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Adrift A True Story Of Love Loss And Survival At Sea
THE HEART-STOPPING MEMOIR, NOW A MAJOR MOTION PICTURE STARRING
SHAILENE WOODLEY AND SAM CLAFLIN, AND DIRECTED BY BALTASAR
KORMAKUR (EVEREST) A compelling, at times devastating, ultimately inspiring
account of how much can go wrong on the ocean and how, miraculously, one woman
conquered her own fears.
Na de nacht van de moord op Malcolm en Maud Angel weet hun dochter Tandy drie
dingen zeker: 1. Zij was de laatste persoon die haar ouders nog in leven heeft gezien 2.
De verdenking van de moord rust op Tandy en haar drie broers en zussen 3. Ze kan
niemand vertrouwen misschien zichzelf niet eens Tandy gaat op onderzoek uit om de
onschuld van de familie te bewijzen. Opeens krijgt ze steeds terugkerende flashbacks.
De herinneringen verklaren een aantal vreemde familiegeheimen, maar het graven in
het verleden van haar ouders brengt ook veel gevaren met zich mee. Want wie weet
welke leugens de Angels hun kinderen nog meer hebben verteld? James Patterson is
de succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter wereld, met wereldwijd meer dan 75
miljoen verkochte boeken. Hij is de schrijver van de populaire thrillerreeksen Alex Cross
en The Womens Murder Club en de YA-serie Heks & Tovenaar.
In november 2007 was Amanda Knox 20, en ze was net een paar weken eerder naar
Perugia in Italië verhuisd om daar Italiaans te gaan studeren toen haar vriendin en
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huisgenote, de jonge Engelse studente Meredith Kercher, op wrede wijze werd
vermoord. Het moordonderzoek haalde wereldwijd de voorpagina's en toen Amanda
werd gearresteerd, zou ze het middelpunt worden van een mediahype. Jong en naïef
als ze was, verdrietig om de verschrikkelijke dood van haar vriendin en met niet meer
dan basiskennis van het Italiaans, werd ze aan zware verhoren onderworpen en had ze
de grootst mogelijke moeite om de politie te verstaan en te zorgen dat ze zelf werd
begrepen. Tijdens de rechtszaak die volgde werd ze het mikpunt van internationale
kritiek en speculatie, en haar zaak werd op de voet gevolgd door de rioolpers. In 2009,
na een zeer omstreden rechtszaak, werd ze ten onrechte veroordeeld voor de moord.
In oktober 2011, nadat Amanda vier jaar in een Italiaanse gevangenis had
doorgebracht en een langdurige beroepsprocedure had doorlopen, werd het vonnis
vernietigd. Amanda vloog direct terug naar de Verenigde Staten. In Wachten tot je
gehoord wordt vertelt Amanda Knox voor het eerst welke verschrikkingen ze werkelijk
heeft moeten doorstaan. Op basis van de dagboeken die ze bijhield en de brieven die
ze schreef gedurende haar gevangenschap, geeft Amanda vastberaden een zeer
persoonlijk verslag van haar aangrijpende ervaringen, van de verslagenheid over de
moord op haar vriendin tot de talloze fouten en misverstanden die tot haar arrestatie
zouden leiden. Ze vertelt uitgebreid hoe het was om als twintigjarige in een vreemd
land gevangen te worden gezet voor een misdaad die ze niet had begaan en om door
de internationale media te worden afgeschilderd als een demon. Ze schetst wat het
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betekende voor haar familie en vrienden die steeds op en neer pendelden om te zorgen
dat ze nooit lang alleen zou zijn. Ze beschrijft hoe haar relatie met de mensen die in
haar onschuld geloofden sterker werd en hoe de kracht van haar familie haar door de
zwaarste tijd van haar jonge leven heen heeft geholpen. Uit haar gloedvolle
beschrijving van de uren direct na de rechtszaak en haar vlucht terug naar de
Verenigde Staten blijkt hoe dankbaar Amanda is dat ze nu weer toekomstplannen kan
maken. Wachten tot je gehoord wordt is een openhartig verslag van een nachtmerrie
die werkelijkheid werd, de gerechtelijke dwaling die daarop volgde en de
standvastigheid van alle betrokkenen, ook al leek alles tegen te zitten. Dat maakt het
tot een autobiografie zoals er maar weinig zijn geschreven. Amanda Knox werd in 2009
in Perugia in Italië veroordeeld voor moord. In 2011 werd dat vonnis vernietigd en werd
haar onschuld vastgesteld. In maart 2013 verwierp het Italiaanse Hof van Cassatie de
vrijspraak en besloot dat het proces moet worden overgedaan. Knox woont nu in
Seattle, de stad waar ze vandaan kwam, en studeert aan de schrijversvakschool.
