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Prólogo

Enquanto arrumava as malas para 
ir a Londres, meu motorista ligou dizendo que estava a mi-
nha espera lá fora. Peguei apressadamente alguns cremes da 
“bolsa da bagunça”, onde guardo meus produtos de beleza. 
Toda semana, empresas de cosméticos me mandam produ-
tos de graça; eu separo os que não funcionam bem em mim 
e dou a minhas irmãs e amigas – não uso muita maquiagem, 
a não ser quando estou trabalhando. Coloquei os cremes em 
uma nécessaire da Wek 1933, a coleção de bolsas que criei. 
É sempre uma sensação meio estranha, embora agradável, 
carregar uma bolsa com o nome e a data de nascimento do 
meu pai gravados no fecho do zíper – é como estar em casa 
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de novo, apesar de ser tão difícil determinar onde, exata-
mente, seria minha casa. Joguei, em uma de minhas maiores 
bolsas, a nécessaire, uma calça jeans (que também ganhei de 
presente, quando a Vogue americana fez uma matéria comi-
go), algumas camisetas e um casaco de cashmere. Na saída, 
despedi-me da assistente que ficaria responsável pelos ne-
gócios na minha ausência. O motorista abriu a porta para 
mim e lá fomos nós, pelo trânsito de Nova York.

Tomei uma xícara de chá na sala VIP do aeroporto 
antes do meu voo. Depois de embarcar, bebi um gole de 
água e tratei de dormir logo. Ser modelo tem destas coi-
sas: as pessoas sempre esperam que você esteja com uma 
aparência ótima e descansada após atravessar o Atlântico 
– cansaço é proibido.

Londres foi meu quarto lar, depois da minha cidade 
natal, Wau, no sul do Sudão; de uma pequena vila rural onde 
me escondi das batalhas; e de Cartum, que foi meu primeiro 
lar de verdade, quando era uma criança refugiada. Por isso, 
tinha uma queda pela cidade. Peguei um táxi direto para o 
escritório do meu agente em Chelsea e cheguei lá por volta 
de 9h30 da manhã. Conversamos por uma hora sobre tra-
balhos, pagamentos e problemas. Em seguida, um carro me 
levou para uma sessão de fotos. Roupas. Cabelo. Maquiagem. 
Depois, o set, com pelo menos oito horas de música alta, esti-
listas estressados e poses excêntricas.

Enquanto meu táxi se arrastava pelo trânsito de Lon-
dres, conversei um bocado com o motorista, que morava na 
parte leste da cidade. É engraçado, mas nos Estados Uni-
dos o meu sotaque britânico perde força e dá lugar a alguns 
americanismos ao estilo de fala hip-hop do Brooklin e coisas 
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assim; no entanto, tão logo passo pela alfândega da Grã- 
-Bretanha, meu sotaque britânico volta com tudo, no me-
lhor estilo do leste de Londres. E eu adoro. Afinal, aprendi a 
falar inglês na Inglaterra, nas ruas de Hackney.

l l l

De volta ao hotel, após a sessão de fotos, pedi um bule 
de chá e caí na cama. Senti cansaço e solidão – sintomas 
peculiares que para mim são de jetlag –, e pensei em ir direto 
para a cama, mas sabia que havia melhor remédio. Vesti-me 
e peguei um táxi para a casa da minha mãe. No caminho, 
pelas ruas de Londres, passei em frente ao cabeleireiro no 
qual trabalhei quando adolescente. As clientes árabes que 
o frequentavam costumavam sussurrar umas às outras co-
mentários maldosos sobre como eu era magra, escura e bur-
ra, sem perceber que eu também falava árabe, língua adotada 
pelas escolas que frequentei no Sudão. Fingia não entender 
os comentários. Precisava do emprego.

Minha mãe me recebeu com um sorriso largo, como 
de costume, e me chamou para jantar. Uma irmã e dois dos 
meus irmãos estavam lá, e conversamos muito em dinka, 
dialeto do nosso povo. Havia mais irmãos e irmãs; éramos 
nove ao todo. Os outros cinco estavam em diferentes pon-
tos de Londres, Canadá e Austrália. É difícil, hoje em dia, 
conseguirmos juntar os nove, mas me senti muito bem por 
estar ali, feliz em ter ido. Minha mãe me serviu um cozido 
de quiabo seco com kissra, pão típico do Sudão, e o gosto 
que senti foi melhor do que o de qualquer refeição de hotel 
cinco estrelas que já tivesse provado.
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Meu voo de manhã cedo para a Alemanha foi cance-
lado e cheguei atrasada à prova de roupas para um desfile 
naquela tarde. Mas o desfile correu bem e, em seguida, fui 
depressa para o hotel, pois tinha de tomar banho e me ar-
rumar para uma festa na mesma noite. Às dez horas estava 
exausta e desmaiei na cama.

