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CAPÍTULO 1

Correndo em seus cavalos pelo campo, o sr. Bingley e o sr. Darcy 
pararam ao avistar Netherfield Park.

– É uma bela vista – disse Bingley ao seu amigo – embora não se 
compare a Pemberley, eu sei. Mas eu tenho que me estabelecer em 
algum lugar. 

Darcy olhou para a Mansão e analisou. Comparada à sua própria 
residência em Pemberley, era um pouco insípida e os arredores, pelo 
que havia visto no percurso, tampouco merecia atenção.

– Tenho sua aprovação? – perguntou Bingley.

O sr. Charles Bingley era assim — nunca fazia nada sem a aprovação 
de seu amigo. Bingley era inseguro e facilmente manipulado. Em 
razão disto, Darcy tomara para si a incumbência de cuidar do amigo a 
ponto de decidir sua vida por ele.

– Você vai achar a sociedade local um pouco rústica – disse Darcy.
– Os costumes do campo? Acho encantadores.

Tirando o fato de ser muito influenciável, Bingley tinha um caráter 
aberto e modos agradáveis que Darcy por vezes invejava. Bingley 
estava sempre disposto a gostar de tudo e de todos que conhecia.

– Então é melhor ficar com a casa.
– Obrigado. É o que farei.

Terminado o recesso, a corrida continuou. A princípio Darcy se 
distraiu com a visão fugaz de alguém que os observava da colina, 
mas deu pouca atenção a isso e logo ultrapassou seu amigo.

Chegando à entrada da Mansão Netherfield, foram recebidos por um 
certo sr. Morris que lhes havia mostrado a região naquela manhã, e 
seria o guia da visita à mansão.

Darcy foi obrigado a admitir que Netherfield era uma casa bonita. Os 
cômodos, embora ligeiramente pequenos, eram muito bem decorados 
e as terras eram aceitáveis, contudo ele sempre preferiria Pemberley.

Após meia hora, Bingley disse:
– Sr. Morris, estou extremamente satisfeito com Netherfield. Acho 
que ficarei com ela. O que me diz, Darcy?

Darcy desviou seu olhar da janela e o dirigiu a Bingley.



– Se você já se decidiu, acho que é o melhor a fazer.
– E por quanto tempo o senhor pretende alugá-la, senhor? –
perguntou o sr. Morris.
– Ah, eu não sei. Não tenho planos definidos. Mas espero ficar um 
bom tempo.
– Muito bem, senhor.

Deixaram Netherfield e Hertfordshire naquela tarde com destino a 
Londres para informar as irmãs e o cunhado de Bingley sobre o seu 
sucesso. Bingley parecia muito satisfeito, e não falou de outra coisa 
além de sua esperança de encontrar bons vizinhos, fazer agradáveis 
contatos e ter uma estada feliz em Netherfield.

Darcy ouviu tudo. Porém, seus pensamentos eram dedicados a um 
tópico bem diverso. Ele não estava ansioso para voltar a Pemberley 
naquele outono. Mesmo sendo um lugar tão bonito e a companhia de 
sua irmã tão encantadora, ainda assim se sentia só. Desde o 
incidente com Georgiana em Ramsgate, Darcy havia se dado conta de 
que, quando ela se casasse e o deixasse, ele ficaria completamente 
só.
Darcy sentia que alguma coisa faltava em sua vida, mas não sabia o 
quê.

– Darcy, você gostaria de ficar comigo em Netherfield por um tempo? 
– perguntou Bingley, interrompendo seus pensamentos – Minhas 
irmãs estarão lá e Hurst também.

O convite era bem-vindo; a companhia, mesmo que a srta. Bingley, o 
sr. e a sra. Hurst não fossem os melhores companheiros do país, 
seria um alívio à solidão que nunca abandonava seu coração.

– Obrigado. Aceito seu convite.
– E então, o que acha?
– Sobre o quê?
– De meus futuros vizinhos. O sr. Morris nos informou tudo sobre as 
famílias mais importantes da região, não se lembra?
– Refresque minha memória.
– Há duas famílias que se destacam, os Lucas e os Bennet. Os Lucas 
residem em Lucas Lodge. O chefe da família foi nomeado cavaleiro e 
mora ali com sua esposa e filhos. A mais velha, de nome Charlotte 
Lucas, tem vinte e sete anos, não é muito atraente, mas é prática e 
inteligente. Há uma outra filha, Maria, bonita mas tem a cabeça 
vazia, segundo Sr. Morris. Há vários outros filhos sobre quem ele não 
falou.
– E os pais?
– O sr. William Lucas é um cavalheiro, sempre vê o melhor em todas 
as pessoas e é generoso em seus elogios. Lady Lucas, disse o sr. 
Morris, não é muito esperta, mas acredito que seja tão agradável 



quanto o marido.

“Eu duvido”, pensou Darcy, mas sem querer retornar à melancolia de 
seus pensamentos, deu continuidade ao assunto.

– E a família Bennet?
– O sr. Morris não conseguiu se manter calado no que se refere a 
essa família, portanto a informação que nos deu foi relativamente 
extensa.
– E o que há de tão extraordinário sobre eles?
– Os Bennet moram em Longbourn, que fica a aproximadamente três 
milhas de Netherfield. O sr. Bennet é um homem com presença de 
espírito e inteligente que e gosta de um bom livro. A sra. Bennet tem 
um problema de nervos; sempre que se sente nervosa, precisa se 
recolher ao quarto. Mas tem um bom coração e ama muito a própria 
família.
– E os filhos? Quantos são os filhos e filhas?
– O imóvel de Longbourn será herdado por um parente do sexo 
masculino, o que é lamentável, pois a família consiste de cinco filhas. 
São tidas como as jóias de Hertfordshire, pois são todas muito 
bonitas.
– Um exagero, sem dúvida.
– Ora vamos, homem, deve haver alguma verdade nisso. Bem, a 
mais nova, srta. Lydia, é uma menina alta de quinze anos, formosa e 
bem humorada. Kitty, com dezessete anos, é um pouco como Lydia. 
A terceira, Mary, é a mais prendada, estuda alguns livros, toca piano 
e canta.
– Prendada pelos padrões do campo, com toda certeza.
– Elizabeth, com vinte anos – continuou Bingley, ignorando o 
comentário – é a segunda mais bonita, morena de olhos escuros. Ela 
é viva e divertida e gosta de conversar, mas pode se tornar quase 
taciturna quando se entrega aos próprios pensamentos. Um pouco 
como você – disse Bingley, olhando para o amigo.
Darcy ignorou o comentário. 
– E a mais velha das senhoritas Bennet?
– A srta. Jane Bennet é a mais bonita da família, em forma e espírito. 
Aparentemente tem um caráter doce e delicado e só vê o bem em 
todos.
– Assim como você, Bingley.
– Sim, como eu – disse Bingley, sorrindo.
– Já foram todas apresentadas à sociedade?
– Acredito que sim.
– Isso é muito estranho. As mais velhas não se casaram e as irmãs 
mais novas já freqüentam a sociedade.
– Ora, Darcy, só porque as mais velhas não estão casadas não 
significa que as meninas mais novas não possam aproveitar a 
sociedade também.



Darcy não se manifestou, mas refletiu sobre a informação. Apesar de 
todos os elogios às srtas. Bennet que acabara de ouvir, achou tudo 
um exagero, indigno de atenção. 

Logo chegaram a Londres. Bingley deveria voltar a Hertfordshire em 
poucos dias para supervisionar a preparação para receber seus 
convidados e, então, retornar a Londres para escoltar o grupo até 
Netherfield.

Enquanto Darcy e Bingley entregavam suas cartolas e suas casacas 
ao criado, a srta. Bingley apareceu para cumprimentá-los. A moça 
era alta, razoavelmente bonita e muito prendada. Ela e a irmã 
estavam ansiosas para esquecer que sua fortuna havia sido adquirida 
do comércio, e para subir ainda mais na escala social e queimar todas 
as pontes entre ela e seu próprio passado, a srta. Caroline Bingley 
tentava ganhar a afeição do sr. Darcy e tornar-se sua mulher.

Darcy suspirou discretamente quando ela entrou. Ela nada mais era 
para ele do que a irmão de seu melhor amigo, e ele não tinha 
qualquer intenção de aprofundar o relacionamento. Mas não 
importava o quão habilidoso e educado fosse ao afastar-se de suas 
tentativas de prender sua atenção, ela nunca o compreendia.
Darcy sabia que ela não era a mulher para ele. Não sabia quem seria, 
mas não tinha dúvidas de que não era Caroline Bingley.

– E o que achou de Netherfield, irmão? – começou a srta. Bingley 
suavemente. 
– Além das minhas expectativas. Na verdade, gostei tanto que 
concordei em alugá-la e espero que todos vocês fiquem comigo por 
algum tempo – disse Bingley animadamente.

A srta. Bingley estreitou os olhos. 
– Sr. Darcy, quanto tempo Charles levou para se convencer?
Darcy sempre falava a verdade e, embora quisesse poupar o amigo 
de um dos sermões da irmã, não conseguiu mentir sobre isso.
– Creio que meia hora.
– Meia hora? Irmão, você se lembra do que eu lhe disse sobre 
decisões apressadas?

Ainda tomado pelo prazer de ter encontrado uma casa tão agradável, 
Bingley respondeu:
– Sim, querida irmã, realmente me lembro. Mas acho Netherfield 
belíssima e sei que você irá adorar.
– Belíssima? – repetiu a srta. Bingley enquanto entravam, na sala de 
visitas – Sr. Darcy, como é em comparação a Pemberley? Duvido que 
Weatherfield se sobreponha em beleza àquele lugar.
– Netherfield, srta. Bingley – respondeu Darcy, indiferente – Embora 
não se compare a Pemberley, admito que é um lugar encantador.



– Bem – disse a srta. Bingley com um sorriso satisfeito – se é como 
diz, sr. Darcy, então acredito que Netherfield seja mesmo assim.
Darcy não respondeu. Os estratagemas da srta. Bingley, concordando 
com ele, fingindo compartilhar de seus interesses, eram por demais 
transparentes.

Bingley voltou a Netherfield alguns dias mais tarde. Os criados já 
haviam se instalado e o sr. Bingley e o seu convidado seguiriam antes 
do dia de São Miguel. 
A ausência de Bingley deixou Darcy em companhia das irmãs. A sra. 
Hurst tinha o mesmo caráter da srta. Bingley, e o sr. Hurst era um 
homem indolente, que vivia apenas para comer, beber e jogar cartas.

Para conseguir uma trégua de tal companhia, Darcy ia à cidade 
comprar presentes para sua irmã. Várias peças musicais de diferentes 
compositores como Haydn e Mozart que estavam em voga no 
momento e eram alguns de seus favoritos. Para si mesmo, ele 
geralmente buscava livros para adicionar à sua biblioteca.

Quando o sr. Bingley retornou no dia 25 de setembro, ele chegou 
cheio de novidades.
– Darcy, estive com algumas pessoas. Lembra-se do sir Lucas sobre 
quem lhe falei? Ele veio me ver e expressou sua satisfação em ver 
alguém residindo em Netherfield novamente. E haverá um baile logo 
após a nossa chegada, e estamos todos convidados.
– Um baile, organizado por aquelas pessoas do campo? – inquiriu a 
srta. Bingley desgostosa – Não deve ser nada importante em 
comparação aos que costumamos freqüentar aqui na cidade.

Darcy recebeu a notícia com um certo alarme. Ele não se sentia à 
vontade e não tinha o prazer de conversar facilmente com aqueles 
com quem nunca houvesse encontrado antes. E ficar em um salão 
cheio de estranhos, que estavam abaixo de seu nível e com quem ele 
não teria idéia de como lidar, era bem intimidador. Mas, pela 
expressão no rosto de Bingley, não haveria como escapar ao baile. E 
então ele lidaria com a situação da maneira habitual. Na verdade, 
Darcy era um pouco tímido com quem ele não conhecia. Ele 
normalmente escondia esse fato sob um verniz de frieza e reserva, 
como proteção contra qualquer tipo de embaraço. 

– Também tive o prazer de conhecer o sr. Bennet.
– Sr. Bennet? – perguntou a srta. Bingley – Você parece encantado. 
Por que você está tão feliz por tê-lo conhecido?
– As suas cinco filhas são as moças mais bonitas de Hertfordshire. Eu 
estava ansioso para vê-las, mas só pude ver o pai. Mas não importa -
sem dúvida as encontraremos no baile de Meryton.

Darcy esperava fervorosamente que Bingley não se apaixonasse por 



nenhuma das famosas senhoritas Bennet. Bingley se apaixonava e se 
desencantava muito rapidamente – num dia ele declarava não poder 
viver sem a srta.Tal, e a esquecia em uma semana. Bingley criava 
vínculos continuamente, mas nenhum sério, e quando a moça em 
questão perdia a afeição dele, ela normalmente terminava muito 
infeliz. Darcy esperava, pelo bem das moças, que Bingley não fizesse 
nenhum plano a respeito delas.

– De alguma forma, irmão, duvido que essas Srtas. Bennet sejam tão 
bonitas quanto as moças de Londres, ou superem a encantadora srta. 
Darcy – disse a srta. Bingley.
(Outro dos estratagemas da srta. Bingley era elogiar continuamente a 
irmã de Darcy.)

Darcy ignorou o comentário e se aproximou da janela, observando as 
pessoas que passavam embaixo.

– Bem – disse Bingley olhando ao seu redor – que tal partirmos 
amanhã?



CAPÍTULO 2

Bingley, Hurst e Darcy esperavam ao pé da escada pelas damas. 
Como de costume, a sra. Hurst e a srta. Bingley estavam demorando 
para se arrumar para o baile de Meryton.

– Caroline, Louisa, onde estão vocês? – chamou Bingley – Já estamos 
atrasados!

Surpreendentemente, a srta. Bingley e a sra. Hurst apareceram.

– Ora, Charles – disse a sra. Hurst – não estamos tão atrasadas.

Elas desciam as escadas graciosamente, a srta. Bingley reclamando 
todo o tempo.

– Não vejo porque temos que ir a esse baile! – ela disse. – Mal 
chegamos e já temos que ir a um lugar cheio desses bárbaros do 
campo!

– Uma noite desperdiçada, eu digo. – rosnou Hurst.

Darcy não desperdiçou palavras e fôlego reclamando, mas se 
resignou a suportar uma prova; encontrar estranhos, moças que o 
olhariam como uma desejada presa, manter conversações sem 
sentido. Se ele pudesse escolher, não iria, mas Bingley estava 
inflexível sobre sua ida.

Finalmente eles entraram nas carruagens que os esperavam e saíram 
em direção à reunião em Meryton.

_______________________

Darcy não estava satisfeito de ter que ir a um lugar contra sua 
vontade, e estava predisposto a pensar mal de tudo e de todos. 
Mesmo que achasse as pessoas melhores que as suas expectativas, 
sua obstinação não permitiria que admitisse isso a Bingley e a si 
mesmo. Eles desceram de suas carruagens em frente ao Red Lion. 
Bingley, já do lado de fora sorria com ansiedade. Darcy o seguiu de 
perto, então parou, esperando pelos outros. Ele ouviu a música mal 
tocada vinda pela janela, e o som de risos e dança lá dentro.

A srta. Bingley parou a seu lado e lhe sussurrou:
– Estaremos seguros aqui, sr. Darcy? O que acha?

Antes que ele pudesse responder, o sr. Hurst saiu e disse:
– Que maneira mais idiota de se passar uma noite.



Darcy concordou com ele.

_______________________

Após pendurarem seus chapéus e capas, o grupo entrou no salão.

Fez-se silêncio por um minuto enquanto todos se voltavam para 
olhar. Darcy gostou de estar atrás dos outros, onde não podia ser 
visto facilmente. Ele lançou um olhar ao redor do salão. Havia mais 
gente do que lhe parecia confortável e as moças eram em maior 
número que os rapazes, mas nenhuma delas era mais do que 
razoavelmente bonita. Suas expectativas se confirmaram; não havia 
ninguém aqui com quem valesse a pena conversar, ninguém com 
bom gosto ou elegância. Ele mal esperava pelo término da noite, 
embora tivesse apenas começando.

Um homem com seus cabelos já rareando, rechonchudo, com um 
largo sorriso, chegou-se a eles e se apresentou como sir William 
Lucas. Ele lhes deu as boas-vindas à vizinhança, e Darcy escutou 
Bingley comentar que o que mais gostava era de uma dança do 
campo. Com isso, a música recomeçou dando prosseguimento à 
dança.

Darcy observou seu amigo ser levado à presença de cada pessoa no 
salão para ser apresentado. Com o grupo de Netherfield se 
espalhando, ele podia ser visto com maior facilidade, e logo começou 
a ouvir elogios a seu respeito – como era bonito, sua enorme 
propriedade em Derbyshire e, mais importante, sua renda anual de 
dez mil. Darcy tentou ignorá-los e, para que sua apreensão e 
insatisfação não fossem percebidas, assumiu uma máscara de 
esnobismo e rejeição.

Ele seguiu Bingley até um grupo de moças.

Sir Lucas apresentou Bingley a uma sra. Bennet, que fez uma mesura 
de maneira extravagante e começou a apresentar suas filhas.

Darcy estava curioso para ver as famosas Srtas. Bennet, mas não 
tinha intenção de dançar com elas, ou com ninguém mais.

– Esta é Jane, a minha mais velha – disse a sra. Bennet.

A moça à sua esquerda, Darcy foi obrigado a admitir, era muito 
bonita. Ela era alta, com um rosto encantador e um doce sorriso. Se 
todas as irmãs fossem tão bonitas quanto ela, elas certamente 
mereciam a reputação.



Darcy pegou-se aprovando-a. Numa tentativa de achar algum 
defeito, ele a examinou mais atentamente. No final, o único defeito 
que conseguiu encontrar foi o de que ela sorria demais, mas no fundo 
ele sabia que isso não era um defeito.

– ... e Elizabeth.

A moça à direita da mãe era, aos seus olhos, uma pálida sombra da 
irmã. Em comparação, ela era um pouco comum. Tinha cabelos e 
olhos escuros, estatura mediana, um sorriso tolerável e nada mais de 
extraordinário.

– ... e Mary está sentada ali.

Ele olhou para uma moça um pouco feia, com um cabelo ruim, 
óculos, e um olhar desinteressado na cena à sua frente. Ela estava 
sentada próxima à parede e nenhum rapaz parecia interessado em 
tirá-la para dançar.

– ... e Kitty e Lydia vocês podem ver ali, dançando.

As duas filhas mais novas rodopiavam com alguns rapazes. Nenhuma 
era tão bonita quanto a mais velha, e pareciam espalhafatosas e 
tolas.

De maneira geral, somente Jane fazia jus à reputação da família de 
possuir as jóias do campo. A segundo era apenas razoavelmente 
bonita, a terceira não tinha atrativos, era quase feia, e as duas 
últimas tampouco eram algo de extraordinário.

Bingley convidou a srta. Jane para dançar, o que não era de se 
surpreender.
A sra. Bennet perguntou a Bingley sobre Darcy. Bingley o apresentou 
às Bennet. Darcy não queria ser apresentado a elas, mas não pode 
escapar ao cumprimento. Darcy viu-se repentinamente questionado 
pela sra. Bennet se ele também gostava de dançar. Ele não gostou da 
sra. Bennet, sua voz aguda a sua tagarelice o irritavam.

– Não, eu raramente danço.

– Bem, então que esta seja uma das raras ocasiões, pois posso 
afirmar que nunca ouvirá música tão animada ou verá parceiras tão 
bonitas.

Num esforço de se distanciar delas, Darcy fez uma reverência e saiu. 
Conforme andava, pode escutar a sra. Bennet insultando-o 
rudemente por suas falta de educação. Ele não se importou – não se 



importava nem um pouco com tais pessoas, não sabia como falar 
com elas, achava-as deselegantes e de mal gosto, e ficava 
desconcertado com suas maneiras. Mas também, o que se poderia 
esperar de tais... bárbaros?

A dança terminou e Darcy viu Bingley e a srta. Jane se afastando. 
Darcy esperava que seu amigo não se apaixonasse pela garota, mas 
parecia que Bingley tinha uma ótima opinião sobre ela, pois a 
apresentou a suas irmãs.

Com o passar da noite, a opinião de todos sobre Darcy só piorou. Ele 
ignorou tudo e continuou a andar pelo salão. Chegou a se sentar, 
mas viu-se abordado por uma certa sra. Long. Ele respondeu 
secamente e saiu.

Havia um relógio na parede, para o qual Darcy olhava 
constantemente, ansioso para que tudo terminasse.

Darcy parou, pois Bingley abandonou a dança por um instante para 
falar com ele.

– Vamos, Darcy, quero ver você dançar – disse com um sorriso 
satisfeito. – Detesto vê-lo parado sozinho dessa forma estúpida. Seria 
bem melhor que você dançasse.

Darcy suspirou. Ele não tinha intenção de dançar.

– Certamente não o farei. Você sabe como eu detesto dançar, a não 
ser que conheça bem o meu par.

Era verdade – Darcy nunca esquecera um determinado baile, alguns 
anos antes, quando, após ter sido provocado pelos amigos, tirara 
uma moça, de quem ele sabia apenas o nome e parentesco, para 
dançar. Na época ele não sabia dançar bem, e foi a única vez que 
dançou naquela noite. Por haver dançado apenas com ela, a srta, 
Caroline Bingley ficou convencida de que Darcy a achara atraente e, 
desde então, perseguia-o na intenção de se tornar sua esposa.

Embora o tempo houvesse dado graça e majestade à sua dança, não 
havia diminuído sua timidez ou cautela ao convidar moças para 
dançar.

– Numa festa como esta, seria insuportável.

Nesta reunião não havia pessoas de seu círculo social. Ele não 
conhecia nenhuma delas, naturalmente não teria nada em comum
com elas.



– Suas irmãs já estão comprometidas, e não há uma única mulher 
neste salão cuja companhia não seria um castigo para mim.

Na verdade, era também um castigo ficar em companhia das irmãs 
de Bingley, mas ao menos uma era casada e, portanto, não podia 
tentar conquistá-lo, e era melhor suportar uma jovem de seu próprio 
círculo que desejava sua atenção do que várias que pertenciam a 
uma classe inferior à sua.

– Eu não seria tão exigente quanto você – declarou Bingley – nem 
por um reino! Palavra que nunca conheci tantas moças agradáveis 
em minha vida como esta noite; e várias delas são excepcionalmente 
bonitas.

Claro que sim, pensou Darcy. E nenhuma delas merece tal elogio, 
exceto a mais velha das srtas. Bennet.

– Você está dançando com a única garota bonita do salão – disse 
Darcy, indicando a moça em quem pensara.

– Ah! Ela é a criatura mais linda que já vi! Mas há uma das irmãs dela 
sentada bem atrás de você, que é muito bonita e, me atrevo a dizer, 
muito agradável. Deixe-me pedir ao meu par que o apresente a ela.

Ah não, gemeu intimamente. Agora Bingley está tentando me juntar 
a uma delas. Mas era mais que isso. Sendo superior a Bingley, ele 
deveria estar dançando com a srta. Jane, e não Bingley. E para 
piorar, Bingley lhe oferecia a irmã menos atraente. Era uma questão 
de princípio, ele nem mesmo consideraria a possibilidade.

– A qual você se refere? – Ele se virou e viu a srta. Elizabeth, sentada 
ao lado da irmã Mary e observando-o com uma expressão divertida. 
Escondendo seu mal-estar, ele disse friamente – Ela é tolerável; mas 
não bonita o suficiente para me tentar; e não estou com humor no 
momento para dar atenção a jovens desprezadas por outros homens. 
É melhor você voltar para o seu par e desfrutar de seus sorrisos, pois 
está perdendo seu tempo comigo.

Felizmente Bingley seguiu seu conselho.

Darcy observou, então, a segunda srta. Bennet levantar-se de seu 
assento e andar até um grupo de garotas, que ele deduziu serem 
suas amigas. Ao passar por ele, ela lhe dirigiu o olhar. Darcy estava 
acostumado a olhar outras pessoas dessa forma, mas não a que o 
olhassem assim. Ele a encarou enquanto ela sussurrava algo para 
uma moça que ele se lembrava chamar-se srta. Lucas. Elas olharam 
para ele e em seguida riram.
Ele lhes deu as costas para que elas não o vissem corar. O 



comportamento da srta. Elizabeth é muito estranho; ela era a 
primeira mulher que ele conhecia que havia rido dele ao invés de 
tentar ganhar sua afeição. Deu de ombros e esqueceu-se dela. 
Decidiu-se, por fim, a aceitar o conselho de Bingley e convidou a sra. 
Hurst para dançar.

Por sorte, a sra. Hurst tinha a língua solta, e ele não precisava dizer 
nada exceto emitir alguns sons de assentimento. Infelizmente, a sra. 
Hurst discursava apenas sobre as qualidades da própria irmã. 

Quando a dança acabou, ele tirou a srta. Bingley para dançar.

Se a sra. Hurst não conseguia falar sobre nada além da própria irmã, 
a srta. Bingley não fazia outra coisa além de tecer elogios a ele, à sua 
irmã e à sua propriedade. Darcy a ignorou.

Para esta dança, Bingley convidara Elizabeth para dançar. Quando 
Darcy e a srta. Bingley passaram por Elizabeth, ele acabou olhando 
para ela.

Ela tinha uma expressão divertida no rosto, como se ela soubesse o 
que se passava entre ele e sua parceira. Isto também era inusitado, 
já que a maioria das moças ficaria com ciúmes e desapontadas ao vê-
lo dançando com outra. Mas essa moça não se importava, e olhou 
para ele da mesma forma que fizera momentos antes.

Era muito curioso, e ele passou o resto da noite ponderando sobre 
isso.

Finalmente o baile chegou ao fim, muito tarde na opinião de Darcy, 
mas não suficientemente tarde para Bingley.

_______________________

O grupo de Netherfield sentou-se na sala de estar para o chá antes 
de dormir. Darcy se manteve próximo à lareira, ansioso para retirar-
se.

– Então nenhuma das moças de Hertfordshire lhe agradou, sr. Darcy? 
Nem mesmo as famosas Srtas. Bennet?

– Bem, eu nunca conheci moças mais agradáveis ou mais bonitas em 
toda a minha vida – disse Bingley antes que Darcy pudesse reagir.

– Bingley, você me espanta – Darcy comentou. – Eu vi pouca beleza 
e nenhuma classe. A mais velha das srtas. Bennet é muito bonita, eu 
admito.



– Bela concessão – Bingley respondeu num tom amuado. – Ora 
vamos, homem. Ela é um anjo.

– Ela sorri demais.

– Ah, Jane Bennet é uma moça muito doce. Mas a mãe! – disse a 
srta. Bingley num tom chocado. – Ouvi Eliza Bennet sendo descrita 
como uma famosa detentora da beleza local. O que o senhor acha, sr. 
Darcy?

Darcy percebeu que a srta. Bingley era melhor observadora do que 
ele pensava. Ela notara a curiosidade dele em relação à garota. Mas 
não havia nada de especial nela, não se comparava à irmã.

– Mais um pouco e dirão que a mãe é inteligente.

– Ah, sr. Darcy, que crueldade! – riu a srta. Bingley.

– Darcy, eu nunca entenderei sua predisposição para achar tudo e 
todos tão desagradáveis – disse Bingley, juntando-se a ele perto da 
lareira.

Darcy refletiu sobre isso por um momento. Desde a mal sucedida 
fuga de Georgiana no verão passado, Darcy tornara-se mais 
cauteloso e desconfiado de todos afastando-se, por isso, de muitos 
que encontrara, antes mesmo de conhecê-los melhor, num esforço de 
proteger a si mesmo e à Georgiana de quem quer que pudesse 
magoá-los.

Wickham havia sido um amigo próximo no passado. Se um amigo 
podia desejar-lhes tanto mal, o que faria um estranho?

– E eu nunca entenderei sua compulsão em aprovar tudo e todos que 
conhece – respondeu Darcy.

– Bem, você não me fará pensar mal da srta. Bennet, Darcy. –
Bingley suspirou e se afastou.

Ah não, pensou Darcy, ele está se apaixonando por ela.

– Realmente, ele não conseguirá. Eu desafio sua desaprovação e 
declaro que ela é encantadora, uma doce menina, apesar de seu 
infeliz parentesco, e não me arrependerei de conhecê-la melhor –
disse a srta. Bingley de seu assento.

– Não. Não, eu tampouco. Viu, sr. Darcy, não temos medo do senhor 
– acrescentou a sra. Hurst.



– Não pretendo que tenham – disse Darcy.

Ele não sabia por que respondera isso.

O sr. Hurst acordou de seu sono o suficiente para dizer:

– O quê? É verdade. Que noite perdida e entediante.

Darcy logo se recolheu aos seus aposentos.

_______________________

Naquela noite, ao deitar em sua cama, ele se pegou pensando na 
família Bennet.

A sra. Bennet, quanto menos se disser sobre ela, melhor.

Lydia, Kitty and Mary também não merecem menção.

Jane é, pelo que pude ver, doce, delicada e bonita. Mas o tempo dirá 
se ela se conservará assim.

E Elizabeth...

Ele gostaria de saber qual o significado por trás do olhar que ela lhe 
lançara. Ele estava completamente confuso.

Esqueça-a, pensou irritado. Ela não tem a mínima importância. Ela 
não terá nenhuma importância em sua vida!

Ele adormeceu.



CAPÍTULO 3

Durante a quinzena seguinte, o grupo de Netherfield encontrou 
algumas das Bennet por cinco vezes. Darcy, ao descer numa das 
manhãs, encontrou as duas srtas. Bennet mais velhas e a mãe 
visitando Bingley e as irmãs. Ele as cumprimentou polidamente e se 
dirigiu à janela, de onde podia observar a cena que se desenrolava à 
sua frente.

Bingley começou a falar com Jane, e logo a srta. Bingley e a sra. 
Hurst se juntaram a ele. A srta. Bingley e a srta. Jane Bennet 
pareciam se dar muito bem, e logo começaram a se chamar por seus 
primeiros nomes.

A sra. Bennet não se calava e Darcy fez o melhor que pode para 
ignorá-la e ignorar seus comentários não muito sutis sobre o 
comportamento dele na festa de Meryton. Ele não se importava com 
o que ela pensasse, mas a mulher já o estava irritando. Ela 
tagarelava sobre as maravilhas de Netherfield, e elevava o sr. Bingley 
e suas irmãs aos céus, e lembrava a Bingley que ele prometera 
organizar um baile em Netherfield.

Darcy voltou sua atenção à srta. Elizabeth, que se mantinha em pé, 
observando sua irmã conversar com os novos amigos. Ela franziu as 
sobrancelhas ao observar as irmãs de Bingley.

Ele a observou mais atentamente, ainda tentando descobrir o 
significado do olhar que ela lhe lançara no baile. Mas não conseguiu 
chegar a uma conclusão. Sua opinião sobre ela não mudara. Ela era 
apenas tolerável. Não havia um detalhe bonito em seu rosto, sua 
figura não era perfeita e ela tinha uma língua bem afiada, como ele 
pode notar em seus comentários jocosos e provocantes. Pelo menos 
ela se mostrava embaraçada pelo comportamento da mãe, e às vezes 
parecia querer estar longe.

Darcy não participou de nenhuma das conversas, e felizmente, a srta. 
Bingley também não lhe dirigiu a palavra. Ele se manteve em sua 
posição e assistiu a tudo com um olho crítico. Depois de algum 
tempo, ele viu a srta. Elizabeth olhá-lo de relance, elevar as 
sobrancelhas e sorrir.

Teve a nítida impressão de que ela continuava a rir dele.

_______________________



A srta. Bingley fez um convite às duas srtas. Bennet mais velhas para 
jantar, o que aconteceu dois dias depois. Por acidente ou não, Jane 
sentou-se ao lado esquerdo de Bingley, com a irmã a seu lado e 
Hurst ao lado desta. Darcy se viu entre a srta. Bingley e a sra. Hurst, 
e em frente à srta. Elizabeth. 

Ao longo do jantar, Darcy acrescentou outra crítica à sua lista. Achou 
que as maneiras das srta. Elizabeth não estavam de acordo com os 
da melhor sociedade; às vezes eram positivamente impertinentes.

Quiseram música após o jantar e, quando Jane foi convidada à tocar, 
ela respondeu que não sabia tocar nem cantar. Darcy viu a srta. 
Bingley soltar um riso abafado. A srta. Elizabeth, vendo isto, 
perguntou se poderia escutar a srta. Bingley tocar, e a moça a 
atendeu. Ela tocou admiravelmente, mas Darcy pensou consigo 
mesmo que sua irmã, Georgiana, era ainda melhor.

A srta. Bingley concluiu com um sorriso dirigido a ele e disse, com 
falsa modéstia, que a srta. Darcy era a melhor pianista a quem ela 
não podia se comparar. Como que para mostrar a perfeição de seu 
desempenho, ela pediu que a srta. Elizabeth os entretivesse com uma 
canção. Darcy ouviu de forma crítica. Em comparação à sua irmã, a 
srta. Elizabeth decididamente não era excelente, mas sua forma não 
afetada de tocar era agradável de se ouvir.

_______________________

– Então, o que o senhor pensa delas, sr. Darcy? – perguntou a srta. 
Bingley aquela noite após a partida de suas convidadas.

– Confesso que a primogênita srta. Bennet é bem bonita e tem a 
conduta de uma moça de classe – ele respondeu. Naquela noite ele 
havia finalmente concordado que Jane era uma moça maravilhosa, e 
podia ver porque Bingley estava encantado com ela.

O sr. Bingley parecia satisfeito com a opinião de Darcy.

Olhando para seu amigo, Darcy decidiu deixar que as coisas 
tomassem seu curso natural. Com o tempo, Bingley acabará 
esquecendo a garota, e assim não havia necessidade de ele interferir.

– Devo admitir que acho a srta. Eliza um tanto... insolente à vezes –
concluiu a srta. Bingley. Ela olhou para ele, como se estivesse 
preocupada de ter uma rival na luta por sua afeição. Sem dúvida ela 
havia notado a preocupação dele com ela.



A srta. Bingley não precisava se preocupar.

– Ela não tem nenhum traço especial em seu rosto; embora suas 
maneiras não sejam exatamente como a srta. as descreve, não são o 
que eu chamaria de educadas.

A srta. Bingley parecia contente.

__________

Naquela noite, ele se perguntou por que seu interesse estava tão 
voltado à segunda srta. Bennet. Ele percebeu que ela era uma mulher 
interessante, e... diferente das outras moças que ele conhecia.

_______________________

A sra. Bennet estava ansiosa para tê-los todos como seus convidados 
para jantar em Longbourn, e assim a visita das meninas Bennet foi 
retribuída.

Esta foi também a primeira vez que eles se encontraram com o sr. 
Bennet. Darcy observou o homem e concluiu que ele era uma pessoa 
de senso e inteligência. Logo após o jantar (a sra. Bennet colocou 
Bingley ao lado de Jane), o sr. Bennet se recolheu à biblioteca, que 
foi aprovada por Darcy. Ele não aprovou a maneira com que o sr. 
Bennet provocava sua mulher, com comentários sarcásticos que ela 
era muito ignorante para entender, embora Darcy admitisse que 
eram bem divertidos. Ele também não aprovava o fato do sr. Bennet 
se recusar a controlar as maneiras pouco civilizadas das duas filhas 
mais novas.

A mais nova, srta. Lydia, se ele se lembrava corretamente, se 
comportava, a seu ver, de modo chocante. Ela gritava para se fazer 
ouvir do outro lado da sala ou sussurrava pelos cantos com sua irmã 
Catherine e ria, ou interrompia quando as pessoas estavam falando. 
Além disso, sua conversa não era digna de atenção – tudo o que ela 
falava era sobre os oficiais da milícia que estavam servindo em 
Meryton. 

Durante toda a noite ele pouco falou, mas passou o tempo 
observando a srta. Elizabeth. Sendo tão diferente de moças como a 
srta. Bingley, ela era um mistério.

– Nós o encontraremos na festa na casa dos Lucas, sr. Bingley? –
perguntou a sra. Bennet.



– Sim, eu não a perderia por nada no mundo. Será maravilhoso 
encontrar aqueles que conheci na última reunião - respondeu Bingley.

– E eu certamente espero vê-lo dançando, senhor – acrescentou a 
sr.a Bennet.

– Naturalmente.

– Ah, naturalmente – ela repetiu. – Ao contrário de outros, o senhor 
gosta da diversão e não acha que dançar com pessoas que não têm a 
sua posição não está à sua altura – disse a sr.a Bennet, com um 
olhar significativo na direção de Darcy.

Darcy a ignorou novamente. Ele estava olhando para o rosto da srta. 
Elizabeth. Ele se viu forçado a reconhecer que o rosto dela era, na 
verdade, muito bonito, especialmente pela expressão de seus olhos 
escuros, que lhe davam um ar muito inteligente. Com seus cabelos 
escuros, ela parecia ser o oposto de sua irmã, especialmente pelo seu 
jeito alegre e descontraído em comparação ao temperamento doce e 
quieto de Jane.

Eles saíram logo depois. A srta. Bingley e a sra. Hurst riram do 
comportamento dos Bennet, mas amenizaram suas críticas com 
elogios às filhas mais velhas. 

Darcy observou, da carruagem, a srta. Bennet correr para fora da 
casa e colher flores no jardim.

“Sua figura pode não ser perfeita, mas admito que é leve e 
agradável,” pensou Darcy. “E ela tem presença de espírito e 
inteligência; sua conversa é muito interessante”.

Darcy começou a querer saber mais sobre ela, e quase se sentiu 
ansioso pela festa na casa dos Lucas. Quase, mas não inteiramente.

CAPÍTULO 4
Darcy entrou em Lucas Lodge com uma certa apreensão.

A srta. Bingley e a sra. Hurst conversavam baixo entre si. Às vezes 
alguém se dirigia a elas, mas suas respostas não encorajavam as 
pessoas a continuarem a conversa. Bingley, o que não era nenhuma 
surpresa, se juntou à srta. Jane Bennet e lá ele ficou a maior parte da 
noite. O sr. Hurst se colocou junto à poncheira.

Havia alguns oficiais do regimento de Meryton. Darcy não tinha muito 
interesse por eles, e girava os olhos ao ver a maneira com que 
flertavam com as moças. Algumas delas pareciam gostar e incentivar 



suas atenções. Darcy assistiu a srta. Lydia Bennet desfilar 
escandalosamente pelo salão com sua irmã Kitty, como ela gostava 
de ser chamada, e alguns dos filhos dos Lucas. Mary sentou ao piano 
para tocar um concerto, um de seus favoritos, mas a pianista 
conseguiu fazê-lo desinteressar-se pela música.

Darcy passou a noite andando pelo salão, falando pouco, somente se 
alguém lhe dirigia a palavra. A única fonte de prazer que conseguiu 
encontrar aquela noite foi estudar a srta. Elizabeth Bennet.

Darcy, a princípio, mal havia lhe permitido ser considerada bonita; 
ele a havia olhado sem admiração no baile; e quando se encontraram 
a seguir ele a olhou apenas para criticá-la. Mas assim que ele deixou 
claro para si mesmo e para seus amigos que ela não possuía nenhum 
traço de beleza em seu rosto, começou a achar que a bela expressão 
de seus olhos escuros demonstrava uma inteligência incomum. A esta 
descoberta se seguiram algumas outras igualmente mortificantes. 
Embora ele tivesse detectado com um olhar crítico mais de uma 
imperfeição em sua forma, era obrigado a reconhecer que sua 
imagem era leve e agradável; e, apesar de sua afirmação de que as 
maneiras dela não se adequavam à sociedade que ele freqüentava, 
ele foi atraído por sua alegria e descontração.

Aproximou-se dela , enquanto ela conversava com o coronel do 
regimento, que parecia ser um homem agradável, embora sua esposa 
fosse muito parecida com Lydia e não merecesse atenção. A srta. 
Lucas também estava presente, mas sua atenção não parecia estar 
voltada à conversa. Ela o estava olhando – não como se o admirasse, 
mas como se tivesse notado algo nele ou em seu comportamento.

Darcy ouviu a conversa. Apesar do assunto não ser de seu interesse, 
sobre os oficiais organizarem um baile, tornou-se interessante pelas 
provocações divertidas de Elizabeth. De repente, a moça se dirigiu a 
ele.

– O senhor não achou, sr. Darcy, que me expressei particularmente 
bem agora, quando estava desafiando o Coronel Foster a nos oferecer 
um baile em Meryton?

– Com muita energia, mas esse é um assunto que sempre deixa uma 
mulher animada – ele disse, tentando encontrar uma maneira de 
responder e terminando por dar uma resposta um pouco tola.

– O senhor é muito severo conosco – respondeu a moça, sorrindo 
para ele com os olhos brilhantes.

– Logo será a vez dela de ser provocada – disse a srta. Lucas. – Vou 
abrir o instrumento agora, Eliza, e você sabe o que se segue.



– Você é uma amiga muito estranha! Sempre querendo que eu toque 
e cante na frente de toda e qualquer pessoa! Se minha vaidade 
tivesse se voltado para a música, você seria de muita ajuda, mas da 
maneira como as coisas são, eu realmente preferiria não me sentar 
diante daqueles que devem estar acostumados a ouvir os melhores 
intérpretes – ela disse lançando outro daqueles olhares indecifráveis 
para ele. Com a insistência da srta. Lucas, no entanto, ela 
acrescentou – Muito bem; se é para ser assim,que seja. – E lançando 
um olhar grave de relance a Darcy, ela disse – Há um velho ditado, 
que todos aqui certamente devem conhecer: “Guarde seu fôlego para 
esfriar seu mingau”. Eu guardarei o meu para cantar mais alto.

Mary deixou sua irmã tocar, mas estava obviamente querendo tocar, 
ela mesma.

Ele ouviu à apresentação de Elizabeth. Tecnicamente, ela precisava 
de prática, mas sua maneira solta de tocar era agradável de ouvir. 
Quando ela terminou, ele suspirou e viu Mary sentar-se novamente 
ao piano.

Darcy apoiou-se no console da lareira, ligeiramente consciente de que 
sir Lucas conversava com as irmãs Bingley. Ele olhou na direção da 
srta. Bennet. Seus olhos eram cativantes, ele admitiu. Sua atenção 
foi desviada por Lydia que gritava para sua irmã que tocasse uma 
dança. 

– Mary! Mary, toque alguma coisa alegre, nós queremos dançar!

– Mas ainda faltam dois movimentos! Mamãe, Mamãe! Diga a elas 
que não é justo! – protestou Mary.

Que grosseria por parte da menina, interrompendo a irmã, pensou 
Darcy.

– Ah, toque uma giga, Mary. Ninguém quer seus concertos aqui – a 
sra. Bennet disse. Ela estivera fofocando com algumas outras 
senhoras, sem dúvida sobre suas expectativas quanto a Jane e 
Bingley.

Sir William disse alguma coisa à menina e ela concordou 
relutantemente em tocar uma dança, embora lhe desse pouco prazer. 
Lydia não parecia se importar. Ao contrário, correu para a pista de 
dança com a irmã Kitty e duas das crianças Lucas. 

Darcy permaneceu em pé num silêncio indignado pelo modo estúpido 
de passar uma noite, aparte de todas as conversas. Ele olhou na
direção de Elizabeth. Ela conversava com a srta. Lucas. Pelos 



constantes olhares que lançavam para Bingley e Jane no canto, ele 
deduziu sobre quem elas falavam. Repentinamente elas olharam em 
sua direção. A srta. Lucas olhou significativamente para ele, e então 
falou com a srta. Bennet. Ele esperava que elas não tivessem notado 
que ele observava a moça.

Ele se viu sendo abordado pelo anfitrião da festa, sir William Lucas.

– Que agradável diversão para os jovens, sr. Darcy! Não há nada 
como dançar. Considero a dança como um dos maiores refinamentos 
das sociedades civilizadas.

Darcy gemeu intimamente. Ele não gostava de dançar.

– Certamente, senhor; e tem a vantagem de também estar em voga 
entre as sociedades menos civilizadas do mundo. Qualquer selvagem 
sabe dançar – ele respondeu friamente, esperando que o homem 
entendesse sua indireta e o deixasse em paz.

Sir. William apenas sorriu. 

– Seu amigo dança maravilhosamente bem – continuou após uma 
pausa, ao ver Bingley juntar-se ao grupo – e não duvido que o senhor 
também seja um adepto dessa arte, sr. Darcy.

O homem deve ser insensível, pensou Darcy. Mas também o que se 
pode esperar desta sociedade?

– O senhor deve ter-me visto dançar em Meryton. – Vá embora, 
pensou Darcy.

– Sim, é verdade, e tive grande prazer ao observá-lo. O senhor dança 
com freqüência em St. James?

Darcy notara que sir William parecia obcecado com St. James, e não 
perdia uma oportunidade de falar nisso.

– Nunca, senhor.

Ele observava o grupo dançando, pensando em como dançar era 
cansativo e sem sentido.

– O senhor não acha que é uma homenagem que se faz ao lugar? –
disse sir William.

– É uma homenagem que eu nunca presto a nenhum lugar, se puder 
evitar.



– O senhor tem uma casa em Londres, deduzo.

Ah, por favor, fique quieto e vá embora.

Darcy concordou com a cabeça.

– Já cheguei a pensar em me fixar na cidade, pois gosto da alta 
sociedade; mas não estou certo de que o ar de Londres fosse fazer 
bem àlady Lucas.

Darcy teve que concordar com ele. Não que o ar de Londres fosse 
ruim, mas uma propriedade rural era mais agradável que Londres.

Agora ele já estava cansado de escutar o homem e resolveu não 
responder. Viu, então, a srta. Elizabeth indo na direção dos que 
dançavam, e sir William indo atrás dela e dizendo:

– Minha cara srta. Eliza, por que não está dançando? Sr. Darcy, 
permita-me apresentar-lhe esta jovem como um par bastante 
desejável. O senhor não pode recusar-se a dançar, tenho certeza, 
quando se encontra diante de tão grande beleza.

O sr. Darcy, embora extremamente surpreso, estava disposto a 
aceitar. Ele pensou que a moça o aceitaria, mas ficou ainda mais 
intrigado quando ela graciosamente recusou seu convite. Ele tentou 
demovê-la de sua decisão, como também o fez sir William, mas ela 
estava irredutível. Ela os deixou, lançando um olhar insolente na 
direção de Darcy.

Felizmente sir William também se afastou, e Darcy estava se 
posicionando de modo a observar a srta. Bennet, mas a srta. Bingley 
aproximou-se furtivamente dele e disse:

– Posso imaginar o motivo de seus devaneios.

Irritado por ter sido interrompido em sua observação, ele respondeu:
– Não credito que possa.

– O senhor está ponderando sobre como seria insuportável passar 
várias noites desta maneira, numa sociedade destas, e realmente sou 
da mesma opinião. Nunca me senti tão aborrecida! A insipidez apesar 
de todo o barulho, a inutilidade e a presunção de toda essa gente! O 
que eu não daria para escutar suas críticas sobre eles!

Você adoraria, sem dúvida, ele pensou consigo mesmo.

– Sua suposição está totalmente errada, posso lhe assegurar. Minha 
mente estava ocupada com algo mais agradável. Estive pensando no 



grande prazer que um par de belos olhos no rosto de uma mulher 
bonita pode proporcionar.

Normalmente ele não expunha seus pensamentos a ninguém, muito 
menos à srta. Bingley, mas ele estava tão contente em apreciar uma 
certa moça, que acabou abaixando a guarda.

– E pode-se saber de quem são os olhos que inspiraram seus 
pensamentos?

– Da srta. Elizabeth Bennet.

Muito tarde ele percebeu seu erro em deixar o nome escapar de seus 
lábios.

– Srta. Elizabeth Bennet! – repetiu a srta. Bingley. – Estou 
completamente espantada. Há quanto tempo ela tem merecido esse 
favoritismo? E, por favor, quando deverei desejar-lhes felicidades?

Darcy tentou corrigir seu erro, sem sucesso.

– Essa é exatamente a pergunta que eu esperava de sua parte. A 
imaginação das mulheres é muito rápida; salta da admiração ao amor 
e do amor ao casamento num instante. Eu sabia que já me desejaria 
felicidades. – E de qualquer forma, continuou em pensamento, quem 
disse que estou pensando em propor casamento à moça? Estou 
somente admirando uma jovem bonita, nunca desgraçaria a mim 
mesmo ligando-me a esse tipo de pessoa!

– Se fala tão seriamente, devo considerar a questão já definida. O 
senhor terá uma encantadora sogra, deveras; e, naturalmente, ela 
estará sempre em Pemberley com vocês.

Ele virou os olhos com irritação. Mas ele definitivamente não estava 
pensando em se casar com ninguém, nem com a srta. Bingley, nem 
com a srta. Bennet, portanto as palavras dela surtiram pouco efeito.

A srta. Bingley logo se afastou. Darcy pensou retrospectivamente e 
achou que talvez a conversa tivesse lhe trazido alguma vantagem. Se 
a srta. Bingley acreditava que ele estava se apaixonando pela srta. 
Elizabeth, ele não a demoveria de tal crença. Fingiria continuar 
admirando Elizabeth, e então a srta. Bingley o deixaria em paz.

Naturalmente ele não se apaixonaria pela srta. Elizabeth Bennet.

Claro que não!

Ele se perguntou por que estava tão convencido deste último 



pensamento. Quase como se quisesse negar alguma coisa.

CAPÍTULO 5
Nos dias que se seguiram à festa dos Lucas, Darcy freqüentemente 
se surpreendia com o pensamento voltado à moça dos olhos vivos. 
Ele não entendia a razão desta preocupação com a srta. Elizabeth, e 
quando tentava achar alguma, não conseguia.

_______________________

Bingley havia aceitado um convite para jantar com os oficiais do 
regimento naquela noite, mas quando os cavalheiros estavam a 
ponto de sair de casa, o céu escureceu e eles foram obrigados a usar 
a carruagem ao invés de irem cavalgando. 

Chovia razoavelmente forte e Darcy estava contente de estar dentro 
da carruagem, especialmente ao avistar alguns pobres transeuntes 
tendo que enfrentar tais condições climáticas; um fazendeiro 
correndo com seu casaco ensopado sobre a cabeça, um cavalheiro 
pego sem seu guarda-chuva, uma dama a cavalo.

_______________________

O coronel Foster conhecia o primo de Darcy, o coronel Fitzwilliam, e 
pode dar-lhe notícias sobre seu paradeiro e suas atividades. Fora 
isso, a maioria dos oficiais parecia se divertir comentando sobre as 
jovens damas da região.

Quando os três cavalheiros retornaram a Netherfield, já estava 
relativamente escuro. Bingley e Hurst entraram imediatamente, 
enquanto Darcy permaneceu no estábulo para falar com o tratador 
dos cavalos. Enquanto estava lá, viu um cavalo que não pertencia ao 
estábulo de Bingley, e perguntou-se quem teria vindo a Netherfield.

Ao entrar na sala de estar, surpreendeu-se com a cena.

Bingley falava com a irmã num tom alterado, repreendendo-a. 
Bingley geralmente era bem-humorado e raramente se zangava.

– Por que afinal você a convidou com essa chuva? – disse Bingley 
irritado.



Sua irmã tentou acalmá-lo.

– O tempo estava bom quando eu mandei o convite. E embora ela 
tenha dito que a carruagem não estava disponível, tenho certeza de 
que poderia ter sido usada num dia como este. Não se preocupe, já 
enviei uma nota à família, informando que Jane ficará aqui esta noite, 
e voltará para casa de manhã.

– A srta. Jane Bennet está aqui? – perguntou Darcy.

– Sim – disse a srta. Bingley. – Eu a convidei para jantar conosco, 
mas ela veio cavalgando e pegou um ligeiro resfriado. Ela passará a 
noite aqui, e tenho certeza de que estará muito bem amanhã.

– E se não estiver? – disse Bingley.

– Então ficará aqui até que esteja – respondeu a sra. Hurst. – É 
nossa culpa; não deveríamos tê-la convidado hoje. Mas Jane nunca 
deveria ter aceitado com um tempo tão ruim.

A srta. Bingley fez uma expressão de desdém. 

– A mãe a faria vir sob uma chuva de granizo ou tempestade.

_______________________

A srta. Bennet hospedou-se em um quarto não muito distante do de 
Darcy e sua tosse não o deixava dormir. A princípio, ele ficou apenas 
aborrecido, mas conforme a noite passava e a tosse se intensificava, 
ele começou a se preocupar. Ouviu atentamente e ficou em dúvida se 
deveria acordar os outros e chamar um médico.

Finalmente, ele vestiu um robe e, em silêncio, foi até o quarto da 
srta. Bennet. Abriu a porta, e olhou para ver se ela precisava de 
alguma assistência. Esperou por um tempo, até se assegurar que a 
doente dormia tranqüila, e voltou para seu quarto.

_______________________

Na manhã seguinte, a srta. Bennet não havia melhorado e se sentia 
muito mal para levantar-se. Outra nota foi enviada, de Jane para 
Elizabeth, dizendo que ela permaneceria em Netherfield por um certo 
período.



Tendo tomado o café da manhã bem cedo, Darcy decidiu andar pelo 
jardim. Saiu em direção às árvores, e ficou muito surpreso ao se 
deparar com a srta. Elizabeth Bennet, cabelo desarrumado, chapéu 
na mão, seus sapatos e a barra do vestido cobertos de lama. Fora 
isso, notou como seus olhos estavam ainda mais vivos.

Ele andara três milhas pela lama a pé e sozinha?

– Srta. Bennet! – exclamou Darcy com surpresa e um certo prazer.

– Sr. Darcy – disse Elizabeth, fazendo uma pequena reverência. –
Vim saber como está minha irmã.

– A pé? – ele perguntou com incredulidade após uma pequeníssima 
pausa.

– Como pode ver – ela respondeu.

Ela não estava constrangida por sua aparência, notou Darcy, nem 
parecia se importar com o que pensassem. Ver Jane era tudo o que 
ela queria, e Darcy só pode admirar sua afeição pela irmã.

– O senhor faria a gentileza de me levar até ela? – continuou 
Elizabeth, vendo que Darcy não respondia.

– Naturalmente.

Ele se afastou para deixá-la passar, e então a escoltou até a mansão.

Estava feliz em vê-la outra vez.

_______________________

Sua aparição na sala de refeições foi uma grande surpresa para 
todos. O fato de ela ter andado três milhas tão cedo pela manhã, com 
um tempo tão ruim, e sozinha era quase inacreditável para a Sra. 
Hurst e a srta. Bingley. Elas receberam a inesperada visitante de 
maneira muito educada, mas Darcy sabia que as duas a 
consideravam com desdém pela caminhada. Ele mesmo se via 
dividido entre a admiração pela luz que o exercício havia outorgado à 
sua pele, e dúvida quanto às circunstâncias poderem justificar sua 
vinda de tão longe e sozinha. Bingley estava muito satisfeito de vê-la 
e imediatamente instruiu um criado para que a levasse ao quarto de 
Jane.

Assim que ela saiu, a avaliação sobre Elizabeth começou, 



principalmente pelas duas irmãs de Bingley.

– Ela não tem nada, em resumo, que a recomende, exceto o fato de 
ser uma excelente andarilha. Nunca me esquecerei de sua aparência. 
Ela parecia quase selvagem.

Darcy serviu-se de uma xícara de chá e se dirigiu à janela. 

Pelo menos ela faz alguma coisa mais... física que pintar.

– Parecia mesmo, Louisa. Quase não pude me conter. 
Completamente sem sentido, ter vindo! Ela tem que sair correndo 
pelo campo só porque sua irmã está resfriada? E o cabelo dela, tão 
despenteado, desalinhado! 

“Talvez, mas achei que ficou muito bom nela.”

– Sim, e a anágua; espero que tenha reparado na anágua dela, 
irmão, seis polegadas de lama, tenho certeza; e a saia que deveria 
estar escondendo a anágua, sem fazê-lo.

“Sim, concordo que isso quase arruinou a aparência dela.”

Darcy concordava que não era certo Elizabeth vir de tão longe a pé, 
mas tampouco gostava da maneira com que as duas moças a 
estavam criticando.

– Sua descrição pode ser bem exata, Louisa – disse Bingley – mas 
não reparei em nada disso. Acho que a srta. Elizabeth Bennet estava 
muito bem quando adentrou o recinto. A anágua elameada escapou 
completamente à minha observação.

Claro que escapou, pensou Darcy.

– O senhor observou, sr. Darcy, estou certa que sim – disse a srta. 
Bingley – e estou propensa a achar que o senhor não gostaria de ver 
sua irmã se apresentar dessa maneira.

– Certamente que não.

– Andar três milhas, ou quatro milhas, ou cinco milhas, ou seja o que 
for, com os tornozelos enterrados em lama, e sozinha, 
completamente sozinha, o que ela pretende com isso?

Darcy virou os olhos de irritação pelo exagero da srta. Bingley.

– Para mim é uma mostra abominável de presunçosa independência, 
uma forma caipira de indiferença pelo decoro.



– Demonstra uma afeição encantadora pela irmã – disse Bingley.

– Receio, sr. Darcy, que esta travessura tenha afetado sua admiração 
por seus belos olhos – disse s srta. Bingley num quase sussurro.

Darcy estava decidido a não deixar que a moça o tirasse do sério e 
disse: 

– Absolutamente. Eles ficaram mais vivos com o exercício – Ele 
sorveu um gole de seu chá, e sorriu ao ver a expressão da srta. 
Bingley.

– Tenho uma imensa estima por Jane Bennet, ela é realmente uma 
moça muito doce, e desejaria de todo o meu coração que ela tivesse 
uma boa posição social. Mas com o pai que tem e com parentes em 
situação tão desfavorável, receio que ela não tenha a mínima chance 
– disse a sra. Hurst.

– Pensei tê-la ouvido dizer que o tio delas é um advogado em 
Meryton – respondeu a srta. Bingley.

– Sim, e elas tem um outro, que mora em algum lugar perto de 
Cheapside. (nota: As irmãs Bingley se referem com desdém a 
Cheapside por não ser uma área nobre de Londres.)

– Isso é ótimo. Talvez pudéssemos visitá-lo na próxima vez que 
estivermos na cidade. – Ambas riram.

Trabalhar com comércio não era muito bem visto, e Darcy não teria 
com tais pessoas contato maior que o necessário. Mas não lhe 
agradava a hipocrisia das irmãs Bingley, que convenientemente se 
esqueciam que sua própria fortuna advinha do comércio.

– Se elas tivessem tantos tios quantos necessários para encher toda 
Cheapside – disse Bingley – ainda assim isso não as faria menos 
agradáveis.

– Mas isso diminui consideravelmente a chance delas de se casarem 
com homens de alguma influência – disse Darcy, se afastando da 
janela.

Bingley, que às vezes era controlado pelo coração ao invés da razão, 
estava desconsiderando o fato de que homens de fortuna e posição 
social não se casavam com mulheres como as irmãs Bennet. Sim, as 
duas mais velhas eram agradáveis e bonitas, mas Darcy, que gostava 
de pensar que sua razão se sobrepunha ao coração, podia ver que a 
inferioridade do parentesco delas dificultaria ao extremo, se não 



tornasse impossível, que se casassem com homens como ele mesmo 
e Bingley.

Todos se voltaram quando Elizabeth entrou no aposento.

Bingley se levantou e perguntou sobre a irmã dela, ao que ela 
respondeu que ainda se sentia mal. 

– Deixe-me chamar o sr. Jones – disse Bingley. – E a senhorita deve 
ficar até que sua irmã se recupere.

Darcy se surpreendeu com o convite.

– Eu não gostaria de ser inconveniente. – respondeu Elizabeth.

Parte dele achava que deveria se sentir aborrecido com esta segunda 
intrusão. Pensou em como os outros deveriam estar se sentindo 
sobre a permanência da srta. Elizabeth; com certeza agradaria e 
ajudaria à irmã dela. Bingley parecia contente, mas as irmãs dele 
tinham uma expressão algo preocupada.

– Não esperarei mais – insistiu Bingley. – Mandarei alguém a 
Longbourn buscar suas roupas.

Darcy sabia que a srta. Bingley e a irmã não gostavam da srta. 
Elizabeth Bennet e pensou que seria melhor que ela não ficasse, o 
que a exporia ao abuso das duas jovens.

– O senhor é muito gentil. – Ela sorriu.

Mas pensando bem, a companhia da srta. Elizabeth seria muito 
agradável para ele.

CAPÍTULO 6
Os cavalheiros saíram para atirar e ficaram satisfeitos ao ver que a 
caça em Netherfield era abundante. Voltaram ao entardecer com a 
prova de suas habilidades, a maioria da caça tendo sido abatida por 
Bingley, que adorava o esporte. Hurst havia levado uma garrafa de 
bebida consigo e gradualmente se intoxicou o suficiente para acertar 
um tiro em uma árvore.

Bingley e Hurst se juntaram à srta. Bingley e à sra. Hurst num jogo 
de loo (nota: jogo de cartas que não requer duplas sendo, portanto, 
flexível quanto ao número de participantes), mas como Darcy não 
gostava de cartas e a srta. Elizabeth ainda não havia deixado o 
quarto da irmã, ele decidiu ir à sala de bilhar. Tirou a capa e começou 
a jogar.



Após algum tempo, percebeu que alguém entrara na sala. Darcy 
olhou de onde estava e viu a srta. Elizabeth observando-o.

Ele quis dizer alguma coisa, mas não conseguiu pensar em nada. 
Então fez um gesto de reverência.

A moça o encarou por um momento, e então deixou o aposento 
rapidamente.

Ele focou o lugar onde ela estivera parada, silenciosamente irritado 
por não ter encontrado nada para dizer a ela.

Descarregou sua raiva na bola vermelha, que caiu na caçapa.

Quando a mesa ficou vazia, Darcy deixou o taco e se dirigiu à sala de 
estar. Assim que entrou, a srta. Bingley pediu-lhe sua ajuda. Hurst 
jogou com força uma carta à mesa, impedindo-o de dizer qualquer 
coisa. Ele andou até o lugar onde a srta. Elizabeth estava sentada 
lendo um livro.

Desta vez ele perguntou sobre sua irmã. Ela respondeu que estava 
um pouco melhor, e voltou sua atenção ao livro.

– A senhorita prefere ler a jogar? – perguntou Hurst, olhando-a desde 
a mesa do jogo – isso é singular.
– A srta. Eliza Bennet – disse a srta. Bingley – despreza as cartas. É 
uma excelente leitora e não tem prazer em mais nada.

Tenho certeza de que ela não se interessa pela desgraça dos outros, 
como você, pensou Darcy ao se sentar à escrivaninha.

– Eu não mereço tal elogio, nem tampouco tal censura – disse a srta. 
Elizabeth – Não sou uma excelente leitora, e tenho prazer em fazer 
muitas coisas.
– Em cuidar de sua irmã – disse Bingley – e espero que esse prazer 
seja logo aumentado ao vê-la bem novamente.

Darcy ficou surpreso com a defesa que a moça fez de si mesma. 
Poucas podiam se defender em diálogos com a srta. Bingley sem 
ficarem zangadas ou usarem de malícia, e ele admirava a habilidade 
da srta. Elizabeth ao fazê-lo. Ele começou a escrever.

‘Querida Georgiana,
Espero que esta carta a encontre bem, e espero que você já tenha se 
recuperado. Depois do incidente em Ramsgate você ficou muito 
apática e melancólica.
Estou muito bem aqui em Netherfield, embora admita que sinto falta 



de nossa casa. As pessoas daqui...’

– E o que o senhor faz tão secretamente? – interrompeu a srta. 
Bingley.
– Não é nenhum segredo. Estou escrevendo para minha irmã – ele 
respondeu indiferente.

‘... são toleráveis, porém, se eu escutar sir Lucas mencionar St. 
James uma vez mais, posso vir a me tornar agressivo com ele...’ 

– Ah, Georgiana querida! Como tenho vontade de encontrá-la! Ela 
cresceu muito desde a primavera? Já está tão alta quanto eu? –
inquiriu a srta. Bingley.

‘...A srta. Bingley continua a me dispensar sua atenção, apesar de eu 
estar certo de que tenho demonstrado minha indiferença por ela...’

– Ela tem a mesma altura da srta. Elizabeth Bennet, ou um pouco 
mais – respondeu Darcy, esperando que ela ficasse quieta.
– E é tão prendada – continuou a srta. Bingley.
– Acho impressionante – Bingley disse – como as jovens tem tanta 
paciência para se tornarem tão prendadas como todas são.
– Todas as jovens prendadas! Meu caro Charles, o que você quer 
dizer com isso? – exclamou sua irmã.

‘... Há duas moças, na verdade, irmãs, que são interessantes. A mais 
velha, srta. Jane Bennet, é muito bonita e Bingley parece estar se 
interessando por ela...’

– Sim, todas, eu acho. Elas cantam, desenham, dançam, falam 
francês e alemão, pintam quadros e não sei mais o quê – respondeu 
Bingley.

Darcy meneou a cabeça pelo conceito simplista que seu amigo tinha 
do que seria uma moça prendada. Qualquer mulher correspondia à 
idéia que Bingley fazia de uma moça prendada e, sem dúvida, a 
média dos homens se satisfazia com isso. Mas Darcy não estava na 
média e, portanto, não tinha a visão usual do que seria uma moça 
prendada.

– Sua lista de habilidades comuns – disse Darcy – tem muito de 
verdade. O termo se aplica a muitas mulheres que o merecem pela 
simples razão de tecerem uma bolsa ou pintarem uma tela. Mas 
estou longe de concordar com você em sua estimativa de mulheres 
prendadas em geral. Não posso afirmar que conheço mais que meia-
dúzia delas, em todo o meu círculo de conhecimento, que sejam 
realmente prendadas.



E Georgiana é a mais prendada de todas.

– Tampouco eu posso, naturalmente – concordou a srta. Bingley.

‘... a irmã dela, srta. Elizabeth, é algo bonita e tem uma conversa 
extremamente interessante e inteligente. Consegue se defender da 
srta. Bingley, o que, você deve admitir, é um grande feito...’

– Então o senhor deve ser muito exigente em seu conceito de uma 
mulher prendada – Elizabeth disse a ele, abandonando seu livro.

Ele ficou em dúvida se ela o estava provocando.

– Sim, sou muito exigente – ele respondeu, chegando à conclusão de 
que ela não o provocava e dando-lhe uma resposta direta.
– Certamente! – levantou a voz a srta Bingley – Ninguém pode ser 
considerada realmente prendada sem superar a média. Uma mulher 
deve ter um vasto conhecimento de música, canto, desenho, dança, e 
das línguas modernas para merecer tal qualificação; e além de tudo 
isso, ela deve ter algo especial em seu jeito de ser e sua maneira de 
andar, no tom de sua voz, em sua maneira de se expressar, ou o 
termo não será merecido.

Parecia que ele e a srta. Bingley concordavam em alguma coisa, 
afinal.
Mas a srta. Bingley deixara algo de fora de sua lista que ela mesma 
não possuía e a srta. Elizabeth, sim.

– E a tudo isso ela deve ainda acrescentar algo mais substancial, o 
desenvolvimento de sua mente através de extensiva leitura – disse 
Darcy.

Já que a srta. Elizabeth estava ali sentada com um livro e a srta. 
Bingley, com cartas, o significado do comentário foi óbvio.

‘... ambas estão hospedadas em Netherfield no momento; a srta. 
Jane está bastante resfriada e a srta. Elizabeth está cuidando dela. 
Elas parecem ser muito próximas uma da outra...’

– Não me espanta que o senhor conheça apenas seis mulheres 
prendadas – disse a srta. Elizabeth. – Não sei nem como conhece 
alguma. – Ela voltou à sua leitura.

Darcy ficou tão surpreso com sua resposta que descansou sua pena 
sobre a mesa e se voltou na cadeira para olhar a srta. Bennet.

– Você é muito rigorosa com o seu sexo, srta. Bennet! – protestou a 



srta. Bingley.
– Digo apenas o que penso – ela disse.
– Talvez porque não tenha tido a oportunidade de freqüentar os 
mesmos círculos sociais que nós. Posso garantir-lhe, no entanto, que 
há muitas moças que podem ser consideradas prendadas.

Mas antes você mesma concordou que não havia mais que meia-
dúzia de mulheres realmente prendadas, e agora diz que há muitas? 
Darcy riu da incoerência da srta. Bingley.

Hurst chamou a atenção dos jogadores de volta ao jogo. A srta. 
Elizabeth recomeçou a ler, mas Darcy não prosseguiu com sua carta.
Manteve-se observando a srta. Elizabeth.

A maioria das mulheres, após receber algum elogio dele, reagiria 
corando e demonstrando falsa modéstia. Mas a srta. Elizabeth agiu 
como se não o tivesse ouvido (o que era impossível, já que ela havia 
respondido), não o tivesse entendido (o que também era improvável, 
pois ele sabia que ela era muito perspicaz), ou ainda mais 
surpreendente, como se não se importasse com o que ele dizia.
Essa era a mais surpreendente, mas a mais provável justificativa.

Se isso era verdade, então a srta. Elizabeth despertava sua 
curiosidade ainda mais que antes. Ela não o adulava, mal falava com 
ele, e não aceitava seus elogios. Ela corre pelo campo, anda três 
milhas sem companhia, defende-se sozinha, tem opiniões próprias e 
não se importa com o que ele ou qualquer outra pessoa pense dela. 

Darcy a observou e concluiu que ela era mais... natural, comparada à 
artificial srta. Bingley e outras moças que tentavam conquistá-lo. 

Alguns minutos depois, a srta. Elizabeth se retirou para ver a irmã.

Assim que a porta se fechou atrás dela, a srta. Bingley disse:
– Eliza Bennet é uma dessas moças que procuram chamar a atenção 
do sexo oposto, desvalorizando o próprio; e com muitos homens, me 
atrevo a dizer, isso dá certo. Mas, em minha opinião, é um artifício 
desprezível, um vil estratagema.

A hipocrisia da srta. Bingley era muito clara para Darcy, e ele ficou 
indignado com isso. O fato de ela estar insultando a srta. Elizabeth 
fê-lo dizer algo à srta. Bingley que ela não poderia deixar de 
entender.

– Há algo de indigno em todas as estratégias que as mulheres às 
vezes empregam em suas conquistas. Tudo o que tenha qualquer 
afinidade com ardileza é desprezível.



E com isso, retirou-se para seus aposentos.

_______________________

Ele manteve-se acordado para continuar sua carta a Georgiana.

‘... A srta. Jane Bennet é uma garota doce e tem o mesmo 
temperamento de Bingley. Acredito que seja o raro tipo de pessoa 
que vê bondade em tudo e em todos e nunca tem nada de negativo 
para dizer sobre quem quer que seja.

A srta. Elizabeth me intriga. Ela é a primeira mulher que encontro 
que não me elogia e não finge ter os mesmos interesses que os 
meus. Ao lado as srta. Bingley, o contraste é muito óbvio.

Esta manhã ela andou três milhas por campos elameados, e sozinha, 
para vir até aqui ver a irmã. Embora eu não ache que a ocasião 
justificasse tal ação, admito que o exercício lhe fez muito bem. Ela 
tem olhos muito bonitos e a caminhada os deixou ainda mais vivos do 
que já são normalmente.

Quanto ao resto da família, é melhor nem comentar. A srta. Jane 
pegou um resfriado por ter cavalgado sob chuva para vir até 
Netherfield jantar com a srta. Bingley e a sra. Hurst. Parece que a 
carruagem não estava disponível, portanto ninguém teria julgado 
impróprio que ela recusasse o convite. Acredito que a mãe a tenha 
encorajado a aceitá-lo e a vir até aqui simplesmente para encontrar-
se com Bingley. Ela parece muito ansiosa em promover o casamento 
de sua filha com ele, mas você sabe como é com as mulheres. Ela 
ficará muito desapontada. Seria um dos piores erros de Bingley se ele 
se ligasse a uma família como essa. O pai é um homem inteligente 
que tem o hábito da leitura, mas ele também tem prazer em usar 
comentários sarcásticos com a esposa, que é muito limitada para 
entendê-los.

Há três irmãs mais novas. A terceira tem fama de ser a jovem mais 
prendada da região, pelos padrões interioranos. Não consegui ver 
nenhuma evidência disso. Eu a ouvi tocar o pianoforte e não achei 
mais que tolerável. Não a ouvi cantar ou vi qualquer outra prova de 
suas habilidades. A quarta e a quinta irmãs são como a mãe, frívolas 
e vazias. Não falam sobre nada além dos oficiais, não fazem nada 
além de flertar e persegui-los e não ouvi uma só palavra sensata de 
qualquer uma das duas.

Devo ainda ficar aqui por algum tempo, mas espero voltar a Londres 
e passar o Natal com você. Dê minhas recomendações à sra. 



Annesley, Georgiana. Estou contando os dias até que possa escapar 
deste lugar e passar meu tempo em sua companhia.

Seu afetuoso irmão,
Fitzwilliam Darcy’

Ele selou a carta e a deixou sobre sua escrivaninha para ser enviada 
pela manhã. Então, apagou a vela e ouviu um suave murmúrio de 
conversa vindo do quarto da srta. Jane, muito baixo para ser 
compreendido, mas relaxante o suficiente para fazê-lo dormir.

CAPÍTULO 7
Na manhã seguinte, Darcy serviu-se de uma xícara de chá e, 
chegando junto à janela, viu uma carruagem se aproximando da 
mansão. Uma cabeça coberta por um chapéu apareceu na janela, e 
logo desapareceu dando lugar a outras duas cabeças. A identidade 
das três foi logo descoberta quando a voz da sra. Bennet se fez ouvir, 
assim como as risadinhas de suas duas filhas mais novas.

Darcy foi até o hall onde um criado e a srta. Elizabeth guiavam o trio 
escada acima em direção aos aposentos em que Jane estava 
hospedada.

Ele entrou na sala de visitas, onde encontrou Bingley e a sra. Hurst. 
Darcy se sentou. Bingley, em pé próximo à janela, virou-se ao som 
da porta se abrindo e revelando sua irmã.

– Agora é a mãe. – ela reclamou – Será que temos que ser 
importunados por cada Bennet que há no campo? – Ela se sentou ao 
lado da irmã, que a confortou com leves palmadinhas na mão.

Embora a presença das meninas Bennet mais velhas fosse agradável, 
especialmente a mais nova das duas, Darcy esperava que a sra. 
Bennet e as duas filhas mais novas não se demorassem por lá.

A entrada da sra. Bennet e de três das suas filhas impediu o grupo de 
responder ao comentário da srta. Bingley. A senhora entrou 
arrebatadamente seguida da srta. Elizabeth e das srtas. Catherine e 
Lydia. Darcy levantou-se e postou-se atrás de Bingley, que se dirigiu 
à sra. Bennet.

– Sra. Bennet, – disse Bingley educadamente – espero que a senhora 
não tenha encontrado a srta. Bennet em piores condições que a 
esperada.



– Infelizmente, sim, senhor. – A sra. Bennet respondeu. – Ela está 
muito mal para ser transportada. O sr. Jones diz que é melhor que 
não o façamos. Devemos abusar um pouco mais de sua gentileza.

Darcy imaginou que a sra. Bennet tivesse um bom motivo. A srta. 
Jane não corria nenhum perigo de vida e a sra. Bennet estava 
tentando prolongar a estada da filha em Netherfield para ficar mais 
tempo em companhia de Bingley.

– Transportada! Nem pense nisso. Estou certo de que minha irmã não 
aceitará sua remoção – disse Bingley.

Bem típico de Bingley, pensou Darcy. Ele olhou para a srta. Bingley. 
Após o comentário do irmão, ela não tinha como recusar.

– Pode contar com isso, senhora – ela disse friamente – a srta. 
Bennet receberá toda a atenção possível enquanto estiver conosco.