When Commander Baath takes his French guests, with his crew of four, on a dive trip
off Sir Hugh Rose Island, 20 nautical miles from Port Blair, it turns out to be the wrong
day for a sea adventure. The calm sea, an endless liquid mirror before they dived, turns
rough when they surface in an hour, as a violent storm looms over them. What was
supposed to be a day trip turns into an endless drifting in the Andaman Sea thick with
pirates, without a sense of direction or sight of land. Adrift follows their terrifying ordeal,
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battling hunger and thirst, and most of all their sanity, as they encounter the primal face
of nature. Based on a real incident, Adrift is a gripping tale of survival, perseverance
and fortitude.
"The miraculous account of the man who survived alone and adrift at sea longer than
anyone in recorded history--as told to journalist Jonathan Franklin in dozens of
exclusive interviews"-The author recalls his seventy-six day ordeal adrift in the Atlantic Ocean in a five foot
inflatable raft, after the sinking of his sailboat, recounting his problems surviving the
weather, shark attacks, raft leaks, and food and water shortages. Reprint.
Als in 793 de Noormannen een aanval doen op een dorp in Engeland worden Jack en
zijn kleine zusje gevangen genomen. Gelukkig weet Jack iets van magie. Vanaf ca. 12
jaar.
Logboek van een van de meest spectaculaire odyssees uit de tijd van de Tweede
Wereldoorlog. In mei 1943 stort een Amerikaanse bommenwerper in de Stille Oceaan
en zinkt. Boven het oceaanoppervlak verschijnt het hoofd van een jonge luitenant, de
piloot van de bommenwerper, die verwoede pogingen doet om op een stuk drijvend
hout te klimmen. Zo begint een van de meest indrukwekkende odyssees van de
Tweede Wereldoorlog. Hoofdpersoon is Louis Zamperini, die als hardloper uitblinkt
tijdens de Olympische Spelen in Berlijn en in de Tweede Wereldoorlog uitgroeit tot een
toonbeeld van wilskracht en doorzettingsvermogen.
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The Bailey's is a fantastic human story of adaption to totally alien conditions. It is a story of
amazing courage, resolution and endurance. Essential reading for all who enjoy a gripping true
story, 117 Days Adrift is an inspiring tale that has become one of the classics of the sea.
Hoe verschillend hun levens ook zijn, hun herinneringen en nostalgie zijn één. De een is een
gematigde moslim, de ander een succesvolle zakenman, weer een ander is een corrupte
politicus. Ieder van de jeugdvrienden heeft een eigen weg gekozen, bij sommigen kleeft er
bloed aan de handen. Maar wie is Adam om hen te veroordelen? Waren zijn keuzes zoveel
wijzer?
Patrick Gamble is een gewone, verlegen jongen tot hij als enige een terroristische aanslag
overleeft. Vanaf dat moment is hij held en inspirator tegen wil en dank. Claire Forrester ontdekt
pas hoe bijzonder zij is als haar ouders voor haar ogen worden neergeschoten en ze moet
vluchten voor haar leven. Altijd meende ze een normaal leven te kunnen leiden, maar als
weerwolven door het hele land in opstand komen wordt ze ongewild betrokken bij de zaak.
Terwijl om hen heen de wereld onherkenbaar verandert en de kwade machten steeds sterker
worden, zullen de levens van deze twee jonge mensen voor altijd met elkaar verbonden zijn.
