخاب مخفیانه و عامدانهدیگری بکنند 

عالوه بر این، رئیس جمهور باید هر دو سیاست را به صورت همزمان کنند. 

برای سنجیدن واکنش صدر اعظم آنها را یکی  به صدر اعظم بدهد، و نباید

یکی به او بدهد. تالش برای اعالم کردن محتوای دستتان با استفاده از 
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ر کند. این کاول یا تصادفی روح بازی را نقض میمروش انتخاب غیر مع

 را انجام ندهید. 

ه رو ای گروگاه نباید برهای سیاسی سوزانده شده هیچکاشی

شود. بازیکنان باید به سخنان رئیس جمهور و صدراعظم اتکا 

 توانند دروغ بگویند. کنند، هر چند آنها می

معموال، برخی از بازیکنان از چیزهایی خبر دارند در مورد دروغ گفتن: 

که سایر بازیکنان از آن بی خبرند، مثل زمانی که رئیس جمهور و صدر 

های سیاست را مشاهده کنند، یا زمانی که رئیس کاشیتوانند اعظم می

در بازی  کند.ت در حزب یک بازیکن را مشاهده میجمهور کارت عضوی

غ خود درو یانهتوانید در مورد دانش مخفیشما همیشه می خفی،هیتلر م

تنها زمانی که بازیکنان باید در طول بازی راست بگویند، در بگویید. 

ت کشته است، در صورسناریوهای مربوط به هیتلر است: اگر بازیکنی هیتلر 

شدن یا انتخاب شدن به عنوان صدراعظم پس از تصویب حداقل سه 

 سیاست فاشیستی، باید آن را اعالم کند. 

کاشی  3کمتر از  گذاری،ی قانونپایان جلسهاگر در این 

د تا های سوزانده شده بُر بزنیآنها را با کاشیسیاسی باقی مانده بود، 

اده های سیاسی استفیک دسته کاشی سیاسی جدید ایجاد شود. کاشی

روی دسته  هرگز رو شوند، و نباید آنها را بدون بُر زدن برنشده نباید 

 های سیاسی جدید قرار داد. کاشی

اگر دولت یک سیاست فاشیستی تصویب کرد که یک قدرت 

از آن قدرت  بایدرئیس جمهور ، پوشاندمیریاست جمهوری را 

 به بخش اقدام اجرایی بروید. استفاده کند. 

ی سیاست فاشیستاگر دولت یک سیاست لیبرالی یا یک 

راند جدید را با بدون قدرت ریاست جمهوری را تصویب کرد، 

 یک انتخابات تازه آغاز کنید.

 اقدام اجرایی 

ی فاشیستی دارای یک قدرت ریاست جمهوری اگر سیاست تصویب شده

بل ق باشد، رئیس جمهور باید قبل از شروع راند بعدی از آن استفاده کند.

 تواند با دیگر بازیکنان مشورتیک قدرت، رئیس جمهور میاز استفاده از 

 قدرت با رئیسآن گونگی و زمان اجرای کند، اما تصمیم نهایی در مورد چ

توان تا زمانی که رئیس جمهور از آن قدرت استفاده نکند نمی جمهور است.

فقط یکبار مصرف هستند،  های ریاست جمهوریقدرتادامه داد.  را بازی

 شوند. و روی هم جمع نشده و به راندهای بعدی منتقل نمی

 

 های ریاست جمهوریقدرت

 تحقیق و تفحص وفاداری

رئیس جمهور یک بازیکن را برای تحقیق و تفحص 

آن بازیکن باید کارت عضویت در حزب کند. انتخاب می

رئیس  !( به رئیس جمهور بدهد،اش را ش مخفیخود را ) و نه کارت نق

گرداند. انه نگاه کرده و به بازیکن بازمیجمهور آن کارت را به صورت مخفی

نتایج تحقیق تفحص را با  در صورت صالح دید تواندرئیس جمهور می

ا هیچ بازیکنی ردیگران به اشتراک بگذارد )یا در مورد آن دروغ بگوید!(. 

 ازی دو بار مورد تحقیق و تفحص قرار داد. توان در یک بنمی

 فراخوان انتخابات ویژه 

را به دلخواه برای  دیگر رئیس جمهور یک بازیکن

کند و پالکارد ریاست کاندیداتوری ریاست جمهوری بعدی انتخاب می

 حتی – شودرئیس جمهور  دتوانمیهر بازیکنی دهد. جمهوری را به او می

کاندیدای جدید ریاست ی خدمت است. بازیکنی که دارای محدودیت دوره

کاندیداتوری صدراعظمی  ری یک بازیکن واجد شرایط را برایجمهو

 شود. کند و انتخابات به شکل معمول انجام میانتخاب می

ود. شانتخابات ویژه باعث رد شدن نوبت هیچ بازیکی نمی

بعد از انتخابات ویژه، پالکارد ریاست جمهوری به بازیکنی 

رئیس جمهوری که انتخابات ویژه را که در سمت چپ 

 رسد.می نشسته است، تصویب کرد

های اگر رئیس جمهور، ریاست جمهوری را به بازیکن بعدی در جهت عقربه

ساعت بدهد، آن بازیکن دو بار برای ریاست جمهوری تالش خواهد کرد: 

یک بار در انتخابات ویژه و یک بار در نوبت معمول خود در چرخش ریاست 

 ری دور میز. جمهو

 هانگاهی به سیاست

رئیس جمهور به شکل مخفیانه به سه کاشی سیاسی 

ی کند و بدون تغییر ترتیب آنها را به دستهها نگاه میی کاشیباالی دسته

 گرداند. ها بازمیکاشی

 اعدام

نام من رسما "رئیس جمهور یک بازیکن را با گفتن 

کند. اعدام می "کنمرا به اعدام محکوم می بازیکن

د. اگر ها برنده هستناست و لیبرالاگر آن بازیکن هیتلر باشد، بازی تمام 

ن آن بازیکن ت یا لیبرال بودآن بازیکن هیتلر نباشد، هیچ کس نباید فاشیس
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را بفهمد. بازیکنان باید سعی کنند وضعیت جدید بازی را حدس بزنند. 

