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TORPEDOED
THE TRUE STORY OF THE WORLD WAR II

SINKING OF “THE CHILDREN’S SHIP”

Porteghaal Publishing House is honored to donate 
the equivalent of $400 of the book's sales to the 

EB Home charity (https://ebhome.ir/) in the name 
of the author of this book, Deborah Heiligman.

بر اساس قوانین بین المللی و با اجازه ی نویسنده و ناشر،
حق انحصاری انتشار کتاب TORPEDOED به زبان فارسی 

در ایران متعلق به نشر پرتقال است. 
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یادداشتی برای خواننده

جلیقه ی قرمز

جلیقه ی نجات کالین رایدر ریچاردسون )عکس از سارا رایدر 
ریچاردسون، با اجازه ی موزه ی اِگم(

چند سال پیش ناشرم عکسی از جلیقه ی نجاتی بچگانه و سفارشی دوز نشانم 
داد. پرسـید: می خوای نگاهی به این داسـتان بندازی؟ گفتم: قطعًا. و عجب 
داسـتانی بود! سرشـار از غم و شادی، شکسـت و پیروزی. داستان کسانی که 
قهرمان می شوند، بی گناهانی که جانشان را از دست می دهند. داستان افرادی 

که به طور معجزه  آسایی جان سالم به در می برند.
این یک داستان واقعی است. در این کتاب هیچ چیزی ساختگی نیست.
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خاطرات افراد از اتفاقی که مدت ها پیش رخ داده، یکسـان نیسـتند. کسانی 
کـه واقعه ای دردناک را پشـت سـر می گذارند جزئیات مهم را بـه یاد می آورند، 
اما برخی وقایع فراموش می شوند یا با اندکی تغییر در حافظه نقش می بندند. 
مـن بـا تکیه بر خاطرات بازماندگان، چه خاطراتی که نزدیک به زمان واقعه، چه 
آن هایی که در دهه های بعد بازگو شـده اند، اتفاقات را به بهترین شـکلی که در 

توانم بود، بازسازی کرده ام.
خواهیـد دیـد کـه برای اغلب گفت وگوها از عالمت نقل قول اسـتفاده نشـده 
اسـت. عالمـت نقل قـول را بـرای مطالبـی بـه کار برده ام کـه در زمـان واقعه یا 
نزدیک به آن، در نامه یا دفترخاطرات، نوشـته شـده اند. بسیاری از گفت وگوها 
مربوط به مصاحبه هایی هسـتند که چند دهه بعد انجام شـده اند. افراد معموالً 
عیـن جمـالت گفت  وگـو را به یاد نمی    آورنـد، بلکه ُلب مطلـب را بیان می  کنند. 
می خواستم از شیوه  ی گفت وگو استفاده کنم، اما ترجیح دادم عالمت نقل قول 

را حذف کنم.
 همچنین خواهید دید از اسامی و داستان های شخصی ملوان های هندی، که

بـه  آن هـا السـکار1 می گفتنـد، به ندرت اسـتفاده کـرده ام. گرچه آن هـا اکثریت 
خدمه ی کشتی را تشکیل می دادند، ولی در زمان واقعه، به دلیل نژادپرستی و 
تبعیض طبقاتی، کسی با السکارها مصاحبه نکرد. من تالش کردم بازماندگان 
و اقوامشان را پیدا کنم تا بتوانم خاطرات آن ها را در کتاب بگنجانم، اما باوجود 
کمک افرادی در هندوسـتان و انگلسـتان، به جایی نرسیدم. ما فقط می دانیم 
که آن ها آنجا بودند. می دانیم که آن ها هم قهرمان بودند و می دانیم که بسیاری 

از آن ها جانشان را از دست دادند.
این داسـتان جنگ اسـت. امیدوارم روایت آن به جنگ کمتر و صلح بیشـتر 

منجر شود.