De Zeereizen van Doctor Dolittle is het tweede deel in de kinderboekenreeks van Hugh Lofting
over een arts die met dieren kan praten. In deel een heeft dokter Dolittle een hoop vrienden
gemaakt, zowel dieren als mensen, die hem helpen met het genezen van dieren in nood. Met
zijn vrienden reist Dolittle de hele wereld over, en belandt onder andere in Spanje waar hij een
groep stierenvechters zo ver weet te krijgen dat ze de stieren laten leven. Ook in Zuid-Amerika
beleeft het gezelschap allerlei avonturen. Hugh Lofting was een Britse schrijver die vooral
bekend werd met de kinderboekenreeks over dokter John Dolittle, die met dieren kan praten.
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De reeks ontstond in de brieven die hij als frontsoldaat naar zijn kinderen stuurde om hen af te
leiden van de verschrikkingen van de oorlog. Naast de Dolittle-reeks schreef Lofting diverse
prentenboeken en poëziebundels voor kinderen. Hij schreef maar één werk voor volwassenen:
een gedicht over de zinloosheid van oorlog.
Successfully navigate the rich world of travel narratives and identify fiction and nonfiction readalikes with this detailed and expertly constructed guide.
New available in paperback, a true-life adventure story with everything: page-turning
suspense, remarkable acts of courage, wrenching despair, and a triumphant, life-affirming
ending. Red Sky in Mourning is the story of Tami Oldham Ashcraft's 41-day journey to safety,
which she survived through fortitude and sheer strength of character. Interspersed with
flashbacks to her romance with her doomed fiance Richard, this survival story offers an
inspiring reminder that even in our darkest moments we are never truly alone.
Het Urantia Boek, voor het eerst door de Urantia Foundation gepubliceerd in 1955, presenteert
ons de oorsprong, geschiedenis en bestemming der mensheid. Het beantwoordt vragen over
God, over het leven in het bewoonde universum, over de geschiedenis en toekomst van deze
wereld. En het bevat een opbeurend verhaal over het leven en onderricht van Jezus. Het
Urantia Boek schets onze relatie met God de Vader. Alle mensen zijn de zonen en dochters
van een liefhebbende God en derhalve broers en zussen in de familie van God. Het boek
verschaft een nieuwe geestelijke waarheid voor moderne mannen en vrouwen en een weg
naar een persoonlijke relatie met God. Voortbouwend op het religieuze erfgoed deze wereld
beschrijft Het Urantia Boek een eindeloze bestemming voor de mensheid. Het leert dat levend
geloof de sleutel is tot persoonlijke geestelijke vooruitgang en eeuwige overleving. Tevens
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beschrijft het Gods plan voor de progressieve evolutie van het individu, de menselijke
samenleving en het universum als geheel. Over de hele wereld hebben vele mensen gezegd
dat het lezen van Het Urantia Boek hen zeer heeft geïnspireerd om diepere niveaus van
geestelijke groei te bereiken. Het heeft hen een nieuwe betekenis aan het leven gegeven en
de wens om de mensheid te dienen.
Noord-Korea is de meest totalitaire staat ter wereld. Hoewel iedereen de naam van het land
kent, en heeft gehoord van zijn Grote Leider, weet niemand hoe het er precies aan toegaat.
Wat in het land gebeurt, wordt zorgvuldig afgeschermd voor de buitenwereld. Maar heel weinig
buitenlanders mogen het land in, en nog veel minder Noord-Koreanen mogen hun land
uit.br\br\ Shin Dong-Hyuk werd geboren en groeide op in Kamp 14, een van de vele
concentratiekampen in Noord-Korea, waar tot op de dag van vandaag honderdduizenden
mensen worden vastgehouden. Deze gevangenen van de staat hebben levenslang, net als
hun ouders en hun kinderen. Ze krijgen werkdagen van vijftien uur dwangarbeid opgelegd, tot
ze sterven. Voedsel is er nooit genoeg; lijfstraffen, onderling wantrouwen en liefdeloosheid des
te meer. Als jongetje moest Shin toezien hoe zijn moeder werd opgehangen, omdat zij een
kommetje rijst had gestolen. Als jongvolwassene wist hij als eerste en enige te ontsnappen. In
Vlucht uit Kamp 14 vertelt hij voor het eerst zijn schokkende verhaal.

In a true-life story of adventure and survival, the author describes how a sailing
trip with her fiancT turned to tragedy after they inadvertently sailed into a
hurricane that left her injured and her fiancT swept overboard and her forty-oneday ordeal traveling to safety, without a motor or masts. 40,000 first printing.