Darcy podia ver que a srta. Bingley não estava satisfeita. 
Provavelmente ela estava ansiosa para que a srta. Bennet se fosse e 
levasse a srta. Elizabeth com ela.
A sra. Bennet foi profusa em seu reconhecimento.

– Estou certa – ela acrescentou – de que se não fosse por amigos tão 
generosos, não sei o que teria sido dela, pois está realmente muito 
mal, e está sofrendo muito, embora com toda a paciência do mundo 
– que é sempre como ela se comporta, pois ela tem sempre, sem 
exceção, o mais doce temperamento que já vi. Digo sempre às 
minhas outras meninas que elas não se comparam a Jane.

A srta. Elizabeth não se compara? Darcy pensou na defensiva. Ele 
parou. Ele realmente tivera aquele pensamento?

– Vocês têm uma bela sala aqui, sr. Bingley, e uma vista encantadora 
naquela passagem coberta de cascalho. Não conheço nenhum lugar 
no campo que se compare a Netherfield. O senhor não pensa em 
deixar esta casa tão cedo, eu espero, embora a tenha alugado por 
pouco tempo.

Darcy estava chocado com a vulgaridade da mulher. Aqui estava ela, 
já considerando Netherfield como já estivesse acertado que Bingley e 
a srta. Jane fossem se casar amanhã! Ele estava espantado e sentia 
pena da srta. Jane e da srta. Elizabeth por terem uma mãe como 
aquela.

– Tudo o que faço é resolvido sem muita delonga – respondeu 
Bingley – e, portanto, se eu resolver deixar Netherfield, 
provavelmente o farei em cinco minutos. No momento, no entanto, 



me considero bem estabelecido aqui.
– É exatamente o que eu pensava do senhor – disse Elizabeth.
– A srta. já começou a me compreender, não é? – ele disse, 
voltando-se em sua direção.
– Ah, sim. Eu o entendo perfeitamente.
– Gostaria de considerar isso como um elogio; mas ser assim tão 
previsível é digno de pena.

Sim, é digno de pena que as ações da srta. Bingley sejam tão 
previsíveis, o que já causa escárnio por parte de alguns... mas ela 
está muito cega para perceber.

– Não necessariamente uma personalidade profunda e complexa é 
mais ou menos previsível que a sua.

Darcy queria ouvir mais sobre as idéias da srta. Elizabeth sobre 
personalidade, mas a mãe a interrompeu abruptamente.

– Lizzy – sua mãe a chamou – lembre-se de onde você está e não aja 
selvagemente como costuma fazer em casa.
– Eu não sabia – continuou Bingley imediatamente – que a srta. era 
uma estudiosa das personalidades. Deve ser um estudo divertido.
– Sim, mas as personalidades mais complexas são as mais divertidas. 
Elas têm pelo menos essa vantagem.
– O campo – disse Darcy – em geral pode oferecer muito pouco 
material para tal estudo. Num vilarejo do interior o contato se 
restringe a uma comunidade muito confinada e invariável.

Pois, com uma população limitada e numa área onde se conhece a 
maioria dos habitantes, há menos a se estudar do que se você 
estivesse na cidade, pensou Darcy.

– Mas as pessoas mudam tanto que há sempre algo novo a se 
observar nelas.

Darcy ponderou sobre isso. Ele pensou em várias pessoas que 
conhecia. Algumas que ele imaginava nunca mudarem – sua tia 
Catherine e sua prima Anne, ele tinha certeza, não mudariam. Estava 
certo de que Wickham tampouco mudaria em seus hábitos libertinos. 
Ele esperava que Georgiana mudasse. Tinha certeza de que o coronel 
Fitzwilliam permaneceria o mesmo homem jovial que era. Darcy 
estava certo de que ele mesmo nunca mudaria. Ele estava muito 
satisfeito com o que era agora.

– Pois sim – gritou a sra. Bennet, ofendida pela maneira com que ele 
mencionara as vizinhanças do interior. – Eu posso assegurar que há 
tanto acontecendo no campo quanto na cidade.



Todos ficaram surpresos; e Darcy, após olhá-la por um momento, 
virou-se em silêncio e andou até a janela, de onde ficou observando a 
paisagem. Ele não sabia como havia começado esse hábito, mas 
achava muito útil quando estava meditando sobre alguma coisa, 
quando queria se afastar de alguma situação ou do contato com as 
pessoas, e utilíssimo para impedir que os outros percebessem o que 
estava pensando em circunstâncias como esta, quando ele não podia 
confiar que pudesse responder educadamente à escandalosa sra. 
Bennet.

A sra. Bennet, contente por ter ganho uma batalha, continuou em 
seu triunfo.

– Não creio que Londres tenha alguma grande vantagem sobre o 
campo, em minha opinião, com exceção das lojas e de lugares 
públicos. O campo é infinitamente mais agradável, não é mesmo, sr. 
Bingley?
– Quando estou no campo – ele respondeu – não desejo deixá-lo; e 
quando estou na cidade, acontece exatamente a mesma coisa. Cada 
lugar tem suas próprias vantagens, e fico igualmente feliz em ambos.
– Ah... mas isso é porque o senhor tem uma boa índole. Mas aquele 
cavalheiro – continuou a sra. Bennet, mirando Darcy – parece achar 
que o campo não significa nada.
– Realmente, mamãe, a senhora está enganada – disse a srta. 
Elizabeth, corando pelas palavras da mãe. – A senhora entendeu mal 
o sr. Darcy. Ele apenas quis dizer que não há tantas pessoas para se 
ver no campo como há na cidade, o que a senhora deve admitir que é 
verdade.

Pelo menos a srta. Elizabeth tem a decência de ficar embaraçada pelo 
comportamento da mãe. Ela parece querer estar a milhas de 
distância daqui.

– Certamente, minha querida, ninguém disse que havia; mas quanto 
a conviver com muitas pessoas aqui nesta vizinhança, acredito que 
há poucas comunidades tão grandes quanto esta. Nós somos 
convidados para jantar com vinte e quatro famílias.

Darcy se controlou para não rir da mulher, que obviamente pensava 
que vinte e quatro famílias eram muita gente. Atrás dele, a srta. 
Bingley e s sra. Hurst não tiveram tanto tato. Ele pode ouvir 
claramente seus risos abafados.

A srta. Elizabeth, no intuito de dizer algo que pudesse mudar o curso 
dos pensamentos de sua mãe e mudar de assunto, perguntou se 
Charlotte Lucas havia estado em Longbourn enquanto ela estava fora.

– Sim, ela nos visitou ontem com o pai. Que cavalheiro agradável é o 



sir William, sr. Bingley – não é mesmo? Que homem educado ! Tão 
gentil e tão sociável! Ele tem sempre algo agradável a dizer a todos. 
Essa é a minha idéia de uma boa educação, e aqueles que se acham 
muito importantes e nunca abrem a boca, têm um conceito muito 
errado. 

Darcy não podia deixar de entender o significado daquele comentário 
e permaneceu à janela para que ninguém visse sua irritação e 
embaraço.

– Charlotte jantou com vocês?
– Não, ela foi para casa. Creio que ela estava sendo esperada para 
fazer as tortas. No que me toca, sr. Bingley, sempre mantenho 
criados que possam fazer todo o serviço, minhas filhas foram criadas 
de outra forma. Mas cada um sabe de si mesmo, e as Lucas são 
meninas muito boas, posso garantir. É uma pena não serem bonitas! 
Não que eu ache Charlotte feia – mas também ela é nossa amiga.

Se isso é o que a senhora fala de seus amigos, nem quero ouvir o 
que diz sobre aqueles que despreza, pensou Darcy.

– Ela parece ser uma jovem muito agradável – disse Bingley.
– Ah, sim, e é; mas o senhor deve admitir que ela é muito sem 
graça. A própria lady Lucas já disse isso várias vezes, e invejou a 
beleza da minha Jane. Não gosto de me vangloriar das minhas 
próprias filhas, especialmente de Jane, mas não se vê com freqüência 
alguém mais bonita. É o que todos dizem. Não me apoio em minha 
própria parcialidade.

Era irritantemente óbvio para Darcy que a sra. Bennet estava 
empurrando Jane para Bingley. Sua incoerência a respeito da srta. 
Lucas, primeiro comentando que não era tão feia e depois dizendo 
exatamente o contrário, era uma comparação nem um pouco sutil de 
sua própria filha com a srta. Lucas, na esperança de convencer 
Bingley que a sra. Jane era a melhor escolha.

– Quando tinha apenas quinze anos – continuou tagarelando a sra. 
Bennet – havia um cavalheiro na casa do meu irmão sr. Gardiner na 
cidade que estava tão enamorado dela, que minha cunhada estava 
certa de que ele proporia casamento antes que viéssemos embora. 
No entanto, ele não o fez. Talvez a tenha achado muito nova. 
Entretanto, ele escreveu alguns versos sobre ela, muito bonitos eles 
eram.
– E assim terminaram seus sentimentos – disse a srta. Elizabeth 
impacientemente. – Já houve muitos, creio eu, que terminaram da 
mesma forma. Gostaria de saber quem foi que descobriu a eficácia da 
poesia em espantar o amor!
– Sempre soube que a poesia era considerada o alimento do amor –



disse Darcy.

Darcy estava surpreso – ele achava que uma mulher como a srta. 
Elizabeth concordaria com ele neste aspecto.

– Talvez de um amor forte e saudável. Tudo alimenta o que já é 
forte. Mas se é apenas uma leve e frágil atração, estou convencida de 
que um bom soneto é o suficiente para matá-la.

Darcy se virou em sua direção e estava a ponto de discordar quando 
a mais jovem das meninas – que havia estado cochichando a outra 
irmã durante toda a visita – se adiantou.

– Sr. Bingley, o senhor não prometeu dar um baile? – perguntou a 
garota – Seria uma vergonha se o senhor não mantivesse sua 
palavra.

Parecia que as moças haviam herdado da mãe a falta de bom senso e 
conveniência. Bingley, no entanto, não notou. 

– Sim, prometi. E quando sua irmã estiver recuperada, vocês poderão 
escolher a data.

Darcy lamentou silenciosamente que seu amigo encorajasse a falta 
de educação das meninas Bennet mais novas. A srta. Elizabeth 
pareceu ficar ainda mais embaraçada quando a mãe e as duas irmãs 
começaram a gritar de satisfação. Darcy sentiu pena dela.

– Isso sim é que é generosidade. Isso é o que eu chamo de 
cavalheirismo.

Darcy sentiu vontade de sacudir a mulher, mas seu senso de 
propriedade o obrigava a segurar a língua e agüentar. Ele voltou a 
olhar para fora pela janela.

Felizmente a sra. Bennet e suas duas tolas filhas se foram. Os 
suspiros de alívio eram audíveis de todas as partes da sala. Eles se 
dispersaram para suas várias atividades, Bingley e as irmãs para um 
jogo de cartas, a srta. Elizabeth para ver a irmã e depois para uma 
caminhada pelos jardins. Darcy decidiu tomar um banho.

_______________________

Darcy sentiu todas as suas preocupações se dissipando com a água 
morna. Recostou-se e aproveitou o breve momento de paz. Por um 
minuto, ele pode esquecer suas obrigações como senhor de 



Pemberley, suas preocupações com Georgiana e Bingley, sua irritação 
com a srta. Bingley e fingir que os Bennets nunca existiram.

Mas, conforme o criado derramava mais água sobre sua cabeça, ele 
percebeu que a imagem da srta. Elizabeth Bennet não o deixava. 
Balançou a cabeça para apagar a imagem. Logo saiu do banho. O 
criado lhe entregou um roupão, que ele vestiu e amarrou enquanto se 
dirigia à janela. Olhou para fora.

Lá, na grama abaixo da janela, estava a srta. Elizabeth. Ela brincava 
tentando tirar um graveto da boca de um dos cães. O animal 
balançava o rabo, de contentamento. Elizabeth ganhou o graveto e 
segurou seu prêmio no ar.

Darcy encostou-se na parede, encantado. A maneira como a brisa 
soprava o cabelo dela, como o ar frio deixava sua face corada. Seus 
olhos brilhavam de alegria meramente por estar viva.

Ele poderia ficar ali a observá-la para sempre. Mas cavalheiros não 
espiavam jovens damas, não importava o quão atraentes fossem. 
Pior que isso, e se ela olhasse para cima e o visse?

Relutante, ele se afastou da janela e voltou ao quarto para se vestir. 
Mas desta vez não teve muito sucesso em banir a imagem da srta. 
Elizabeth.

CAPÍTULO 8
À tarde, a srta. Elizabeth juntou-se ao grupo na sala de estar. Não se 
via, no entanto, a mesa de loo. O sr. Hurst e a srta. Bingley jogavam 
Piquet, (jogo de cartas para ser jogado entre duas pessoas) e a sra. 
Hurst os observava jogar. Darcy sentou-se para escrever novamente 
a Georgiana, mas assim que escreveu o cabeçalho, ficou boquiaberto 
ao ver a srta. Bingley tomar o lugar a seu lado e assistir ao progresso 
de sua carta, chamando sua atenção repetidamente para mensagens 
que ela queria enviar à sua irmã.

– A srta. Darcy vai ficar encantada de receber uma carta como esta!

Ele não respondeu, na vã esperança de que ela o deixasse em paz.

– O senhor escreve incrivelmente rápido.

– A srta. está enganada. Sou razoavelmente lento para escrever.

Ele continuou escrevendo. Infelizmente, não podia ser tão íntimo com 



sua irmã quanto gostaria, não com a srta. Bingley olhando por sobre 
seu ombro.

– Quantas cartas o senhor deve ter que escrever ao longo do ano! 
Cartas de negócios também! Eu odiaria escrevê-las!

– É uma sorte, então, que elas sejam escritas por mim e não pela 
srta.

Se ele não fosse um cavalheiro, ou se não vivesse numa época em 
que a educação fosse regra, ele não se portaria de modo tão 
cavalheiresco com a srta. Bingley. No entanto, ele era obrigado a 
suportá-la.

– Por gentileza, diga à sua irmã que tenho muita vontade de vê-la 
novamente.

Ele olhou para o início da carta. Já havia escrito isso.

– Já lhe disse isso uma vez, a seu pedido.

Ele apertou a pena com irritação.

– Receio que o senhor não goste de sua pena. Deixe-me consertá-la 
para o senhor. Conserto penas admiravelmente bem.

– Obrigado, mas eu mesmo conserto as minhas.

– Como o senhor consegue escrever com a letra tão regular?

Ele manteve-se calado.

– Diga à sua irmã que estou felicíssima em saber de seu progresso na 
harpa e, por favor, diga-lhe que estou extasiada com seu desenho 
para a mesa, e que o acho infinitamente superior ao da srta. 
Grantley.

– A srta. me permite adiar o relato de seu êxtase até que escreva 
uma próxima carta? No momento não tenho espaço suficiente para 
lhe fazer justiça.

Se quer dizer tanta coisa à minha irmã, por que não lhe escreve uma 
carta de próprio punho? Ele pensou irado. Sei que sabe nosso 
endereço de cor.

– Ah, não tem importância. Eu a verei em janeiro. Mas o senhor 
sempre escreve encantadoras e longas cartas para ela, sr. Darcy?



– Geralmente são longas; mas se são sempre encantadoras, não me 
cabe julgar.
Seu humor não melhorou ao perceber que a srta. Elizabeth os 
observava e ria silenciosamente. 

– Tenho para mim que uma pessoa que pode escrever longas cartas 
tão facilmente não escreve nada de ruim – disse a srta. Bingley. 

Coisas ruins. É o que provavelmente a srta. escreve em suas curtas 
missivas.

– Isso não é um elogio para Darcy, Caroline – lembrou seu irmão –
porque ele não escreve com facilidade. Ele estuda muito para usar 
palavras longas, não é, Darcy? – Bingley se esforçava em ler e 
escrever apenas o absolutamente necessário. – Meu estilo de escrita 
é muito diferente do seu.

– Ah! – exclamou a srta. Bingley – Charles escreve da maneira mais 
descuidada que se possa imaginar. Ele come metade das palavras, e 
borra a outra metade.

Darcy exibiu um leve sorriso. Ele sabia o quão difícil era ler uma das 
cartas de Bingley.

– Minhas idéias surgem tão rapidamente que não tenho tempo de 
expressá-las, razão pela qual minhas cartas às vezes não transmitem 
idéia alguma àqueles com quem me correspondo.

– Sua humildade, sr. Bingley – disse a srta. Elizabeth – desarma 
qualquer reprovação.

Darcy encostou sua pena. Parecia-lhe que, por mais desligado que 
fosse, Bingley sentia orgulho por escrever rapidamente.

– Não há nada mais enganador – disse Darcy – que a demonstração 
de humildade. Freqüentemente apenas esconde uma opinião 
descuidada, e algumas vezes é uma maneira indireta de se gabar de 
algo.

– E qual das duas alternativas você acha que define minha recente 
demonstração de modéstia? – perguntou Bingley.

– A segunda, pois você tem muito orgulho de seus defeitos de 
escrita, já que os considera provenientes da rapidez de raciocínio e 
do descuido na execução, que você acha, se não admiráveis, no 
mínimo, muito interessantes.– Ele virou a cadeira de modo a ficar de 
frente para Bingley. – O poder de fazer qualquer coisa com 
velocidade é sempre muito admirado por quem o possui e, 



freqüentemente, sem qualquer atenção à imperfeição de seu 
desempenho. Quando você disse à sra. Bennet esta manhã que, se 
resolvesse ir embora de Netherfield o faria em cinco minutos, você 
estava, na verdade, fazendo um elogio a si mesmo; no entanto, o 
que há de tão louvável numa precipitação que deixaria muitas coisas 
necessárias sem serem feitas, e não traria nenhuma vantagem nem a 
você mesmo nem a ninguém?

Se eu agisse de uma forma tão... irresponsável, meu pai se viraria 
em seu túmulo.

– Não – exclamou Bingley – isso é demais, lembrar-se à noite de 
todas as bobagens que foram ditas pela manhã. Mesmo assim, pela 
minha honra, creio ser verdade o que eu disse sobre mim mesmo, e 
continuo acreditando neste momento. Pelo menos eu não assumi um 
caráter desnecessariamente precipitado para me exibir às damas. 

Darcy suspirou diante da memória seletiva de Bingley.

– Atrevo-me a dizer que você foi sincero, mas de jeito algum me 
convenço de que você iria embora com tanta pressa. Sua conduta 
dependeria tanto da sorte como a de qualquer outro homem que 
conheço, e se, ao montar em seu cavalo, um amigo lhe dissesse, 
‘Bingley, você deveria ficar até a próxima semana,’ você 
provavelmente o faria, provavelmente não iria embora – e, além 
disso, poderia resolver ficar um mês a mais.

– O senhor acabou de provar, com isso – disse a srta. Elizabeth – que 
o sr. Bingley não fez justiça ao seu próprio caráter. O senhor o 
elogiou agora muito mais que ele a si próprio.

Apesar de Bingley lhe ser tão caro pela facilidade e flexibilidade de 
seu temperamento, no fundo, Darcy sabia que às vezes se 
aproveitava disso. Era o que lhe permitia decidir sobre a vida do 
amigo em seu lugar. Ele reprimiu essa voz, dizendo a si mesmo que 
era para o próprio bem de Bingley.

– Estou extremamente satisfeito – disse Bingley – que a srta. tenha 
transformado o que meu amigo disse num cumprimento à docilidade 
de meu caráter. Mas receio que esteja dando um significado que não 
corresponde ao que ele intencionava dar, pois ele teria o melhor 
conceito sobre mim se, sob tais circunstâncias, eu simplesmente me 
recusasse e fosse embora o mais rápido possível.

– Então o sr. Darcy consideraria a precipitação de sua intenção 
original tão acertada quanto sua obstinação em manter-se fiel a ela?

A srta. Bingley, sem ter mais o que acrescentar à carta de Darcy ou à 



conversa, foi se sentar ao lado da irmã.

– Palavra que não posso explicar; Darcy deve falar por si mesmo.

Darcy estava a ponto de continuar sua carta quando ouviu a resposta 
de Bingley à srta. Elizabeth, o que exigia uma réplica.

– A srta. espera que eu me responsabilize por opiniões que a srta. 
mesma atribui a mim, mas que eu nunca admiti. Se considerarmos, 
entretanto, a hipótese como a srta. a coloca, lembre-se, srta. Bennet, 
que o amigo que supostamente desejasse a volta dele para casa e o 
adiamento de seus planos teria simplesmente expressado um desejo, 
feito o pedido sem oferecer argumento algum que o provasse 
apropriado.

– Ceder prontamente, facilmente, ao apelo de um amigo não tem 
méritos em sua opinião.

– Ceder sem convicção não é cumprimento à inteligência de nenhum 
dos dois. – Ele ignorou aquela voz dentro de si.

– Me parece, sr. Darcy, que o senhor não permite que nada ceda à 
influência da amizade e da afeição. A consideração pela pessoa que 
estivesse fazendo o pedido normalmente faria com que alguém 
atendesse a tal pedido sem esperar por argumentos que o 
convencessem. Não estou falando especificamente do caso do sr. 
Bingley, como o senhor supõe. Podemos, talvez, esperar até que tais 
circunstâncias se apresentem antes de discutirmos o comportamento 
do sr. Bingley. Mas em casos gerais entre dois amigos, quando um 
deles quer que o outro mude uma decisão de última hora, o senhor 
pensaria mal daquele que cede sem precisar ser convencido disso 
com argumentos?

Darcy deu-se conta de que estava apreciando esta educada discussão 
com a srta. Elizabeth. Pouquíssimas pessoas se atreviam a discutir 
seriamente com ele, e era prazeroso encontrar alguém disposto a 
fazê-lo.

– Não seria aconselhável, antes de continuarmos com este assunto, 
determinar com maior precisão o grau de importância de tal pedido, 
assim como o grau de intimidade entre as duas partes?

– Certamente – disse Bingley – Escutemos todos os detalhes, sem 
esquecer de comparar a altura e tamanho dos envolvidos, pois isso 
tem um peso maior como argumento, Srta. Bennet, do que a srta. 
possa imaginar. Asseguro-lhe que, se Darcy não fosse um sujeito tão 
grande e alto, em comparação a mim mesmo, eu não teria metade da 
consideração que tenho por ele. Não conheço ninguém pior que 



Darcy, em algumas ocasiões e em certos lugares;especialmente em 
sua própria casa, e numa tarde de domingo quando ele não tem nada 
para fazer.

Darcy ficou um pouco ofendido com o comentário de Bingley, mas 
sorriu educadamente. A srta. Bingley ressentiu-se acaloradamente do 
tratamento dado a Darcy, advertindo o irmão por dizer algo tão sem 
sentido.

– Já entendi sua intenção, Bingley – disse Darcy. – Você não gosta de 
discussões e quer acabar com esta.

– Talvez. Discussões se assemelham muito a disputas. Se você e a 
srta. Bennet suspenderem sua discussão até que eu me retire da 
sala, eu ficarei muito grato; e então vocês poderão dizer o que 
quiserem a meu respeito.

– O que pede – disse a srta. Elizabeth – não é sacrifício algum de 
minha parte; e o sr. Darcy deve terminar sua carta.

Darcy aceitou a sugestão e terminou a carta. Ao terminar, solicitou à 
srta. Bingley e à srta. Elizabeth que os brindassem com um pouco de 
música. A srta. Bingley se dirigiu ao piano com entusiasmo, e após 
um polido pedido para que a srta. Elizabeth se apresentasse primeiro, 
que a outra recusou de maneira igualmente educada, sentou-se.

A srta. Elizabeth sentou-se próxima ao instrumento e marcou 
levemente com o pé o ritmo da música. Darcy a observou virando as 
páginas da partitura, e a imagem de Elizabeth brincando no jardim 
aquela tarde voltou à sua memória.

Após tocar algumas músicas italianas, a srta. Bingley começou uma 
peça escocesa. Ele se lembrou da reunião dos Lucas, quando 
Elizabeth se recusara a dançar com ele. Logo em seguida, Darcy se 
aproximando dela, perguntou:

– A srta. não se sente inclinada, srta. Bennet, a aproveitar a 
oportunidade para dançar?

Ela sorriu, mas não respondeu. Ele repetiu a pergunta, com alguma 
surpresa pelo seu silêncio.

– Ah – ela exclamou – eu o ouvi a primeira vez; mas não consegui 
decidir imediatamente o que responder. O senhor queria, eu sei, que 
eu dissesse ‘ Sim’, para ter o prazer de desprezar meu gosto; mas eu 
adoro desestruturar tais esquemas e privar a pessoa de seu 
premeditado desdém. Decidi, portanto, dizer-lhe que não me sinto 
tentada a dançar de maneira alguma – e agora atreva-se a me 



desprezar se quiser.

– Asseguro-lhe que não me atrevo.

Ele ficou novamente surpreso com a sua resposta. Rejeitar um 
homem como ele, não uma vez, mas duas, era difícil de 
compreender. Mas havia um misto de doçura e malícia em sua 
maneiras que fazia com que as pessoas não se ofendessem; e Darcy 
nunca estivera tão enfeitiçado por uma mulher como estava por ela. 
Ele realmente acreditava que, não fosse pela inferioridade de seu 
parentesco, ele estaria em grande perigo.

A srta. Bingley viu, ou suspeitou, o suficiente para ficar enciumada; e 
sua grande ansiedade pela recuperação de sua querida amiga Jane 
recebeu uma ajuda de seu desejo de se livrar de Elizabeth. 

– Srta. Eliza, como está sua irmã? – ela inquiriu. Esta pergunta foi 
imediatamente seguida de uma curta resposta da srta. Elizabeth 
dizendo que iria vê-la, e de sua partida.

A srta Bingley voltou-se para o resto dos ocupantes da sala com um 
pequeno e triunfante sorriso.

– Devo observar que acho a srta. Eliza bem impertinente algumas 
vezes; o que o senhor diz, sr. Darcy?

Eu digo que a impertinência dela é bem-vinda depois da hipocrisia e 
falsidade de alguns, ele pensou. Mas não seria adequado dizer tal 
grosseria à srta. Bingley em frente a seu irmão. Ele não respondeu, 
pediu licença e foi deitar-se.

Ele dormiu tranqüilamente, já que seu último pensamento antes de 
adormecer havia sido dedicado à srta. Elizabeth Bennet.

CAPÍTULO 9
Na manhã seguinte, Darcy deixou a mansão para dar uma volta pela 
propriedade. Sua esperança de privacidade foi despedaçada assim 
que a srta. Bingley se atracou a ele e começou a falar de seu suposto 
casamento com a srta. Elizabeth, chegando até a planejar felicidade 
dele com tal ligação.

– Eu espero – disse ela, enquanto andavam próximos aos arbustos –
que o senhor dê alguns conselho à sua sogra, quando este desejável 
acontecimento se realizar, quanto às vantagens de segurar a própria 
língua; e se o senhor lograr, cure as meninas mais novas da mania 



de perseguir os oficiais.

Ele a deixou tagarelar. Esta idéia dele se casar com a srta. Elizabeth 
era pura fantasia, criada pela própria srta. Bingley. Mas era irritante 
que ela tivesse a presunção de organizar sua vida de casado por ele –
mesmo sendo ficção.

– E se eu puder mencionar um assunto tão delicado, esforce-se em 
corrigir este pequeno defeito, beirando a presunção e a 
impertinência, que sua dama possui.

Ela não é ‘minha’ dama, nem desejo que ela seja!

– A srta. tem mais alguma coisa a propor para minha felicidade 
doméstica? – Ele imediatamente se arrependeu de ter dito isso, pois 
serviu como um convite à srta. Bingley para continuar.

– Ah sim! Deixe que os retratos de seu tio e sua tia Philips sejam 
colocados em Pemberley. Coloque-os próximos ao de seu tio-avô, o 
juiz. Eles têm a mesma profissão, como sabe, apenas em linhas 
diferentes.

Isto agora já era demais! Não havia possibilidade de que ele se 
cassasse com uma moça com tais ligações. Imagine só – colocar o 
retrato de comerciantes na galeria? Isso era insuportável, mesmo 
apenas como sugestão. Seu orgulho nunca permitiria tal coisa.

– Quanto ao retrato de Elizabeth, não se dê ao trabalho de mandar 
pintá-lo, pois que pintor poderia fazer justiça àqueles lindos olho?

Verdade...

– Não seria fácil, deveras, reproduzir sua expressão, porém sua cor e 
formato, e os cílios, tão delicados, poderiam ser retratados. – ele 
respondeu.

Duvido que haja algum artista no mundo que possa pintar uma 
reprodução dela que exiba seu espírito e vivacidade, ele pensou.

Nesse momento, eles se encontraram, na intersecção de outro 
passeio, com a sra. Hurst e a própria srta. Elizabeth.

– Eu não sabia que vocês queriam caminhar – disse a srta. Bingley, 
confusa, com medo de que os tivessem ouvido.

– Você nos tratou de maneira vil – respondeu a sra. Hurst – saindo 
sem nos dizer que viria passear. – E então, tomando o braço 
disponível do sr. Darcy, deixou a srta. Elizabeth sozinha. O caminho 



admitia apenas três pessoas.

Darcy sentiu a descortesia das duas e disse imediatamente:
– Este caminho não é largo o suficiente para nós. É melhor andarmos 
na avenida.

Mas a srta. Elizabeth, rindo, respondeu:
– Não, não; fiquem onde estão. Vocês formam um grupo encantador. 
Admitir uma quarta pessoa estragaria a imagem pitoresca. Até logo.

Ela saiu correndo alegremente.

Ele olhou por sobre o próprio ombro, vendo-a desaparecer. Outra 
recusa em passar algum tempo em sua companhia! A srta. Bingley, 
ele sabia, teria agarrado um convite como aquele.

Ele percebeu que as duas damas à sua esquerda e à sua direita se 
entreolhavam de maneira significativa. Elas o puxaram na direção 
oposta à da srta. Elizabeth.

_______________________

Quando os cavalheiros entraram na sala de estar aquela noite, 
ficaram surpresos e encantados (principalmente Bingley) ao ver a 
srta. Jane Bennet bem o suficiente para se juntar à irmã e às suas 
‘amigas’. Darcy ignorou o comentário que a srta. Bingley lhe dirigiu e 
educadamente cumprimentou a srta. Jane pela sua recuperação. Ele 
intencionava sentar-se próximo à lareira e ler o livro que a srta. 
Bennet havia lido na primeira noite de sua estada em Netherfield, 
mas antes de fazê-lo, ele observou com interesse e um pouco de 
alarme Bingley sentar-se ao lado da inválida e conversar com ela e 
ninguém mais.

Enquanto ele puxava uma cadeira, o sr. Hurst convidou a srta. 
Bingley para jogar cartas novamente. Mas, por alguma razão, ela 
declinou e, surpreendentemente, pegou o segundo volume do livro 
dele e começou a ler, provavelmente lembrando-se do seu 
comentário sobre mulheres prendadas serem também excelentes 
leitoras. Sem ter com quem jogar, Hurst espichou-se no sofá e 
começou a dormir.

Para aumentar a irritação de Darcy, a atenção da srta. Bingley estava 
tão voltada ao progresso da leitura de Darcy quanto à própria leitura; 
ela manteve-se fazendo-lhe algum tipo de inquisição, ou olhando a 
página que ele lia. Ela não conseguiu , no entanto, fazê-lo iniciar 
nenhuma conversa; ele meramente respondia às suas questões, e 



continuava lendo. Com o passar do tempo, já exausta de tentar se 
divertir com seu próprio livro, ela o jogou sobre o aparador da lareira, 
bocejou e disse:

– Como é agradável passar uma tarde desta forma! Afirmo que, 
afinal, não há nada mais divertido que a leitura! Pode-se cansar de 
qualquer coisa, mas nunca de um livro! Quando eu tiver minha 
própria casa, ficarei infeliz se não puder ter uma enorme biblioteca.

Sem levantar a cabeça, Darcy virou os olhos, irritado com o 
comentário. Ela estava obviamente pensando na biblioteca dele em 
Pemberley, na qual ela mal pusera os pés, exceto quando ele próprio 
ocupava o aposento.

Ninguém respondeu. Ela bocejou novamente e buscou com os olhos 
pela sala por alguma coisa com a qual se divertir; quando, ao ouvir 
Bingley mencionar o baile à srta. Bennet, ela se virou em sua direção 
e disse:

– A propósito, Charles, você está falando sério quanto a dar um baile 
em Netherfield? Aconselho-o, antes que você tome qualquer decisão, 
a consultar os desejos do grupo aqui presente. Ou muito me engano 
ou para alguns de nós um baile seria mais uma punição que um 
prazer.

Sua tentativa de agradar a Darcy, expressando o que ela achava ser 
a opinião dele sobre o suposto baile, não teve sucesso.

– Se você está se referindo a Darcy – disse seu irmão – ele pode ir se 
deitar, se quiser, antes que comece, mas o baile já está decidido; 
assim que Nicholls tenha feito seus preparativos culinários, começarei 
a enviar os convites.

– A meu ver, os bailes seriam infinitamente mais divertidos se fossem 
planejados de forma diferente; há algo insuportavelmente entediante 
na maneira usual como é organizado esse tipo de reunião. Seria 
certamente mais racional se, em vez de danças, as conversações 
fossem a ordem do dia.

É mesmo? E eu pensei que você gostasse de dançar, já que é um 
passo para se enamorar.

– Muito mais racional, minha cara Caroline, atrevo-me a dizer, mas 
então não seria um baile.

Bingley estava obviamente ansioso para recomeçar sua conversa com 
a srta. Jane Bennet.



A srta. Bingley não respondeu e logo se levantou e começou a dar 
voltas pela sala. Ela andava na direção de Darcy e se afastava; 
passava pela irmã que tocava sua mão.Sua aparência era elegante e 
ela andava de maneira charmosa; mas Darcy, a quem todos os seus 
esforços em chamar a atenção eram voltados, continuava 
inflexivelmente concentrado em seu livro.

Ela se dirigiu, então, à mesa em frente à qual Elizabeth se encontrava 
sentada. Despertando a curiosidade de Darcy, ela disse à moça:

– Srta. Eliza Bennet, deixe-me persuadi-la a seguir meu exemplo e 
dar uma volta pela sala. Asseguro-lhe que é renovador após um 
período tão longo em uma só posição.

A srta. Elizabeth acedeu em seguida. Pelo canto dos olhos, Darcy viu 
a srta. Bingley dar o braço à senhorita Elizabeth e começar a andar 
pela sala.

Darcy levantou a cabeça para ver melhor. Ele inconscientemente 
fechou seu livro e se recostou para observar as duas ou, mais 
especificamente, a srta. Elizabeth, em sua caminhada pela interior do 
cômodo. Ocorreu-lhe que se a srta. Elizabeth estivesse ao ar livre, 
romperia numa corrida a qualquer momento. O pensamento fê-lo 
sorrir – a srta. Bingley seria deixada para trás e a srta. Elizabeth 
continuaria sozinha. A cena seria mais agradável de se ver sem a 
srta. Bingley. Então talvez ele pudesse tomar seu lugar ao lado da 
srta. Elizabeth...

– Por que não se junta a nós, sr. Darcy? – perguntou a srta. Bingley. 
A pergunta era provavelmente para testar se a voz dela sairia, pois 
tinha uma expressão alarmada em seu rosto.

– Não, obrigado. Só consigo pensar em duas razões para que vocês 
estejam andando pela sala, e eu atrapalharia nas duas.

– O que ele quer dizer? – perguntou a srta. Bingley à sua 
companheira. – Srta. Eliza, você consegue entendê-lo?

– Não – foi a sua resposta – mas tenha certeza de que a intenção 
dele é nos criticar, e a melhor maneira de o desapontarmos será não 
perguntando nada a respeito.

– Que bobagem. Insistimos em saber o que o senhor quer dizer!

A srta. Bingley era incapaz de desapontá-lo da forma que fosse.

– Não faço nenhuma objeção em explicar – disse ele. Ou vocês 
escolheram esta maneira de passar a tarde porque têm algo secreto a 



confidenciar uma à outra – o que eu sinceramente duvido, ele pensou 
– ou porque vocês têm consciência de exibirem melhor suas 
graciosas figuras quando estão andando; no primeiro caso, eu as 
atrapalharia completamente; no segundo, posso admirá-las muito 
melhor estando sentado ao lado da lareira.

– Ah! Chocante! – exclamou a srta. Bingley. – Nunca ouvi nada tão 
abominável.Como vamos puni-lo por tal infâmia?

– Não será fácil, se é isso o quer – disse a srta. Elizabeth. –
Provoque-o, ria dele. Sendo tão próxima, deve saber como fazê-lo.

Naturalmente, só uma dama tão impertinente quanto ela teria essa 
idéia. 

– Palavra que não sei como fazê-lo. Asseguro que mesmo meu grau 
de intimidade não me permite tanto. Provocar um temperamento tão 
calmo e de tal presença de espírito! Não, não – Ele pode nos vencer 
assim. E quanto a rir-nos dele, ah, por favor, não deveríamos nos 
expor na tentativa de rirmos sem ter do quê. O sr. Darcy pode se 
congratular.

Darcy respirou aliviado. Uma das coisas que mais odiava era que 
rissem dele e que o fizessem sentir-se embaraçado.

– É impossível rir do sr. Darcy! – espantou-se a srta. Elizabeth. – É 
uma qualidade muito incomum, e incomum eu espero que continue, 
pois seria uma grande perda para mim ter muitos amigos assim. Eu 
adoro rir.

– A srta. Bingley – disse ele – me agraciou com mais mérito do que 
mereço. O mais sábio e o melhor dos homens, por mais sábias que 
sejam sua ações, pode tornar-se ridículo para uma pessoa cujo 
principal objetivo na vida seja brincar.

– Certamente – replicou Elizabeth – que existem pessoas assim, mas 
espero não ser uma delas. Espero nunca expor ao ridículo o que é
sábio e bom. Pequenas loucuras e brincadeiras sem sentido, 
caprichos e incoerências me divertem, admito, e rio deles sempre que 
posso. Mas isto, suponho, é precisamente o que lhe falta.

– Talvez isso não seja possível para ninguém, mas sempre me 
empenhei em evitar essas fraquezas que com freqüência expõem 
uma grande inteligência ao ridículo.

– Como vaidade e orgulho.

A resposta dela parecia acusá-lo de ser orgulhoso, o que ele não 



achava verdadeiro, e ele tentou defender-se e mostrar a ela a 
diferença entre vaidade e orgulho.

– Sim, a vaidade é realmente uma fraqueza. Mas o orgulho... quando 
existe uma verdadeira superioridade da mente, o orgulho sempre 
poderá ser bem controlado.

A srta. Elizabeth virou-se para esconder um sorriso.

– Presumo que o exame a que submeteu o sr. Darcy esteja 
terminado – disse a srta. Bingley – e, por obséquio, qual é o 
resultado?

– Estou plenamente convencida de que o sr. Darcy não tem defeitos. 
Ele próprio admite isso sem disfarce.

Espere, isso não é verdade!

Por um momento ele a odiou. Odiou-a por ser mais esperta que ele 
neste debate, odiou-a porque a achava atraente, e ainda por cima, 
ele tinha os Bingley como platéia.

– Não, eu não tenho tal pretensão.

Darcy então prosseguiu, fazendo algo que ele normalmente não faria 
– admitindo e listando todos os seus defeitos nos quais pudesse 
pensar.

– Eu tenho muitos defeitos, mas nenhum deles é, eu espero, o da 
falta de compreensão. Não posso recomendar meu temperamento. 
Creio ser muito pouco condescendente – certamente pouco demais 
para a conveniência alheia. Não consigo esquecer as loucuras e vícios 
dos outros tão prontamente quanto deveria, nem suas ofensas a 
mim. Meus sentimentos não são facilmente manipulados. Meu 
temperamento pode ser considerado rancoroso. Meu apreço, uma vez 
perdido, está perdido para sempre.

– Esse é realmente um defeito! – disse a srta. Elizabeth com uma 
expressão séria. – O ressentimento implacável é uma sombra no 
caráter. Mas o senhor escolheu bem o seu defeito. De forma alguma 
posso rir-me dele. O senhor está a salvo.

Ele não a deixaria se safar tão facilmente – não depois de fazê-lo 
baixar a guarda em frente à Srta. Bingley e seus parentes. Além 
disso, ele estava gostando da conversa com esta jovem atraente e 
inteligente.

– Toda índole tem uma tendência a algum tipo específico de mal, um 



defeito natural, que nem mesmo a melhor educação pode sobrepujar.

– E seu defeito é a tendência a odiar todo mundo.

– E o seu – ele replicou, brindando-a com um dos seus raros sorrisos 
– é o de se recusar a compreender os outros.

– Que tal um pouco de música – interrompeu a srta. Bingley, cansada 
da conversa da qual ela não participava. – Louisa, você não se 
importa que eu acorde o sr. Hurst, não é?

A irmã não fez a menor objeção, e o piano foi aberto, e Darcy, após 
repassar a conversa mentalmente por alguns momentos, também 
sentiu-se agradecido. Sua atração por ela estava se tornando muito 
óbvia. Ele começou a sentir o perigo de dar tanta atenção à srta. 
Elizabeth.

Mas era mais que isso. Em sua conversa, ele sentiu que ela tinha o 
controle, não ele. Ela havia habilmente manipulado o debate de 
maneira a revelar os defeitos dele e havia tido a oportunidade de rir e 
se divertir às suas custas. Ela era notavelmente esperta, e isso era o 
que ele mais admirava nela.

CAPÍTULO 10
No sábado pela manhã, a srta. Elizabeth enviou uma mensagem a 
Longbourn pedindo a carruagem para retornar para casa. Darcy não 
ficou muito surpreso quando a mãe dela escreveu uma resposta 
dizendo que a carruagem não estaria disponível até a terça-feira. Mas 
por fim, como elas estavam ansiosas para ir embora, Bingley 
concordou relutantemente em emprestar-lhes uma carruagem no 
domingo. 

Para o sr. Darcy foi um alívio – Elizabeth ficara tempo suficiente em 
Netherfield. Ela o atraía mais do que ele gostaria – e a srta. Bingley 
estava sendo muito descortês com ela e mais provocadora que o 
normal com ele. Com bom-senso, ele resolveu ser particularmente 
cuidadoso em não deixar escapar nenhum sinal de sua admiração, 
nada que pudesse gerar nela alguma esperança de influenciar a 
felicidade dela, levando em consideração que se tal idéia pudesse ter 
sido sugerida, o comportamento dele no último dia tivesse grande 
peso para confirmá-la ou anulá-la. Firme em sua intenção, ele mal 
dirigiu dez palavras a ela durante todo o sábado, e embora eles 
tivessem estado sozinhos por meia hora, ele se concentrou mais 
intensamente em seu livro, e nem sequer a olhou, por mais tentado 
que estivesse.



Bingley parecia prever que sentiria muita falta da companhia delas, e 
chegou a ir dizer-lhes adeus mantendo-se fora no frio da manhã 
enquanto os outros permaneciam no interior tomando café.

Darcy se pôs a observar pela janela enquanto Bingley se inclinava 
para dentro da carruagem, afastando-se em seguida para que esta 
partisse.

– Como é bom termos a casa para nós mesmos outra vez! – suspirou 
a srta. Bingley, sentando-se à mesa. – Mas receio que o sr. Darcy já 
esteja sentindo falta das opiniões atrevidas e dos belos olhos da srta. 
Bennet – acrescentou.

– Bem o contrário, eu lhe garanto – respondeu Darcy.

Mas ainda sem se sair de sua posição, assistiu a partida da 
carruagem que levava a srta. Eliza Bennet embora.

_______________________

Fiel à sua palavra, Bingley começou com os preparativos pelo tão 
esperado baile em Netherfield. Uma orquestra londrina de oito 
instrumentos foi contratada, pedidos à floricultura foram enviados. 
Nesse ínterim, Darcy pode perceber que seu amigo sentia falta da 
srta. Jane Bennet. Ele sempre a mencionava nas conversas e 
freqüentemente se mostrava desejoso de ir a Longbourn para vê-la. 
Isto era evitado por suas irmãs e, algumas vezes, também por Darcy.

Finalmente um dia Bingley decidiu-se a visitar as srtas. Bennet. Darcy 
foi convidado a se juntar a ele e aceitou. Um passeio pela manhã lhe 
faria bem. Talvez até visse a srta. Elizabeth.

_______________________

Ao cavalgar por Meryton, ficaram surpresos ao ver as cinco srtas. 
Bennet em companhia de um homem que, por suas roupas, parecia 
ser um clérigo, conversando com um oficial e um outro homem.

Quando os dois já estavam próximos ao grupo, Darcy viu uma das 
irmãs cutucar a srta. Jane, olhando diretamente para Bingley. O 
homem em questão saltou do cavalo, puxando-o até onde o grupo se 
encontrava, e os saldou. 

Darcy manteve-se em seu cavalo. Ele observava a srta. Elizabeth e 



acabara de decidir não fixar seus olhos nela quando estes foram 
desviados para a imagem do estranho.

O sr. Wickham não havia mudado muito no último ano. Estava um 
pouco mais magro, talvez, mas era só. Os olhos dele, no entanto –
agora Darcy podia ver um brilho predatório neles, e se perguntava 
como não havia notado isso antes.

Choque e raiva foram seus primeiros sentimentos. Os sons da 
conversação e ruídos em geral pareciam ter sido bloqueados. As 
imagens de todos – até da srta. Elizabeth – desapareceram. Só 
Wickham permaneceu.

Ao vê-lo, Wickham olhou para cima. Com um jeito debochado tocou 
seu chapéu, embora seu rosto estivesse branco de medo. Darcy não 
se dignou a responder a saudação, e tocou o cavalo em outra direção 
para se distanciar o mais que pudesse de sua presença.

Com um som abafado, ouviu Bingley cavalgando em seu encalço, 
chamando-o.

– Darcy! Por Deus! O que há com você?

Ele ignorou o amigo. Uma vez fora da cidade, galopou o mais rápido 
que pode de volta a Netherfield.

_______________________

Com o humor péssimo, passou as rédeas ao cavalariço, e correu para 
dentro.

Como ele se atreve a mostrar a cara por aqui? Pensou irado.

Entrou com largos passos na biblioteca e desmontou na cadeira mais 
próxima.
Maldito homem! Parece me seguir por todo lado!

A visão de Wickham havia lhe trazido de volta todas as recordações 
que Darcy mais queria esquecer. O incidente do último verão – a ida 
a Ramsgate, esperando por um pouco de tranqüilidade com 
Georgiana, frustrada ao encontrar Wickham tocando seu braço, 
Georgiana chorando, a visita à sra. Younge para saber se o que Darcy 
dissera sobre o interesse de Wickham em sua fortuna era verdade, 
Wickham rindo das lágrimas de Georgiana, o confronto em seu 
escritório, Georgiana se culpando e chorando em seus braços.



. . . 

A voz preocupada de Bingley o tirou do transe.
– Darcy, o que está acontecendo?

Ele não respondeu por alguns instantes.
– Aquele homem... o que estava com as srtas. Bennet...
– Quem? O sr. Denny? O primo delas?
– Não, o outro...
Ele fez uma pausa, sem saber o quanto poderia revelar ao amigo.
– Eu o conheço? Parece que já o vi antes.
– Seu nome é George Wickham. Ele é o filho do administrador do 
meu pai.
– O retrato naquela sala... O que ele fez a você?
– Não posso lhe contar os detalhes, Bingley... só posso dizer que 
apesar de toda a minha consideração no passado, ele me tratou de 
maneira infame. Seu repentino aparecimento esta manhã foi um 
choque terrível – não tinha tido notícias dele até hoje, o que me 
agradava muito. Nem mesmo o seu nome era mencionado em minha 
presença.

Bingley parecia querer saber mais, mas Darcy disse:
– Por favor, você pode pedir para que eu não seja incomodado por 
um tempo, amigo?
– Claro.

Ele fechou a porta silenciosamente e deixou Darcy com suas 
dolorosas recordações.

_______________________

Embora Darcy tivesse jantado sozinho, ele se juntou aos outros na 
sala de estar. Bingley parecia ter avisado a irmã, pois a srta. Bingley 
não fez mais que perguntar pela saúde de Darcy. O próprio Bingley 
fez o que pode para distraí-lo.

– O primo da família Bennet está se hospedando com eles. Seu nome 
é William Collins e será o herdeiro de Longbourn após a morte do sr. 
Bennet – Seu sorriso esmaeceu. – Ah, isto quer dizer que devo lhe 
estender o convite para o baile. – Outra idéia lhe ocorreu. – Ah...

– O que foi? – perguntou Darcy.

– O sr. Wickham se alistou para se juntar aos oficiais da milícia, e eu 
convidei todos os oficiais para o baile.



Darcy fechou os olhos. Iria encontrar-se com Wickham novamente no 
baile...

– Não há como você não incluí-lo no convite... – ele murmurou.

– Talvez ele tenha a decência de não aparecer – disse a srta. Bingley.

Darcy se perguntou quanto Bingley teria contado à irmã. Não 
importava – tudo o que eles sabiam era que ele detestava o homem 
por uma razão que ele não divulgaria, eles não sabiam sobre o 
envolvimento de Georgiana.

– É o que eu sinceramente espero.

_______________________

Darcy não conseguiu dormir aquela noite. Sua mente insistia em 
reproduzir as imagens de Ramsgate.

No penhasco...
– Eu não o farei, eu não vou deixar você – disse Georgiana.
– Georgiana... você tem que conhecer a verdade. Wickham não a 
ama. Ele só está interessado na sua fortuna...
– Isso é verdade, Sra. Younge? – exclamou Georgiana.
– Sim...
Georgiana se voltou para Wickham, que a encarava, sorrindo 
levemente e balançando a cabeça.
– Georgie, foi tão fácil convencer você.

No escritório...
– Como você pode fazer isso? Depois de tudo que meu pai fez por 
você, depois de tudo o que eu fiz por você, você se aproveita e tenta 
seduzir minha irmã?
– Eu estou perdida! – chorou Georgiana.
Nada que ele dissesse poderia confortá-la...

Ele não conseguia dormir – só conseguia pensar em Georgiana, 
Wickham, Georgiana, Wickham, Wickham na rua próximo à srta. 
Elizabeth...

Elizabeth...

Ele se sentou num impulso. Wickham e Elizabeth...

Não.



CAPÍTULO 11
Darcy mal deixou a mansão no período entre seu encontro com 
Wickham e o baile em Netherfield. Ele não queria ir a Meryton para 
não encontrá-lo novamente, nem queria ir com Bingley e suas irmãs 
a Longbourn para convidar os Bennet para o baile, pois ele não sabia 
o que Wickham havia dito a Elizabeth sobre ele ou o quanto ela 
acreditaria em suas mentiras.

_______________________

Nem traço dos planos de Wickham chegara aos ouvidos do grupo de 
Netherfield. Darcy estava vestido de preto para o baile, mas ainda se 
via em conflito sem saber se compareceria ou não. Decidiu que se 
Wickham viesse, ele não desceria, mas se Wickham não viesse, então 
poderia juntar-se aos outros.

Permaneceu no cômodo cujas janelas davam para a entrada da 
mansão e observava enquanto os convidados chegavam. Viu muitas 
carruagens, cavalheiros e damas, mas não viu sinal dos oficiais.

Finalmente eles surgiram com suas fardas vermelhas, rindo e fazendo 
brincadeiras entre si. Em pares ou de três em três eles entraram na 
mansão Netherfield e Darcy perscrutou cada rosto. Não achou 
Wickham.

Aliviado, Darcy virou-se para se afastar da janela, mas se voltou ao 
ver outra carruagem chegando.

O sr. Bennet saiu da carruagem seguido de toda a sua família. Ele 
observou mais atentamente, procurando por um rosto em particular.

Avistou a srta. Elizabeth no mesmo instante em que ela olhava para 
cima em sua direção.

Darcy desviou o olhar. Quando olhou novamente, ela havia 
desaparecido.

Bem, talvez ele se juntasse aos outros.

Deixou a sala e desceu.

_______________________



Darcy manteve-se no fundo da sala, perto de um grupo de oficiais. 
Ele esquadrinhou o grupo, temeroso de que tivesse deixado de ver 
Wickham, mas sua atenção foi desviada quando viu Bingley entrar no 
salão com Jane à sua esquerda e Elizabeth à sua direita. Observou 
um dos oficiais se aproximar do trio e dirigir a palavra a Elizabeth.

De repente, o oficial e Elizabeth olharam diretamente para ele. Sabia 
que estavam falando sobre ele, e muito provavelmente sobre 
Wickham também. Talvez o oficial estivesse informando Elizabeth 
sobre a ausência de Wickham.

Darcy se afastou da posição. De um lugar mais seguro e menos óbvio 
ele olhou para Elizabeth.

Ela estava deslumbrante em seu simples vestido marfim. Havia 
pequenas flores em seu cabelo escuro, e no pescoço havia uma cruz. 
Darcy não sabia como podia ter considerado Elizabeth ‘apenas 
tolerável’.

Há quanto tempo ele a chamava de Elizabeth? Não srta. Bennet, nem 
mesmo srta. Elizabeth, mas apenas Elizabeth. Ele sussurrou seu 
nome de forma quase inaudível, deleitando-se com o som. 

Elizabeth se aproximou da amiga, srta. Lucas. Ela sorriu e deu 
risadas que desapareceram assim que um homem se aproximou dela 
quando a dança começou.

Darcy reconheceu o primo dela, o clérigo. O seu nome lhe escapava, 
mas ele se lembrou que o homem deveria escolher uma das irmãs 
Bennet para sua esposa.

Ele observou Elizabeth. Ela não parecia muito feliz de ter o primo 
como par na dança. Ele não podia culpá-la – o homem parecia ter 
dois pés esquerdos, e com freqüência se movia na direção errada.

Darcy se movia pela sala de modo a manter Elizabeth sempre visível. 
Ele tentou não rir do seu desajeitado parceiro.

Quando a dança terminou (Darcy não pode deixar de perceber que 
ela se mostrou aliviada ao se separara do par), ele pensou em 
convidá-la para dançar. Ela se havia recusado duas vezes. Talvez 
desta vez ela aceitasse.

Além disso, deixaria a srta. Bingley furiosa.

Mesmo assim, sua timidez o impedia de convidá-la. No final, um dos 



oficiais a convidou para acompanhá-lo na próxima dança.

Ele se contentou em admirá-la, e a cada minuto que se passava, ele 
se via mais decidido a dançar com ela.

Darcy teve sua chance quando Elizabeth saiu para falar com a srta. 
Lucas.

_______________________

Por alguma razão, Elizabeth estava muito aborrecida com alguma 
coisa. Conforme ele se aproximou, ela girou e pôs-se a falar com a 
srta. Lucas sem perceber a presença dele até que sua amiga lhe 
chamasse a atenção para ele.

Ele se curvou, e então falou.
– Se a srta. já não estiver comprometida, me daria a honra de me 
acompanhar na próxima dança, srta. Bennet?

Ele esperou pacientemente pela resposta, esperando que não fosse 
outra recusa.

– Bem... eu... eu não... – Ela fez uma pausa, como se procurasse as 
palavras. – Sim, obrigada.

Ele fez uma pequena reverência novamente e se afastou, extasiado 
mas também se perguntando no que se havia metido.

_______________________

A música começou; uma dança conhecida em sol menor. Os pares 
tomaram seus lugares, Bingley e Jane entre eles. Darcy e Elizabeth 
ficaram no final.

Darcy estranhou que o vizinho deles os encarasse com uma 
expressão totalmente pasma.

Ele o ignorou e olhou diretamente para o rosto da sua parceira. Não 
sorriu.
A última frase começou; Elizabeth fez uma reverência e Darcy 
inclinou-se. Suas mãos se encontraram ao se dirigirem um ao outro.

Quando a mão dele tomou a dela, Darcy sentiu algo semelhante a um 
choque subir por seu braço. A sensação era muito agradável, e cada 



vez que sua mão tocava a dela, ele a sentia novamente.

Durante a primeira parte da dança, nenhum dos dois falou. Darcy 
tentava pensar em algo para dizer quando a dama resolveu seu 
problema.

– Creio que devemos manter algum tipo de conversação, sr. Darcy –
disse ela. – Bem pouco já será o suficiente.

A dança pedia que ele se afastasse dela, impedindo que lhe 
respondesse. 

– O senhor deveria dizer alguma coisa sobre a dança, talvez. Eu 
poderia fazer um comentário sobre o número de casais – ela 
continuou quando se encontraram outra vez.

– A srta. conversa enquanto dança, então, como se fosse uma regra? 
– ele perguntou.

– Às vezes é melhor. Deve-se falar um pouco, sabe? Ia parecer 
estranho ficarmos totalmente calados por meia hora juntos, ainda 
que, para o bem de alguns, a conversação deva ser arranjada de tal 
forma que tenham que dizer o mínimo possível. – Eles se separaram 
novamente.

– A srta. está falando de acordo com seus próprios sentimentos nesse 
caso, ou imagina estar atendendo aos meus? – Ele perguntou quando 
se juntaram de novo.

– Ambos – respondeu Elizabeth com malícia – pois sempre vi grande 
similaridade entre nós. Nós dois temos um temperamento insociável, 
um jeito taciturno, sem disposição para falar, a não ser que 
queiramos dizer alguma coisa que cause espanto à toda a sala, e 
fiquemos para a posteridade com todo o brilho de um provérbio.

– Isso não se assemelha ao seu próprio caráter, estou certo – disse 
ele. Novamente eles se afastaram e voltaram a se encontrar. – O 
quão próximo do meu, não posso dizer. Sem dúvida a srta. parece 
achar que me retrata fielmente.

– Não devo avaliar meu próprio desempenho.

Eles se calaram por um momento. Darcy, no entanto queria uma 
resposta para a pergunta que o perseguia há dias; qual era a opinião 
de Elizabeth sobre Wickham?

– A srta. vai sempre a Meryton? – ele começou.



– Sim, com freqüência.

Isso não explica nada.

Ela acrescentou:

– Quando o senhor nos encontrou lá no outro dia, havíamos acabado 
de conhecer alguém.

O efeito foi imediato. Uma sombra mais forte de altivez tomou conta 
de seu rosto, mas ele não pronunciou uma palavra. Por dentro, ele 
estava triste e enraivecido que ela tivesse conhecido seu inimigo.

Afinal, Darcy, numa tentativa de preveni-la a respeito do verdadeiro 
caráter de Wickham sem revelar muito, disse de uma maneira 
constrangida:

– O senhor Wickham é abençoado com maneiras tão agradáveis que 
lhe é fácil fazer amigos, embora não seja tão certo que possa mantê-
los.

– Ele teve a infelicidade de perder a sua amizade – respondeu 
Elizabeth enfaticamente – e de uma forma que o fará sofrer por toda 
a vida.

Ele sentiu um aperto no coração – parecia que Wickham já havia lhe 
contado sua estória habitual, de que Darcy o havia privado do 
sustento que o falecido sr. Darcy lhe havia prometido. E o que era 
pior, ela acreditara nele.

Darcy não respondeu, e ficou ansioso para mudar de assunto. Eles 
haviam chegado ao ponto da dança em que ficavam parados, e nesse 
breve momento, sir William Lucas foi falar com eles.

– Estou extremamente satisfeito, meu caro sr. Darcy. Não se pode 
ver uma dança de tanta qualidade com freqüência. Fica evidente que 
o senhor pertence à mais alta classe. Permita-me dizer, entretanto, 
que sua bela parceira não fica atrás, e que espero ter este prazer 
muitas outras vezes, especialmente quando um certo e tão esperado 
evento aconteça, minha cara srta. Eliza – disse, sinalizando na 
direção de sua irmã e de Bingley – Como afluirão as felicitações! Mas 
apelo ao sr. Darcy: não me deixe interrompê-lo. O senhor não terá o 
que me agradecer se eu o impedir de prosseguir com a encantadora 
conversa desta moça, cujos vivos olhos também me repreendem.

Ele segurou a mão de Elizabeth e a guiou, com as exclamações de sir
William, ‘Excelente, excelente!’, ecoando atrás deles.



Seu corpo se movia automaticamente com a música, mas ele lançou 
um olhar na direção de Bingley e sua parceira.

Embora os tivesse visto por apenas um segundo, a imagem ficou 
gravada em sua mente. Bingley olhava Jane com adoração... e amor.

Darcy se deu conta de que, preocupado com Elizabeth, ele se 
esquecera da crescente afeição de seu amigo por Jane. Desta vez 
parecia que o amor de Bingley pela garota, antes apenas algo 
passageiro, havia se tornado mais sério que o esperado.

Ele voltou sua atenção novamente à dança e a Elizabeth.

– A interrupção de sir William me fez esquecer sobre o que 
falávamos.

– Creio que não falávamos sobre nada. Sir William não poderia ter 
interrompido duas pessoas neste salão que tivessem menos a dizer 
um ao outro.

O que ela queria dizer com isso?

– Já tentamos dois ou três assuntos sem sucesso, e não imagino 
sobre o que poderíamos falar agora – ela continuou.

Lembrando-se dos dias em que ela estivera em Netherfield, e como 
havia passado seu tempo com a leitura, ele perguntou – O que acha 
dos livros? – e sorriu para ela.

– Livros. Ah, não! Tenho certeza de que nunca lemos os mesmos, ou 
pelo menos não com a mesma intenção.

– Sinto muito que pense assim; mas nesse caso, podemos comparar 
nossas diferentes opiniões.

– Não, eu não consigo falar sobre livros em um salão de baile; minha 
cabeça está sempre cheia com outras coisas.

– Se ocupa sempre com o presente em tais ocasiões, não é? – ele 
disse, com uma expressão de dúvida.

– Sim, sempre – ela respondeu ausente. Darcy notou que os 
pensamentos dela já haviam se desligado do assunto e suas feições 
estavam mais sérias.

– Lembro-me de tê-lo ouvido dizer uma vez, sr. Darcy, que 
raramente perdoava, que seu ressentimento, quando despertado, era 
implacável. O senhor toma cuidado para que ele não seja despertado, 



suponho.

– Sim. – Ele disse com a voz firme.

– E nunca se deixa cegar pelo preconceito?

– Espero que não.

Me deixar cegar pelo preconceito? Ele se questionou. Não, claro que 
não!

Eles se separaram outra vez, mas como sempre, a dança os reuniu 
novamente.

– Cabe particularmente àqueles que nunca mudam de opinião 
estarem certos de fazer adequadamente seu primeiro julgamento –
disse Elizabeth.

– Posso perguntar qual a intenção deste questionamento?

– Meramente para a ilustração de seu caráter – ela disse, esforçando-
se para se livrar do tom grave. – Estou tentando entendê-lo.

– Teve algum sucesso?

Ela meneou a cabeça. 

– Não o compreendo em absoluto. Ouço opiniões tão contraditórias a 
seu respeito que me confundem tremendamente.

A dança chegou ao fim, e a reverência veio com um tierce dipicardi.

Os casais começaram a se dispersar; Darcy segurou a mão de 
Elizabeth e guiou-a com relutância.

– Acredito realmente que os relatos a meu respeito devam variar 
muito; e eu gostaria, srta. Bennet, que a senhorita não definisse meu 
caráter neste momento, pois receio que de acordo com nenhum deles 
o resultado fosse muito lisonjeiro – ele disse. 

O comentário dele dava a entender que o relato de Wickham não era 
confiável. Darcy esperava que Elizabeth o conhecesse melhor antes 
de chegar a qualquer conclusão sobre seu caráter. 

– Mas se eu não o fizer agora, posso não ter outra oportunidade – ela 
respondeu.

– De modo algum desejaria adiar o seu prazer – ele respondeu 



friamente.

Darcy lhe fez uma reverência. Saiu insatisfeito e desconfortável. Ele 
queria odiá-la por acreditar em Wickham. Mas em seu coração havia 
um sentimento forte em relação a ela que logo buscou perdoá-la, e 
dirigiu toda a sua raiva em outra direção. Mas por hora, ele tinha que 
decidir o que fazer sobre Bingley e Jane.
Darcy observou Bingley e Jane Bennet atentamente pelo resto da 
noite. Ele assistiu Bingley dançar com Jane – novamente. Somente 
então ele percebeu que Bingley não dançara com mais ninguém. Às 
vezes Jane era obrigada a dançar com outro. Darcy parecia 
preocupado ao ver seu amigo observar com um ar de tristeza 
enquanto Jane dançava.

Jane, por sua vez, não parecia nem um pouco preocupada.

A atenção de Darcy foi desviada durante o jantar quando viu a srta. 
Bingley conversando com Elizabeth. Elizabeth pareceu ter-se irritado 
com as palavras da srta. Bingley, e saiu zangada na direção da 
poncheira. Sua irmã se juntou a ela e as duas falaram rapidamente. 
Ele sorveu seu vinho enquanto pensava no que a srta. Bingley 
poderia ter dito a Elizabeth.

O suave murmúrio das conversas cessou quando Bingley se levantou 
de seu assento... ao lado de Jane.

– Que tal ouvirmos um pouco de música? Estou louco para ouvir uma 
canção – ele sugeriu. Bingley sorriu; ele parecia estar se divertindo. –
Caroline, podemos convencê-la?

Assim que as últimas palavras saíram de sua boca, Mary Bennet 
apanhou algumas partituras e precipitou-se na direção do 
instrumento.

– Srta. Mary Bennet – disse Bingley sem muito entusiasmo – vejo 
que se antecipou.

Darcy observou a srta. Mary ajustar os óculos e começar a tocar.

Ela começou a tocar uma peça de Handel com um ar pedante e um 
jeito presunçoso. Ao ouvir as primeiras notas, Darcy lhe deu as 
costas. Mas então ela começou a cantar uma nota aguda na qual sua 
voz tremia e mal conseguia se manter. Ele se voltou com um olhar 
surpreso e incrédulo. Olhou para o outro lado, tentando pensar no 
problema de Jane e Bingley, mas era difícil se concentrar com aquele 
som horrível.

Era óbvio para Darcy, conhecendo bem seu amigo, que Bingley 



preferia Jane Bennet a qualquer outra mulher do país. Era assim que 
começavam todas as paixões de seu amigo. Só que desta vez o 
interesse dele pela moça estava se transformando – não, já havia se 
transformado – num vínculo sério.

Ele observava ambos de seu assento. Bingley se inclinava para mais 
perto dela, falando e rindo sem sequer olhar para qualquer outra 
pessoa. Se esta fosse uma das paixões normais de Bingley, nesse 
ponto já estaria de dissipando. Não estava – na verdade parecia que 
a parcialidade dele por Jane havia aumentado.

Darcy começou a se perguntar – estaria seu amigo levando isso tão a 
sério a ponto de realmente propor casamento a ela?

Estava perdido em seus pensamentos quando percebeu um homem 
se aproximando dele. Olhou para cima e se viu de frente ao rosto de 
um homem encorpado, ligeiramente suado vestido como um clérigo. 
Reconheceu o primo das meninas Bennet. Lembrava-se vagamente 
dele ser o reverendo de sua tia lady Catherine, pelo que Bingley lhe 
havia contado. Novamente, o nome lhe escapava.

O homem fez uma reverência afetada e começou a falar.

– Sr. Darcy, fiz uma notável, ou devo dizer, uma espantosa 
descoberta! Creio que o senhor seja o sobrinho de lady Catherine de 
Bourgh de Rosings Park!

Foi grande o espanto de Darcy por ter sido abordado pelo homem. 
Nem haviam sido apresentados e esse homem pomposo tivera o 
atrevimento de lhe dirigir a palavra!

– Bem, sr. Darcy, tenho a felicidade de poder informá-lo que a 
senhora sua tia estava em excelente estado de saúde... – ele calculou 
em voz baixa –... oito dias atrás!

Lançou a Darcy um sorriso que não obteve retorno.

– Fico feliz em saber – respondeu Darcy com mal disfarçado desdém. 
Ele se levantou e mostrou toda a sua altura diante do tolo que se 
mantinha em posição de reverência. – E qual é seu nome? –
perguntou com uma cortesia distante.

– Meu nome é William Collins, sr. Darcy, e me sinto imensamente 
honrado... 

O resto deste diálogo se perdeu para Darcy, pois este se retirou, 
passando por Elizabeth (que parecia estar a ponto de desmaiar) e se 
dirigindo ao fundo da sala onde se postou ao lado da srta. Bingley. 



Ele tirou o sr. Collins da mente e voltou sua atenção a Bingley, que 
estava sentado ao lado de Jane, envolvido na conversa.

Mary Bennet chegou ao fim de sua canção. Ela transformou o último 
acorde num arpejo e levantou a cabeça, esperando pelos aplausos.

O aplauso foi cortês, e nada além disso. Sua execução não 
encorajava um aplauso de proporções consideráveis. Darcy achou 
que a moça sairia ao ver que havia muito pouco incentivo para que 
continuasse com sua audição, mas ao invés disso, ela começou outra 
peça mais rápida.

– Minha mãe se ofereceu para prender meu cabelo com fitas de cor 
azul...

A música seguiu enquanto o sr. Bennet ia na direção da filha. Ele se 
inclinou como se fosse dizer-lhe algo em segredo, mas falando alto o 
suficiente para que toda a sala ouvisse.

– Já está ótimo, filha. Você já nos deleitou o suficiente. Permita que 
as outras moças tenham tempo para se apresentar.

Darcy não pode evitar sentir-se constrangido pela garota. O próprio 
pai a humilhando assim em público! Ele admitia estar grato pela 
interrupção do sr. Bennet, mas seguramente ele poderia tê-lo feito de 
uma maneira mais diplomática.

A provação ainda não chegara ao fim, pois o sr. Collins levantou-se 
para falar.

– Se eu – disse o sr. Collins – fosse tão afortunado que pudesse 
cantar, teria imenso prazer, tenho certeza, em fazer-lhe companhia, 
pois considero a música uma diversão muito inocente, e 
perfeitamente compatível com a profissão de um clérigo. Não 
pretendo, no entanto, afirmar que seja justificável devotar muito do 
nosso tempo à música, pois há certamente outras coisas que devem 
ser feitas. O responsável por uma paróquia tem muito o que fazer. 
Em primeiro lugar, ele deve cuidar para que os dízimos lhe sejam 
suficientes sem que sejam abusivos para seu benfeitor. Ele deve 
redigir seus próprios sermões e o tempo que lhe sobra não será 
muito para suas obrigações paroquiais e para o cuidado e melhoria de 
sua morada, do qual ele não pode ser dispensado de modo a deixá-la 
o mais confortável possível. E atribuo muita importância à atenção e 
às maneiras conciliatórias que deve dispensar a todos, especialmente 
àqueles a quem ele deve sua situação. Não posso dispensá-lo desse 
dever. Eu não poderia ter em boa conta um homem que faltasse à 
oportunidade de apresentar seus respeitos a qualquer membro da 
família de seus protetores. – E com uma reverência ao sr. Darcy, ele 



concluiu seu discurso.

Darcy se controlou para não sair da sala.

Querendo evitar quaisquer outros discursos, a srta. Bingley fez um 
sinal com a cabeça para sua irmã, que rapidamente passou pelo sr. 
Collins até o piano e começou a tocar.

Darcy podia ouvir a sra. Bennet sobrepondo-se ao som da música, 
declarando à sra. Lucas em alto e bom tom.

– O sr. Collins é um homem tão sensível e respeitável... – Darcy 
tentou não rir da afirmação – ... e se encantou com Lizzy e não acho 
que possa encontrar uma esposa melhor.

Darcy tentara novamente voltar sua atenção a Bingley, mas o último 
comentário da sra. Bennet o impediu. O sr. Collins se casar com 
Elizabeth? Não, isso não pode acontecer, ele não permitiria que isso 
acontecesse!!

– Ele preferiu Jane a princípio, mas Bingley chegou primeiro.

Sua voz estridente chegou ao casal que tentava ignorá-la, embora 
ambos tivessem corado.

– Esse sim será um grande casamento! E, você sabe, isso abrirá 
caminho para as outras meninas encontrarem outros homens ricos!

A vulgaridade da mulher era absolutamente chocante! Falar de uma 
suposta aliança, mesmo que fosse apenas uma expectativa, era de 
uma inconveniência tal que o fazia apreciar ainda menos a sra. 
Bennet. A princípio Darcy a achara fútil, mas agora ela estava sendo 
rude, mal-educada e grosseira.

A seu ver, os Bennet, com exceção das duas irmãs mais velhas, se 
esforçavam para ser descorteses e se expor ao ridículo na frente de 
todos. Darcy ouviu uma voz gritando, “Lydia! Lydia!” Viu a mais nova 
das irmãs Bennet dançando com o sabre de um dos oficiais ao redor 
de uma das mesas. Ela ria tanto que despencou sobre a cadeira mais 
próxima e lutou com o dono do sabre pelo prêmio antes de desistir 
dele, arfando ao pedir que Denny lhe arrumasse uma taça de vinho, 
“Deus, estou tão cansada!”

Antes disso Darcy havia feito o possível para não reparar nos defeitos 
dos Bennet, mas agora eram muito óbvios para serem ignorados. A 
situação da família Bennet era desalentadora, mas a vulgaridade da 
mãe, a inconveniência das três filhas mais novas e a falta de tato 
mostrada pelo pai eram aterradoras. Como Elizabeth e Jane podiam 



conviver com uma família tão abominável estava além de sua 
compreensão.

De forma alguma ele deixaria que seu amigo se ligasse a uma família 
dessas. Ele mesmo nunca pensaria numa aliança com qualquer das 
Bennet, muito menos em se casar com uma delas! Darcy resolveu 
conversar com Bingley sobre o assunto o mais rápido possível.

Mas ele sabia que abrir os olhos de Bingley não afetaria sua resolução 
de se casar com a srta. Jane Bennet se sua intenção fosse séria. 
Charles Bingley raramente tinha sérias convicções sobre qualquer 
coisa ou qualquer pessoa, mas quando as tinha era extremamente 
difícil de convencê-lo do contrário. Darcy teria que encontrar uma 
outra razão para impedir que ele prosseguisse com suas intenções 
matrimoniais.

Ele olhou diretamente para Jane e Bingley. Bingley disse alguma 
coisa que achara divertido, pois riu abertamente. Jane, por sua vez, 
apenas sorriu e desviou o olhar.

Darcy estudou suas feições atentamente. Sua aparência e suas 
maneiras eram abertas, alegres e envolventes, mas ele não 
detectava nenhuma estima especial por seu amigo. Parecia-lhe que 
ela gostava de suas atenções, mas ela não fazia nada para atraí-las. 
A serenidade de suas expressões o faziam duvidar – seria Jane 
Bennet indiferente quanto a Bingley? Era uma idéia que exigia mais 
atenção.

Pelo resto da noite, a opinião dele a respeito dos Bennet, com 
exceção das duas filhas mais velhas, piorava gradualmente mais e 
mais. O comportamento deles tampouco passou despercebido pela 
srta. Bennet ou pela sra. Hurst, seus sorrisos insolentes a cada nova 
razão para ridicularizar a família eram óbvios. O desdém silencioso de 
Darcy não era tão facilmente notado, acreditava.

Darcy às vezes se divertia com as tentativas de Elizabeth de ver-se 
livre do sr. Collins. Ela era provocada pelo clérigo, que se mantinha 
perseverante ao seu lado, e embora ela recusasse seus convites para 
dançar, ele não a deixava. Darcy chegou a considerar a possibilidade 
de ir conversar com Elizabeth para ajudá-la a se livrar de sua sombra 
humana, mas lembrou-se de suas alusões a Wickham e desistiu.

Por alguma razão, (Darcy perguntou-se se não seria outro dos planos 
da sra. Bennet) o grupo de Longbourn teve que esperar mais um 
quarto de hora até que sua carruagem chegasse e, assim, a maioria 
do grupo de Netherfield foi obrigada a suportar mais quinze minutos 
da companhia dos Bennet.



Darcy os queria longe, assim como a srta. Bingley e a sra. Hurst. Eles 
mal abriram a boca, exceto para reclamar de cansaço, e repudiaram 
cada tentativa de iniciar uma conversa. Os momentos de silêncio era 
preenchidos por longos e afetados discursos do clérigo, e Darcy 
admirou-se ao pensar como sua tia podia suportá-lo. Logo concluiu 
que aquele bajulador pretensioso era exatamente do que ela gostaria, 
e assim o mistério foi desfeito. 