1. ملوان هندی که در کشتی اروپایی کار می کند. این واژه از ریشه ی لشکر گرفته شده است. 
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فصل 1

غوغای جنگ

17 سپتامبر 1940، شب هنگام
در میانـه ی اقیانـوس اطلس، زیردریایی آلمانی یک کشـتی مسـافربری را در 
دیدرس خود دارد. فرمانده ی یوبوت1 و خدمه اش کل روز در تعقیب این کشتی 

بوده اند. آن ها منتظر فرصت مناسب اند.
دویسـت مسـافر کشتی روحشان هم خبر ندارد که زیردریایی زیر آب کمین 
کرده و آماده ی حمله به آن هاست. از این دویست مسافر، صد نفرشان کودک اند 

که بیشترشان با لباس خواب در تختشان خوابیده اند.
چند دقیقه قبل از سـاعت ده شـب، فرمانده ی یوبوت 48 دسـتور می دهد: 

اژدرها2، شلیک... 

هشت روز قبل
در لندن، آژیر قرمز حمله ی هوایی به صدا درمی آید. یکی دیگر از شب های بمباران 

U-boat .1؛ زیردریایی های آلمانی، به خصوص آن  هایی که در جنگ جهانی اول و دوم به کار برده شدند. 
2. اژدر نوعی سالح انفجاری است که زیر آب پرتاب می شود. 
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است. گاسی گریمونِد1 سیزده ساله و خانواده اش دوان دوان به پناهگا هشان در 
زیرزمین خانه می روند. هنگامی که بمب ها در آسمان شب منفجر شدند و بر سر 
شهر فرود  آمدند، گاسی همراه پدر و مادر و ُنه خواهر و برادرش، ترسان و لرزان 
دور هـم کـز کردند. غوغای جنگ حتی از زیرزمین هم شـنیده می شـد: ز وزه ی 
زنگ خطر، انفجار بمب ها، بعد صدای هولناک فروریختن، سوت  و جیغ   وفریاد 
در شـهر. زمین هم لرزید. این بار خطر از سـر خانواده ی گریموند گذشـت، اما 

جنگ از هر طرف محاصره شان کرده بود.

1. Gussie Grimmond

بمب افکن هاینکل 111 آلمانی بر فراز انگلیس، شروع حمله ی هوایی، 7 
سپتامبر 1940. )ویکی مدیاکامنز/ بنای یادبود جنگ استرالیا(
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9 سـپتامبر 1940. دو روز پیش، در عصرِ شـنبه ای آفتابی، آلمانی ها بمباران 
لنـدن را شـروع کردند و سـاعت ها شـهر را در هـم کوبیدند. بمباران تا سـاعت 
چهارونیم بامداد روز بعد ادامه داشت و در پایان آن شبانه روز بیش   از چهارصد 

نفر کودک و بزرگسال کشته و تعداد زیادی هم مجروح شدند.
یک سال از شروع جنگ جهانی دوم می گذشت. آمریکا هنوز علیه آلمان وارد 
جنگ نشده بود. تا همین چند ماه پیش در سواحل بریتانیا خبری از جنگ نبود. 
ولی این تابسـتان، جنگ برای انگلیسـی ها و همین  طور گاسـی و خانواده اش، 

واقعی شد. حاال بمب های آلمانی ها بر سر مردم فرود می آمدند.
 در ابتـدا، آلمانی هـا فقـط اهداف نظامی را بمباران می کردند، می خواسـتند 
هواپیماهای نیروی هوایی انگلستان، کارخانه های هواپیماسازی و ایستگاه های 
رادار ساحلی را نابود کنند. خلبان های جنگی انگلیس دست به حمله ی متقابل 

زدند و آسمان میدان جنگ شد.