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Wild is het verhaal van een jonge vrouw die op het dieptepunt van haar leven
een 1700 kilometer lange solo-hike maakt. Een krachtig memoir dat recht uit het
hart komt! De nummer 1-bestseller uit Amerika Een krachtig memoir dat recht uit
het hart komt: het verhaal van een jonge vrouw die op het dieptepunt van haar
leven een 1700 kilometer lange solo-hike maakt. De tocht is slopend, zowel
emotioneel als fysiek, maar maakt haar uiteindelijk sterker dan ooit. `Spectaculair
en aangrijpend een adembenemend verhaal. The New York Times `Geweldig,
oprecht en meeslepend. Marie Claire `Ik hou van dit boek. Ik wil het van de
daken schreeuwen en over het web roepen. Ik hou zoveel van dit boek dat ik
niets liever wil dan er zo veel mogelijk over praten. Oprah Winfrey over haar
keuze voor Wild in Oprahs Book Club 2.0 Op haar zesentwintigste bevindt Cheryl
Strayed zich in een diep dal: haar moeder is overleden en ze ligt in scheiding. Ze
neemt haar meest impulsieve beslissing ooit en begint aan een voettocht van
1700 kilometer langs de Pacific Crest Trail in het westen van Amerika. Helemaal
alleen, zonder ervaring en met een veel te zware rugzak. Drie maanden lang
doorstaat ze intense hitte en meters sneeuw, wordt ze geconfronteerd met beren
en ratelslangen, en ervaart ze de schoonheid, maar ook de verschrikkelijke
eenzaamheid van de tocht. Met spanning, warmte en humor en in een
meeslepende en sprankelende stijl vertelt Cheryl Strayed haar verhaal. Wild is
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het levendige verslag van de intense angst maar ook het enorme plezier die ze
beleefde tijdens de reis die haar leven voorgoed zou veranderen.
Tania Aebi is pas achttien jaar als ze de zeilen hijst van haar acht meter lange
zeiljacht Varuna. Nu begint het machtigste avontuur van haar leven. In haar
eentje zal ze proberen rond de wereld te zeilen, een uitdaging die nog nooit door
een meisje van die leeftijd is aangedurfd. Het harde leven in New York heeft
Tania geleerd voor zichzelf op te komen, maar toch gaat ze wat onzeker op weg.
Hoe zal ze reageren op de eenzaamheid, op noodweer of ongelukken? Ze heeft
weinig tijd om te piekeren, want al spoedig na haar vertrek breekt boven het
kleine bootje de eerste ongenadige storm los. Gelukkig lukt het haar de Varuna
drijvende te houden - de eerste hindernis is genomen! Op haar tocht heeft Tania
de meest verrassende ontmoetingen - niet alleen met dieren, zoals de
levensgevaarlijke kwal die haar op een onbewaakt moment zijn tentakels laat
voelen, of de dolfijnen die haar vaak uit haar isolement verlossen - maar ook met
kleurrijke mensen, variërend van stoere zeelui die haar tot haar eigen verbazing
als een van hen beschouwen, tot Olivier, de blonde intrigerende jongen die meer
met Tania deelt dan zijn ervaringen op zee. Als Tania ten slotte tweeënhalf jaar
later ongedeerd de thuishaven bereikt, kan ze niet alleen uitstekend zeilen,
navigeren en repareren, maar heeft ze ook geleerd vertrouwen te hebben in het
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leven, in andere mensen en (het meest) in zichzelf. Een hartverwarmend verslag
van een moedige, waargebeurde expeditie.
Het maken van verre reizen zit de Zuid-Afrikaan Damon in het bloed. In
Griekenland ontmoet hij een jonge Duitser die hij als zielsverwant herkent. Hij is
bereid hem in alles te volgen, totdat de prijs te hoog wordt. In Afrika raakt hij in
de ban van een Zwitserse rugzaktoerist, die zijn gevoelens misschien wel, maar
misschien ook niet beantwoordt. Tot slot wordt hij in India overvallen door de
wanhoopsdaad van zijn vriendin Anna. Waar hij ook is, en wie hij onderweg ook
ontmoet, steeds wordt hij geconfronteerd met de vraag hoeveel je van jezelf op
wilt geven om bij een ander te kunnen horen. In een vreemde kamer stond op de
shortlist van de Man Booker Prize 2010.
