
Mary del Priore, ex-professora de 
história da USP e da puc-Rio, e pós-dou-
torada na École des Hautes Études em 
Sciences Sociales, de Paris, já publicou 
mais de 40 livros e é vencedora de vá-
rios prêmios literários nacionais e in-
ternacionais, como Jabuti (três vezes), 
APCA e Ars Latina, entre outros.

Foi colunista do jornal O Estado de 
S. Paulo por dez anos. É sócia-titular 
do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro e membro do Instituto His-
tórico e Geográfico do Rio de Janeiro, 
do PEN Club do Brasil, da Real Aca-
demia de La Historia de Espanha, da 
Academia Portuguesa da História e 
da Academia Carioca de Letras.  

Outros títulos da autora pela editora 
Planeta:

Uma Breve História do Brasil
(com Renato Venancio)

Histórias Íntimas

Histórias e Conversas de Mulher

Do Outro Lado

“Mary del Priore recompõe o clima da época por 
meio de cartas. Recorre aos jornais daquele tempo e ali  
está o século XIX, a monarquia e a passagem para o século XX, 
com a república. Entender a decadência econômica do nobre 
russo, a dualidade do desejo entre a sinhá moça e a escrava,  
o conceito de ‘honra’ e a relação triangular que se criou  
é uma forma de se entender o Brasil. 

Como escritora e não apenas como historiadora, 
Mary del Priore recria a linguagem em voga  
e introduz informações preciosas para  
compreender o país de ontem e de hoje.”

Affonso Romano de Sant’anna

E m sua estreia como romancista, 
a consagrada historiadora Mary del Priore 
narra a fascinante trajetória de três 

personagens reais: um conde russo, que vem ao 
Brasil casar-se com a herdeira de um barão de 
café e envolve-se com uma ex-escrava. Ao traçar 
esta história de paixões e desilusões amorosas, 
de sucessos e ruínas, de sedução e traição, 
a autora também narra uma época. Beije-me onde 
o sol não alcança compõe com precisão o cotidiano 
de cidades como Paris, São Petersburgo e, 
sobretudo, Rio de Janeiro, na segunda metade do 
século XIX. Uma grande história de amor, baseada 
em documentos reais: um romance verdadeiro.
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O triângulo amoroso de um  
conde russo, uma baronesa do café  

e uma ex-escrava no século XIX
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U m conde russo, a herdeira de 
um barão do café do Vale do Pa-

raíba e uma ex-escrava. Unindo as pon-
tas do triângulo, paixões, tragédias, a 
moral hipócrita de uma época, grandes 
fortunas, falências, derrocadas... Nes-
te romance que parte de fatos e per-
sonagens verídicos, Mary Del Priore 
cria uma narrativa que prende o lei-
tor desde a primeira página. O olhar 
da historiadora faz um retrato vivo 
do tempo e dos acontecimentos que o 
marcaram, mas é a história de amor 
de Maurice Haritoff, Nicota Breves e 
Regina Angelorum (nomes reais que 
parecem inventados) que nos arreba-
ta. Com descrições de uma riqueza im-
pressionante, Mary Del Priore nos faz 
mergulhar na narrativa, nos carrega 
para dentro da história. Sentimos os 
cheiros, ouvimos os sons, vemos pelas 
frestas dos casarões um mundo onde 
convivem dramas, angústias, ambição, 
sensualidade, opressão feminina e re-
ligiosidade. Somos levados, ou nos dei-
xamos levar. Difícil é voltar da viagem 
quando o livro acaba.

 Leila Ferreira
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