خلبان های سراسر دنیا به نفع انگلستان وارد جنگ شدند. دو خلبان لهستانی درحاِل بازی با 
توله سگی که نماد خوش یمنی است. )موزه ی جنگ سلطنتی(
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مـردم انگلسـتان هواپیماهـای آلمانی سـقوط کرده را می شـمردند و نیروی 
هوایی خودشان را تشویق می کردند. خلبان های نیروی هوایی قهرمانان مردم 
شـدند. همان طـور که نخسـت وزیر، وینسـتون چرچیل1، اعالم کـرد: »در تاریخ 
جنگ های بشر، نخستین بار است که عده ی زیادی از مردم این  چنین مدیون 

افراد معدودی هستند.«
حاال آلمانی ها نه  فقط پایگاه های هوایی، بلکه مردم عادی لندن، بندر لیورپول 
و دیگر شهرهای انگلیس را هم مورد هدف قرار می دادند. بمب ها ساختمان های 
اداری، مـدارس، شـهربازی ها، کلیسـاها و خانه هـا را با خاک یکسـان می کرد؛ 
خانه ها! جان شهروندان عادی، کسانی مثل گاسی، خواهرها و برادرهایش در 

خطر بود. خانواده ی گریموند سه شب پیاپی تا صبح در زیرزمین ماندند.
کی تمام می شد؟ گاسی و خانواده اش چند شب دیگر باید این طور کنار هم 

کز می کردند و از ترس از دست دادن خانه و جانشان می لرزیدند؟
احتمـاالً بدتر هم می شـد. آدولف هیتلر، دیکتاتور آلمـان نازی، تهدید کرده 
بود که حمله ی زمینی خواهد کرد و ارتشـش را از راه کانال ماْنش به انگلیس 
خواهـد فرسـتاد. مـردم انگلیـس  کامالً حق داشـتند که تهدید هیتلـر را جدی 
بگیرند. بمباران ناگهانی لندن بخشـی از شـگرد بلیتسـکریگ2 یا همان جنگ 
برق آسـای هیتلر بود. او پس از تصرف اتریش و چکسـلواکی، در سال 1939، 
برای حمله به لهسـتان از همین شـگرد  اسـتفاده کرد. از آن به بعد، تانک های 
آلمانـی در سراسـر اروپا جوالن می  دادند. هیتلر دانمـارک، نروژ، بلژیک، هلند، 
لوکزامبورگ و فرانسـه را تصرف کرد و هزاران سـرباز و غیرنظامی جان خود را 
از دسـت دادنـد. هیتلـر مصمم بود انگلسـتان را هم به فهرسـتش اضافه کند. 

می خواست کل دنیا را تصاحب کند.
وینستون چرچیل از تسلیم در برابر ارتش آلمان سر باز می  زد. او بعد از رسیدن 

1. Winston Churchill
2. واژه  ای آلمانی به معنای جنگ برق آسا است که در جنگ جهانی دوم، واژه  ای فراگیر شد. 



17

به مقام نخست وزیری، در اولین سخنرانی اش، یعنی چهار ماه پیش، سوگند 
یـاد کـرد کـه »مـا بـا تمـام تـوان و قدرتی کـه خداونـد به مـا می دهـد، در دریا، 
زمیـن و آسـمان خواهیـم جنگیـد، جنگ با سـتمگری هیـوالوار کـه تاکنون در 

هیچ یک از جنایات تأسـف بار بشـری، کسـی از او پیشـی نگرفته اسـت.«

ویرانی ناشی از حمالت هوایی نازی در ِوست  مینستر، لندن. ساختمان های مجلس و برج 
ساعت با زنگ معروف بیگ ِبن هنوز پابرجا هستند. )موزه ی عکس ماری ایوانز(
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وینستون چرچیل درحاِل سخن گفتن با مردم در رادیو بی بی سی، سال 1940. 
)موزه ی عکس  ماری ایوانز(