Alex Rider neemt het op tegen een groep eco-terroristen en moet een gevecht op
leven en dood leveren in een ruimtehotel hoog boven de aarde. Vanaf ca. 13
jaar.
The tale of four men who survived on their partially submerged boat for 119 days
reveals how each man faced almost certain death, overcame their fears, and
found the will to live. 50,000 first printing. $50,000 ad/promo. Tour.
Describes the 1856 maritime tragedy of a ship traveling to New York that hit an
iceberg and left its passengers adrift four hundred miles off the coast of
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Newfoundland.
De negentienjarige Engelse Sarah Forsyth werkt op een crèche in een
provinciestadje. Op een dag ziet ze een advertentie: leidsters gezocht voor
kinderdagverblijf in Amsterdam. Ze is wel toe aan wat avontuur en reageert
onmiddellijk. Na een serieuze sollicitatieprocedure wordt ze aangenomen. Het
lijkt wel een droom. Die droom verandert in een nachtmerrie op het moment dat
Sarah op Schiphol aankomt. De mensen die haar ophalen duwen haar in een
auto, nemen onder bedreiging haar paspoort af en rijden regelrecht naar de
Amsterdamse Wallen. Daar wordt ze zonder pardon achter het raam gezet. Haar
ontvoerders laten er geen misverstand over bestaan: als ze probeert te
ontsnappen, zal dat haar dood worden. Anderhalf jaar lang ondergaat Sarah de
meest vreselijke vernederingen, tot ze uiteindelijk dankzij puur geluk een
onbewaakt ogenblik vindt om te ontsnappen.
Een meesterlijke familiegeschiedenis tegen de achtergrond van het
veranderende Zuid-Afrika Kort voor haar overlijden dwingt Amor Swarts moeder
haar man een belofte af. Het jonge meisje is daarvan een stille getuige: hun
zwarte hulp, Salomé, zal haar eigen huis krijgen, als dank voor jarenlange trouwe
dienst. Amors vader heeft echter zijn eigen prioriteiten en de belofte wordt niet
ingelost. Na zijn dood ontstaan nieuwe kansen, maar Amors broer en zus gaan
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hun eigen weg en blijven zich verzetten: Anton is lafhartig en maakt geen
keuzes, Astrid is gefocust op haar eigen gewin. Amor blijft achter met een
sluimerend schuldgevoel. Kan zij nog iets uitrichten of is het daarvoor te laat?
The author recalls his harrowing two-month ordeal in a rubber life raft with his
wife after their sloop was rammed by whales and sunk, plunging them into a
nightmare of survival on the high seas, weathering storms, exposure to the
elements, and sharks before they were finally rescued. Original. 30,000 first
printing.
Hij was wel de láátste die ze tegen wilde komen!Na vijftien jaar gaat Anna Alessi
voor een reünie terug naar haar middelbare school. Ze ziet er behoorlijk tegenop:
ze was als tiener klein en stevig en werd genadeloos gepest.Natúúrlijk is James
Fraser de eerste die ze op de reünie tegen het lijf loopt. De knapste jongen van
de klas, en Anna s geheime jeugdliefde. Maar ook de aanvoerder van de
pestkoppen van vroeger. Hij is onder de indruk van Anna ze lijkt helemaal niet
meer op het meisje dat ze ooit was.Maar Anna, verslaafd aan
kasteelromannetjes en door en door romantisch, vertrouwt hem niet. Zeker,
mensen kunnen veranderen; maar er moet nog heel wat gebeuren voordat
James Anna s hart weer kan veroveren!
Tami en haar verloofde Richard zeilen met een jacht op de Stille Zuidzee. Ze zijn
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jong en verliefd. Het weer is verrukkelijk, en de klus die ze hebben aangenomen
om het schip de Hazona van Tahiti terug te brengen naar Californië lijkt meer op
vakantie dan op werken. Tot het noodlot onbarmhartig toeslaat. Tijdens een
verwoestende orkaan slaat Richard overboord. In de weken daarna moet Tami
op het gehavende jacht zonder motor, masten of navigatie-instrumenten in haar
eentje de elementen trotseren. Avondrood is het ongelooflijk heftige,
waargebeurde verhaal van de overlevingsreis van een sterke vrouw, die
eenenveertig dagen zal duren voordat ze weer voet aan wal kan zetten.