A uma pequena distância deles, Bingley falava fervorosamente com 
Jane. Darcy considerou a idéia de que Jane era indiferente a Bingley. 
Se o fosse, seria um ótimo argumento para convencê-lo a não se 
casar com ela.

Questionou a si mesmo – teria ele se convencido de que Jane era 
indiferente a Bingley porque isso lhe convinha? Em sua determinação 
a encontrar outra arma contra o casamento Bingley-Bennet, estariam 
seus olhos iludindo-o? Darcy concluiu que não. Suas investigações e 
julgamentos, ele acreditava, não eram influenciados por seus anseios 
ou medos, e isso acalmou sua consciência.

Finalmente, com mais um dos bocejos de Lydia e suas exclamações 
de “Deus, como estou cansada!”, os Bennet se foram. Darcy notou 
que Elizabeth estava contente de ir embora. A sra. Bennet insistiu 
que fossem jantar com eles (Darcy jurou que nunca iria) e Bingley 
aceitou ir assim que retornasse de Londres, aonde deveria ir no dia 
seguinte.

Darcy olhou Elizabeth uma vez mais antes que ela partisse. Ela o 
encarou, e não havia um traço sequer de prazer ou alegria em seus 
olhos. Ela parecia estar aliviada e embaraçada, e virou os olhos com 
irritação quando o sr. Collins se apressou para ajudá-la a entrar na 
carruagem.

Quando a porta se fechou atrás deles, a srta. Bingley suspirou 
agradecida.

– Graças a Deus eles finalmente se foram! Se tivesse que ficar na 
companhia deles um minuto mais eu gritaria! – ela declarou. –
Aquele primo afetado deles, vocês já viram alguém tão tagarela? E a 
mãe, que maneiras bárbaras! Que comportamento indecoroso! Até o 
pai, que eu acreditava ser um cavalheiro com uma esposa 
desagradável, é tão ruim quanto a família! E nem me falem daquelas 
filhas mais novas!

Darcy concordou plenamente com ela.

Então, com um olhar significativo para Darcy, a srta. Bingley disse



– E a srta. Eliza, quando eu tentei alertá-la quanto ao caráter longe 
de honrado do sr. Wickman (sendo o filho de um administrador, isso 
não me espanta) ela me repeliu e rudemente sugeriu que eu deveria 
cuidar de minha própria vida!

Darcy estava surpreso de que a srta.Bingley tivesse tido a delicadeza 
de alertar Elizabeth sobre a verdade quanto a Wickham. Mas estava 
arrasado por Elizabeth ainda não acreditar na verdade sobre 
Wickham.

– Bem, eu me diverti muito. Declaro o baile um grande sucesso! –
disse Bingley contente.

Fale por si mesmo! Pensou Darcy.

_______________________

Darcy agora estava convencido da indiferença de Jane por Bingley. 
Pelo que ele presenciara da família Bennet, estava ainda mais 
convencido a salvar seu amigo do que ele acreditava ser um 
casamento infeliz. Resolveu informar o amigo o quanto antes se 
ficasse provado que Bingley realmente intencionava propor 
casamento a Jane.

Mas precisaria de uma aliada para ajudá-lo em sua missão, e ele 
sabia que a encontraria na srta. Bennet.

CAPÍTULO 12
Na manhã seguinte, assim que Darcy acordou ficou sabendo que 
Bingley já havia partido para Londres. Sabia que o amigo tinha 
negócios a serem resolvidos em Londres, mas precisava ter certeza 
se Bingley tinha mesmo planos de casamento. Saiu em busca da srta. 
Bingley.

Desceu para o café da manhã e encontrou a srta. Bingley e s sra. 
Hurst entretidas numa discussão sobre o baile da noite anterior. 
Ouviu a conversa das duas ao se aproximar da sala.

– Mas Louisa, não posso imaginar por que o sr. Darcy convidou a 
srta. Eliza Bennet para dançar! Ela é tão impertinente e não tem o 
mínimo respeito por ele, não sei como ele pode ainda estar atraído 
por ela!
– O que mais há nela que o atraia além dos belos olhos? – retorquiu 
a sra. Hurst. – Embora eu pessoalmente não veja nada de 



extraordinário nos olhos dela.

Bem, ele pensou, ausente, ela é bonita, independente, espirituosa, 
tem senso de humor, inteligência, e grande capacidade afetiva...

– Por que ele não dançou comigo? Tenho tudo o que ela tem e mais! 
Não tenho parentes no comércio ou uma família vulgar como aquela 
e, claro, sou muito mais bonita que ela. Todo este tempo tenho 
tentado ganhar sua afeição e...

Com esta lembrança de Elizabeth, ele deixou que sua mente vagasse 
de volta ao baile. Mentalmente reviveu o momento em que ela 
aceitara dançar com ele. Depois veio a dança e a agradável sensação 
que ele experimentou quando suas mãos se tocaram... 

A esta altura, Darcy havia alcançado a porta. Estava meio aberta e 
ele bateu para que as damas tivessem chance de parar a conversa 
com dignidade.

– Ora, bom dia, sr. Darcy! – disse a srta. Bingley com um sorriso 
falso. Ela trocou um olhar com a irmã do outro lado da mesa que não 
passou despercebido a Darcy. – Espero que tenha dormido bem.
– Sim, muito bem, obrigado – ele respondeu.

Darcy precisava saber as reais intenções de Bingley com relação a 
Jane e decidiu perguntar às irmãs do amigo.

A sra. Hurst se desculpou para se retirar da mesa, dizendo que seria 
melhor acordar o sr. Hurst.

Ou só à srta. Bingley.

Darcy se serviu de uma xícara de chá e se dirigiu à janela.

– Srta. Bingley, tenho um assunto de certa importância para discutir 
com a senhorita... – suas palavras ecoaram enquanto via o rosto 
esperançoso e ansioso da srta. Bingley refletido no vidro. Achou 
melhor ignorar. – Diz respeito a seu irmão.

Observou sua expressão se anuviar. 

O que ela estava esperando, uma proposta de casamento?

– Srta. Bingley, está a par das intenções de seu irmão em relação à 
srta. Jane Bennet?
– Bem, sim. – ela disse num tom desapontado. – Creio que há um 
certo entusiasmo pelo lado dele. Mas eu... nós já o vimos apaixonado 
tantas vezes que duvido que seja sério desta vez.



– Ele lhe disse alguma coisa sobre o que tinha para resolver em 
Londres?

A srta. Bingley se lembrava vagamente – negócios com seus 
advogados, encontrar com antigos conhecidos e coisas do gênero. 
Mas o que chamou a atenção de Darcy foi uma visita ao joalheiro 
para comprar um anel. Essa informação era a prova final de que seu 
amigo estava pensando seriamente em propor casamento à srta. 
Jane Bennet.

– Srta. Bingley, tenho razões para acreditar que a afeição de seu 
irmão pela srta. Bennet é diferente de suas paixões anteriores. É bem 
provável que ele a esteja levando a sério a ponto de propor-lhe 
casamento.

A srta. Bingley se manteve calada enquanto meditava sobre o que 
ouvira.

– Imagino que compartilhe comigo a opinião de que a srta. Bennet 
não é um partido adequado para Bingley.

– Ah, sim, é claro! – ela exclamou – Mas a maioria da comunidade de 
Hertfordshire parece esperar que haja um casamento entre os dois. É 
o que certamente deseja a sra. Bennet. Ela pronunciou seu desejo 
em alto e bom tom a noite passada.

– Sim, ela o fez. – Darcy sorveu seu chá e contraiu o rosto ao 
lembrar-se da cena.

– Jane é uma doce garota, mas sua família e as ligações que 
mantém! Parentes no comércio, falta de fortuna, o primo delas, sr. 
Collins, herdará a propriedade. Não, esse casamento seria a desgraça 
de nossa família. Não tenho dúvidas de que o senhor mesmo nunca 
seria convencido a se casar com alguém como as senhoritas Bennet.

– Certamente que não. Então tal casamento deve ser evitado.

– Poderíamos fazer com que os dois não se encontrem.

– Mantê-los afastados intencionalmente? Não, isso seria... anti-ético. 
Além disso, não funcionaria por muito tempo. – Ele se virou para 
encará-la. – O melhor plano de ação seria convencer um dos dois que 
o casamento deles não é uma boa idéia.

– Não funcionaria com Jane. A mãe dela a convenceria do contrário.

– Então temos que convencer o seu irmão. Quando ele voltar em 
cinco dias, a srta.... nós conversaremos com ele sobre isso.



– Mas até lá ele pode estar tão resoluto quanto à sua decisão que 
nada do que dissermos afetará seus planos. – A srta. Bingley sorriu 
abertamente. – Sr. Darcy, a sua irmã Georgiana não está na cidade?

– Sim, ela está – ele respondeu, perguntando-se no que ela estaria 
pensando.

– E o senhor não quer vê-la?

– Claro que sim.

– Então por que não vamos a Londres? Lá, poderemos convencer 
Charles do erro que seria sua escolha para esposa, sem que Jane 
estivesse presente para ajudar a convencê-lo do contrário. Se alguém 
indagar o porquê de nossa ida à cidade, podemos dizer que o senhor 
queria ver Georgiana.

Darcy considerou a sugestão.

– E, longe de Hertfordshire e de sua população, Charles pode 
esquecer Jane mais facilmente e apaixonar-se por uma jovem mais 
apropriada.

Darcy tinha a sensação de que havia um sentido subliminar nas 
últimas palavras da srta. Bingley, mas não se ateve a isso.

– Sim, isso é verdade. Que tal partirmos amanhã, então?

A srta. Bingley concordou e saiu para contar à sua irmã sobre os 
planos de viagem.

_______________________

Na manhã seguinte, Darcy cavalgava ao lado da carruagem que 
levava a srta. Bingley e o sr. e a sra. Hurst. De relance, viu a srta. 
Bingley sorrindo da janela para ele. Não sorriu em resposta e voltou 
sua atenção de volta à estrada.

Ele repetia para si mesmo que isso era para o bem de Bingley. Mas e 
se ele estivesse errado, e Jane realmente o amasse?

Não, isso era impossível. Ela não demonstrava amá-lo.

Eles passaram pelos campos. Darcy podia ver Longbourn à distância.



Perguntou-se o que Elizabeth estaria fazendo. Estaria andando pelos 
campos? Ou lendo um livro?

A quem o sr. Colins teria proposto casamento?

Começou a refrear seu cavalo. Elizabeth! O sr. Collins planejava se 
casar com Elizabeth! Teria já feito o pedido? Se tivesse, qual teria 
sido a resposta? Darcy sabia que ela nunca aceitaria um homem tão 
tolo, mas a mãe certamente iria querer que ela o fizesse? Será que o 
sr e a sra. Bennet estariam fazendo pressão para que Elizabeth 
aceitasse o primo?

Por quê afinal você se importa tanto, Darcy? Questionou a parte 
racional de sua mente. Por que se importa se a srta. Elizabeth Bennet 
vai ou não se casar com o sr. Collins?

Estando adiantada em relação a ele, a carruagem parou e a srta. 
Bingley olhou para trás, tentando vê-lo.

– Qual o problema, sr. Darcy? – ela perguntou, preocupada.

Darcy se desvencilhou de seus pensamentos e tocou o cavalo à 
frente, em direção à carruagem.

– Nada importante. Podemos continuar.

A srta. Bingley voltou sua cabeça para dentro e disse algo ao 
cocheiro, que chicoteou ao cavalos. Eles retomaram a viagem.

Era imaginação dele ou eles estavam viajando num ritmo mais veloz?

Não importava. Darcy olhou para trás para ver Longbourn que 
desaparecia por trás de uma colina.

Outra razão para deixar Hertfordshire.

Seria mais fácil para Darcy esquecer Elizabeth.

Mas no fundo de sua mente, Darcy resolveu checar os anúncios de 
casamento no jornal diariamente. Só para confirmar.

CAPÍTULO 13
Exceto a pausa de Darcy na estrada, eles chegaram a Londres sem 
maiores incidentes. O Sr. Darcy convidou a todos para ficarem em 
sua residência na cidade.



Ele viu um rosto na janela. Assim que olhou para cima, o rosto 
desapareceu. Darcy viu-o de novo descendo as escadas, coberto com 
um largo sorriso.

– Irmão querido! – exclamou Georgiana. Ela parecia querer pular nos 
braços dele, mas avistou a srta. Bingley e o sr. e a sra. Hurst atrás 
dele e se conteve.

– Que prazer em vê-los – disse Georgiana timidamente. – O que os 
traz aqui?

– Muitas coisas, Georgiana – respondeu seu irmão. – Você poderia 
preparar os quartos para nossos convidados, por favor? – Ele sorriu 
para ela.

– Ah, claro que sim. – Georgiana saiu rapidamente a procura da 
governanta.

Darcy voltou sua atenção aos criados que descarregavam um volume 
enorme de bagagem que seus convidados haviam trazido consigo.

_______________________

Darcy começou a se arrepender do convite que fizera quando viu a 
srta. Bingley e a sra. Hurst cochichando e apontando para vários 
cômodos da mansão e fazendo comentários sobre eles. Quando não 
estavam discutindo sua casa de cima a baixo, ficavam 
constantemente a elogiá-la ao extremo.

Ele viu a srta. Bingley examinando detalhadamente as cortinas da 
sala de visita quando se aproximou dela. Será que ela vê esta casa 
como se fosse dela, ou quer encontrar algum defeito?

– Srta. Bingley.

A dama em questão sobressaltou-se e virou-se par encará-lo. 

– Onde Bingley se hospeda em Londres?

Após um momento para se lembrar, a srta. Bingley lhe disse o 
endereço. Darcy agradeceu e informou que iria busca-lo para que 
ficasse também em sua casa.

_______________________



Darcy encontrou Bingley em seu quarto no hotel Mayfair. Só lhe 
custou alguns minutos para convidar o amigo a deixar o lugar e ficar 
com seus amigos e sua família. Dez minutos depois, os dois já se 
encontravam na carruagem a caminho da mansão.

– Mas o que o traz a Londres, Darcy? – perguntou seu amigo. – Há 
algum errado com Netherfield? Eu esperava retornar a Hertfordshire 
daqui a três dias.

– Não, não há nenhum problema com Netherfield.

– Então o que o traz aqui?

A carruagem parou em seu destino e Darcy foi poupado de levantar o 
assunto relativo ao fato de que os planos de casamento de Bingley 
haviam sido feitos na época errada. Ele ordenou aos empregados que 
levassem a bagagem aos aposentos que haviam sido arrumados.

Podiam ouvir o som de vozes vindo das salas. Os dois amigos 
entraram e Darcy foi se postar ao lado da irmã. Georgiana olhou para 
ver quem era o novo visitante e sorriu.

– Charles.

Bingley beijou sua mão e a cumprimentou como o velho amigo que 
era. Darcy não notou o olhar de satisfação no rosto da srta. Bingley 
ao observar seu irmão e Georgiana.

Puxaram algum assunto que se estendeu por alguns minutos, mas 
Darcy sabia que não poderia adiar mais sua conversa com Bingley.

Ele inspirou profundamente antes de tomar coragem para fazer algo 
que magoaria muito seu amigo, mas que seria para seu bem.

– Bingley, preciso falar-lhe sobre um assunto urgente. Me acompanha 
à biblioteca?

Seu amigo parecia confuso, mas seguiu Darcy. Este abriu a porta 
para deixar que Bingley passasse. Olhou para trás e meneou a 
cabeça para a srta. Bingley e a sra. Hurst que os observavam 
disfarçadamente.

_______________________



Bingley ficou no meio da biblioteca com um olhar apreensivo em seu 
rosto. Darcy fechou a porta e lhe indicou uma cadeira. Ele próprio 
permaneceu em pé, mas logo começou a andar pela sala, sem saber 
como começar. Podia ver que Bingley começava a se preocupar, 
então decidiu ser franco.

– Bingley, meu amigo, qual é a seriedade de seu envolvimento com a 
srta. Jane Bennet?

Ele foi recompensado com um sorriso aberto.

– É sobre isso que você queria falar comigo? Bem, posso lhe 
assegurar que minhas intenções são bem sérias.

– Sérias o suficiente para fazer-lhe uma proposta de casamento?

Bingley corou, mas respondeu afirmativamente. Para encobrir seu 
embaraço, ele tirou de seu bolso uma caixinha. Foi prontamente 
aberta e Bingley pediu a opinião de Darcy.

Darcy focou o anel. Seus piores temores haviam se confirmado.

– Se você se casar com a srta. Bennet, sabe no que estará se 
metendo?

– Não posso imaginar o que você quer dizer com isso – disse Bingley 
um pouco aborrecido. 

– Pense, homem! A inferioridade do parentesco dela, a falta de classe 
da família! Você consegue ignorar tudo isso?

Bingley fez menção de se levantar. 

– Sim, consigo!

– Não, você não pode! – Darcy procurou se acalmar. – Um homem na 
sua posição não pode se permitir... cair em desgraça ao se ligar a 
uma moça dessas, por mais bonita e agradável que ela seja. Seus 
parentes – um tio no comércio em Meryton e outro que mora em 
Cheapside.

Bingley permaneceu calado.

– A mãe, gritando ao mundo sobre como um casamento seu com a 
filha dela facilitaria para que as outras garotas encontrassem homens 
ricos! A terceira irmã, sem noção alguma de quando deve parar. E as 
duas mais novas, perseguindo oficiais, flertando com eles sem 
pensarem uma só vez no quanto se expõem.



– Eu não me importo! – disse Bingley. Ele não encarou o amigo. – Eu 
amo Jane e ela me ama...

– Você tem certeza?

Bingley parou e olhou para Darcy.

– O que você quer dizer?

– Desde que vocês se conheceram, alguma vez ela lhe disse que o 
amava?

– Sim! Bem... para ser exato... não. Ficou implícito, mas nunca foi 
realmente... dito.

– Sinto muito, Charles, mas eu devo lhe dizer. Acredito que Jane não 
corresponda à sua afeição.

– V...você tem certeza?

– Ela nunca afirmou isso para suas irmãs. Mas estou convencido 
disso. Eu a observei, Charles, e acredito que os sentimentos dela em 
relação a você não são mais do que fraternais.

Bingley desviou o olhar, com as palavras de Darcy finalmente fazendo 
sentido para ele.

– Eu sei que você tem muito carinho por ela, meu amigo – disse 
Darcy gentilmente. – Mas eu não quero vê-lo jogando sua vida fora 
por uma mulher que não o ama. Você a sujeitaria a isso? Ficar preso 
a um casamento sem amor?

– Não...

Darcy se sentiu extremamente culpado ao ver lágrimas brotando nos 
olhos do amigo. Mas ele sabia que o que dizia era verdade. Bingley 
tinha que conhecer a verdade.

Mas a verdade doía.

Eles ficaram ali em silêncio por um momento. Darcy assistia com 
pesar o amigo olhando para o anel que antes lhe causara tanta 
alegria, mas agora simbolizava sonhos destruídos. Não sabia de que 
maneira confortá-lo.

– Eu... Eu sinto muito, Charles.



Ele se virou e saiu da sala, deixando Bingley sozinho na biblioteca.

_______________________

Fechou a porta para dar a Bingley um pouco de privacidade para 
derramar suas lágrimas. Avistou a srta. Bingley e a sra. Hurst, 
esperando do lado de fora pelo resultado. A pergunta silenciosa era 
clara. Darcy não respondeu, mas fez um sinal com a cabeça. Afastou-
se delas, então, para ir ao seu escritório.

Darcy sentou-se em sua cadeira e apoiou a cabeça no encosto. 
Estava feito. Fora difícil, mas estava feito. Magoava-o muito causar 
dor ao amigo, mas era necessário.

Darcy havia feito o melhor para o amigo.

Mas se era para o bem dele, por que doía tanto?

CAPÍTULO 14
Bingley isolou-se na biblioteca a maior parte da tarde, mas animou-
se o suficiente para juntar-se aos outros no jantar. Darcy notou que a 
melancolia substituíra a alegria natural do amigo e, pela primeira vez 
procurou manter a conversa com seus convidados. Teve o cuidado de 
evitar a menção de Hertfordshire, Netherfield e casamento.

Após o jantar, tentaram convencer Georgiana a tocar para eles, mas 
tímida como era, ela se recusou. A timidez de Georgiana estava 
começando a se tornar um problema, mas Darcy não sabia como 
fazê-la superar essa dificuldade.

Todos tentaram distrair Bingley incluindo-o em suas conversas, 
pedindo sua opinião. Mas Bingley apenas respondia ou nem mesmo 
isso até que a questão fosse repetida. Ele logo se desculpou, 
retirando-se para seus aposentos, embora ainda fosse cedo.

As irmãs e o cunhado o seguiram, deixando Darcy a sós com 
Georgiana. 
Somente então, com privacidade, Darcy abraçou a irmã. Ela riu 
apoiando o rosto em sua jaqueta e o beijou.

– Já fazia tanto tempo! – ela suspirou. Sei que você escreveu com 
freqüência, mas não é a mesma coisa que vê-lo pessoalmente.

– Eu sei, meu anjo – ele respondeu. Beijou-a e, então, segurou-a a 



uma certa distância do próprio corpo.

– Acho que cresceu. Está cada vez mais parecida com a mamãe.

Ela corou com o elogio.

– E então, irmão, como estava Hertfordshire? Cansou-se do sir
William? Conheceu alguma moça simpática? Você vai voltar, e se for, 
posso acompanhá-lo?

Darcy riu com a enxurrada de perguntas e se sentou.

– Hertfordshire estava bem agradável, mas ainda considero 
Pemberley e Derbyshire os melhores lugares do mundo. Quanto às 
pessoas, vamos dizer que aprendi a tolerá-las após algumas 
semanas. – Querendo esquecer o lugar (e uma certa habitante) ele 
mudou de assunto e indagou sobre os estudos de Georgiana e sua 
preceptora, Sra. Annesly.

– Gosto muito dela. Ela é rigorosa, mas é boa e sempre me faz 
elogios embora eu não os mereça. E... acho que ela é confiável –
acrescentou, olhando-o de soslaio. 

Ela ainda se culpa pelo incidente de Ramsgate? É mais culpa minha 
que dela; eu deveria tê-la alertado quanto à má conduta de Wickham 
– ela não merecia estar carregando esta culpa.

– Georgiana, eu verdadeiramente espero que você não se culpe por 
aquele incidente. Ele é um miserável astuto e dissimulado. Você não 
tem culpa de ter sido enganada; não deve continuar se culpando.

– Não me culpo mais... mas a lembrança ainda me incomoda.

– Fico feliz que se sinta melhor. Não se preocupe, nunca mais o 
encontraremos ou teremos notícias dele.

Darcy concluíra que contar-lhe sobre seu encontro com Wickham a 
magoaria e, afinal, não era necessário que Georgiana soubesse que 
ele havia visto Wickham em Hertfordshire.

Calaram-se por um momento, até que Georgiana perguntou,

– Por que Charles está tão triste? Ele sempre foi um homem tão 
alegre e animado. Aconteceu alguma coisa grave em Hertfordshire?

Darcy sobressaltou-se sem saber o que lhe dizer.

– Você me perdoa se eu deixar esse assunto para depois, Georgiana?



– Ah, sim, claro.

Ele queria lhe confidenciar o ocorrido, mas da mesma forma que 
acreditava – não, ele sabia – que havia convencido Bingley da 
indiferença de Jane pelo bem do amigo, temia que Georgiana não 
compartilhasse a mesma opinião.

– E a srta. Elizabeth Bennet estava bem a última vez que você a viu? 

A súbita mudança de assunto para a dama que Darcy tentava 
esquecer o deixou sem palavras.

– Ela... ela estava... muito bem. Eu a vi por último no baile que 
Bingley ofereceu dois dias atrás. Sim, creio que ela estava muito bem 
mesmo.

– Você a viu num baile? – disse Georgiana. – Espero que a tenha 
convidado pelo menos para uma dança; suas cartas sempre a 
mencionavam em algum ponto, deduzo que você esteja 
suficientemente interessado nela para convidá-la para uma dança.

– Sim, para falar a verdade, eu a convidei. – Ele tentou mudar de 
assunto, mas Georgiana não permitiu.

– Isso é maravilhoso! Gostaria de conhecê-la. A última coisa que 
escreveu sobre ela foi que a admirava e a tinha em alta conta.

– Também gostaria que a conhecesse. – A chance de falar sobre 
Elizabeth era muito tentadora para ser ignorada. – Ela é uma moça 
encantadora, de cabelos escuros e lindos olhos – seus olhos estão 
sempre brilhando, cheios de vida. Ela é independente, inteligente e 
tem uma personalidade alegre... – Sua voz morreu enquanto 
visualizava a última imagem que tivera dela, mas quando Georgiana 
riu de sua expressão, ele voltou a si.

– Você está apaixonado, irmão?

– Não, não, claro que não! – respondeu apressado. – Só acho que ela 
é uma mulher adorável e charmosa.

– Quando você vai vê-la novamente?

Darcy viera para Londres para convencer Bingley a não se casar com 
Jane e para esquecer Elizabeth, e voltar àquela região não 
contribuiria para nenhum dos dois objetivos.

– Não sei, mas creio que não a verei por um longo tempo. Talvez 



nunca mais.

– Ah – exclamou Georgiana desapontada.

– Não creio que Bingley tenha alguma intenção de voltar a 
Netherfield. É possível até que queira vender a casa, mas isso ainda 
não está certo.

O que provavelmente era verdade. Vendo Bingley tão ausente e 
infeliz durante o jantar, Darcy pensou que seria improvável que ele 
quisesse voltar a Netherfield.

– Ah, então não adiantaria pedir para conhecer Netherfield.

– Não. E já está muito tarde e você, irmãzinha, já deveria estar indo 
para a cama.

Georgiana acatou seu conselho e saiu. Darcy permaneceu sentado 
por um bom tempo antes de seguir o próprio conselho.

_______________________

Eles se acomodaram relativamente rápido. Era raro ficarem 
desocupados – visitas a amigos, negócios a tratar, mas fosse qual 
fosse a atividade, Bingley nunca perdeu o ar de tristeza.

Todas as vezes que sugeriam irem ao teatro ou à opera, Bingley ia 
sem protestar. Normalmente ele não teria paciência para esse tipo de 
coisa e antes deixava bem claro que não queria ir. Agora ele aceitava 
sem reclamar.

Eles tinham amigos a visitar e bailes a freqüentar. Darcy não gostava 
de bailes, mas ia para ver se Bingley melhorava com a companhia de 
outras pessoas. Mas não era o que acontecia. Bingley conversava 
com as jovens, mas era apenas educado. Raramente dançava, 
somente se Darcy e suas irmãs insistissem para que o fizesse.

Darcy tivera esperança de que o envolvimento de Bingley com Jane 
fosse como seus envolvimentos anteriores – curtos e logo esquecidos. 
Mas não era assim. Às vezes pegava Bingley desprevenido, quando 
podia observá-lo mexendo distraidamente no anel que comprara. Ao 
perceber que estava sendo observado, Bingley colocava 
apressadamente o anel de volta em seu bolso.

– Você me odeia, Bingley, por ter-lhe contado? – perguntou ao amigo 
num dia em que se encontravam a sós.



– Mas...? É claro que não, Darcy! Eu nunca poderia odiá-lo...

E isso foi tudo o que disse.

Mas Darcy tinha seus próprios problemas para resolver. Por alguma 
razão, a memória de Elizabeth não o deixava. Se estava lendo um 
livro, repentinamente ele se pegava pensando no que Elizabeth 
estaria fazendo. Ele lia os jornais todos os dias, mas não encontrava 
nenhuma participação do noivado do sr. William Collins, clérigo, e 
srta. Elizabeth Bennet de Longbourn.

Então, um dia ele encontrou a notícia.

Sr. William Collins e srta. Charlotte Lucas de Lucas Lodge.

Darcy fixou os olhos na notícia, sem saber o que pensar. Sentiu-se 
inundado pelo alívio.

Ela não estava casada com aquele clérigo pretensioso! Voltou à razão 
desejando saber por que se sentia aliviado. Não que se importasse 
com o estado civil dela...

Ou se importava?

Um dia, ele tentava manter sua atenção num livro e longe de 
Elizabeth quando ouviu alguém deixando a mansão. Ecoava o som de 
passos percorrendo o hall vagarosamente.

Foi até o patamar ver quem era.

Não podia ver seu rosto, mas dedicara muito tempo à observação 
dessa dama, portanto, soube na mesma hora quem era.

Jane Bennet.

Ficou ali por alguns minutos tamborilando os dedos.

A presença dela em Londres representava um problema. Teria vindo 
para ver as irmãs de Bingley ou o próprio? Deveria avisar Bingley?

Decidiu que não – não achava que o interesse de Bingley tivesse 
esfriado o suficiente para vê-la sem perigo.

Darcy retornou à biblioteca, para seu livro e seus pensamentos sobre 
Elizabeth.



CAPÍTULO 15
O Natal logo chegou. Darcy não viu Jane novamente, embora 
imaginasse que ela estivesse em Londres, provavelmente com seus 
parentes em Cheapside. A srta. Bingley e a sra. Hurst nunca 
mencionaram sua visita, e Darcy tampouco.

O período de festas trouxe mais convites para bailes e reuniões. 
Darcy foi a vários, em parte para animar o amigo, mas também para 
ajudar Georgiana a superar sua timidez. Obteve relativo sucesso em 
ambos os casos.

Sem que percebessem, já era Ano Novo. Darcy decidiu cuidar melhor 
de Georgiana. Mas ele também sabia que deveria haver um herdeiro 
para seu patrimônio e, portanto, resolveu encontrar uma esposa.

Darcy queria, acima de tudo, encontrar alguém que o amasse – não 
por Pemberley ou sua influência, ou seu rendimento anual de dez mil, 
mas por ele mesmo, uma mulher que se casasse com ele mesmo que 
ele fosse um mendigo. Infelizmente tais mulheres eram raras – nunca 
havia encontrado uma e se perguntava se seriam apenas um produto 
de sua imaginação. Darcy encontrara muitas srtas. Bingley em seus 
vinte e sete anos, todas de olho em sua propriedade e seus ganhos, 
sem se importarem com o que ele sentia. Ele já começava a perder 
as esperanças, e provavelmente teria que se resignar em se casar 
com sua prima Anne de Bourgh.

E assim, mais um ano se passara. Bingley voltou ao seu estado 
normal, mas ainda havia traços de tristeza; sua irmã não desistia de 
tentar atrair Darcy.

E o tempo passou.

_______________________

O primo de Darcy veio a Londres em Fevereiro. Estava feliz em vê-lo 
– o coronel Richard Fitzwilliam era muito bem-humorado e não se 
cansava de provocar seu parente mais taciturno.

– Darcy! Como foi sua visita a Hertfordshire? Conheceu alguma 
adorável jovem dama? – foram suas primeiras palavras. 

Darcy riu e lhe serviu uma taça de vinho. Estavam sozinhos na 
mansão – Georgiana saíra para ver seu mestre de música, o sr. e a 
sra. Hurst e Bingley estavam fora e a srta. Bingley saíra sem dizer a 



ninguém aonde iria, mas não parecia muito contente.

– Conheci um grande número de moças, mas somente uma eu julgo 
merecedora do título ‘adorável’.

– Ah, mas isso é uma novidade! Posso perguntar quem é a donzela?

Darcy sorriu para o primo, mas internamente repreendeu-se por se 
colocar nesta situação. O primo não o deixou mudar de assunto; não 
teve, pois, outra alternativa que não a de prosseguir no mesmo.

– É a srta. Elizabeth Bennet. É a segunda de uma família de cinco 
filhas.

Fitzwilliam sorriu. Ao ver que Darcy não continuava, disse:

– E...?

– Ela é bonita, gosta de uma boa conversa, é muito prendada, toca e 
canta muito bem.

– Tão bem quanto Georgiana?

– Não tanto, mas toca sem afetação e com tal facilidade que é um 
prazer ouvi-la.

– Que inusitado! Você admirando uma mulher, Darcy? Está 
apaixonado?

– Por que todos perguntam isso? Não, não estou.

– Bem, Darcy, se é esse o caso, o que você está fazendo aqui em 
Londres? Por que não ficou em Nethrfield para aproveitar a 
companhia da dama?

– Bingley estava começando a se ligar a uma moça e tivemos que vir 
para Londres para convencê-lo do erro de sua escolha.

Fitzwilliam permaneceu calado por um instante.

– Havia grandes objeções a serem feitas à moça, primo – Darcy 
acrescentou ao ver a expressão do primo. – Sua posição, seu 
parentesco, esse tipo de coisa.

– E qual foi a reação de Bingley?

– Não muito boa, mas foi pelo próprio bem dele. O casamento teria 
sido muito inconveniente para ele.



– Ah...

Logo passaram a tópicos mais leves. Darcy ficou aliviado com isso. 
Não queria se lembrar de sua conversa com Bingley, ou da tristeza de 
seu amigo.

– Não se esqueça – temos que visitar a tia Catherine em março.

– Ah, não. A Visita Anual – quando nossa tia insiste com as indiretas 
sobre Anne e eu, horas ouvindo-a falar – não, não me esqueci.

– Sinto pena de você, primo. Essa é a vantagem de ser um filho mais 
novo - não há nenhuma pressão quanto a casamento.

Darcy riu.

– Quando você quer partir?

– No final de março, o que fará com que a visita seja a mais curta 
possível.

– Sim, concordo. Não há nada que nos prenda lá, não é?

– Não, não há.

CAPÍTULO 16
O tempo custou a passar entre a chegada do cel. Fitzwilliam 
(recebida com grande entusiasmo pela maioria) e o dia em que Darcy 
e o primo deveriam partir para Rosings. Durante esse período, por 
várias razões Darcy não foi acometido pela monotonia típica da 
aristocracia.

A primeira era Bingley. Ele estava mais quieto, mais apagado, 
embora fosse bem animado em pequenas reuniões com os amigos. 

A segunda era a srta. Bingley. Não importava o quão educadamente 
ele se desviasse de suas tentativas de lhe ganhar a atenção, ela não 
conseguia perceber que Darcy não tinha nenhum tipo de interesse 
nela.

Sua própria irmã era a terceira. Georgiana ainda se portava muito 
timidamente nos eventos sociais, e embora ele tivesse se proposto a 
fazê-la superar o problema, não tinha coragem de forçá-la.

O cel. Fitzwilliam foi também uma distração. Seu jeito brincalhão era 



um alívio, por vezes, diferente da formalidade e o respeito com que 
todos tratavam Darcy, embora ele às vezes desejasse que Fitzwilliam 
tivesse um pouco mais de respeito por ele.

E por último, mas não menos importante, havia Elizabeth Bennet.

Ao contrário das outras, ele não conseguia evitar esta distração. 
Onde quer que fosse, o que quer que fizesse, ela o seguia. Era muito 
agradável ter algo por que sorrir num período de pouco ânimo. Se 
estava lendo, ele a via sentada numa cadeira próxima a ele, 
enrodilhada com uma das obras favoritas de Darcy. Nos bailes, ele a 
imaginava lá também. Ela dançava com ele e Darcy experimentava o 
choque agradável que sentira quando suas mãos se tocaram. Mas 
depois de um tempo, isso o aborrecia um pouco.

Numa das vezes, ele estava esgrimindo com o cel. Fitzwilliam. Por 
alguma razão,seu pensamento o remeteu a uma das conversas com 
Elizabeth que se assemelhavam a disputas de esgrima. Ataque, 
parada, resposta – era muito similar, mas usando palavras no lugar 
de espadas.

De repente, a arma foi arrancada de suas mãos e caiu com um 
estrondo no chão.
Fitzwilliam o olhava curioso.

– Ora, Darcy, isso é bem estranho. Você nunca se deixa vencer com 
apenas dois ataques. Está preocupado com alguma coisa?

– Não...nada importante.

– Não tente negar, primo. Qual é o problema? Talvez seja a sua 
Elizabeth Bennet de quem está sempre a me falar. Raramente você 
passa um dia sem mencioná-la pelo menos uma vez. Estou certo?

Baines os interrompeu, pedindo-os para desocupar a área para os 
oponentes seguintes. Darcy aproveitou a oportunidade para escapar 
ao incômodo interrogatório. Não queria mentir, mas tampouco 
gostaria de contar a verdade ao primo.

Finalmente, na manhã em que partiriam, Darcy se deu conta de que 
sua obsessão por Elizabeth passara de irritante a perturbadora.

Acordou naquela manhã e permaneceu na cama por algum tempo, 
armando-se de coragem para enfrentar a visita. Ele gemeu – não 
haveria ninguém além de sua tia, sua prima e a preceptora desta. Na 
verdade, haveria também aquele clérigo tolo que morava nas 
proximidades, o primo de Elizabeth.



Ao pensar em Elizabeth, ele inconscientemente voltou o olhar para o 
espaço vazio ao seu lado na cama.. Por um breve momento ele a 
imaginou deitada ali, os cachos escuros espalhados sobre o ombro e 
um leve sorriso em seu rosto enquanto dormia placidamente.

Assombrado, Darcy levantou-se da cama e disparou pelo quarto.

– Saia da minha cabeça! – ele gritou para as paredes inertes.

O que há de errado comigo? Pensou consigo mesmo. Por que ela 
domina meus pensamentos assim? Vim para Londres para esquecê-la 
e mesmo assim meus pensamentos se voltam para ela com mais 
freqüência!

Zangado, mais consigo mesmo por sua falta de controle que com a
própria moça, deixou-se cair numa cadeira, pensativo. 

Alertado pelo barulho, um criado abriu a porta para perguntar se seu 
patrão precisava de alguma coisa.

– Não! Me deixe em paz!

Aterrado, o homem saiu. Darcy ouviu os passos apressados 
desaparecendo rapidamente e fixou seu olhar na lareira.

Alguns minutos mais tarde, ouviu-se uma batida firme à porta outra 
vez.

– Quem é? – grunhiu Darcy.

– Sou eu – disse seu primo. Sem fazer cerimônia, o coronel abriu a 
porta e entrou.

– Darcy, você está doente? Meu Deus, não está nem mesmo vestido! 
Temos que sair em meia hora se quisermos chegar a Rosings a 
tempo.

Darcy não respondeu.

– Você não pode fugir de suas obrigações, primo. E você tem uma 
obrigação a cumprir com lady Catherine. Ela é da família.

Darcy suspirou, sentindo que suas obrigações pesavam sobre ele 
como chumbo. Obrigações. Tinha obrigações com a família, 
obrigações com as propriedades, obrigações com Bingley e muitas 
mais. A lista se estendia infinitamente.

Quando poderei cumprir minhas obrigações comigo mesmo?



Ele suspirou.

– Não, não me esqueci. – Darcy se levantou e encarou o primo. –
Estarei com você lá embaixo em dez minutos.

Fitzwilliam assentiu e saiu, fechando a porta.

Darcy pegou as roupas que o criado havia separado para ele.

_______________________

Oito minutos depois, Darcy já descia as escadas em direção à porta. 
Lá, observou Bingley e seus parentes e Georgiana esperando nos 
degraus para lhes dizer adeus.

Fitzwilliam dava ordem aos criados para colocarem a bagagem na 
carruagem.

A srta. Bingley foi a primeira a se despedir, o que não era de se 
surpreender.

– Bem, então o senhor passará algum tempo com suas parentes? 
Desejo-lhe uma boa viagem.

– Obrigado.

– E voltará logo? 

– Espero que sim.

– Sei que ficarei... ficaremos muito tristes sem sua companhia. E a do 
coronel – acrescentou apressada.

O sr. e a sra. Hurst simplesmente lhe desejaram felicidades; ele sabia 
que Bingley seria o único de quem ele sentiria falta além de 
Georgiana. Prometeu ao amigo e à irmã que lhes escreveria com 
freqüência e, então, o coronel se juntou a ele em sua despedida.

O tempo urgia que iniciassem logo a viagem e, portanto, eles 
entraram na carruagem e saíram na direção de Kent.

Darcy e o cel. Fitzwilliam passaram o tempo de forma agradável na 
maior parte da viagem.

– Cheguei a lhe dizer que o cel. Foster estava em Hertfordshire?



– Não, não disse, Darcy – respondeu. – Como ele estava?

– Bem de saúde. Casou-se há pouco tempo, você sabia?

– O velho Rudolph Foster, casado? Essa é certamente uma novidade! 
E como está se saindo com o casamento?

– Acho que muito bem. – Fez uma pausa. – Wickham se alistou em 
seu regimento.

– Se alistou!? Desejo boa sorte a Foster com ele. Deus sabe o 
canalha sujo que é aquele homem. Espero que você tenha 
conseguido suportar a presença dele na cidade.

– Acho que me saí bem. Só o vi rapidamente – tive medo que ele 
fosse ao baile que Bingley ofereceu, mas ele não apareceu.

– Sorte dele não ter ido. Sei do que você é capaz, Darcy, quando está 
muito zangado.

Darcy deu um sorriso amargo para o primo.

– Sim.

Ficaram em silêncio por um momento antes que Darcy olhasse para 
fora, querendo saber quanto tempo ainda levariam até Kent.

– Não creio que falte muito.

Darcy concordou e se recostou novamente.

Kent – ainda mais longe de Hertfordshire e de sua interessante 
residente.

Talvez conseguisse, por fim, tirá-la da mente.

CAPÍTULO 17
Eles chegaram a Rosings naquela mesma tarde. Ao passar por uma 
residência situada numa das estradas próximas, observaram um 
homem de porte grande vestido como um clérigo. Não podiam ver 
seu rosto que estava escondido pela exagerada reverência que o 
homem lhes prestava.

– Mas quem é aquele sujeito? – perguntou o cel. Fitzwilliam – e o que 
ele faz naquela posição ridícula?



Embora o rosto do homem não estivesse visível, Darcy sabia quem 
ele era.

– Acredito que seja o pároco da tia Catherine, um tal de sr. William 
Collins.

– Ele se comporta sempre assim na presença dela?

– Não sei, mas vamos descobrir logo. 

Dez minutos mais tarde eles já se encontravam na sala de estar em 
Rosings com lady Catherine, a filha e a preceptora desta.

– É maravilhoso vê-los novamente, meus caros sobrinhos. Sentimos 
tanto a falta de vocês! Anne, especialmente, tem sentido sua falta, 
Darcy. – Disse lady Catherine.

Darcy revirou os olhos sutilmente, o que não passou desapercebido 
ao cel. Fitzwilliam. Olhou compassivo para o primo. 

– Tenho certeza que sim, tia. O que tem feito em nossa ausência? –
disse o coronel, habilmente mudando de assunto.

– Ah, não tenho estado completamente sem companhia, Fitzwilliam –
ela respondeu. – Embora não sejam de nosso nível social, são bem 
interessantes. Meu pároco se casou recentemente. A irmã e uma 
amiga da esposa têm vindo me visitar e os tenho convidado com 
freqüência.

– Com quem ele se casou? – indagou Darcy, já sabendo ser a srta. 
Charlotte Lucas.

– Com uma certa srta. Lucas de Hertfordshire. O sr. Collins a 
conheceu quando visitava parentes naquela vizinhança. O pai da sra. 
Collins veio nos ver, um tal sir William Lucas. Já se foi, mas a irmã 
dela, a srta. Maria Lucas, e a amiga, srta. Elizabeth Bennet ainda 
ficarão por aqui algum tempo.

Darcy empertigou-se na cadeira e olhou para a tia.

– Quem é a amiga da sra. Collins? – perguntou abruptamente.

– Uma certa srta. Elizabeth Bennet. Creio que é também prima do sr. 
Collins.

Darcy não ouviu mais nada, levantou-se e andou até a janela. Olhou 
fixamente para o jardim abaixo. Sentiu que o cel.Fitzwilliam o 



observava de maneira estranha, mas não lhe deu atenção.

Ela está aqui?? Sua mente repetia sem acreditar. Ela está aqui, 
próxima a Rosings! Ainda vai ficar algum tempo e não está casada??

Sua mente gerava um turbilhão de pensamentos. Ele tinha que vê-la!

Um criado entrou, anunciando a chegada do sr. Collins.

O homem não mudara desde que Darcy o vira pela última vez. Ainda 
parecia baixo, um pouco gordo, suado, e sua bajulação tomava ainda 
maior vulto, se é que isso era possível, na presença de sua 
benfeitora.

– Minha senhora, assim que eu soube que seus magníficos parentes 
haviam chegado, vim imediatamente para lhes apresentar os meus 
respeitos. Conheci previamente o sr. Darcy, fico honrado em dizer, 
em Hertfordshire. Com o excelente cel. Fitzwilliam ainda não me 
havia encontrado, mas devo dizer que muito me apraz vê-lo.

O homem inclinou-se exageradamente diante de ambos.

Darcy olhou para o primo, sorrindo ao observar a expressão de 
incredulidade em seu rosto.

– E permitam-me também dizer em nome de minha família que 
estamos muito satisfeitos de que estejam visitando sua ilustríssima 
tia...

– Então deixe-nos agradecer suas parentes pessoalmente – disse o 
coronel. Havia uma certa ansiedade em seu primo que Darcy não 
pode deixar de perceber. – Vamos, homem, por que não vai na frente 
para lhes avisar de nossa ida? Nós iremos em seguida?

O sr. Collins parecia querer morrer e se encontrar com o Criador caso 
os honoráveis visitantes realmente pisassem em sua humilde 
morada.

O coração de Darcy batia acelerado. Ele a veria depois de todos estes 
meses!

– Ó, naturalmente, senhor, eu ficaria extremamente honrado com a 
sua...

Lady Catherine fez um gesto que o fez parar de falar.

– Estou extremamente descontente – não há nenhuma razão para 
que vocês o façam, Fitzwilliam. Não há ninguém de nossas relações 



por lá que façam a viagem valer a pena. Darcy concorda comigo, não 
é?

Darcy virou-se para encará-la.

– Ao contrário, senhora. Gostaria de agradecer a essas pessoas que 
foram tão atenciosas, entretendo-a antes que nós chegássemos.

Suas palavras devem ter surpreendido sua tia, pois esta não 
pronunciou uma só palavra por inteiros dez minutos, tempo suficiente 
para que os dois homens pegassem suas cartolas e saíssem.

O sr. Collins disparara na frente. Darcy podia ver que o homem não 
era exatamente um atleta – já diminuía o ritmo antes de completar 
vinte passos. Mas ele estava decidido a chegar lá antes de Darcy e 
Fitzwilliam e logo já não se podia mais avistá-lo.

Os dois homens o seguiram sem pressa.

– Ora, Darcy, este é um prazer inesperado! Finalmente vou conhecer 
a famosa srta. Elizabeth Bennet.

– É, uma grande surpresa – Darcy respondeu de maneira ausente.

Sua mente ainda não havia absorvido o fato de que ela estava lá, a 
uma curta distância, possivelmente ainda mais perto do que estivera 
em Hertfordshire. Perguntou-se a si mesmo – continuaria a mesma? 
Teria mudado de alguma forma?

A reitoria de Hunsford surgiu à sua frente, e o sr Collins os esperava 
ofegante na porta, convidando-os a entrar em sua humilde habitação. 

_______________________

Darcy sentou-se no sofá. Mal notou o sr. Collins tomando um assento 
próximo a ele, ou a sua esposa e sua cunhada. Toda a sua atenção 
estava voltada para Elizabeth.

Assim que as apresentações foram feitas, o cel. Fitzwilliam sentou-se 
ao lado de Elizabeth e iniciou a conversação.

– Estou contente de finalmente conhecê-la, srta. Elizabeth – ele 
disse. 

– Finalmente, senhor? – indagou Elizabeth.



– Bem, tenho ouvido muita coisa a seu respeito, e nenhum dos 
elogios foi exagerado, eu lhe asseguro.

Claro que não.

Ele a fitava. Ela não mudara. Continuava adorável – seus olhos 
estavam ainda mais bonitos, talvez um pouco tristes. Ela sorriu para 
o primo dele – e Darcy sentiu uma onda de emoções que nunca 
sentira antes.

– Eu acredito que o sr. Darcy seja o meu mais severo crítico.

Por que ela pensa assim? Não há nada a criticar nela!

– Espero que possamos encontrá-la com freqüência em Rosings –
prosseguiu o coronel após uma pequena pausa. – Adoro uma boa 
conversa.

– E o senhor não a tem em Rosings Park? – perguntou a moça.

– Bem, minha tia é realmente muito prolixa, raramente deixa espaço 
para uma resposta. Meu amigo ali – disse, indicando Darcy – mal fala 
uma palavra quando vem a Kent, embora seja muito animado em 
outros ambientes. – Fitzwilliam se inclinou um pouco à frente, 
aproximando-se da companheira. Darcy resistiu à urgência de 
interrompê-los.

– Ninguém toca, ninguém canta. Fiquei sabendo que a senhorita toca 
e canta, srta. Bennet.

– Um pouco, e muito mal – não quero que o senhor crie expectativas.

Por que é tão modesta? Você toca muito bem, como disse várias 
vezes ao meu primo.

– Tenho certeza de que está sendo modesta, mas qualquer ajuda 
seria bem-vinda – contestou Fitzwilliam.

De repente, Elizabeth olhou diretamente para Darcy e perguntou a 
seu primo:

– O senhor sabe me dizer por que o sr. Darcy me olha tão 
fixamente?”

O silêncio acolheu a pergunta. Darcy ficou horrorizado de haver sido 
descoberto em sua atividade, e torceu fervorosamente para que seu 
primo não respondesse.



Concluiu que a conversa havia ido longe demais. Eles não tinham o 
direito de falar sobre ele.

Darcy se levantou e caminhou vagarosamente até eles. Postou-se 
diante deles e dirigiu a palavra a Elizabeth. A sala estava em silêncio.

– Estimo que sua família esteja bem de saúde?

Uma pergunta segura e neutra, embora ele desejasse poder dizer 
algo mais... íntimo.

– Sim, obrigada – foi a resposta de Elizabeth, que lhe lançava um 
daqueles olhares indecifráveis que o intrigavam tanto.

Ele não se distanciou, perguntando-se se ela diria algo.

Ela disse - mas não fez a pergunta que ele esperava.

– Minha irmã está em Londres já há três meses. Acaso o senhor não 
a viu por lá?

Como ela sabe que eu a vi?

Ele recuperou o controle de seu turbilhão interno – ela não sabia, 
estava simplesmente indagando. Mas de forma alguma ele lhe 
contaria a verdade – e Darcy foi obrigado a mentir.

– Não... não tive esse prazer.

Dizer mentiras, mesmo que fosse uma tão pequena, o deixava 
incomodado. 

Afastou-se na direção da janela para esconder seu desconforto.

– O sr. Darcy e eu, como pode ver, não somos muito bons amigos.

– Ora, estou muito surpreso de ouvir isso – respondeu o coronel.

– Por que estaria? Eu sempre acreditei em primeiras impressões, e o 
apreço dele, uma vez perdido, é para sempre.

Darcy olhou-a de soslaio. Suas próprias palavras, jogadas em sua 
cara.

– Como vê, é um caso perdido, não acha, cel. Fitzwilliam? – concluiu 
Elizabeth.

Darcy estava confuso com as palavras dela. O que pensava dele?



Nada demais aconteceu depois disso. Darcy observou Elizabeth e seu 
primo conversarem e rirem. Às vezes o contemplavam, enfurecendo-
o por ser o objeto de seus comentários.

Ao anoitecer, os dois cavalheiros voltaram a Rosings.

_______________________

– Esta foi uma tarde agradável, não foi, Darcy? – suspirou o coronel 
no escritório em Rosings. – A srta. Bennet é uma mulher 
maravilhosa, você não concorda?

– Você parece ter-se dado muito bem com ela – ele disse 
reservadamente.

– Fiquei surpreso dela ter dito que vocês não são muito amigos. Pelo 
que você me contou, tive a impressão de que fossem.

– As informações podem induzir a erros, Fitzwilliam.

– A irmã dela estava na cidade? Como eu não a vi?

– Londres é uma cidade enorme, primo. Encontrar uma pessoa no 
meio de milhões de outras é pouco provável.

– Verdade.

Sentaram-se em silêncio – um se lembrando do charme da 
companheira, o outro extremamente confuso, arrasado e...

Darcy não sabia bem o que estava sentindo. Era algo que nunca 
havia sentido antes, mas não era muito bom em relação ao primo. 
Também envolvia Elizabeth – ela estava bem no meio.

Darcy foi para a cama tentar organizar a confusão de sentimentos 
que o afligia.

CAPÍTULO 18

Darcy despertou, nem um pouco mais próximo de ter compreendido o 
emaranhado de emoções que o dominava, do que estivera na noite 
anterior. Decidiu dar uma volta por seu caminho favorito. Talvez o ar 
fresco o ajudasse a pensar.



O passeio foi pelo pequeno bosque que ladeava o parque, onde havia 
um caminho coberto que ninguém parecia valorizar a não ser ele 
próprio, e onde se sentia a salvo do escrutínio das pessoas.

Cavalgou perdido em seus pensamentos. O fato de Elizabeth estar 
tão próxima a Rosings era um choque. Se era agradável ou doloroso 
ele ainda não sabia, embora estivesse inclinado a admitir a primeira 
alternativa.

Mas a presença dela não o ajudaria a manter o controle – sempre que 
estava perto dela, precisava de todo seu autocontrole para não agir 
de forma irrefletida.

Repentinamente, ao sair da aléia de árvores, ele a viu.

Elizabeth estava com um vestido branco de musselina, a blusa 
coberta por um casaco cor de canela. Seus olhos se fixaram em 
Darcy, surpresos, contornados por seus cachos escuros e seu chapéu.

Ela estava linda a ponto de lhe tirar o fôlego, sua forma emoldurada 
pelo verde das árvores. Ele puxou as rédeas e devolveu o olhar.

A moça fez uma pausa em sua caminhada e cruzou as mãos em 
frente ao próprio corpo. Ela não falou.

Talvez fosse melhor, já que Darcy não conseguia pronunciar uma 
palavra. Uma parte de seu cérebro sugeriu que fosse embora antes 
que ele dissesse algo de que se arrependeria mais tarde. Esporeou 
seu cavalo, colocando-o em movimento, e pesaroso, afastou-se 
lentamente.

Assim que deixou o bosque para trás, começou a galopar de volta à 
mansão.

No momento em que chegou, viu que o primo se preparava para sair.

– Onde você vai, primo? – ele indagou.

– Vou à reitoria novamente. Pretendia ir mais cedo, mas a srta. 
Bennet disse que geralmente sai para caminhar sozinha pelo parque, 
então combinei que iria visitá-la mais tarde.

Darcy resistiu ao impulso de segurar o coronel para impedi-lo de ir. 
Ver os dois tão à vontade na companhia um do outro não era nada 
agradável para ele.

Mas por quê? Ele pensou. Ela não lhe deve satisfação por conversar 
com outro homem que não seja você.



Não obtendo nenhuma resposta do primo, o cel. Fitzwilliam deixou a 
mansão, assobiando uma melodia alegre.

Isto significava que Darcy teria que passar a maior parte do dia com 
a tia e a prima.

– E então a minha querida Anne disse a ela que não era apropriado 
que ela fosse sozinha à loja. Uma dama, eu sempre digo, deve estar 
sempre acompanhada de uma mulher mais velha, ou algum 
conhecido – concluiu lady Catherine.

Ninguém se manifestou. Eles estavam sentados ali, conversando, por 
quase duas horas desde o almoço. Mas como Darcy não se sentia 
propenso a falar, sua prima muito menos, lady Catherine se 
encarregou da tarefa. O cel. Fitzwilliam ainda não havia retornado e 
Darcy dizia a si mesmo que não devia ir atrás dele para mandá-lo 
voltar. 

Ouviu-se o som de passos no hall e Darcy se levantou para 
interceptar o primo antes que sua tia o fizesse.

– Ora, Darcy, como vão as coisas? Que assunto era esse entre você e 
tia Catherine que o deixou tão ansioso para me ver?

– Coisas demais para repetir. Podemos nos desculpar e ir para o 
escritório?

Fitzwilliam concordou e eles passaram rapidamente pela sala para 
pedir licença.

Entraram no escritório raramente usado, e o coronel se sentou 
enquanto Darcy preferiu se postar próximo ao console da lareira.

– Então o que fez na reitoria? – perguntou Darcy, tentando esconder 
a dimensão de sua curiosidade.

– A maior parte do tempo conversei com a srta. Bennet. Me diverti 
muito.

– E sobre o que falaram?

– Muitas coisas; a família dela, música, vários livros, até mesmo 
política. Ela é uma moça muito interessante.

– E foi só isso? – insistiu. Darcy queria saber se a conversa havia sido 
em algum aspecto similar às que ele próprio tivera com Elizabeth.



– Bem, devo confessar que você foi o assunto por um bom tempo, 
introduzido por ela.

Darcy se voltou para encarar o primo.

– Ela quis falar sobre mim? – perguntou incrédulo.

– Claro. E foi muito interessante – disse o coronel, rindo. – E 
pretendo voltar amanhã para continuar a ‘nossa conversa’.

O quê? De novo?

– Primo, não creio que seja sensato você criar algum tipo de vínculo 
com a srta. Bennet – ele declarou.

– Ora, e por que não?

– Pela posição dela na sociedade – ela não herdará nada da 
propriedade de seu pai, nem tem qualquer fortuna.

– Só por isso? – riu Fitzwilliam. – Eu já sabia disso, e não, eu não 
tenho nenhum ‘plano’. Filhos mais novos podem se casar com quem 
quiserem, lembra?

Darcy concordou.

– Então foi apenas por uma questão prática que você me alertou? –
Ele riu novamente, levantando-se e abrindo a porta. – Se não fosse 
isso, eu poderia pensar que você está com ciúmes, Darcy.

Ele deixou o aposento, fechando a porta atrás de si, deixando Darcy 
rígido em frente à janela. O último comentário de Fitzwilliam ecoava 
repetidamente.

“Eu poderia pensar que você está com ciúmes, Darcy.”

Ciúmes! Era exatamente o que estava sentindo. Era assustador –
quase o fazia querer mal ao primo.

Mas se estou com ciúmes de Fitzwilliam por Elizabeth lhe dar 
atenção, então o que estou sentindo por ela? Seus pensamentos 
corriam.

A resposta estava em seu coração. Estivera lá por muitos meses, 
embora não tivesse consciência disso antes.

Ele a amava.



No momento em que percebeu isso, um sentimento de paz tomou 
conta dele. Depois de tanto tempo, ele finalmente admitira. Suspirou, 
visualizando a imagem dela que vira naquela manhã. 

Então seu lado racional tomou a dianteira novamente e o inquiriu.

Você está apaixonado. E agora, o que pretende fazer?

Darcy não sabia.

CAPÍTULO 19

Durante o café da manhã, no dia seguinte, o cel. Fitzwilliam 
expressou sua intenção de visitar a reitoria novamente, o que 
ocasionou um interrogatório por parte de lady Catherine e silêncio por 
parte dos dois primos, uma porque não tinha o mínimo interesse e o 
outro porque tinha muito.

Agora que ele sabia o que sentia em relação à Elizabeth e seu primo, 
Darcy tentava controlar esses sentimentos. Controlar os ciúmes que 
sentia do coronel não era difícil – tudo o que precisava fazer era se 
lembrar de que se tratava de seu primo, e de tudo que Fitzwilliam 
havia feito por ele ao longo dos anos e que sentir ciúmes de um 
parente não era digno de um cavalheiro.

Quanto ao seu... amor por Elizabeth, bem, isso era um pouco mais 
difícil. Lembrava-se de como a tinha visto na manhã anterior, e se 
perguntava se ela estaria lá hoje outra vez. Sentia-se como se não 
pudesse passar um dia sem ver seu belo semblante, ou ficaria 
extremamente infeliz.

Mas não estava dentro dos limites da correção um cavalheiro como 
ele sair intencionalmente em busca de uma dama. Determinou a si 
mesmo, então, que não desse vazão ao seu desejo.

Vinte minutos mais tarde já se encontrava, porém, no mesmo lugar 
em que a vira no dia anterior, dizendo a si mesmo que estava 
simplesmente caminhando pela sua própria saúde. Se por sua saúde 
física ou mental, ele não sabia.

Lá estava ela.

Elizabeth caminhava pela vereda, observando a copa das árvores 
acima de sua cabeça. Não notou a presença de Darcy até que 
estivesse a poucos passos dele. Só então ela se virou para trás e, ao 
vê-lo, parou e franziu ligeiramente as sobrancelhas.



– Bom dia, srta. Bennet – Darcy a cumprimentou elevando a cartola.
– Sr. Darcy – respondeu sem muita emoção – Bom dia.

Ela meneou a cabeça num pequeno cumprimento e fez menção de 
continuar sua caminhada.

– Espero que esteja bem – ele acrescentou sem conseguir pensar em 
outra coisa para dizer.

Por que cada vez que fico a seu lado minha língua parece perder a 
mobilidade?

– Estou muito bem, obrigada.
– E sua família?
– Eles também estão bem, pelo que minha irmã me diz em suas 
cartas.

Um silêncio incômodo se fez depois disso, quebrado apenas pelo 
gorjeio dos pássaros a voar acima eles.

– Sempre vem caminhar no parque? – ele indagou.
– Com razoável freqüência. Sempre que sinto necessidade de estar 
só, venho aqui. Este passeio é talvez meu retiro favorito.

Darcy desejava dizer que aquele passeio era também o seu favorito, 
que usava na intenção de escapar aos interrogatórios de sua tia, mas 
não conseguiu comandar sua língua.

Elizabeth passou por ele sem olhar para trás. Darcy alterou sua 
posição e caminhou a seu lado. Ela lhe lançou um olhar de 
estranhamento, mas não protestou.

– Sou levado a crer que gosta de caminhadas solitárias? – ele 
insistiu, olhando-a. Após alguns momentos, relutantemente forçou 
seus olhos a se moverem em outra direção. 
– Sim, de fato gosto.
– Mesmo no campo após a chuva? – ele continuou, referindo-se à sua 
caminhada até Netherfield. Na época ele achara chocante – agora, 
tudo de que se lembrava era de sua adorável aparência quando a 
encontrara no jardim.

Com este comentário, ela o encarou por detrás de seus cachos 
escuros. Ele tentou avaliar os pensamentos dela, sem sucesso.

– Se as circunstâncias forem justificáveis, e acredito que a saúde de 
uma irmã é certamente justificável. Mas suponho que o senhor tenha 
uma opinião diferente.



– Talvez.

Darcy, naturalmente, não queria explicitar sua admiração por ela.

Chegaram ao portão da paliçada próxima à reitoria. E ali Darcy a 
deixou.

Nenhum dos dois disse adeus, e para ser sincero, Darcy estava 
aliviado de não estar mais na presença dela, que já fazia estragos no 
ritmo de seu coração.

_______________________

O que eu faço, o que eu faço? pensou Darcy mais tarde já em seu 
quarto. Era de admirar que o chão não estivesse gasto com o seu ir e 
vir.

O cel. Fitzwilliam já havia saído quando ele retornou da caminhada no 
parque de Rosings. Darcy se sentia grato de que o primo tivesse 
saído antes que ele pudesse fazer alguma coisa para impedi-lo, mas 
por outro lado, zangado porque o primo fora novamente à reitoria. 
Sua sensatez, no entanto, lhe dizia que seu primo tinha todo o direito 
de ver Elizabeth.
Sentou-se na cama e colocou a cabeça entre as mãos. Ele sabia que 
a amava, e estava surpreso e assustado ao perceber com que 
intensidade, mas não tinha idéia do que fazer.

Pelo resto da semana continuou indo ao passeio, mas não mais a 
encontrou. O cel. Fitzwilliam zombou de seu repentino entusiasmo 
pelo exercício e lady Catherine também notou seus desaparecimentos 
diários pela manhã. Ele evitou todas as interpelações com algum 
sucesso, embora se tornasse mais difícil com o passar da semana.

Os residentes e visitantes de Hunsford não foram convidados a 
Rosings a semana inteira, forçando os dois homens a suportar noite 
após noite a companhia da tia. Darcy sabia não ser apropriado 
desgostar de seus parentes, mas sua tia era uma exceção.

Finalmente, no domingo de Páscoa, lady Catherine convidou todos 
para jantar em Rosings (após a insistência do cel. Fitzwilliam).

Na igreja, Darcy julgou o sermão do sr. Collins longo, pomposo e, 
francamente, entediante. Por causa da insistência de sua tia em 
manter a hierarquia social, eles se sentaram na parte da frente da 
igreja, enquanto a sra. Collins, a irmã dela e a amiga se sentaram 
várias fileiras atrás dos membros mais importantes da comunidade. 



Darcy concordava com a tia quanto a preservar a distinção 
hierárquica, mas ainda assim desejava ter podido sentar-se mais 
perto de Elizabeth.

Seus pensamentos e dúvidas o haviam infernizado a semana inteira. 
Ele queria ter podido se confessar e buscar conselhos, mas 
definitivamente não se confessaria naquela paróquia. A possibilidade 
de exprimir seus pensamentos mais íntimos ao sr. Collins era 
impensável.

Após o término da celebração, lady Catherine encarregou o cel. 
Fitzwilliam de convidar o sr. Collins e suas parentes a irem a Rosings. 
O convite foi imediatamente aceito e no horário combinado o grupo 
chegou e se reuniu a eles na sala de visitas. 

Assim que entraram, Darcy teve que se esforçar para manter o 
controle e não mostrar nenhuma preferência especial em relação à 
Elizabeth. Foi uma tarefa difícil, pois seu coração pedia o contrário. 
Lady Catherine os recebeu com cortesia, mas era evidente que a 
companhia deles só era aceitável quando não podiam convidar 
ninguém mais; ela, na verdade, quase monopolizava os sobrinhos, 
falando com eles, especialmente com Darcy, muito mais do que com 
qualquer outra pessoa na sala. Darcy sentiu-se particularmente 
irritado com isso, pois queria ter a liberdade de conversar com 
Elizabeth.

O cel. Fitzwilliam parecia realmente feliz em vê-los; qualquer coisa 
era um alívio bem-vindo quando estava em Rosings. Não havia muito 
que se fazer na casa da tia e Darcy pôde perceber que o primo estava 
razoavelmente entediado e procurava minimizar esse tédio com as 
visitas à reitoria.

Mas ele bem que podia encontrar outras formas de se distrair que 
não fosse na companhia de Elizabeth.

Fitzwilliam estava nesse mesmo momento sentado ao lado dela, 
conversando de maneira tão agradável, com tanta animação e 
fluência, que chamou a atenção até mesmo de lady Catherine, além 
da de Darcy, cuja resistência em não interromper o casal era 
admirável. Lady Catherine, entretanto, não pode se conter, 
chamando-os:

– O que é que você está dizendo, Fitzwilliam? Sobre o que estão 
falando? O que você está contando para a srta. Bennet? Deixe-me 
ouvir o que é.

– Estamos falando sobre música, senhora – ele disse quando já não 
pode mais evitar uma resposta.



– Sobre música! Então falem mais alto. De todos os assuntos, esse é 
o que mais me agrada. Devo participar da conversa se o assunto é 
música. Há poucas pessoas na Inglaterra, suponho, que gostem mais 
de música do que eu, ou que tenham um gosto mais apurado que o 
meu. Se eu tivesse aprendido, eu seria uma virtuose. Assim como 
Anne, se a saúde dela tivesse permitido que ela estudasse. Estou 
certa de que ela tocaria admiravelmente bem.

Darcy tentou não rir do discurso da tia.

– E como se sai Georgiana, Darcy?

Darcy falou com entusiasmo da habilidade da irmã. 

– Fico muito feliz em ouvir tal relato e, por obséquio, diga-lhe que ela 
nunca poderá se sobressair se não praticar muito.

– Asseguro-lhe, tia – ele contestou – que Georgiana não precisa de 
tal conselho. Ela pratica com muita constância.

– Melhor assim. O exercício nunca é demais; e quando eu lhe 
escrever uma próxima carta, recomendarei que nunca o negligencie. 
Sempre digo às mocinhas que não há excelência que seja 
conquistada sem a prática constante. Já disse à srta. Bennet várias 
vezes que ela jamais tocará realmente bem a não ser que pratique 
mais; e como a sra. Collins não tem um instrumento, ela está 
convidada, como já lhe disse outras vezes, a vir todos os dias a 
Rosings e estudar no piano do quarto da Sra. Jenkinson. Assim ela 
não atrapalharia ninguém, naquela parte da casa.

Darcy se sentiu embaraçado pela falta de tato e educação da tia e 
nada respondeu.

Só porque é de uma classe superior, não quer dizer que a senhora 
possa se comportar dessa maneira com eles.

O sr. e a sra. Collins não fizeram outra coisa além de elogiar lady
Catherine e seus parentes e a srta. Lucas não disse uma palavra. 
Anne de Bourgh ficou em silêncio a maior parte da noite, exceto 
quando levantou seu lenço até o rosto para espirrar e tossir por trás 
dele.

O cel. Fitzwilliam lembrou a Elizabeth que ela lhe havia prometido 
tocar para ele; ela se sentou imediatamente ao piano. Ele puxou uma 
cadeira para perto dela. Darcy lançou um breve e furioso olhar na 
direção do primo, mas logo se controlou. Lady Catherine ouviu a 
metade de uma canção e logo recomeçou a falar com o sobrinho até 



que este se afastou dela. Movendo-se com sua habitual maneira 
firme e compassada na direção do piano, Darcy se posicionou de 
forma a poder contemplar o rosto da bela pianista, assim como a 
interromper qualquer conversa íntima que Elizabeth e seu primo 
estivessem mantendo. Elizabeth percebeu o que ele estava fazendo, 
e na primeira pausa que se fez, virou-se para ele com um sorriso 
malicioso, e disse:

– O senhor está querendo me assustar, sr. Darcy, vindo até aqui para 
me ouvir? Mas eu não ficarei alarmada, apesar de sua irmã tocar tão 
bem. Minha obstinação impede que eu me deixe levar pelo medo que 
queiram me causar. Minha coragem aumenta quando tentam me 
intimidar.

Intimidá-la? E por que eu faria isso?

– Não vou dizer que a senhorita está enganada – ele respondeu –
porque não acredito que esteja mesmo pensando que eu tenha 
qualquer intenção de assustá-la; tenho o prazer de já conhecê-la há 
tempo suficiente para saber que a senhorita acha muito divertido 
fazer, ocasionalmente, declarações que não correspondem à sua 
verdadeira opinião.

Elizabeth riu abertamente e disse ao cel. Fitzwilliam:

– Seu primo pode lhe dar uma idéia detalhada sobre mim, e o 
ensinará a não acreditar numa só palavra que eu diga. Não tenho 
mesmo sorte de encontrar uma pessoa tão capaz de expor meu 
verdadeiro caráter em uma parte do mundo onde eu esperava gozar 
de algum crédito. Deveras, sr. Darcy, não é nem um pouco generoso 
de sua parte mencionar todos os meus pontos negativos que ficou 
conhecendo em Hertfordshire – e permita-me dizer, muito pouco 
político também, porque me incita a uma retaliação, e o que vier à 
tona poderá chocar seus parentes.

Eu duvido. Acredito que eu tenha sempre agido, e sempre o farei, de 
maneira apropriada em relação às pessoas, e especialmente em 
relação a você, Elizabeth.

– Eu não tenho medo de você – disse Darcy, sorrindo.

Como posso ter medo de alguém que admiro tanto? Às vezes Darcy 
ainda relutava em admitir o fato de que a flecha do cupido finalmente 
o havia acertado.

– Por favor, deixe-me escutar que acusações tem contra ele –
exclamou o cel. Fitzwilliam. – Gostaria de saber como ele se 
comporta entre estranhos.



– Pois o senhor as ouvirá – mas prepare-se para ouvir algo terrível.

Darcy tentou pensar no que poderia ser tão terrível, mas não 
encontrou nada.
– A primeira vez que o vi em Hertfordshire, o senhor deve saber, foi 
num baile – e nesse baile, o que o senhor acha que ele fez? Dançou 
apenas quatro danças! Sinto muito causar-lhe esta dor, mas foi isso o 
que aconteceu. Ele dançou apenas quatro danças, embora não 
houvesse cavalheiros suficientes; e pelo que sei, mais de uma moça 
se encontrava sentada esperando por um par. Sr. Darcy, o senhor 
não pode negar este fato.

O cel. Fitzwilliam ria da descrição enquanto Darcy se recriminava por 
ter-se recusado a dançar com Elizabeth aquela primeira vez na já 
distante reunião de Meryton.

– Eu não tinha, na época, a honra de conhecer nenhuma das 
senhoritas presentes à festa além das que faziam parte do meu grupo 
– ele disse, dando a entender que teria sido uma honra conhecê-la.

– É verdade; e não se pode ser apresentado em um salão de baile. 
Bem, cel. Fitzwilliam, o que toco agora? Meus dedos aguardam pela 
sua ordem.

– Talvez – interrompeu Darcy, tentando defender as próprias ações 
naquela noite – eu tivesse agido melhor se tivesse solicitado uma 
apresentação, mas não me sinto qualificado para me recomendar 
pessoalmente a estranhos.

Disse isso como uma forma sutil de desculpar-se por seu 
comportamento daquela noite, esperando que ela entendesse, 
embora ele não visse nada de errado em suas maneiras na ocasião. 
Mas se Elizabeth enxergava alguma falta, ele se alegrava em poder 
se desculpar.

– Devemos indagar a seu primo qual a razão disso? – disse Elizabeth, 
ainda se dirigindo ao cel. Fitzwilliam. – Devemos perguntar-lhe 
porque um homem sensato e educado, experiente nas coisas do 
mundo, está mal qualificado para se recomendar a estranhos?

– Posso responder à sua pergunta sem consultá-lo – disse Fitzwilliam 
antes que Darcy pudesse responder – Porque ele não quer se dar a 
esse trabalho.

– Seguramente não tenho o talento que algumas pessoas possuem –
disse Darcy – de conversar facilmente com quem não conheço. Não 
consigo encontrar o tom adequado, nem parecer interessado em seus 



assuntos, como vejo acontecer com freqüência.

– Meus dedos – disse Elizabeth – não se movem por este teclado da 
forma magistral que vejo em muitas mulheres. Eles não têm a 
mesma força ou rapidez, nem produzem o som com a mesma 
expressão. Mas sempre supus ser uma falha minha – porque não me 
dou ao trabalho de praticar. Não é que eu acredite que meus dedos 
não sejam tão capazes quanto os de outras mulheres que executam 
com perfeição.

Darcy sorriu e disse:
– A senhorita está certa. Empregou seu tempo de forma muito 
melhor. Ninguém que tenha tido o privilégio de ouvi-la pode achar 
que lhe falta alguma coisa. Nenhum de nós se exibe para estranhos.

Elizabeth não respondeu, mas olhou-o sem sorrir, tentando 
compreender seu comentário. Darcy segurou a respiração, sem saber 
se havia falado demais.

Foram interrompidos por lady Catherine, que indagou sobre o que 
falavam. Elizabeth imediatamente recomeçou a tocar. Lady Catherine 
se aproximou e, após escutar por alguns minutos, disse a Darcy,

– A srta. Bennet não cometeria tantos erros se praticasse mais e 
pudesse desfrutar da vantagem de estudar com um professor de 
Londres. Ela tem uma ótima noção de dedilhado, embora não se 
expresse tão bem quanto Anne. Anne teria sido uma intérprete 
maravilhosa se sua saúde lhe permitisse estudar.

Darcy não prestou muita atenção, e não tirou os olhos de Elizabeth 
por um momento sequer. Percebeu que ela o observava atentamente.

O cel. Fitzwilliam também o observava.