Na manhã seguinte peguei um voo para Milão. A 
cidade estava agitadíssima, repleta de modelos, maquiado-
res, estilistas, jornalistas e espectadores, tudo por causa do 
Fashion Week – uma energia imensa. Tinha oito desfiles 
agendados para os dias seguintes. No backstage, jornalistas 
enfiavam microfones na minha cara sem parar, pedindo 
que eu contasse como era ser negra, africana, uma negra 
africana. Comecei a me sentir como atração de zoológico. 
Já no hotel, liguei a televisão. Estava no canal de moda. 
Lá estava Alek Wek, em uma entrevista de alguma edição 
anterior do Fashion Week. 

— É como... bem, você sabe... – disse ela.
Peguei no sono, mas não descansei de verdade.
Acordei no meio da noite ao som de tiros. Pulei 

da cama, buscando minhas roupas. Era a milícia lá fora. 
Sentia-me apavorada.

Foi então que notei uma luz por debaixo da porta do  
quarto. E me dei conta de onde estava: em um quarto  
de hotel de luxo, em Milão. Ouvi os tiros novamente. Era 
um caminhão recolhendo lixo de uma piazza sob a minha 
janela. Não estava no Sudão. Não havia ameaça nenhuma.

Alguns dias depois, voltei para Nova York. Na entrada 
da minha casa dei de cara com uma pintura a óleo de um 
par de sandálias sobre um fundo cinza. Pareciam chinelos de 
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couro. Havia pintado o quadro alguns meses antes, pensan-
do em Wau. As sandálias tinham o mesmo formato das de 
borracha que costumava usar quando era criança, calçados 
frágeis que usava quando corria pelo mato, com medo de 
que homens armados me pegassem e me matassem. Essas 
sandálias de couro representavam segurança e força, quan-
do, por tanto tempo, o que reinou foi medo e fuga. Sempre 
desejei sandálias de couro quando criança. E agora, nesse 
quadro, eu as tinha. 
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Capítulo 1

Depois que nasci, a sétima de nove 
filhos, minha mãe e eu voltamos do hospital para a cama 
simples, feita de corda, numa casa construída com tijolos de 
concreto, em uma cidadezinha chamada Wau. Meus pais es-
colheram meu nome, Alek, em homenagem a uma das minhas 
queridas tias-avós. Alek significa “vaca malhada de preto”, um 
dos tipos mais comuns e estimados no Sudão. É também, para 
o meu povo, os dinkas, um símbolo de boa sorte. Puxei o corpo 
comprido do meu pai – tenho por volta de 1,80 metro de altura 
– e da minha mãe, o sorriso. Minha pele negra veio dos dois.

Na cultura dinka, quando uma criança nasce, a família 
faz uma festa. Quando nasci, parentes e amigos vieram de 
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todos os cantos, graças ao boca a boca. Havia pouquíssimos 
telefones onde cresci, então meu pai mencionou meu nas-
cimento a alguém no mercado. E essa mulher contou a um 
homem que ia entregar arroz em um ponto mais distante da 
estrada. E lá, ele contou para mais alguém, que estava indo 
para o Sul levar um rebanho de gado em direção às aldeias. E 
logo, a notícia do meu nascimento havia se espalhado longe. 
Alguns dos meus parentes viajaram por horas nas carroce-
rias de caminhões ou atravessaram a pé quilômetros de terra 
árida, para chegar a nossa casa.

