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Ice Master Jennifer Niven Hent PDF Forlaget skriver: I juni 1913 sejlede skibet Karluk fra USA til Nordpolen
med et stort hold videnskabsmænd, der skulle undersøge, om der fandtes et sidste uopdaget kontinent under
isen. Seks uger senere var den arktiske vinter over dem, skibet sad fast i isen, ekspeditionenes leder stak af og
overlod besætningen til deres skæbne. Da isen skar hul i skroget, gav kaptajnen, Robert Bartlett, ordre til at
skibet skulle rømmes. 21 mænd, en eskimokvinde og hendes to døtre + 29 hunde og en kat skulle nu forsøge
at overleve den bidende kulde, sult, sneblindhed, en mystisk sygdom - og hinanden. Bartlett og et medlem af
ekspeditionen drog over isen for at søge hjælp. Ni måneder senere blev de tolv overlevende reddet af en lille

hvalbåd og bragt tilbage til civilisationen.
Ice Master er en bog om forræderi, fejhed, desperation og ufatteligt mod. Forfatteren Jennifer Nivens

research er omfattende, hun har gjort brug af de overlevendes dagbøger og endog interviewet den ene person,
der stadig er i live. En spændende, chokerende, detaljeret, velskrevet bog.
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