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مقدمه

چگونه مخوف ترین سارق بانک ایاالت متحده موفق به فرار از زندان شد؟
دراکوالی واقعی پیش از آن که کشته شود مرتکب چه اشتباهی شد؟

چگونه پادشاه فرانسه، که لباس مبدل به تن داشت، پس از انقالب فرانسه 
دستگیر شد و خلبانان گروه پرواِز جادوگران شب برای غافلگیر کردن نازی های 

آلمان چه ترفندی به کار می بردند؟

تــو در این کتاب داســتان های هیجان انگیزی را می خوانی که به شــکل معما 
نوشــته شــده اند. اطالعــات مورد نیاز برای حــل معماها را می توانــی البه الی متن 
و یــا در تصاویــر پیدا کنی. تو بــه معلومات خاصی نیاز نداری، اما بد نیســت کمی 

ج بدهی.  هشیاری به خر
داســتان ها با الهام از واقعیت نوشته شــده اند. اما نمی توان کاماًل از درستی 
داســتان های قدیمی مطمئن بــود. در زمان های قدیم دوربین وجود نداشــت و 

بسیاری از متن های نوشته شده در آن زمان برای همیشه از بین رفته اند.

داستان ها را بخوان و با دقت به تصویرها نگاه کن.
آیا برای حل معماها آماده هستی؟

یــک راهنمایــی: ســرنخ ها پنهــان هســتند، و گاهــی وقت هــا می توانــی آن هــا را در 
عجیب وغریب ترین جاها پیدا کنی...
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سال ۱۹۱۲

شــب 15 آوریل 1912، کشــتی تایتانیــک از بریتانیا راهِی ایاالت متحده اســت. این 
اولین و آخرین سفر این کشتی غول پیکر است. 

کشــتی چنان بزرگ اســت که به راحتی می شود در آن گم شد. کشتی 269 متر 
 به اندازه ی یک خانه ی بیســت طبقه اســت. ســفر با 

ً
طول دارد و ارتفاعش تقریبا

تایتانیک برای کسانی که پول دارند، سفر خیلی مجللی است. قسمت درجه  یک 
برای جذب ثروتمندان جهان ساخته شده. در آن جا استخرهای شنا، سالن های 
ورزشــی، کتابخانه و چندین رســتوران وجود دارد. گل هــای زیبایی که روی میزها 

گذاشته شده هر روز عوض می شوند.
وضعیت مســافران درجه ســه خیلی فرق دارد. حتی به آن ها اجازه ی ورود به 

عرشه ی باالی کشتی داده نمی شود. آن جا فقط مخصوص افراد ثروتمند است.

درســت قبــل از نیمه شــب، نگهبانــان یــک کوه یخــی را می بینند، اما کشــتی 
نمی تواند به موقع مســیرش را عوض کند. کوه یخ در بدنه ی کشــتی یک ســوراخ 

هفتاد متری ایجاد می کند و آب به داخل کشتی سرازیر می شود.
کاپیتــان ادوارد ِجــی اســمیت1 می داند که نمی شــود تایتانیــک را نجات داد. 
پــس فرمــان می دهــد قایق هــای نجات را آمــاده کننــد. او می داند کــه فاجعه ای 
 در شــرف اتفــاق افتــادن اســت. در قایق های نجات بــرای همه ی مســافران جا

نیست.

تایتانیک فرار از 

1. Edward J Smith
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تایتانیک 2207 نفر سرنشــین دارد. اما در قایق های نجات فقط می توان 1178 
نفر را جا داد. جا برای بیش از هزار نفر کم است!

هر کس که نتواند سوار قایق های نجات شود، محکوم به مرگ است.
جلیقه های نجات نمی توانند کســی را نجات دهند. دمای آب اقیانوس صفر 
درجه است و هر کس که در آب بیفتد، تنها پس از چند دقیقه از سرما، یخ می زند.

ج قوانینــی وجود دارد. اول زنان و کودکان را ســوار  ج ومر بــرای جلوگیــری از هر
قایق ها می کنند، و به این ترتیب بیشتر مردان باید در تایتانیک بمانند و منتظر 

مرگ باشند.
احتمال زنده ماندن مسافران درجه یک بیشتر است. در آن زمان برای افراد 
ثروتمند ارزش بیشــتری قائل می شــدند و نجات جان آن ها اولویت داشــت. به 
بســیاری از مســافران درجه ســه اجازه داده نمی شــود حتی در زمان غرق شــدن 

کشتی، پا به عرشه ی باالیی بگذارند.
وقتــی تایتانیــک با کوه یــخ تصــادف می کنــد، ادوارد رایان1 در عرشــه ی زیرین 
کشــتی خوابیده اســت. او ارزان ترین بلیط را خریده. ادوارد با شــنیدن داد و فریاد 