Lady Catherine prosseguiu com suas observações sobre o 
desempenho de Elizabeth, alternando-as com instruções sobre 
técnica e expressão. Elizabeth ouviu-os com toda paciência e 
amabilidade enquanto Darcy se sentia cada vez mais envergonhado 
pela descortesia da tia. A pedido dos cavalheiros, Elizabeth 
permaneceu ao piano até que a carruagem de lady Catherine 
estivesse pronta para levar os visitantes para casa.

Depois que saíram, lady Catherine passou quase uma hora criticando 
o sr. Collins, sua esposa, a srta. Lucas e, mais que todos, Elizabeth. 
Darcy teve a impressão de que a tia não ficara muito satisfeita com o 
fato de Elizabeth não se curvar em reverência diante dela como fazia 
o sr. Collins.



Logo as damas se retiraram para seus aposentos. Darcy fez menção 
de sair também, mas foi impedido pelo cel. Fitzwilliam que pediu para 
trocar algumas palavras com ele.

– Sobre o quê, primo? – indagou Darcy, esperando que não fosse 
sobre Elizabeth.

– Fiz alguma coisa que o ofendesse, Darcy?

– Não – respondeu – claro que não.

– Tem certeza? Não há um dia em que você não me olhe com um 
certo rancor. Geralmente depois que retorno na parte da tarde.

Darcy não respondeu. Nem se dera conta de que havia lançado 
olhares rancorosos ao primo – era algo inconsciente.

– E esta noite, quando eu estava ao lado da srta. Bennet ao piano, 
você me pareceu particularmente ressentido – acrescentou o coronel.

Darcy titubeou, não sabia que estava sendo tão óbvio.

– Tem alguma coisa a ver com a srta. Bennet? – insistiu seu primo ao 
ver que ele não respondia.

Darcy encarou o cel. Fitzwilliam. Queria tanto contar a alguém, 
confidenciar a alguém sobre o turbilhão de sentimentos que o afligia, 
mas não podia. As palavras ficaram presas em sua mente. Ele não 
podia, não contaria a ninguém. Tinha medo, não estava acostumado 
a compartilhar ou revelar seus sentimentos para não se expor, ficar 
vulnerável e se sujeitar ao divertimento alheio.

O cel. Fitzwilliam esperava ansiosamente por uma resposta.

Darcy suspirou aborrecido.

– Perdoe-me por me abster de lhe responder, primo. – Caminhou 
para a escadaria em direção ao seu próprio quarto, com o cel. 
Fitzwilliam olhando-o fixamente.

Darcy sabia que ao se recusar a responder, praticamente confirmava 
para o primo que Elizabeth era a causa do seu estranho 
comportamento dos últimos dias. Seu primo era inteligente e Darcy 
não se surpreenderia se o coronel já tivesse deduzido que ele 
nutria... sentimentos por Elizabeth. Felizmente, se ele realmente já 
sabia, seria suficientemente discreto para não falar nada sobre isso a 
não ser que o próprio Darcy levantasse o assunto.



E Darcy não intencionava fazê-lo.

Deitou-se por algum tempo. Nunca experimentara o amor antes, não 
o amor que um homem sente por uma mulher, embora conhecesse 
muito bem o amor fraterno e entre pai e filho. O amor por Elizabeth 
era um sentimento completamente novo para ele.

Darcy temia novas experiências às vezes, pois não sabia como agir. 
Com relação ao amor, embora ele fosse ‘experiente nas coisas do 
mundo’ como Elizabeth havia dito, ele era apenas um aprendiz. Tinha 
que admitir, no entanto, que estar apaixonado tinha seu lado bom, 
além da dor.

Mas aprender é difícil, ainda mais quando não se tem um professor 
ou algum exemplo em que se basear.

Tudo o que lhe restava era tentar fazer o melhor sem cometer erros 
ao longo do caminho.

CAPÍTULO 20

Naquela manhã, quando Darcy deixava a mansão em direção ao 
parque, foi interceptado pelo cel. Fitzwilliam.

– Já estamos há uma semana aqui. Devo começar a tomar as 
providências para a nossa partida?

Partir?

– Não – respondeu bruscamente.

O primo o olhou surpreso.

– Não?

– Ainda não.

– Isso é surpreendente. Há alguma razão para adiarmos nosso 
retorno a Londres?

– Esta visita está sendo agradável. E você tem que admitir que o 
campo é muito melhor que a cidade...

Deixou as palavras morrerem. Por que estava se justificando para 
Fitzwilliam?



– Não preciso lhe dizer meus motivos! Não estou pronto para ir 
embora e está resolvido!

O cel. Fitzwilliam espantou-se com essa explosão, mas deu de 
ombros e disse – Como quiser.

Darcy se virou para sair.

– Só espero que não esteja planejando ficar por muito tempo, pois tia 
Catherine pode tomar isso como um sinal de que seus mais 
profundos desejos podem finalmente se realizar.

Ele saiu desabalado pela porta.

Eu não quero passar o resto da minha vida na companhia de Anne! 
ele pensou com raiva. Se tivesse que passar o resto da minha vida 
com alguém, seria com Elizabeth!

Ele estacou. Essa era uma questão muito interessante e... tentadora.

Não seja bobo. Você é o senhor de Pemberley e ela é somente a filha 
de um cavalheiro sem nenhuma importância social! sua própria 
mente o alertava.

Ela é importante para você e é só isso o que importa... disse seu 
coração.

Você se rebaixaria casando-se com ela? Ela não tem família 
importante, ligações ou fortuna. Já se esqueceu de suas objeções ao 
casamento de Bingley com a irmã dela? Essas objeções estão 
presentes com a mesma força na sua própria situação.

O amor não vê barreiras sociais. Por que outra razão você adiou sua 
partida de Rosings? Porque ela está aqui.

Você tem tempo – tempo para pensar a respeito e se encher de 
coragem para pedi-la em casamento.

Darcy permaneceu no parque por algum tempo enquanto meditava, 
mas não a viu.

Decidido a encontrá-la, resolveu ir a Hunsford.

Lá chegando, tocou a campainha. Distraiu-se admirando os jardins 
bem cuidados até que a criada abriu a porta para deixá-lo entrar. Ela 
o acompanhou a uma sala e fechou a porta deixando-o a sós com a 
única ocupante do cômodo.



Achara que todas as mulheres estivessem em casa, mas para sua 
surpresa e deleite, só Elizabeth estava lá.

– Pensei que estivesse com a sra. Collins e a irmã – ele disse para 
quebrar o silêncio.

– A sra. Collins e Mariah acabaram de sair para a vila de Hunsford, 
estou completamente só hoje, sr. Darcy.

Ótimo.

– Peço desculpas. Não foi minha intenção invadir sua privacidade.

Um silêncio desconfortável se seguiu e Darcy se sentou numa cadeira 
próxima à mesa. Apoiou sua cartola no joelho numa pose 
descontraída que escondia seus sentimentos.

O que estou fazendo aqui?

Não conseguia pensar em nada sobre o que pudesse conversar. 
Felizmente ela foi a primeira a falar.

– Vocês partiram tão repentinamente de Netherfield novembro 
passado, sr. Darcy! – disse Elizabeth – Deve ter sido uma surpresa 
muito agradável para o sr. Bingley vê-los todos juntarem-se a ele tão 
cedo; porque, se não me engano, ele havia partido no dia anterior. 
Ele e as irmãs estavam bem, estimo, quando o sr. deixou Londres.

– Muito bem, obrigado.

Ele esperava que aquilo fosse tudo o que ela diria sobre seu amigo. 
Temos que falar de Bingley? A ligação de Bingley com a irmã dela não 
era algo de que ele quisesse se recordar o tempo todo.

– Ouvi dizer que o sr. Bingley não tem idéia de retornar a 
Netherfield?

– Nunca o ouvi fazer tal declaração; mas é possível que ele passe 
muito pouco tempo lá no futuro. Ele tem muitos amigos e está numa 
fase em que as amizades e os compromissos proliferam 
continuamente.

Ele tentava reduzir qualquer esperança que ela ainda pudesse nutrir 
quanto ao casamento de Bingley com sua irmã, Jane. Ele duvidava 
que Bingley quisesse voltar a Netherfield.

– Se ele não tem a intenção de ficar em Netherfield, seria melhor 
para a vizinhança que ele abrisse mão do lugar, pois assim uma outra 



família poderia se estabelecer ali. Mas talvez sr. Bingley não tenha 
ficado com a casa visando a conveniência da vizinhança, mas a sua 
própria, e devemos esperar que ele a mantenha ou a deixe com base 
nos mesmos princípios.

Melhor para a vizinhança ou para a sua irmã?

– Eu não ficaria surpreso – disse Darcy – se ele decidisse abrir mão 
da mansão assim que houvesse alguma oferta razoável de compra.

Elizabeth não se manifestou. Não mostrava nenhuma intenção de 
falar, portanto Darcy decidiu iniciar um tópico de conversação – um 
no qual ele tinha grande interesse.

– Esta parece ser uma casa muito confortável. Acredito que lady
Catherine tenha feito muitas melhorias nela quando o sr. Collins veio 
morar em Hunsford.

– Creio que sim, e estou certa de que ela não poderia ter concedido 
sua generosidade a alguém mais agradecido.

– O sr. Collins parece muito afortunado na escolha da esposa.

Muito afortunado por ter escolhido a srta. Charlotte Lucas no lugar da 
minha Elizabeth. Graças a Deus ela teve o bom senso de recusá-lo!

A idéia de vê-la algemada àquele bajulador era repugnante.

– Sim, de fato; os amigos dele podem se alegrar de que tenha 
achado uma das poucas mulheres sensíveis que o teriam aceitado ou 
que pudessem fazê-lo feliz ao aceitarem. Minha amiga é muito 
inteligente, embora eu não esteja muito certa se considero seu 
casamento com o sr. Collins uma das coisas mais sensatas que ela já 
tenha feito na vida. Ela parece estar muito feliz, no entanto, e se 
olharmos pelo lado da prudência, é certamente um bom casamento 
para ela.

Darcy sentiu pela sra. Collins uma ligeira compaixão, que foi logo 
substituída pela gratidão de que tivesse sido ela a se tornar a sra. 
Collins, e não Elizabeth.

Se eu a desposasse, o que ela pensaria de viver tão afastada da 
família?

– Deve ser muito agradável para ela estar a uma distância tão curta 
de sua própria família e amigos.

Mas com a sra. Bennet, creio que não há distância que seja 



suficiente! 

– Uma distância curta, o senhor diz? São quase cinqüenta milhas.

Parecia que ela sentiria muita falta de família, então ele tentou 
tranqüilizá-la.

– Mas o que são cinqüenta milhas numa boa estrada? Um pouco mais 
de meio dia de viagem. Sim, eu acho que é uma distância curta.

– Eu nunca consideraria a distância como uma das vantagens de um 
casamento – exclamou Elizabeth. – Eu nunca deveria ter mencionado 
o fato de que a sra. Collins mora perto da família.

Suponho que com a educação interiorana que teve, ela nunca se 
afastaria muito de sua família.

– É uma prova de sua própria afeição por Hertfordshire. Suponho que 
qualquer lugar afastado de Longbourn lhe pareceria distante.

– Não quero, com isso, sugerir que uma mulher não deva morar um 
pouco longe da família. A noção de longe e de perto é muito relativa 
e depende de vários fatores. Quando se dispõe de uma fortuna para 
fazer com que as despesas de viagem não sejam relevantes, a 
distância não representa um problema. Mas esse não é esse o caso 
aqui. O sr. e a sra. Collins têm um rendimento que lhes proporciona 
uma vida confortável, mas não tanto que permita viagens freqüentes 
– e estou convencida de que minha amiga só julgaria estar próxima 
da família se morasse na metade da atual distância.

Mas eu tenho meios para que você veja sua família com razoável 
freqüência – embora eu queira ver sua mãe o menos possível.

Mas por que ela sentiria falta de Meryton? A maioria de seus 
habitantes – mesmo a maior parte de seus parentes – está muito 
abaixo dela.

Darcy aproximou um pouco a sua cadeira e disse:
– Não pode ser que a senhorita mantenha vínculos tão fortes com sua 
vizinhança. Não pode ter ficado sempre em Longbourn.

Elizabeth nada respondeu. Darcy se amaldiçoou por falar mais do que 
devia e antes da hora. Tinha que se afastar dela antes que perdesse 
o controle que conseguira manter até então.

Levantou-se para ir embora. Ela começou a se levantar também, mas 
ele lhe disse que não se incomodasse e rapidamente deixou a casa.



Darcy passou o resto do dia meditando sobre o que fazer. Estava 
dividido entre suas obrigações para com sua família e suas 
obrigações para consigo mesmo. Ele não poderia esquecer ou 
desconsiderar a situação da família de Elizabeth. Ele sabia que seus 
próprios parentes – especialmente lady Catherine – se oporiam 
firmemente a um casamento entre eles.

E isso realmente importa?

CAPÍTULO 21

Pela manhã, Darcy se encontrava novamente esperando por Elizabeth 
no parque. Disse a si mesmo que estava caminhando porque o dia 
estava lindo, mas era difícil mentir para seu próprio coração.

Desta vez ele não precisou esperar, pois ela já estava lá.

Eles ficaram ali por algum tempo, o rosto de Elizabeth com uma 
expressão indecifrável, mas ela não parecia muito contente em vê-lo.

– Srta. Bennet – ele a cumprimentou.
– Sr. Darcy.
– Espero que esteja bem esta manhã – declarou na falta de outra 
coisa para dizer. 
– Estou muito bem, obrigada – ela respondeu. Elizabeth continuou 
andando e passou por ele, o que o fez virar-se para andar na mesma 
direção. Ela o olhou com um leve arquear das sobrancelhas como se 
fosse dizer alguma coisa, mas manteve-se calada e não protestou.

Caminharam em meio a um silêncio desconfortável – Darcy estava 
muito confuso e nervoso sobre o que dizer à mulher que amava.

Buscando em sua mente algo para dizer, Darcy indagou:

– Está gostando de sua estada em Hunsford?

Ela o encarou como se tentasse ler seus pensamentos.

– Sim, estou. Já não via minha amiga havia algum tempo, e 
provavelmente não a verei depois que partir. Não creio que ela deixe 
Kent tão cedo – A moça suspirou. – Ela agora está casada, e parece 
que as mulheres casadas têm pouco tempo para fazer visitas.

– E qual é a sua opinião sobre a felicidade do sr. e da sra. Collins?

Ela o olhou surpresa.



Ele se deu conta de repente de que sabia muito pouco a respeito 
dela. Ele a conhecia, mas não a conhecia bem.

– Quero dizer, segundo seu conceito sobre matrimônio, o deles é um 
bom casamento?

– Já não lhe disse quando esteve em Hunsford que acho um 
casamento muito adequado para ela?

– Sim, mas qual é a sua opinião?

– Um casamento em que nenhuma das partes pode se respeitar não 
pode ser agradável.

Darcy sabia que tinha muito respeito por ela...

– Um casamento em que haja amor, respeito e segurança é o 
melhor. Acredito que na situação do sr. e da sra. Collins há pelo 
menos um destes fatores.

Darcy imaginou um casamento entre os dois – haveria tudo o que ele 
desejava?

– Sr. Darcy.
– Ah... sim, srta. Bennet?
– Já chegamos ao portão da reitoria.
– Claro.

Ele não queria partir.

– Bom dia – disse Elizabeth. Fez uma pequena reverência e abriu o 
portão.

Ele sentiu uma agonia ao vê-la se distanciando pelo caminho.

– Adeus... Elizabeth – ele sussurrou.

Ela estava muito longe para ouvi-lo.

Ele visitava com freqüência a reitoria com o cel. Fitzwilliam. 
Raramente falava durante essas visitas, e quando o fazia era mais 
por educação do que por vontade de conversar.

Uma das coisas que o preocupavam era se Elizabeth gostava de seu 
primo. Observava atentamente os dois sempre rindo e conversando. 
Era preciso muita força de vontade para não protestar 
veementemente cada vez que os dois sussurravam entre si. Ele 
invejava a facilidade do primo em falar com ela.



Será que ela o ama?

Com o passar do tempo, Darcy se convenceu de que embora 
Elizabeth apreciasse a companhia do coronel, ela não o amava. Além 
disso, o primo não lhe havia garantido que não tinha planos nesse 
aspecto? Richard Fitzwilliam precisava de uma esposa que tivesse 
fortuna e Elizabeth não tinha.

Com essa conclusão, ele voltou sua atenção para outra dúvida: 
deveria se casar com Elizabeth ou não?

Todas as razões para que não o fizesse estavam claras. As razões 
para que se casasse com ela é que não estavam muito claras, mas 
eram muito mais fortes. Na verdade, era uma única razão – amor.

Darcy a contemplou novamente. Seu sorriso, a maneira com que 
seus olhos brilhavam quando ria era suficiente para fazê-lo agarrar-
se à cadeira para manter o controle sobre si mesmo.

Forçou seus olhos a se moverem e, ao passá-los pela sala, percebeu 
que a sra. Collins o observava.

Darcy sabia que a sra. Collins era uma mulher muito observadora e 
prática e temia que ela tivesse notado seu interesse por Elizabeth. E 
se ela comentasse sobre isso com Elizabeth?

Maldição. Será que ela sabe da agonia que ela provoca em mim?

_______________________

Passou a maior parte da noite deitado, tentando resolver o que fazer.

Darcy percebera que não conseguia imaginar sua vida sem Elizabeth. 
Quaisquer que fossem os caminhos que tomasse em sua vida, queria 
com toda a sua alma percorrê-los com ela a seu lado.

Então peça-a em casamento antes de partir.

Seu coração congelou de medo. Admitir para si mesmo o seu amor 
era uma coisa, colocá-lo em palavras diante da mulher que amava 
era muito diferente. Jamais revelara seus mais íntimos sentimentos a 
alguém ou se expusera à dor e ao ridículo. E se ela o rejeitasse? 
Quanto isso o magoaria?

Ora, vamos, por que ela o rejeitaria? Nenhuma mulher em sã 



consciência o rejeitaria. Não há razão para que ela o rejeite – aliás, 
existem todas as razões do mundo para que não o faça.

Era a mais pura verdade...

_______________________

– Que tal partirmos amanhã, primo? – perguntou o cel. Fitzwilliam na 
terça-feira.

– Não. Vamos esperar até sábado.

– Outro adiamento? Isso é insólito. Será que você desenvolveu uma 
repentina estima pela companhia da tia Catherine? E da Anne? Ou se 
resignou a casar-se e pretende fazer o pedido antes de deixar Kent? 
– gracejou.

O pedido – como ele sabe que planejo pedir Elizabeth em casamento?
pensou Darcy.

Antes que pudesse dar uma resposta áspera, percebeu que o cel. 
Fitzwilliam se referia a Anne.

Contraiu o rosto ao pensar em dizer a Elizabeth exatamente o que 
sentia por ela.

Darcy notou que o primo o observava com estranhamento.

– Preciso de tempo, Fitzwilliam.

A pergunta, “Tempo para quê?” sem dúvida passou pela cabeça do 
coronel, mas Darcy saiu antes que seu primo pudesse verbalizá-la.

_______________________

Ele precisava de paz para pensar, o que era impossível conseguir em 
Rosings com sua tia ali, então saiu para caminhar novamente na 
manhã seguinte. E havia também a possibilidade de encontrar 
Elizabeth.

Darcy percorreu a vereda num passo apressado, absorto em 
pensamentos.

O que eu digo num pedido de casamento? Digo o quanto a amo, o 



quanto tenho me esforçado em superar minhas objeções?

Ele desejava tanto pedir para que se casasse com ele e, no entanto, 
não conseguia tomar coragem para fazê-lo. Sem prestar atenção por 
onde andava, acabou esbarrando na srta. Elizabeth antes de perceber 
sua presença.

– Srta. Bennet! Peço que me perdoe – ele disse, curvando-se 
ligeiramente em reverência para esconder sua surpresa e a sensação 
de prazer por tê-la tocado. Embora soubesse que tais pensamentos 
eram indecorosos, não os reprimiu.

Elizabeth não respondeu e agachou-se para recolher o chapéu, que 
havia caído no chão. Ele também se abaixou e o pegou. Entregou-o a 
ela, que lhe agradeceu com um meneio.

Ficaram ali por alguns instantes, apenas se entreolhando. Darcy sabia 
que este era o momento certo para falar, mas as palavras 
simplesmente não saíam.

– Parece que nos encontramos com muita freqüência no parque 
ultimamente, sr. Darcy – disse Elizabeth por fim.

– É a propriedade da minha tia; venho aqui sempre que tenho 
vontade. Quem quer que se hospede em Rosings tem permissão para 
visitar qualquer parte da propriedade. A senhorita não gostaria disso? 

– Sim, gostaria. Mas não estou hospedada na casa de lady Catherine.
– Isso pode mudar.

Ela corou ligeiramente ao ouvi-lo dizer isso. Ele não conseguia definir 
o que ela sentia, mas ela parecia um pouco embaraçada. Ela sorriu e 
disse:

– Não tenho idéia do que isso signifique. Além do mais, é improvável 
que eu venha a Kent novamente.

– Pode ser que aconteça mais cedo do que espera.

Ela não retorquiu.

Terei sido muito óbvio? Ela já deve ter entendido!

Elizabeth recomeçou a caminhar e Darcy, inconscientemente, virou-
se para acompanhá-la. Ela parou e o encarou.

– O senhor pretende me acompanhar até o portão novamente?



Ele não queria dizer que sim para não ser mal interpretado.

– Não... não exatamente.

Aparentemente satisfeita com a resposta, ela retomou o passo. Darcy 
manteve-se a seu lado, não muito próximo, mas também não muito
afastado.

Não conversaram por quase todo o caminho – apenas algumas 
formalidades, mas nada além disso. Darcy estava contente com tal 
arranjo – estava contente de poder admirar a mulher que esperava 
transformar em sua esposa.

_______________________

Na sexta-feira à tarde, o cel. Fitzwilliam estava pronto para fazer sua 
excursão anual pelo parque. Darcy sentia-se gratificado com a sua 
ausência, pois isso o deixaria em paz para pensar.

Você vai embora amanhã. Não pode adiar a partida mais uma vez –
tem que pedi-la em casamento hoje!

Finalmente decidiu fazê-lo, só restava descobrir como.

Seja honesto com ela. Você está lhe fazendo um grande favor, lhe 
dando uma grande honra. Diga-lhe que você sabe que está indo 
contra o desejo de sua família e contra suas obrigações, mas que não 
se importa com isso. Este é o pedido mais vantajoso que ela pode 
receber. Seria loucura não aceitar. Ela vai ficar honrada que um 
homem da sua posição esteja pensando em se casar com ela.

Você já pensou muito a esse respeito. Sabe o que está fazendo, sabe 
que seu pedido pode parecer apressado, impensado, até imaturo, 
você sabe que sua família vai ficar furiosa, que você será 
recriminado, que a posição social de vocês é muito diferente. Você 
considerou todos estes fatores e acha que o amor que sente por ela é 
tão arrebatador que todas estas objeções se tornam insignificantes. 
Conte-lhe quais são todas as objeções para que ela possa 
compreender o quanto você a admira e ama.

Darcy sorriu ao olhar pela janela na direção de Hunsford.

Agora só restava o problema de como ficar a sós com Elizabeth para 
fazer-lhe o pedido.

Ouviu vozes no corredor. Foi olhar para certificar-se de que o grupo 



de Hunsford chegara. Procurou Elizabeth – talvez pudesse convidá-la 
para um passeio.

Darcy não a viu. Lá estavam o sr. e a sra. Collins, a srta. Lucas e o 
seu primo, Fitzwilliam, mas não havia sinal de Elizabeth.

– Aí está você, Darcy – disse o coronel. – A srta. Bennet não virá esta 
noite...

O sr. Collins o interrompeu.
– Sim, receio, meu caro senhor, que minha cara prima tenha sido 
acometida por uma dor de cabeça e por isso permaneceu em minha 
humilde residência, mas manda suas recomendações e se desculpa 
por não poder se juntar a nós esta noite...

Darcy não ouviu uma palavra mais do discurso do sr. Collins.

Elizabeth estava em Hunsford – sozinha.

– Fitzwilliam – disse distraidamente –, peça desculpas por mim à lady
Catherine, tenho negócios a tratar.

Virou-se, pegou sua cartola e sua bengala e deixou a mansão antes 
que Fitzwilliam pudesse indagar aonde ia.

Já do lado de fora, Darcy respirou fundo e partiu para a reitoria de 
Hunsford, onde Elizabeth se encontrava sozinha.

CAPÍTULO 22

Darcy chegou à porta da reitoria com o coração disparado. Em alguns 
momentos ele contemplaria o rosto de Elizabeth e lhe diria que a 
ama. Pediria sua mão em casamento. Podia vislumbrar a fúria de sua 
tia, a surpresa de seu primo e a alegria de Elizabeth.

Antes de tocar a campainha, fez uma pausa para checar sua 
aparência. Olhou para seu reflexo na janela, respirou fundo e fez soar 
a campainha. A porta foi aberta pela criada. Num volume baixo de 
voz, perguntou por Elizabeth. A empregada assentiu e guiou-o até 
uma sala.

– Aqui, senhor – indicou a criada. Sem prestar atenção, ingressou na 
sala. A porta se fechou atrás dele.

– Com licença, espero que esteja se sentindo melhor – disse 
automaticamente.



Elizabeth ficou ali encarando-o. Darcy não lhe dirigiu o olhar, mas 
aproximou-se do console da lareira e só então se voltou para encará-
la.

– Sim, estou, obrigada – Elizabeth respondeu em voz baixa. Darcy 
perguntou-se se a dor de cabeça a deixara de mau humor. Mas isso 
não importava – ele trazia notícias que, com certeza, a fariam se 
sentir muito melhor.

Diga a ela.

No momento em que quis falar, não conseguiu comandar a voz. Sua 
coragem o abandonou.

Ele se virou para ela. Ela não sorria.

– Sente-se, por favor – ela continuou.

Darcy a ouviu falar, mas não registrou suas palavras. Por fim, ela 
seguiu seu próprio conselho e se sentou na cadeira ao lado da mesa.

Ele fixou seu olhar no relógio, tentando pensar em como começaria. 
Andou num ritmo agitado pela sala. Para evitar ficar dando voltas, ele 
se sentou de maneira desconfortável na beira de uma poltrona, mas 
tão logo o fez, levantou-se num salto e recomeçou a andar pela sala 
novamente. Com uma pausa, ele a encarou, o pânico tomando conta 
do rosto confuso e impaciente de Elizabeth. Darcy prendeu a 
respiração para falar. Jamais havia exposto seus mais profundos 
sentimentos a alguém, e estava tento uma enorme dificuldade em 
dizer o que guardara no coração por tanto tempo. Perdeu a coragem 
e o momento passou sem que dissesse uma só palavra. Num gesto 
nervoso, girou o anel em seu dedo.

A tensão do silêncio aumentou, se é que era possível. Darcy fixou seu 
olhar em Elizabeth e parou diante dela.

Fale!

Finalmente, a tensão e a adrenalina o forçaram a falar 
impulsivamente:

– Tenho lutado em vão, mas isso não pode continuar. Não posso mais 
reprimir meus sentimentos. Permita-me confessar o quão ardente é a 
minha admiração e meu amor por você.

Assim que as palavras saíram de sua boca, ele se sentiu 
profundamente aliviado. Escondera seu amor por tanto tempo e 
agora que finalmente o confessara, sentia-se muito bem.



Após uma pequena pausa, satisfeito consigo mesmo, voltou seu olhar 
para a moça a quem acabara de declarar seu amor.

Ela o olhava com uma expressão de total surpresa. Seu rosto corou e 
ela se manteve em silêncio. Essa atitude o encorajou a continuar com 
seu pedido.

– Ao me declarar desta forma, estou completamente ciente de estar 
contrariando o desejo de minha família e, naturalmente, meu próprio 
julgamento. A diferença entre nossas famílias é tamanha que 
qualquer ligação entre nós deve ser considerada sumamente 
repreensível.

É melhor deixá-la à par do que terá que enfrentar com o nosso 
casamento.

Fez uma pausa para tomar fôlego, sem olhar para ela, concentrando-
se nas palavras e não no efeito que elas causavam em Elizabeth.

– De fato, eu não considero que seja assim, mas é inevitável que o 
façam.

Darcy agora buscava as palavras. O que mais poderia dizer que não 
fosse um clichê? 

– Quase desde os primeiros momentos em que nos conhecemos 
tenho sentido uma... intensa... admiração e... afeto que, apesar de 
meus esforços, superaram cada objeção racional e, eu lhe imploro
fervorosamente que alivie meu sofrimento e consinta em ser minha 
esposa.

Não quis dizer mais nada. Se o fizesse poderia dar a impressão de 
que ela entraria nessa relação estando no mesmo nível. Já dissera o 
suficiente e agora só restava esperar que ela concordasse.

Após alguns momentos de silêncio, ela falou calmamente e em voz 
baixa.

– Em casos como este, acredito que o costume é expressar gratidão 
pelos sentimentos declarados, ainda que tais sentimentos não 
possam ser retribuídos. É natural sentir essa gratidão e se eu a 
sentisse agora, lhe agradeceria. Mas não posso – nunca busquei uma 
opinião favorável de sua parte e o senhor certamente a confere 
contra sua própria vontade. Sinto causar algum desgosto a alguém. 
Se o fiz, foi de forma inconsciente e espero que tenha curta duração. 
Os sentimentos que, segundo o senhor, o impediram por tanto tempo 
de reconhecer a sua afeição, o ajudarão a superar esse desgosto 



após esta explicação.

Darcy, que se apoiava no console da lareira com os olhos fixos em 
Elizabeth, pareceu receber suas palavras tanto com ressentimento 
quanto com surpresa. Não foi capaz de gravá-las na memória e não 
as compreendeu a princípio.

O quê? Como ela se atreve a...?!

Seu rosto empalideceu de indignação e sua perturbação ficou visível
em cada parte da face. Tentou manter a compostura até alcançar o 
real significado do que ouvira.

Ela não pode estar falando sério! Não pode fazer isso comigo!

Passado algum tempo, disse numa voz de forçada calma:
– E isso é tudo o que obterei como resposta? Gostaria de ser 
informado das razões pelas quais estou sendo rejeitado dessa forma, 
sem o menor esforço de cortesia. Mas isso pouco importa.

– Eu também poderia perguntar – ela contestou – por que, com um 
desejo tão evidente de me ofender e insultar, o senhor resolveu dizer 
que gostava de mim contra sua vontade, contra sua razão, e até 
mesmo contra seu caráter? Não é uma escusa válida para a minha 
falta de cortesia, se fui descortês? – O tom de sua voz começou a se 
elevar. – Mas tenho outros motivos. O senhor sabe que os tenho. 
Ainda que os meus próprios sentimentos não fossem tão avessos em 
relação ao senhor, se fossem indiferentes ou até mesmo favoráveis, o 
senhor crê que haveria qualquer consideração que me fizesse aceitar 
o homem que arruinou, talvez para sempre, a felicidade de uma 
querida irmã?

Mas como... Como ela soube disso?

Darcy mudou de cor, mas seu assomo foi breve, e ele a ouviu sem 
tentar interrompê-la enquanto ela prosseguia, embora esta atitude 
fosse resultado mais do choque ao se conscientizar repentinamente 
da aversão dela por ele.

– Tenho todas as razões do mundo para fazer mau juízo do senhor. 
Nenhum motivo pode justificar o ato injusto e mesquinho que 
praticou. O senhor não se atreve, não pode negar que foi o principal, 
senão o único, responsável pela separação deles, pela exposição dela 
à censura do mundo por capricho e instabilidade, e dele ao escárnio 
pela decepção de suas esperanças, causando-lhes grande 
infelicidade.

Ele ouvia com um ar que provava sua absoluta falta de remorso. Até 



mesmo a olhou com um sorriso de afetada incredulidade. Por que 
deveria sentir remorso por seus atos? Fora necessário separá-los e, a 
bem da verdade, ele se sentia orgulhoso do fato de tê-lo feito sem 
muito estardalhaço.

– O senhor pode negar que o fez? – Ela repetiu.

– Não pretendo negar que fiz tudo o que estava ao meu alcance para 
separar meu amigo de sua irmã, ou que me alegro de meu êxito. 
Com ele fui mais previdente que comigo mesmo.

Eu não tenho que me justificar para você, sua tola!

– Mas não é somente nesse fato – ela prosseguiu – que minha 
antipatia está fundamentada. Muito antes disso já havia se definido, 
formei minha opinião sobre o senhor quando ouvi do sr. Wickham 
sobre o seu procedimento com relação a ele.

WICKHAM?! O que ele tem a ver com isto?

– O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que gesto imaginário de 
amizade poderá alegar para se defender? Que pretextos pode 
inventar para iludir os outros?

– A senhorita parece extraordinariamente interessada nos assuntos 
desse cavalheiro – disse Darcy num tom menos tranqüilo e com uma 
entonação alterada.

Não, isto não pode estar acontecendo! Primeiro, Georgiana, e agora 
Elizabeth cai nos encantos dele!

– Nenhuma pessoa que conheça seus infortúnios pode deixar de se 
interessar por ele.

– Seus infortúnios? – repetiu Darcy com desprezo – Sim, seus 
infortúnios são deveras grandes – acrescentou com ironia.

– E o senhor os infligiu – exclamou Elizabeth com energia. – O senhor 
o reduziu ao seu atual estado de pobreza, relativa pobreza. O senhor 
lhe negou as vantagens que sabia terem sido conferidas a ele.

Mas que disparate é esse?!

– Privou-o, durante os melhores anos de sua vida, da independência 
a que não só tinha direito, mas que merecia. O senhor fez tudo isso! 
E ainda assim trata a menção de seus infortúnios com desprezo e 
ironia!



Ele estava chocado de saber que ela preferia acreditar no relato de 
Wickham que nele. Uma ira, como só havia sentido em Ramsgate no 
último verão, aflorou.

– Então essa – exclamou Darcy enquanto atravessava a sala com 
largos passos – é a sua opinião a meu respeito! É esse o valor que 
me dá! Agradeço-lhe que tenha se explicado com tanta clareza. 
Minhas faltas, tal como as descreve, são realmente pesadas! 

Finalmente conseguindo controlar suas emoções, ele percebeu a 
razão pela qual ela o rejeitara.

Essas acusações amargas são fruto de ressentimento por eu ter 
explicitado as objeções contra um casamento com ela. 

Um desejo de insultar a causadora de sua dor tomou conta dele. 

– Mas talvez – acrescentou, detendo-se, e voltando-se para ela –
estas ofensas pudessem ter sido relevadas se eu não tivesse ferido 
seu orgulho, confessando-lhe com toda sinceridade os escrúpulos que 
por tanto tempo me impediram de tomar uma decisão. – Olhando-a 
por cima, ele continuou – Eu poderia ter evitado suas amargas 
acusações se me mostrasse mais hábil, omitindo-lhe meus conflitos e 
fazendo-a acreditar que era movido por uma inclinação a que nada se 
opunha, nem a razão, nem a reflexão, nem qualquer outro motivo. 
Mas abomino toda sorte de dissimulação. Tampouco me envergonho 
dos sentimentos que declarei. São naturais e justos. Esperava que eu 
me alegrasse com a inferioridade social de seus parentes? Ou que me 
felicitasse ante a idéia de me relacionar com pessoas de condição 
decididamente inferior à minha?

Elizabeth virara o rosto, mas agora tornava a encará-lo.

– Está enganado, sr. Darcy, se supõe que suas declarações tenham 
afetado minha decisão de alguma forma. Apenas me pouparam o 
desgosto que eu poderia sentir ao rejeitá-lo se o senhor tivesse agido 
de uma maneira mais digna de um cavalheiro.

Darcy ficou paralisado e aturdido.

– O senhor não poderia ter-me feito uma proposta de nenhuma outra 
maneira que me convencesse a aceitá-lo.!

Os choques se acumulavam rapidamente. Sua mente girava com 
cada golpe, sem conseguir registrar suas palavras – era tão irreal e 
inacreditável para ele.

– Posso afirmar que desde o início, desde praticamente o primeiro 



instante em que o conheci, as suas maneiras me convenceram de 
que era um homem arrogante, pretensioso, que demonstrava uma 
indiferença egoísta pelos sentimentos alheios. Tais maneiras foram o 
alicerce de desaprovação sobre o qual sucessivos acontecimentos 
construíram uma sólida antipatia; em menos de um mês após 
conhecê-lo eu já estava convencida de que o senhor seria o último 
homem no mundo com quem me casaria.

Darcy estremeceu com cada palavra dura. Não podia acreditar. Em 
poucos minutos seu mundo virara de ponta cabeça. Dúvidas sobre si 
mesmo que jamais lhe haviam ocorrido surgiram em sua mente. 
Seria precisa essa descrição dele?

O último homem no mundo com quem ela se casaria...

As palavras o feriam profundamente.

Seu controle da situação, se alguma vez o tivera, estava perdido. 
Humilhado, decidiu ir embora imediatamente.

– A senhorita já disse o bastante – disse friamente. – Compreendo 
perfeitamente seus sentimentos e só me resta sentir-me 
envergonhado dos meus próprios. Perdoe-me ter-lhe tomado tanto 
tempo e aceite meus mais sinceros votos de saúde e felicidade.

E com os últimos vestígios de dignidade que ainda lhe restavam, 
curvou-se numa rápida reverência e se retirou com a mente em um 
estado caótico e tomada pela dúvida.

CAPÍTULO 23

(Obs.: A carta é uma mistura da original no romance e da versão 
reduzida no filme, mais algumas partes em que Darcy se lembra e 
medita sobre o que escreveu.)

Darcy saiu desabalado da reitoria de Hunsford com a mente girando. 
Os acontecimentos dos últimos minutos eram por demais 
inacreditáveis para que ele pudesse compreender. Uma rejeição! Seu 
pedido de casamento a Elizabeth fora rejeitado!! Mas esse não fora o 
único choque. Ainda mais assombrosas eram as razões que Elizabeth 
lhe dera para recusá-lo.

Ele sentiu um ímpeto de raiva por ter sido humilhado pela mulher que 
amava – não... que amara! Enquanto se precipitava na direção de 
Rosings, repassava as palavras dela.

Seria ele orgulhoso e arrogante? Elizabeth era a mulher mais 



perspicaz que ele já conhecera e por isso valia a pena pelo menos 
refletir sobre suas palavras. Reviu a maneira com que lhe havia 
proposto casamento e estremeceu. Pensando bem, ela o descrevera 
com precisão. As palavras dela ecoavam em sua mente.

O senhor é o último homem no mundo com quem eu me casaria. 
Pensou que haveria alguma razão que me convencesse? Sua 
arrogância, sua presunção e seu desprezo egoísta pelos sentimentos 
alheios. Darcy galgou os degraus da entrada da mansão e diminuiu 
os passos. Formei minha opinião sobre o senhor quando ouvi do sr. 
Wickham sobre o seu procedimento com relação a ele.

“Bem, pelo menos nesse aspecto posso me defender,” murmurou 
para si mesmo. Na verdade era a única coisa sobre a qual ela não 
havia acertado. Tudo o mais que Elizabeth dissera sobre ele parecia 
bem próximo da verdade.

Darcy sentiu um calafrio ao se recordar do que dissera a ela.

Esperava que eu me alegrasse com a inferioridade social de seus 
parentes? Ou que me felicitasse ante a idéia de me relacionar com 
pessoas de condição decididamente inferior à minha?

Pensando bem, se ele a tratara dessa forma desde o início, talvez sua 
opinião sobre ele não fosse tão surpreendente. Darcy parou no hall 
de entrada, sem a mínima vontade de ir até onde seus parentes 
estavam a conversar.

Mas a última censura de Elizabeth... ah, aquilo o havia ferido mais 
que qualquer outra coisa que ela dissera ou fizera.

Está enganado, sr. Darcy, se supõe que suas declarações tenham 
afetado minha decisão de alguma forma. Apenas me pouparam o 
desgosto que eu poderia sentir ao rejeitá-lo se o senhor tivesse agido 
de uma maneira mais digna de um cavalheiro.

Mas nem tudo o que ela dissera estava certo, ele pensou. Ela 
interpretou mal, ou talvez tenha sido mal informada sobre Wickham, 
e quanto a Bingley...

– Quem está aí? – indagou sua tia, da sala de visitas. Darcy se voltou 
e viu seu primo, cel. Fitzwilliam, caminhando até ele para 
cumprimentá-lo.

– Darcy, já havíamos perdido a esperança de vê-lo – começou a dizer 
antes de ser interrompido por lady Catherine, que interpelava:

– É o meu sobrinho? Por onde você andou? Faça-o entrar para vir me 



ver!

Companhia era a última coisa que Darcy desejava no momento. 
Precisava ficar só para refletir sobre o que acabara de acontecer e 
tratar de seu orgulho ferido.

– Não, se me derem licença... me perdoem...” ele respondeu de 
maneira ausente. Começou a escalar a escadaria indo para seus 
aposentos.

– Darcy, você não se sente bem? – inquiriu o coronel.

– Estou muito bem, obrigado. Eu... tenho um assunto urgente a 
tratar... – Reiniciou a escalada. – Peça minhas desculpas à lady
Catherine, Fitzwilliam. 

Rapidamente percorreu os degraus, foi para seu quarto e trancou a 
porta.

_______________________

Lançou sua cartola e sua bengala a um canto e respirou fundo. 
Embora a avaliação da srta. Bennet provavelmente tivesse sido 
acertada, algumas coisas ele poderia explicar. Suas ações em relação 
a Bingley e Wickham eram as acusações das quais poderia se 
defender.

Não posso encará-la, não depois desta tarde. Duvido que ela quisesse 
ao menos me escutar.

Mas ele teria que engolir seu orgulho e contar-lhe a verdade, 
custasse o que custasse. 

Darcy rapidamente tomou uma decisão, foi até sua escrivaninha e 
tirou uma pena e papel da gaveta.

Srta. Elizabeth Bennet 

Não se alarme, ao receber esta carta, por apreensão de que ela 
contenha a reiteração dos sentimentos ou a renovação das propostas 
que esta tarde lhe causaram tanto repúdio. Escrevo-lhe sem 
nenhuma intenção de aborrecê-la ou me humilhar, insistindo em 
exprimir esperanças que, para a felicidade de ambos, deverão ser 
esquecidas o mais cedo possível. E o esforço da minha parte ao 
escrever esta carta e o seu ao lê-la teria sido poupado se meu caráter 
não exigisse que ela fosse escrita e lida. É preciso, portanto, que me 



perdoe a liberdade com que exijo sua atenção; sei que os seus 
sentimentos hão de concedê-la com relutância...

Com esta introdução, Darcy descansou a pena e se recostou na 
cadeira, sem saber exatamente o que lhe dizer. 

... mas devo ter sua permissão para defender-me das acusações que 
me foram feitas, em particular das que se referem ao sr. Wickham 
que, se fossem verdadeiras,seriam deveras muito graves; mas são 
inteiramente sem fundamento e somente as posso refutar expondo-
lhe as relações desse senhor com a minha família...

Levantou-se e caminhou até a janela, contemplando a decrescente 
claridade. Do lado de fora, pássaros chilreavam, mas isso não 
melhorava em nada seu estado emocional. Continuou a desenvolver 
mentalmente o conteúdo de sua carta a Elizabeth Bennet.

... Não tenho conhecimento de que acusação específica ele me fez, 
mas quanto à veracidade do que vou relatar, posso citar mais de uma 
testemunha insuspeita. O sr. Wickham é filho de um homem muito 
respeitável que, por muitos anos, foi responsável pela gerência das 
propriedades de nossa família, e por quem meu pai nutria grande 
estima. Brincávamos juntos quando pequenos... 

Darcy rememorou sua infância. Ele e George Wickham haviam sido 
bons amigos e Wickham fora seu único companheiro antes do 
nascimento de Georgiana. Sorriu amargamente com essa recordação. 
O passa-tempo predileto dos dois era a pescaria – descendo o rio, 
sob a árvore, era onde normalmente encontravam os peixes. 
Wickham caíra no rio uma vez, e ele, sem pensar, mergulhara para 
salvá-lo, esquecendo-se de que nenhum dos dois sabia nadar. 
Felizmente um dos empregados estava por perto e pode resgatá-los. 
Após esse acidente, seu pai resolvera que os dois deveriam aprender 
a nadar.

Mas isso fora há muito tempo, e suas relações com Wickham haviam 
mudado drasticamente.

E Wickham persuadira Elizabeth a acreditar em suas mentiras.Darcy 
voltou à escrivaninha, tirou sua jaqueta e começou a escrever 
furiosamente.

... Após a morte prematura de seu pai, meu pai custeou seus estudos 
em um colégio e, mais tarde, em Cambridge. Esse auxílio foi da 
maior importância, pois o pai do sr. Wickham, sempre privado do 
essencial pelas extravagâncias da esposa, não estava em condições 
de dar ao filho uma educação digna de um cavalheiro... 



Darcy fez uma pausa, recordando-se do dia em que descobrira que 
Wickham não era mais o leal amigo de infância. Percorria os 
corredores em direção aos seus aposentos em Cambridge após as 
aulas...

... Ele acalentava a esperança de que o rapaz se dedicasse à carreira 
eclesiástica... 

Chegando à porta do quarto, pensara ter ouvido alguns ruídos algo 
suspeitos...

... Mas, então, os hábitos do sr. Wickham já haviam se tornado tão 
libertinos quanto suas maneiras comprometedoras... 

Entreabrira a porta e encontrara seu amigo seminu, beijando uma 
jovem sentada em seu colo, também seminua. Com a sua entrada, a 
moça dera um salto e correra para o quarto de Wickham, trancando a 
porta. Darcy apoiou-se na porta, chocado mas não surpreso. 
Wickham levantou-se lentamente e o encarou com uma expressão de 
desafio.

... Já faz muitos, muitos anos desde que comecei a enxergá-lo de 
uma maneira muito diferente. A propensão ao vício e a falta de 
princípios, que ele cuidadosamente ocultara de seu melhor amigo, 
não puderam passar desapercebidas à observação de um rapaz que 
tinha aproximadamente a mesma idade que ele, e que tinha a 
oportunidade de vê-lo em momentos desprevenidos, oportunidade 
esta que o sr. Darcy, meu pai, não tinha. Aqui, mais uma vez, serei 
forçado a magoá-la – até que ponto, só a senhorita pode dizer... 

Darcy estava ciente de que as mentiras de Wickham poderiam estar 
tão profundamente sedimentadas na mente de Elizabeth que ela não 
se sensibilizaria com estas informações. Ele sabia muito bem da 
facilidade com que Wickham envolvia as pessoas, e era muito 
provável que Elizabeth se acreditasse apaixonada por ele.

Mas você deve ao menos tentar alertá-la. Não seria digno de um 
cavalheiro omitir-se numa situação destas e não tentar impedir 
Wickham. 

Ele afrouxou o colarinho, tirou a gravata e retomou sua escrita.

... Meu próprio e excelente pai morreu há cinco anos... 

Essa lembrança lhe causava muita dor quando revivida por muito 
tempo. A vela estava quase se apagando. Darcy parou por um 



momento, esfregou as mãos e substituiu a vela. O quarto estava 
ficando um pouco abafado e ele abriu parte de sua camisa.

... e sua afeição pelo senhor Wickham foi tão constante até o fim que 
manifestou o desejo de que um posto importante, à disposição da 
família, lhe fosse destinado assim que vagasse. Deixou-lhe também 
um legado de mil libras. O sr. Wickham declinou qualquer interesse 
pela igreja como uma carreira e recebeu três mil libras como 
compensação pelo posto. Expressou o desejo de estudar Direito... 

Darcy se recordava perfeitamente daquele dia. Fôra a última vez que 
vira Wickham três anos antes. Precisara fazer um grande esforço 
para preencher o cheque de três mil libras, não por não querer lhe 
dar uma soma tão grande, mas porque sabia que Wickham gastaria 
todo o dinheiro de forma irresponsável. Entregara-o a Wickham, que 
andava de um lado para o outro com um sorriso no rosto.

– Obrigado – dissera Wickham suavemente. Darcy não respondera, 
mas mexia nervosamente com a pena. Wickham encaminhara-se à 
porta para sair.

– Fico imensamente agradecido – acrescentara. Inclinara-se numa 
reverência zombeteira e fôra embora. Darcy gostaria que tivesse sido 
para sempre.

... Todas as nossas relações a partir de então pareciam 
deterioradas... 

Sua mão doía, parou novamente e releu o que escrevera. A segunda 
folha de papel já estava quase preenchida. Darcy perscrutou o quarto 
à sua volta, vagamente consciente de que já era bem tarde e de que 
um criado entrara sem que tivesse notado para deixar uma bandeja 
com comida. Ainda sem apetite, ele prosseguiu.

... Minha opinião sobre ele era muito desfavorável para convidá-lo a 
Pemberley ou para aceitar sua companhia na cidade. Acredito que 
durante esse tempo ele tenha ficado em Londres, mas seus estudos 
de Direito eram uma mera fachada. Livre de toda e qualquer 
restrição, passou a levar uma vida ociosa e dissoluta. Durante três 
anos, pouco ouvi falar dele. Mas quando faleceu a pessoa que 
ocupava o posto outrora destinado a ele, tornou a me escrever, 
solicitando sua apresentação para a referida colocação. Sua situação, 
dizia ele, e eu não tive dificuldade em acreditar, era extremamente 
precária.Descobrira que o estudo de Direito era pouco proveitoso e 
estava agora absolutamente resolvido a se ordenar, se eu o 
apresentasse para o posto em questão, coisa de que ele não 
duvidava, pois fora informado de que não havia outro pretendente, e 
eu não poderia ter esquecido as intenções de meu venerado pai. A 



senhorita não há de me censurar por me recusar a ceder a tais 
súplicas, ou por ter resistido a todas as novas tentativas nesse 
sentido.O ressentimento manifestado por Wickham foi proporcional à 
precariedade de sua situação – e ele foi sem dúvida tão violento em 
seus insultos a mim ao falar com outras pessoas quanto nas 
recriminações que a mim dirigiu. Depois desse período, todas as 
relações de mera formalidade foram cortadas... 

Como Darcy gostaria que tivessem sido verdadeiramente cortadas, e 
não só aparentemente!

...De que forma viveu eu não sei. Porém, no último verão nossos 
caminhos tornaram a se cruzar da maneira mais dolorosa possível, 
que eu mesmo desejaria poder esquecer e que nenhuma outra 
circunstância que não a presente me induziria a revelar a qualquer 
outra pessoa... 

Parou por um momento, em dúvida sobre a prudência de revelar a 
Elizabeth o quase-desastre de Georgiana em Ramsgate. Será que ela 
contaria a alguém? Não, ele concluiu. Ele a conhecia suficientemente 
bem (mas obviamente não tão bem a ponto de prever sua reação à 
proposta de casamento) para saber que ela nada diria a ninguém. E 
isto, disse para si mesmo, há de convencê-la da desonestidade de 
Wickham.

... Tendo dito isto, confio inteiramente em sua discrição. Minha irmã, 
Georgiana, que é dez anos mais nova que eu, foi deixada em tutela 
ao sobrinho de minha mãe, o coronel Fitzwilliam, e a mim mesmo. Há 
um ano saiu do colégio e foi morar em Londres sob os cuidados de 
uma senhora, sra. Younge, sobre cujo caráter nos equivocamos. No 
verão passado ela foi para Ramsgate. E para o mesmo destino partiu 
o senhor Wickham, sem dúvida de maneira planejada. Ela foi induzida 
a acreditar que estava apaixonada, e a consentir em uma fuga. 
Tinha, então, apenas quinze anos de idade... 

Apertou a pena com raiva ao pensar em Wickham e na sra. Younge. 
Ele havia lhe confiado sua irmã e ela traíra essa confiança! E 
Wickham! Na época ele pensara que o ex-amigo seria honrado a 
ponto de não tirar vantagem da antiga relação de amizade com ele. 
Mas não. Sua confiança nas pessoas diminuíra sensivelmente desde 
aquele dia. 

... Um ou dois dias antes da pretendida fuga, cheguei 
inesperadamente a Ramsgate... E agradeço a Deus por tê-lo feito... 

As lembranças daquele dia estavam tão vivas em sua memória como 
se tivessem acontecido ontem. Ele descera da carruagem e fora olhar 
o mar de cima do penhasco. Para sua surpresa e horror, viu Wickham 



tocando o braço de Georgiana de uma maneira pouco adequada e 
sussurrando em seu ouvido. Georgiana, então, olhou para cima, 
vendo o irmão e exibindo uma expressão de alívio em seu semblante. 
Correu para seus braços, contando-lhe a história completa.

– Eu não vou fazer isso, não vou deixá-lo – dissera Georgiana.

Darcy percebera com que intenções Wickham se aproximara de 
Georgiana para ganhar seu afeto. Esclareceu a situação a Georgiana, 
que implorou à sra.Younge pela verdade. Ao ver Wickham rindo de 
sua credulidade, ela se pôs a chorar.

...Incapaz de suportar a idéia de fazer sofrer um irmão que 
considerava como um pai, ela confessou-me todo o plano na mesma 
hora. A senhorita pode imaginar como me senti, e como agi... 

Conversou primeiramente com a sra. Younge e a despediu. Em 
seguida reuniu-se com Wickham. Darcy se lembrava do quão 
desapontado estava, com Wickham e com o fato de que a amizade 
dos dois havia se transformado em ódio.

... Para não prejudicar a reputação de minha irmã e não ferir seus 
sentimentos, abstive-me de qualquer ato de represália em público, e 
o sr. Wickham partiu imediatamente, renunciando ao seu objetivo 
que era, naturalmente a fortuna de minha irmã, que perfaz trinta mil 
libras. Seu segundo objetivo deve ter sido vingar-se de mim. Teria 
sido bem sucedido, sua vingança teria sido completa, sem dúvida.
Esta é uma narrativa fiel de todos os meus negócios com o sr. 
Wickham. 

Darcy jogou a pena sobre a mesa e se recostou novamente no 
espaldar da cadeira, exausto, tanto física quanto mentalmente. 
Apoiou a cabeça por um momento, desejando poder dormir. Mas o 
descanso ainda demoraria.

E se ela não acreditar em mim? Uma idéia veio-lhe à cabeça e, 
apanhando novamente a pena, recomeçou a escrever.

...Quanto à veracidade deste relato, posso apelar ao testemunho do 
cel. Fitzwilliam, que conhece cada detalhe destas transações. Não sei 
a que tipo de falsidades o sr. Wickham recorreu para se impor à sua 
atenção, mas espero que a senhorita me absolva da acusação de ter 
sido cruel com ele. 

A explicação de suas transações com Wickham estava terminada. O 
outro assunto sobre Bingley e Jane era complicado. Segundo 
Elizabeth, Jane não era indiferente a Bingley, e de fato nutria 
sentimentos por seu amigo. Darcy gemeu – que sofrimento ele 



causara a Jane, que se mostrava uma pessoa tão angelical?

Não posso me culpar. Observei Jane e minhas observações me 
levaram a crer que ela era indiferente. Talvez tenha julgado mal suas 
expressões, e se o fiz, não agi com má intenção, mas por apreensão. 
Certamente Elizabeth não poderá me culpar por algo não intencional. 

De novo empunhou a pena e continuou com determinação.

... A outra acusação feita a mim é de que, ignorando os sentimentos 
de ambos, separei o sr.Bingley de sua irmã. Não pretendo negar esse 
fato, mas tampouco posso culpar a mim mesmo por qualquer dos 
meus atos relativos a este assunto.
Havia pouco tempo que me encontrava em Hertfordshire quando 
percebi que Bingley admirava sua irmã mais que qualquer outra moça 
da região. Mas foi somente por ocasião do baile de Netherfield que 
suspeitei de uma ligação afetiva mais séria... 

Os pensamentos de Darcy o transportaram de volta a Netherfield. Foi 
lá que ele percebeu que talvez Elizabeth significasse mais para ele do 
que ele gostaria de admitir, e quando pela primeira vez teve o prazer 
de dançar com ela....

Pare com isso.Mantenha a atenção no que está fazendo. 

... A parcialidade de Bingley era óbvia, mas embora Jane aceitasse 
suas atenções com prazer, não pude detectar nenhum indício de uma 
afeição especial. A serenidade de seu semblante me convenceu de 
que seu coração não seria conquistado com facilidade.Não foi por 
desejá-lo que acreditei na indiferença de sua irmã, mas por uma 
convicção imparcial. Se a senhorita não estiver enganada, devo ter 
sido eu quem cometeu um erro. Já que conhece melhor a sua irmã, a 
última hipótese é a mais provável, e sendo assim, se fui levado a 
cometer um erro que causou dor à sua irmã, seu ressentimento é 
compreensível... 

Interrompeu a redação novamente. A próxima parte que pretendia 
escrever seria, muito provavelmente, um insulto a Elizabeth e a 
magoaria. Mas Darcy precisava ser honesto e dizer a verdade.

... Quanto às minhas objeções ao casamento – que esta tarde 
exigiram toda a força da paixão para serem vencidas em meu próprio 
caso – a situação de sua família, embora pouco recomendável, não 
era nada se comparada à total falta de decoro tão freqüentemente 
demonstrada por sua mãe, suas irmãs mais novas, e até mesmo, 
ocasionalmente, seu pai... 

Não era difícil se recordar do discurso espalhafatoso e vulgar da sra. 



Bennet à mesa do jantar, do canto destreinado de Mary Bennet ou da
maneira humilhante com que o pai a tratara. O embaraço de 
Elizabeth pelo comportamento das duas meninas Bennet mais novas, 
rodopiando pelo salão com o sabre de um dos oficiais, estava ainda 
muito vivo em sua memória.

... Perdoe-me, lastima-me ofendê-la. Mas, entre o aborrecimento que 
os defeitos de seus parentes mais próximos lhe causam, e o seu 
desprazer pela presente descrição dos mesmos, permita-me oferecer-
lhe o consolo de considerar que o fato das senhoritas se comportarem 
de modo a evitar censura semelhante é o maior elogio que se pode 
fazer à senhorita e à sua irmã mais velha.
Meu amigo partiu de Netherfield para Londres no dia seguinte, como 
estou certo de que se lembra, com planos de um breve retorno.
Devo explicar, agora, minha participação no caso.A inquietação da 
irmã de Bingley havia sido igualmente despertada; logo se descobriu 
que nossos sentimentos a esse respeito coincidiam, e, 
compartilhando da opinião de que não havia tempo a perder, 
resolvemos prontamente nos juntar a ele em Londres. E foi o que 
fizemos.Lá tomei para mim a incumbência de revelar a meu amigo as 
conseqüências desastrosas da escolha que fizera. Eu as descrevi e as 
enfatizei fervorosamente.Todavia, por mais que essa advertência 
possa lhe ter abalado ou adiado a resolução, não creio que teria sido 
suficiente para impedir o casamento se não tivesse sido apoiada pela 
afirmação, que não hesitei em fazer, de que sua irmã o via com 
indiferença. Até então ele acreditara que a srta. Jane lhe 
correspondia sinceramente, talvez até com igual intensidade. Mas 
Bingley é muito modesto por natureza, e tem mais confiança no meu 
julgamento do que em seu próprio. Não foi difícil convencê-lo da 
indiferença de sua irmã por ele. 

Darcy pensou por um momento.Se não tivesse interferido na vida de 
Bingley, ele e Jane provavelmente estariam casados e felizes. Mas 
não havia sido assim, e Darcy havia privado o amigo dessa felicidade. 
Talvez ele não devesse intervir tanto em sua vida.

... Há apenas uma parte de minha conduta nesse caso que não me 
satisfaz. É que escondi de Bingley que sua irmã se encontrava em 
Londres. Eu sabia da presença dela na cidade, assim como a srta. 
Bingley, mas o irmão desta o ignora até o presente momento. É 
provável que eles tivessem se encontrado sem maiores 
conseqüências, mas o seu afeto não me pareceu suficientemente 
superado para que ele pudesse ver sua irmã sem correr riscos.
Talvez esse artifício, essa dissimulação, tenha sido indigno de mim. 
Mas já está feito e, foi feito com a melhor das intenções. Sobre este 
assunto não tenho mais nada a declarar, nenhuma outra justificativa 
a oferecer. Se feri os sentimentos de sua irmã, não foi 
intencionalmente... 



Não havia mais nada que pudesse dizer a ela. Não se arrependia de 
ter separado Jane e Bingley, mas ainda sentia uma ponta de culpa.

... A senhorita deve estar se perguntando por que tudo isto não lhe 
foi dito ontem, mas naquele momento não tinha suficiente domínio 
sobre mim mesmo para decidir o que poderia ou deveria ser 
revelado. Procurarei encontrar uma oportunidade de colocar esta 
carta em suas mãos durante a manhã. Acrescentarei apenas, Deus a 
abençoe.
Fitzwilliam Darcy

Ele pousou a pena sobre a mesa e fixou o olhar na folha de papel. 
Quase não se podia ver um só espaço que não estivesse coberto por 
sua escrita.

Deus a abençoe. Por que escrevi isto? 

Ele estava muito cansado para pensar em qualquer coisa mais. 
Evitando fazer o menor ruído que fosse, preparou-se para dormir. 
Quando a vela já estava apagada e ele esperava conciliar o sono, só 
então sentiu o verdadeiro impacto dos acontecimentos daquele dia. A 
mulher que ele amava o odiava. Darcy não a levaria triunfalmente 
para Pemberley, ou para visitar Georgiana, e nem mesmo veria o 
rosto da srta. Bingley crispado de inveja.

A depressão o acometeu e embora desejasse desesperadamente 
dormir, o sono não chegava. Ficou ali deitado, ouvindo sua mente 
repetir toda a cena na reitoria de Hunsford. Podia ver o rosto dela 
refletindo desgosto e ressentimento.

Num só golpe, seus sonhos e seu coração haviam sido despedaçados.

Por quanto tempo permaneceu semi-acordado e semi-inconsciente 
ele não sabia. Finalmente abandonando todos os esforços para 
conseguir dormir, levantou-se e reacendeu a vela. Darcy abriu as 
cortinas e viu que a luz já quase despontava ao leste.

Olhou a escrivaninha. Estava coberta de material para cartas e folhas 
de papel ainda sem selar. Sentou-se e dobrou-as vagarosamente, até 
que não pudesse mais ver sua própria escrita. Lacrou a missiva e na 
parte da frente escreveu,

‘Srta. Elizabeth Bennet’

A alvorada se aproximava rapidamente. Darcy foi até a bacia e lavou 
o rosto. A água estava fria, o que certamente o ajudou a acordar. Ele 
suspirou, apagou a vela e se vestiu, tudo isso antes que o movimento 



começasse no resto da mansão.

_______________________

Caminhou rapidamente até o parque. Sabia que Elizabeth 
normalmente dava uma volta pelo seu caminho favorito toda manhã 
e decidiu esperar por ela. Não sabia como encará-la. Decididamente 
não deixaria que ela percebesse o quanto suas palavras o haviam 
ferido, ou o quão humilhado se sentia. Tudo o que estava fazendo era 
corrigir os erros que ela cometera ao julgá-lo, nada mais.

Não estava tentando se justificar ou melhorar a opinião que Elizabeth 
tinha dele.

Darcy a esperou por algum tempo, sem vê-la. Talvez tivesse ido por 
outro caminho.

Andou ao acaso até o limite do parque e postou-se sob uma árvore 
enquanto observava a área. De repente, ouviu o estalar de um 
graveto atrás de si. Virou-se e deu de cara com Elizabeth, que 
também se virava na intenção de ir embora.

– Srta. Bennet – ele a chamou da maneira mais neutra possível.

Ela virou-se para ele, sem demonstrar qualquer sinal de prazer.

– Sr. Darcy.

– Estive vagando pelo bosque na esperança de encontrá-la. Poderia 
me dar a honra de ler esta carta? – indagou com uma postura formal. 
Fez-lhe uma pequena reverência e se afastou rapidamente entre as 
árvores.

Continuou vagando por algum tempo, sem tomar consciência de onde 
estava, perdido em seus pensamentos.

Precisava esquecê-la. Era pouco provável que os dois se 
encontrassem outra vez, pois se esforçariam por evitar tal encontro.

E precisava deixar de amá-la. 

Darcy deixou-se cair sob uma árvore. Esse era o cúmulo. Ele ainda a 
amava. E por mais que tentasse esquecê-la, sabia que não 
conseguiria. Ao vê-la esta manhã, soube que ainda a amava e que 
sempre a amaria.



Desde a morte de seu pai, Darcy não chorava. Mas na fresca sombra 
daquela árvore, ele deixou que as lágrimas escorressem 
silenciosamente pelo seu rosto.

CAPÍTULO 24

Não sabia por quanto tempo permanecera ali sentado sob a árvore. 
Quando decidiu voltar à mansão, calculou que já fosse umas dez da 
manhã.

O parque era tranqüilo e agradável, mas nada disso melhorou o 
estado de espírito de Darcy. Logo, a fachada de Rosings já podia ser 
vista através das árvores. Nos degraus da entrada havia uma figura 
familiar.

Ao chegar ao topo da escada, ele não cumprimentou o cel. Fitzwilliam 
e prosseguiu como se fosse passar por ele.

– Por Deus, por onde você andou, Darcy? – inquiriu o coronel –
Quando nos levantamos você já havia saído. Deduzi que tivesse ido 
dar uma volta no parque, mas assim tão cedo? E por tanto tempo?

– Vamos partir – disse Darcy sem nem mesmo olhar para o primo.

– Como assim? Hoje?

– Sim, o mais cedo possível.

– Tenha paciência, já está tudo arranjado para partirmos amanhã –
Fitzwilliam encarou Darcy com estranheza. – Por que a pressa? Você 
mesmo adiou nossa viagem duas vezes e agora, de repente, quer 
partir o mais rápido possível?

Darcy lançou um olhar irado para o primo, mas acabou concordando 
que, se já iriam embora no sábado mesmo, ele poderia esperar.

_______________________

Os dois cavalheiros foram ver sua tia e prima que o aguardavam na 
sala de visitas.

– Bom dia tia, prima – disse o coronel alegremente. Darcy não disse 
uma só palavra e, pegando uma xícara de chá, se dirigiu à janela e 
manteve seu olhar fixo no lado de fora.



No dia seguinte ele deixaria Kent e Elizabeth para trás. Muito 
possivelmente não se veriam nunca mais. Ele não queria mais vê-la e 
imaginava que ela se sentia da mesma forma.

Darcy sabia que não poderia amar mais ninguém. Elizabeth havia 
conquistado seu coração irreversivelmente. Sabia que não podia 
forçar a si mesmo a se casar sem amor e que a responsabilidade de 
gerar um herdeiro de Pemberley recairia sobre Georgiana.

Mas e as coisas que Elizabeth lhe havia jogado na cara? O que ele 
faria quanto a isso? Esqueceria tudo e seguiria com sua vida?

– Ficaremos desoladas sem a sua presença, Darcy, especialmente 
Anne – afirmou lady Catherine.

Darcy ignorou o comentário e respondeu simplesmente:

– Nós voltaremos no ano que vem, tia?

Fez-se silêncio até que o cel. Fitzwilliam o quebrasse:

– Creio que devemos nos despedir dos Collins e da srta. Elizabeth 
antes de partirmos. O que você acha, Darcy?

Seu coração se congelou por um instante. Queria vê-la uma última 
vez antes de partir, mas ao mesmo tempo não queria encará-la.

Apesar dos protestos de lady Catherine, o cel. Fitzwilliam se levantou 
e se dirigiu ao hall.

– Eu estou indo – você vem comigo?

Numa decisão repentina, Darcy se juntou ao primo.

_______________________

Caminhavam vagarosamente, em parte porque o coronel queria 
apreciar o lindo dia, mas também porque Darcy estava relutante em 
ir. De tempos em tempos seu primo lhe lançava olhares curiosos, até 
que indagou:

– Você está com algum problema, primo?

Ele o encarou, vendo a expressão preocupada de Fitzwilliam.



– Por que pergunta?

– Você parece preocupado, e tem se comportado de maneira muito 
estranha ultimamente. Todas as manhãs desta visita você saiu para 
caminhar no parque, desapareceu ontem à noite, e agora, após adiar 
nosso retorno a Londres por duas vezes, está ansioso para partir. 
Você pode me culpar por suspeitar que há algo de errado 
acontecendo com você?

Irritado, Darcy retrucou:

– Não é de sua conta, estou perfeitamente bem!

O coronel o olhou com uma expressão de quem sabia o que estava 
acontecendo e os dois seguiram em silêncio até Hunsford.

_______________________

Ou o senhor Collins tinha um sexto sentido, ou uma excelente visão
do caminho, pois ele, a esposa e a cunhada os esperavam na frente 
da casa.

– Caros senhores, estamos honrados com sua visita – disse o clérigo, 
fazendo uma de suas exageradas reverências. As duas mulheres a 
seu lado se curvaram quase tanto quanto ele.

– Bom dia, sr. e sra. Collins, srta. Lucas – cumprimentou o coronel 
Fitzwilliam. Procurou a seu redor – E a srta. Bennet?

– Ela saiu esta manhã para dar uma volta pelo parque – respondeu a 
sra. Collins – Estava um pouco pálida quando desceu para o café e 
disse que um pouco de ar fresco lhe faria bem.

Darcy não disse nada. Sabia que o acontecimento do dia anterior era 
a razão de sua palidez.

– Mas ela está bem? – perguntou o cel. Fitzwilliam com preocupação.

– Eu não sei, ela ainda não voltou e já faz pelo menos uma hora –
disse a srta. Lucas. 

– Viemos nos despedir, pois partiremos amanhã pela manhã – disse 
Fitzwilliam.

– Ficaremos desolados sem a sua presença, meus caros senhores –
disse o sr. Collins, com outra reverência.



Nem mesmo a hilária tentativa do homem em imitar sua benfeitora 
conseguiu colocar um sorriso no rosto de Darcy.

– Se me derem licença, preciso voltar para casa – disse Darcy. –
Senhor, senhora, eu me despeço. – Cumprimentou-os e virou-se para 
o primo com um olhar inquisidor. 

– Ah, não. Acho que vou esperar um pouco... – respondeu 
Fitzwilliam. O sr. Collins não conseguia esconder seu contentamento 
com a chance de passar mais tempo com um dos sobrinhos da nobre 
lady Catherine de Bourgh.

Darcy deu de ombros e se retirou. Estava aliviado e , ao mesmo 
tempo, pesaroso por não tê-la visto.

_______________________

Assim que chegou, foi diretamente para o seu quarto e trancou a 
porta.

Deixar sua tia e sua prima seria um alívio – mas, embora soubesse 
que estava fazendo a coisa certa se afastando de Elizabeth, ele o 
fazia com o coração apertado.

Segurou a cabeça entre as mãos, querendo evitar as lágrimas. Não 
conseguira dormir a noite inteira. A escrivaninha fora arrumada e a 
vela reposta. Era como se a tortura da noite anterior nunca tivesse 
existido. 

Finalmente, mesmo vestido como estava, sentou-se na poltrona e 
adormeceu.

_______________________

Seu sono foi intermitente e ele logo despertou. Uma hora depois, saiu 
do quarto para se encontrar com os outros no andar de baixo para o 
último almoço deles em Kent.

Enquanto descia as escadas, viu seu primo atravessando a porta de 
entrada. O cel. Fitzwilliam suspirou.

– Esperei por quase uma hora, mas não vi a srta. Bennet – ele disse 
– Estou muito preocupado e sairia para procurá-la se não soubesse 



que ela conhece esses bosques quase tão bem quanto eu.

– Ela está bem? – Darcy perguntou ansioso.

– Tenho certeza que sim. Ela é uma moça muito independente. O 
homem que se casar com ela terá uma vida bem agitada.

Darcy encarou o primo, que lhe devolveu o olhar com uma expressão 
significativa.

– Eu não saberia dizer – respondeu Darcy.

_______________________

Eles partiram bem cedo na manhã seguinte. Lady Catherine insistira 
que Darcy deveria beijar a mão de Anne ao se despedir. Ele o fez
sem protestar para que pudessem sair o mais cedo possível. 

Quando a carruagem começou a se mover, o cel. Fitzwilliam, sentado 
em frente a Darcy, começou a rir da imagem do sr. Collins, 
reverenciando-os com um gesto exagerado ao lado da estrada.

– Que homenzinho ridículo! Será que algum dia conseguirá pensar e 
agir por si mesmo?

Darcy não respondeu e olhou pela janela. O coronel suspirou e lançou 
um olhar melancólico a um grupo que caminhava na direção de 
Rosings.
– E nem consegui dizer adeus à srta. Elizabeth Bennet – comentou. –
Confesso que esta foi a melhor visita que já fizemos a Rosings. Você 
não concorda?

Darcy também observou o grupo, mas não respondeu. Elizabeth 
andava por último. Ela se virou e olhou de relance para a carruagem. 
Ele não sabia dizer se ela o vira.

De qualquer maneira, não importava.

– Darcy, está tudo bem? – perguntou o coronel, encarando-o.

Darcy subitamente tomou consciência de uma sensação úmida em 
seu rosto. Limpou a lágrima num gesto zangado e respondeu ao 
primo:

– Estou perfeitamente bem.



O cel. Fitzwilliam meneou a cabeça em silêncio.

– Há alguma coisa errada, primo – disse seriamente. – Eu gostaria de 
ajudar. Estou aqui para lhe dar apoio, mas se você não confiar em 
mim, não tenho como ajudá-lo...

Eu não preciso e nem quero sua ajuda.

Percorreram o resto do trajeto em silêncio.

(Londres – e dias sombrios se aproximam...)

A carruagem chegou a Londres, à porta da mansão de Darcy, no final 
da tarde. Durante a viagem, o cel. Fitzwilliam fizera de tudo para 
conseguir com que seu primo se abrisse e falasse, sem sucesso.

Georgiana e a srta. Annesley e os Bingley esperavam por eles. O 
prazer que sentiram ao vê-los era sincero, principalmente o de 
Georgiana e da srta. Bingley. Os cumprimentos se estenderam, mas 
o contraste entre Darcy e o cel. Fitzwilliam era óbvio. Fitzwilliam 
sorria e apertava a mão de todos, mas Darcy fez simplesmente um 
gesto com a cabeça e refugiou-se no interior da mansão. 

Sem pronunciar uma palavra, entregou ao criado sua capa e sua 
cartola e foi para o escritório. Atrás de si, pode ouvir Georgiana 
interrogando o cel. Fitzwilliam sobre ele.

– Aconteceu alguma coisa?

– Eu não sei – ele respondeu lentamente.

Darcy não se importava – bateu a porta e despencou sobre uma 
poltrona.

A lareira estava escura – os criados não tiveram chance de acendê-la. 
A maioria deles conhecia o patrão muito bem – ele não queria ser 
incomodado – e o único que teve a coragem de bater à porta do 
escritório foi Fitzwilliam.

– Darcy, o que você está fazendo aí? Por que não vem cumprimentar 
seus amigos e sua irmã de maneira adequada? – vendo que Darcy 
não respondia, abriu a porta e postou-se ali, tentando se acostumar 
com a escuridão.

– Georgiana não o vê há algum tempo e diz que você nem ao menos 
lhe escreveu – comentou.



Georgiana apareceu por trás de seu primo e passou-lhe à frente, 
entrando na sala escura. 

– Irmão, você está bem?

Darcy se levantou. Ele precisava de conforto naquele momento e 
apertou Georgiana em seus braços.

– Eu estou... perfeitamente bem – mentiu. Por sobre os ombros da 
irmã, pode ver Fitzwilliam observando-o. Lançou-lhe um olhar que o 
convenceu a não levantar a questão sobre o problema que Darcy 
enfrentava no momento.

Uma criada se apresentou respeitosamente no corredor.

– Senhor, senhorita, o jantar está servido.

Eles deixaram o escritório.

_______________________

– E como foi sua visita? – perguntou a srta. Bingley. Estava sentada 
ao lado de Georgiana com o irmão, Charles, do outro lado.

