
“Que história e que vida!”  George H. W. Bush

 
Uma extraordinária jornada do inferno no Camboja 

a uma vida nos Estados Unidos
 

Enquanto os Estados Unidos lutavam contra os comunistas vietcongues nos anos 60 e 70, no 
vizinho Camboja, o ditador Pol Pot e seu Khmer Vermelho declaravam guerra contra seu próprio povo, 
escravizando e assassinando todos os que dicordassem deles. Sichan Siv sabia que logo ele seria um alvo 
– acabando, talvez, como um dos milhões de esqueletos humanos anônimos enterrados nos campos de 
extermínio de sua nação. Assim, ele atendeu aos apelos de sua mãe e fugiu. Capturado e escravizado, 
Siv temia ser assassinado ou morrer de tanto trabalhar. Era só uma questão de tempo. Mas ele nunca 
abandonou as esperanças ou seu improvável sonho de liberdade – um sonho que, surpreendentemente, o 
libertou de seus brutais raptores e que acabou levando-o aos Estados Unidos, onde mais tarde se tornaria 
funcionário do alto escalão da Casa Branca. 
Ossos de Ouro é uma história extraordinária de sofrimentos quase inimagináveis e notável coragem de 
um sobreviventes cujo triunfo sobre o terror e a adversidade serve de brilhante inspiração a todos nós.  

Uma história de sonho americano, Osso de Ouro é um bestseller internacional.  A primeira 
edição não-Inglesa foi publicada em português, no Brasil, pela Editora Komedi, patrocinada por José 
Onério. 

  
“Uma grande história americana contada por um grande americano.”  

American Spectator
 

“Diplomático até o fim, Siv narra até mesmo mémorias mais tristes com graҫa e humor.”  
Texas Monthly

 

“História universal…de sobrevivência e superaҫao”  
Correiro Popular (Brasil)

 

SICHAN SIV foi nomeado pelo Presidente George W. Bush em 2001 e unanimemente confirmado pelo 
Senado como embaixador dos Estados Unidos às Nações Unidas, servindo até 2006.  Em junho de 
2005, o embaixador Siv fez um discurso pelo 60º aniversário da ONU em San Francisco, nos passos dos 
presidentes Truman em 1945, Eisenhower em 1955, Johnson em 1965, e Clinton em 1995.  De 1989 a 
1993, Embaixador Siv serviu como adjunto do presidente George H.W. Bush e como secretário adjunto 
de Estado.  Embaixador Siv é Mestre em Assuntos Internacionais pela Universidade de Colúmbia, 
Estados Unidos.  Ele e sua esposa, Martha Pattillo do Pampa, Texas, gastam seu tempo em San Antonio, 
New York, e outras cidades.

www.sichansiv.com
 