سایر مسافران از خواب می پرد.
کسی فریاد می زند: »کشتی دارد غرق می شود!« 

ادوارد رایان با خود فکر می کند که این غیرممکن است.
در تبلیغات گفته شــده تایتانیک امن ترین کشــتی دنیا است و امکان ندارد 
غــرق شــود. امــا وقتــی ادوارد رایــان از کابینــش بیــرون مــی رود متوجــه می شــود 
تبلیغات پیش از ســفر درســت نبوده. کف راهرو را آب گرفته و دریا دارد کشتی را 

به اعماق خود می بلعد. 
1. Edward Ryan
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مســافرانی که بلیط هــای گران خریده انــد در طبقه  های باال هســتند. آن ها به 
تاالرهــای ناهار خــوری و ســالن های زیبــا و همچنیــن قایق های نجات دسترســی 
دارنــد. ادوارد رایــان بــرای این که نجات پیدا کنــد باید خود را بــه طبقه های باالیی 
برساند. او در راهروها شروع به دویدن می کند. تایتانیک مثل یک هزارتو است. او 
سر راهش به درهای قفل و زنجیر شده و نگهبانان  برمی خورد. به خدمه دستور 
داده شده که مسافران درجه سه را به عرشه ی باالیی راه ندهند. اما ادوارد رایان 

تسلیم نمی شود و سرانجام راهی برای رسیدن به عرشه ی باالیی پیدا می کند.
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هوا در عرشــه ی باال ســرد اســت. ادوارد رایان پتویی گیر می آورد و دور بدنش 
می پیچد. آسمان پر از ستاره و دریا آرام و سیاه است.

مأموران بیشــتر قایق های نجات را پر کرده و به دریا انداخته اند. ادوارد رایان 
می بینــد فقــط یک قایــق نجات باقی مانــده و آن را هم دارند به ســرعت بــا زنان و 

کودکان ُپر می کنند.
به خاطر ازدحام جمعیت به سختی می شود روی عرشه راه رفت.

تایتانیــک بیشــتر و بیشــتر کج شــده و قســمت جلــوی آن زیر آب قــرار دارد. 
ادوارد رایان خود را از میان جمعیت به سمت قایق نجات می کشد.

او افســری را می بیند که هفت تیرش را بیرون کشــیده و آماده اســت تا به هر 
کسی که می خواهد به زور سوار قایق نجات شود، شلیک کند.

ادوارد رایان اسلحه ندارد و نمی تواند هفت تیر افسر را از چنگش درآورد.  
 

او برای این که بتواند سوار قایق شود و جانش را نجات بدهد ناگهان فکری 
به سرش می زند. 

فکر می کنی او چه کار می کند؟
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جواب

ادوارد رایان وانمود کرد زن است.
 همه ی زنان سرشان را با کاله یا شال پوشانده اند. 

ً
او دید که تقریبا

 تعریف کرد: »اگرچه تایتانیک به ســرعت از آب پر می شــد، سعی کردم 
ً
او بعدا

آرام باشــم. پتو را برداشــتم و روی ســرم گذاشــتم. بعد به طرف قایق نجات رفتم 
و داخــل آن پریــدم. هیچ کــس بــه من شــک نکــرد، چون فکــر کردند مــن هم زن 

هستم.«

تایتانیــک ســاعت دو و بیســت دقیقــه بعــد از نیمه شــب در 15 آوریــل 1912 
غرق شــد. از برخورد این کشــتی غرق نشــدنی با کوه یخ دو ساعت و چهل دقیقه 

گذشته بود. 

هیچ کشــتی  دیگری نتوانســت قبل از غرق شــدن تایتانیک خود را به محل 
حادثه برســاند. کشــتی کارپاتیا 1 هنگام ســپیده دم، دو ساعت پس از غرق شدن 
تایتانیک به محل رســید. کارپاتیا فقط توانســت به سرنشینان قایق های نجات 
کمک کند. سایر سرنشینان تایتانیک همه مرده بودند. کارپاتیا چند روز بعد به 

نیویورک رسید.
ادوارد رایان تنها کسی نبود که لباس زنانه پوشید. سه مرد دیگر نیز همین 
1. Carpathia
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کلک را زده بودند. مردانی که به این ترتیب در صف سوار شدن قایق های نجات، 
از زنــان و کــودکان جلــو زده بودنــد، در نظر بســیاری از مردم مردانی بزدل و ترســو 

بودند. 
در حادثه ی غرق شدن تایتانیک 1495 نفر جان خود را از دست دادند. بیشتر 

آن ها مسافران درجه سه بودند.
ادوارد رایان عمری طوالنی  کرد. تشکیل خانواده داد و صاحب سه فرزند شد. 

او در سال 1974 درگذشت.