– Bem interessante, na verdade – disse o cel. Fitzwilliam. Alguns 
conhecidos seus de Hertfordshire estavam lá – nesse ponto, Bingley 
focou sua atenção no coronel – O sr. e a sra. Collins, a srta. Lucas e…

Darcy parecia não escutar o primo, mas ao perceber que o coronel 
estava a ponto de revelar a presença de Elizabeth em Kent, olhou 
para ele com uma expressão de sofrimento. O primo notou e disse:

– E a tia Catherine pareceu apreciar muito a companhia deles.

A conversa prosseguiu, dominada pela srta. Bingley, que tentava 
fazer com que Darcy falasse alguma coisa, e o cel. Fitzwilliam, que 
respondia a todas as perguntas dela.

Darcy não tinha fome. A comida e o vinho o deixaram nauseado e ele 
logo fez um sinal para que o criado os retirasse. Deixou a mesa sem 
dizer uma palavra e foi para a biblioteca. Sentiu sobre si o olhar 
surpreso de todos enquanto se retirava.

_______________________



A biblioteca era grande com uma lareira dominando uma das 
paredes. Darcy sentou-se numa grande poltrona ao lado da lareira na 
qual fixou seu olhar. Estava muito quente para que estivesse 
totalmente acesa. Darcy estava sentado no escuro, fora do alcance 
da tênue luz das brasas. Onde quer que estivesse, ele ainda podia ver 
Elizabeth. Mas da última vez, estas lembranças haviam sido 
agradáveis, desta vez, não. A imagem dela surgiu espontaneamente 
diante dele. 

“O senhor é o último homem no mundo com quem me casaria...”

A lembrança reavivou sua raiva. Ela o humilhara – felizmente ela fora 
a única testemunha da cena. Suas acusações ainda o importunavam. 
Ainda que ele lhe tivesse explicado o porquê de ter separado Bingley 
de sua irmã, não conseguia olhar para Bingley sem se lembrar do 
fato. Seu amigo se mostrava ausente e ele se sentia culpado por ter 
sido o responsável por isso.

E Wickham! Se o homem estivesse ao seu lado agora mesmo, Darcy 
não conseguiria se controlar. Mas ele se explicara a Elizabeth e 
esperava que ela acreditasse nele.

Teria sido correto lhe contar sobre o incidente de Georgiana com 
aquele homem? Estaria disposto a ameaçar a segurança de sua irmã 
só para ser aprovado pela mulher que amava? Por que ele fizera isso, 
afinal? Não mudaria a opinião dela a seu respeito – o ódio dela estava 
muito arraigado para ser neutralizado facilmente. Ela provavelmente 
sairia contanto a todo o mundo!

Sua raiva se inflamou novamente, dessa vez contra si mesmo. 

Ela não contaria. Ela é honrada e compreenderá que essa é uma 
questão muito delicada. Como você pode ter pensado uma coisa 
dessas? Se alguém está errado nessa história, esse alguém é você!

Sua muralha de tristeza foi rompida pelo ruído da porta se abrindo do 
outro lado da biblioteca.

– Por que Fitzwilliam está tão triste? – ouviu a voz de Georgiana. –
Ele mal me dirigiu meia dúzia de palavras desde que vocês voltaram, 
está evitando nossa companhia; afinal, o que aconteceu em Kent?

– Georgiana – disse o cel. Fitzwilliam – eu realmente não sei. – Ele 
parou. – Na verdade, tenho um palpite, mais que um palpite, de qual 
é o problema com Darcy. Não sei se tenho o direito de lhe contar, é 
uma questão muito pessoal.



– Mas eu quero ajudá-lo, e não posso se não souber o que há de 
errado.

– Eu... – podia-se sentir a frustração na voz do coronel – vou lhe 
dizer uma coisa, meu bem, se Darcy não melhorar até a próxima 
semana, então eu lhe conto. Mas espero que seja algo bem simples e 
passageiro.

Darcy ouviu seu primo. Mesmo sem ver o seu rosto, ele podia sentir 
que o primo não achava que aquela era uma questão simples.

Georgiana, por outro lado, acreditou.

– Está bem. Por favor, tente fazer com que ele se sinta melhor. Eu 
sou muito nova e não posso ajudá-lo tanto quanto você, primo. 

– Você está crescendo, Georgiana, e embora eu perceba isso, não sei 
se Darcy percebe...

O resto da conversa se perdeu, pois os dois saíram da biblioteca.

Darcy ficou onde estava por mais alguns instantes e, então, foi para 
seu quarto sem dizer boa noite a ninguém.

Teve um sonho aquela noite, na verdade, um pesadelo. Sonhou que 
estava em uma sala escura. A luz do luar refletia na janela ao lado da 
qual podia ver a figura de uma mulher. Então, ele lhe pediu perdão. A 
figura se afastou da escuridão, iluminando-se com a luz da lua.

– Eu o perdôo – disse a srta. Bingley.

Darcy acordou e soltou um gemido. Precisava desesperadamente do 
perdão de Elizabeth... mas como conseguiria isso?

CAPÍTULO 25

A vantagem da esgrima era que a atividade ocupava tanto a mente 
quanto o corpo. Assim, permitia que Darcy se esquecesse por alguns 
momentos dos problemas que tanto o afligiam na última quinzena e 
se concentrasse em outra coisa.

Antes de Rosings, Darcy fora adepto do esporte apenas 
moderadamente, mas agora se dedicava a ele. Ajeitou o cabelo para 
trás e fixou os olhos no oponente. O cel. Fitzwilliam também o 
encarou e fez um sinal. Outros rapazes e o mestre de esgrima 
assistiam à luta. Seu primo não fez nenhum movimento de ataque, 



era óbvio que queria se manter na defensiva desta vez. Darcy ficou 
satisfeito em atendê-lo e desferiu uma estocada. O golpe da espada 
foi aparado e os dois se afastaram novamente. 

De repente, sem aviso – e certamente sem ser desejada – a 
lembrança daquela noite humilhante em Hunsford aflorou à sua 
mente. Darcy perdera aquele duelo – e de forma muito dura.

Determinado a não perder desta vez, ele atacou com tamanha fúria 
que o coronel se viu surpreendido e foi forçado a recuar até sentir 
suas costas de encontro à parede, tentando bloquear a chuva de 
golpes desferidos contra ele. Finalmente, abaixou a espada num 
gesto de rendição.

Darcy não percebeu, desfechando um último golpe. Felizmente, o 
coronel saltou com muita agilidade e se lançou para agarrar o braço 
com que Darcy empunhava a espada. Segurou-o com força até que 
Darcy abaixasse a arma.

– Tudo bem, eu me rendo. Você não precisa me ferir para vencer, 
Darcy – observou num tom meio debochado.

Darcy não respondeu. Não havia sinal de que ele tivesse ao menos 
escutado o que o primo dissera. 

_______________________

A biblioteca e seu escritório eram seus lugares favoritos no momento. 
Poucos ousavam incomodá-lo ali, e sempre que precisava distanciar-
se de seus pensamentos sombrios, podia lançar mão de um dos 
inúmeros volumes que preenchiam as prateleiras. 

Hoje, ele estava muito cansado para se interessar por algum 
romance. O duelo com o cel. Fitzwilliam, para completar todas as 
noites sem dormir, o havia exaurido. Muito cansado para resistir, 
deixou que a culpa o dominasse. Ele quase ferira Fitzwilliam 
seriamente! Deixara que suas emoções se sobrepusessem ao bom 
senso e quase fizera algo terrível. Não tentara sempre dissuadir 
Bingley de se deixar levar pelas emoções? Veja as conseqüências
disso! Em seu estado normal nunca teria feito algo parecido. Mas 
havia mudado tanto desde que...

Ele sabia com que nome deveria completar a sentença, mas tentou 
desviar seus pensamentos dela.

Ouviu passos suaves atrás de si. 



– Por que você está aqui, nesta biblioteca escura? – perguntou 
Georgiana, tocando o espaldar da cadeira. – Estamos todos sentindo 
a sua falta.

Darcy desejava que Elizabeth e sua irmã se tornassem amigas, mas 
se ela o desprezava, todas as chances eram de que ela não quisesse 
nenhum contato com sua irmã.

Não disse nada em resposta à indagação desta. 

– O que o está aborrecendo, irmão? – insistiu Georgiana com a voz 
trêmula. – Você tem estado tão infeliz desde que voltou de Kent. Há 
dias em que nem o vejo – você passa todo o tempo ou em seu 
quarto, ou em seu escritório ou aqui. Sempre que se junta a nós, não 
diz uma palavra a não ser que seja absolutamente necessário. Você 
está tão distante, é como se eu morasse com um estranho. – Darcy 
ouviu um soluço na voz da irmã. – O que está errado? Por que você 
não confia em mim?

Ele precisava desesperadamente falar com alguém, mas não queria 
despejar seus problemas sobre Georgiana.

– Me perdoe se não lhe conto. Não é nada com que você deva se 
preocupar – ele suspirou. – Nem eu mesmo me reconheço, não sei 
mais se sou bom ou mal. É possível um homem mudar a própria 
maneira de pensar? Será que eu permitiria a mim mesmo essa 
mudança? – O silêncio caiu entre eles. Darcy não disse mais nada.

– Venha se juntar a nós, Fitzwilliam – disse Georgiana, apoiando a 
mão sobre seu ombro. Ele ignorou o gesto.

– Não.

Georgiana saiu. Ele a ouviu tentando segurar as lágrimas. Pode ouvi-
la quando, já no hall, sussurrou, “Richard, primo, nada mudou...” A 
porta se moveu até fechar, e Darcy levantou-se para trancá-la. 

Tentou ler, mas sua atenção se manteve dispersa. Frustrado, 
destrancou a porta. O cel. Richard Fitzwilliam e Georgiana Darcy 
ainda estavam ali. Ignorou os dois e passou rapidamente por eles 
indo para o seu escritório. Novamente trancou a porta.

_______________________

Sua maior distração estava ali sobre sua escrivaninha, formando uma 



grande pilha. Cartas para responder, negócios para resolver e tantas 
outras coisas que exigiam sua total atenção. Jogou-se na cadeira e 
pegou uma pena. 

Havia quatro cartas. Respondeu-as o mais brevemente possível. As 
contas e negócios foram logo resolvidos. Inúmeros convites para 
festas e bailes – todos respondidos, todos recusados.

Logo não havia mais nada a resolver. Sem ter com o que se ocupar, 
perdeu-se novamente em seu sofrimento.

As palavras o assombravam onde quer que fosse, o que quer que 
fizesse.

Se tivesse se comportado de uma maneira mais digna de um 
cavalheiro... O senhor é o último homem no mundo com quem eu me 
casaria...

Fez o que pode para esquecê-las, mas pareciam ter sido gravadas 
com ácido em sua mente. Ainda mais difícil de esquecer era a 
expressão de Elizabeth ao pronunciar tais palavras. Darcy observou o 
luxuoso ambiente. Grande, refinadamente decorado com móveis 
caros, e estantes que guardavam livros pertencentes a várias 
gerações. Mesmo com todas as contas e dívidas pagas, ainda 
possuíam muitos milhares de libras. E ele trocaria tudo isso por uma 
palavra gentil, um olhar de aprovação da mulher que ele amava, mas 
que não lhe retribuía o sentimento. 

A pilha de papel sobre sua mesa era uma muda testemunha do quão 
enfadonha e vazia era a sua vida. Na verdade, quando pensava nisso, 
podia perceber que os momentos mais excitantes de sua vida 
recente, quando se sentira mais vivo, ele passara na companhia de 
Elizabeth, conversando, dançando...

Apesar de todos os seus deveres e responsabilidades, Darcy ainda 
era jovem, inseguro no que se referia ao seu próprio coração. Ele era 
‘experiente nas coisas do mundo’, como dissera Elizabeth, mas não 
havia vivido. Não sabia o que fazer – esquecê-la ou lembrar-se dela, 
amá-la ou odiá-la. Não sabia como separar problemas emocionais de 
sua vida diária – por isso chegara perto de ferir seu primo aquela 
manhã.

Queria poder conversar com alguém, se expor e deixar que, somente 
uma vez, os escudos criados ao seu redor caíssem. Mas na última vez 
fizera isso, fôra ferido e humilhado. Nunca novamente. Era um 
homem adulto e deveria lidar com seus próprios sentimentos! Darcy 
estava cansado. Por um momento chegou a invejar a indiferença de 
Wickham ao que os outros pensavam dele. Mas foi somente por um 



instante – ele se importava muito com o que os outros pensavam a 
seu respeito. Mais que tudo, ele queria que todos – especialmente 
Elizabeth – tivessem uma opinião favorável em relação a ele.

Seria verdade o que Elizabeth dissera sobre ele? Será que seus 
amigos o viam pela mesma perspectiva? Arrogante, presunçoso, com 
um desdém egoísta pelos sentimentos alheios? Darcy queria saber, 
mas temia perguntar, com medo das respostas que poderia ouvir.

CAPÍTULO 26

O tempo passava como de costume, com vagar ou às vezes 
rapidamente. O vigésimo oitavo aniversário de Darcy veio e foi 
embora – foi celebrado de maneira muito discreta, com nada além de 
felicitações e desejo de muitos anos de vida manifestados por todos 
os amigos e familiares.

Ele mesmo não via razão para se alegrar com a data. Foi um dia 
infeliz – queria tê-lo passado ao lado de Elizabeth.

Parecia que desde que voltara de Kent, a vida de Darcy se 
transformara numa espiral descendente. Não conseguia sair disso e 
não sabia o que iria encontrar quando chegasse ao fundo.

Três semanas se passaram desde o seu retorno; três semanas 
durante as quais o estado emocional de Darcy oscilou de maneira 
imprevisível entre a depressão, a irritabilidade – normalmente 
quando a srta. Bingley estava por perto – a ira e o desespero. Estava 
irritadiço e se aborrecia com tudo, sem conseguir conter o ímpeto de 
lançar respostas mordazes a todos.

Darcy não podia ver Bingley sem se lembrar de como magoara Jane 
Bennet (sem intenção, mas o fizera, de qualquer modo). Tampouco 
podia encarar o primo, cel. Fitzwilliam, sem sentir uma onda de 
ciúmes pela maneira com que Fitzwilliam se comportara na 
companhia de Elizabeth, e ela na dele. Quando via Georgiana, 
lembrava-se de Wickham e de como se empenhara em colocar 
Elizabeth contra ele.

Mas o pior era o fato de que não havia um único minuto no dia em 
que não pensasse nela e em sua própria conduta em relação a ela 
durante todo o tempo em que tiveram contato.

Refletindo sobre todos os encontros dos dois, percebeu que as 
acusações de Elizabeth não eram infundadas. 

Algumas vezes se perguntava como podia encarar a si mesmo todos 



os dias, tendo em mente tudo o que ela lhe dissera.

_______________________

Já era tarde da noite. As cortinas da biblioteca estavam fechadas e a 
única luz existente vinha do fogo quase extinto na lareira. Darcy 
estava sentado numa poltrona, próximo à lareira, seu rosto escondido 
nas sombras. Não se preocupava com isso – as sombras pareciam 
refletir o que ele sentia.

Ele sentiu, mesmo sem ter realmente ouvido algum ruído, que sua 
irmã entrara. Havia se tornado uma rotina para Georgiana tentar 
persuadir o irmão a se juntar à companhia dos outros. Ainda não 
tivera sucesso.

– Vai nos fazer companhia esta noite? – ela indagou.

Um momento de silêncio. 

– Não.

Darcy ouviu Georgiana abafar um soluço. Subitamente ela se dirigiu 
ao piano com determinação. Ouviu-a sentar-se e abrir o instrumento.

Estava escuro, mas ele sabia que ela não precisava de luz quando 
tocava de memória. Darcy não deu muita atenção à atitude da irmã 
até que ela começou a tocar.

Sonata em lá maior de Mozart, primeiro movimento. A peça que 
Elizabeth tocara em Rosings. Embora Georgiana tocasse 
admiravelmente bem, ele não podia suportar ouvi-la tocar essa 
música em particular.

– Pare! – ele gritou.

A música foi interrompida abruptamente. Foi substituída por soluços 
abafados e passos apressados. Ouviu-se o estrondo da porta batendo 
e o silêncio voltou a reinar.

Darcy se sentiu culpado pelo que fizera à irmã, mas esse sentimento 
foi logo substituído pela raiva. Como ela se atrevia a tocar aquela 
música? Era a peça de Elizabeth.

De repente, a porta se abriu outra vez e foi fechada com firmeza. 
Darcy não sabia quem entrara, mas o mistério foi logo desvendado 
assim que a pessoa se manifestou.



– Você está bem? – perguntou o coronel num tom impaciente, como 
se já soubesse qual seria a resposta.

– Sim – Darcy respondeu secamente.

– Não, não está. – O coronel deu a volta para ficar frente a frente 
com Darcy, tentando enxergar além da escuridão que o cobria. –
Você tem estado com um humor péssimo desde Kent. Se quer 
descontar em alguém, desconte em mim e não em Georgiana! Você 
não consegue ver como ela está preocupada e chateada?

Darcy não respondeu a esta explosão, que obviamente vinha se 
acumulando por algum tempo. Ele simplesmente fixou o olhar nas 
chamas que se extinguiam.

– Estão todos preocupados com você e eu estou começando a me 
cansar disto!

Novamente sem resposta. Darcy viu o primo inspirar profundamente, 
como se estivesse se armando de coragem.

– O que aconteceu entre você e a srta. Bennet?

Darcy sacudiu a cabeça e a vida voltou aos seus olhos.

Mas o que diabos ele sabe sobre isso?

Vendo sua reação o coronel prosseguiu. 

– Não tente negar nada, primo; eu tenho olhos. O que aconteceu 
entre você e a srta. Bennet?

Recobrando o controle, Darcy redargüiu: 

– Não é da sua conta e eu não quero falar sobre isso.

– Se você confiar em mim, posso ajudá-lo e...

– Eu não quero falar sobre isso!

Ele nunca pediria ajuda. Seu orgulho não permitia.

O coronel suspirou, frustrado. 

Darcy queria que ele o deixasse em paz para curar seu orgulho 
ferido. Mas a solidão também fazia com que se preocupasse e se 
perguntasse se o que Elizabeth dissera sobre ele era verdade. Não 



queria conhecer a resposta a essa pergunta, mas não podia passar a 
noite se atormentando com isso.

Seu primo já estava saindo quando ele perguntou:

– Fitzwilliam, me diga a verdade, seja honesto, você me acha 
orgulhoso? 

– O que você quer dizer com isso? – foi a confusa resposta.

– Exatamente o que eu disse, primo – disse Darcy sem paciência. –
Você me acha arrogante, presunçoso, dono de um desdém egoísta 
pelos sentimentos alheios?

– Neste exato momento, sim, eu acho! – a resposta foi quase gritada.

Então era verdade.

A depressão e o auto-repúdio o envolveram. Seu rosto se contraiu de 
dor. Como seu rosto estava escuro, o coronel não pode perceber o 
efeito de suas palavras.

– Nas três últimas semanas, você se rodeou de sua própria... auto-
piedade, orgulho ferido e tristeza e está descontando em todo mundo 
sem a preocupação em saber se os está magoando! Até mesmo sua 
própria irmã – devia se envergonhar da maneira com que tem 
negligenciado sua responsabilidade de cuidar dela!

Darcy crispou seu rosto com cada palavra que ouvia. Tudo o que o 
primo dizia reabria suas feridas. Era verdade, tudo o que Elizabeth 
era verdade. Seu próprio primo estava jogando a verdade em sua 
cara.

– Por que você está se comportando dessa forma? O que se passou 
entre você e a srta. Bennet?

Darcy não o escutou. Ele se recusava a deixar que o primo visse o 
quão profundamente estava ferido. Olhou para cima e imaginou ver 
Elizabeth atrás de Fitzwilliam, encarando-o. Darcy sufocou um soluço, 
mas não deu nenhuma resposta ao primo.

O coronel o observou, esperando que Darcy falasse.

– Eu lavo as minhas mãos, Darcy. Resolva seus próprios problemas, 
já que é incapaz de pedir ajuda.

O cel. Fitzwilliam saiu enfurecido e frustrado, batendo a porta atrás 
de si.



Darcy permaneceu ali, grudado ao assento. Embora não fosse nada 
comparado àquela noite, o que seu primo dissera o atingira.

Havia uma garrafa de vinho na mesa lateral próxima a ele. Darcy 
serviu uma taça e bebeu seu conteúdo de uma só vez. Olhou a taça 
por um instante e considerou a possibilidade de se embebedar. Ao 
menos, anestesiaria a sua dor.

Mas isso faria dele um homem tão sem caráter quanto Wickham, que 
ele vira embriagado vezes demais para contemplar a idéia de 
terminar aquela garrafa de vinho. Isso certamente não seria uma 
conduta digna de um cavalheiro.

Sua cama era a única atração que lhe restava aquela noite. Colocou o 
copo sobre a mesa e subiu lentamente para seu quarto.

_______________________

Darcy dormiu com dificuldade – teve outro pesadelo. O mesmo que 
tivera na noite em que voltara a Londres.

Novamente ele se encontrava em uma sala escura, iluminada 
somente pelos reflexos da lua. Havia uma mulher sentada ao lado da 
janela, no escuro. Darcy caiu de joelhos e se desculpou várias vezes 
à figura que ele imaginava se tratar de Elizabeth. 

Novamente pedia seu perdão. A figura se moveu de forma a ser 
iluminada pelo luar.

– Eu o perdôo – disse lady Catherine. – Ela estendeu seu braço em 
direção à parte sombreada a seu lado e puxou Anne para a luz. –
Esperei muito tempo por este dia, meu sobrinho – ela disse com uma 
risada.

Darcy acordou, quase engasgando.
Por quanto tempo teria que suportar essa tortura? Quando 
conseguiria alcançar a paz? Conseguiria algum dia?

CAPÍTULO 27

O dia seguinte amanheceu. Era um desses dias típicos de verão, claro 
e quente. Isso em nada influenciou o humor sombrio de Darcy. As 
palavras do coronel na noite anterior o haviam jogado novamente 
numa lama de depressão, autopiedade e auto-rejeição, justamente 



quando ele sentia que talvez a dor daquele dia em Kent havia 
diminuído um pouco.

Bingley saíra para acompanhar as irmãs e o cunhado às lojas. A srta. 
Bingley e a sra. Hurst eram moças refinadas, mas tinham o hábito de 
gastar mais do que deviam. Elas haviam estendido o convite a 
Georgiana e Darcy, mas como Darcy declinara, Georgiana também 
não quis ir.

De sua habitual poltrona na biblioteca, Darcy podia ouvir o som das 
pessoas cuidando de seus afazeres. As carruagens passavam, 
pedestres conversavam animadamente, ambulantes gritavam, 
oferecendo sua mercadoria. A vida de todos parecia ser feliz e fazer 
sentido. A vida de Darcy, no entanto, parecia fria e vazia. 

Uma das portas da biblioteca se abriu. Darcy pode ver seu primo em 
pé no limiar da porta, segurando uma espada. Atrás dele estava 
Georgiana com um ar muito preocupado.

Darcy desviou sua atenção de volta ao que fazia, ignorando-os, até 
que o coronel falou,

– Você já ficou tempo demais sentado nesta sala. Vamos, por que 
você não vem esgrimir comigo? – Apesar do tom descontraído, havia 
alguma coisa na voz do coronel que sugeria que aquilo não era um 
convite, e sim uma ordem.

– Não, obrigado.

– Eu insisto.

Estava claro agora que era uma ordem e, sendo um homem de 
formação militar, o coronel estava acostumado a ser obedecido.

Darcy fez menção de recusar novamente, e acabou desistindo. Era 
óbvio que seu teimoso primo queria lutar com ele; seria melhor 
acabar logo com isso.

– Está bem, então. – Levantou-se de seu assento e passou 
rapidamente pelo primo e pela irmã, dirigindo-se ao salão de baile. O 
cel. Fitzwilliam o seguiu. 

Ao sair, imaginou ter ouvido Georgiana dizer em voz baixa ao 
coronel, “Não o machuque, Richard,” e seu primo responder, “Se tudo 
sair como planejado, o único a machucar Darcy terá sido ele mesmo.” 
Mas ultimamente seus olhos pareciam traí-lo, vendo Elizabeth onde 
obviamente ela não estava. Talvez seus ouvidos estivessem 
começando a confundi-lo também. 



Entrou no salão de baile, o único lugar grande o suficiente para tal 
exercício, e escolheu uma espada. Atrás dele, o coronel fechou a 
porta – e trancou-a. Darcy não percebeu e tirou sua jaqueta, seu 
primo fazendo o mesmo. Quando estavam prontos, os dois homens 
fizeram a saudação e se puseram de frente um ao outro.

Darcy decididamente não estava com humor para jogos – tudo o que 
queria era ser deixado em paz. Sem vontade de começar, ele se 
colocou na defensiva. mas o coronel parecia também decidido a ficar 
na defensiva e assim nenhum dos dois fez qualquer movimento para 
atacar.

Após alguns minutos, Fitzwilliam disse:

– Você não vai atacar, seu covarde?

O sangue subiu ao rosto de Darcy com a provocação, mas ele não se 
moveu.

O coronel continuou com seu escárnio.

– Você é realmente patético, primo. Não é homem suficiente para 
enfrentar as críticas e tentar se modificar. Você se sente humilhado 
por palavras com tanta facilidade assim?

Com isto, Darcy sentiu o seu autocontrole se esvaindo.

– Seu idiota. Você, o homem que tem tudo o qualquer outro gostaria 
de ter, não consegue nem mesmo agradar a uma moça! – Ele 
balançava o metal zombeteiramente para o seu oponente.

Isso tinha ido longe demais. Levado pelos insultos, Darcy se lançou 
furioso para cima do primo, que facilmente bloqueou o ataque e se 
afastou. Ele atacou uma e outra vez. Cada ataque foi bloqueado e o 
coronel ria e provocava seu primo a cada movimento.

Por fim, num ataque de fúria, Darcy se deslocou além do que devia, 
ficando completamente vulnerável. O coronel o pegou com um 
artifício no qual nem mesmo um iniciante cairia e o desarmou, 
acabando por ficar com ambas as lâminas em suas mãos. Encostou a 
própria arma no peito de Darcy.

– Você se rende?

Darcy respirava com dificuldade, exausto. O coronel, por outro lado, 
não mostrava um sinal sequer de fadiga.



– Sim.

– Bom – respondeu Fitzwilliam, jogando a espada de volta para 
Darcy. – Agora você está pronto para falar.

Aproximou-se de Darcy, e segurando firmemente em seu braço, 
sentou-o num banco, antes que ele tivesse tempo de protestar.

– O quê? – perguntou Darcy, confuso.

– Georgiana e eu estamos muito preocupados, e já que o 
conhecemos bem o suficiente para saber que nunca vai confiar em 
nós, desenvolvemos este plano para fazê-lo se abrir. – Olhou de 
soslaio para Darcy – Nós realmente queremos ajudá-lo, mas não 
podemos a não ser que você nos diga o que está errado. Eu tenho 
uma idéia, mas preciso ouvir de você. – Fez uma pausa. – Sinto 
muito sobre o que eu disse ontem à noite. E tampouco falei sério 
agora há pouco. Você não é orgulhoso e arrogante. Sei perfeitamente 
que você se preocupa muito com os outros. Veja como ajudou 
Bingley a se livrar de um casamento inadequado. – (Darcy se 
encolheu – esse não era um bom exemplo) – Por que me perguntou 
aquilo?

Darcy deu um suspiro entrecortado, exaurido e sem coragem para 
resistir. O que, provavelmente, havia sido a intenção do duelo, ele 
concluiu pesaroso.

– Alg... alguém me acusou de ser orgulhoso e acredito que ela... 
(tarde demais, deixou escapar)... que essa pessoa estava certa.

Fitzwilliam parecia satisfeito de que suas suposições estivessem 
certas.

– E essa pessoa não seria a srta. Bennet, seria? – Uma afirmação, 
não uma pergunta. 

Não adiantava mais continuar negando. 

– Sim.

– Bem, ela está errada...

– Você não presenciou meu comportamento em relação à ela naquela 
noite – disse Darcy, cortando as palavras de seu primo – quando fui a 
Hunsford e... – parou sem a intenção de completar.

– E...? – incitou o coronel.



– A pedi em casamento.

Fez-se silêncio após o choque.

– Você pediu a mão dela em casamento? – perguntou o coronel com 
incredulidade – Você, Darcy, apaixonado? – O primo não respondeu. 
– Eu sabia que você a tinha em alta estima, mas amor? Isso é 
incrível!

– Você não me deixou terminar – continuou Darcy com a expressão 
mais neutra possível. – Ela recusou.

– Ela recusou? – repetiu o coronel.

Darcy assentiu, confirmando sem olhar para o primo.

– Nunca ouvi notícia tão inacreditável em toda a minha vida! É quase 
impossível de acreditar! A srta. Bingley ou qualquer outra mulher 
teria aceitado tal oferta sem pensar duas vezes. E ela lhe explicou as 
razões para tê-lo recusado?

– Se explicou as razões para me recusar? – Darcy soltou uma risada 
amarga. – Ah, claro. Franca e abertamente.

– O que ela disse?

Darcy se apoiou na fria parede de pedra. 

– Primeiramente, que eu havia arruinado a felicidade da irmã dela, 
separando Bingley da srta. Jane Bennet.

– Bingley?? Ah, não me diga que era da irmã da srta. Bennet que 
você falava.

– É exatamente o que estou dizendo. – A raiva afetou levemente a 
voz de Darcy ao relatar a razão seguinte. – Em segundo lugar, que eu 
havia negado a Wickham o cargo que meu pai lhe havia prometido.

– Isso é um absurdo! – resfolegou o coronel, com escárnio.

– Obviamente ele a iludiu. Mas isso não é tudo – continuou. – E 
finalmente, ela me acusou de... de não me comportar como um 
cavalheiro em relação a ela, de ser orgulhoso e arrogante.

O cel. Fitzwilliam não fez nenhum comentário quanto à última parte. 
Para quebrar o silêncio que o incomodava, Darcy continuou.

– Das duas primeiras acusações eu pude me defender. Escrevi-lhe 



uma carta e a entreguei no dia seguinte, justificando meus atos nas 
duas primeiras acusações. Da terceira, no entanto, não posso me 
defender.

Fitzwilliam falou pausadamente: 

– Darcy, eu sei que você não teria dissolvido o relacionamento de 
Bingley com a srta. Bennet se não tivesse uma boa razão para isso, e 
se não acreditasse realmente que seria uma união inadequada, e que 
a moça era indiferente a Bingley. E com Wickham, sei perfeitamente 
o tipo de estórias falsas e maliciosas que ele costuma contar. Mas 
quanto ao terceiro ponto... – Ele tossiu, desconfortável – Odeio lhe 
dizer isso, Darcy, mas sou obrigado a concordar em parte com as 
afirmações da srta. Elizabeth. – Darcy olhou para ele, magoado, e o 
coronel logo emendou – Quando em companhia de pessoas 
conhecidas e com as quais você se sente à vontade, embora você 
fique quieto, você é um perfeito cavalheiro. mas com aqueles que 
você não conhece, você é ainda mais reservado. Você não se sente à 
vontade em grandes reuniões com estranhos e para esconder seu 
desconforto, torna-se indiferente e distante. Para os outros, os que 
não o conhecem tão bem quanto eu, isto pode parecer orgulho, pois 
quem acreditaria que um homem da sua posição e com a sua fortuna 
se sente desconfortável na presença de estranhos? E dessa forma, 
você hostiliza muitas pessoas antes mesmo de conhecê-las. E isso 
acaba criando problemas em relação àqueles que você deseja 
conhecer posteriormente – como Elizabeth Bennet.

– Eu sou um idiota! – explodiu Darcy. – Com toda a arrogância, eu fiz 
a ela uma proposta de casamento, já esperando uma resposta 
afirmativa. Eu deveria saber que ela não é o tipo de mulher que me 
aceitaria sem sentir uma afeição verdadeira por mim. E quanto ao 
que eu disse – me envergonho até mesmo de me lembrar do que eu 
disse a ela!

– E o que foi que você disse?

Darcy segurou a cabeça entre as mãos. 

– Que a família dela seria uma degradação para mim. Esse pedido foi 
uma completa farsa, Fitzwilliam. Eu dei a impressão de que estava 
fazendo um favor a ela. – A voz de Darcy se tornou mais calma, mais 
triste e mais amarga. – Na verdade, agora eu consigo ver que ela, 
sim, estaria me fazendo um favor ao me aceitar.

O coronel o olhou com comiseração.

– Pelo menos isto explica seu comportamento estranho nas últimas 
semanas. Eu nunca suporia que era amor que o estava fazendo sofrer 



– nunca soube que tivesse se apaixonado antes. Confesso que, sendo 
pela srta. Elizabeth, não posso culpá-lo – fez uma pausa.– Você ainda 
a ama.

Darcy encarou o primo, surpreso. Ele o olhava com um leve sorriso 
no rosto.

– Você a ama. Embora tente negar, não pode me enganar – ou a si 
mesmo, Darcy.

– E o que importa se a amo ou não? Ela me despreza.

– Mas talvez você possa mudar isso. Você se justificou quanto a 
Bingley e Wickham. Tenho certeza de que ela vai, ao menos, refletir 
sobre o que você lhe contou. E quanto às maneiras ‘não dignas de 
um cavalheiro’, você pode mudar isso.

– Posso? – disse Darcy sem muita convicção.

– Claro. As pessoas se modificam tanto, que há sempre algo novo a 
se observar nelas.

Com um sobressalto, Darcy recordou-se do dia em que a sra. Bennet 
e as duas filhas mais novas foram ver Jane e Elizabeth em 
Netherfield. Elizabeth havia dito essas mesmas palavras.

– Você pode me ajudar, primo? 

O cel. Fitzwilliam sorriu.

– Claro! Esta será a primeira vez que eu o ajudo e não o contrário. 
E... – ele disse, levantando-se e estendendo a mão para Darcy – sua 
primeira tarefa é se explicar para Georgiana e pedir-lhe desculpas.

Darcy olhou para a mão estendida e a aceitou.

CAPÍTULO 28

Georgiana deve ter se sentido aliviada com o sorriso do cel. 
Fitzwilliam quando os dois homens deixaram o salão de baile, pois 
deu um salto de onde estava no hall e enlaçou Darcy num grande 
abraço. Em seguida se afastou dele um pouco e, quando Darcy abriu 
um leve sorriso – triste, mas ainda assim um sorriso, ela disse: 

– É bom tê-lo de volta, irmão.

É, eu... não estive aqui nos últimos dias. Mas eu juro que vou 



compensá-la por esse tempo. A todos, na verdade, pensou Darcy.

O cel. Fitzwilliam manteve-se afastado durante esta rápida reunião. 
Ao encontrar o olhar de Darcy por sobre o ombro de Georgiana, 
dirigiu ao primo um olhar significativo e fez um sinal na direção da 
sala de visitas.

– Darcy, acho que você deve uma explicação a Georgiana sobre sua 
conduta nos últimos dias – aconselhou. – Por mais brilhante que ela 
seja ao inventar esquemas, ainda não é capaz de ler a sua mente.

– Sim, eu sei – respondeu Darcy. Georgiana segurou sua mão e o 
guiou até a sala de visitas, fechando a porta atrás de si.

Ela se sentou, sem saber como começar. Nunca tivera que fazer o 
papel de ouvinte em momentos como este. Era ela normalmente 
quem falava. Darcy também se sentia pouco à vontade. Ainda não 
desejava sobrecarregar a irmã com seus próprios problemas, mas ela 
parecia ser mais forte do que ele pensara. 

– Eu não sei por onde começar... – ele disse. 

– Então, por que não começo eu? – respondeu Georgiana. – O que 
aconteceu em Kent?

Lentamente, mas com segurança, Georgiana acabou conseguindo 
arrancar de Darcy a explicação para seu comportamento ausente. Ele 
lhe contou tudo – seus sentimentos por Elizabeth e como esses 
sentimentos o levaram a propor-lhe casamento. Ela escutou-o contar 
o que Elizabeth havia dito, e como aquelas palavras o haviam 
afetado.

– Não a culpe pelo que ela disse, Georgiana – disse Darcy ao ver um 
misto de choque e raiva cobrir o semblante da irmã. – Agora posso 
ver que ela tinha toda razão ao dizer o que disse. Se algum homem 
for assim tão arrogante ao propor casamento a você, eu espero que 
você siga o exemplo de Elizabeth e o rejeite.

Georgiana se sentou por algum tempo sem dizer uma palavra, 
digerindo tudo o que lhe fora revelado. Então, ela disse:

– Você não gostaria de vê-la outra vez?

– Se eu pudesse olhar para o seu rosto e saber que ela não me 
enxerga como se eu fosse um monstro, eu seria um homem 
realmente feliz. Mas... – acrescentou como uma conclusão – tenho 
medo de encará-la depois daquela noite – ele suspirou. – Georgiana, 
sinto muito pela maneira como me comportei nestas últimas 



semanas, e peço perdão se a magoei de alguma forma. Você me 
perdoa?

Georgiana sorriu, levantou de sua cadeira e aproximou-se do irmão. 

– Eu o perdôo.

Darcy fechou os olhos ao ouvir essas últimas palavras, sentindo-se 
como se estivesse sonhando novamente. Tornou a abrir os olhos e 
viu Georgiana, não a srta. Bingley ou lady Catherine ou qualquer 
outra aparição.

Mas é claro que ela me perdoa. É tão boa, perdoaria qualquer coisa 
que eu fizesse.

– Obrigado – respondeu.

Ela o abraçou novamente. Ele beijou seu cabelo. Estava sensibilizado 
com seu perdão, mas ainda assim pensou em como desejaria ter 
apresentado Georgiana a Elizabeth. Essa idéia era, agora, impossível.

Georgiana se afastou dele. 

– Acho que você devia ir tomar um banho – ela disse, divertida, 
enrugando o nariz.

Darcy olhou para sua camisa ensopada de suor por causa da luta com 
o coronel.

– Também acho.

Georgiana riu e o abraçou mais uma vez.

_______________________

Naquela noite durante o jantar, Darcy fez o possível para se fazer 
presente e contribuir para a conversa à mesa. Os temas eram muito 
fúteis, a maioria sobre os vestidos que a srta. Bingley havia 
comprado ou as esperanças da sra. Hurst de conseguir comprar 
tecidos da moda, importados de outros países, mas Darcy se esforçou 
para parecer interessado.

No meio do jantar, um criado entrou trazendo uma carta sobre uma 
bandeja de prata, dirigida à família de Darcy. Ele a abriu e leu em voz 
alta. Era mais um convite para mais um baile. O anfitrião era apenas 
um conhecido de Darcy, mas que o tinha em alta estima.



– Não precisamos ir, irmão – disse Georgiana. Haviam recebido 
muitos convites para festas e bailes, mas todos foram recusados por 
Darcy, que não se sentia com disposição para eventos sociais. 
Georgiana gostaria de ter ido a alguns desses eventos, mas com o 
passar dos dias e a recusa de Darcy em aceitar qualquer convite, ela 
começou a se resignar a não freqüentá-los. Os Bingley foram a 
alguns, e a srta. Bingley, tentando conquistar a atenção de Darcy, 
dissera que o sr. Bingley não dançara com uma moça sequer. Esta 
vez não era uma exceção para Georgiana. Estava claro para Darcy 
que sua irmã desejava ir, mas que levava em conta a aversão dele a 
essas reuniões.

O olhar de Darcy encontrou o do cel. Fitzwilliam. Ele observava Darcy 
cuidadosamente, medindo suas reações. 

– Na verdade, Georgiana, talvez pudéssemos ir desta vez. A filha de 
sir Wilkins apreciaria sua companhia.

– O senhor vai conosco, sr. Darcy? – perguntou a srta. Bingley. –
Essa é uma notícia maravilhosa. Devo confessar que sua ausência em 
tais eventos têm sido angustiante.

Darcy se segurou para não demonstrar impaciência. Ao invés disso, 
respondeu com toda a educação

– Obrigado, srta. Bingley.

– Então nós vamos? – exclamou Georgiana com ansiedade. Bingley e 
as irmãs também olhavam para Darcy com espanto.

– Sim, creio que iremos. Será daqui a três dias – e você pode 
comprar um vestido novo para usar, Georgiana.

Enquanto Georgiana e os Bingley expressavam, sua alegria, Darcy 
dirigiu um olhar interrogativo ao primo. Fitzwilliam devolveu o olhar 
acompanhado de um sorriso de aprovação. 

_______________________

– Devo dizer, Darcy que me sinto aliviado ao vê-lo tão bem 
novamente – disse Bingley naquela noite depois que as mulheres 
haviam se retirado. – Eu estava bastante preocupado; esse tipo de 
comportamento é tão estranho a você.

– Bem, estou melhor agora – respondeu Darcy. – Admito que não 



tenho sido eu mesmo ultimamente, mas espero que isso fique no 
passado.

– É o que certamente espero também – disse o cel. Fitzwilliam de sua 
cadeira ao lado da lareira. – A propósito, minha licença termina daqui 
a cinco dias, portanto devo partir para meu regimento daqui a quatro 
dias.

– Você vai partir? – perguntou Darcy. Ele contava com o primo para 
ajudá-lo a resolver seus problemas referentes tanto ao seu 
comportamento quanto aos sentimentos que ainda nutria por 
Elizabeth.

– Sim, infelizmente devo ir, primo – respondeu Fitzwilliam. – Você 
precisa de mim? – perguntou.

Darcy refletiu por um momento. Embora com o orgulho abrandado, 
estava decidido a superar esta fase por conta própria. Georgiana 
também poderia ajudá-lo se ele precisasse.

– Na verdade, acho que não.

O coronel pareceu aliviado, tendo sido poupado da escolha entre seus
deveres e sua família.

– Bem, vou deixá-los aqui – disse Bingley levantando-se e abrindo a 
porta. – Caroline ainda deve estar apreciando triunfantemente o novo 
vestido alaranjado que pretende usar no baile do sir Wilkins e, 
portanto, devo convencê-la a ir dormir.

Os homens riram e Bingley saiu, fechando a porta atrás de si.

– Sinto muito não poder estar presente no aniversário de Georgiana –
disse o coronel num tom de lástima.

– É uma pena. O que você acha que devemos dar-lhe de presente?

– Talvez um novo piano? – sugeriu o coronel, após meditar. – Há um 
modelo novo na loja próxima à casa do professor dela. Podíamos dar 
uma olhada.

– Não me importo com o preço. Ela merece o melhor instrumento que 
encontrarmos – completou Darcy. 

Os dois se mantiveram relaxados em silêncio por uns momentos. 
Darcy retomou a palavra.

– E então?



– E então o quê?

– Como me saí esta noite?

O coronel pensou por um momento e, em seguida, abriu um largo 
sorriso.

– É um começo.

Darcy riu pela primeira vez em muitas semanas.

Apesar da mansão de sir Wilkins ser bem diferente de Netherfield, 
havia muitas semelhanças em termos de decoração e mobiliário para 
recordar a Darcy o dia 26 de novembro. Era como se tivesse sido 
anos antes, mas não se passara mais que alguns meses.

Darcy, Georgiana, cel. Fitzwilliam, Bingley, suas irmãs e seu cunhado 
foram recebidos pelo próprio sir Wilkins, cujas maneiras se 
assemelhavam muito às de sir William Lucas, mas sem ser tão prolixo 
e possuindo um senso de humor mais sarcástico. Ele lhes deu as 
boas-vindas cordialmente, com seu primogênito Edmund e sua filha 
Isabella a seu lado. Isabella logo abordou Georgiana e a levou para o 
meio da multidão de convidados. Era uma moça segura e cordial, 
embora lhe faltasse um pouco de bom-senso. Darcy achava que de 
modo geral Isabella exercia uma boa influência sobre Georgiana. 
Talvez pudesse ajudá-la a se tornar menos retraída e tímida na 
companhia de outras pessoas.

Edmund Wilkins, por sua vez, tinha um ar mais sério que sua irmã e 
uma mentalidade mais moderna que seu pai. Apesar da 
desaprovação do pai, Edmund convidara seu amigo, sr. John Barnett, 
um comerciante, e sua irmã, srta. Suzanna Barnett. Sir Wilkins 
respeitava as opiniões do filho e, embora não lhe agradassem as 
pessoas que lidavam com o comércio em geral, estava disposto a 
recebê-los em sua casa.

Sir Wilkins apresentou o sr. e a srta. Barnett a Darcy e ao cel. 
Fitzwilliam. O sr. Barnett era um cavalheiro normal, mas a srta. 
Barnett chamou a atenção de Darcy.

Ela era, talvez, um pouco mais baixa que Elizabeth e sua pele era um 
pouco mais pálida. O cabelo era de um castanho mais claro e, 
embora seu sorriso fosse agradável, seus olhos não possuíam o 
mesmo brilho. As semelhanças não eram suficientes para fazer Darcy 
acreditar que estava tendo alucinações, mas eram mais que 
suficientes para afetá-lo.



Darcy pestanejou e desviou o olhar, da srta. Barnett para o chão. 
Estivera seguro de que apreciaria esta noite, fazendo todo o possível 
para ser simpático e amigável, mas não esperava por isto. Respirou
profundamente, tentando recuperar o controle.

O cel. Fitzwilliam não percebeu o desconforto do primo e, ao 
contrário, piorou a situação sugerindo que Darcy dançasse com ela.

– Eu... não. O-outra hora, talvez – disse Darcy. Sabia que estava 
sendo rude, mas precisava sair dali. O salão estava muito quente; 
avistou uma porta que dava para a varanda. Darcy virou-se e saiu 
naquela direção, vagamente consciente de que o coronel o seguia 
com passos rápidos.

No momento em que ficaram a sós na varanda, Fitzwilliam puxou as 
cortinas atrás deles, fechando-as, e disse:

– Darcy, mas o que é que você está fazendo? Por que se recusou a 
dançar com a srta. Barnett dessa maneira?

– Não posso e não vou dançar com ela – retrucou Darcy, fechando os 
olhos numa tentativa de se ver livre da imagem de Elizabeth. Ele 
precisava esquecê-la, e esta situação não estava ajudando.

– Você está regredindo à sua velha maneira de ser, Darcy – alertou o 
coronel.

Com isto, Darcy apoiou-se na fria parede de pedra e deu um suspiro.

– Sinto muito.

– Qual o problema? Você esteve tão bem nos últimos três dias e 
agora alguma coisa obviamente o deixou abalado.

– Você não consegue ver, primo?

– Eu não estou entendendo – o coronel respondeu, confuso.

– Não consegue ver a semelhança entre a srta. Barnett e a srta. 
Elizabeth Bennet?

– Não, não vejo.

Claro que não vê. Darcy havia passado muito tempo estudando as 
feições de Elizabeth, e depois recordando cada detalhe. Não havia 
como esquecer o seu rosto.



– E você vê? – indagou o cel. Fitzwilliam.

– Facilmente. Eu ainda posso vê-la, me repreendendo, me acusando. 
Pensei que havia esquecido, nestes últimos dias, mas parece que 
não.

O coronel suspirou num gesto de frustração. 

– Você não pode passar o resto de sua vida se consumindo por isso, 
pagando por esse erro. Precisa deixar isso para trás.

É fácil falar.

– Não volte a se isolar atrás de seus escudos – prosseguiu. – Se ficar 
atrás deles, não conseguirá fazer novos amigos, amigos que estariam 
dispostos a ajudá-lo.

Darcy se voltou para encará-lo. Aliviado por ver que o primo já se 
recobrava, o coronel continuou.

– Recorde-a, leve suas palavras em consideração, mas não deixe que 
essa lembrança controle você. Siga com a sua vida. Até... até mesmo 
aprenda a amar novamente.

– Como você pode dizer isso? – cortou Darcy – Você não entende...

– Só estou sendo realista – disse o coronel, calmamente. – E isso 
significa aceitar que ela, possivelmente, nunca chegará a amá-lo 
como você a ama e, portanto, seria sensato tentar superar seus 
sentimentos. Um amor não correspondido, embora possa ser bom 
para uma estória, não é saudável para ninguém, muito menos para 
você.

Desistir do amor que sinto? A única coisa que ainda me resta dela? 
Mas Fitzwilliam está certo. Só estou me machucando – e aos outros.

Encare isso de frente. Você está alimentando um sonho, está se 
agarrando à crença de que ela chegará a amá-lo só porque você se 
justificou numa carta.

Não era um sonho fácil de abandonar.

Mas eu tenho que tentar. Não. Tentar, não, eu vou conseguir.

A cortina se abriu e Georgiana apareceu para se juntar a eles. 

– Há algum problema? – questionou preocupada.



Tendo tomado uma decisão, Darcy se aproximou da irmã e segurou-
lhe o braço gentilmente.

– Havia, mas não há mais. Não precisa pedir ao nosso primo que me 
desafie para outra luta, querida.

De fora, puderam ouvir acordes da música. 

– Já nos ausentamos por muito tempo. Você me dá a honra desta 
dança? – perguntou Darcy com um leve sorriso.

– Claro.

O cel. Fitzwilliam escancarou as cortinas e os seguiu. 

Darcy segurou a mão de Georgiana e a levou para a pista de dança. 
Ela estava linda, como a mãe deles. Usava o vestido novo, de um 
azul pálido, ornado com um laço prateado. Ao contrário da srta. 
Bingley, que preferia tons alaranjados e cores escuras e marcantes, 
Georgiana se contentava com cores claras e o branco. A srta. Bingley 
estava em pé ao lado da pista, com um ar carrancudo.

Assim que a música terminou, Darcy viu a srta. Barnett ao lado da 
srta. Bingley. Sentindo-se culpado pelo que fizera momentos antes e 
lembrando-se dos conselhos do primo, Darcy a convidou para 
acompanhá-lo na próxima dança.

A srta. Barnett podia ter alguma semelhança física com Elizabeth, 
mas não tinha uma fração da inteligência e da vivacidade que haviam 
conquistado Darcy. Ele tentou manter o diálogo, mas sua parceira era 
quieta. Darcy se surpreenderia se ela dissesse mais que dez palavras 
seguidas. Mas apesar de pouco falar, o que ela disse mereceu sua 
atenção.

– Por favor, perdoe-me pelo que fiz Há pouco – ele se desculpou 
quando a dança terminou. A srta. Suzanna Barnett sorriu.

– Não se desgaste pedindo o meu perdão – ela respondeu. – Isso é 
passado; mas não se esqueça e lembre-se disso no futuro.

Darcy a encarou novamente. 

– Eu lhe agradeço – disse, por fim.

O baile continuou sem outras ocorrências. No final, Darcy percebeu 
que havia se divertido imensamente. Dançara mais duas danças, uma 
com a srta. Isabella Wilkins, outra com a srta. Bingley. Tivera uma 
conversa muito interessante com sir Wilkins – um educado debate 



sobre quem era o melhor, o rei George III ou o príncipe de Gales, que 
era o atual regente no lugar de seu pai. Darcy argumentou que 
preferia o rei – ao príncipe faltava a ambição do pai para governar e 
sua vida privada era infestada de rumores. Sir Wilkins argumentou 
que o rei George III havia perdido as colônias americanas e dizia-se 
que ele estava louco. Os dois apreciaram muito o debate.

Até Bingley convidara três jovens damas para dançar.

Fora uma noite agradável para todos.

_______________________

Darcy permaneceu acordado por algum tempo ao se deitar aquela 
noite. O cel. Fitzwilliam partiria para o seu regimento na manhã 
seguinte e Darcy, embora triste de ver seu primo ir, estava 
agradecido pelo apoio que este lhe dera.

Durante aquela noite no baile, Darcy ponderara sobre as palavras do 
primo. Fitzwilliam estava certo, já estava na hora de se desligar de 
Elizabeth. E o que a srta. Barnett lhe dissera – sim, ele se lembraria 
de seus erros e tentaria não repeti-los no futuro.

Darcy percebeu com alguma surpresa que esta era a primeira vez 
que pensava em Elizabeth sem sentir angústia. Talvez estivesse 
superando o amor que sentia por ela.

Adormeceu.

_______________________

Uma sala escura, o luar refletia através da janela. Uma figura 
feminina sentada próxima à janela, seu rosto na sombra. 

Darcy conhecia este sonho, e lentamente se aproximou da figura. Ela 
olhou para ele, mas não disse uma palavra.

– Eu ainda penso em você – ele disse para a figura sombreada. –
Ainda me lembro do que disse. Sinto muito pelo que fiz, com ou sem 
intenção. Minha interferência na relação de Charles e Jane foi um erro 
e eu sinto muito por isso. Sinto tê-los magoado. Sinto pelo meu 
comportamento com a sua família e seus amigos. Fui rude, arrogante 
e não me importei se os ofenderia. Sinto muito.



Em seu sonho, Darcy se pôs de joelhos sem olhar para a figura.

– Mas do que mais me arrependo é de como me comportei com você. 
Não posso pensar nisso sem ficar horrorizado. Eu ouvi as suas 
palavras e tenho tentado levá-la a sério e me corrigir. Agora vejo que 
devo lhe agradecer por abrir meus olhos. Vivi vinte e oito anos sem 
perceber a verdade sobre mim mesmo. Só o que espero é que eu 
possa me transformar numa pessoa melhor. Sinto muito por minhas 
ações no passado. Não posso lhe pedir nada – além de seu perdão.

Ele abaixou a cabeça, sem querer olhar para a figura e ver quem era.

Ela se moveu de forma a iluminar-se pelos reflexos da lua.

– Eu o perdôo.

Darcy ficou paralisado. Ele conhecia essa voz. Uma delicada e 
feminina mão tocou-lhe o queixo, umedecido pelas lágrimas que 
escorriam, e gentilmente levantou seu rosto para que pudesse 
encará-la.

– Eu o perdôo – repetiu Elizabeth suavemente. 

Ela abaixou a cabeça e o beijou nos lábios carinhosamente, com 
amor.

Darcy desejava nunca mais acordar.

CAPÍTULO 30

Darcy e Georgiana se levantaram cedo para se despedir do primo que 
partia de volta ao seu regimento no norte. Os outros ainda dormiam 
profundamente.

– Eu sinto muito não poder estar presente na comemoração de seu 
décimo sexto aniversário, Georgiana – ele disse quando já estavam 
nos degraus da entrada. – Tome conta de seu irmão.

– Tomarei. Eu ainda gostaria que você ficasse mais tempo conosco –
ela afirmou.

– Já fiquei tempo demais – respondeu – Darcy, não quero ouvir de 
Georgiana que você vai pular no Tâmisa ou algo do gênero.

– Não precisa se preocupar. Isso já está superado.

O cel. Fitzwilliam dirigiu-lhe um olhar descrente.



– É o que você diz, mas eu não acredito. Ninguém supera uma 
decepção de amor da noite para o dia. – Ele pegou as rédeas que o 
tratador lhe entregou e montou no cavalo. – Talvez você precise 
mudar de ares, Darcy. Seria bom que você fosse para Pemberley. Me 
lembro de como o lugar fica lindo no verão.

– É uma idéia. Creio que podemos aceitar sua sugestão e ir para lá 
daqui a algumas semanas.

– Algumas semanas? O mais rápido possível! – Fitzwilliam disse em 
tom de troça e riu. – Au revoir até que nos vejamos novamente.

O cel. Fitzwilliam seguiu trotando pela rua. Darcy e Georgiana 
observaram sua partida até que sua figura se misturou à multidão 
que já agitava a manhã.

Darcy sentia imensamente a falta de seu primo. Não havia ninguém 
para ajudá-lo a rir de si mesmo ou aconselhá-lo quando fosse 
preciso. Sim, seus dias não mais eram sombrios, repletos de longas 
horas de meditação nas quais Darcy questionava a si mesmo, mas 
ele sabia que jamais seria novamente o homem que fora antes de 
Kent.

A lembrança daquele sonho ainda o dominava. Mas isso era tudo o 
que era – um sonho. Um sonho que em nada o ajudava quanto à sua 
decisão de deixar de amar Elizabeth Bennet.

A sugestão que o primo lhe dera de ir para Pemberley naquele verão 
era uma ótima idéia. Talvez convidasse Bingley e as irmãs para 
acompanhá-lo. Darcy gostava da companhia do amigo, apesar de sua 
insistente irmã.

Informou-lhe de seus planos durante o almoço. 

– O verão está se aproximando e Pemberley é um excelente lugar 
para se passar os meses mais quentes – disse Darcy. – Pretendo ir 
para lá muito breve. Você me daria a honra de me acompanhar, 
Bingley?

– Ir a Pemberley? Eu ficaria absolutamente encantado de lhe fazer 
companhia, Darcy – respondeu Bingley.

– Então está confirmado que iremos? – indagou Georgiana – Isso é 
maravilhoso!

– Um verão em Pemberley. Perfeito – comentou a srta. Bingley 
absorta em seus pensamentos.



Fizeram planos de partir em uma semana. Como o aniversário de 
Georgiana seria no dia em que chegariam lá, Darcy decidiu que seu 
presente a estaria aguardando. O piano que havia visto foi comprado 
em segredo e tudo foi arranjado para que fosse enviado antes que 
eles partissem. Ele mandou instruções à sra. Reynolds para que fosse 
colocado em uma das salas.

Georgiana estava impaciente para voltar para casa. Ela falava de 
Pemberley com muito carinho, pois amava aquele lugar tanto quanto
ele. Darcy percebeu que ela expressava a sua preferência por uma 
das salas da qual se tinha uma visão maravilhosa da propriedade ao 
pôr do sol, mas cujo interior não era tão bonito quanto o de outras 
salas da mansão. Ao ouvir isso, Darcy enviou outra carta à sra. 
Reynolds pedindo-lhe que redecorasse a sala usando as cores 
favoritas de Georgiana, azul claro e branco. Como outro presente 
pelo aniversário da menina, Darcy contratou um pintor para fazer seu 
retrato, que também seria enviado com antecedência para 
Pemberley. 

Darcy estava disposto a compensar seu péssimo comportamento e 
satisfazer todos os desejos da irmã. E ele não tinha uma esposa para 
quem comprar presentes e mostrar o quanto a amava. Essa foi a 
principal razão para a constante atividade de Darcy durante sua 
última semana em Londres. Ele tentava, sem sucesso, esquecer 
Elizabeth. Conseguia mais facilmente quando sua mente estava 
ocupada, mas ninguém pode trabalhar todo o tempo. Era nessa 
ocasiões, quando Georgiana o forçava a descansar, mais 
especialmente à noite antes de adormecer, que banir Elizabeth de 
seus pensamentos parecia mais difícil. Dizia a si mesmo, antes de ser 
dominado pelo sono, que não amava Elizabeth. Mas acabava 
sonhando com ela, com seus olhos brilhando quando sorria, com a 
linda visão de quando haviam se encontrado no jardim de 
Netherfield. Algumas vezes os sonhos eram uma repetição daquele 
em que haviam se beijado. Darcy acordava, dividido entre sua 
determinação em esquecê-la e o prazer que sentia todas as vezes 
que sonhava com ela...

_______________________

Estava sentado em seu escritório, lendo uma pilha de cartas. Chegou 
à última e notou que tinha o selo de Pemberley. Qualquer assunto 
referente às suas propriedades sempre recebia a sua atenção 
imediata, por menor que fosse.

Era de seu administrador, sr. Cage. Dizia que um dos fazendeiros 



havia sido negligente na manutenção de suas cercas, nas terras 
vizinhas a Pemberley. Infelizmente, aquela parte da propriedade era 
destinada ao pasto de gado. Uma das vacas quebrara a cerca, e não 
pudera ser recuperada antes que fizesse alguns estragos de pequeno 
porte. O sr. Cage pedia que seu patrão lhe determinasse o valor que 
deveria ser ressarcido pelo fazendeiro.

‘Este fazendeiro tem um gênio difícil e se recusa a reconhecer a 
autoridade a mim delegada pelo senhor. Ele insiste em tratar do 
assunto com o proprietário e ninguém mais. Seria possível ao senhor 
vir a Pemberley mais cedo do que estava originalmente planejado?

Atenciosamente, etc.’

Darcy pousou a carta sobre a mesa. Ele se preocupava muito com o 
bem estar de seus arrendatários e seus empregados e, embora a 
mudança de planos fosse um pouco incômoda, não seria um grande 
problema. Só precisaria partir um dia antes que o resto do grupo.

Com a aproximação do dia de sua partida, Darcy descobriu, 
alarmado, que todo o trabalho e a atividade que mantinha não 
estavam mais ajudando.

Estava na academia de esgrima, no dia anterior à partida. Darcy 
desafiou Baines para uma luta. Sua perícia com a lâmina havia 
aumentado consideravelmente e ele queria testar suas habilidades 
contra seu mestre de esgrima. O desafio foi aceito.

Quase tão logo começaram, ficou claro quem sairia vitorioso. Darcy 
forçou Baines a se deslocar para trás quase até a parede. No final, 
Baines declarou-se rendido.

– Muito bem, senhor – cumprimentou Baines. 

Darcy se afastou muito satisfeito consigo mesmo. Ouviu o zunir da 
lâmina atrás de si quando o mestre o saldou, e se apoiou no pilar.

– Já basta, senhor?

– Sim, basta, obrigado, Baines.

– O senhor virá amanhã?

– Amanhã não, tenho negócios a resolver no norte – devo voltar em 
uma semana.

– Muito bem. Desejo-lhe um bom dia, senhor – disse Baines saindo 
para atender outro dos rapazes. 



Darcy suspirou, cansado. No dia seguinte ele iria para casa. De volta 
a Pemberley – era o lugar que mais gostava no mundo, mas também 
onde tinha mais responsabilidades.

Como eu gostaria que Elizabeth também estivesse lá para me 
receber...

Maldição! Já comecei outra vez!

– Eu vou conseguir – tenho que conseguir! – murmurou Darcy para si 
mesmo antes de sair para se trocar e voltar à sua residência londrina.

_______________________

Ele partiu na manhã seguinte, cavalgando lentamente pelas ruas de 
Londres. Sabia que Georgiana se preocupava de que, sozinho, ele 
pudesse cair em depressão novamente. Ela estava parcialmente 
certa.

Não via mais sentido em sua vida. Tudo o que tinha agora eram as 
suas responsabilidades. Amigos e familiares, naturalmente, mas 
tivera a esperança de que o amor também fizesse parte de sua vida.

O destino parece determinar o contrário.

Alcançou os limites da cidade. Voltou seu cavalo para o norte e 
enterrou as botas no flanco do animal, induzindo-o ao galope.

Seria bom estar em casa novamente.

Deus, como está quente hoje.

CAPÍTULO 31

A viagem para Derbyshire foi longa e quente, mas também sem 
ocorrências. O ritmo moderado em que ele viajava quase o induziu ao 
sono algumas vezes.

Finalmente, após dias de viagem, a vila de Lambton apareceu. Atrás 
dela, ao longe, Darcy podia ver a fachada da mansão de Pemberley. 

Estou em casa.

Darcy puxou as rédeas do cavalo, cansado. Não queria atravessar a 



vila, onde seria objeto de atenção. Já viajara por essa estrada muitas 
vezes e já estava cansado dela – queria uma mudança.

Bem, e por que não?

Volteou com o cavalo para se aproximar de Pemberley por trás.

_______________________

Após quinze minutos de galope, ele diminuiu a velocidade e saiu da 
estrada. O sol da tarde estava quente e seu casaco verde escuro não 
ajudava muito. Darcy estava cansado, o cavalo estava cansado, mas 
estavam quase lá. Podia ver Pemberley através das árvores. 

A luz do sol refletia no lago. A água parecia fresca, relaxante. Darcy 
respirou fundo, querendo dar um mergulho. Mas não era apropriado 
que o fizesse. Brighton era o lugar apropriado para nadar.

Mas a água estava convidativa...

Quem se importa? Estou nas minhas próprias terras, posso fazer o 
que bem entender!

Tocou o cavalo num galope cansado até o lago. Parou a poucos 
metros da margem e desmontou. Deixando o animal ali para pastar, 
jogou sua cartola e seu chicote no gramado. Andou até a borda da 
água, removendo a jaqueta.

Sentou-se e começou a tirar a gravata. Enquanto o fazia, 
perguntava-se se tudo estivera bem em suas terras durante sua 
prolongada ausência. Com uma sensação de culpa, calculou que 
ficara aproximadamente um ano afastado.

Eu teria voltado mais cedo se minha atenção não estivesse tão focada 
em... em outro lugar... outra pessoa.

Pare de pensar nela.

Colete, botas, tudo foi removido até que ficasse somente com a 
camisa e a calça. Olhou para a água plácida por um momento e 
mergulhou.

A superfície estava aquecida pelo sol, mas abaixo dela a água estava 
fresca e relaxante. Darcy nadou na água fria, num breve descanso de 
seus deveres e do tumulto causado por seus sentimentos 
tormentosos e infelizes, até que a falta de ar o obrigou a emergir.



O quarto de hora seguinte se passou de forma similar. Por alguns 
momentos Darcy conseguiu esquecer todas as preocupações e 
responsabilidades e relaxar.

Foram essas mesmas preocupações e responsabilidades que 
trouxeram Darcy de volta à realidade. Não podia passar o dia se 
divertindo – tinha coisas para fazer. O assunto com o sr. Cage, por 
exemplo... o que era mesmo?

Sim, preciso mesmo ir para casa agora.

Relutante, Darcy saiu da água e pegou suas roupas. Ia pegar seu 
cavalo quando percebeu que não estava mais lá. Procurou pela área e 
respirou com alívio ao ver que um dos empregados o trazia de volta. 

– Senhor? Está tudo bem com o senhor? – perguntou preocupado.

– Sim, estou bem, obrigado – afirmou Darcy. Começou a caminhar na 
direção da mansão. O empregado o seguiu, puxando o cavalo.

Eles se aproximaram das árvores, Darcy carregando suas roupas no 
braço direito e a cartola na mão esquerda.

Podia sentir a leve brisa através do tecido molhado de sua camisa.

– O senhor quer montá-lo? – indagou o criado.

– Não, não, leve-o para o estábulo – ordenou Darcy, dispensando-o. 
O homem saiu levando o cavalo para a esquerda, enquanto Darcy 
continuou sozinho seu caminho.

Estava quase em casa. Era só passar as árvores, descendo a colina 
coberta de pequenas flores amarelas...

As árvores à sua frente já eram poucas e Darcy elevou o olhar para 
pousá-lo em... Elizabeth Bennet.

Ele estacou e a olhou em absoluto estado de choque. 

Por Deus, o que ela está fazendo aqui?

– Sr. Darcy! – ela exclamou, obviamente tão surpresa quanto ele. 

Houve uma pausa enquanto Darcy tentava recobrar a voz.

– Srta. Bennet! – isso foi tudo o que conseguiu dizer antes de sua 



língua travar – Eu... hã... – ele gaguejou procurando por palavras.

– Eu... Eu não esperava vê-lo... senhor... – A voz dela esvaneceu e 
Darcy a viu abaixar o olhar de seu rosto para seu peito. Ele estava 
perturbadoramente consciente de estar vestido apenas com suas 
calças e sua camisa de linho, esta última quase transparente por 
estar molhada. Sentiu-se quente e Elizabeth parecia igualmente 
embaraçada. 

Ela desviou os olhos e os focou em um lugar mais apropriado. 

– Acreditávamos que a família não estava em casa ou nunca teríamos 
nos atrevido... 

– Eu cheguei um dia antes – ele disse finalmente conseguindo 
controlar a voz. 

Ela não parecia ainda detestá-lo, caso contrário ela lhe teria dado as 
costas e ido embora imediatamente. Distraído, Darcy percebeu que 
esta era a oportunidade de lhe mostrar que ele podia agir de uma 
‘maneira mais digna de um cavalheiro’.

– Perdão, sua família está bem?

– Ah sim, eles estão muito bem... obrigada...

– Fico feliz em sabê-lo – respondeu sinceramente. Procurou alguma 
outra coisa para dizer – Há quanto tempo está nesta região?

– Somente dois dias.

– E está hospedada...?

– Na hospedaria de Lambton.

– Ah sim, naturalmente. Eu acabei de chegar... – Afastou seus olhos 
dos dela, embaraçado pelo seu presente estado. – E seus pais, estão 
bem de saúde?... E suas irmãs... – disse estupidamente.

Ela riu, fazendo-o sentir-se ainda mais desconfortável. 

– Sim, estão todos ótimos.

A conversa pareceu morrer. Darcy batia com o chicote levemente 
sobre o próprio peito, ficando cada vez mais embaraçado.

O que ela deve estar pensando de mim? 



Era melhor entrar logo e se vestir de maneira mais apropriada.

– Com licença...

Fez uma pequena reverência e retomou seus passos, passando por 
ela e esforçando-se para não correr.

No momento em que se viu fora do campo de visão de Elizabeth, 
começou a correr.

_______________________

Darcy quase voou porta adentro e por pouco não derrubou uma 
jovem criada que carregava uma bandeja com louças. Ela conseguiu 
equilibrá-la, mas enquanto Darcy subia as escadas para o seu quarto, 
pode ouvir o ruído, pois a garota deixou cair a bandeja ao perceber 
que era o patrão. Darcy não se ateve a isso e rapidamente pegou 
algumas roupas, trocando-se com muita pressa sem se dar ao 
trabalho de chamar seu criado.

Pode ser que eu ainda consiga alcançá-la!

A inesperada aparição de Elizabeth fora um grande choque, mas ele 
ainda não sabia se sentia mais dor ou prazer ao vê-la. Tudo o que 
sabia nesse momento era que ela estava ali, em sua propriedade, e 
que ele tinha aproximadamente três minutos para provar a ela que 
ele estava disposto a esquecer as diferenças do passado e mostrar-
lhe que estava preparado para se desculpar e ser terno, amigável e 
despretensioso.

Em quatro minutos ele estava quase pronto. Correu para fora do 
quarto, esbarrando na sra. Reynolds.

– Meu Deus, senhor, qual é o problema? Nós temos visitas aqui hoje 
e eles estão...

– Eu sei, eu sei, sra. Reynolds – ele gritou, voando pelas escadas, 
ainda abotoando a jaqueta.

Chegando ao pátio, ele diminuiu o passo, respirando profundamente. 
Levou mais um precioso instante checando sua própria aparência e 
saiu em busca de Elizabeth. 

Não precisou procurar por muito tempo, pois logo a avistou passando 
num ritmo apressado pela frente da entrada do pátio, onde Darcy 
podia ver a traseira de uma carruagem. Seguiu-a rapidamente, 



chamando-a, “Srta. Bennet!”

Elizabeth parou ao som da sua voz e se virou. Ela não sorria e Darcy 
percebeu que ela ainda estava abalada pelo encontro repentino, 
assim como por sua reaparição naquele momento.

Darcy arriscou:

– Por favor, permita-me desculpar-me por não recebê-la 
adequadamente há pouco. A senhorita não está partindo, não é 
mesmo?

Elizabeth desviou o olhar na direção do chão. 

– Sim, senhor, creio que devemos.

Devemos?

– Espero que não tenha ficado insatisfeita com Pemberley – ele disse, 
encontrando um tópico seguro sobre o qual falar.

– Não, absolutamente.

– Então lhe agradou? – indagou ansioso. Ele estava vagamente 
consciente de que havia duas pessoas em pé atrás dele.

– Imensamente. – Ela sorriu. – Agradaria a qualquer pessoa.

A Darcy não importava a aprovação de outras pessoas – Elizabeth era 
tudo o que importava.

– Mas sua aprovação é raramente concedida e, portanto, mais 
valiosa.

Darcy a brindou com um de seus raros sorrisos. O ambiente ficou um 
pouco desconfortável e ele se virou para ver quem eram seus 
acompanhantes. 

O casal estava bem vestido e esperava educadamente ao lado, sem 
interferir, mas certamente alerta pela curiosidade. Tinham um ar 
digno e calmo. Darcy se perguntou quem seriam aquelas pessoas tão 
gentis em acompanhar a sua amada.

Não, amada não. Você só pode esperar amizade da parte dela.

– A senhorita me daria a honra de me apresentar aos seus amigos? –
perguntou Darcy indicando os dois.



– Certamente – ela respondeu. Caminharam até o casal. Elizabeth se 
colocou entre seus amigos e Darcy.

– Sr. e sra. Gardiner, sr. Darcy.

O sr. Gardiner tirou a cartola e Darcy observou-o trocar um olhar 
significativo com a esposa. Essas pessoas pareciam ser muito 
observadoras e haviam notado algo.

– A sra. Gardiner é minha tia, sr. Darcy – continuou Elizabeth com 
um leve tom de provocação em sua voz. – Minha irmã Jane esteve 
hospedada na casa deles em Cheapside quando esteve recentemente 
em Londres.

Darcy estava surpreso. Então estes eram os famosos parentes de 
Cheapside? Ele os havia confundido com pessoas da alta sociedade. 
Estava aliviado em saber que nem todos da família de Elizabeth eram 
fonte de embaraço. 

– Encantado em conhecê-la, senhora, encantado senhor – disse 
Darcy fazendo uma pequena reverência a cada um deles. – Soube 
que estão hospedados em Lambton.

– Sim, senhor. Passei minha infância ali – respondeu a sra. Gardiner.

– É uma vila encantadora. Eu me lembro de correr até lá quase todos 
os dias, quando era garoto, de Pemberley a Lambton, na época das 
castanheiras. Havia uma bela árvore lá... – ele disse, tentando se 
lembrar da localização exata.

– No prado, ao lado do ferreiro – respondeu a sra. Gardiner com um 
sorriso.

– Essa mesma. – Darcy desviou sua atenção ao cavalheiro. – Sr. 
Gardiner, o senhor gosta de pescar?

– Na verdade, me agrada muito, quando tenho oportunidade. 

– Bem, se tiver tempo, venha pescar em meu córrego de trutas. Ah, 
e há carpas e algumas outras espécies. Ficarei feliz em fornecer-lhe 
varas e demais apetrechos e mostrar-lhe os melhores lugares.

Darcy estava intensamente consciente da presença de Elizabeth a seu 
lado, olhando-o, pasmada.

Ao menos seu olhar não mais reflete ódio.

Ele prosseguiu:



– Ah, vamos caminhar até lá. Siga-nos até o lago – instruiu o 
cocheiro.Voltou-se para o trio – Vou-lhes mostrar.

Darcy caminhou ao lado do sr. Gardiner, mantendo uma agradável 
conversa sobre pesca e peixes em geral. O sr. Gardiner se mostrou 
inteligente e cordial, uma pessoa muito agradável com quem 
conversar. Darcy podia sentir que as damas os seguiam, falando em 
voz baixa uma com a outra.

Ele os levou até a beira do gramado de onde se tinha uma linda vista 
do rio. O sr. Gardiner apontou para os lugares onde julgou haver 
mais peixes, e Darcy ficou surpreso ao ver que o homem acertara a 
maioria deles.

Após alguns minutos, Darcy não pôde mais se conter e caminhou até 
Elizabeth que estava a alguns passos do resto do grupo. Ele fez um 
gesto indicando-lhe que prosseguisse à sua frente em direção a um 
dos caminhos. 

Ambos começaram a falar ao mesmo tempo,

– Eu... hã...

Os dois se calaram.

– Continue, por favor – pediu Darcy. 

– Eu ia dizer novamente o quão inesperada foi sua chegada. Se 
soubéssemos que o senhor estava para retornar hoje, não nos 
ocorreria invadir sua privacidade assim – disse Elizabeth, sem jeito.

– Por favor, não se sinta constrangida. Meus planos eram outros, mas 
surgiram alguns assuntos para tratar com o meu administrador e por 
isso vim antes do resto do grupo. – Fez uma pausa após a explicação. 
Darcy olhou sua bela acompanhante que lhe devolveu o olhar. 
Nervosamente ele girou o anel no próprio dedo.

– Eles virão amanhã; e entre eles estarão alguns conhecidos seus. –
Darcy deixou cair as mãos e o olhar – O sr... Bingley e suas irmãs.

– Ah... – Ela também desviou o olhar. 