In this story of desperate survival, comedy, hope and salvation shine through like
salutary lessons for tomorrow. This is the kind of story to which you react with
laughter or tears. In writing about Ben's 46 days lost in a tinnie in the Pacific
Ocean and life in Kiribati and Australia, the author realised that he was often
dealing with comedy, and that the survivors were three very amusing humans.
Somewhere buried in comedy he suspected, lay hope.
Adrift is a book, based on a true story, for those who have left home, sought
home, or even found home and know what it's like to live between worlds.
Deanne was born to Canadian parents and grew up living in Canada, Germany
and then on ships sailing around the world. This story begins when she moved
back to the sea shortly after her 13th birthday. As I stared out the window of the
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van, the buildings of every city loomed ominously, like giant watchdogs forcing us
to keep going. The glass was cool as I leaned my head against the window and
forced the tears to retreat.The world outside the window whirled by as I stared
the dogs down. My memories hung loosely together like bulbs from a string of
lights. I couldn't remember when or where they happened or my exact age. I lived
moment by moment, a girl in front of an ever-changing landscape of people and
places.There were reasons I did not belong to each of the countries I lived: you
are not German, you have a Canadian passport. You are not Canadian, you've
only lived here for a year. Would I ever fit in?A Girl From The Sea Series Book 1
Death is een nieuwe drug. Als je die pil slikt, beleef je zeven fantastische dagen.
Het is de ultieme geluksroes. Met als uiterste prijs de dood. Adams leven is
waardeloos. Zijn vriendin heeft hem verlaten en zijn broer is verdwenen. Hij heeft
niets te verliezen en laat zich tot Death verleiden. Met nog maar zeven dagen te
leven, besluit Adam alles te doen wat God verboden heeft. Maar dan blijkt dat het
leven hem meer waard is dan hij dacht... 'Burgess, meester van de young adultliteratuur, heeft een roman geschreven waar je witte knokkels van de spanning
van krijgt, met een ambitieuze filosofische onderlaag. Een echte winnaar.'
Booklist Melvin Burgess werd in één keer wereldberoemd met zijn
geruchtmakende boek Junkies, waarvoor hij de Carnegie Medal won, de Britse
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prijs voor het beste jeugdboek. Met het onverschrokken en razendspannende
Hype laat hij zien dat hij nog steeds een meester is in het schrijven van young
adult-romans.
Het licht van de zee werd weergaloos verfilmd als The Light Between Oceans,
met o.a. Rachel Weisz, Michael Fassbender en Alicia Vikander 1926. Tom en
Isabel Sherbourne bemannen een afgelegen vuurtoren voor de kust van
Australië. Het is een stil en eenzaam leven voor het jonge, ongewenst kinderloze
stel. Tot er na een storm in april een roeiboot aanspoelt met twee mensen erin:
een dode man en een kleine, springlevende baby, een meisje. Tom begraaft de
man en Isabel ontfermt zich over de baby, met wie ze al snel een sterke band
krijgt. Ze haalt Tom over om te doen alsof ze hun eigen dochter is. Maar wanneer
ze na twee jaar terugkeren naar het vasteland worden ze geconfronteerd met
veel vragen van hun familie en vrienden, en met een wanhopige vrouw op zoek
naar haar dochtertje... De pers over Het licht van de zee: ‘Hartverscheurend.’
Libelle ‘Aangrijpende debuutroman.’ NBD/Biblion ‘Stedman weet het
aangrijpende verhaal zo te vertellen dat je meevoelt met alle personages.’ Gooien Eemlander ‘Een enorm pakkend en dramatisch verhaal over de liefde van
een moeder voor een kind.’ Vrouwenbibliotheek.nl
Een van de beroemdste cold cases van Amerika: de man die in Californië tussen 1974 en
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1986 verdacht werd van tientallen moorden en verkrachtingen, en te boek stond als de East
Area Rapist. Michelle McNamara raakte door hem gefascineerd en gaf hem de bijnaam
Golden State Killer. Vijf jaar lang werkte ze dag en nacht aan de zaak, een obsessie. Ze
publiceerde in aanloop naar dit boek veelvuldig over haar onderzoek, maar overleed plots in
2016. McNamara's echtgenoot, komiek en acteur, Patton Oswalt, vroeg na haar dood schrijver
Billy Jensen en researcher Paul Haynes haar boek te voltooien.