دولــت انگلســتان از شــهروندان تقاضــا می کــرد کــه اقدام هــای ایمنــی را 
ــد. هــر شــب چراغ هــای کل کشــور خامــوش می شــد و مــردم  ــه کار بگیرن ب
بایــد پرده هــا را می کشــیدند تــا هواپیماهــای آلمانــی از طریــق نــور خانه هــا، 
اهدافشــان را پیــدا نکننــد. وقتــی زنــگ خطــر بــا ُنت هــای بــاال و پایینــش بــه 
صــدا درمی آمــد و عالمــت مــی داد کــه حملــه ی هوایــی نزدیــک اســت، همه ی 
مــردم بــه پناهگاه هــای زیرزمینــی  هجــوم می بردنــد. در طــول بمبــاران، فقــط 
امدادگــران حملــه ی هوایــی1، پلیــس، کارکنــان اورژانــس و آتش  نشــانی اجــازه 

داشــتند بیرون باشــند.
امدادگـران از مـردم می خواسـتند کـه بـا حفـظ آرامـش ولـی سـریع بـه 

1. اعضای نهادهای مردمی که مسئول اجرای مقررات طی حمالت هوایی هستند.
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پناهگاه هـای محلـی و ایسـتگاه های زیرزمینـی متـرو بروند و اگر نتوانسـتند، 
در زیرزمیـن  خانـه ی خودشـان پنـاه بگیرنـد. اگـر کسـی در اتاق  نشـیمن یـا 
اتاق خـواب می مانـد، جانش در خطر بـود. بعضی از خانواده هـا، مثل خانواده ی 
گریمونـد، خودشـان پناهگاه داشـتند. این پناهگاه های فـوالدی را دولت توزیع 
کـرده بـود. خانواده ی گریموند پناهگاهشـان را بزرگ تر کرده بودند تا همه  شـان 

در آن جا شـوند.
تمام آن شب گاسی و خانواده اش امن  وامان در زیرزمین ماندند. در همین 
زمان، خیابان های لندن خطرناک و پرهرج  و  مرج بود. ساختمان ها فرومی ریختند. 
انفجار بمب ها باعث آتش سوزی می شد. در تاریکی، شعله های قرمز و  نارنجی 
زبانه می کشیدند، آتش از ساختمانی به ساختمان دیگر سرایت می کرد و جان 

تعداد زیادی از مردم را می  گرفت.
ماشـین های آتش نشـانی و آمبوالنس ها با حداکثر سـرعت در خیابان های 
تاریک و پر از آوار می راندند. آتش  نشـان ها به سـرعت، شـلنگ ها را باز و آتش 
را خامـوش می کردنـد. بـه داخـل سـاختمان ها می دویدنـد و مـردِم گرفتار در 
شـعله ها را نجـات می دادنـد. بـه امیـد نجـات آن هایـی کـه زیـر آوار مانـده 
بودنـد، خرابه هـا را می گشـتند. امدادگـران جـان خـود را بـرای نجـات دیگران 
بـه خطـر می انداختنـد. عالوه  بـر آن هـا، مردانـی که بـرای میدان جنـگ زیادی 
پیـر بودنـد، آن هایـی کـه هنـوز بـه سـن سـربازی نرسـیده بودنـد، راننده   هـای 
زن آمبوالنس  هـا و ماشـین  های آتش نشـانی، پزشـکان و پرسـتاران، همـه در 

تکاپـو بودند.
صبح زود که بمباران تمام شد، آژیر وضعیت سفید به صدا درآمد. نتی ممتد 
و کشدار بود، کمی پایین تر از دو دیز مینور. همه معنای این نت را می دانستند: 
بیـرون آمدن خطری ندارد. در سراسـر لندن، مـردم از پناهگاه ها بیرون  آمدند. 
بیشترشـان به خانه  بر گشـتند تا صبحانه بخورند و به کار و زندگی شان برسند. 