Darcy foi tomado pela dolorosa lembrança da última vez que o nome 
do sr. Bingley fora mencionado entre eles; e pela expressão de 
Elizabeth, seus pensamentos não diferiam muito dos dele.

Darcy subitamente lembrou-se de Georgiana. 



Mesmo que não possamos ser amigos, gostaria que ao menos ela e 
Georgiana pudessem se conhecer.

Era o maior cumprimento que podia fazer a Elizabeth.

– Há também uma outra pessoa em particular no grupo – continuou 
após uma pausa – que deseja muito conhecê-la. A senhorita me 
permitiria... é pedir-lhe muito, que lhe apresente minha irmã durante 
sua estada em Lambton?

Elizabeth o olhou surpresa. 

Choques e surpresas pareciam ser a ordem do dia.

– Eu ficaria muito honrada – respondeu timidamente. 

Eles agora caminhavam em silêncio, cada um absorto em seus 
próprios pensamentos.

Darcy ainda se sentia muito desconfortável para conversar com 
facilidade. Um pensamento dominava sua mente – o que Elizabeth 
pensava dele agora?

Estava seguro que ela não mais o odiava, isso estava óbvio. Ela 
parecia enxergá-lo com uma mal disfarçada admiração, como se não 
compreendesse o que estava vendo.

Estará comparando o meu comportamento com a lembrança que tem 
do passado? Darcy perguntou a si mesmo. Com certeza ela deve 
perceber que eu mudei.

Darcy a contemplou. Ela continuava linda, embora não estivesse tão 
vivaz quanto antes. Ele se sentia muito confuso quanto ao que ela 
pudesse sentir em relação a ele, como ela o enxergava agora.

Só de uma coisa ele tinha certeza: ele ainda a amava, mesmo após 
todos esses meses, todos os desentendimentos e todas as 
provocações e aflições por que passara em Londres. E ao refletir 
sobre isso, percebeu que nunca deixara de amá-la.

Começou a desejar que ela retribuísse seus sentimentos. Mas não –
isso era impossível. Disse a si mesmo que agora só poderiam ser 
conhecidos comuns e indiferentes.

Haviam caminhado em relativo silêncio a maior parte do tempo. Por 
serem mais jovens, logo se distanciaram do casal mais velho. 
Chegaram à rua onde a carruagem os aguardava. Ele a convidou 



então para entrar, mas ela disse que não estava cansada e eles 
permaneceram em pé sobre o gramado. Nesse momento muito 
poderia ter sido dito e o silêncio ficava cada vez mais desconfortável. 
Ele queria falar, mas parecia haver um embargo em cada assunto. 
Por fim, ele se lembrou de que Elizabeth estivera viajando e 
discorreram sobre Matlock e Dove Dale com grande perseverança. 
Ainda assim, o tempo e os Gardiner se moviam lentamente – e a 
paciência de Darcy e suas idéias quase se esgotaram antes que a 
conversa a sós terminasse. Com a chegada do sr. e da sra. Gardiner, 
Darcy insistiu para que entrassem e tomassem um refresco, mas eles 
recusaram o convite. O sr. Gardiner subiu na carruagem e Darcy 
ajudou a sra. Gardiner a fazer o mesmo. 

Voltou-se para Elizabeth, quase esperando que ela recusasse sua 
ajuda e subisse por conta própria, mas ao invés disso, para sua 
surpresa (e prazer), ela lhe estendeu a mão. Darcy segurou-a 
gentilmente e a guiou para dentro da carruagem.

– Obrigada – ela disse antes de se sentar. 

Darcy fechou a porta. 

– Espero vê-los novamente muito breve – ele disse esperançoso. –
Bom dia sr. Gardiner, sra. Gardiner – despediu-se, fazendo-lhes um 
pequeno gesto com a cabeça.
Fitou Elizabeth por um momento. 

– Bom dia, srta. Bennet.

Darcy lhe fez uma reverência e deu um passo para trás. A carruagem 
se moveu lentamente para frente. Ele ergueu a cabeça par ver 
Elizabeth e seus parentes uma vez mais.

Ela então virou-se para trás para olhá-lo.

Darcy ficou imóvel e manteve seu olhar fixo até que eles 
contornassem a curva da estrada e saíssem do seu campo de visão.

Suspirou, contente, e voltou devagar para o interior da mansão.

_______________________

A sra. Reynolds o esperava lá dentro com os principais criados para 
saudar o retorno do patrão.

– Senhor, é um prazer vê-lo novamente – ela disse. 



– É um prazer estar em casa – ele respondeu. – Perdão por minha 
entrada apressada há pouco; espero não tê-la assustado muito –
disse à empregada que se encontrava ao lado da governanta.

– Ah, estou bem agora, senhor.

– Os visitantes que tivemos aqui hoje... – começou a sra. Reynolds –
Creio que o senhor foi recebê-los.

– Sim, fui. Me diga uma coisa, sra. Reynolds, o que eles disseram?

– Ah, parece que o senhor e aquela bela moça já se conheciam.

– Sim, já nos conhecíamos – disse Darcy tentando esconder um 
sorriso.

– Eu lhes contei tudo sobre o senhor, que bom patrão é e tudo mais. 
A jovem parece ter levado tudo muito a sério.

– Verdade? – ele perguntou encantado.

– Ela também disse reconhecer o sr. Wickham entre as miniaturas. 
Eu lhe disse que ele havia se tornado muito rebelde e que agora se 
alistara no exército. Então eu lhe mostrei o retrato do senhor lá em 
cima na galeria e, meu Deus, ela passou uns dez minutos em frente a 
ele, olhando-o fixamente, com um leve sorriso no rosto.

– Mesmo?

– Ah, sim. No final, a tia dela teve que chamá-la para que ela saísse 
de lá, senhor – revelou a sra. Reynolds com um enorme sorriso 
iluminando suas feições humildes.

– Essa é uma notícia muito interessante.

E realmente era. Agora, uma pequena centelha havia acendido dentro 
dele. Esperança de que talvez Elizabeth sentisse por ele mais do que 
ele pensara a princípio.

– São pessoas muito simpáticas – continuou a governanta. – O 
cavalheiro e a senhora foram muito gentis. A senhorita, se o senhor 
me permite dizê-lo, é uma moça adorável e encantadora.

Darcy concordava plenamente.

_______________________



Pela primeira vez em muitos meses, Darcy dormiu sob seu próprio 
teto. O dia fora realmente interessante. Elizabeth estava a menos de 
cinco milhas de distância dali, e o passado parecia ter sido colocado 
de lado. Seguramente não havia mais nenhuma hostilidade entre 
eles.

Darcy certificou-se de que tudo estaria pronto para a chegada de 
Georgiana no dia seguinte. A sala de estar fora redecorada com 
perfeição, e o novo instrumento ocupava majestosamente o centro da 
mesma. 

E eu tenho uma outra surpresa para ela, pensou Darcy tomado de 
ansiedade. Ela vai conhecer Elizabeth Bennet.

E isso significa que eu também vou vê-la novamente.

Poderia esperar que talvez – era somente uma hipótese – seus 
sonhos pudessem se tornar realidade?

Tornou a visualizar o momento em que haviam se encontrado 
inesperadamente no jardim, ele vestido de maneira tão menos formal 
que o habitual. Darcy lembrou-se do fogo nos olhos de Elizabeth ao 
fixá-los nele – não diretamente em seu rosto, mas em seu corpo.

A sensação que aquele olhar lhe causara era de intenso prazer...

Darcy olhou para o travesseiro vazio ao seu lado e imaginou Elizabeth 
ali deitada, adormecida. Desta vez não sentiu angústia com essa 
visão, e não a rejeitou.

CAPÍTULO 32

Pela vigésima vez naquela manhã Darcy olhou pela janela da mansão 
em Pemberley e suspirou, frustrado por não ver as carruagens 
trazendo sua irmã e os convidados. Estava acordado desde o raiar do 
dia, esperando que eles chegassem. Forçando-se a parar de andar de 
um lado ao outro da sala, sentou-se numa cadeira e relembrou o dia 
anterior. Havia chegado em casa, decidido a dar um rápido mergulho 
e encontrara a última pessoa que esperava ver caminhando em suas 
terras. Depois de se trocar com toda pressa, reunira-se a Elizabeth e 
conhecera sua tia e seu tio, conduzindo-os pessoalmente em um 
rápido passeio por sua propriedade. Despediram-se amigavelmente, 
desejando encontrar-se de novo.

Darcy sentiu o sangue subir-lhe ao rosto ao pensar em como 



Elizabeth devia ter se sentido, vendo-o de maneira tão súbita, vestido 
de maneira tão informal. Embora ambos tivessem ficado 
extremamente chocados com o encontro, não pareceu que os 
desentendimentos, o orgulho, o preconceito e outros problemas ainda 
se interpunham entre ele e Elizabeth.

Os eventos do dia anterior ainda estavam vívidos em sua mente, mas 
só uma coisa importava no momento. Elizabeth estava a apenas 
cinco milhas de distância e, além de não mais odiá-lo, ainda estava 
disposta a conhecer sua irmã.

Darcy sorriu, imaginando o quão encantada sua irmã ficaria ao saber 
que finalmente conheceria a mulher que tanto afetara a vida dele.

Um ligeiro movimento do lado de fora chamou sua atenção. Ao 
observar mais atentamente, viu que se tratava das carruagens de 
Georgiana e de Bingley e suas irmãs. Darcy deu um salto da cadeira 
e logo saiu para recebê-los.

A primeira carruagem diminuiu a velocidade e parou bem à frente dos 
degraus da entrada. Bingley foi o primeiro a sair, estendendo a mão à 
sua irmã solteira e à Georgiana para auxiliá-las. Atrás deles, Hurst 
fez o mesmo para a esposa. Georgiana sorriu assim que percebeu 
quem os esperava. Darcy desceu a escada e ordenou ao cocheiro, 
que estava a ponto de se retirar com o veículo, que esperasse por 
eles.

– É tão bom estar em casa! – sua irmã exclamou. Próximas a ela, a 
sra. Hurst e a srta. Bingley olhavam à sua volta apreciando o local.

– Sim, é muito bom – disse Darcy, oferecendo o braço a Georgiana. –
Mas agora há alguém que eu gostaria que você conhecesse.

Georgiana indagou curiosamente quem era.

– Precisamos ir até a estalagem de Lambton – ela está hospedada lá 
no momento – ele continuou evitando a pergunta da irmã.

Bingley se aproximou dos dois a tempo de ouvir o que diziam.

– Ela? Quem está aqui, Darcy? – ele perguntou.

Incapaz de se conter por mais tempo, Darcy anunciou: 

– A srta. Bennet, sua tia e seu tio estão a cinco milhas daqui, em 
Lambton! – Isso causou um silêncio imediato. A srta. Bingley e a sra. 
Hurst aparentavam ter sido vítimas de uma agressão, Bingley parecia 
esperançoso e Georgiana, agradavelmente surpresa.



– Qual das srtas. Bennet? – Bingley perguntou com urgência.

Darcy voltou os olhos para o amigo, que obviamente esperava que 
fosse Jane Bennet. 

– A srta. Elizabeth.

O silêncio voltou a imperar por um momento, mas foi quebrado pela 
alegre exclamação de Georgiana.

– Ela está aqui? Você a viu?

Bingley estava desapontado, mas seu rosto ainda expressava prazer. 
Georgiana estava impaciente e curiosa, desejando conhecer a famosa 
srta. Bennet de quem tanto ouvira falar. A srta. Bingley e a sra. 
Hurst, no entanto, entreolhavam-se em choque. Darcy divertiu-se 
com a expressão de seus rostos por um momento e voltou a atenção 
à própria irmã.

– Sim, eu a vi, e estou muito ansioso para que você a conheça. 
Gostaria de vir conosco, Bingley? Srta. Bingley?

Como já era de se esperar, Bingley aceitou imediatamente. A srta. 
Bingley não deu uma resposta de imediato; Darcy pode ver expresso 
em seu rosto o conflito entre o desejo de ir e o de não ir. Após alguns 
momentos, ela declinou.

– Se está tudo decidido, partamos então – concluiu Darcy. 

Georgiana já subia na carruagem da qual saíra alguns minutos antes 
quando a srta. Bingley disse:

– Vocês vão agora?

– Por certo que sim – redargüiu Darcy. Para evitar mais atrasos, 
juntou-se a Georgiana, Bingley seguindo-o logo atrás.

– Ela está nos esperando assim tão cedo? – inquiriu Georgiana 
enquanto a carruagem iniciava a jornada.

Darcy hesitou. Estaria Elizabeth esperando por eles hoje ou mais 
tarde?

– Não estou certo. Mas desejo muito que vocês duas se conheçam.

– Também estou muito ansioso por vê-la, disse Bingley. – Será 
interessante ouvir o que aconteceu em Hertfordshire em nossa 



ausência e saber se todos os nossos conhecidos estão bem, sir
William, o sr. Bennet, a sra. Bennet...

Deixou suas palavras em suspenso e seu olhar se perdeu através da 
janela. Darcy sentiu uma pontada de culpa – deveria ter contado a 
Bingley a verdade sobre os sentimentos de Jane e se desculpado por 
não lhe ter informado da presença dela em Londres. 

Mas ele o faria assim que pudesse – neste exato momento tudo o que 
importava era que as duas mulheres que ele mais amava no mundo 
iriam finalmente se conhecer.

_______________________

A carruagem encostou à frente da estalagem de Lambton. Assim que 
cessou seu movimento, Darcy saiu, deixando que Bingley assistisse 
Georgiana. Tirou a cartola e cumprimentou o estalajadeiro com um 
gesto. Os olhos do homem se arregalaram ao ver quem era o 
visitante.

– Senhor! – Olhou por sobre o ombro de Darcy e viu Bingley e 
Georgiana entrarem a seguir. – É um prazer inesperado, senhores e 
senhorita. Em que posso ajudá-los?

– Bom dia – disse Darcy. – Sei que o senhor tem alguns hóspedes no 
momento, um casal que viaja com sua sobrinha. Sr. e sra. Gardiner, 
e srta. Bennet.

– Com efeito, senhor. São pessoas muito distintas; o senhor gostaria 
de vê-los?

– Sim, por favor.

– Temo que estejam fora no momento; Creio que o sr. e a sra. 
Gardiner visitam amigos e a jovem dama saiu para um passeio. A 
srta. Bennet deve retornar a qualquer momento; o cavalheiro e a 
esposa, um pouco mais tarde.

Darcy lançou um olhar de relance aos seus acompanhantes. 

– Vamos esperar.

O estalajadeiro assentiu, virou-se e gritou na direção da porta atrás 
de si.

– Hannah!



A garota esticou a cabeça para além da porta. Ao ver o sr. e a srta. 
Darcy e o sr. Bingley, saiu imediatamente.

– Sim, papai?

– Leve o sr. Darcy até os aposentos do sr. e da sra. Gardiner – e se 
você os vir, ou à srta. Bennet, chame-os e diga-lhes que eles tem 
visita.

– Sim senhor.

– Há mais alguma coisa que eu possa fazer pelos senhores? –
perguntou o homem.

– Sim, pode me trazer uma xícara de chá, por favor – disse Bingley –
Estou ansioso para ver a srta. Bennet, mas já que ela ainda não 
chegou, esperarei aqui. Você nos arrastou até aqui antes mesmo que 
pudéssemos entrar para tomar o café da manhã – ele disse a Darcy.

Hannah aproximou-se timidamente e disse, “Por aqui, senhor, por 
favor.”

Darcy e Georgiana a seguiram escada acima.

_______________________

Os aposentos para onde Hannah os levou eram confortáveis e bem 
cuidados. Não havia ninguém, mas Darcy estava decidido a esperar o 
tempo que fosse necessário. Sentou-se na cadeira próxima à porta, 
enquanto Georgiana, inquieta, examinava tudo ao seu redor. Hannah 
sentia-se claramente desconfortável na presença deles e embora 
Darcy tentasse diminuir esse efeito, a menina continuou incomodada 
e olhava com freqüência pela janela.

Após algum tempo, Hannah debruçou-se para fora da janela e 
chamou alguém na rua. Darcy não escutou o que ela disse, mas 
suspeitou que Elizabeth ou sua tia ou seu tio houvesse retornado.

Hannah se voltou para eles e disse, com um sorriso:

– Ela está aqui e vai subir agora mesmo. – Curvou-se em reverência 
e saiu apressada. Darcy observava a porta, procurando escutar 
passos. Georgiana estava na outra parte do cômodo, parcialmente 
oculta pela parede, apreciando a paisagem do campo pela janela.



Finalmente, Elizabeth Bennet chegou. Darcy se levantou de imediato, 
distraidamente reparou que ela usava as mesmas cores que 
Georgiana – um vestido branco de musseline com um casaco curto 
azul claro.

– Sr. Darcy – ela o cumprimentou com uma mesura e ele se inclinou 
em reverência. – Estimo que não tenha esperado muito tempo.

– De maneira alguma. Deixe-me... – ele iniciou, afastando-se para o 
lado para revelar Georgiana – apresentar-lhe minha irmã, Georgiana.

Elizabeth sorriu e se virou de modo a encarar Georgiana Darcy. Darcy 
observava enquanto sua irmã olhava timidamente para a mulher que 
havia tocado o coração de seu irmão.

– Georgiana, esta é a srta. Elizabeth Bennet.

As duas moças se cumprimentaram. 

– Muito prazer – disse Georgiana delicadamente.

– Encantada em conhecê-la, srta. Darcy. Ouvi falar muito a seu 
respeito – respondeu Elizabeth.

– E eu, a seu respeito.

Darcy esperava sinceramente que Georgiana não mencionasse o 
quanto ele ainda amava Elizabeth. Lembrando-se de que Bingley 
ainda esperava no andar de baixo, ele disse:

– O sr. Bingley está aqui conosco, e muito ansioso por vê-la também. 
Ele insistiu em nos acompanhar. – Fez um gesto na direção da porta 
– Posso chamá-lo?

Elizabeth virou-se, com um amplo sorriso iluminando seu rosto. 

– Certamente! – Eu gostaria muito de vê-lo.

Darcy fez uma reverência e saiu, deixando sua irmã e Elizabeth a sós 
para conversarem.

As coisas pareciam estar indo muito bem – Georgiana e Elizabeth 
gostaram uma da outra imediatamente.

Quanto a Elizabeth em particular, não se via mais em suas maneiras 
reprovação em relação a ele. Poderia se atrever a ter esperanças de 
que pudesse conquistar seu amor?



Perscrutou o ambiente à procura de seu amigo. Avistou-o em um 
canto, conversando alegremente com o estalajadeiro.

– A srta. Bennet está aqui, Bingley – informou Darcy.

– Está? Ótimo! – Sorveu o resto do conteúdo de sua xícara, pegou 
sua cartola e deu algumas moedas ao estalajadeiro – Vamos!

Gesticulou para que Bingley passasse à sua frente. Subiram 
rapidamente as escadas e entraram. Elizabeth e Georgiana 
conversavam entretidas, mas se voltaram com a chegada dos 
cavalheiros.

– Srta. Bennet! – iniciou Bingley, feliz – Não há como descrever-lhe a 
minha alegria quando Darcy me contou que a senhorita se 
encontrava a menos de cinco milhas de Pemberley! Como tem 
passado? – inclinou-se, ao cumprimentá-la. Darcy se manteve a uma 
pequena distância do grupo, satisfeito em observar a cena.– Vejo que 
está bem – completou Bingley.

– Realmente muito bem, obrigada.

– Que bom, excelente! – Bingley desviou o olhar para Georgiana e, 
de volta para Elizabeth – E sua família? Estão todos bem de saúde?

– Sim, muito bem.

– Sim? – Havia algo no tom de Bingley que não escapou à percepção 
de Darcy. – Diga-me, por favor, todas as suas irmãs continuam em 
Longbourn?

Estava claro para Darcy que Bingley pedia notícias de apenas uma 
das irmãs.

– Todas exceto uma – respondeu Elizabeth.

Mesmo estando Bingley de costas para ele, Darcy podia sentir que o 
amigo estava aflito.

– Minha irmã caçula está em Brighton.

Não tenho dúvidas de que está se divertindo imensamente, pensou 
Darcy lembrando-se de como Lydia Bennet flertava com os oficiais. 
Mas, educadamente, evitou expressar esse pensamento em voz alta.

– Ah – exclamou Bingley, com notório alívio em sua voz. Ele olhou 
significativamente para Georgiana, que fez uma mesura aos dois e se 
retirou, aproximando-se de Darcy. Bingley e Elizabeth continuaram a 



conversar enquanto Darcy sussurrava para Georgiana,

– O que achou dela?

– Extremamente simpática. Gostei muito dela – respondeu sua irmã.

– Que bom.

Ambos olharam para a senhorita em questão. Ela ria e sorria, o que 
comoveu Darcy. Ficara sem vê-la por tanto tempo, embora a tivesse 
recordado com muita freqüência, mas nem sempre com ternura.

Mas ela estava coberta de razão, exceto sobre Wickham, ele pensou. 
Eu mudei – e ela também, em alguns aspectos.

– Podíamos convidá-la para jantar amanhã? – disse Georgiana 
esperançosa.

Darcy encarou a irmã e sugeriu. 

– Convide-a você.

– Eu?

– Você.

– Está bem.

Darcy se lembrou das palavras de seu primo quanto à sua irmã ser 
brilhante em esquematizar planos. Se este era mais um deles, ele 
não sabia. De toda forma, ela era muito tímida ao colocar seus planos 
em ação.

– Sabe, não me lembro de um tempo mais feliz que aqueles curtos 
meses que passei em Hertfordshire – disse Bingley saudoso.

– Vá, convide-a – disse Darcy. Sua irmã assentiu, embaraçada.

– Srta. Bennet – disse Darcy, elevando o volume da voz – minha irmã 
tem um convite a lhe fazer.

Georgiana se moveu lentamente até Bingley e Elizabeth.

– Srta. Bennet... Meu irmão e eu ficaríamos... honrados se a 
senhorita e sua tia e seu tio fossem nossos convidados para jantar 
em Pemberley. Amanhã à noite seria conveniente?

Elizabeth sorriu. 



– Obrigada – ficaremos encantados.

Georgiana voltou-se para Darcy, aliviada e feliz.

– Posso responder pelo sr e pela sra. Gardiner, não temos nenhum 
compromisso.

– E podemos ouvi-la tocar? – indagou Georgiana com ansiedade.

– Se insiste, sim, eu tocarei.

Darcy estava deleitado de que ela tivesse aceitado o convite. 
Determinou a si mesmo que tudo teria que estar perfeito para 
receber Elizabeth na noite seguinte.

Ouviram-se passos. Todos se voltaram e viram o sr. e a sra. Gardiner 
entrando, com uma expressão de agradável surpresa em seus rostos.

– Sr. Darcy, não esperávamos vê-lo tão cedo, mas é um grande 
prazer encontrá-lo novamente – disse o sr. Gardiner.

– O prazer é meu em revê-los – respondeu Darcy.

– Lizzy querida, por que não nos apresenta os visitantes? – sugeriu a 
sra. Gardiner, olhando de relance para Bingley e Georgiana.

– Claro, tia – Elizabeth caminhou, colocando-se ao lado de Darcy. –
Srta. Georgiana Darcy, a irmã do sr. Darcy – falou, indicando a 
menina – e o sr. Bingley, que residiu em Hertfordshire por poucos 
meses, em Netherfield.

– Bingley, Georgiana, estes são o sr. e a sra. Gardiner, os tios da 
srta. Bennet – completou Darcy. – Nós os convidamos para jantar 
conosco em Pemberley amanhã. A srta. Bennet aceitou o convite em 
seu nome, senhor.

– Que ótima notícia, obrigado.

A sra. Gardiner, ao ouvir isso, olhou para o marido e silenciosamente 
dirigiu sua atenção para Elizabeth e Darcy. Ele tentou imaginar o que 
eles estariam pensando dele e da sobrinha.

Será que suspeitam que há mais do que realmente existe entre nós?

– O senhor não gostaria de chegar mais cedo, sr. Gardiner? Meu 
convite para pescar ainda está de pé – disse Darcy. Vislumbrou 
Elizabeth, ainda olhando-o fixamente com uma expressão de 



espanto.

O sr. Gardiner aceitou a proposta prontamente. A visita não se 
prolongou muito depois disso e Darcy, Georgiana e Bingley logo 
partiram. O sr. e a sra. Gardiner os acompanharam na despedida e 
Elizabeth permaneceu à distância após dizer adeus, olhando-o 
fixamente. Darcy voltou-se para Elizabeth e seus olhos se 
encontraram por um momento. Ela foi a primeira a desviar o olhar, 
ruborizada.

– Então até amanhã – ele disse antes que a carruagem partisse.

_______________________

Na carruagem, Bingley e Georgiana trocavam alegres impressões 
sobre a visita, cada um expressando seu prazer por poder encontrá-
los no dia seguinte. Darcy permaneceu calado, tentando adivinhar o 
que Elizabeth sentia por ele. Ele ainda a amava, mas ela sentiria o 
mesmo?

A cada pergunta que respondo, outra surge em seu lugar.

– Gostaria de saber como é morar com quatro irmãs – exclamou 
Georgiana. – A srta. Bennet disse que ela gostaria de ter tido um 
irmão.

– Se você tivesse quatro irmãs, Darcy iria à loucura tentando mantê-
las todas felizes – brincou Bingley.

– Eu gostaria de ter uma irmã. Gostaria que a srta. Elizabeth fosse 
minha irmã – Georgiana disse em voz alta.

Ela e Bingley olharam para Darcy.

– O quê? – perguntou Darcy, incomodado.

_______________________

A srta. Bingley os aguardava na mansão.

– E como está a srta. Eliza? – ela perguntou a Darcy. – Seus olhos 
continuam tão belos quanto em Hertfordshire?

Darcy estava muito contente para se ofender com o comentário. 



– Sim, talvez ainda mais. Os tios dela estão aqui com ela, srta. 
Bingley, aqueles que moram em Cheapside. – Fez uma pausa –
Convidei-os para virem jantar conosco amanhã.

A expressão no rosto da srta. Bingley era hilária, mas Darcy fingiu 
não notar e encaminhou Georgiana até seus presentes de aniversário.

CAPÍTULO 33

Fiel à sua palavra, o sr. Gardiner chegou a Pemberley ao meio-dia. O 
sr. Darcy e o sr. Bingley o aguardavam ansiosos na sala de visitas, 
suportando bravamente os comentários irônicos da srta. Bingley e 
suas reclamações sobre os convidados que teriam no jantar. 
Felizmente, a entrada do sr. Gardiner a silenciou e, após os 
cumprimentos, os homens, com exceção do sr. Hurst que ainda 
almoçava, saíram em direção ao rio. 

Escolheram um dos locais que Darcy recomendara ao sr. Gardiner 
dois dias antes. Sem demora, o sr. Gardiner, o sr. Darcy e o sr. 
Bingley já se puseram à vontade na margem do rio, conversando 
enquanto esperavam que a isca fosse mordida. Infelizmente, os 
peixes não pareciam querer colaborar – vários pequenos exemplares 
foram pescados, mas tiveram que ser devolvidos à água – e foi 
somente uma hora depois de terem lançado suas linhas que Bingley 
conseguiu puxar a sua de volta, carregada com uma grande truta.

– Imagino se este belo espécime de peixe adornará nossa mesa esta 
noite? – indagou o sr. Gardiner.
Darcy refletiu. 

– Creio que sim. Minha cozinheira pode fazer maravilhas com ele. –
Voltou sua atenção à própria linha, que teimosamente se recusava a 
fisgar qualquer coisa.

– É bom saber – disse o sr. Gardiner – Confesso que aprecio 
imensamente uma boa refeição.

Bingley ergueu os olhos, depois de examinar sua presa. 

– Hurst também, embora me pareça que ele come mais do que seria 
saudável.

– Quando se chega à minha idade, meu jovem, os prazeres mais 
simples se tornam muito importantes – riu o sr. Gardiner. – Contanto 
que se coma de maneira saudável, uma pequena indulgência não fará 
nenhum mal.



– Exercícios ao ar livre também não fazem mal a ninguém. Minha 
prima tem uma saúde muito delicada e, por isso passa muito tempo 
dentro de casa. Creio que lhe faria muito bem arriscar-se a sair mais 
freqüentemente, como faz sua sobrinha – disse Darcy. – Estimo que 
a srta. Bennet tenha passado bem esta manhã? – questionou o mais 
casualmente possível.

O sr. Gardiner o encarou com uma expressão interrogativa. Ele 
sorriu, como se soubesse de algo que Darcy desconhecia. Bingley já 
havia colocado outra isca em seu anzol, e lançado sua linha 
novamente. O barulho da água soou incomumente alto com o silêncio 
que se seguiu à pergunta de Darcy.

– Para dizer a verdade, comecei a me preocupar, esta manhã, com a 
possibilidade de que ela estivesse se adoentando. Não se preocupe –
completou apressadamente ao ver a expressão aflita de Darcy – ela 
me assegurou que estava muito bem e que atenderia ao 
compromisso desta noite. Só pensei que talvez estivesse adoentada 
porque nos últimos dias ela tem estado muito calada e esta manhã 
comentou que ficara insone por duas horas inteiras pensando em... –
o sr. Gardiner interrompeu o que dizia. – Não sei dizer o que a 
manteve acordada tanto tempo, pois não me contou.

Isto não foi suficiente para diminuir a aflição de Darcy, que o 
questionou sobre quando estes sintomas haviam aparecido.

– Pensando bem, desde que o encontramos naquela tarde em que 
visitávamos sua propriedade.

A afirmação levou Darcy a uma profunda reflexão. Estava certo de 
que Elizabeth não estava doente (se estivesse, jurou fazer tudo que 
estivesse ao seu alcance para ajudá-la a se recuperar.) De alguma 
forma, ele sabia que sua mudança repentina de comportamento 
causara em Elizabeth uma impressão muito estranha. Juntando a isso 
a carta que ele lhe escrevera meses antes, imaginou que os 
sentimentos dela em relação a ele deveriam ser bem confusos.

Mas o que ela sentiria por ele? Com certeza não era ódio; seria 
amizade? Mais que amizade?

Será que tenho o direito de esperar mais que amizade da parte dela?
pensou. Só Deus sabe o quanto a amo. Devo pedir-lhe mais do que 
amizade?

Contraiu o rosto com o pensamento que o incomodava, por mais 
realista que fosse. Será que tudo o que ela queria era amizade 
enquanto o que ele sentia por ela era tão mais intenso?



O sr. Gardiner deixou escapar uma exclamação de prazer ao girar a 
carretilha, puxando um peixe que superava em tamanho o que 
Bingley pegara. Darcy e Bingley o congratularam e expressaram 
votos de mais sucesso.

A mente de Darcy, no entanto, já não se concentrava mais na pesca. 

– A que horas sua esposa e sua sobrinha chegarão? – perguntou ao 
sr. Gardiner.

– Creio que iam visitar um amigo nosso na cidade e depois viriam 
para cá. De fato, já devem estar em Pemberley há algum tempo –
concluiu olhando rapidamente seu relógio.

Darcy precisou se conter para não levantar imediatamente e retornar 
à mansão. Uma atitude dessas poderia levantar suspeitas e por isso, 
com grande dificuldade, ele esperou.

Após uns cinco minutos, não pode mais conter o desejo de vê-la.

– Não acredito que tenha alguma sorte hoje – disse já se levantando. 
– Volto para casa. Me acompanham?

O sr. Gardiner e Bingley se entreolharam. 

– Talvez mais tarde. Ainda tenho esperanças de conseguir mais 
algum peixe – disse Bingley. O sr. Gardiner concordou e, então, 
Darcy se desculpou, dirigindo-se à mansão.

_______________________

As damas se encontravam no salão cujo estilo do norte da Inglaterra 
lhe conferia um aspecto agradável para o verão. Foram servidas 
algumas frutas e Darcy ficou feliz ao ver Georgiana desempenhando 
satisfatoriamente seu papel de anfitriã.

Seus olhos buscaram Elizabeth de imediato. Estava sentada num dos 
lados da sala, distante de Georgiana, próxima à srta. Bingley. Com a 
chegada de Darcy, Elizabeth se virou em sua direção e fez menção de 
dizer alguma coisa, mas a srta. Bingley já se levantara e se 
aproximara dele para lhe falar. De maneira rápida mas cortês, ele 
evitou suas tentativas de mantê-lo preso à conversação e se moveu 
na intenção de tomar o assento previamente ocupado pela srta. 
Bingley, mas esta foi mais ligeira em retomar seu lugar. Ele decidiu, 
então, se sentar ao lado da sra. Gardiner. 



A conversa foi escassa; A srta.Bingley mal pronunciou uma palavra 
(exceto para se dirigir ao sr. Darcy), Georgiana estava acanhada, 
Elizabeth pouco à vontade e, conseqüentemente, a maior parte da 
conversa foi mantida pela sra. Gardiner e a sra. Annesley. Além 
disso, Darcy logo percebeu que ele e Elizabeth haviam despertado a 
suspeita de todo o grupo, o que o impossibilitou até mesmo de 
relancear o olhar na direção de Elizabeth sem chamar a atenção da 
srta. Bingley ou da sra. Hurst.

Não muito depois de sua chegada, o sr. Gardiner e o sr. Bingley 
retornaram, os criados carregando mais uma truta, resultado da 
paciência dos dois. O equipamento de pesca foi guardado, os peixes 
levados para a cozinha e, sem demora, com o acréscimo dos dois 
homens, todo o grupo conversava animadamente.

Após algum tempo, a sra. Gardiner expressou seu desejo de ouvir um 
pouco de música. Ela tristemente admitiu não saber tocar um 
instrumento, uma confissão recebida com sorrisos cínicos pela srta. 
Bingley e pela sra. Hurst. A primeira concordou em tocar uma peça, 
“se a srta. Eliza nos brindar com uma canção.”

Darcy notou que Elizabeth ainda parecia muito absorta, e a sra. 
Bingley foi obrigada a repetir o convite uma vez mais antes que ela 
concordasse.

Todos passaram à sala de música, onde o novo piano de Georgiana 
ocupava seu lugar próximo à janela. Antes de se sentar diante do 
instrumento, a srta. Bingley dirigiu ao sr. Darcy um sorriso de triunfo. 
Ele a ignorou, limitando-se a esperar pelo fim da apresentação. 

De sua posição próximo ao sr. Gardiner, Darcy contemplou Elizabeth 
novamente. Ela conversava com Georgiana em um dos cantos, 
próxima à sra. Hurst que estava sentada de frente para ele. Bingley 
conversava em voz baixa com a sra. Gardiner, numa posição mais 
próxima ao piano. O sr. Hurst estava sentado de modo a alcançar a 
comida. Georgiana se movia na direção do irmão, levando Elizabeth. 
Darcy observou admirado; ela fazia tudo de maneira tão sutil que 
Elizabeth não percebeu que se aproximavam de Darcy até que 
Georgiana indagou,

– O que você gostaria que a srta. Bennet tocasse?

Elizabeth abaixou o olhar para ele, completamente surpresa. Darcy 
ergueu os olhos. – Ah...o que lhe agradar, srta. Bennet. Talvez 
alguma de suas peças favoritas?

Antes que Elizabeth pudesse responder, a srta. Bingley começou a 



tocar, uma sonata vibrante em andamento ligeiro, cortando assim 
qualquer diálogo – o que foi provavelmente sua intenção.

A srta. Bingley tocava de maneira agradável, mas apesar de 
tecnicamente brilhante, seu desempenho não transmitia nenhum 
sentimento. Seguiu-se uma discreta salva de palmas e, então, 
silêncio, enquanto Georgiana vasculhava uma ordenada pilha de 
partituras. Encontrou a música que procurava e a entregou a 
Elizabeth, com um furtivo sorriso para o irmão. A srta. Bingley 
sentou-se ao lado da irmã, de frente para Darcy.

– Poderia tocar esta? – perguntou Georgiana com suavidade. 
Elizabeth lhe respondeu que conhecia aquela peça muito bem, mas 
poderia Georgiana lhe fazer a gentileza de virar as páginas para ela? 
Georgiana assentiu e se postou à esquerda de Elizabeth, permitindo a 
si mesma uma visão ampla de todo o ambiente, e a Darcy uma visão 
completa de Elizabeth. O que foi provavelmente a sua intenção. 

Elizabeth olhou rapidamente para Georgiana e começou a tocar.

A ária, de uma das óperas de Mozart, era uma peça linda e, embora 
Elizabeth não a reproduzisse como uma virtuose, ainda assim tocou a 
sensibilidade de Darcy. Enquanto ela cantava, todos desapareceram 
da sala – só podia ver Elizabeth. Darcy relaxou e se recostou, 
vagamente consciente de que o sr. Gardiner o observava admirado. A 
srta. Bingley também o observava, com preocupação. Mas ele não 
prestou atenção – tudo o que importava eram a canção e a cantora. 
Um raro sorriso de puro deleite iluminou suas belas feições.

A canção pareceu terminar muito rapidamente. Ele aplaudiu, sem 
tirar os olhos de Elizabeth por um só instante. Só o fez quando o sr. 
Gardiner o olhou com curiosidade.

Até onde eles suspeitam – ou sabem?

Georgiana falou em voz baixa com Elizabeth. Continuaram o diálogo 
inaudível enquanto a srta. Bingley tentava envolver Darcy com sua 
conversa. Ele fingiu não ouvi-la e desviou o olhar através da janela 
para a vista do lago perto do qual encontrara Elizabeth.

De repente, sentiu-se observado. Ergueu os olhos e viu Georgiana e 
Elizabeth fitando-o. Ficou feliz de ver que Georgiana e Elizabeth 
estavam se dando tão bem, como duas irmãs, e se perguntou o que 
estariam falando sobre ele.

Elizabeth se afastou do piano e fez um gesto para que Georgiana 
tocasse. A expressão horrorizada da menina não dissuadiu Elizabeth e 
não demorou muito para que Georgiana começasse a tocar. Darcy 



estava encantado. Finalmente alguém conseguia persuadir sua irmã a 
superar sua timidez.

Elizabeth começou a caminhar em sua direção. Ele esperava com 
fervor que ela se sentasse a seu lado, mas a srta. Bingley 
interrompeu Elizabeth, dizendo,

– Srta. Bennet, a milícia ainda está aquartelada em Meryton?

– Não, eles ficarão acampados em Brighton durante o verão –
respondeu Elizabeth.

– Isso deve ser uma grande perda para a sua família.

Darcy ficou chocado com a audácia da srta. Bingley em insultar sua 
convidada.
Elizabeth respondeu educadamente:

– Estamos enfrentando a situação da melhor maneira possível, srta. 
Bingley.

A srta. Bingley, no entanto, não havia acabado.

– Tive a impressão de que a ausência de um dos cavalheiros em 
particular poderia causar grande dor.

Durante o momento tenso que se seguiu, Darcy se viu dividido entre 
a raiva nele suscitada pela srta. Bingley e sua dúvida quanto aos 
sentimentos que Elizabeth ainda pudesse nutrir por Wickham.

– Não imagino a quem a senhorita se refere – disse Elizabeth de 
forma evasiva.

– Ouvi dizer que certas moças acharam a companhia do sr. Wickham 
curiosamente agradável.

À menção de Wickham, Georgiana ergueu repentinamente os olhos e 
interrompeu a música de maneira abrupta.

Darcy quase chegou a se levantar para dar assistência à irmã se 
fosse preciso.

Mas qualquer ação mais drástica foi logo descartada. Georgiana se 
recuperou rapidamente do choque e recomeçou a tocar. Elizabeth 
calmamente retornou para perto do instrumento, dizendo:

– Me desculpe – eu a negligenciei. Como pode tocar sem ter quem 
vire as páginas para você?



Sua calma e sua maneira controlada logo dissiparam qualquer dúvida 
que Darcy pudesse ter quanto aos sentimentos de Elizabeth por 
Wickham. Conteve seu ímpeto e se acomodou novamente em seu 
assento.

A raiva que sentia da srta. Bingley não desapareceu. A senhorita em 
questão fitava-o com uma expressão de triunfo. Ele se permitiu o 
prazer de lhe devolver um olhar furioso, que ela logo notou, 
desviando os próprios olhos.

– Isso, deixe-me ajudá-la – disse Elizabeth suavemente para 
Georgiana, virando uma página da partitura.

A música foi modulada para um tom menor e Elizabeth olhou para 
Darcy.

Ele prendeu a respiração, mantendo seu olhar fixo nela. Nenhum dos 
dois queria quebrar o encanto do momento. Ela sorriu para ele, e ele 
retribuiu o sorriso.

Quantas sensações e sentimentos não expressos percorreram a 
distância entre eles – tão próximos e mesmo assim tão distantes! O 
amor contido na luz do olhar de cada um dos dois movia-se numa 
invisível corrente que pairava sobre todos os presentes, alheios 
àquela muda comunicação. Este momento era uma dádiva ofertada 
pelas mãos imprevisíveis do destino, que os reunira, criara entre eles 
barreiras fundadas em seu próprio orgulho e preconceito, e só agora 
lhes permitia este breve instante de felicidade. 

Por aquele único momento, Darcy abriu-se completamente para o 
mundo. Seu amor e adoração estavam claramente estampados em 
seu rosto. Ele sabia que qualquer pessoa poderia notar que ele estava 
amando. E sabia que Elizabeth podia ver isso também.

_______________________

A visita terminara após o jantar. A pesca daquela tarde se 



transformara no prato principal da refeição. Fora a primeira 
experiência de Georgiana como anfitriã, e ela se saíra 
admiravelmente bem. Ela fora também a responsável pela 
distribuição dos convidados à mesa e, muito habilmente, pusera a 
srta. Bingley na ponta oposta e Elizabeth bem à direita de Darcy. Ele 
precisara lembrar a si mesmo, de tempos em tempos, de manter 
seus olhos no próprio prato em lugar de mantê-los na jovem sentada 
ao seu lado.

Darcy, Bingley e Georgiana foram os únicos a acompanharem os 
convidados na hora da despedida. Trocaram promessas de se 
encontrarem novamente e, quando a carruagem partiu, Bingley 
acompanhou Georgiana de volta ao interior da mansão. Darcy, no 
entanto, permaneceu fora, observando Elizabeth partir. 

Embora a noite estivesse escura, de alguma forma ele soube, sem 
precisar de sua visão par confirmá-lo, que Elizabeth se voltara para 
fitá-lo e sorrira.

_______________________

Georgiana, cansada pelas atividades do dia, retirou-se para o seu 
quarto, deixando Darcy e Bingley retornarem à sala de visitas onde a 
srta. Bingley e o sr. e a sra. Hurst se encontravam. Mal Darcy havia 
servido a Bingley e a si mesmo uma taça de vinho, a srta. Bingley 
deu início a uma torrente de críticas.

– Eliza Bennet estava com uma aparência péssima esta manhã, sr. 
Darcy – ela exclamou – Nunca vi alguém mudar tanto quanto ela 
desde o inverno. Está com a pele tão escura e sem vida! Louisa e eu 
concordamos em que não a reconheceríamos.

Por mais desagradável que o comentário soasse para Darcy, ele se 
limitou a responder de maneira fria que não percebera nenhuma 
diferença além do tom levemente bronzeado de sua pele –
conseqüência natural da viagem durante o verão. Virou-se para a 
lareira para evitar que sua irritação fosse notada. A srta. Bingley se 
levantou do sofá e ele tomou o seu lugar.

– De minha parte – ela prosseguiu – devo confessar que nunca 
enxerguei nenhuma beleza nela. Seu rosto é muito fino; sua pele não 
tem brilho, e suas feições não são nem um pouco bonitas. Ao seu 
nariz falta personalidade, não há nenhum detalhe que dê força às 
suas linhas. Seus dentes são razoáveis, mas nada fora do comum. E 
quanto aos seus olhos, que já foram qualificados de belos algumas 
vezes, nunca pude perceber nada de extraordinário neles. Têm um 



olhar irônico e petulante de que não gosto nem um pouco; e suas 
maneiras de forma geral demonstram uma auto-suficiência 
desprovida de elegância que é intolerável.

Embora Darcy estivesse exasperado, permaneceu calado de forma 
resoluta. Bingley, envergonhado pela irmã, começou:

– Eu acho...

– Eu me lembro de quando a vimos pela primeira vez em 
Hertfordshire, do quão surpresos todos nós ficamos ao descobrir que 
ela era conhecida por sua beleza – continuou a srta. Bingley, 
cortando a palavra do irmão – e me recordo particularmente do 
senhor dizendo uma noite, sr. Darcy, logo após aquela festa em 
Meryton, ‘Ela, bonita? Devem achar a mãe inteligente!’ – Ela 
gargalhou com a sra. Hurst ao relembrar este fato e disse – Mas 
depois disso ela parece ter subido no seu conceito. Acredito até que 
chegou a achá-la relativamente bela uma ocasião.

– É verdade – retrucou Darcy sem poder mais se conter – mas isso 
foi somente quando eu a conheci – Ele se ergueu do sofá impondo 
toda a sua estatura e olhou desafiadoramente para a srta. Bingley –
Pois já faz alguns meses que a considero uma das mulheres mais 
bonitas que conheço!

A srta. Bingley ficou chocada, em seguida mostrando-se 
envergonhada e, então, abaixou a cabeça num gesto de derrota.

_______________________

Não houve motivação para se continuar com qualquer atividade 
depois dessa explosão. A sra. Hurst se declarou cansada e acordou o 
marido para que fossem para a cama. A srta. Bingley seguiu-os 
prontamente. Bingley lançou ao amigo um olhar de desculpas e 
apressou-se em seguir as irmãs. Podia-se ouvi-lo repreendendo-as 
pelo seu comportamento.

Darcy não prestou atenção. Este havia sido um dos melhores dias de 
sua vida.

Já era bem tarde, mas o sono não chegava para Darcy. Ele acendeu 
uma vela, decidido a fazer uma vistoria pela casa para ver se tudo 
correra bem em sua ausência. A maioria dos criados já se havia 
recolhido e por isso a mansão estava às escuras. Ele não se 
importava, podia enxergar o suficiente. Dois de seus cães o 
acompanharam em sua caminhada solitária.



Embora pensasse estar andando sem rumo, viu-se tomando a direção 
da sala de música, onde vivera aquele momento mágico.

Colocou o castiçal sobre o console da lareira. Suspirou ao se apoiar 
nele. Ergueu os olhos para o piano.

Espontaneamente, a imagem de Elizabeth aflorou em sua memória. 
Podia vê-la, seu lindo rosto emoldurado pelos cachos escuros, o 
brilho de seus olhos quando sorriu para ele. Essa imagem o fazia 
acreditar que Elizabeth correspondia aos seus sentimentos por ela. 
Mas tomado de uma certa modéstia, não se sentia seguro disso. 
Embora não mais se hostilizassem, não podiam ser vistos como um 
casal enamorado. Amigos talvez. 

E só havia uma maneira de reforçar os laços daquela amizade. 

Confissão, desculpas e perdão, sua mãe dissera uma vez, eram as 
ferramentas que os amigos usavam para transformar barreiras em 
pontes. E depois, a amizade seria muito mais forte.

Foi para o seu quarto, decidido a ver Elizabeth na manhã seguinte. E 
quando a visse, pediria perdão por seus atos passados.

CAPÍTULO 34

Elizabeth dominava seus pensamentos quando adormeceu, e o fez 
quando acordou. Assim que se vestiu, Darcy saiu cavalgando pelos 
campos na direção de Lambton. Estava impaciente para vê-la. 
Chicoteou seu cavalo, acelerando-o.

Pretendia convidá-la para jantar em Pemberley novamente e também 
desculpar-se por tudo o que lhe fizera no passado.

E talvez pudesse ter esperança de que seu pedido de perdão 
terminasse da maneira que sonhara.

_______________________

O estalajadeiro sorriu ao reconhecer o visitante. Antes mesmo que 
Darcy verbalizasse seu desejo, o homem chamou a filha e a mandou 
subir para anunciar a presença do sr. Darcy a Elizabeth. Darcy sorriu 
e lhe deu algumas moedas.

– Obrigado.



– Sempre às sua ordens, meu bom senhor – disse o estalajadeiro.

Darcy subiu rapidamente as escadas assim que Hannah abriu a porta 
e disse, “Com licença senhorita!”

Darcy logo entrou. 

– Srta. Bennet. Eu...

Parou assim que a viu. Ela estava pálida e parecia querer irromper 
em lágrimas ou desmaiar a qualquer momento.

Elizabeth falou, ligeira:

– Me desculpe, mas eu tenho que sair. Preciso encontrar o sr. 
Gardiner agora mesmo, por razões que não podem ser adiadas; Não 
tenho um minuto a perder.

– Por Deus, o que aconteceu? – exclamou mais por sentimento que 
por educação. Ele se recobrou e continuou – Não vou detê-la um 
minuto sequer, mas deixe que eu vá, ou que a criada vá atrás do sr. 
e da sra. Gardiner. – Ele gesticulou na direção da porta, mostrando a 
intenção de sair naquele mesmo instante, mas a revolta nos olhos de 
Elizabeth o fizeram dizer – A sta. não está bem o suficiente para ir 
pessoalmente.

– Não, eu preciso – ela disse. Tentou passar por ele, mas ele segurou 
firmemente em seu braço e a levou até a cadeira.

– Venha, eu insisto, vai ser melhor assim. – Precisava ficar com ela, 
portanto, chamou na direção da porta – Alguém, por favor!

Hannah apareceu imediatamente.

– Mande chamar o sr. e a sra. Gardiner agora mesmo! Eles foram na 
direção... – ele olhou para Elizabeth.

– Da igreja – ela disse com a respiração entrecortada, de maneira 
quase inaudível.

– Da igreja!

Hannah fez uma mesura.

– Sim senhor, agora mesmo! – Saiu, fechando a porta.

Preocupado, Darcy voltou sua atenção a Elizabeth. Colocou sua 



cartola e o chicote sobre a mesa e se inclinou para Elizabeth, sem 
largar sua mão um só instante.

– Deixe-me chamar sua criada. Não há nada que possa tomar para se 
sentir melhor? – perguntou num tom gentil de comiseração. – Uma 
taça de vinho, vou buscar uma. A srta. não parece bem.

– Não, obrigada – ela respondeu, tentando se controlar. – Não há 
nenhum problema comigo. Estou muito bem. Só estou muito aflita 
com as péssimas notícias que acabo de receber de Longbourn.

Ao mencionar o ocorrido, desatou a chorar. Darcy, desesperado, 
observou-a em silêncio. Vendo-a assim tão transtornada, teve o 
impulso de tomá-la em seus braços para confortá-la. Mas conteve-se, 
pois, embora o relacionamento entre os dois tivesse melhorado 
muito, ele duvidava que ela aceitasse um gesto desses.

Seja qual for o problema que a tenha transtornado assim, juro que 
tomarei providências para resolver!

Depois de alguns instantes, ela parou de soluçar. Já controlada, 
desviou seu olhar para o outro lado e disse:

– Me perdoe.

– Não, não... – ele respondeu com a voz embargada pela emoção. 
Largou a mão dela e apertou a própria cadeira. Ela estava tão 
próxima – seus olhos brilhando pelas lágrimas o deixavam louco.

Controle-se!

– Acabei de receber uma carta de Jane, com notícias horríveis. Não 
há como esconder de ninguém. Minha irmã caçula abandonou todos 
os seus amigos e fugiu. Entregou-se aos braços do... do sr. Wickham.

Darcy ficou estarrecido, mas fez um enorme esforço para manter sua 
expressão inalterada.

Deus, não pode ser.

– Partiram juntos de Brighton – ela continuou. – O senhor o conhece 
muito bem para deduzir o resto. Ela não tem dinheiro, não tem 
parentesco importante, nada que o convença a se casar com ela. Está 
perdida para sempre.

Sua voz estava trêmula. Ele fitou seus lindos olhos transbordando em 
lágrimas e desejou secá-los com seus beijos. Fechou os próprios 
olhos, bloqueando a delicada imagem do doce rosto de Elizabeth. 



Sabia que se permanecesse tão próximo a ela poderia fazer alguma 
coisa impensada. Levantou-se e se afastou até ficar numa distância 
mais segura, dando-lhe as costas.

– Quando penso – ela acrescentou entre lágrimas, com uma voz 
ainda mais agitada – que eu poderia ter impedido isso! Eu que sabia 
quem ele era. Se eu tivesse revelado à minha própria família uma 
parte – apenas uma parte – do que eu ficara sabendo! Se o caráter 
dele fosse conhecido, nada disso teria acontecido. Mas agora é muito 
tarde, tarde demais.
Não é sua culpa. Eu deveria ter-lhe contado tudo assim que fiquei 
sabendo que ele estava em Meryton.

Ele queria tanto dizer-lhe isto e que confiasse nele e o deixasse 
confortá-la e ajudá-la. Mas estes pensamentos eram egoístas num 
momento como este, quando o mais importante era a dor de 
Elizabeth e não os sentimentos dele.

Mas se eu tivesse revelado ao mundo o verdadeiro caráter de 
Wickham, tudo o que ele fez depois de Ramsgate teria sido evitado. 
Elizabeth nunca teria acreditado em suas mentiras e esta fuga nunca 
teria acontecido se eu o tivesse exposto.
A culpa deste desastre é minha – por causa da minha falta de visão, 
a família dela caiu em desgraça.

Não havia esperança de que ela correspondesse ao seu amor agora, 
não depois disso. Tudo o que ele podia fazer era tentar consertar a 
situação, mesmo que isso significasse ir pessoalmente no encalço de 
Wickham e arrastar Lydia de volta a Longbourn 

Wickham! Maldito seja! Se Wickham estivesse naquele cômodo, teria 
fugido só de ver o olhar furioso de Darcy.

– Estou mortificado – exclamou Darcy. – Mortificado, chocado. Mas 
isso é certo, absolutamente certo?

– Ah sim! Eles deixaram Brighton na noite de domingo, e foram 
rastreados até Londres, mas não além; com certeza não foram para a 
Escócia.

Darcy refletiu. Se Wickham ainda não tivesse se casado com Lydia, 
ainda haveria uma chance de consertar a situação.

– E o que foi feito, que medidas foram tomadas para resgatá-la? –
Dirigiu-se à janela, pensativo.

– Meu pai foi para Londres, e Jane nos escreveu requisitando a ajuda 
imediata do meu tio, e espero que possamos partir em meia-hora. 



Mas não há nada a fazer, eu sei muito bem que nada pode ser feito. 
Como forçar um homem como ele a agir corretamente? Como ao 
menos descobrir seu paradeiro? Não tenho a menor esperança. É 
horrível! 

Darcy se virou de modo a ficar de frente para ela. Ela estava 
partindo, possivelmente para sempre. Com certeza nunca voltaria a 
Pemberley, e ele estremeceu ao pensar em ir a Hertfordshire, onde 
seria constantemente lembrado de que fora o responsável pela ruína 
da família Bennet. Nunca mais veria Elizabeth, e sua vida nada 
significava sem ela. Silenciosamente, resolveu dedicar o resto de sua 
vida a certificar-se da felicidade daqueles que amava. Não importava 
o que teria que suportar nos anos vindouros, isso talvez conferisse 
algum valor, algum sentido à sua vida.

– Quando abri meus olhos ao verdadeiro caráter daquele homem... 
Ah, se então eu soubesse o que deveria fazer! Mas eu não sabia... 
tinha medo de ir longe demais. Infeliz, infeliz equívoco!

Darcy nada respondeu. Mal a ouvira e andava de um lado a outro do 
quarto em profunda reflexão, seu cenho contraído, seu ar soturno. 
Tinha que consertar esta confusão e decidiu na mesma hora ir a 
Londres, procurar pelos dois fugitivos e trazer Lydia de volta para 
casa ou, que Deus o livrasse disso, obrigar Wickham e Lydia a se 
casarem.

Darcy falou de uma forma que, embora expressasse compaixão, 
expressava igualmente constrangimento.

– Creio que há muito está desejando a minha ausência, e nada posso 
alegar que justifique minha permanência a não ser meu sincero, 
porém inútil, pesar. Quem dera eu pudesse dizer ou fazer qualquer 
coisa para aplacar tamanha tristeza! Mas não vou atormentá-la com 
desejos vãos, como se estivesse deliberadamente solicitando sua 
gratidão. Temo que esse desafortunado acontecimento privará minha 
irmã do prazer de vê-la em Pemberley esta noite.

– Ah sim. Tenha a bondade de apresentar nossas desculpas à srta. 
Darcy. Diga-lhe que negócios urgentes nos obrigam a retornar 
imediatamente. Oculte a triste verdade o quanto for possível. Sei que 
não poderá faze-lo por muito tempo.

– Pode estar certa de minha discrição – ele assegurou. De forma 
alguma ele pioraria a situação revelando qualquer detalhe a alguém.

Mas ele precisava deixá-la agora – para sempre.

– Já me demorei por demais. Devo deixá-la agora.



Pegou seus pertences de cima da mesa. Elizabeth se levantou. Havia 
ainda algumas lágrimas em seus olhos.

– Sim, obrigada. – Ela fez uma mesura, ele a reverenciou.

– Adeus.

Darcy abriu a porta. Olhou uma última vez o rosto que tanto amava e 
que nunca mais veria. Saiu.

_______________________

Darcy chegou em casa e enquanto entregava as rédeas do cavalo ao 
tratador, ordenou-lhe que preparasse sua carruagem e os quatro 
cavalos mais velozes para uma viagem a Londres. Dirigiu-se para o 
interior da mansão.

Georgiana o esperava, e ao ver o ar desesperado de Darcy ficou 
preocupada.

– Preciso ir a Londres, Georgiana – ele participou.

– Mas você acabou de chegar!

– É urgente. Partirei em uma hora.

Georgiana, percebendo a determinação do irmão, implorou-lhe que 
esperasse até a manhã seguinte. Ele cedeu e prosseguiu com os 
preparativos necessários para a viagem.

Naquela noite, todo o grupo ouvia Georgiana tocar. Desde o dia 
anterior, ela parecia mais segura ao se apresentar e precisava de 
pouco incentivo para fazê-lo. Quando terminou a apresentação, todos 
aplaudiram, exceto Darcy que parecia absorto em seu próprio 
desgosto.

Uma vez mais Wickham destruíra seus sonhos! Toda vez que as 
coisas pareciam correr bem, lá estava ele, uma cobra furtiva, 
trazendo trevas para bloquear a luz de suas esperanças.

E agora, novamente, seu relacionamento com Elizabeth fora 
destruído.

Escutou a srta. Bingley lhe dirigindo a palavra, mas só entendeu o 
nome que ela mencionou.



– ... srta. Eliza Bennet.

– O quê? – ele cortou.

Se ela a estiver insultando novamente, não me responsabilizo pelas 
minhas reações! Estou farto dessas ironias!

Todos na sala o olharam, estarrecidos.

– Com licença.

Levantou-se, ajeitou sua jaqueta preta e saiu.

Novamente atormentado por pensamentos negativos, não pode 
dormir. O rosto de Elizabeth coberto de lágrimas o perseguia cada 
vez que fechava os olhos. Ela se culpava pela desgraça de Lydia 
quando de fato a culpa recaía sobre ele.
Darcy jurou em silêncio que, mesmo sem nunca compartilhar da vida 
de Elizabeth, ele faria tudo ao seu alcance para que a vida dela – sem 
ele – fosse feliz. 
No dia seguinte, logo pela manhã, Darcy já se encontrava, em sua 
inflexível determinação, viajando sozinho em sua magnífica 
carruagem que se deslocava pela estrada na maior velocidade que os 
quatro cavalos castanhos conseguiam alcançar.

CAPÍTULO 35

Ao longo da viagem a Londres, Darcy teve tempo suficiente para 
elaborar seu plano para encontrar Wickham e Lydia Bennet. Certo de 
que Wickham conservara suas relações com a sra. Younge, a antiga 
preceptora de Georgiana, Darcy resolveu contatá-la.

Assim que pisou em sua residência londrina, encaminhou-se ao seu 
escritório. Tendo sempre preferido manter um certo método na 
organização de seus documentos, não demorou muito a encontrar as 
informações relativas à época em que a sra. Younge trabalhara para 
ele.

Desta feita, naquela mesma tarde Darcy já se encontrava numa parte 
ruim da cidade. As ruas eram apinhadas de gente, sujas e 
barulhentas. Crianças corriam por todos os cantos, sem dar atenção 
aos veículos e cavalos. Aqui e ali, bêbados se recostavam na sarjeta, 
mulheres secando roupas nas janelas gritavam para alguém no outro 
lado da rua, sem se preocuparem quem as escutava.

Darcy se esforçou para ignorar todo o ruído assim como os olhares 



curiosos que as pessoas lhe dirigiam, com certeza por não estarem 
acostumados a ver um cavalheiro entre eles. Investigou cada casa, 
buscando a que era alugada pela sra. Younge. Finalmente chegou a 
ela. Bateu à porta, que se abriu numa fresta revelando a figura de 
um homem. Darcy não podia ver muito de seu rosto, mas os olhos do 
homem tinham a expressão de alguém que deveria estar sendo 
perseguido. Não reconhecendo Darcy, ampliou a fresta da porta.

– Posso ajudar, senhor? – ele perguntou.

– Sim. Há alguma sra. Younge aqui?

– Sra. Younge? Deve ser a mulher que alugou este lugar antes de 
mim. – Tentou bater a porta. Darcy o impediu.

– Sabe para onde ela se mudou?

O homem mediu Darcy de cima abaixo.

– Pode ser...

Darcy enfiou a mão no bolso e tirou algumas moedas relativamente 
valiosas.

O homem tomou o dinheiro de sua mão, observou as moedas e as 
jogou em uma abertura de seu avental engordurado.

– Foi para a rua Edward. Foi embora porque andou fazendo o que não 
devia por aqui. Negócios fora da lei. – Fez uma carranca. – A polícia 
vem aqui a toda hora.

E você não os informou sobre ela. Sem dúvida também tem coisas a 
esconder.

– E onde ficaé a rua Edward? – Darcy perguntou friamente.

O homem grunhiu, mas respondeu. 

– Fica em algum lugar daquele lado.

Darcy levantou mais duas moedas.

O homem fechou a porta atrás de si e caminhou rua abaixo, dando as 
indicações.

– Bem, senhor, é só descer até o final da rua e virar à direita. 
Atravesse a praça e vire à esquerda. Depois vá até a terceira rua, 
vire à esquerda, passe por baixo do arco e deve ser a quarta ou a 



quinta rua à sua direita.

Darcy repetiu as instruções, para se certificar de que havia guardado 
na memória.

– Isso mesmo. Pegue água para o cavalheiro! – ele gritou para 
alguém.

Um garoto apareceu trazendo um copo d’água. Darcy bebeu, 
agradecido, e deu um xelim ao menino.

– Agradeço pela informação – Darcy disse ao homem.

– Sempre ao seu dispor – respondeu, com um sorriso aberto. – O que 
o senhor quer com a sra. Younge afinal, hein?

– Tenho umas contas a acertar – respondeu Darcy com uma 
expressão dura.

Determinado, saiu deixando o anônimo habitante para trás.

_______________________

Ele caminhou, repetindo mentalmente as indicações que lhe haviam 
sido dadas. 

Seguiu-as cuidadosamente, desviando-se dos transeuntes no 
caminho.

A noite já havia caído e ele se sentia ao mesmo tempo aliviado e 
tenso por isso. Aliviado porque a escuridão escondia melhor os 
mendigos e os miseráveis. Tenso porque a escuridão poderia 
favorecer algum homem desesperado que quisesse tentar sua sorte 
com Darcy.

Se alguém se atrever a me atacar, vai se arrepender... pensou Darcy, 
sombrio. Mas uma parte dele acolhia favoravelmente a mudança de 
ares. Os últimos dias o haviam deixado ansioso por descarregar sua 
frustração, raiva e desespero em algum infeliz. Até agora, a única 
evidência de seu mau humor havia sido um copo quebrado em sua 
casa em Londres.

Mas ninguém tentou pará-lo na rua. Caminhou com cuidado, 
tentando desviar de toda a sujeira que cobria as ruas. Dolorosamente 
consciente de que suas roupas finas o faziam se destacar da 
população local, manteve a cabeça baixa, erguendo-a somente para 



buscar a próxima rua. Virou à esquerda. As ruas ficavam apinhadas 
até tarde da noite. Passou por uma estalagem de aspecto suspeito. 
Uma canção obscena soava através da janela. Crianças sujas e 
famintas vasculhavam as ruas em busca de qualquer coisa de valor 
ou de algum alimento enquanto pedintes se lamuriavam estendendo 
suas mãos por um trocado.

Um homem esbarrou nele e saiu correndo. Desorientado, Darcy olhou 
à sua volta. Ao ver uma criança mal vestida parada em um canto 
escuro, ele se aproximou. A princípio, a menina se encolheu diante 
dele, mas ele lhe falou com delicadeza.

– Olá, pequena – disse suavemente.

A menina ergueu os olhos com uma expressão faminta.

E quantos mais devem viver como ela. Darcy pensou.

–Você sabe onde mora a sra. Younge?

A menina assentiu.

– E você pode me dizer onde é?

– Sim senhor. Ela está numa casa no final dessa rua... – ela se virou, 
apontando – ... à direita. É a casa grande na esquina com a rua 
Edward.

– Obrigado.

Ele depositou algumas moedas na mãozinha suja. Ela olhou 
fixamente para o dinheiro por um instante e saiu correndo. Darcy 
continuou descendo pela rua escura.

_______________________

Encontrou a casa. Comparada às da redondeza, era grande e limpa.

Darcy bateu rapidamente com a bengala à porta que se abriu 
revelando duas mulheres. Ele deduziu que uma delas era a 
governanta. A outra era a sra. Younge.

A expressão de Darcy era dura e fria. Quase da mesma forma que ela 
devia tê-lo visto da última vez, quando ele a despedira.

Ela tentou fechar a porta, mas Darcy a forçou e a abriu. Passou pelo 



batente baixo, inclinando-se por causa de sua cartola.

– Sra. Younge...

A mulher o olhou como se estivesse diante do juiz que a condenaria 
por todas as suas ações passadas. Fecharam a porta.

– O que o senhor quer comigo? – ela perguntou com a voz 
contaminada pelo medo. Darcy sabia que ela estava consciente de 
que ele tinha poder para conseguir o que quisesse. Ele não respondeu 
imediatamente. Tirou a cartola e as luvas e passou para a outra sala. 
Era mobiliada com simplicidade, mas estava arrumada. Gesticulou, 
indicando que a sra. Younge se sentasse. Quando ela o fez, ele olhou 
para a outra mulher. Ela entendeu o que isso significava e saiu, 
fechando a porta.

– Onde ele está? – ele disse sem preâmbulos.

– Quem?

– Sra. Younge, a senhora sabe exatamente a quem me refiro. Onde 
ele está?

– Eu não sei de quem o senhor está falando – disse a mulher, 
evitando seu olhar.

Darcy não retrucou. Suspirou e continuou.

– Sei perfeitamente que manteve suas relações com Wickham desde 
o ocorrido no ano passado – ele disse, procurando não expor 
nenhuma emoção. – Sei que a senhora conhece seu paradeiro. Pela 
terceira vez, sra. Younge, onde está ele?

– Como vou saber onde está o sr. Wickham? Eu não o vi mais desde 
o ano passado – disse com teimosia, ainda sem encará-lo.

A postura da mulher era a mesma de quando ele falara com ela em 
Ramsgate.

Tenho certeza de que ela sabe onde ele está.

– Senhora – ele disse friamente – Sabe quem eu sou. Eu sei que a 
senhora está a par da localização de Wickham. Ele está aqui nesta 
casa? Ou em algum outro lugar?

– Como eu disse antes, senhor, eu não sei onde ele está!

– Eu preciso saber, e a senhora vai me dizer.



– Não vou.

Havia um relógio na parede. Darcy o consultou. Já era bem tarde. 
Embora ele ainda estivesse alerta, sentia-se exausto. Não havia 
descansado desde que saíra de Pemberley. Como podia estar 
descansado sabendo que Elizabeth estava com problemas?

– O adiantado da hora não nos permite conversar com maior 
profundidade, sra. Younge – disse Darcy, abrindo a porta – Mas 
acredite, eu voltarei amanhã. – Calçou as luvas e pôs a cartola, 
dizendo então – E se pensa em se ausentar amanhã, serei obrigado a 
alertar a polícia sobre este lugar.

Ao ouvir a ameaça, a sra. Younge empalideceu e prendeu a 
respiração.

– Não pode provar nada!

Darcy a olhou por cima por um longo momento.

– A senhora me conhece, sra. Younge. Conhecerei o paradeiro de 
Wickham mais cedo ou mais tarde.

Deixou a mulher e o lado miserável de Londres para trás e seguiu 
para casa.

_______________________

Deitou-se, sem conseguir dormir a maior parte da noite. O rosto de 
Elizabeth coberto pelas lágrimas não o abandonava. Em sua mente, 
viu a si mesmo em Lambton abraçando-a e sussurrando em seu 
ouvido, “Tudo vai ficar bem. Eu vou ajudá-la. Eu a amo.”

Então ela ergueria o olhos para ele, dizendo-lhe que confiava nele, 
que acreditava que ele consertaria tudo.

Mas era só um sonho. Elizabeth estava longe, tentando confortar a 
própria família quando ela mesma precisava ser confortada. O nome 
de sua família fora manchado pela loucura de Lydia, o que poderia ter 
sido evitado se Darcy tivesse contado a todos sobre seus problemas 
com Wickham.

E tais eram as circunstâncias que levavam Darcy a Londres para 
tentar encontrar o homem a quem ele mais odiava no mundo e uma 
garota por quem ele não conseguia ter nenhum respeito, chegando a 



ameaçar e, muito provavelmente, subornar a mulher que orquestrara 
a quase-ruína de Georgiana – tudo isto pelo amor que sentia por uma 
mulher que não o amava.

_______________________

Cumprindo o prometido, Darcy voltou à casa da sra. Younge. Ela não 
parecia mais disposta a colaborar do que na noite anterior. Recusou-
se a dizer qualquer coisa sobre o paradeiro de Wickham, embora 
Darcy tivesse cada vez mais certeza de que ela sabia onde ele 
poderia ser encontrado. 

Estava seguro de que ela não o estava escondendo pessoalmente. A 
srta. Lydia não era o tipo de garota que se sujeitasse à inatividade 
por muito tempo e ele não havia ouvido ou visto qualquer sinal de 
Lydia naquela casa. 

Acabou deixando a casa naquele dia sem conseguir mais do que 
conseguira na noite anterior.

Pela terceira vez ele visitou a sra. Younge. Ele tentou convencê-la, 
ameaçou, mas mesmo assim ela se recusava a lhe dizer qualquer 
coisa, embora sua vontade começasse a dar sinais de 
enfraquecimento. Ela finalmente admitiu saber que Wickham se 
encontrava em Londres e deu a entender que conhecia o endereço de 
onde estava hospedado e que havia uma garota com ele, mas não 
quis revelar o local. Nesta visita, Darcy levava consigo uma modesta 
quantia de dinheiro. Se as ameaças não soltassem a língua da 
mulher, ele estava certo de que trinta guinéis o fariam.

– O senhor perde o seu tempo vindo até aqui. Eu não lhe direi onde 
Wickham está – disse a sra. Younge assim que ele entrou na sala. 
Darcy nada respondeu. Andou de um lado para o outro e parou à 
janela, observando as pessoas que passavam.

– Qual é sua presente situação, sra. Younge? – perguntou num tom 
informal. – Acredito que alugar quartos não seja tão lucrativo quanto 
trabalhar como dama de companhia ou governanta.

– Perdão? O que o senhor quer dizer com isso?

– Mas suponho que, na época em que trabalhava para mim, seu 
pagamento tenha tido um certo acréscimo. Se bem me lembro, 
alguns objetos desapareceram de minha mansão no ano passado e 
nunca mais foram encontrados.



– Não sei nada sobre isso!

– O magistrado pode não acreditar na sua palavra.

A sra. Younge ficou pálida.

– O senhor não tem provas.

Cansado de todos esses rodeios, Darcy se virou e colocou os trinta 
guinéis sobre a mesa entre ele e a sra. Younge. Ela fixou os olhos no 
dinheiro com avidez.

Darcy falou com suavidade. 

– Sra. Younge, estou disposto a esquecer os problemas do passado e 
não mencioná-los a ninguém. Mas vou descobrir onde Wickham está. 
Eu lhe darei esta soma... se a senhora me der o endereço.

Por um longo momento a sra. Younge permaneceu olhando para o 
dinheiro. Finalmente declarou.

– Ele e a garota vieram à minha casa primeiro. Eu os teria acolhido, 
mas não tinha um quarto disponível. Eles alugaram um pequeno 
quarto não muito longe daqui, na rua Watling.

Darcy encontrou um pedaço de papel e tinta, colocou-os diante da 
sra. Younge.

– Escreva o endereço e as indicações para se chegar lá saindo daqui.

Ela aquiesceu. Darcy leu a informação e guardou o papel em seu 
bolso. Ao fazê-lo, notou um sutil sorriso de triunfo. Fez uma pausa e 
então disse num tom sombrio,

– Se estiver me enganando, garanto-lhe que amanhã mesmo a 
senhora estará na corte diante de um magistrado.

A sra. Younge imediatamente arrumou outro pedaço de papel, 
escrevendo outro endereço e outras instruções. Jogou a pena sobre a 
mesa e lançou um olhar furioso para Darcy. 

– Agradeço pela generosidade, senhora – disse Darcy com sarcasmo. 
Pegou o papel e depositou o do endereço falso sobre a mesa junto ao 
dinheiro.

Saiu daquela casa para nunca mais voltar.



E agora... encontrar Wickham.

CAPÍTULO 36

A parte de Londres onde Darcy estava agora era ainda pior, se isso 
era possível, que a área onde ele encontrara a sra. Younge. Havia 
pouca iluminação, com exceção da que saía pelos postigos das 
janelas. Algumas pessoas olhavam ao redor de maneira furtiva como 
se estivessem fugindo. Ao longo das ruas algumas mulheres 
parcamente vestidas acenavam para qualquer homem que passasse. 
Crianças com os rostos sujos e impertinentes e roupas esfarrapadas 
perseguiam umas às outras pelas sarjetas. Darcy chegou a pegar um 
menino pequeno tentando alcançar o bolso de sua capa. Deu-lhe 
algumas moedas e disse que se comportasse. No rosto de cada 
homem, mulher ou criança havia uma expressão de desespero e falta 
de esperança.

Que lugar para trazer uma moça.

Wickham se escondia em algum lugar pelas redondezas. Uma 
vizinhança tão aglomerada facilitava o esconderijo de um homem 
como ele.

Mas o homem levava consigo uma moça que não tinha ligação 
alguma com Darcy a não ser o fato de ser a irmã mais nova da 
mulher que ele amava. E para garantir a felicidade de sua amada ele 
iria até o fim do mundo para encontrar o sr. George Wickham e a 
srta. Lydia Bennet.

O que ele faria quando os encontrasse, porém, ainda não sabia. Só 
sabia que a ganância de Wickham era uma fraqueza que ele poderia 
explorar.

Mas tinha que ser muito cuidadoso para não dar a Wickham nenhuma 
vantagem ou deixá-lo entrever alguma fraqueza em Darcy. Se o 
fizesse, Wickham poderia conseguir dele o que quisesse.

Se eles estiverem casados, eu lhes darei o maior apoio financeiro que 
puder. Se não, então será apenas uma questão de levar Lydia de 
volta para a família.

Em um beco escuro, Darcy olhou mais uma vez para o papel que 
tinha em suas mãos. Se as indicações que a sra. Younge lhe dera 
estivessem corretas, a rua Harwood ficava no final do beco. 
Prosseguiu até a saída da rua. Uma mulher passou por ele, entrando 
em um prédio imediatamente à sua esquerda. Ele parou em frente ao 
prédio e olhou para cima.



Será este o lugar?