It is 1981. In the middle of the Pacific Ocean, a fishing boat overloaded with 60 Vietnamese
refugees drifts. The motor has failed; the hull is leaking; the drinking water is nearly gone. This
is the dramatic true story recounted by Tuan Ho, who was six years old when he, his mother,
and two sisters dodged the bullets of Vietnam’s military police for the perilous chance of
boarding that boat. Told to multi-award-winning author Marsha Forchuk Skrypuch and
illustrated by the celebrated Brian Deines, Tuan’s story has become Adrift At Sea, the first
picture book to describe the flight of Vietnam’s “Boat People” refugees. Illustrated with
sweeping oil paintings and complete with an expansive historical and biographical section with
photographs, this non-fiction picture book is all the more important as the world responds to a
new generation of refugees risking all on the open water for the chance at safety and a new
life.
A story of tragedy at sea where every desperate act meant life or death The small ship making
the Liverpool-to-New York trip in the early months of 1856 carried mail, crates of dry goods,
and more than one hundred passengers, mostly Irish emigrants. Suddenly an iceberg tore the
ship asunder and five lifeboats were lowered. As four lifeboats drifted into the fog and icy
water, never to be heard from again, the last boat wrenched away from the sinking ship with a
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few blankets, some water and biscuits, and thirteen souls. Only one would survive. This is his
story. As they started their nine days adrift more than four hundred miles off Newfoundland, the
castaways--an Irish couple and their two boys, an English woman and her daughter,
newlyweds from Ireland, and several crewmen, including Thomas W. Nye from Fairhaven,
Massachusetts--began fighting over food and water. One by one, though, day by day, they
died. Some from exposure, others from madness and panic. In the end, only Nye and the
ship's log survived. Using Nye's firsthand descriptions and later newspaper accounts, ship's
logs, assorted diaries, and family archives, Brian Murphy chronicles the horrific nine days that
thirteen people suffered adrift on the cold gray Atlantic. Adrift brings readers to the edge of
human limits, where every frantic decision and desperate act is a potential life saver or life
taker.
Waargebeurde oorlogsmemoir over onvoorwaardelijke moederliefde en de drang om te
overleven Drie zwangere Joodse vrouwen belanden tegen het eind van de Tweede
Wereldoorlog in Auschwitz. Priska, Rachel en Anka kunnen zichzelf en hun ongeboren kind
alleen tegen de gruwelen van het kamp beschermen door hun zwangerschap te verbergen en
door te werken in een wapenfabriek. Tijdens een massatransport naar Mauthausen waarbij de
helft van de gevangenen sterft, bevallen de sterk ondervoede vrouwen zonder van elkaars
bestaan op de hoogte te zijn. Dankzij de hulp van medegevangenen en een enkele
meelevende bewaker, overleven zowel de moeders als hun pasgeboren kinderen de laatste
oorlogsdagen. Na de oorlog beginnen Priska, Rachel en Anka met hun kinderen een nieuw
leven in verschillende uithoeken van de wereld. Op de 65ste bevrijdingsdag van het
concentratiekamp Mauthausen komen de kinderen voor het eerst met elkaar in contact. Ter
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gelegenheid van de 70e bevrijdingsdag in mei 2015 wordt hun opmerkelijke verhaal door
Wendy Holden voor de eerste keer verteld.
‘Vroeger dacht ik één keer per dag aan de dood. Sinds ik de vijftig gepasseerd ben, denk ik er
elke minuut aan. Dit boek vertelt hoe ik me voornam te stoppen met dat stomme sterven.
Creperen zonder te reageren was geen optie. F.B. PS: Al heeft het er alle schijn van, dit boek
is géén science fiction.’
Yachts sailing the oceans are regularly sunk by Whales. Lives at sea are at risk and it is an
increasing problem. This book explores the facts and gives a few tips on how to avoid Whales
when racing or cruising the oceans and how to minimize the event of Whales attacking your
vessel.
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