ولی همه این قدر خوش شانس نبودند.
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وقتـی خانـواده ی گریموند، خسـته از بی خوابـی از زیرزمین بیـرون آمدند، 
به  جای خانه شان توده  ای آوار دیدند. همه ی داروندارشان نابود شده بود، اثاثیه، 
لباس هـا، اسـباب بازی ها، ظرف هـا. همه چیز از بیـن رفته بود. اگـر به پناهگاه 

نمی رفتند، حاال همه شان مرده بودند.

آتش  نشان ها درحال آ    ب  پاشی بقایای ساختمان های بمباران شده که هنوز شعله ورند؛ لندن. 
)موزه ی عکس ماری ایوانز(

پنـج چمدانـی هـم کـه از قبـل بسـته بودند، زیـر آوار نابود شـدند. گاسـی و 
خواهرهـای کوچک تـرش، ویولت ده سـاله و کانی نه سـاله، همین  طـور دو برادر 
کوچکـش، ادی هشت سـاله و لنـی پنج سـاله، در فهرسـت انتظـار سـفر بودند. 
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قـرار بـود آن هـا را از انگلیـس بـه جـای امنـی ببرند. قـرار بـود، همـان روز این 
پنـج بچـه ی خانـواده ی گریمونـد بـه لیورپـول بروند. اگـر شـانس می آوردند و 
می توانستند خارج از نوبت سوار کشتی شوند، به کانادا می رفتند. این برنامه ی 
مؤسسـه ای دولتـی بـه نـام »اسـکان کـودکان در خارج از کشـور1« بـود. کودکان 
 واجد شـرایط کسـانی بودند که بین پنج تا پانزده سـال سـن داشـتند. این بار 

نود بچه اعزام می شدند.
ادی و هانا، پدر و مادر گاسی، نگاهی به َتل آوار انداختند. هانا کوچک ترین 
بچه اش را بغل کرده بود و با شوهرش جروبحث می کرد. گفته بودند که بچه ها 
باید با خودشان لباس، کفش، حوله و غذا ببرند. هانا نمی توانست بچه هایش، 
گاسی، ویولت، کانی، ادی کوچولو و لنی را دست  خالی راهی کند. ولی شوهرش 
مطمئن بود که اگر افراد مؤسسـه قبول کنند، بچه ها را خارج  ازنوبت بفرسـتند، 
خودشـان هـم وسـایل مـورد نیاز را بـه آن ها می دهند. ارزشـش را داشـت که 
شانسشان را امتحان کنند. به هرحال بقیه ی خانواده باید دست  خالی می رفتند 
و در خانه ای موقتی زندگی می کردند. چرا فرصت فرار به آن  طرف اقیانوس را 

از این پنج بچه بگیرند؟
ادی گریمونـد در جنـگ جهانـی اول شـرکت کـرده و بـه چشـم خـودش، 
مصیبت های جنگ را دیده بود. بعد از جنگ، به دیدن هانا رفت؛ بیوه ی دوست 
نزدیکـش کـه در جنـگ مرده بـود. ادی و هانا با هـم ازدواج کردند و حاال یک 
خانواده ی پرجمعیت دوازده نفره داشتند. رابطه ی بچه ها با هم خیلی خوب بود 
ولـی حـاال فقط پنج نفرشـان فرصـت رفتن به جای امن را داشـتند. چرا نباید 
می رفتند؟ اگر می ماندند چه چیزی در انتظارشـان بود؟ بی خانمانی. لندن هم 

که جای امنی نبود.
می توانسـتند گاسـی، ویولت، کانی، ادی و لنی را بفرسـتند. بااینکه فرصت 
خیلـی خوبـی بـه   نظـر می رسـید؛ فرسـتادن بچه ها، درسـت بعد از آوار شـدن 

1. Children’s Overseas Reception Board
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خانه شـان، بـرای هانـا سـخت بود. تـازه، دریا هـم خطرناک بـود، یوبوت ها با 
اژدر بـه کشـتی ها حملـه می کردند. 