Uma placa de madeira pendurada na fachada mostrou a Darcy que o 
prédio era uma hospedaria. Não vendo nenhuma outra hospedaria na 
mesma rua, voltou seu olhar para o alto. Havia um rosto na janela. A 
figura olhou em outra direção e, em seguida, voltou os olhos 
diretamente para ele. Logo outra figura mais alta se juntou à primeira 
e, olhando rapidamente para Darcy, desapareceu. A segunda figura 
lhe era bem familiar.

Caminhou decidido até a porta. Abriu-a e perguntou ao estalajadeiro:

– Desejo ver dois de seus hóspedes, um homem que atende pelo 
nome de Wickham acompanhado de uma moça chamada Lydia 
Bennet.

O homem indicou a escada.

– Claro, senhor. É só subir, último quarto à esquerda.

Sem se dirigir novamente ao homem, Darcy subiu. Encontrou o 
quarto e bateu à porta.

Não houve resposta. Bateu novamente, desta vez com mais força.

Pode ouvir sons de uma discussão do outro lado da porta.

– Já faz séculos que não temos nenhuma diversão. Vou deixá-lo 
entrar!

Lydia Bennet abriu a porta. Estava vestida para dormir, com um robe 
cor-de-rosa.

– Boa noite, srta. Bennet – disse Darcy num tom neutro.

– Sr. Darcy, que surpresa! – exclamou Lydia. – O que o senhor faz 
aqui?

Ele ignorou a pergunta. 

– Posso entrar?

– Claro – Ela se afastou para que ele entrasse, fechando a porta em 
seguida.

Wickham estava em pé no meio do quarto, com os olhos arregalados, 
mas fora isso, não demonstrava uma fração sequer do que deveria 



estar sentindo. Desalinhado, com a camisa desabotoada e resquícios 
de vinho por toda a roupa, ele em nada se parecia com o ‘cavalheiro’ 
que Darcy vira brevemente em Meryton.

Ficaram em silêncio por algum tempo. Até Mesmo Lydia percebeu a 
tensão ente os dois e ficou quieta.

Darcy passou os olhos pelo quarto. Era pequeno com um teto 
inclinado. Havia uma lareira sem uso, duas cadeiras, uma mesa sobre 
a qual repousava uma garrafa de vinho e um biombo. Notou com 
desgosto que havia apenas uma cama.

– Espero que esteja bem, srta. Bennet – ele disse enquanto removia 
as luvas e a cartola.

– Sim, obrigada.

Nenhum dos dois corrigiu o tratamento que Darcy usara. Sua 
esperança aumentou. Eles não estavam casados e ele poderia levar 
Lydia para longe de Wickham e isso encerraria a questão.

– E o senhor, sr. Wickham?

–Também estou muito bem – respondeu sem tirar os olhos de Darcy.

– Peço desculpas pela intrusão a esta hora, mas preciso falar com o 
sr. Wickham sobre uma questão urgente. Também preciso falar com 
a senhorita – disse Darcy.

– Naturalmente, estou à sua disposição – disse Wickham com malícia. 
Sentou-se à mesa e indicou a outra cadeira a Darcy. Este não se 
moveu.

– A sós.

Um olhar temeroso cobriu o rosto de Wickham. Ele se levantou 
lentamente. Darcy abriu a porta e gesticulou para que Wickham o 
precedesse. Darcy fechou a porta.

No corredor, Wickham se voltou para ele.

– Para onde agora, Darcy?

Sem dizer uma única palavra, Darcy indicou as escadas e seguiu 
Wickham.

Na sala de estar, a multidão desordeira e parcialmente embriagada 
não fez caso da presença de Darcy.



Ao vê-los, o estalajadeiro os abordou.

– No que posso ajudar? – perguntou, enxugando as mãos.

– Necessito de um lugar privado, não para hospedagem, apenas para 
uma reunião – disse Darcy.

O homem o olhou de cima abaixo e estendeu a mão. Darcy lhe deu 
uma moeda e o homem os levou para uma sala onde cinco homens 
sentavam ao redor de uma mesa, com cartas nas mãos. Eles olharam 
para o hospedeiro e este os expulsou do recinto. Eles saíram 
apressados.

– Obrigado – disse Darcy, entrando na sala logo após Wickham. –
Certifique-se de que não sejamos perturbados, por favor.

O homem abriu um largo sorriso e fechou a porta.

Darcy se sentou entre a porta e Wickham, que se sentou de frente a 
ele, olhando com um ar desconfiado.

– O que você quer comigo?

Darcy o encarou. 

– Nosso passado nada tem a ver com isto. Estou aqui pela 
circunstância presente apenas. Não me preocupo com você, somente 
com a moça que você persuadiu a segui-lo.

– E por que se preocupa com ela, uma garota com quem você não 
tem ligação alguma?

– Minhas razões só dizem respeito a mim. Gostaria de saber por que 
a convenceu a fugir com você, já que ela não tem nenhuma ligação 
com você ou com suas dívidas?

– Chamberlyne iria falar com Forster na manhã seguinte. Eu 
precisava partir imediatamente, mas houve um baile aquela noite e, 
de todos os que estavam presentes, só Lydia teria notado minha 
ausência. Eu a persuadi a vir comigo com a desculpa de fugirmos 
juntos, e assim ganhei algum tempo para escapar. Além disso –
mostrou um pequeno sorriso sarcástico – eu não me oponho a uma 
companhia feminina pelo caminho.

Darcy olhou para Wickham quase sem acreditar. 

– Então para comprar o silêncio dela você lhe propôs casamento? 



Pensei que você fosse mais astuto.

– Casamento? E quem falou em casamento?

– Você não pretende se casar com ela? O sr. Bennet pode não ser 
muito rico, mas poderia ter feito algo para ajudá-lo se você se 
casasse com a filha dele.

– Me casar com uma das irmãs Bennet? Claro que não! Preciso fazer 
fortuna, Darcy.

Wickham fez uma careta cínica. 

– Nem todos têm a boa sorte de terem nascido ricos e poderosos. 
Terei que fazer minha fortuna com o casamento, aqui ou em algum 
outro país. – Fez um pausa e pensou – Mas imagino que se eu tivesse 
que me casar com uma das irmãs Bennet, certamente não seria com 
essa inconseqüente lá em cima. Elizabeth teria sido minha escolha. 
Não tão bonita quanto sua irmã Georgiana, é verdade, mas 
certamente mais espirituosa. Mas isso logo mudaria assim que eu a 
tivesse sob controle.

Num átimo, Darcy alcançou Wickham por sobre a mesa, agarrando-o 
pela camisa. Os olhos de Wickham se arregalaram de medo, mas em 
seguida ele deu um sorriso irônico.

– Qual é o problema, Darcy? Não gosta de me ver abusando da 
pequena Lizzy? Não, deve ter sido o insulto à sua irmã que o afetou.

– Estamos aqui para falar sobre o seu futuro e nada mais – disse 
Darcy com os dentes cerrados – Portanto mantenha essa língua 
mentirosa em silêncio e essa mente podre concentrada no assunto 
em questão.

Ele jogou Wickham de encontro à cadeira e respirou profundamente, 
tentando readquirir o autocontrole. De fato o que o tirara do sério 
fora a referência a Elizabeth, mas já que Wickham acreditara ter sido 
a menção à Georgiana, que estava feliz e em segurança em 
Pemberley, ele não deixaria que Wickham percebesse a verdade. Mais 
calmo, voltou-se para Wickham estirado em sua cadeira.

– O que você pretende fazer? – ele perguntou.

Wickham deu de ombros. 

– Me retirar do regimento, em primeiro lugar. A vida militar já não 
me interessa. Quanto à minha situação futura, confesso que tenho 
pouco sobre o que fazer conjecturas.



Darcy se esforçou para se controlar. 

–Você tem a mínima idéia do problema que causou para a srta. 
Bennet? Nem mesmo se preocupa com isso?

Wickham olhou para Darcy com uma expressão indiferente.

– Não tenho culpa das atitudes dela. Ela sabia muito bem no que 
estava se metendo quando eu a convidei. Você não pode me culpar 
pelas decisões dela. A responsabilidade é exclusivamente dela.

– Você não admite sua responsabilidade? – Darcy perguntou chocado.

– Isso vai contra seus princípios, Darcy?

Darcy balançou a cabeça, enojado. 

– Cada vez que penso que você não pode afundar mais, descubro que 
estou errado.

– Agora que você me encontrou, suponho que eu tenha que deixar 
Londres.

– E para onde iria?

– Eu não sei. Não tenho como me sustentar. Não posso manter Lydia, 
portanto terei que abandoná-la em algum lugar.

– Você não se importa com ninguém além de si mesmo!

– Mas é claro. Sou um sobrevivente de muitos infortúnios – que me 
foram causados por você! – jogou Wickham. – Se não fosse você, eu 
poderia estar vivendo confortavelmente, sem esta contínua 
preocupação com dinheiro, e poderia viver como você, um cavalheiro.

Darcy refletiu. Era como pensara – a situação financeira de Wickham 
era um trunfo que ele poderia usar para obrigá-lo a cooperar. Mas no 
fim, o que quer que fizesse por Wickham dependeria da srta. Lydia 
Bennet.

– Qual é a sua atual situação? – ele inquiriu Wickham.

– Minhas dívidas, acredito que devem ser somar... – ele calculou com 
sussurros – uma quantia consideravelmente maior que mil libras. 
Para mim isso é uma fonte de preocupações – para homens como 
você não é nada.



Darcy meneou a cabeça. 

–Vim preparado para ajudá-lo.

Wickham ficou paralisado. 

– O que você disse?

– Estou disposto a ajudá-lo. A forma como o ajudarei dependerá da 
srta. Bennet que aguarda lá em cima. Tentarei persuadi-la a 
abandonar esta situação e levá-la de volta à família. Saldarei suas 
dívidas, lhe darei duas mil libras e o deixarei por sua própria conta e 
risco.

– Em troca de quê? – perguntou Wickham com suspeita.

– De que você mantenha em sigilo suas relações com a srta. Bennet. 
E que nunca mais tenha qualquer contato comigo, com a srta. Bennet 
ou com qualquer de nossos parentes.

– E se ela não quiser me deixar? Você já viu meu poder de sedução 
em funcionamento, Darcy – você sabe como consigo controlar uma 
moça inocente e influenciável.

Darcy contraiu o rosto, mas se recusou a responder à provocação. 

– Então precisaremos conversar novamente – Levantou-se – Estas 
são as minhas condições. Se recusar, não estará ajudando a si 
mesmo e acabará na prisão por suas dívidas. Você aceita? –
Estendeu-lhe a mão.

Wickham refletiu por um momento. Inclinou-se para a frente e 
apertou a mão de Darcy, sem deixar de encará-lo.

– Então está acertado. Você espera aqui enquanto falo com a srta. 
Bennet – Darcy abriu a porta, mas parou antes de sair.

– Não há como você fugir, se é nisso que está pensando – disse sem 
se virar – Eu o encontraria e, além disso, se você deixar esta sala não 
terá mais que as próprias roupas. Aviso-o de que é de seu interesse 
cooperar.

– Eu não me atreveria a ter uma idéia dessas – respondeu Wickham 
com sarcasmo.
Darcy saiu.

_______________________



Ele não confiava em Wickham e, portanto, deu ao estalajadeiro algum 
dinheiro para que não o deixasse sair do prédio. Também mandou 
uma caneca de vinho a Wickham.

As pessoas na sala de estar pareciam ainda mais barulhentas e 
desordeiras. Darcy escalou os degraus e voltou ao quarto.

Encontrando a porta destrancada, entrou e encontrou Lydia deitada 
sobre a cama, com uma expressão de enfado no rosto e os olhos 
fechados.

– Srta. Bennet – Darcy chamou suavemente, sem saber se estava 
adormecida.

Ela não dormia, pois abriu os olhos instantaneamente.

– Ah, o senhor voltou? Por que demorou tanto? Onde está Wickham?

– Ele está lá embaixo – disse Darcy, fechando a porta. – Srta. 
Bennet, precisamos conversar.

– Precisamos? Sobre o quê?

– A srta. poderia se sentar?

Fez o que ele pedira. Ele permaneceu em pé, com uma expressão 
grave no rosto. Não conhecia Lydia muito bem, sabia apenas que 
gostava de flertar e que era tão sem-conteúdo quanto a mãe, talvez 
até mais, de uma certa forma. Embora fosse irmã de Elizabeth, não 
tinha nada em comum com ela. Nunca tivera que tratar com uma 
pessoa assim antes e não tinha idéia de como começar.

Por fim, Lydia falou primeiro.

– Bem? Por que o senhor está tão sério?

– O que tenho a lhe dizer é muito sério, srta. Bennet – começou 
Darcy – Sua fuga... a senhorita tem idéia do efeito que sua atitude 
causou nas pessoas?

– É só isso? Não tenho idéia, apesar de estar certa de que minhas 
irmãs estão morrendo de inveja. Mamãe deve estar feliz de ter uma 
da filhas finalmente casada. Ela pensou que o sr. Bingley fosse se 
casar com a Jane, mas ele foi embora e...

Darcy encarou com espanto a menina de não mais que dezesseis 



anos de idade. Ela ignorava completamente a gravidade do que fizera 
e o caos em que jogara a própria família.

– Srta. Bennet, a sua família está morrendo de preocupação! – ele 
disse, interrompendo-a – Sua irmã teve que suspender a viagem que 
fazia e voltar para casa imediatamente após receber a notícia de sua 
fuga, e se a sua família estiver no mesmo estado em que ela ficou, 
posso lhe garantir de que não devem estar bem. Seu pai veio a 
Londres a sua procura e acredito que seu tio deve se juntar a ele, se 
já não o fez.

Lydia fez uma careta. 

– E por que eles estão tão preocupados? Eu vou me casar, isso não 
os deixa felizes?

– Não são só os sentimentos da sua família que estão em jogo aqui; 
sua reputação – na verdade, a reputação de toda a sua família está 
em risco. Não acredito que a senhorita tenha compreendido a 
gravidade de seus atos. Esta fuga é um escândalo e todos vão 
desprezá-la e a toda sua família por isso. – Ele inspirou 
profundamente – Mas não é tarde demais – a situação pode ser 
contornada se a senhorita voltar para casa imediatamente e se 
mostrar arrependida desta loucura. Se fizer isso, atrevo-me a dizer 
que sua reputação não sofrerá danos permanentes. Eu a ajudarei e a 
levarei para casa. Sua idade pode ser usada para justificar tal erro de 
julgamento.

Os olhos de Lydia pareceram incendiar-se. 

– Um erro de julgamento? É isso o que pensa – um erro de 
julgamento? Sr. Darcy, eu tomei a melhor decisão de toda a minha 
vida! – Ela cruzou os braços e o olhou desafiante. – Eu não 
abandonarei Wickham!

Darcy a encarou.

– Srta. Bennet, rogo-lhe que reconsidere...

– Não senhor, não vou deixar este quarto a não ser que seja para ir à 
igreja me casar! Não me interessa o que a minha família pensa, ou 
que o mundo pensa. Estou decidida a agir desta forma que, em 
minha opinião, resultará na minha própria felicidade, sem nenhuma 
relação com o senhor ou qualquer outra pessoa. Eu não quero a sua 
ajuda, não quero voltar para casa como srta. Bennet, só como sra. 
Wickham.

– Sra. Wickham? Acredita que vai se casar com ele?



– Claro! Ele disse que me ama, e por que outra razão eu teria partido 
com ele? Nós vamos nos casar, não sei quando, mas nós vamos nos 
casar.

– Srta. Bennet, tem idéia da situação que a espera ao se casar com 
Wickham? Conhece seu verdadeiro caráter? A senhorita acabará se 
arrependendo de sua decisão. É melhor que deixe este lugar 
imediatamente e me deixe acompanhá-la até a casa de seus tios.

– Como o senhor se atreve a me dizer o que é melhor para mim? É a 
minha vida. Mas suponho que eu não deva ficar surpresa. Lizzy 
estava certa. O senhor é o homem mais arrogante do mundo!

Darcy suspirou. Não queria pensar em Elizabeth neste instante, não 
podia se distrair num momento como este. No entanto, ele ficara 
magoado pelo que Elizabeth dissera. Disse a si mesmo que isso fora 
antes de eles se encontrarem em Pemberley.

– Srta. Bennet, peço desculpas. Admito que meu comportamento 
com sua família no passado lhe dê o direito de me ver dessa forma. 
Mas meu caráter não está em discussão. A senhorita não conhece as 
inúmeras faltas de Wickham no passado – eu as conheço.

– Talvez não, mas conheço as suas faltas contra ele. O senhor deseja 
prejudicá-lo e convencer-me a deixá-lo é apenas mais um de seus 
planos. Bem, senhor, não me deixarei vencer. Repito, não deixarei 
meu querido Wickham. Vou me casar com ele em Longbourn, minhas 
irmãs serão minhas damas de honra e ficarão com muita inveja, mas 
mamãe ficará feliz.

Darcy sentiu seu coração se apertar.

– E esta é sua decisão final? Já considerou que este casamento pode 
fazê-la cair em desgraça perante a sociedade?

– Sim.

– Se é assim, não tentarei mais dissuadi-la. Peço desculpas se a 
ofendi – meu desejo de zelar pelo seu bem-estar e o de sua família é 
a minha única justificativa. Providenciarei para que se casem o mais 
rápido possível. – Pegou sua cartola.– Se me der licença.

Lydia sorriu. 

– Obrigada.

Darcy não respondeu, deixou o quarto e desceu.



Então assim será.

CAPÍTULO 37

No sábado, Darcy parou antes de bater à porta dos Gardiner em 
Cheapside. o sr. Edward Gardiner lhe dera o endereço naquele dia de 
verão em que saíram juntos para pescar na propriedade de Darcy em 
Derbyshire. Inspirando profundamente, Darcy repassou mentalmente 
o que iria dizer ao sr. Gardiner.

Já se passara uma semana desde que visitara Wickham e Lydia. A 
razão pelo atraso da visita aos Gardiner depois de haver encontrado 
os fugitivos era que as negociações com Wickham haviam se 
estendido. Quando Wickham descobriu que os dois teriam que se 
casar, praguejou e gritou que não havia a possibilidade de que ele 
passasse o resto de seus dias ligado a ela e jurou que partiria o mais 
rápido que conseguisse. Após ouvir esse discurso por uns dez 
minutos, Darcy anunciou calmamente que seria melhor para o próprio 
Wickham que se casasse com Lydia, pois Darcy ainda estava disposto 
a ajudá-lo.

As negociações começaram então. Ficou estabelecido que todas as 
dívidas de Wickham seriam pagas – uma soma de mais de mil libras. 
Era o único ponto em que concordavam, pois quando o assunto se 
voltou para o futuro de Wickham, não conseguiram chegar a um
acordo. 

Wickham, naturalmente, queria mais do que Darcy estava disposto a 
oferecer. Expressara seu desejo por uma pequena propriedade de 
‘não mais que três mil libras ao ano’ para se tornar um membro da 
mais alta classe da Inglaterra sem o mínimo esforço de sua parte, ao 
contrário da família de Bingley que trabalhara arduamente para 
conseguir tal posição. Ele sugeriu que Darcy lhe desse uma parte das 
próprias terras em Pemberley. Darcy se recusou terminantemente e 
Wickham se recusou a recuar.

Encontraram-se novamente no dia seguinte e no outro. Após o 
terceiro encontro, Wickham concordou de má vontade em baixar as 
expectativas. Trabalhar no comércio entrou em questão, mas todas 
as sugestões de Darcy foram descartadas. Wickham não tinha 
intenção de voltar a estudar Direito, de se tornar um comerciante, 
praticar medicina ou qualquer outra atividade. A carreira eclesiástica 
estava fora de questão; Darcy não permitiria que um homem com o 
padrão moral de Wickham servisse de exemplo espiritual em 
qualquer paróquia.



A única alternativa viável restante era uma carreira em uma das 
Forças militares, a Marinha ou o Exército. Wickham queria entrar para 
a Marinha, a de maior prestígio das duas Forças, já que a Inglaterra 
comandava a maior Força Naval do mundo. Mas era impossível por 
causa de sua idade. Portanto, teria que ser nas forças regulares do 
Exército ao invés da milícia. Assim que chegaram a um acordo, Darcy 
escreveu ao cel. Fitzwilliam, informando-o sobre todos os fatos 
necessários e requerendo algum tipo de solução. A resposta foi de 
grande ajuda, embora Darcy deduzisse pelo tom geral da carta de 
seu primo que ele lhe escrevera, sem dúvida, em estado de grande 
curiosidade. O cel. Fitzwilliam declarara possível o alistamento de 
Wickham no regimento do general ______ em Newcastle.

Wickham foi prontamente informado deste novo arranjo e, após os 
habituais resmungos, ficou acertado como satisfatório para ambas as 
partes.

Tudo isto se prolongou até aquela manhã de sábado. Durante aquela 
torturante semana, Darcy se perguntara com freqüência porque 
estava se dando ao trabalho de ajudar o homem que tanto odiava. 
Disse a si mesmo que era sua culpa não ter prevenido as pessoas 
sobre Wickham e evitado situações como esta. Algumas vezes tinha 
vontade de simplesmente esquecer a coisa toda e fingir que não era 
de sua conta – freqüentemente voltava para sua residência em 
Londres tarde da noite, cansado e frustrado, disposto a desistir. Mas 
toda vez que tais pensamentos o envolviam, lembrava-se de 
Elizabeth, desesperada e banhada em lágrimas após ter recebido as 
notícias sobre a fuga de Lydia. Uma só lembrança dela era suficiente 
para fazê-lo decidir-se a ir até o fim; Não por Lydia, certamente não 
por Wickham, mas por Elizabeth. E embora soubesse que nunca mais 
a veria, ao menos saberia que fora capaz de fazê-la feliz.

Darcy viera diretamente da hospedaria de Wickham e Lydia para 
Cheapside à procura dos Gardiner. Como a transação envolvia os 
Bennet, ele precisava informar um membro da família. Não conhecia 
o sr. Bennet bem o suficiente para discutir o assunto com liberdade e, 
sem dúvida, o sentimento teria sido mútuo.

Além disso, ele não queria que Elizabeth se inteirasse de sua 
participação.

Ele tentara visitar o sr. Gardiner no dia anterior, mas a criada lhe 
dissera que ele estava conversando com o sr. Bennet, que partiria na 
manhã seguinte. Darcy partiu rapidamente sem deixar seu nome, 
dizendo apenas que era uma visita de negócios.

Já era sábado, o sr. Bennet já deveria ter partido e Darcy esperava 
que o sr. Gardiner estivesse em casa.



Bateu à porta e foi atendido pela criada. Pediu para ver o sr. 
Gardiner.

– Sim senhor. Pode aguardar aqui? – ela disse indicando a sala de 
visitas. Darcy assentiu e permaneceu em pé com a cartola nas mãos 
enquanto a criada ia chamar o sr. Gardiner. Quando este apareceu, 
aparentava estar inquieto e cansado, mas o espanto em ver o 
visitante era evidente.

– Sr. Darcy, que surpresa agradável – ele disse – O que o traz aqui?

– Bom dia, sr. Gardiner. Estou aqui porque consegui localizar sua 
sobrinha e o sr. Wickham.

– O senhor conseguiu? – Neste momento, o sr. Gardiner se animou. –
Que notícia maravilhosa! Meu irmão e eu temos tentado sem sucesso. 
E como está Lydia? – perguntou apreensivo.

Darcy contraiu o rosto ligeiramente e se sentou. O sr. Gardiner fez o 
mesmo.

– Ela está bem, mas não está casada.

O sr. Gardiner balançou a cabeça. 

– Era o que Elizabeth temia. E o que mais?

Darcy desenrolou uma explicação de como achara Lydia e Wickham e 
de qual era a atual situação dos dois. Contou-lhe das medidas que se 
atrevera a tomar e que só necessitava agora da aprovação do sr. 
Gardiner.

O sr. Gardiner refletiu por um instante e então disse:

– Posso perguntar-lhe sobre o custo de tudo isso, as dívidas do rapaz 
e tudo o mais?

Darcy, sem mostrar qualquer emoção, revelou uma cifra que deixou o 
sr. Gardiner sem fala por um momento. Antes que ele pudesse 
pronunciar qualquer palavra, Darcy logo acrescentou:

– Até agora é apenas uma estimativa, e acredito que esse valor será 
ainda maior. Eu assumirei todas essas despesas, não precisa se 
preocupar.

– Sr. Darcy, não posso permitir que o faça.



Darcy já esperava essa reação, mas estava decidido a não ceder. 
Mudou o tópico do diálogo, perguntando sobre a sra. Gardiner e as 
crianças.

– Eles devem chegar a qualquer momento hoje. Madeline e as 
crianças estiveram em Longbourn esta última semana, pois a família 
de meu irmão necessitava de apoio após a notícia da fuga de Lydia. O 
sr. Bennet partiu de volta para casa esta manhã. – Fez uma pausa –
Foi o senhor quem esteve aqui ontem?

– Sim, fui eu.

– Por que não entrou para falar com o sr. Bennet? Seguramente ele 
também deve ser informado.

Darcy tossiu. 

– Espero que o senhor me perdoe se eu disser que não me sentiria 
tão à vontade em consultar o sr. Bennet como o faço com o senhor. 
Na verdade, espero que o senhor aceda ao meu desejo de não 
informar a ninguém da família sobre o meu envolvimento neste 
assunto.

O sr. Gardiner se surpreendeu. 

– E posso lhe perguntar por que deseja permanecer incógnito?

Darcy meditou por um instante. Não saberia dar-lhe uma razão 
concreta, a não ser que não desejava que Elizabeth soubesse. Não 
queria que ela se sentisse em dívida para com ele. Ele fizera tudo 
pelo amor que sentia por ela e isso era tudo.

Mas ele não podia dizer isso ao tio dela. Sentiu-se corar levemente e 
disse:

– Perdoe-me se me reservo o direito de não responder essa 
pergunta.

O sr. Gardiner assentiu, mas lançou-lhe um olhar interrogativo. Darcy 
devolveu o olhar acompanhado de um sorriso quase imperceptível. 
De alguma maneira, ele sabia que o sr. Gardiner compreendia o 
significado por trás do sorriso.

Levantou-se. 

– Acredito que o senhor logo estará recebendo sua família de volta da 
viagem. Não quero importuná-los num momento como esse com 
assuntos de negócios. Eu voltarei amanhã.



O sr. Gardiner lhe ofereceu uma bebida antes de sair, mas Darcy 
recusou. Apertaram-se as mãos e se separaram.

_______________________

Fiel à sua palavra, Darcy voltou a visitar os Gardiner no domingo, 
desta vez tarde da noite, horário em que esperava que as crianças já 
estivessem dormindo. Encontrou o sr. e a sra. Gardiner esperando 
por ele. A sra. Gardiner o cumprimentou efusivamente. Disse-lhe que 
o marido lhe contara tudo o que se passara no encontro do dia 
anterior, tornando desnecessário que se repetisse o relato. 
Os principais problemas a serem discutidos eram o valor da quantia a 
ser despendida com Lydia e Wickham e quem se responsabilizaria 
pelas despesas. Quando Darcy os deixou aquela noite uma quantia 
havia sido definida, mas nenhum dos dois se dispusera a permitir que 
o outro arcasse com custos tão altos. Marcaram um novo encontro 
para a segunda-feira, quando esperavam que isso fosse decidido. Na 
noite seguinte, o sr. Gardiner não se mostrou mais disposto a abrir 
mão de sua responsabilidade. Mas Darcy estava irredutível. Cada 
protesto expressado pelo sr. e pela sra. Gardiner só aumentava sua 
determinação.

– Permitam-me que eu insista – ele disse, confrontando os Gardiner –
A culpa é minha e de mim deve partir a solução. Foi por um erro meu 
e por meu orgulho e minha reserva que o caráter do sr. Wickham não 
se fez público. Se eu não tivesse achado que... não estava à minha 
altura expor publicamente meus problemas particulares, seu 
verdadeiro caráter seria conhecido e essa fuga nunca teria 
acontecido.

– Sr. Darcy, acho que o senhor toma para si mais responsabilidade 
do que lhe é devida – disse o sr. Gardiner. Mas Darcy sentiu que ele 
começava a ceder.

– Devo insistir, senhor. Asseguro-lhe que nesta questão qualquer 
argumento será inútil – Levantou-se e estendeu a mão – A 
responsabilidade é minha e devo assumi-la.

O sr. Gardiner olhou para a esposa. Alguma coisa se passou entre 
eles que Darcy não conseguiu decifrar. O que quer que fosse, o sr. 
Gardiner aceitou e apertou a mão de Darcy. Após o breve aperto de 
mãos, Darcy retornou ao seu assento.

– Mas fui informada que o senhor não quer que saibam de sua 
participação neste caso – disse a sra. Gardiner. – Devemos contar ao 



sr. Bennet, não temos como expor-lhe os fatos sem uma explicação.

Darcy sorriu. 

– Então simplesmente digam a ele que foi o sr. Gardiner quem tomou 
todas as providências.

O sr. Gardiner discordou, negando com a cabeça. 

– Ora, sr. Darcy, o senhor sabe que eu não permitiria uma coisa 
dessas. Eu, ficar com todo o crédito de sua ajuda? O crédito deve ser 
dado a quem o merece.

– Não, prefiro ficar incógnito. Sr. Gardiner, insisto que o senhor fique 
com o crédito deste arranjo. Não quero que me agradeçam por isso. 
Quando o senhor escrever ao sr. Bennet, peço que não lhe diga nada 
sobre mim.

O sr. Gardiner suspirou. 

– Se insiste, não há razão para continuarmos discutindo.

– Obrigado. O casamento será na segunda-feira e eu já lhe dei o 
endereço da hospedaria onde Wickham está. Já fiquei muito tempo 
afastado, devo retornar a Pemberley. Abandonei meus amigos e 
minha família apenas quatro dias após terem chegado.

– Então o senhor não estará presente à cerimônia?

– Devo retornar antes da segunda-feira para ir à cerimônia e 
providenciar os detalhes finais do acordo financeiro.

O sr. Gardiner assentiu. 

– Então se já está tudo definido, nada me resta a não ser escrever ao 
sr. Bennet e esperar pela segunda-feira.

– Exato.

CAPÍTULO 38

Darcy não se sentia contente por estar chegando em casa, pois do 
que adiantaria? Deveria partir em poucos dias outra vez.

Ele não havia avisado de sua chegada e, portanto, não havia ninguém 
à sua espera para recebê-lo. Somente quando já despia sua capa no 
hall Georgiana apareceu. Ele não expressou nenhuma reação à 
chegada dela; sentia-se exaurido.



Georgiana se aproximou hesitante, com a incerteza clara em sua 
postura; não obstante, quando ela falou sua voz era calma e 
controlada.

– Você está bem?

Ele suspirou, ainda determinado a não sobrecarregá-la com seus 
problemas.

– Razoavelmente.

– Seus negócios em Londres já foram resolvidos?

– Não, devo voltar em alguns dias.

Georgiana parecia triste, mas sorriu.

– Então venha. Devemos aproveitar da melhor maneira o tempo que 
você passar aqui conosco.

Ela segurou seu braço gentilmente, mas com firmeza, e o guiou até a 
sala de visitas.

Bingley e a família lá estavam sentados, conversando em voz baixa, e 
não notaram a entrada de Darcy até que ele se sentasse.

– Darcy! – disse Bingley com uma expressão de agradável surpresa –
Você está de volta. Tomara que desta vez por mais tempo.

– Não, só por poucos dias. Preciso estar de volta a Londres na 
segunda-feira.

Seus convidados ficaram desolados; a srta. Bingley mais que todos.

– Espero que seus negócios possam ser concluídos rapidamente para 
que esteja logo livre para passar mais tempo com seus amigos – ela 
disse.

– É o que também espero – ele respondeu, pensando em uma 
conhecida sua em particular. 

– Quantos negócios o senhor tem a resolver ao longo do ano, sr. 
Darcy. Deve ser extremamente maçante; admiro sua perseverança.

– Obrigado.

– Afinal, acredito que poucos tenham a capacidade de gerenciar uma 



propriedade tão grande, assim com tantos arrendatários e tão grande 
fortuna, especialmente sem assistência alguma.

Darcy nada respondeu.

– Tamanha responsabilidade reflete grande força de caráter, de 
alguém que deve se sentir muito orgulhoso de sua situação na vida. 
Embora eu acredite que todos devam ter um certo nível de orgulho. 
Afinal, essa é uma qualidade essencial. 

Darcy fechou os olhos por um breve momento, lembrando-se da 
ocasião em que percebera que o orgulho era seu pior defeito.

Sentia-se em dívida para com Elizabeth por haver aberto seus olhos. 
Se não fosse por ela, ele nunca saberia. Por mais doloroso que o 
incidente em Hunsford tivesse sido, fora um teste para Darcy, e se 
seu encontro posterior com Elizabeth pudesse ser considerado como 
uma indicação de seu progresso, ele estava no caminho certo para se 
tornar um homem melhor.

Talvez esta provação fosse um outro teste e, embora pudesse ser 
melhor para ele, o preço a pagar era de que Elizabeth nunca faria 
parte de seu futuro.

Bingley, vendo que o amigo já se cansava da conversa de sua irmã, 
disse:

– Espero que sua viagem tenha sido...

– Seria uma pena se homens de sua estirpe, sr. Darcy, mudassem 
sua maneira de ser – interrompeu a srta. Bingley – Que os céus não 
permitam tal coisa! Pense no impacto que causaria na sociedade!

– No passado posso ter tido essa crença, srta. Bingley, mas agora 
acredito que talvez fosse um benefício para a sociedade se as 
pessoas se tornassem um pouco mais modestas – disse Darcy 
friamente, sem o mínimo interesse na opinião da srta. Bingley sobre 
o assunto – Acredito também que a sociedade se beneficiaria ainda 
mais se as pessoas se concentrassem no próprio desenvolvimento ao 
invés de tentarem depreciar os outros.

A srta. Bingley, estarrecida, calou-se.

– E quanto ao orgulho – continuou Darcy, levantando-se – aprendi 
por experiência que muito orgulho pode se tornar um dos maiores 
defeitos de um homem – ou mulher. A srta. Elizabeth Bennet me fez 
a gentileza de me chamar a atenção para isso há algum tempo e, 
embora tenha sido uma dura lição, acredito agora que ela estava 



perfeitamente correta.

Ele sabia que estava sendo rude com a irmã de seu amigo, mas as 
negociações com Wickham e Lydia haviam acabado com a sua 
paciência.

Darcy se deteve por um instante antes de sair da sala.

– Se me permitem, tenho trabalho a terminar.

Saiu, dirigindo-se ao escritório.

Passou-se algum tempo até que toda a documentação referente ao 
futuro de George Wickham e Lydia Bennet estivesse terminada. Ao 
finalizar, Darcy apoiou a cabeça no espaldar da cadeira, tentado a 
dormir ali mesmo.

Um leve toque na porta o impediu de entregar-se ao sono.

– Entre.

Georgiana transpôs a ombreira da porta. Darcy esforçou-se para 
manter-se consciente e disse,

– Nossos convidados já se recolheram?

– Sim – Ela se aproximou, ficando de frente para ele – Eu sei que a 
srta. Bingley tem sido muito desagradável com você ultimamente, 
irmão. Acredito que talvez ela se digne a acrescentar um pouco mais 
de civilidade ao tom de voz agora quando se referir à srta. Elizabeth 
Bennet.

Darcy sorriu com uma expressão cansada.

– Isso seria uma bênção.

– Mas você não pode culpá-la por agir assim, irmão – ela continuou –
Acho que desde que ela percebeu sua atração pela srta. Bennet foi 
tomada pelos ciúmes e tem se sentido ameaçada por ela. Há tanto 
tempo ela se esforça em ganhar sua afeição e agora vê seus esforços 
anulados por uma moça que nem sequer tentou fazer com que você a 
amasse e isso deve deixá-la aborrecida.

– Isso não justifica que insulte a srta Bennet em nossa própria casa –
redargüiu Darcy – Espero que o fato de ela ter mencionado Wickham 
não a tenha afetado.

– Fiquei surpresa – admitiu Georgiana – Mas consegui recobrar o 



controle sem me deixar levar pela lembrança. A srta. Bennet foi 
muito boa comigo, Fitzwilliam – completou, perguntando a seguir –
Ela sabe do nosso envolvimento com ele? Tive essa impressão 
quando a vi falando com a srta. Bingley.

– Georgiana, espero que você não se importe, mas sim, eu lhe 
contei. Não se preocupe, tenho plena confiança nela e ela nunca 
revelará o que aconteceu naquele verão.

– Tenho a mesma opinião.

Darcy não respondeu. Elizabeth não havia contado a ninguém sobre 
sua relação com Wickham, mas se o tivesse feito Lydia não teria ido a 
Brighton e Wickham não a teria convencido a fugir e...

Pare com isso. Basta de hipóteses. Já aconteceu e você não pode 
mudar o passado, somente influir no futuro.

Georgiana o olhou inquisitivamente.

– Que negócios são esses que o fizeram correr a Londres? É alguma 
coisa relacionada à srta. Bennet? Só surgiram quando você retornou 
da visita que fez a ela em Lambton, e ela partiu meia hora depois.

– Georgiana, não quero perturbá-la com meus problemas – disse 
Darcy, usando o velho argumento novamente.

– Fitzwilliam, já não sou mais uma criança, embora você ainda me 
veja assim. Eu gostaria de saber.

– Georgiana...

– Você têm me protegido e cuidado de mim há tanto tempo, mas não 
pode fazer isso para sempre. Já estou crescida, tenho o direito de 
saber.

Darcy fitou a irmã. Apesar de não ter mais que dezesseis anos, seu 
físico já estava desenvolvido, tinha um ar de dignidade e uma 
aparência bem feminina e graciosa. Parecia-se muito com a mãe 
deles, em forma e espírito.

Ela já está crescida e logo se casará e me deixará aqui. Sozinho...

– Se você coloca as coisas assim, vou lhe contar.

Georgiana sentou-se em uma cadeira próxima enquanto Darcy lhe 
relatava todas as atividades que o haviam ocupado desde que visitara 
Elizabeth em Lambton. Contou-lhe como finalmente subornou a sra. 



Younge, a antiga dama de companhia de Georgiana, como encontrara 
os fugitivos e arranjara o casamento de Lydia e Wickham.

– A cerimônia será na segunda-feira, e preciso comparecer –
declarou, observando atentamente as reações da irmã.

Georgiana estava imóvel, com os olhos arregalados. Ela não disse 
nada por uns minutos, enquanto Darcy se maldizia por ter-lhe 
contado.

– Por que você está fazendo tudo isso por ele? – ela finalmente 
perguntou.

Darcy suspirou aliviado.

– É claro que não estou fazendo isso por ele, querida – ele respondeu 
– É mais por Lydia e a família dela.

– Toda a família Bennet? – disse Georgiana, arqueando uma das 
sobrancelhas.

– Sim, todos eles – ele disse sorrindo.

– Acredito em você – ela afirmou num tom que demonstrava o 
oposto.

Darcy balançou a cabeça.

– Você está fazendo tudo isso por nenhuma outra razão que não o 
seu amor pela srta. Elizabeth.

Ele sorriu para ela.

– Sim, minha esperta irmãzinha, você está certa. Mas já é muito 
tarde e acho que devemos dormir.

Ao ir para a cama, Darcy percebeu que se sentia mais calmo e mais 
feliz do que se tivesse permanecido em Londres. Podia quase
esquecer a última semana, quase esquecer Wickham, Lydia, o medo 
que Wickham sentia dele, o ar de desafio de Lydia, Elizabeth...

Não há mais por quê chorar, minha querida Elizabeth, disse num 
sussurro. Garanti a segurança e a reputação de sua família e não há 
mais razão para as suas lágrimas.

Nenhuma razão para lágrimas a não ser as dele, pela impossibilidade 
de sua própria felicidade.



Georgiana encontrará alguém, Bingley tem Jane (aqui ele jurou 
garantir a felicidade do amigo, reunindo-o a Jane Bennet). E eu não 
tenho ninguém.

Na segunda-feira estarei presente a um casamento – a união de duas 
pessoas que não se amam realmente, mas é de qualquer forma um 
casamento.

Era mais uma evidência de que, enquanto homens e mulheres ao seu 
redor encontravam com quem compartilhar suas vidas, ele não tinha 
ninguém.
Elizabeth também encontrará alguém que a estime, que a proteja, 
que a ame. Só queria que fosse eu.

CAPÍTULO 39

– Peço desculpas, Bingley, se de alguma forma o ofendi ou à srta. 
Bingley ontem à noite – disse Darcy ao amigo na manhã seguinte.
Por enquanto eles estavam a sós já que as mulheres e o sr. Hurst 
ainda não haviam se juntado a eles para o café da manhã.

– Obrigado, Darcy, mas realmente devo admitir que a hipocrisia e as 
maneiras de Caroline por vezes são insuportáveis. Sei que não 
deveria desconsiderar minha própria irmã, mas... – ele deixou o resto 
da sentença em suspenso, gesticulando como se tentasse encontrar 
algo apropriado para dizer – De qualquer forma, sinto que devo 
conversar com ela a esse respeito – e com Louisa também, mas
confesso que não sei como confrontá-las.

– Você não o fez na noite em que a srta. Bennet jantou conosco em 
Pemberley?

– Sim, mas não acredito que tenha me saído muito bem.

– Tem certeza?

– Não acho que Louisa e Caroline estivessem realmente me ouvindo
enquanto eu falava com elas – suspirou Bingley – Como posso fazê-
las compreender que não aprovo o comportamento das duas?

Darcy sentiu-se tentado a fazer uma sugestão, mas se conteve.

Você interfere muito na vida de seus amigos. Bingley precisa 
aprender a tomar suas próprias decisões.

Bingley olhou para ele esperando por sua opinião.



– O que você me aconselha, Darcy?

– Talvez você deva perguntar a si mesmo quanto ao plano de ação a 
ser considerado – ele respondeu com cuidado.

Bingley ficou surpreendido.

– Bingley, deve ser você a tomar essa decisão. Você é irmão delas, 
elas têm que escutá-lo. A única sugestão que lhe dou é que, quando 
você conversar com elas, não permita que se escudem com 
justificativas. Quanto ao resto, faça uso de sua própria iniciativa. 

Bingley parecia magoado. Darcy percebeu e se sentiu tentado a 
ajudá-lo. Mas achava que já havia dirigido a vida do amigo em 
demasia e isso tinha que mudar. Embora algumas das decisões que 
Darcy tomara por Bingley haviam sido positivas, ele errara
gravemente quanto à sua escolha para esposa. Darcy agora sentia-se 
seguro de que Jane Bennet pudesse ser uma companheira perfeita 
para seu complacente amigo.

Darcy necessitava corrigir seu erro, mas temia a reação de Bingley 
quando este descobrisse que seu mais confiável amigo e suas irmãs 
haviam mentido para ele.

– Bingley, há uma coisa que preciso lhe contar...

Nesse exato momento a srta. Bingley entrou na sala.

– Bom dia.

Os cavalheiros responderam à saudação e Bingley voltou-se para 
Darcy.

– Sim?

Darcy decidiu deixar para outra ocasião.

– Não consigo me lembrar o que era.

_______________________

Darcy chegou a Londres na véspera do casamento. Ao chegar em sua 
residência na cidade, encontrou uma carta do Sr. Gardiner à sua 
espera. Era uma curta missiva, informando a Darcy todos os detalhes 
do dia seguinte.



‘A cerimônia começará às onze horas, na igreja de São Clemente que 
pertence à paróquia onde o sr. Wickham está hospedado. Peço-lhe o 
obséquio de nos aguardar junto ao sr. Wickham no interior da 
igreja.A sra. Gardiner e eu levaremos Lydia.
O sr. Wickham recebeu sua patente ontem e deverá se juntar ao 
regimento ao final de uma quinzena. Antes que ele e Lydia viagem 
para o norte, deverão visitar o sr. Bennet em Longbourn. Já escrevi 
ao meu irmão e este deverá saldar os débitos de Wickham em 
Meryton. Minha esposa e eu estamos ansiosos por encontrá-lo 
novamente na segunda-feira.
Atenciosamente, etc.’

Darcy depôs a carta sobre a mesa e suspirou. Toda essa maldita 
transação chegaria ao fim no dia seguinte.

_______________________

Mais de meia hora antes que os outros chegassem, Darcy já se 
encontrava sentado no interior da igreja de São Clemente, 
contemplando o que seria o resultado final de seu envolvimento no 
caso Lydia-Wickham.

A vida seguiria normalmente para ele, excetuando-se algumas 
pequenas mudanças. Georgiana já estava crescida e Bingley estava a 
caminho de se tornar independente. O relacionamento entre os dois e 
Darcy seria diferente do que havia sido no passado.

E Elizabeth? Ele não sabia. O que ela pensaria dele se soubesse de 
seu envolvimento? Perceberia que ele fizera tudo por ela? Ou 
acreditaria que ele tivera outras razões? Como este caso afetaria seu 
imprevisível e tempestuoso relacionamento? Toda vez que acreditava 
compreender, algo acontecia para mudar o rumo das coisas. 

Primeiro, acreditei que ela me aceitaria e então descobri que eu seria 
o último homem com quem ela se casaria. Quanto penso que ela me 
odeia, encontro-a em Pemberley e volto a ter esperanças. Então, 
quando sinto que nosso relacionamento está melhorando, acontece 
isto. E agora, como ficarão as coisas?

Fosse como fosse, não fazia mais diferença. Ele nunca mais a veria –
já havia se resignado. Bem... quase.

Ele suspirou.

– Algum problema, Darcy? – redargüiu uma voz familiar.



Ele ergueu os olhos enquanto Wickham, bem vestido com um casaco 
azul, sentava-se a seu lado. Seu rosto estampava uma expressão de 
genuína comiseração, mas Darcy conhecia Wickham bem demais.

– Nada importante.

Fez-se silêncio por alguns minutos.

– Você não confia em mim, não é? – Era uma afirmação, não uma 
pergunta.

– Claro que não. Pode culpar-me por isso?

– Não, suponho que não. Mas eu tinha esperança de que isso ficasse 
no passado e que nós pudéssemos sepultar nossas diferenças. Fomos 
bons amigos muitos anos atrás.

– Anos passados há tempo demais para que tenham qualquer 
influência no presente ou no futuro, Wickham.

Wickham sorriu.

– Mesmo assim esses anos o fizeram abandonar os amigos para vir a 
Londres atrás de mim. Ou foi por mim? Ainda estou tentando 
entender exatamente por que você se deu a todo esse trabalho para 
prestar auxílio a um homem que você odeia e a uma moça por quem 
você certamente não tem muito respeito. Tenho muita dificuldade em 
compreender a razão. Estarei esperando em vão que você me 
esclareça?

– Sim.

– Mesmo assim, posso especular. Se não foi por mim, deve ter sido 
por Lydia. Mas não exatamente por Lydia. Por alguém ligado a ela, 
talvez? Uma pessoa que pudesse ser afetada pela má reputação de 
Lydia? Uma pessoa que você não quer que seja magoada? – Wickham 
era perspicaz, Darcy sabia, e estava chegando muito próximo à 
verdade.

– Suas especulações são vãs, pois não lhe direi uma palavra, mesmo 
que esteja certo.

– De qualquer maneira, devo-lhe um agradecimento por sua ajuda. 
Sou-lhe extremamente grato – disse Wickham com sarcasmo.

O padre entrou, impedindo qualquer resposta e inclinou-se para falar 
com Wickham. Darcy não escutou o que falavam, mas sentiu-se 
aliviado por poder evitar as perguntas de Wickham.



As portas se abriram no fundo da igreja. O padre retrocedeu à sua 
posição enquanto Wickham se levantava. Alguns momentos mais 
tarde, Darcy fez o mesmo. Quando Lydia, precedendo seus tios, 
postou-se junto a eles, Wickham afastou-se do banco ficando ao lado 
de sua noiva. Darcy fitou Lydia. Ela usava um vestido simples de 
musselina que lhe caía muito bem. Levava um pequeno buquê de 
flores e seus olhos brilhavam completando a expressão radiante de 
seu rosto. Ainda assim, pela primeira vez ela ficou muito séria ao 
colocar-se ao lado de seu ‘querido Wickham’.

O sr. e a sra. Gardiner tinham um ar bem severo ao se colocarem de 
lado. Darcy trocou um olhar com o sr. Gardiner, meneando a cabeça, 
enquanto o padre iniciava.

– Meus caros, estamos aqui reunidos diante de Deus e de sua 
congregação para unir este homem e esta mulher em sagrado 
matrimônio...

Darcy já assistira a vários casamentos, mas nunca tivera tanta 
certeza de que uma união estava fadada ao fracasso.

Esses dois só estão juntos graças à paixão e à minha interferência, 
ele pensou, com seriedade. Uma união assim não pode durar muito 
tempo. O que acontecerá quando se cansarem da companhia um do 
outro? Terei condenado duas pessoas à infelicidade?

– George, você aceita esta mulher como sua legítima esposa...

Com um choque, Darcy se deu conta do fato de que Wickham agora 
fazia parte de maneira irreversível da família Bennet. Além da sua 
própria, essa era a família cuja ligação com Wickham lhe causava 
maior pesar. 

Wickham será cunhado de Elizabeth; e se Elizabeth correspondesse 
aos meus sentimentos? Posso ignorar que Wickham agora é seu 
irmão e, desta forma, meu também o seria se por ventura nos 
casássemos?

Ele ainda não conseguia medir se seu amor era forte o suficiente para 
ignorar tal ligação. 

Wickham olhou de relance para Darcy. Este virou-se levemente para 
assistir ao padre guiando Wickham e Lydia na declaração de seus 
votos. O sr. e a sra. Gardiner também os observavam.

Os Gardiner – esse era um exemplo de bom casamento. O sr. 



Gardiner era um homem de bom senso, princípios e humor e sua 
esposa era inteligente e bondosa. Era notório que gostavam muito 
um do outro e que se respeitavam como companheiros de vida.

Darcy tinha esperança de que ele também pudesse encontrar o 
mesmo tipo de companheirismo e amor de que os Gardiner 
compartilhavam. De alguma forma ele sabia sem sombra de dúvida 
que, se ele e Elizabeth conseguissem se entender, poderiam ter um 
casamento invejável.

– Eu os declaro marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

A cerimônia chegara ao fim. O sr. e a sra. Wickham riram, o sr. e a 
sra. Gardiner sorriram e Darcy permaneceu inexpressivo.

E este casamento de sua irmã mais nova será a última coisa que farei 
por Elizabeth? Nunca mais a verei, nunca terei uma segunda chance 
para dizer o quanto eu a amo.Por que as coisas não aconteceram de 
outra forma? Como eu desejaria que fôssemos Elizabeth e eu diante 
do altar.

Se ela vier a amar outro, talvez seja melhor que eu nunca saiba. Mas 
eu não suportaria esse desconhecimento. Ainda assim, ter ciência de 
que ela ama outro seria punição maior para mim que ignorá-lo?

Meus pensamentos estão tão confusos, mas uma coisa é certa – eu 
ainda a amo muito e este ato é minha maneira de prová-lo – mas não 
quero que ela saiba. Ela se sentiria grata e não quero sua gratidão, 
somente seu amor, mas de forma espontânea.

O sr. e a sra. Wickham saíram em direção à carruagem que os 
aguardava fora, seguidos pelos sr. e sra. Gardiner e por Darcy.

Do lado de fora o sol brilhava com intensidade, o que ajudou a aliviar 
o frio da igreja. O sr. Gardiner entregou a Wickham e Lydia alguns 
papéis referentes aos débitos e à patente para que assinassem. 
Wickham imediatamente os rubricou enquanto Lydia segurava seu 
braço, com um sorriso radiante para o marido.

Darcy se aproximou.

– Sr. e sra. Wickham, permitam-me congratulá-los. Meus melhores 
votos para seu futuro.

Ele não estendeu a mão a Wickham, nem este parecia esperar que o 
fizesse.



O sr. Wickham sorriu e respondeu:

– Em nome da sra. Wickham e em meu próprio, eu agradeço, senhor, 
por comparecer ao nosso casamento e pelos seus sinceros 
cumprimentos.

Sem poder mais conter a própria alegria, Lydia exclamou:

– Ah, Sr. Darcy, estou tão feliz! Eu temia que algo acontecesse para 
impedir isto tudo, e agora cá estou eu com meu adorável marido! Mal 
posso esperar para chegar em Longbourn e ver minhas irmãs! Vou 
contar-lhes tudo sobre a cerimônia, como era meu vestido, meu anel, 
o que o sr. Wickham usou, quem foi o padrinho e...

Não!

– Perdão, sra. Wickham, mas tenho algo a lhe pedir – e ao seu 
marido.

Wickham arqueou uma sobrancelha e Darcy continuou.

– Eu ficarei muito agradecido se vocês me prometerem nada dizer a 
respeito de meu envolvimento neste caso.

– E por que não? – perguntou Lydia.

– Por favor, não revelem nada a esse respeito – respondeu Darcy.

Após alguns instantes, Wickham acedeu. Lydia também o fez, embora 
relutante.

O sr. e a sra. Gardiner se aproximaram para cumprimentá-los. Darcy 
se afastou, observando. Às vezes seus olhos encontravam os de
Wickham, que imediatamente os desviava.

Minutos depois, os noivos subiram na carruagem e saíram pelas ruas 
de Londres, acenando até que desaparecessem.

Darcy e os Gardiner ficaram ali em silêncio por um momento, 
considerando o que haviam acabado de testemunhar.

O sr. Gardiner virou-se então para Darcy e comentou:

– Depois disto, creio que uma forma mais tranqüila de 
entretenimento se faz necessária. Sr. Darcy, nos daria o prazer de 
almoçar conosco amanhã?

Darcy sorriu. 



– Eu ficaria honrado, senhor.

CAPÍTULO 40

Se os Gardiner não o tivessem convidado para almoçar em sua casa 
em Cheapside, Darcy provavelmente teria partido imediatamente 
após a cerimônia. Estivera afastado de Pemberley por quase um ano 
e, quando voltou, partiu novamente após quatro dias. No entanto, 
passar mais algum tempo com os Gardiner não deixava de ser uma 
idéia atraente e ele adiou sua partida para a quarta-feira.

Os eventos das últimas semanas haviam levado Darcy a ir até 
Cheapside pela primeira vez na vida e pela primeira vez havia 
entrado em uma de suas casas. A Rua Gracechurch era alinhada e 
arrumada, embora as casas não fossem muito grandes. Seus 
habitantes respeitavam a privacidade de todos, ocasionalmente 
cumprimentando os vizinhos quando os viam.

Um homem da linhagem de Darcy raramente cruzava seus caminhos, 
mas apesar de ele receber alguns olhares curiosos, ninguém o 
perturbou. Ao chegar à casa dos Gardiner, bateu à porta. A criada 
abriu-a e anunciou sua chegada.

O sr. e a sra. Gardiner esperavam-no na sala de visitas com as 
crianças, que timidamente olhavam para o chão. A sra. Gardiner 
apresentou a Darcy cada uma delas, duas meninas e dois meninos, 
incitando-os com gentileza a cumprimentarem-no.

– Crianças, este é o nosso amigo, sr. Darcy. Sr. Darcy, estes são 
Alice, Kate, William e Robert – disse a mãe, indicando as crianças por 
ordem decrescente. Ao ouvirem seus nomes, cada uma delas fez uma 
pequena reverência.

A mais velha não pode ter mais que oito anos. Estas crianças têm 
melhores maneiras que algumas de suas primas, ele pensou. Havia 
ampla evidência da boa educação que os Gardiner davam a seus 
filhos.

Darcy perguntou-se como Jane e Elizabeth haviam se saído tão bem 
em comparação às irmãs mais novas. Talvez os tios tivessem tido 
alguma influência na educação das duas.

Inclinando-se levemente de modo a diminuir a imponência de sua 
estatura, ele retornou a gentileza. Ao erguer os olhos, observou que 
o sr. e a sra. Gardiner trocavam um sorriso.



– O jantar logo será servido – disse a sra. Gardiner – Nesse ínterim, 
crianças, não façam muito barulho ao brincar.

Darcy observou as crianças voltarem às atividades interrompidas pela 
sua chegada.

Alice e Kate trouxeram suas bonecas para junto de Robert e 
representaram estórias que inventavam enquanto William empilhava 
blocos de madeira com seriedade e concentração.

– São crianças encantadoras – ele disse à sra. Gardiner.

– As crianças são a esperança do futuro do mundo – acrescentou o 
sr. Gardiner com orgulho enquanto fitava Kate entregando sua 
boneca à Robert.

– Mas precisam de pais conscienciosos para guiá-los em seus 
primeiros anos de vida – disse a sra. Gardiner.

– Quase chego a invejar seus filhos, sra. Gardiner – declarou Darcy 
com sinceridade – Minha mãe faleceu ao dar à luz Georgiana e meu 
pai se juntou a ela há cinco anos. Ao menos tenho alguma lembrança 
de minha mãe, embora vaga. Infelizmente Georgiana não tem o 
mesmo prazer. Fui obrigado a assumir a posição de meus pais em 
sua educação.

– E tem feito um excelente trabalho, senhor – respondeu o sr. 
Gardiner – Para alguém que teve tão poucos exemplos em que se 
calcar, o senhor tem se saído muito bem na posição de um pai.

A sra. Gardiner sorriu para o rapaz. 

– Sim, me parece que o senhor tem sido mais um pai que um irmão 
mais velho para a srta. Darcy. Se tivesse filhos, seria um excelente 
pai.

– Eu precisaria de uma esposa primeiro – respondeu Darcy rindo.

A sra. Gardiner sorriu com o comentário. 

– Minha alegria se quadruplicou desde o nascimento de Alice, e agora 
a alegria de meu casamento está completa.

– Se contarmos Jane e Elizabeth, quase podemos dizer que tivemos 
seis filhos a quem orientar – disse o sr. Gardiner – Elas nos visitavam 
com freqüência quando menores, mas as meninas mais novas 
preferiam ficar em casa com minha irmã.



– A maneira com que criam seus filhos parece diferir da de seus 
parentes – disse Darcy delicadamente.

O sr. Gardiner suspirou. 

– Por vezes desejo que tivéssemos tido maior influência na criação de 
Mary, Kitty e Lydia, mas é muito tarde para que isso seja remediado.

– Eu me admirei com a diferença entre as duas irmãs mais velhas e 
as mais novas das senhoritas Bennet.

– É maravilhoso ver como Jane e Lizzy, antes meninas tão doces, se 
transformaram em lindas mulheres. Elas logo se casarão e me 
entristeceria deveras se seus maridos não fossem homens que as 
merecessem – disse o sr. Gardiner. Sua esposa concordou, 
meneando a cabeça com ar pensativo.

– Jane precisa de alguém que a ame incondicionalmente, e o marido 
de Elizabeth deve estar à altura de seu espírito e sua independência. 
Eu sei que elas também devem pensar em fortuna, mas espero que 
elas coloquem o amor e a felicidade acima de qualquer outra coisa.

Elizabeth só se casará por amor e ela não me ama.

– Será difícil encontrar dois homens que sejam perfeitos para elas –
disse Darcy.

– Ora, sr. Darcy, o senhor não acredita que haja um par para cada 
pessoa neste mundo? – ralhou a sra. Gardiner – Deus fez Eva para 
Adão; não se conclui que para cada um de Seus filhos alguém deva 
ter sido criado também?

– Eu não sei. Por enquanto não vi evidências de tal afirmação.

Ele conhecia poucos casamentos que parecessem ter sido fruto da 
criação divina. Era verdade que havia alguns como o de seus próprios 
pais, o de alguns de seus parentes, Lord e Lady Fitzwilliam... mas 
quando comparados ao número de uniões mal sucedidas, sua 
proporção era muito pequena.

– Eu certamente acredito que seja verdade, pois tive a felicidade de 
encontrar minha esposa – o sr. Gardiner disse com um sorriso.

– Eu não sei se já encontrei a mulher feita para mim – respondeu 
Darcy em voz baixa.

– Mas não se sabe assim que se encontra a pessoa certa; só futuros 
eventos determinarão, e mesmo assim, o senhor ainda precisa fazer 



suas próprias escolhas e aceitar o risco de descobrir se a pessoa que 
acredita ser destinada ao senhor realmente o é.

Um repentino desmoronamento de blocos reverberou pela sala. 
William caiu em prantos ao ver seu árduo trabalho inutilizado e 
espalhado pelo chão. A sra. Gardiner levantou-se de imediato e foi 
para o lado de seu filho, enquanto Alice tentava recolher todos os 
blocos com a pai auxiliando-a. A sra. Gardiner tentava em vão 
acalmar o filho.

– Vamos, William, construiremos uma torre mais forte, uma que não 
caia tão facilmente – persuadia o sr. Gardiner, pegando os blocos das 
mãos de Alice. Ele recolocou cada bloco um sobre o outro, numa 
forma mais estável, enquanto os soluços de William diminuíam ao 
observar o trabalho do pai. No final, William estava rindo.

Darcy assistiu esta pequena cena familiar de onde estava sentado. Os 
Gardiner eram ótimos pais e, não só se preocupavam com sua 
própria prole, mas também se dispunham a cuidar de quem quer que 
pedisse sua assistência. Ele sentia que os dois o tratariam como a um 
filho.

Pela primeira vez ele podia contar com alguém, ao invés de ter todos 
esperando por sua ajuda.

A criada entrou e anunciou que o jantar estava servido. O sr. 
Gardiner levou as duas filhas pela mão até a sala de jantar e William 
e Robert os seguiram. A sra. Gardiner sorriu para Darcy e ele a 
acompanhou.

A refeição seguramente não era tão sofisticada como as que 
costumava compartilhar com Georgiana e os Bingley, especialmente 
com quatro crianças pequenas exigindo atenção, mas era 
extremamente confortável e amigável. A comida era simples mas 
muito saborosa. Darcy apreciou muito o jantar.

Mais tarde, a sra. Gardiner levou as crianças para a cama, deixando 
os cavalheiros à vontade para conversar no escritório do sr. Gardiner.

Darcy avaliou as prateleiras, notando que muitos dos melhores 
volumes ali depositados tinham os mesmos títulos que alguns de seus 
próprios livros. O sr. Gardiner o observou, dizendo:

– Eu duvido que encontre aqui algum que não tenha lido. Sua 
biblioteca em Pemberley é bem mais completa que minhas modestas 
prateleiras.

– Sim, mas minha família se beneficiou do tempo ao longo do qual 



pôde dispor tamanha coleção – Ele se ergueu da cadeira e apanhou 
dois volumes – Ainda assim, mesmo com tal vantagem, não tenho 
estes pelos quais, aliás, há tempos procuro sem sucesso.

– Quais são? – perguntou o sr. Gardiner. Ao ver a que livros Darcy se 
referia, comentou – Ah, lembro-se deles. Jane e Lizzy passaram 
algum tempo conosco e minha esposa e eu as levamos a uma 
livraria. Lizzy os descobriu e se interessou tanto por eles que eu os 
comprei para ela. Ela os leu no espaço de um dia e esqueceu de levá-
los ao voltar para casa. Sinta-se livre para tomá-los emprestado, se 
quiser.

Darcy lhe agradeceu. Vendo uma foto de família contendo a imagem 
de uma mulher que parecia ser a sra. Bennet quando mais jovem, 
Darcy verbalizou sua curiosidade sobre Lydia algum dia reconhecer a 
inconseqüência de sua fuga com o sr. Wickham.

– Algum dia ela acabará reconhecendo seu erro – respondeu o sr. 
Gardiner, com um suspiro – Mas quando o fizer, já será muito tarde; 
estão unidos até que a morte os separe. Mas não acha que possa 
haver a possibilidade de que o sr. Wickham aproveite este novo 
começo para modificar sua maneira de viver? – indagou o sr. 
Gardiner, esperançoso.

– Gostaria de poder responder afirmativamente, mas eu o conheço 
bem demais para crer que se corrija.

– Acredita que o sr. e a sra. Wickham se manterão fiéis à promessa 
de não revelar a ninguém a sua participação no casamento? –
perguntou o sr. Gardiner.

– O sr. Wickham não dirá nada; ele não iria querer que a família 
Bennet soubesse de qualquer detalhe sobre sua conduta além do que 
já conhecem, nem que se torne público que eu o ajudei tanto, não 
depois do que disse a todos sobre mim.

– Sim, eu ouvi algumas dessas mentiras que ele espalhou pela 
vizinhança – afirmou o sr. Gardiner, balançando a cabeça – Eram 
muito maldosas e infelizmente ele as contou com tamanha habilidade 
que muitos acreditaram.

– Então toda a cidade de Meryton acredita que eu tenha prejudicado 
o sr. Wickham? – disse Darcy.

– Sinto dizer que sim, embora a opinião de algumas pessoas tenha 
mudado. Elizabeth, uma das que se manteve com maior veemência 
do lado do sr. Wickham, agora sabe que estava completamente 
enganada – Ele olhou para Darcy – Minha sobrinha nos contou a 



verdade sobre o sr. Wickham durante nossa jornada de volta a 
Longbourn. Disse-nos que fora informada durante sua visita a Kent 
na última primavera. Posso deduzir quem foi a fonte dessa 
informação, e agradeço-lhe por abrir seus olhos.

– Mas se eu lhe tivesse contado antes, logo que soube da presença 
de Wickham na cidade, esta fuga poderia ter sido evitada – retorquiu 
Darcy, ainda ruminando a culpa que sentia por sua relutância em 
revelar o verdadeiro caráter de Wickham.

– Sr. Darcy, como pode culpar a si mesmo? Eu não o culpo, nem 
minha esposa e, verdade seja dita, tampouco Lizzy. A princípio ela 
culpou a si mesma por ter guardado tal informação por tanto tempo, 
mas ela não previu a atitude de Lydia, mesmo conhecendo-a desde 
seu nascimento. Se ela não pôde prever, tampouco o senhor poderia. 
Ela já não carrega tal culpa e, portanto, também não pode culpá-lo.

Elizabeth não me culpa? pensou Darcy, estarrecido. Eu certamente 
mereço ser responsabilizado, e mesmo assim ela não me culpa? Será 
possível?

Dirigiu seu olhar ao sr. Gardiner. Havia aprendido a confiar nele. O sr. 
Gardiner não lhe faria tal afirmação só para que sentisse em paz com 
a própria consciência. Então devia ser verdade.

– Eu... eu lhe agradeço, senhor – Darcy disse com sinceridade.

Eles passaram a outros assuntos, e ao longo daquele período o 
respeito de Darcy pelo sr. Gardiner apenas aumentou. Era um 
homem muito bem educado com quem compartilhava o amor pela 
leitura. Pegou-se confidenciando mais e mais detalhes sobre a própria 
vida ao sr. Gardiner e pedindo-lhe conselhos em diferentes matérias. 
Este o ouvia com atenção, concedendo-lhe informação suficiente para 
guiá-lo a uma solução. A noite já avançava quando Darcy deixou os 
Gardiner.

– Muito obrigado por sua hospitalidade, senhor – disse Darcy, 
apertando a mão de seu anfitrião. Voltou-se para cumprimentar a 
sra. Gardiner, que viera despedir-se dele. Após vários convites para 
que os visitasse novamente quando estivesse em Londres, ele partiu 
da humilde casa em Cheapside com o espírito leve.

_______________________

No dia seguinte ele deixou Londres em direção a Derbyshire com 



Wickham definitivamente fora de sua vida.

CAPÍTULO 41

O verão chegava ao fim e logo seria outono. Darcy não se apressou 
na estrada, não havia urgência e o tempo estava bom. Mandou uma 
mensagem avisando de seu retorno e, com sorte, a carta para 
Georgiana chegaria a Pemberley um dia ou dois antes dele.

Diferente da última vez que chegara, Georgiana e os Bingley 
esperavam-no do lado de fora para saudá-lo.

Georgiana se lançou escada abaixo para abraçar o irmão, ignorando 
as pessoas ao seu redor.

– Espero que tenha cuidado bem dos nossos convidados em minha 
ausência. – brincou Darcy.

– Creio que sim. Charles está muito mais alegre que no inverno 
passado e foi uma ótima companhia enquanto você esteve fora – Ela 
o pegou pela mão e o encaminhou até os outros.

– Darcy, espero que você tenha voltado para ficar desta vez –
cumprimentou-o Bingley – Você tem percorrido o país ultimamente, 
já está na hora de sossegar.

– É verdade, mas não tenho mais planos de viajar nos próximos 
meses – ele respondeu – Um pouco de paz é tudo o que quero agora.

Bingley parecia mais jovial, como o fora antes de se separar de Jane. 
Darcy esperava que isso fosse um bom sinal de que seu amigo estava 
se tornando mais independente.

A srta. Bingley e a irmã aguardavam de um lado. A srta. Bingley 
tinha uma expressão apreensiva no rosto, mas o cumprimentou 
cordialmente.

– Que bom que tenha voltado para nós – disse com um sorriso 
amarelo – Estávamos nos sentindo desolados sem nosso amável 
anfitrião.

– Venha, irmão. Não vamos segurá-lo aqui fora. Vamos entrar? –
perguntou Georgiana.

Todos seguiram seu conselho e adentraram a mansão.



_______________________

Terminado o jantar, Darcy e Bingley se retiraram para o escritório. 
Darcy queria avaliar o progresso do amigo. Ele já parecia mais 
confiante. Após conversarem sobre assuntos triviais, Bingley fez uma 
repentina sugestão.

– Estive pensando, Darcy, em voltar a Netherfield – Antes que Darcy 
pudesse dizer alguma coisa, ele apressou-se em prosseguir – A 
temporada de caça está chegando e a área de Netherfield é 
abundante nesse aspecto. Você gostaria de ir comigo? Já convidei 
minhas irmãs, mas elas ainda estão resolvendo se vão.

Darcy ficou paralisado com o convite. Devo ir? E correr o risco de me 
encontrar com Elizabeth novamente? Depois do que os Gardiner me 
disseram, seria correto que eu fosse?

– Vamos, Darcy, eu gostaria de ter companhia.

Havia algo na voz do amigo que fez com que Darcy erguesse os 
olhos. Ele olhou para Bingley e sentiu que, embora a caça fosse uma 
das razões para que Bingley desejasse retornar a Netherfield, 
certamente não era a principal.

Ele estava contente de que Bingley tivesse tomado a decisão por si 
mesmo. Darcy estava preparado para convencê-lo a ir a Netherfield,
mas era muito melhor que ele já se tivesse decidido. 

Mas ele deveria acompanhá-lo?

Apesar de não expressar em voz alta, era óbvio que Bingley ansiava 
pela companhia do amigo.

Numa súbita decisão, Darcy verbalizou sua aprovação.

– Que bom, excelente! Formaremos uma boa dupla. Gostaria de 
saber como todos os nossos amigos de Hertfordshire estão. Terá 
ocorrido alguma mudança? – Ele prosseguiu desta forma por mais 
algum tempo.

Darcy disse a si mesmo que iria a Netherfield para verificar se Jane 
Bennet ainda correspondia aos sentimentos de seu amigo. Se assim 
fosse, ele confessaria seu engano a Bingley e faria todo o possível 
para vê-los casados.

Isso foi o que admitiu a si mesmo. No fundo, ele sabia que havia 



outra razão, mas por enquanto não tinha consciência dela.

_______________________

Mais tarde, naquela mesma noite, Darcy se recolheu à biblioteca para 
iniciar a leitura do livro que emprestara do sr. Gardiner. Sentou-se 
numa confortável poltrona junto à lareira, seu primeiro momento de 
paz e relaxamento em muito tempo.

Infelizmente sua solidão foi quebrada pela chegada da srta. Bingley.

– Sr. Darcy, posso lhe falar um instante? – a moça perguntou.

Ele suspirou e abaixou seu livro.

– Naturalmente.

Ela fechou a porta atrás de si. Aproximando-se dele, ela começou,

– Sr. Darcy, o senhor deve falar com o meu irmão imediatamente!

– Sobre o quê?

– No dia em que o senhor partiu para Londres, ele manifestou o 
desejo de retornar a Netherfield! – Ela fez uma pausa, esperando 
pela reação dele. Ao ver que não o afetara, ela prosseguiu.

– Ele diz que é por esporte e, é verdade, a estação de caça está se 
aproximando, mas nós sabemos que isso o levará inevitavelmente a 
se aproximar de Jane Bennet. Quando tentei alertá-lo sobre a 
insensatez dessa aventura, ele me disse de maneira a não deixar 
dúvidas que não se importava com a minha opinião. Sr. Darcy, o 
senhor precisa falar com ele!

– Essa é uma decisão que só cabe a Bingley; não tenho a presunção 
de fazê-lo mudar de idéia se ele já está decidido sobre o que fazer.

– Mas quando ele se encontrar com Jane novamente, seu interesse 
por ela poderá...não... com certeza se renovará e um casamento 
pode ser a conseqüência. Todos os nossos esforços desde novembro 
passado serão desperdiçados.

– Se ele não ouve à própria irmã, o que a faz pensar que ele ouvirá a 
mim?

– O senhor é seu melhor amigo e ele ouve todos os seus conselhos. 



Pense em quantas difíceis decisões o senhor tomou por ele no 
passado!

– Srta. Bingley, não pretendo mais administrar a vida de Bingley por 
ele. Se ele me pedir algum conselho, eu o darei, mas não mais lhe 
direi o que fazer, e menos ainda em seus assuntos sentimentais. Se 
ele ama a srta. Bennet e ela corresponder aos sentimentos dele e 
aceitar sua proposta de casamento, ficarei muito feliz por ele.

Horrorizada com o que acabara de ouvir, a srta. Bingley exclamou:

– Não se lembra de nossa objeção em relação a esse casamento? 
Jane pode ser uma moça muito doce, mas a família dela e suas 
ligações!

Darcy suspirou. 

– Srta. Bingley, o que fizemos para separá-los não foi correto. Eu 
estava enganado em minha crença de que a srta. Bennet era 
indiferente a Bingley, pois agora sei que ela nutria a mesma afeição 
por ele. Se esses sentimentos sofreram qualquer alteração desde que 
a vi pela última vez, eu não sei, mas Bingley está em seu direito de 
tentar descobrir. E na verdade – ele continuou, sorrindo – eu mesmo 
nunca vi caça tão abundante quanto em Netherfield. Seu irmão me 
convidou para acompanhá-lo e o farei.

Ao ouvir isso, a srta. Bingley empalideceu.

– Mas o senhor certamente não deseja retornar a Hertfordshire e 
seus habitantes. Se bem me lembro, nossa última estada naquela 
cidade não lhe foi agradável. De fato, o senhor se mostrou bem 
descontente com algumas daquelas pessoas, e se eu puder me 
atrever a tanto, digo que algumas em particular não o aprovaram, 
embora eu não possa entender o porquê. Partilho sua opinião sobre 
eles; são um grupo de selvagens e alguns deles foram terrivelmente 
rudes conosco. Se a população o desagrada tanto, recomendo que 
não volte àquele lugar.

Apesar de ela não haver mencionado Elizabeth diretamente, Darcy 
sabia que a srta. Bingley se referia a ela. Seu sorriso desapareceu.

– Srta. Bingley – ele disse friamente – há alguma razão em particular 
para que a senhorita não queira que eu acompanhe seu irmão a 
Netherfield?

A moça não respondeu. Ele prosseguiu com um tom sério em sua 
voz.



– Não vejo como eu poderia não aproveitar minha estada lá, ou a 
senhorita está preocupada com a possibilidade de que eu me veja 
novamente em contato com a srta. Elizabeth Bennet? – Darcy 
respirou fundo – Srta. Bingley, depois de todos estes anos a 
senhorita ainda não se resignou com o fato de que nunca será para 
mim mais que a irmã de meu melhor amigo? Jamais quis que 
acreditasse que nosso relacionamento pudesse ser mais íntimo e, se 
de alguma forma a levei a crer no contrário, peço desculpas. Estou 
lhe dizendo agora de maneira muito direta, e espero que perdoe 
minha sinceridade, que a senhorita deve desistir de qualquer ambição 
no que se refere a conquistar minha afeição.