As mulheres se reuniram e confeccionaram óleos e 
perfumes usando ervas e cascas de árvores, que elas deixa-
vam macerando por dias e misturavam de maneira espe-
cial, de um jeito que só os mais velhos sabem. Minha mãe 
conta que a casa ficou cheia de mulheres vestidas em suas 
túnicas tradicionais e tudo cheirava maravilhosamente bem. 
Por dois dias essas mulheres tomaram conta de mim e da 
minha mãe. Faziam um mingau especial e canja de galinha 
para ela comer, e passavam um pano úmido em sua testa. 
Minha mãe não tinha de fazer nada, só ficar deitada, tomar 
banhos especiais em uma banheira e deleitar-se com aromas 
estimulantes. E os homens trouxeram uma cabra preta para 
ser sacrificada, seguindo a nossa tradição. Todos comeram 
deliciosos bolos de milhete e outros doces, que eram regalos 
raros na minha família. Como mandava o costume, minha 
mãe ficou dentro de casa por quarenta dias e noites seguidos 
depois de me dar à luz.

Foi um momento raro de paz no meu país, e fui aben-
çoada por ter sido recebida de maneira tão especial em mi-
nha chegada ao mundo. Boas-vindas ao estilo dinka.
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Meu povo habita o sul do Sudão há milhares de anos. 
Temos ligação com duas grandes tribos do Leste africa-
no, chamadas Nuer e Masai, que integram o povo nilótico, 
conhecidas por terem pele escura e corpos magros e altos. 
Existem cerca de vinte tribos dinkas no total, e cada uma se 
divide em grupos menores, com aldeias espalhadas por uma 
área enorme. A minha família é de uma região chamada 
Bahr el Ghazal, na parte sudoeste do país. Bahr el Ghazal 
é também o nome de um rio que corre através dos pânta-
nos e planaltos de minério de ferro até juntar-se ao Nilo 
Branco em um lago chamado apenas No, que em inglês sig-
nifica “Não”. O Nilo Branco encontra-se com o Nilo Azul 
em Cartum, e de lá prossegue para o Egito como o rio que 
conhecemos com o nome de Nilo.

De acordo com as histórias que meus pais e avós 
contavam, parece que o Sudão sempre foi uma terra vio-
lenta. Nos séculos XVIII e XIX, comerciantes de escravos 
vieram a esse território, capturaram dinkas e outros povos, 
e os levaram ao Norte para serem vendidos nos países ára-
bes. Diz-se que até mesmo no século XXI crianças do Sul 
foram escravizadas e vendidas.

O principal que se deve entender sobre meu país  
é que ele sempre esteve dividido entre o Norte, islâmico e 
árabe, e o Sul, animista e cristão. Parece que eles nunca se 
misturaram muito bem, e o Norte sempre tentou dominar 
o Sul. Os britânicos, que dominaram o Sudão do final do 
século XIX ao início dos anos 1950, governaram Norte e 
Sul separadamente, mas, na década de 1940, pouco antes da 
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independência, cederam à pressão dos líderes islâmicos para 
unir o país. O governo do Norte começou a impor a cultura 
islâmica ao povo do Sul, cuja maioria não era muçulmana 
nem árabe. É claro que também havia dinheiro envolvido. 
Os vastos campos de petróleo do Sudão estão localizados no 
Sul, assim como muito terreno fértil e água.

O Sul nunca aceitou ser dominado pelos muçulmanos 
do Norte; em 1955, iniciou-se uma brutal guerra civil que 
durou até 1972. Então, nesse ano, ambos os lados assinaram 
o Tratado de Adis Abeba, que garantiu autonomia ao Sul do 
Sudão. Cinco anos depois, eu nasci.

Como nosso povo sempre foi seminômade, totalmen-
te dependente do clima e atingido por forças políticas ao 
redor, acostumou-se a viver ciclos de guerras e rebeliões se-
guidos de paz e prosperidade, fome seguida de fartura. Nas 
temporadas de chuva, o povo dinka das áreas rurais vive em 
aldeias, em cabanas de formato cônico, com teto de palha, 
cultivando milhete e outras plantações. Na temporada de 
seca, levam o gado para acampamentos à beira de rios. Os 
dinkas já nascem esperando mudanças.

Esse povo nunca teve um governo central ou nada pare-
cido, exceto o que nos foi imposto pelos líderes do Sudão. Nós 
nos dividimos em clãs de acordo com as famílias, e os dinkas 
sempre sabem muito bem a que clã pertencem. Alguns clãs 
mais importantes têm líderes que influenciam a tribo como um 
todo. Mas, em geral, os clãs se dividem em grupos menores e 
cada um deles tem controle sobre a quantidade necessária de 
terra para que não falte água nem pasto ao seu adorado gado.

Esses animais são tão essenciais aos dinkas que, 
apesar de meus pais terem nos criado em uma cidadezi-