دو روز پیـش یوبـوت 48 به  همـراه دو میـن روب از بنـدر لوریـان1 فرانسـه 
راه افتـاده بـود. سـاعت 9:45 مین روب هـا یوبـوت را امن  وامـان راهـی کردند، 
بـرای خدمـه ی کشـتی آرزوی موفقیـت کردنـد و گفتنـد شـکار خوبی داشـته 

باشـید و بـا چراغ هـای چشمک زنشـان بـه بندر برگشـتند.
مسـلمًا هانا از این موضوع خبر نداشت. نمی دانست به بچه هایش اجازه  ی 
سوار شدن به کشتی مؤسسه را می  دهند یا نه. اما قبول کرد که ارزشش را دارد 

شانسشان را امتحان کنند. 
ادی بچه ها را به راه آهن می برد و سوار قطار لیورپول می کرد. از آنجا به بعد 

امنیت و همچنین سرنوشتشان، به دست افراد مؤسسه بود.
وقتـی هانـا با بچه هایـش خداحافظی می کرد، نمی دانسـت کـه دوباره کی 
می تواند آن ها را ببیند. اگر بچه ها با کشتی عازم می شدند، شاید تا آخر جنگ 

نمی توانست آن  ها را ببیند. 
مردم امیدوار بودند جنگ چند ماه دیگر تمام شود، ولی احتماالً چند سال 

طول می کشید. 
جنگ قبلی بیش از چهار سال طول کشیده بود. هرچند سرنوشت تلخ تری 

در انتظار هانا گریموند بود.
...............

وقتـی ادی و بچه هـا بـه ایسـتگاه یوسـتون2 لنـدن رسـیدند، سـکو غلغلـه 
بـود؛ پـدر و مادرهـای زیـادی بـرای بدرقـه  ی بچه هایشـان آمـده  بودنـد. قـول 
می دادنـد، نصیحـت می کردنـد و بـا آغـوش، بوسـه و اشـک بچه هایشـان را 
رهسـپار می کردنـد. یکـی از بچه هـای بزرگ  تر بعدها این صحنه را بـه یک ُاپرای 

سـوزناک تشـبیه کرد.

1. Lorient 2. Euston



23

1. Raphael Geroni

ایسلند

اقیانوس اطلس

اسکاتلند
گالسکو

ایرلند
شمالی

دوبلین
ایرلند

لیورپول

انگلستان

لندن

بلژیک

فرانسه

محل برگشتن
کشتی های اسکورت

محل غرق شدن
کشتی شهر بنارس

مسیر کشتی
شهر بنارس 

)13 تا 17 سپتامبر 1940(

مسیر کشتی شهر بنارس )رافائل گرونی1(



24

بچه های مؤسسه و مراقبا    نشان در مسیر نیوزیلند. )آرشیو ملی بریتانیا(

گاسـی و خواهـر و برادرهایـش گیج  وگُنـگ بودنـد. شـب های دراز پناهـگاه 
رمقشان را کشیده بود و از وحشت دیدن آواری که تا دیروز خانه شان بود، هنوز 

در شوک بودند. با پدرشان خداحافظی کردند و سوار قطار شدند.
در خانواده، گاسـی بچه ی وسـط بود، ولی اینجا بزرگ تر جمع. خیلی راحت 
رفت در قالب خواهر بزرگ . حواسـش بود که بچه ها سـاکت یک جا بنشـینند 
و تـوی قطـار از ایـن  طـرف به آن طرف راه نیفتند. چند سـاعت بعد به لیورپول 
رسیدند. کم وبیش آماده ی سفر بودند، فرض را بر این گذاشته بودند که می توانند 

سوار کشتی شوند.
به خصـوص ماجراجویـی  بـرای شـروع ماجراجویـی  اگـر جـای درسـتی 
خطرنـاک وجـود داشـت، همیـن لیورپـول بـود. این شـهر کنـار دریـای ایرلند 
بـود و رودخانـه ی ِمرزی1 از کنارش می گذشـت. محیط خطرناکی داشـت و به 
ناامنـی مشـهور بـود. هوایش مرطـوب و مه آلـود و زمینـش ِگل  والی بود. حتی 