ی توانند صحبت کنند، راشوند و نمیبازیکنان اعدام شده از بازی حذف می

 بدهند یا میز بازی را ترک کنند. 

 قدرت وتو 

 تقدرت وتو یک قانون خاص است که پس از تصویب شدن پنج سیاس

ویب گذاری بعد از تصشود. در تمامی جلسات قانونفاشیستی وارد بازی می

شدن پنج سیاست فاشیستی، نیروهای اجرایی یک قدرت جدید همیشگی 

 کنند، اما فقط در صورتیبرای سوزاندن هر سه کاشی سیاسی کسب می

 با آن موافقت کنند. هم رئیس جمهور و هم صدراعظم که 

ی سوزاند و دو کاشکشد، یکی را میمهور سه کاشی سیاسی میرئیس ج

 ندتواسپس صدراعظم میدهد. صدر اعظم می شکل معمول به دیگر را به

خواهم این من می "ها، بگوید به جای تصویب کردن یکی از سیاست

قت ن با وتو موافم"اگر رئیس جمهور با گفتن  "دستور جلسه را وتو کنم.

سوزند و رضایت خود را اعالم کند، هر دو کاشی سیاسی می "کنممی

به بازیکن سمت چپ داده به شکل معمول پالکارد ریاست جمهوری 

اگر رئیس جمهور با وتو موافقت نکند، صدراعظم باید به شکل شود. می

 ها را تصویب کند. معمول یکی از سیاست

تو نمایانگر یک دولت غیر فعال است و شمارشگر هر بار استفاد از قانون و

 برد. انتخابات را یک واحد جلو می

 نکات استراتژیک

 ادعای لیبرال بودن داشته باشند.  بهتر است همه

اکثریت هستند، گیری دارای ها در رایچون تیم لیبرال

توانند هر بازیکنی که ادعای فاشیست بودن داشته باشد را می

ازی به عنوان یک فاشیست، هیچ امتیتاثیر کنند. بیبه سادگی 

 هادر جدا کردن خود از اکثریت ندارید. عالوه بر این، لیبرال

زل ها باید بازی را مثل یک پامعموال باید راست بگویند. لیبرال

حل کنند، بنابراین دروغ گفتن شدیدا به ضرر تیم آنهاست. 

  بازی هیتلراگر این اولین بار است که به عنوان 

ر از تلیبرال، فقط به یاد داشته باشید: کنیدمی

های لیبرال تصویب کنید. به سیاستها باشید. لیبرال

های هم تیمی خود اعتماد کنید تا فرصتی برای شما فاشیست

های لیبرال تصویب کنید و فاشیسم را فراهم کنند تا سیاست

ها در صورتی برنده در نوبت خودشان جلو ببرند. فاشیست

منتظر  ونان را فریب دهند شوند که به شکلی ماهرانه بازیکمی

ند و های فاشیستی باشتصویب سیاست پوشش مناسب برای

بازی نکنند. انهآشکارا به شکل شرور

 آرام کردن بازی و بحث کردن در مورد  ازها لیبرال

های ها از رایفاشیست  .برنداطالعات موجود سود می

برند. ای و گیج کردن افراد سود میعجله

 ند، نه برها با انتخاب هیتلر میاکثر اوقات فاشیست

شرط  کیدن هیتلر انتخاب کر شش سیاست! ببا تصوی

ی یک ی اصلیا جانبی برنده شدن نیست، بلکه هستهاضافی 

استراتژی موفق فاشیستی است. بهتر است که هیلتر همیشه 

 و مثل یک لیبرال بازی کند و از دروغ گفتن یا جر و بحث

مان زمانی که زکردن با بازیکنان دیگر اجتناب کند.  مخالفت

از ها برای انتخاب شدن نییبرالآن فرا برسد، هیتلر به اعتماد ل

دارد. حتی اگر هیتلر هم انتخاب نشود، عدم اعتمادی که بین 

ها شود کلید اصلی انتخاب شدن فاشیستها ایجاد میلیبرال

در اواخر بازی است. 

 ی بازیکنان بپرسید که چرا آن اقدام را انجام از بقیه

های ریاست مخصوصا این مورد در مورد قدرت دادند.

قت، قبل از انجام یک اقدام قیحدر  –کند جمهوری صدق می

به چه کسی برای تحقیق و تفحص/  ا بپرسید کهاز آن کاندید

 کند. انتصاب/ قتل فکر می

 قصرمفقط سه  ،اگر یک سیاست فاشیستی رو شد 

جمهور، صدر اعظم یا رئیس  وجود دارد:احتمالی 

ه سعی کنید بفهمید چه کسی ) یا چدسته کاشی سیاسی. 

چیزی!( شما را در این شرایط قرار داده است. 

 طراحان بازی:

 

 مترجم: نیما مسقدی
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