
Na África selvagem
Uma emocionante história real

Mark Seal

Uma apaixonante história de amor, aventura, ecologia e mistério.

Pouco depois da meia-noite, em 2006, a ambientalista Joan Root  
foi assassinada em seu quarto, às margens do lago Naivasha, no 
Quênia, por dois mascarados portando fuzis AK-47. Teria sido um  
assalto comum – como acredita a polícia local – ou um assassinato 
a sangue-frio, a mando dos inimigos que Joan fizera em seus esfor-
ços pela preservação da vida selvagem? O jornalista Mark Seal par-
tiu para investigar essa morte trágica e descobriu a história de uma 
vida extraordinária. 

A bela e tímida Joan surpreendeu a todos ao se casar com o excên-
trico Alan Root, pioneiro cineasta da vida selvagem. Juntos, revela-
ram em documentários a beleza da África a milhões de pessoas. Os 
mais de 20 anos de seu tempestuoso casamento foram marcados 
por aventura, romance e filmagens inovadoras. Joan e Alan viveram 
incontáveis perigos na selva e nas savanas africanas, escalando vul-
cões ativos, voando em balões desgovernados, encarando gorilas, 
hipopótamos, elefantes e serpentes venenosas.

O autor recorreu aos diários e cartas de Joan, além de entrevistar  
vários amigos da ambientalista. Seal retraça o fim do relaciona-
mento e da parceria do casal depois que Alan se envolveu com outra  
mulher e revela a luta de Joan para recriar-se como protetora do 
ecossistema às margens do lago, ameaçado pelos interesses de 
grandes empresários da indústria de flores, pela pesca predatória e 
ilegal, e pelas próprias condições econômicas precárias da popula-
ção periférica. Uma luta que a levaria à morte.

Na África selvagem ecoa também a história do próprio Quênia, 
país marcado pelo passado de colonização e a corrupção per-
manente. Joan Root dedicou anos à luta para salvar um mundo 
selvagem ameaçado de desaparecer. Sua vida acabou de forma  
brutal, mas seu exemplo de coragem e heroísmo permanece.

MARK SEAL tem mais de 30 anos de experiência como jornalista, 
e colabora regularmente com a Vanity Fair. Contribuiu para muitos 
dos mais importantes periódicos da mídia americana – como Rolling  
Stone, Playboy, Time e New York Times – e para cerca de 20 obras de não 

ficção. Já escreveu centenas de histórias, porém afirma que nenhu-

ma teve tanto impacto entre os leitores quanto a vida de Joan Root.
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“Uma biografia arrebatadora e envolvente …  
uma apaixonante história de amor. 

 A narrativa flui cheia de aventura, paixão e 
sofrimento; sua beleza quase ofusca a morte 

trágica e não esclarecida de Joan Root.” 
Publishers Weekly

“Os direitos de filmagem foram comprados 
pela produtora de Julia Roberts. Mas não 

espere pelo filme. Mergulhe nessa emocionante 
história assim que chegar às livrarias!”

Los Angeles Times Magazine


