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MARY BALOGH nasceu e foi 
criada no País de Gales. Ainda jovem, 
mudou-se para o Canadá, onde plane-
java passar dois anos trabalhando como 
professora, porém ela se apaixonou, ca-
sou e criou raízes de� nitivas do outro 
lado do Atlântico.

Sempre sonhou ser escritora e tinha 
certeza de que, no dia em que escrevesse 
um livro, seria ambientado na Inglaterra 
do Período da Regência. Quando sua 
� lha mais nova tinha 6 anos, Mary � nal-
mente encontrou tempo para se dedicar 
ao antigo sonho. Em apenas três meses, a 
primeira versão de seu romance de es-
treia estava pronta.

Publicada em 1985, a obra deu a 
Mary o prêmio da Romantic Times de 
autora revelação na categoria Período 
da Regência. Em 1988, ela passou a se 
dedicar apenas aos livros.

Hoje, Mary é presença constante na 
lista de mais vendidos do The New York 
Times e vencedora de diversos prêmios 
literários. Sua série Os Bedwyns foi pu-
blicada no Brasil pela Arqueiro e já ven-
deu 100 mil exemplares.

www.marybalogh.com
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“Mary Balogh é uma escritora maravilhosa, com 

uma voz narrativa que tece comentários sobre os 

personagens e os acontecimentos num tom irônico 

que lembra Jane Austen.” – Milwaukee Journal Sentinel

“Um livro sensual e tocante, que revisita o tema 

do casamento de conveniência e do poder de 

redenção do amor.” – Kirkus Reviews

Ao voltar para casa depois das Guerras Napoleônicas, Flavian, o visconde 

de Ponsonby, � cou arrasado ao ser abandonado pela noiva. 

Agora a mulher que partiu seu coração ressurgiu, e todos estão ansiosos 

para que eles reatem o noivado. Exceto o próprio Flavian, que, em pânico, 

corre para os braços de uma jovem sensível e encantadora.

Apesar de ter sido casada por quase cinco anos, a viúva Agnes Keeping nunca 

se apaixonou nem quer se apaixonar. Aos 26 anos, ela prefere manter o controle 

de suas emoções e de sua vida. Porém, ao conhecer o carismático Flavian, � ca 

tão arrebatada que acaba aceitando seu impetuoso pedido de casamento. 

Quando descobre que Flavian se casou apenas para se vingar da antiga 

paixão, Agnes decide fugir. Mas o novo marido não tem a menor intenção de 

deixá-la partir, ainda mais após descobrir que, para sua própria surpresa, está 

completamente apaixonado por ela.

Outros livros da série:
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– COMO vamos descobrir alguma coisa 

um sobre o outro se não � zermos perguntas? 

Quem foi o Sr. K-Keeping?

– Meu marido – disse ela. – Pediu mi-

nha mão quando eu tinha 18 anos e ele, 30. 

– E a senhora estava loucamente apaixo-

nada por ele, suponho. 

– Eu o estimava, lorde Ponsonby. E ele a 

mim. Era um homem digno.

– Se eu fosse c-casado com a senhora e 

me descrevesse como um homem digno, eu 

daria um tiro na cabeça para pôr � m à mi-

nha infelicidade.

Ela riu.

– Não havia p-paixão, então? – pergun-

tou ele, voltando a parecer entediado.

– O senhor está me ofendendo.

– O que signi� ca que não havia. Uma 

p-pena. Parece que a senhora foi feita para 

a paixão. E com toda certeza é encantadora.

Então a beijou. O susto deixou Agnes 

imóvel mesmo depois de ele ter afastado 

a cabeça alguns centímetros para olhá-la. 

Os olhos verdes de Flavian faiscavam, sua 

boca parecia um tanto cruel, além de zom-

beteira. E ela sentia pontadas de desejo 

em todo o corpo, tanto que foi incapaz de 

protestar ou de afastá-lo.

Queria que a beijasse novamente.
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