1. Mersey
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باتـالق هـم داشـت! یک قـرن پیـش، کوچه هـا و خیابان های این شـهر پاتوق 
قاچاقچی هـا و زورگیرهـا بـود. کشـتی های مسـلح شـخصی و دزدان دریایـی، 

کشـتی های عبـوری را بـه دام می انداختنـد.
حاال، درسال 1940، جدی ترین خطر وجود بمب افکن های آلمانی در آسمان 
بـود. آیـا بندر لیورپول، کـه وجودش برای عملیات جنگی ضـروری بود، نجات 

پیدا می کرد؟
در این بندر بر فراز ساختمانی بلند، دو پرنده ی سنگی نشسته اند، پرندگان 
افسانه ای. می گویند پرنده ی نر شهر را نگاه می کند تا ببیند کافه ها باز هستند 
یا نه و نماد شوخ طبعی و خوش گذرانی در لیورپول است، ولی پرنده ی ماده 
اسـکله ها را نگاه می کند و با نگرانی منتظر اسـت که ملوانان صحیح  وسالم به 

خانه هایشان برگردند.
شهرهای بندری دروازه های دنیا هستند، ولی در برابر حمله هم آسیب پذیرند. 
لیورپولی ها می گویند اگر این پرنده های سـنگی پرواز کنند و بروند، لیورپول 

نابود می شود.
...............

اسکله ها اهداف بمباران شبانه ی آلمانی ها بودند. به همین دلیل گاسی و باقی 
بچه ها را برای چند شب اقامت به مدرسه ی شروود لین1 بردند که کمی از مرکز 
شهر دور بود. در مدرسه، بچه ها با مراقبان خود و بقیه ی بچه های هم گروهشان 

آشنا شدند.
وقتی مسـئوالن مؤسسه  فهمیدند که خانه ی گریموندها ویران شده است، 
گاسی و خواهر و برادرهایش را از فهرست انتظار خارج کردند و همان طور که 
پدرشـان امیدوار بود، هرچه الزم داشـتند در اختیارشـان گذاشتند. ادی و لنی 
به گروه پسـرها ملحق شـدند که مراقب مرد داشـت و گاسـی، کانی و ویولت 

هم به گروه دخترها با یک مراقب خانم.

1. Sherwood’s Lane
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 گاسـی بالفاصله بزرگ ترها را تحت  تأثیر قـرار داد. الغرمردنی، رنگ پریده و 
زارونـزار ولـی قـوی، بااراده، باهوش و بانمک بود و عادت های عجیبی داشـت. 
به محـض اینکـه قبولشـان کردند، گاسـی نشـان داد از آن بچه هایی اسـت که 
دوست دارند خودشان را در دل بزرگ ترها جا کنند. مدیر مدرسه ی شروود لین 
بعدها به این نکته اشـاره کرد که گاسـی حسـابی برای خواهرها و برادرهایش 

رئیس بازی درمی آورد و مراقب بود دست  ازپا خطا نکنند.
در لندن، هانا و ادی و بقیه ی بچه ها مدتی در پناهگاه بی خانمان ها مسـتقر 
شـدند، تااینکه خانه ی دیگری پیدا کردند. خانواده ی گریموند حاال دوپاره شـده 
بود. کشتی تا چند روز دیگر لیورپول را ترک می کرد و گاسی، ویولت، کانی، ادی 
و لنی را با خود می برد. اگر اوضاع طبق نقشه پیش می رفت، پنج بچه ی خانواده 

دور از جنگ در امنیت زندگی می کردند.
حتی اگر اوضاع طبق انتظار پیش نمی رفت، دیگر راهی برای بازگشت وجود 

نداشت و ادی و هانا نمی توانستند تصمیمشان را عوض کنند.




