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eu nasci 
em 1960, em 

Taiwan…
 ... a ilha em que 
meu pai se exilou.

a guerra, o comunismo e a fome 
levaram Baba a deixar a sua terra natal, 

a Manchúria, no nordeste da china.  depois nos  
mudamos para 
a califórnia, 
passando 
pelo Japão.

Baba me batizou
de Xuan. Quer 

dizer “adeus 
Tristeza”.
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eu sentia um abismo maior em relação aos 
meus pais do que a maioria dos adolescentes. 
Meus pais não só eram estrangeiros...

   ... eles se apegavam às suas raízes 
mergulhando na literatura oriental, enquanto 

eu estudava tudo o que era ocidental.

o mundo 
é perigoso.

   Você tem 
 que estudar
  filosofia
 chinesa...

... e aprender 
a se 

defender.
o que sabem 
vocês? Não 
falam inglês 
direito e nem 

querem  
 ter cartão de 

crédito.

em 1978, 
parti para a
 faculdade.

enfim, eu 
conseguia respirar 
sem ter meus 
pais para me 
atormentar.
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Quatro anos depois de me formar,
voltei para casa, buscando me 

proteger de um namorado violento 
que começou a me perseguir.
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Você se formou 
como a melhor da turma, 

e agora é submissa 
a um ovo podre.

Você tem vinte e 
seis anos. Veja quantos 

anos desperdiçou.

Você deve 
depender de seus 
próprios talentos. 

Não de um 
homem.

eu sei. eu sei... 
eu não quero ser 
um fracasso.

a violência não parou. ovo 
Podre apareceu no escritório de  
  russell Thomson, o advogado

   que virou meu amigo.

o advogado 
disse que ovo 
Podre quer me 

matar.

ele foi preso, passou um   
 tempo na cadeia e saiu 

em condicional.

através de um contato, 
Baba me mandou para   
 Pequim, na china, para 
estudar artes plásticas.

Prometo que vou 
aguentar na china até 

encontrar meu 
caminho.
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