A srta. Bingley ficou paralisada. Seus olhos havia uma expressão 
terrível, como se só agora se conscientizasse de algo que já sabia há 
muitos meses.

– Há alguém neste mundo destinado a cada um de nós – disse Darcy 
gentilmente – Mas o destino se limita a conter essa verdade. Cabe a 
cada indivíduo reconhecer o início de seu caminho após o encontro 
inicial – a partir daí devemos decidir se os riscos que devemos 
assumir ao longo do caminho para a felicidade no casamento valem o 
esforço e o sofrimento. 

– E o senhor realmente acredita que Elizabeth Bennet seja a sua 
alma gêmea? – murmurou a srta. Bingley, com os últimos vestígios 
de negação abandonando seu semblante.

Darcy suspirou. 

– Não tenho certeza, mas estou disposto a correr esse risco.

A srta. Bingley permaneceu calada. A expressão em seu rosto 
mostrava que suas ilusões e sonhos haviam sido despedaçados. 
Darcy sentiu pena dela – ele sentira a mesma dor meses antes.

– Sua mente acreditou que pudéssemos ser felizes juntos – ele disse, 
caminhando em direção à porta – Já perguntou ao seu coração o que 
realmente quer?
Ele não olhou para trás para ver sua reação. Deixou a sala, fechando 
a porta sem fazer ruído.

CAPÍTULO 42

Após este confronto, Darcy tomou o cuidado de nunca ficar a sós com 
a srta. Bingley. Ele a evitou o máximo possível sem ser indelicado. 
Felizmente ela fez o mesmo.



Bingley estava contente com a perspectiva de voltar a Netherfield, 
ainda mais com a confirmação de que Darcy lhe faria companhia. As 
irmãs e o cunhado de Bingley declinaram o convite para acompanhá-
los. Em vez disso, passariam três semanas em Scarborough. 
Georgiana tampouco podia ir e ficaria com a sra. Annesley em 
Pemberley. Quando ficou sabendo que o irmão iria a Hertfordshire, 
disse-lhe na primeira oportunidade em que ficaram a sós,

– Você vai visitar a srta. Elizabeth Bennet? – ao que Darcy 
respondeu, “Não sei.”

Georgiana, embora nem um pouco satisfeita com essa resposta, não 
o pressionou mais.

Bingley e Darcy partiriam dentro de duas semanas chegando a 
Netherfield na quarta-feira.

Darcy estava mais do que levemente preocupado sobre seu retorno a 
Hertfordshire, à companhia de certa habitante da região. Estava certo 
de que Bingley se sentia da mesma forma. Era inevitável que, mais 
cedo ou mais tarde, eles se encontrassem com as irmãs Bennet. No 
entanto, era impossível prever o que aconteceria em tal encontro.

Mandaram uma carta à governanta poucos dias antes de deixarem 
Pemberley, ordenando que a casa estivesse pronta para o retorno de 
seu patrão e do amigo.

_______________________

Cavalgando vagarosamente ao longo da estrada para Hertfordshire 
junto com seu amigo, Darcy observava a paisagem interiorana se 
tornar mais e mais familiar e quando, afinal, eles se puseram na 
direção de Netherfield, ele se questionou por quê decidira vir.

Nenhum dos dois falava; era um silêncio confortável que eles não 
desejavam quebrar. Cada um estava absorto em seus próprios 
pensamentos de natureza muito similar.

Darcy não se sentia à vontade. O que tinha a fazer em Hertfordshire? 
Não havia razão alguma para que voltasse. Mas sabia que precisava 
se certificar que Bingley poderia fazer de Jane Bennet sua esposa – e 
desta vez ele o ajudaria ao invés de arquitetar planos para sabotar o 
relacionamento dos dois.

Ele ainda não se desculpara pelo engano do inverno passado, por ter 
ocultado do amigo a presença de Jane em Londres. Precisava fazê-lo 



o quanto antes. Era melhor que Darcy lhe dissesse pessoalmente, 
antes que Bingley descobrisse de maneira pouco desejável que seu 
amigo o enganara. Embora o clima estivesse agradável, Darcy sentiu 
um tremor ao pensar em como confessaria a Bingley sobre seus atos.

Com o canto dos olhos percebeu um lampejo ocre. Imediatamente 
seus pensamentos se voltaram para Elizabeth.

Como ele havia mudado desde a última vez que estivera aqui. Já não 
era o vazio e orgulhoso jovem que achara Elizabeth apenas 
‘tolerável’; esperava ser um homem amável e bondoso, um 
cavalheiro interessado no que se passava ao seu redor.

E mais que isso, um cavalheiro profundamente apaixonado.

Teria sido melhor jamais ter aceitado o convite de Bingley para ficar 
em Netherfield? perguntou a si mesmo. Melhor seria jamais ter 
pisado em Hertfordshire ou nos salões de baile em Meryton? Eu não 
teria que suportar esta dor que tem me atormentado todos estes 
meses em Londres. Mas então eu não teria conhecido Elizabeth, e 
nunca me conscientizaria da verdade sobre mim mesmo... nunca 
saberia o que é o amor.

Tendo experimentado o amor, mesmo não correspondido, ele se 
tornara mais humano deixando para trás a fria estátua de mármore 
em que por vezes se transformava quando usava sua máscara de 
indiferença e rejeição que lhe era tão natural. O amor o impedira de 
se acostumar definitivamente com tal máscara a ponto de nunca mais 
removê-la.

A vida era tão sem sentido antes de saber que eu estava amando. 
Com certeza é melhor ter a consciência do que nunca terei, do que 
passar pela vida sabendo faltar alguma coisa, mas sem nunca 
descobrir o quê.

Mas mesmo tendo se resignado ao fato de que jamais teria o amor de 
Elizabeth, não conseguia deixar de nutrir uma certa esperança.

Neste ponto eles chegaram ao portão de Netherfield.

– Chegamos afinal – exclamou Bingley com um suspiro e cansaço na 
voz.

Darcy assentiu. Netherfield, onde sua mudança começara.

Os dois homens desmontaram e entregaram as rédeas aos criados 
aparecidos do nada. Suas bagagens já haviam chegado. Eles 
entraram na mansão para descansar e se preparar para as provas 



que os esperavam.

_______________________

Quando Darcy se deitou aquela noite, havia chegado à conclusão de 
que se Netherfield não estava assombrada, ele deveria estar ficando 
louco. Sua natureza pragmática fê-lo descartar imediatamente a idéia 
de espíritos que habitavam a casa, e o simples fato de ele pensar que 
estava ficando louco já excluía a possibilidade de ele estar fora de si. 
Tendo rejeitado essas duas hipóteses, a única teoria possível era a de 
que Elizabeth havia se tornado parte de sua vida de modo tão 
definitivo que, mesmo ausente, ela o afetava.

No jardim, ele se lembrara de quanto dera com ela vindo a pé para 
saber de Jane, a barra do vestido coberta de lama e seu rosto 
radiante. O salão de baile era ainda pior. Se ele fechava os olhos, 
quase podia ouvir a música que fizera fundo para que os dois 
dançassem juntos.

Ao ficar sozinho na sala de jantar, lembrou-se do embaraço de Jane e 
Elizabeth com a conduta da própria família. A ansiedade de Mary para 
ser notada e aplaudida, e a subseqüente humilhação infligida pelo 
próprio pai. O alarde da sra. Bennet quanto ao suposto casamento de 
Jane e Bingley, sem enxergar o comportamento bizarro de Lydia e 
Catherine. Darcy balançou a cabeça num gesto de auto censura ao 
pensar no desgosto que sentira quando testemunhara essas cenas. 
Agora ele não mais se importava. Nada disso tinha importância.

Seja qual for o comportamento de sua família, sejam quais forem 
suas ligações e o valor de sua fortuna, não tem mais importância. 
Elizabeth é Elizabeth apesar de tudo o mais.

A casa estava repleta de lembranças. Ele sorriu tristemente ao evocá-
las, sabendo que o acompanhariam no futuro.

CAPÍTULO 43

Os dois amigos se levantaram cedo, ansiosos para iniciar as 
atividades do dia., mas antes mesmos que terminassem o café da 
manhã, sir William Lucas chegou para saudá-los.

– Ah, sr. Bingley, bem-vindo de volta a Hertfordshire. Estimo que 
esteja bem – ele cumprimentou.

Bingley parecia contente em ver sir William, mas também 



desapontado, como se esperasse outra pessoa.

– Muito bem, e o senhor?

A troca de amabilidades prosseguiu por alguns momentos. Darcy se 
manteve de lado, sem saber como agir. Sabia que todos em Meryton 
ainda o viam como orgulhoso e desagradável e agora ele precisaria 
se esforçar para mudar isso.

– Sir William, e como está sua filha, a sra. Collins? – ele finalmente 
indagou, considerando que esse fosse um tópico seguro.

O homem o olhou estarrecido, surpreso por Darcy dirigir-lhe a 
palavra. Ele gaguejou um pouco, e então disse:

– Ela está muito bem. Creio que a viu quando visitava sua tia, a 
ilustríssima lady Catherine de Bourgh, na Páscoa. Sinto não estar 
presente durante sua visita, senhor, mas permita-me dizer que sua 
tia é muito afável e generosa. Acredito que Charlotte esteja muito 
bem. Lady Catherine tem tratado a ela e ao sr. Collins extremamente 
bem.

Darcy evitou fazer uma careta. Sua tia se deleitava em exercer seu 
domínio sobre os outros e interferir em assuntos que não lhe diziam 
respeito. Ele sentia pena de Charlotte, embora estivesse grato de que 
tivesse sido ela a assumir o nome Sra. Collins no lugar de Elizabeth.

– A sra. Collins é uma boa mulher. Ela parece muito feliz com sua 
situação – foi o que disse em vez de verbalizar seu pensamento.

Darcy observou o semblante de sir William. O homem parecia 
admirado e chegava quase a encará-lo abertamente como se nunca o 
tivesse visto antes. Darcy nunca iniciara de livre e espontânea 
vontade uma conversa entre eles antes, e sir William não tinha 
certeza do que fazer.

Darcy balançou a cabeça de maneira quase imperceptível ao pensar 
no conceito que todos deveriam ter formado a seu respeito durante o 
último outono.

– Ah sim, obrigado, senhor – disse sir William. Voltou-se para Bingley 
– Me encantaria, sr. Bingley, se o senhor e o sr. Darcy nos dessem, a 
mim e a lady Lucas, a honra de jantar em Lucas Lodge esta noite. 

Bingley virou-se para o amigo. 

– Eu certamente adoraria. O que você diz, Darcy?



Darcy refletiu por um momento. Ele preferia ficar em casa, mas 
precisava esforçar-se para mostrar a todos que havia mudado desde 
o ano anterior. Que melhor maneira ele teria para fazê-lo do que 
aceitando um convite para jantar em Lucas Lodge, a residência da 
família mais eminente da região?

– Eu ficaria feliz em acompanhá-lo.

Sir William parecia aturdido. Bem, então, senhores, aguardo 
ansiosamente por sua companhia esta noite. Talvez possam nos 
contar sobre seu inverno em Londres. Eu sinceramente gostaria de 
ter passado a estação lá para levar minha família à corte de Saint 
James. Vocês estiveram na corte?

Bingley educadamente emitiu uma resposta negativa. Darcy suportou 
com grande paciência o jeito afetado do homem. 

A visita não durou muito mais. Após uma prolongada despedida e a 
expressão da expectativa de sir William para aquela noite, Darcy e 
Bingley finalmente se viram aptos a iniciar as atividades do dia. 
Deixaram a mansão esperando que pudessem esquecer por algumas 
horas os pensamentos que lhes haviam roubado o sono. Mas nenhum 
dos dois parecia concentrado no esporte e, embora a expedição não 
resultasse inteiramente em um fracasso, o volume da caça foi bem 
menor que o normal.

Darcy pensava na melhor maneira de confessar seus atos a Bingley. 
Seria doloroso para ambos. Como Bingley reagiria quando soubesse 
da traição de seu amigo? Darcy não conseguia evitar essa questão –
e temer.

_______________________

Sir William Lucas, lady Lucas, Maria Lucas e os filhos menores 
cumprimentaram os convidados com cordialidade, mas era 
desconfortavelmente óbvio que se sentiam muito mais à vontade com 
Bingley que com Darcy. Somente sir William lhe dirigia a palavra. 
Após os primeiros cumprimentos lady Lucas mal pronunciou uma 
palavra dirigida a Darcy, as crianças estavam mais interessadas em 
conversar entre si e Maria demonstrava ter muito medo dele.

Ele começou a compreender como o seu comportamento havia 
afastado os outros, e não só Elizabeth. Outras pessoas que podiam 
não significar muito para ele, mas eram pessoas mesmo assim.

Após o jantar ele decidiu conversar com Maria.



– Espero que tenha gostado de visitar sua irmã em abril – ele lhe 
disse. Bingley conversava com sir William e lady Lucas no outro lado 
da sala. As crianças haviam se retirado para dormir.

Maria teve um sobressalto. Olhou para os pais como se buscasse 
ajuda e então respondeu.

– Sim, gostei. Papai disse que ela está em ótima situação e eu
concordo. Mas fiquei com muito medo de lady Catherine. Ela é muito 
boa para Charlotte, mas é muito, muito ilustre. O senhor sabia – ela 
prosseguiu, seu rosto se iluminando – Charlotte escreveu dizendo que 
eu serei tia em alguns meses! – Parecia que ao ter a oportunidade de 
falar, sua apreensão desaparecia. O encantamento da menina era 
evidente. Darcy não comentou a informação e apenas meneou a 
cabeça.

Maria continuou. 

– Gostei muito de conhecer o cel. Fitzwilliam. Ele é um cavalheiro 
muito agradável. Ele estava bem quando o senhor o viu a última vez?

Darcy respondeu afirmativamente. Seu primo lhe dera muito apoio 
depois da visita em Kent. Não o vira mais desde que o coronel partira 
para o norte, mas conhecendo seu temperamento, estava certo de 
que estaria bem.

– Charlotte e eu caçoamos de Elizabeth por causa dele – ela disse 
com um sorriso – Ele foi extremamente atencioso com ela. Eu 
esperava que Elizabeth recebesse uma proposta de casamento 
enquanto estivéssemos em Hunsfod, mas acabou em nada. Mas eu 
ainda tenho esperança de que o coronel se encontre com ela 
novamente. Lizzy gostou muito dele. Ela parecia infeliz depois que 
vocês foram embora.

Darcy ficou paralisado. Maria o fizera lembra-se de forma muito 
vívida do quanto seu primo e Elizabeth haviam apreciado a 
companhia um do outro. Ele sabia que Richard Fitzwilliam a admirava 
muito e que a recíproca era verdadeira.

Talvez Elizabeth sentisse por seu primo algo além do que ele 
pensara?

Disse a si mesmo que não. Ele observara o comportamento dela 
durante a visita em Hunsford em abril, e concluíra que Elizabeth não 
amava seu primo.

Mas e se estivesse enganado? Maria conhecia Elizabeth melhor que 



ele e, na época, Darcy estivera cego por causa de seu orgulho. E se 
tivesse persuadido a si mesmo a enxergar somente o que lhe 
convinha?

Comparado ao primo, ele deixava muito a desejar. O jeito amigável 
do cel. Fitzwilliam, seu bom humor e sua amabilidade eram 
qualidades que superavam em muito as de Darcy.

Quanto mais Maria lhe falava, mais convencido ficava de que seu 
primo estava mais de acordo com Elizabeth. O cel. Fitzwilliam, 
embora não tendo uma situação tão boa quanto a dele, certamente 
possuía o suficiente para sustentar a si mesmo e a uma esposa. Se o 
fator financeiro fosse desconsiderado, Darcy não via razão para que 
Elizabeth não preferisse seu primo. 

Darcy se lembrava perfeitamente dos ciúmes que o acometeram 
todas as vezes que observara Fitzwilliam e Elizabeth conversando, 
rindo, ambos se deleitando com a companhia um do outro. Fitzwilliam 
lhe dissera que não tinha intenção de se casar com Elizabeth, mas se 
ele notasse sentimentos especiais da parte dela, isso mudaria?

– Foi uma pena a milícia partir! A companhia dos oficiais era muito 
apreciada; mas o senhor acredita que, quando a Lydia foi embora, 
correu a notícia de que o sr. Wickham era um homem muito 
desonesto? Não sei porque as pessoas dizem uma coisa dessa – eu 
gostei muito dele. Lydia tem tanta sorte!

Darcy fechou os olhos. Gostaria de saber como Elizabeth se sentira 
quando o sr. e a sra. Wickham vieram visitar a família.

Nesse momento, Bingley começava a dar a visita por encerrada. 
Darcy, aliviado, juntou-se a ele nas despedidas, ansioso para se ver 
longe da conversa de Maria que lhe causava tanta dor e dúvida.

CAPÍTULO 44

O segundo dia correu da mesma forma que o primeiro, contudo, sem 
visitantes. Darcy sentia-se a aliviado com isso, pois necessitava de 
isolamento para tentar colocar seus pensamentos e sentimentos em 
ordem.

Não tirava o cel. Fitzwilliam e Elizabeth da cabeça. Quanto mais 
pensava a esse respeito, mais lhe parecia que Elizabeth nutria uma 
grande afeição por seu primo.

Mas por mais atormentado que estivesse, não podia deixar de notar o 
comportamento de seu amigo. O desconforto de Bingley parecia 



aumentar a cada momento. Por vezes começava a dizer alguma coisa 
a Darcy e, repentinamente, silenciava. Finalmente, durante tarde do 
segundo dia, Darcy abordou o assunto.

– O que você tem a me dizer, Bingley?

Bingley corou e disse, “Nada importante.”

Darcy não era de desistir facilmente e pressionou o amigo.

Bingley não olhou para ele enquanto falava. 

– Estava me perguntando se você não gostaria de visitar os Bennets 
amanhã. – Ao ver a expressão de Darcy, acrescentou 
apressadamente – Não temos que ir assim tão cedo, podemos 
esperar mais alguns dias.

Darcy fechou os olhos. Não sabia se queria ver Elizabeth. Não tinha 
idéia de como estariam as coisas entre eles. Ele a amava, mas o que 
ela sentia por ele? No máximo, amizade, se seu coração pertencesse 
a outro.

Mas ele não iria por ela. Precisava investigar se Jane ainda amava 
seu amigo.

– Você quer ver Jane Bennet? – ele disse sem rodeios.

Bingley ergueu os olhos. Darcy sorriu para ele.

Bingley baixou o olhar. 

– Para ser sincero, sim. – Ele suspirou. – Ainda penso nela, creio que 
ainda tenho uma grande afeição por ela. Sei que você me disse que 
ela é indiferente a mim, mas ainda assim não posso evitar querer vê-
la novamente.

– Talvez eu estivesse enganado. – O amigo o encarou. Darcy 
prosseguiu – E se minha impressão sobre a srta. Bennet estiver 
incorreta? Por mais que a sua irmã acredite no contrário, estou longe 
de ser perfeito. – Ele sorriu com a própria afirmação.

– Mas, mas... – titubeou Bingley.

– Bingley, nem sempre estou certo em meus julgamentos –
continuou Darcy – Posso me enganar até quanto aos meus próprios 
sentimentos. Lembra-se de quando eu disse que Elizabeth Bennet 
não era bonita o suficiente para me chamar a atenção? Veja o quão 
enganado eu estava.



Seu amigo refletiu por uns instantes. 

– É verdade, você parece ter modificado sua opinião nesse aspecto. 
Eu não sabia que você já havia admitido isso a si mesmo.

Darcy desviou o olhar. 

– Já me conscientizei disso há muito tempo – ele disse em voz baixa.

– Então você acredita que Jane corresponde meus sentimentos? –
indagou Bingley com ansiedade. – Você acha que as ligações e a 
família dela não são tão ruins quanto pensava?

– Isso não tem mais importância, se você a ama.

Bingley recostou em sua cadeira, desviando o olhar.

– Então tenho seu consentimento?

– A decisão é sua – afirmou Darcy. – Tudo o que tenho a dizer é que 
se você decidir lhe fazer a corte, eu não protestarei.

Bingley meditou um momento e declarou, decidido:

– Certo, então iremos a Longbourn amanhã.

Darcy sorriu, em parte por compartilhar a felicidade de Bingley e em 
parte para esconder seu próprio desconforto.

_______________________

Ele ficou insone em seu leito aquela noite, tentando decidir o que 
fazer durante a visita, como se portar. Ele não estaria à vontade, não 
com Elizabeth ali, sabendo que ela nunca seria sua. Sem conseguir 
dormir, levantou-se e pôs-se a olhar pela janela, além da paisagem, 
sua mente a três milhas dali.

Se tudo sai de acordo, a felicidade de Bingley está a apenas alguns 
dias de ser alcançada. Como pude ser tão presunçoso em pensar que 
Jane não era adequada para Bingley? Ninguém pode fazê-lo tão feliz 
quanto ela.

Ele suspirou. E Elizabeth? Ninguém pode preencher minha vida 
exceto ela. Mas se seu coração não pertence a mim, não forçarei a 
situação. A felicidade dela é tudo o que desejo.



Darcy retornou à sua cama. No dia seguinte ele veria Elizabeth e faria 
todo o possível para que suas emoções não se sobrepusessem ao seu 
bom sendo. Ele se limitaria a observar Jane Bennet para encontrar 
qualquer evidência de seus sentimentos por seu amigo e então, 
confessaria tudo a Bingley.

Talvez devesse ir a Londres por uns tempos. Bingley provavelmente 
gostaria de um pouco de privacidade para cortejar Jane, e Darcy não 
estava certo de querer ficar em companhia de Bingley após contar-
lhe sobre sua fraude.

Com a decisão tomada, ele finalmente dormiu. Contudo, seu sono foi 
agitado, pois tudo com o que sonhou foi aquela noite em Rosings 
quando ele, um intruso, observava enquanto Elizabeth tocava piano 
com seu primo Richard Fitzwilliam a seu lado.

CAPÍTULO 45

Imediatamente após o café da manhã, Bingley e Darcy atravessaram 
vagarosamente o campo a um destino a três milhas de Netherfield. 
Conforme a distância entre eles e Longbourn diminuía, Darcy 
aumentava seu esforço para se acalmar.

Não olhe para ela; lembre-se, você deve observar Jane, repetia para 
si mesmo.

Logo entraram no paddock próximo a Longbourn, cavalgando em 
direção à casa. Darcy imaginou avistar um certo movimento por trás 
de uma das janelas, mas ignorou o fato. Em seguida eles chegaram. 
Desmontaram e entraram.

Foram recebidos à porta pela governanta. Ela lhes pediu que 
aguardassem enquanto anunciaria sua chegada. Dos sons abafados 
vindos da sala de visitas, Darcy imaginou que as mulheres da família 
Bennet se compunham rapidamente para a visita dos cavalheiros.

– Sr. Bingley e sr. Darcy, senhora – anunciou a governanta, entrando 
na sala à frente deles.

Bingley adiantou-se rapidamente, um largo sorriso no rosto ao ver as 
moças na sala. Darcy concluiu que o sr. Bennet estaria fechado em 
sua biblioteca. Reservado e sério, Darcy seguiu Bingley. Dando 
prosseguimento aos cumprimentos habituais, ele arriscou um olhar 
na direção de Elizabeth. Não havia em seu rosto o sorriso do qual tão 
ternamente se lembrava. 



Bingley foi recebido efusivamente pela sra. Bennet que, de maneira 
oposta, se portou seca e friamente com Darcy. Isso o afetou menos 
do que poderia, já que ele sabia que a opinião desfavorável que ela 
mantinha a seu respeito tinha fundamento. No entanto, ao olhar 
novamente para Elizabeth, viu que sua face corara levemente, como 
se sentisse vergonha pela mãe. Ele queria poder assegurar-lhe que 
não tinha qualquer ressentimento contra a sra. Bennet, mas se via 
impossibilitado de fazê-lo.

A sra. Bennet rapidamente acercou-se de Bingley iniciando a 
conversa, ignorando as filhas que, sentadas à mesa, trabalhavam em 
seus bordados, e Darcy, que permanecia à parte. Embora ele 
estivesse próximo a Elizabeth, ela não lhe dirigia o olhar.

– Srta. Elizabeth – Darcy se dirigiu a ela após alguns minutos – como 
estão seus tios, sr. e sra. Gardiner?

Ela se voltou ligeiramente para encará-lo.

– Acredito que estejam bem, ou pelo menos estavam a última vez 
que os vi – redargüiu Elizabeth de maneira um pouco confusa.

Darcy assentiu, sabendo que deveria manter uma certa distância 
entre ambos antes que se sentisse tentado a aprofundar a conversa. 
Moveu-se em silêncio de modo a se postar atrás de Bingley, que se 
sentava de frente à sra. Bennet. Esta seguia tagarelando alegremente 
com Bingley, ignorando Darcy completamente. Suas filhas estavam 
caladas, com os olhos fixos em seus trabalhos.

Pensativo, ele direcionou seu olhar para Jane Bennet.

O tempo não esvaecera sua beleza, e embora ela parecesse 
concentrada em seu bordado, ele notou que, vez por outra, ela 
lançava rápidos olhares a Bingley. Parecia serena, mas havia algo de 
esperança e desejo refletido em seus olhos cada vez que fitava seu 
amigo.

Elizabeth sentava-se em frente a Jane. Darcy se viu relanceando os 
olhos em sua direção e precisou lembrar a si mesmo do objetivo de 
sua visita. Ao pegar-se fitando Elizabeth pela quinta vez, repreendeu-
se mentalmente, baixando os olhos ao chão. De súbito, ela lhe 
perguntou,

– Sr. Darcy, a srta. Darcy estava bem quando a viu por último?

Surpreso, ele a encarou e respondeu,”Sim, ela está muito bem.”

Assim terminou a conversa.



– Já faz tanto tempo desde que o senhor partiu, sr. Bingley –
comentou a sra. Bennet.

Ele prontamente concordou.

– Comecei a temer que nunca mais retornaria. Alguns chegaram a 
dizer que o senhor abriria mão definitivamente do lugar no dia de São 
Miguel; (nota: Michaelmas é a festa de São Miguel Arcanjo, um dos 
quatro dias que marcam os solstícios e equinócios ao longo do ano. 
Michaelmas é no dia 29 de setembro e era tradicionalmente uma 
referência para contratos de locação de imóveis. Foi o dia em que 
Bingley tomou posse de Netherfield no ano anterior.) Espero, no 
entanto, que não seja verdade.

Darcy sorriu para si mesmo. Era óbvio que a sra. Bennet desejava a 
permanência de Bingley em Netherfield. Ela claramente não perdera 
as esperanças de que ele se cassasse com Jane. Se Darcy tivesse 
qualquer influência sobre o caso, ele teria seu desejo satisfeito.

O chá foi pedido e a sra. Bennet prosseguiu em seu colóquio com 
Bingley.

– Muitas coisas aconteceram por aqui desde que o senhor partiu. A 
srta. Lucas agora está casada e estabelecida. E uma de minhas filhas 
também.

Darcy hesitou sutilmente, esperando que a sra. Bennet não 
discorresse sobre o sr. e a sra. Wickham.

– Suponho que o senhor tenha ouvido as notícias; na verdade deve 
ter visto nos jornais. Saiu no Times e no Courier, eu sei; embora não 
tenha sido publicado da forma adequada. Dizia apenas, 
‘Recentemente, Sr. George Wickham, com sra. Lydia Bennet,’ sem 
uma única sílaba sobre o pai dela, ou o lugar em que vivia, ou 
qualquer outra informação. O contrato ficou a cargo do meu irmão 
Gardiner, e não posso compreender como pôde fazer algo tão 
insípido. O senhor viu o anúncio? – A sra. Bennet indagou a Bingley.

Durante tal dramatização, Darcy afastou-se irritado, recorrendo a um 
forçado retiro para olhar pela janela. Bingley respondeu 
afirmativamente e congratulou-a pelo evento. 

A nota fora propositalmente discreta, pois sabiam que quanto menos 
se falasse sobre os atos de Lydia, melhor seria. Algumas pessoas não 
gostariam de ver anunciado ao mundo que a reputação de uma 
parenta tivera que ser remediada com um casamento arranjado, 
Darcy ponderou para si mesmo.



Ele não se atrevia a olhar para Elizabeth, lembrando-se do estado em 
que ela ficara quando ele a visitara na estalagem de Lambton, logo 
que ela recebera a notícia sobre a fuga de Lydia. Ele não saberia dizer 
como ela se sentia agora.

Sem levar em conta a tensão que pairava na sala, a sra. Bennet 
prosseguiu.

– É com certeza um grande prazer ter uma filha bem casada – neste 
momento Darcy reprimiu um sorriso de desdém – mas ao mesmo 
tempo, sr. Bingley, é muito difícil vê-la sendo levada para longe de 
mim dessa forma. Eles foram para Newcastle, um lugar bem ao 
norte, me parece, e lá deverão ficar, não sei por quanto tempo. O 
regimento dele é baseado lá. Suponho que o senhor já tenha ouvido 
falar que ele deixou _____shire, e agora faz parte do Exército 
regular. Graças aos céus ele tem alguns amigos, embora talvez não 
tantos quanto merecesse – ela terminou com ênfase dirigida a Darcy, 
que permaneceu voltado para a janela. No entanto, voltou levemente 
a cabeça, pensando no quão ignorante a sra. Bennet era das reais 
circunstâncias.

Ao menos isso mostra que ela não tem idéia do meu envolvimento no 
caso.

Talvez provocada pelos comentários da mãe, Elizabeth resolveu falar.

– Pretende ficar por muito tempo na região, sr. Bingley? – ela 
perguntou.

Após hesitar, Bingley respondeu que ficaria algumas semanas.

– Espero sinceramente que fiquemos algumas semanas – ele disse. 
Com um olhar de relance, Darcy pode ver que o amigo olhava com 
ansiedade para Jane Bennet.

Jane pareceu ficar muito contente com a decisão de Bingley.

Talvez ela ainda tenha afeição por ele.

Virou-se para Elizabeth. Ela parecia um pouco alarmada com o 
anúncio de Bingley, como se não soubesse se deveria se sentir feliz 
ou temer a estada deles.

– Quando o senhor tiver abatido todos os seus próprios pássaros, sr. 
Bingley – disse a sra. Bennet – peço-lhe que venha abater quantos 
quiser na propriedade do sr. Bennet. Estou certa de que ele ficará 
encantado em recebê-lo, e guardará as melhores perdizes para o 



senhor.

Darcy fingiu não notar a desnecessária e obsequiosa atenção que a 
sra. Bennet dedicava a Bingley.

– E naturalmente o senhor pode trazer seus amigos – concluiu a sra. 
Bennet num tom que claramente dizia o oposto.

Darcy pôde ver a expressão de embaraço de Elizabeth refletida na 
janela. Gostaria de poder dizer-lhe de alguma forma que ele agora 
podia desconsiderar a conduta de sua mãe. Ele podia não gostar da 
sra. Bennet, mas era capaz de suportar toda a descortesia e a frieza 
com que ela o tratava.

O chá foi então servido e, embora não falasse com ninguém, Darcy 
observava Jane Bennet atentamente enquanto ela respondia às 
atenções de Bingley. A princípio, Bingley parecia um pouco sem graça 
ao conversar com Jane, mas no decorrer de alguns minutos sua 
hesitação se dissipou e logo o diálogo fluía. Jane falava pouco, mas 
seus olhos diziam muito. Ela olhava para Bingley com uma paixão 
controlada e uma esperança que fizeram Darcy lastimar de não tê-las 
notado antes. Se não tivesse interferido, Bingley já poderia estar 
casado e feliz.

Tão absorvido estava em sua observação das reações do amigo e de 
Jane que não notou Elizabeth se aproximar para postar-se a seu lado.

Ela permaneceu calada, a princípio, sentindo-se desconfortável, como 
ele facilmente podia ver. Ele esperava que seu próprio desconforto 
não fosse evidente.

– Estimo que sua família esteja bem – ela disse finalmente.

Darcy olhou para ela. Ela não olhava para ele.

– Sim, Georgiana tem se dedicado ao desenvolvimento de sua técnica 
musical, neste inverno. Devo agradecer-lhe por tê-la ajudado a 
superar sua timidez ao se apresentar em público.

Elizabeth corou levemente.

– Fico muito feliz com isso – ela disse. – E seu primo, como vai o cel. 
Fitzwilliam?

Darcy hesitou antes de responder.

– Ele está muito bem também.



Elizabeth assentiu. Como nenhum dos dois se arriscava a prosseguir 
com a conversa, Darcy se afastou, sem querer ficar tão próximo ao 
amor que jamais poderia ter.

Quando os cavalheiros se levantaram para partir, a sra. Bennet os 
convidou para jantar em Longbourn dentro de alguns dias.

– O senhor me deve uma visita, sr. Bingley – ela acrescentou – pois 
quando partiu para Londres, no último inverno, o senhor 
comprometeu-se a vir jantar conosco assim que retornasse. Como 
vê, eu não esqueci e posso garantir que fiquei muito desapontada 
que o senhor não tivesse voltado para cumprir seu compromisso.

Bingley parecia não saber bem o que responder e acabou dizendo 
algo sobre ter sido impedido por seus compromissos de negócios. 
Eles, então, partiram.

Darcy não se voltou para olhar para trás ao seguirem a estrada de 
volta a Netherfield. Ele estava por demais absorto em pensamentos 
para responder à euforia de Bingley quanto ao convite para terça-
feira. Se o que queria era uma prova do interesse de Elizabeth por 
seu primo, ele agora a tinha.

Não se atenha a isso agora, ele disse a si mesmo, esses pensamentos 
só vão deixá-lo deprimido. Você não quer estragar a felicidade de 
Bingley.

Ele estava feliz em ver que Jane mostrava sinais de ainda amar 
Bingley. Darcy resolveu que confirmaria isso no jantar de terça-feira. 
Depois disso, prometeu a si mesmo, contaria tudo a Bingley.

Que sorte seu amigo tinha! Darcy desejava ter a metade da sorte de 
Bingley no amor. Se assim fosse, sua vida estaria completa.

Se eu tivesse Elizabeth, pensou com tristeza ao chegar em casa.

CAPÍTULO 46

Na terça-feira, Darcy e Bingley chegaram pontualmente. A reunião 
em Longbourn contava com um número razoável de convidados, 
incluindo a sra. Long e os Goulding. Após os cumprimentos usuais à 
chegada dos cavalheiros, todos os convidados passaram à sala de 
jantar.

Darcy manteve-se atento ao amigo, curioso em saber se o amigo 
tomaria o lugar que lhe havia sido reservado em todas as festas 
anteriores, ao lado de Jane Bennet. Ao entrar na sala, Bingley 



pareceu hesitar, mas Jane olhou ao redor e lhe dirigiu um sorriso: 
estava decidido. Ele se sentou a seu lado.

Darcy manteve sua expressão de nobre indiferença que ocultava sua 
satisfação pelo amigo. Somente quando Bingley se voltou para ele 
com um sorriso alarmado, Darcy permitiu que seu contentamento se 
revelasse de modo que Bingley soubesse que ele sinceramente 
aprovava a situação.

O comportamento de Bingley durante todo o jantar demonstrou que 
sua admiração por ela não só não havia esvaecido, como se 
intensificara. Embora mais contida que anteriormente, essa conduta 
convenceu Darcy de que, se não houvesse interferência alheia, a 
felicidade de Bingley e de Jane logo estaria garantida. Darcy 
encontrara a prova que estivera procurando, de que Jane amava seu 
amigo e que agora respondia às atenções de seu amado.

Esta era, no entanto, toda a animação que seu estado de espírito lhe 
permitia, pois não se sentia alegre. Elizabeth sentara-se praticamente 
na outra ponta da mesa. Ele se sentara ao lado da sra. Bennet.

Darcy tinha pouca vontade de conversar com a mulher e era óbvio 
que ela se sentia da mesma forma. Eles mal se falaram e, quando o 
fizeram, o pouco que disseram foi expressado de maneira 
extremamente formal e fria. Ele tentou, uma vez, quebrar o gelo, 
comentando que as perdizes estavam excelentes, mas a concisa 
resposta por parte dela o desencorajou de novas tentativas de 
diálogo.

Talvez a única vantagem de sua localização na mesa fosse o fato de 
ter uma ampla visão de Elizabeth. Ele a fitava com freqüência, 
notando que ela parecia estar ligeiramente desapontada com alguma 
coisa. Mas com treze pares de olhos capazes de observar qualquer 
atividade de Darcy, ele não podia demorar seu olhar no objeto de seu 
amor.

Ao vê-la, não podia evitar a pontada de ciúmes que penetrava seu 
coração por saber que, embora ele a amasse de forma tão intensa, o
coração dela pertencia a seu primo. No entanto, por mais que 
quisesse, não podia odiar Richard Fitzwilliam e Elizabeth. Só lhe 
restava assentir e aceitar.

Ao término do jantar, os cavalheiros, sr. Bennet, sr. Goulding, 
Bingley e Darcy se retiraram para a biblioteca. Enquanto Bingley e o 
sr. Goulding conversavam sobre os eventos ocorridos em 
Hertfordshire na ausência de Bingley, com o sr. Bennet 
acrescentando, vez por outra, seus próprios comentários, Darcy 
permaneceu calado a maior parte do tempo. Ele respondia a qualquer 



pergunta que lhe fosse dirigida, mas não iniciava qualquer 
conversação. Darcy se deu conta de que, desde sua chegada com 
Bingley a Hertfordshire, ela mal falara com Elizabeth. Não era de se 
surpreender, considerando-se seu estado emocional. Mas o fato de 
não poderem ser marido e mulher não significava que não pudessem 
ser amigos. Era-lhe muito difícil aceitar que não pudessem se sentir à 
vontade na companhia um do outro – talvez ele devesse mudar isso. 
Talvez. Ele tentaria conversar com ela quando se reunissem às 
damas na sala de estar.

Logo em seguida, os cavalheiros deixaram a biblioteca, 
encaminhando-se à sala de estar onde as mulheres se encontravam 
sentadas, envolvidas em seus assuntos. Bingley imediatamente 
procurou Jane e Darcy, inspirando profundamente, se dirigiu na 
direção de Elizabeth.

Infelizmente, as damas se agruparam ao redor da mesa onde a sra. 
Bennet servia o chá e Elizabeth, o café, e se dispuseram de tal forma 
que não havia espaço perto dela que admitisse uma cadeira. A 
coragem lhe faltando, Darcy hesitou, pois quando ele tentou se 
aproximar, uma das meninas acercou-se de Elizabeth, cochichando-
lhe alguma coisa. 

Rapidamente ele se afastou para outra parte da sala.

Para encobrir seu desconforto, ele pegou uma xícara de café e trocou 
algumas palavras com várias pessoas no salão, às vezes com Bingley, 
uma vez com Jane e uma ou outra vez com William Goulding, mas 
com a moça com quem tanto esperara conversar ele não pode falar. 
Furioso consigo mesmo por ser tão tolo, pensou:

Um homem que já foi rejeitado! Como pude ser tão bobo a ponto de 
esperar que ela me amasse? Haveria sequer uma mulher que 
mudasse sua maneira de pensar depois de declarar seu desagrado de 
modo tão incisivo?

Entretanto, por mais que ele fizesse a si mesmo tais reprimendas, 
não pode resistir à tentação de devolver sua xícara pessoalmente a 
Elizabeth. Ficou muito surpreso quando ela lhe indagou:

– Sua irmã ainda está em Pemberley?

– Sim, ficará lá até o Natal – ele respondeu.

– E está sozinha? Seus amigos já partiram? – pressionou Elizabeth.

– A sra. Annesley está com ela. Os outros foram passar estas três 
semanas em Scarborough.



Elizabeth não contestou. Feliz por Elizabeth ter perguntado sobre sua 
irmã, infeliz por ela não prosseguir com o diálogo, Darcy se manteve 
próximo a ela por alguns minutos, calado. No final, ao perceber a 
outra jovem sussurrando algo para Elizabeth novamente, ele se 
afastou.

Quando o serviço de chá foi recolhido e as mesas de jogos armadas, 
todas as damas se levantaram. Pensando em se juntar a Elizabeth, 
Darcy começou a caminhar em sua direção, mas foi repentinamente 
impedido pela sra. Bennet, cuja avidez por jogadores de uíste logo o 
forçou a se sentar junto aos outros do grupo. Agora ele perdera toda 
a esperança de prazer. Ansioso, ele olhava continuamente na direção 
de onde Elizabeth estava sentada. Com seus olhos vagando pela sala 
e sua atenção dispersa, Darcy acabou jogando muito mal.

A noite terminou logo depois. A carruagem de Darcy e Bingley foi 
chamada antes de todas as outras e eles se prepararam para ir 
embora. O desapontamento de Darcy em relação àquela noite foi, em 
parte, mitigada pela observação da despedida de Bingley e Jane. 
Distanciados do resto do grupo, os dois ficaram envolvidos em um 
fervoroso diálogo até que, por fim, Bingley percebeu que já era hora 
de partir. Após uma despedida cordial e muita insistência por parte 
da sra. Bennet para que repetissem a visita, os dois cavalheiros se 
foram.

Bingley mantinha sua habitual jovialidade, poupando seu taciturno 
amigo do peso de sustentar a conversa. Darcy sentia-se aliviado com 
isso, pois estava inquieto, tentando pensar na melhor maneira de 
contar a Bingley que seu melhor amigo arquitetara contra sua 
felicidade. Não sabia como Bingley reagiria.

Para dar a Bingley a liberdade de cortejar Jane – e permitir a si 
mesmo e ao amigo um tempo afastados após sua confissão – Darcy 
decidiu ir a Londres.

– Vou partir amanhã – disse em voz alta.

Bingley interrompeu o que estava dizendo e encarou Darcy. 

– Por quê? Para onde?

– Não será por muito tempo, não mais que dez dias – Darcy lhe 
assegurou. – Eu preciso ir a Londres, resolver alguns negócios.

– Negócios? – inquiriu Bingley. – Não me lembro de nenhuma carta 
ter chegado para você aqui. Posso saber que negócios são esses?



– Nada muito importante, só algumas coisas que eu preciso fazer.

Bingley não se satisfez com a explicação, mas como Darcy não emitiu 
nenhuma outra palavra, teve que se contentar.
A razão para o silêncio de Darcy era, na verdade, medo. Medo de que 
a natureza normalmente afável de Bingley não fosse suficiente para 
que ele o perdoasse, e medo de que o episódio pudesse instaurar um 
certo distanciamento entre eles – ou até mesmo o fim da amizade.

CAPÍTULO 47

Na manhã seguinte, Darcy se levantou cedo e logo já estava vestido, 
esperando por Bingley no andar de baixo da mansão. Sua carruagem 
estava pronta, em frente à casa, para partir a qualquer momento.

Ele não precisou esperar muito. Bingley logo apareceu, feliz e 
contente.

– Bom dia – ele disse com vivacidade – Tão cedo? Não posso 
imaginar o que há de tão urgente para fazê-lo partir ao alvorecer.

Inspirando profundamente, Darcy disse:

– Posso ter uma palavra com você, Charles?

Bingley parou imediatamente ao ouvir seu nome. Só um assunto 
grave faria Darcy chamá-lo assim.

– Sobre o quê?

Darcy não olhava para o amigo. 

– Você se recorda do último mês de novembro quando lhe falei sobre 
Jane Bennet?

– Sim, me lembro – Bingley parecia aflito. – Você não pode estar 
pensando que Jane ainda é indiferente a mim, não é?

– Não, não – Darcy se apressou em assegurá-lo. – Na verdade, 
acredito que seja o oposto.

Bingley corou levemente. 

– Ah, fico feliz com isso.

– Por quê? – perguntou Darcy com uma sobrancelha arqueada.



Bingley olhou timidamente para as próprias botas. Após alguma 
hesitação, ele disse 

– Porque eu intencionava fazer-lhe uma proposta de casamento.

Darcy sorriu sinceramente.

– Que ótima notícia. Tenho certeza de que será aceita.

– Então você acredita que os sentimentos dela por mim mudaram? –
Bingley perguntou, esperançoso.

O sorriso de Darcy desapareceu. 

– Eles não mudaram. Mantiveram-se constantes todo o tempo.

Bingley parou, confuso.

– Deixe-me explicar, Charles – Darcy continuou. – Eu lhe devo as 
minhas mais profundas desculpas pela minha presunção e minhas 
conseqüentes ações contra você e a srta. Jane Bennet.

– O que você fez?

– No ano passado, não só o dissuadi de voltar a Netherfield ou de 
propor casamento à srta. Bennet, acreditando que ela lhe fosse 
indiferente, mas também conspirei com suas irmãs para mantê-lo 
afastado dela.

– O quê? – exclamou Bingley, incrédulo. Darcy estremeceu.

– Por causa de meu orgulho, julguei que a família Bennet não fosse 
suficientemente boa para você. Minha crença quanto à indiferença da 
srta. Bennet apenas reforçou meu argumento contra seu casamento. 
Sei, agora, que eu estava enganado. Ele nunca foi indiferente a você. 
Ela o ama sinceramente, e estou feliz por vocês. – Fez uma pausa, 
ainda sem encarar o amigo. – Eu realmente sinto muito por tê-lo 
magoado.

– Quando você teve certeza de que ela me ama? – insistiu Bingley.

Darcy parou. Deveria contar a Bingley sobre sua rejeitada proposta 
de casamento em abril? Bingley olhava ansiosamente para o amigo, 
esperando por uma resposta. Darcy tomou fôlego.

– Na verdade, fui informado sobre meu engano em abril passado, 
quando vi a srta. Elizabeth Bennet. Ela visitava a sra. Collins 
simultaneamente à minha visita à lady Catherine. 



– Você viu Elizabeth Bennet? Por que não me contou?

– Porque não queria ser lembrado desse fato. – Ele deu um profundo 
suspiro e fechou os olhos. – Você vai saber agora porque estive tão... 
difícil após meu retorno. Fiz uma proposta de casamento à srta. 
Bennet que foi prontamente recusada. Na noite em que a vi, ela me 
disse claramente que nunca aceitaria um homem que arruinara, 
talvez para sempre, a felicidade de sua querida irmã. Foi então que 
me dei conta do meu erro de julgamento, mas, tomado como estava 
por minhas próprias emoções, só me conscientizei da seriedade de 
meus atos e de como eu havia magoado meu melhor amigo e a irmã 
da mulher que eu amava algum tempo depois.

Embora tivesse dito isso da maneira mais equilibrada possível, 
qualquer observador poderia facilmente ver o quão abalado Darcy 
estava. Bingley o encarava, aturdido.

– Ao menos isso explica seu comportamento estranho. Nunca 
imaginei que você se sentisse assim em relação a ela – ele disse 
afinal. – Então você deve saber o quanto eu sofri. – Disse isso num 
tom de voz entre amargo e doce.

– Sim – respondeu Darcy.

Será que ele me perdoará? Ou só está com pena de mim?

– Meu amor não é correspondido, Charles – Darcy prosseguiu o mais 
calmo possível. – Mas o seu sim. Sei que errei ao enganá-lo. A srta. 
Bennet esteve em Londres na mesma época que nós. Ela se 
correspondeu com suas irmãs e até mesmo as visitou uma vez. 
Embora eu soubesse disso, meu abominável orgulho me impediu que 
eu lhe contasse então e que me conscientizasse de que eu estava 
errado em minha suposição quanto aos sentimentos da srta. Bennet.

Incapaz de sustentar a situação por mais tempo, Darcy saiu da 
mansão com Bingley em seu encalço. 

– Você está me dizendo que ela esteve em Londres todos estes 
meses, e que você escondeu isso de mim? – demandou Bingley 
enquanto perseguia Darcy escada abaixo.

– Sim. Não tenho como me justificar. Foi uma suposição arrogante 
baseada na incapacidade de reconhecer seus verdadeiros sentimentos 
e os da srta. Bennet. – Pararam, encarando-se, diante da carruagem. 
– Eu nunca deveria ter interferido. Eu estava completamente errado, 
Bingley, e peço desculpas.



– Você admite que estava errado? – perguntou Bingley surpreso.

– Absoluta e completamente.

– Então tenho sua aprovação?

Era a vez de Darcy se sentir surpreso. Era espantoso que Bingley 
ainda lhe pedisse conselhos depois de ouvir sua confissão.

Charles Bingley era de natureza tão dócil, um homem tão bom, que 
Darcy se sentiu afortunado por poder chamá-lo de amigo. Estava 
profundamente sensibilizado com o fato de que Bingley o perdoara 
sem repreendê-lo. Assim mesmo, Darcy considerava importante que 
Bingley aprendesse a confiar no próprio julgamento.

– Você precisa da minha aprovação? – respondeu Darcy.

Bingley sorriu.

– Não. Mas gostaria de tê-la mesmo assim.

Eu lhe daria minha aprovação de qualquer maneira.

– Então vá em frente!

Com isso, Darcy entrou na carruagem. De dentro, fitou Bingley. Os 
olhos dele estavam radiantes, cheios de esperança. Mas entre eles 
pairava uma pergunta impronunciada, imbuída de preocupação por 
parte de Bingley, “E você?”

Darcy deu um breve sorriso para o amigo, como se o informasse de 
que ele ficaria bem.

A carruagem avançou pelo caminho que o levava para longe de 
Netherfield e de Hertfordshire em direção a Londres com seu único e 
solitário ocupante.

CAPÍTULO 48

Darcy espiou pela janela da carruagem, esperando ver seu amigo. 
Seu desejo foi imediatamente concedido – viu Bingley cortando os 
campos na direção de Longbourn na maior velocidade que seu cavalo 
era capaz de correr.

Acho um pouco cedo para visitas – mas o que importa? Pensou 
Darcy. Bingley merecia ser feliz o quanto antes depois de tudo pelo 
que passou.



Mas eu não me espantaria se ele chegasse antes mesmo que as 
mulheres estivessem vestidas.

Sorriu com o pensamento e balançou a cabeça como se repreendesse 
a si mesmo ao perceber que começara a imaginar a aparência de 
Elizabeth pela manhã.

Tudo o que tenho são fantasias.

A estrada para Londres não era particularmente longa e a carruagem 
viajava suavemente – tão suavemente que logo levou seu ocupante a 
um sono agitado.

Já era tarde da noite quando ele finalmente chegou à residência 
londrina. Os criados o saudaram com surpresa, pois não haviam sido 
informados de sua chegada. Eles não o perturbaram, o que o deixou 
aliviado. Não se sentia com disposição para nada além de ir para a 
cama. Darcy fez sua refeição em silêncio e sozinho. A mansão estava 
assustadoramente quieta, exceto pela velada atividade dos criados. 
Viu-se sentindo falta de companhia – Georgiana, Bingley, cel. 
Fitzwilliam, Elizabeth...

Especialmente Elizabeth.

A descoberta de que Elizabeth tinha uma grande afeição por seu 
primo o magoara mais do que queria admitir. Tivera esperança de 
que, apesar de tudo, Elizabeth chegasse a amá-lo. A idéia de que ela 
estivesse apaixonada por outro homem não lhe passara pela cabeça. 
E que esse homem, dentre todos, fosse seu primo, menos ainda! Seu 
agradável, divertido e cavalheiresco primo. Foi tomado por partes 
iguais de dor, depressão e ciúmes.

Será que ele sabe? pensou Darcy. Será que se dá conta da sorte que 
tem por ter o coração de Elizabeth?

Depois de tudo por que passara – toda a busca de auto 
conhecimento, o auto questionamento e todas as mudanças pelas 
quais passara, com o único intuito de conquistar a boa opinião de 
Elizabeth – esta era a sua recompensa?

Não. Não pense em termos de recompensas e ganhos. Ela o 
transformou numa pessoa melhor – isso não é o suficiente?

Sim. Não – não.

Darcy desejava poder falar com alguém, alguém em quem pudesse 
confiar e que tivesse bom senso para guiá-lo em meio aos seus 



problemas. Mas Georgiana estava em Pemberley, Bingley devia estar 
propondo casamento a Jane, cel. Fitzwilliam – ele não sabia se 
poderia encontrar o primo sem ter que se controlar para não ofendê-
lo.

Eu ainda a amo. Sempre a amarei, mesmo que ela nunca retribua 
meu amor.

Lançou um rápido olhar ao seu redor antes de subir para seus 
aposentos. A casa era belamente mobiliada, luxuosa – e ainda assim 
vazia e fria. Ele estava muito só.

CAPÍTULO 49

As lâminas se tocaram rapidamente e logo se apartaram outra vez, 
cantando. Baines assentiu em aprovação para seu oponente que 
apenas esboçou um sorriso.

– Muito bem, senhor – disse o mestre de esgrima. – Melhorou muito 
nestes últimos meses.

– Obrigado – respondeu Darcy. – Tenho tido muito em que pensar.

– Parece ter-lhe feito bem, há menos raiva em seus movimentos.

–É bom saber.

Darcy deixou o mestre de esgrima em seguida, mas não tinha pressa 
em ir para casa. Casa que, no momento, estava fria e vazia. Decidiu, 
então, caminhar até a mansão. Não era muito longe e o dia estava 
bonito.

Gostaria de saber como Bingley estava se saindo em sua corte a 
Jane. Teria dado tudo certo? Ele esperava sinceramente que sim. Mas 
se... quando Bingley ficasse noivo de Jane, Darcy veria Elizabeth com 
mais freqüência. Não se importava que isso acontecesse, mas seria 
doloroso vê-la. Não que fosse começar a evitá-la, claro que não, mas 
mesmo assim...

Percebeu que, na verdade, estava sendo bem covarde. Estava 
fugindo de todos que o tinham magoado ou pudessem magoá-lo. 
Primeiro deixara Netherfield imediatamente após confessar a Bingley 
o que havia feito, com medo de sua reação. E deixar Hertfordshire 
significava deixar Elizabeth, por medo do que pudesse acontecer. Ele 
a amava – tanto, que às vezes isso o assustava – mas não podia se 
esquecer que o maior perigo estava onde o coração estava. Um golpe 
emocional é mais profundo e doloroso que qualquer lesão física. E 



também de muito mais difícil cicatrização. Conseguiria suportar se ela 
ferisse seu coração novamente?

_______________________

Havia duas cartas esperando por ele em casa, uma delas vinda de 
Netherfield. Darcy se sentou à escrivaninha e abriu a primeira. Era de 
Georgiana, escrita há aproximadamente uma semana.

Meu querido irmão,

Escrevo-lhe com ótima disposição e espero que esta carta assim o 
encontre e ao sr. Bingley. Tudo corre muito bem aqui, embora 
algumas vezes eu anseie por algum acontecimento interessante que 
alivie a monotonia. Mas tais pensamentos são raros – A sra. Annesley 
é uma preceptora boa e paciente e uma boa companheira. Tenho 
tudo de que preciso, exceto sua companhia.

A srta. Bingley e o sr. e a sra. Hurst partiram alguns dias atrás para 
Scarborough. Fiquei deveras surpresa nos dias entre a sua partida e a 
deles. A srta. Bingley esteve incomumente quieta e pensativa. 
Conversamos bastante e confesso que passei a gostar dela. Quando 
ela o sufocava de atenções ou quando se mostrava maldosa eu 
chegava a desgostar dela, mas agora, ah, você não acreditaria que é 
a mesma pessoa. Espero sinceramente que ela se case e seja feliz –
acredito que ela tenha finalmente se desligado de você.

O primo Richard nos escreveu. Diz que está outra vez de licença, 
desta vez por algumas semanas, e está em Londres no momento. Eu 
lhe disse que você foi a Hertfordshire com o sr. Bingley – espero por 
uma resposta desde então, embora eu acredite que logo você 
também deverá receber uma carta dele.

Tenho receio de perguntar, mas o farei mesmo assim ou morrerei de 
curiosidade – você se encontrou com a srta. Bennet outra vez? 
Confesso que do contrário ficarei “extremamente desgostosa”, como 
tão eloqüentemente diz tia Catherine. Por favor, quando a vir 
novamente diga-lhe que mando lembranças – nunca me cansarei de 
dizer o quanto gosto dela.

Sua, Georgiana.

Darcy releu a carta várias vezes sentindo toda sorte de emoções. 
Estava feliz por Georgiana estar bem, embora ao ler o primeiro 
parágrafo tenha percebido que sua irmã já estava “inquieta” e logo 



precisaria ser apresentada à sociedade.

A mudança da srta. Bingley lhe causara uma certa surpresa e alívio. 
Ele não quisera magoá-la, mas tampouco queria que continuasse a se 
comportar da forma que sempre o fizera em relação a ele. Talvez a 
mudança fosse mesmo para melhor e a srta. Bingley se mostrasse 
uma pessoa mais agradável.

Ao ser informado da presença do cel. Fitzwilliam em Londres ficou 
apreensivo. Não tinha certeza se gostaria de ver o primo, sabendo 
sobre os sentimentos de Elizabeth, mas ele sentia falta da companhia 
do coronel. Sempre fora uma pessoa com quem podia conversar e 
que o fazia enxergar tudo de maneira mais clara.

Cuidarei disso quando preciso for.

Quanto ao último parágrafo, bem... Sim, ele havia se encontrado com 
Elizabeth, mas pouco aproveitara da ocasião. No momento, Darcy 
não tinha pressa em voltar a Hertfordshire depois de dois dias longe, 
embora seu desejo fosse grande.

Alcançou a segunda carta e parou ao ver o selo – Lord Fitzwilliam 
Conde de Matlock.

Darcy respirou fundo e a abriu. Fora escrita naquela mesma manhã.

Caro primo,

É melhor que esta carta o encontre bem, ou ficarei “extremamente 
desgostoso”, como diz tia Catherine. Se este não for o caso, chegarei 
aí logo após esta carta e exigirei que você se alegre. Mas nas atuais 
circunstâncias, exijo apenas que você me explique o que faz em 
Londres ao invés de estar em Hertfordshire na companhia da srta. 
Bennet.

No momento, estou na casa de meus pais em Londres, bem solitário. 
Hoje tenho alguns negócios a resolver, mas amanhã estarei livre. 
Talvez eu vá visitá-lo. Estou curioso para saber o que se passou em 
Pemberley – Georgiana me escreveu contando que a sua srta. Bennet 
lá esteve na mesma época que você.

O sr. e a sra. Wickham já se estabeleceram com relativo conforto em 
Newcastle, como me disse o General _________. Confesso que li 
cada uma das cartas vindas da parte dele com certo receio, 
esperando saber se o patife havia causado algum problema. E esta é 
outra coisa que quero saber – o que fez com que você desse àquele 
homem tamanha soma em dinheiro e o mandasse para o norte?



Temos muito o que conversar, primo, e o mais importante é sobre 
como você tem passado.

Atenciosamente, etc.

A introdução da carta trouxe um sorriso ao rosto de Darcy. Sem 
dúvida, seu primo ainda se preocupava com seu estado emocional. 

Ele não sabe de nada.

A carta destruíra qualquer relutância que pudesse ter em ver o cel. 
Fitzwilliam. Sem demora se pôs a escrever-lhe uma resposta, 
convidando Fitzwilliam para ficar em sua casa enquanto estivesse em 
Londres. Já que tinham tanto o que conversar, não fazia sentido que 
ficassem em casas separadas. Darcy pediu a um criado que levasse a 
carta e recostou-se na cadeira.

Vai ser bom ver Fitzwilliam outra vez, disse a si mesmo. Não há razão 
para qualquer tipo de desavença...

Por mais que repetisse isso a si mesmo, não conseguia dissipar seus 
ciúmes.

CAPÍTULO 50

O cel Fitzwilliam chegou à mansão de Darcy em Londres logo após 
este ter terminado seu almoço. O criado anunciou a presença do 
coronel e Darcy se dirigiu ao hall para receber o primo que, em traje 
civil, instruía os criados para que levassem a bagagem para dentro. 
Sua atividade em tom quase militar foi interrompida com a chegada 
de Darcy, transformando-se numa saudação informal.

– Darcy, como está? – ele perguntou, lançando-lhe um olhar 
penetrante. Darcy sorriu, o que de certa forma suavizou o olhar do 
primo.

– Muito bem, obrigado. Fico feliz que você tenha vindo, minha estada 
aqui tem sido, até agora, extremamente monótona.

– Tenho certeza de que podemos mudar isso. Vamos entrar?

E o fizeram. Darcy fez o possível para se manter descontraído e 
parecer relaxado.

_______________________



Foi uma surpresa para Darcy que Fitzwilliam mantivesse a conversa 
em torno de temas leves durante a maior parte da tarde, contando-
lhe histórias engraçadas dos oficiais. Somente depois de começarem 
a jogar bilhar o coronel puxou o assunto que ele sabia ser inevitável.

– O que você está fazendo em Londres, Darcy? – ele perguntou, 
enquanto Darcy dava sua tacada. – Por quê não está em 
Hertfordshire, junto à srta. Bennet? Estou certo de que a companhia 
dela é bem mais agradável que a minha.

Darcy fingiu se concentrar na bola. Atingiu-a com o taco, fazendo-a 
cair na caçapa, e virou-se lentamente para o primo, decidido a 
responder franca e honestamente a qualquer pergunta que Fitzwilliam 
lhe fizesse.

– Bingley decidiu renovar sua atenções para com a mais velha das 
senhoritas Bennet. Achei que, com o noivado em iminência, seria 
melhor que eu lhe permitisse a privacidade que ele, sem dúvida, 
necessita para a ocasião.

– Eu estaria errado em presumir que tem a sua mão nisso?

– Não inteiramente. Na manhã em que parti, eu lhe contei sobre 
como o enganei. Ele aceitou bem – bem demais para o meu gosto. 
Sinto que mereço o ressentimento dele, embora me pareça que ele 
me perdoará completamente.

O cel. Fitzwilliam se levantou para jogar. 

– E tem razão ao fazê-lo. Você não o enganou por mal – você estava 
enganado, só isso. Mas você está evitando falar na srta. Elizabeth 
Bennet. Você sabe perfeitamente que é sobre ela que quero falar.

Darcy não respondeu. Seu primo acertou a bola sem ao menos olhar 
para onde a mandava, concentrando-se em Darcy.

– Você a encontrou? Ela não esteve em Pemberley?

– Sim, esteve.

– E?... O que aconteceu? Ela o perdoou?

Darcy suspirou. 

– Não sei dizer ao certo como as coisas ficaram entre nós agora. 
Acredito que ela não me odeie mais, mas não tenho idéia do que 



pensa a meu respeito agora.

– É mesmo? Por quê?

– Há fatos conflitantes que me fazem duvidar sobre sua opinião a 
meu respeito. Por exemplo, dei de encontro com ela em minha 
propriedade, logo após ter dado um mergulho no lago. Que opinião 
você acha que ela teria ao me ver aparecer de repente, vestido de 
maneira bem pouco formal e ensopado até a alma?

Seu primo emitiu uma sonora risada diante do relato e do estado 
deplorável de Darcy. 

– Não posso imaginar, embora deva ter sido um choque. O que mais?

– Georgiana e eu a convidamos e aos seus tios para jantarem 
conosco em Pemberley na noite seguinte. Ela cantou para nós e ... –
sua voz morreu e seu rosto cobriu-se de um ar sonhador ao se 
recordar da ocasião. Voltou ao presente assim que ouviu seu primo 
rir novamente.

– Não vou perguntar por que você parece estar revivendo uma 
preciosa lembrança. Se esse é o efeito que ela lhe causa, talvez na 
próxima vez que a veja eu lhe peça que toque para mim!

A última afirmação foi feita em tom de brincadeira, mas Darcy não 
acompanhou o primo em suas efusivas risadas. Sua expressão 
endureceu e ele fixou o olhar em seu primo.
Fitzwilliam parou e olhou para Darcy. 

– Eu disse alguma coisa que o ofendeu?

Tendo sido lembrado do que ele acreditava ser o sentimento de 
Elizabeth por Fitzwilliam, Darcy se pegou entre os ciúmes e a culpa 
que sentia por nutrir tal sentimento pelo primo. A raiva em seu rosto 
se esvaiu, sendo substituída por uma expressão de desespero e 
resignação.

Franzindo o cenho, o coronel perguntou qual era o problema. Como 
Darcy não respondia, Fitzwilliam replicou:

– Você não pode esconder de mim, Darcy. Alguma coisa sobre a srta. 
Bennet o abalou outra vez, tenho certeza. O que foi? Talvez eu possa 
ajudar.

Darcy deu uma risada amarga ao ouvir isso. 

– Duvido que você possa me ajudar a superar os ciúmes que tenho 



de você, Fitzwilliam.

Seu primo o encarou incrédulo. 

– Que diabos você quer dizer com isso?

– Quero dizer que estou completamente enciumado por você ter 
conquistado a afeição de Elizabeth.

Fitzwilliam o encarou confuso.

– A srta. Bennet tem afeição por mim? De onde você tirou uma idéia 
tão absurda?

Darcy parou e pensou. 

– Ela pareceu gostar muito da sua companhia em Rosings. Quando 
falei com a srta. Lucas, ela me disse que tinha esperança que vocês 
dois se casassem.

– Esses não é um argumento sólido, Darcy.

– Você nega que a ama? – ele lançou a questão.

– Sim.– O coronel se levantou e olhou Darcy direto nos olhos. –
Embora eu estivesse perfeitamente disposto a prolongar nosso 
contato se ela o quisesse, os sinais foram claros de que ela não tinha 
a mínima intenção de levar nosso relacionamento além de uma mera 
amizade, e eu respeito essa decisão. Nós apreciamos a companhia 
um do outro, isso é verdade, mas seus ciúmes o estão levando a 
imaginar situações que não existem.

Foi a vez de Darcy encará-lo.

– Tem certeza?

– Claro, seu tolo cego. A princípio eu mesmo pensei que ela estava 
apaixonada por você, até que minha cuidadosa observação me 
fizesse pensar o contrário, pois cada vez que conversávamos ela só 
falava de você. – Fitzwilliam começou a rir outra vez. – A srta. Lucas 
espera demais e é um tanto inocente quanto aos caminhos do amor. 
A srta. Bennet e eu não somos mais que amigos. Todas as suas 
suspeitas são inteiramente infundadas e você está tirando conclusões 
precipitadas.

– Estou?

– Está. – Seu primo voltou a sentar-se e serviu-se de uma taça de 



vinho, esquecendo o jogo. – Você acha que ela não poderia amá-lo e 
por isso tenta encontrar razões que provem que a srta. Elizabeth 
Bennet dedica sua afeição a outros que você acha mais merecedores 
do amor dela.

– Você está insinuando que estou diminuindo meu próprio valor? –
perguntou Darcy com raiva e incredulidade.

– É precisamente o que quero dizer. Você já se acostumou a sentir 
pena de si mesmo e está criando razões para prolongar sua própria 
tortura.

– E por que eu haveria de querer fazer isso? – indagou Darcy.

– Você fere a si mesmo porque acha que é o que merece. Antes, seu 
orgulho o fazia pensar que estava sempre certo, mas agora é o 
oposto. Você acha que merece ser punido por ter magoado um 
amigo, a irmã da sua amada e a própria srta. Bennet. Como posso 
convencê-lo de que você já sofreu o bastante? Por que você tem que 
machucar a si mesmo?

Darcy olhava para Fitzwilliam, admirado com o discernimento do 
primo.

Será verdade? Minhas suspeitas são apenas fruto da minha 
imaginação?

Meditou com cuidado sobre quando e porque ele havia acreditado que 
Elizabeth estava apaixonada por Fitzwilliam. Pensando bem, ele havia 
realmente tirado conclusões precipitadas.

Um sentimento de profundo alívio o envolveu. Não teria que competir 
com o primo pelo amor de Elizabeth. Mas isso não significava 
automaticamente que ela o amava, que era exatamente o que ele 
tanto desejava.

– O que você decide, homem? É assim tão difícil de acreditar que a 
srta. Bennet possa amá-lo? – perguntou Fitzwilliam. Darcy balançou a 
cabeça vagarosamente.

– Concordo que estou criando idéias fantásticas a partir da minha 
própria imaginação, mas não posso concordar com você que a srta. 
Bennet me ame. Acho isso impossível.

Fitzwilliam suspirou e disse – Acredite no que você quiser. Não vejo a 
srta. Bennet desde Rosings, portanto não posso presumir que 
conheça seus sentimentos a esta altura dos acontecimentos. Mas 
conheço os seus e os meus. Não há com o que se preocupar; entenda 



que não existe nada entre mim e a sua srta. Bennet. 

Darcy mostrou um sorriso triste. 

– Ela não é a minha srta. Bennet.

CAPÍTULO 51

Os dois primos tomavam o café da manhã em silêncio quando o 
correio chegou. Darcy observou uma carta que destacava um selo 
muito familiar. Imediatamente tomou a carta nas mãos, expressando 
um agradecimento ao mordomo e a abriu.

– De quem é? – perguntou o cel. Fitzwilliam, curioso.

– Bingley. Creio que traz a notícia que espero há algum tempo –
redargüiu Darcy, com os olhos já devorando a breve missiva. 
Tentando compreender a escrita quase ilegível cheia de borrões, 
Darcy leu em voz alta.

Meu caro amigo,

Tenho notícias maravilhosas! Minha querida Jane aceitou ser minha 
esposa. Já estamos noivos há alguns dias e peço-lhe perdão por ser 
tão relapso e demorar a lhe enviar as boas novas. Tenho estado feliz 
demais para escrever.

Eu não poderia estar mais contente. Visito a família Bennet 
diariamente e nas raras ocasiões em que me vejo impossibilitado de 
passar algum tempo com Jane, converso com minha futura irmã, 
Elizabeth. A sra. Bennet está exultante e o sr. Bennet compartilha tal 
sentimento, embora de maneira menos verbal. Minha própria 
felicidade estará completa quando você retornar a Netherfield. A 
cerimônia de casamento será em dezembro e espero sinceramente 
que você seja meu padrinho. Só tenho dúvidas a respeito de uma 
coisa: como darei a notícia às minhas irmãs? Você não imagina 
quantas cartas já comecei e joguei fora. Sei que elas não aprovarão 
meu noivado, mas sejam quais forem os sentimentos delas, não 
desistirei de Jane. Caroline e Louisa terão que se controlar e aceitar 
minha amada Jane como sua irmã.

Tenho que concluir, pois estou saindo para Longbourn.

Atenciosamente, etc.

– Ótimas notícias realmente! – exclamou o cel Fitzwilliam. – Pelo que 



ouvi dizer, creio que Bingley e a srta. Bennet terão um casamento 
exemplar.

– Você não está enganado em sua estimativa – respondeu Darcy, 
depositando a carta sobre a mesa. – Não há mulher mais perfeita 
para Bingley. Tem um temperamento doce e a beleza de um anjo.

– Embora eu tenha certeza de que, para você, a irmã é uma deusa –
riu Fitzwilliam.

Darcy sorriu, mas não respondeu às palavras do primo. Levantou-se 
para sair, mas seu primo o impediu. Suas feições normalmente 
joviais estavam sérias.

– Acho que devo confessar-lhe algo, Darcy – ele disse.

Darcy sentou-se outra vez. 

– O que é?

Richard Fitzwilliam suspirou e desviou o olhar. 

– Eu percebi que talvez o que falamos ontem à noite não tenha sido 
inteiramente culpa sua.

Darcy contraiu o cenho, sem entender. O coronel prosseguiu.

– Ao ver que você sentia uma grande afeição pela srta. Bennet, 
talvez eu tenha sido propositalmente atencioso com ela. Devo admitir 
que me diverti com a sua inveja – é realmente raro eu me ver em 
situação de vantagem em relação a você, mas eu nunca teria 
continuado com tal atividade se eu soubesse que estava lhe causando 
tanta dor. Eu não tinha certeza do quão profundos seus sentimentos 
eram naquele ponto e talvez eu tenha prolongado por demais minhas 
atenções para com a srta. Bennet.

Diante da expressão de Darcy, Fitzwilliam disse:

– Peço desculpas, Darcy. Foi um grande erro de minha parte brincar 
com seus sentimentos daquela maneira. Você me perdoa?

Darcy o encarou por uns instantes. Ele queria sentir raiva de seu 
primo, mas a raiva não aflorou. Em vez disso, ele sorriu. 

– Claro. Mas se você fizer isso de novo serei obrigado a puni-lo –
disse num tom de jocosa severidade.

Fitzwilliam sorriu aliviado e estendeu a mão. Apertaram-se as mãos e 



Darcy levantou-se. 

– Não tenho por que condená-lo. Somos mortais e, portanto, falíveis 
e a srta. Bennet é a mulher mais atraente do mundo. Mas agora 
tenho que ir.

– Aonde você vai?

– Negócios, e tenho que visitar uns conhecidos.

– E quem são eles?

– Sr. e sra. Gardiner, da rua Gracechurch. São os tios da srta. 
Bennet.

_______________________

A carruagem viajava num ritmo tranqüilo, o que permitiu a Darcy 
muito tempo para pensar.A confissão do cel. Fitzwilliam o 
surpreendera. Darcy não estivera completamente enganado em suas 
suspeitas quanto à atração de seu primo por Elizabeth. Sua 
observação fora de certa forma correta.

Começou a se preocupar novamente sobre a ligação entre seu primo 
e Elizabeth, mas logo sorriu e meneou a cabeça.

Será que não consigo confiar na palavra de meu próprio primo? 
Fitzwilliam nunca me magoaria intencionalmente. Ele sabe o que 
sinto por Elizabeth.

Mas ele não estivera totalmente enganado sobre o coronel e 
Elizabeth. De certa forma esse fato aumentara sua confiança em si 
mesmo e em seus julgamentos.
Estava começando a confiar em si mesmo outra vez.

A essa altura a carruagem chegou na residência dos Gardiner. Darcy 
saiu, subiu os degraus da entrada e bateu à porta. A criada a abriu 
com evidente surpresa estampada em seu rosto. Darcy pediu à moça 
que o anunciasse e esperou no hall enquanto ela o fazia. Os Gardiner 
ficaram igualmente surpresos com a visita, mas o cumprimentaram 
de maneira afetuosa.

– Sr. Darcy, que prazer inesperado. Como tem passado? – perguntou 
o Sr. Gardiner, apertando sua mão.

– Muito bem, e a senhora, sra. Gardiner? – indagou Darcy



– Estou muito bem, obrigada – ela disse.

Atrás dela Darcy pode ver seus quatro filhos. Alice e Kate o saudaram 
com uma mesura enquanto William e Robert o faziam com um aceno 
de cabeça. Ele cumprimentou cada uma das crianças.

– Vão brincar, mas não façam barulho, queridos – instruiu-os o sr. 
Gardiner. Indicou com um gesto para que Darcy se sentasse e ele e a 
esposa se sentaram à sua frente.

– O que o traz aqui? – perguntou a sra. Gardiner.

Darcy olhou ao redor. Notou que William estava sentado no canto, 
construindo outra torre com seus blocos. Pelo que podia ver, o garoto 
havia progredido em sua arquitetura, pois a torre era mais complexa 
que a que vira em sua visita anterior, e mesmo assim muito estável.

– Já estou em Londres há alguns dias. Tenho negócios a resolver, 
mas achei que poderia lhes fazer uma visita antes – ele respondeu 
com a atenção novamente voltada à conversa. – Acabei de receber a 
notícia de que meu amigo, o sr. Bingley, está noivo de sua sobrinha, 
Jane Bennet.

– Ah sim – sorriu o sr. Gardiner. – Jane e minha irmã me escreveram 
logo após o evento. O sr. Bingley, pelo que pude perceber em nosso 
breve encontro no último verão, é um bom homem e realmente fará 
Jane muito feliz.

– E acredito que a srta. Bennet fará Bingley muito feliz. Não posso 
imaginar uma companheira melhor para meu amigo.

– Há tempos já se podia prever – disse a sra. Gardiner. – Quando 
vocês partiram de Netherfield no último inverno, Jane ficou desolada, 
mas tudo está bem agora.

Darcy sentiu uma pontada de culpa com a lembrança de sua 
participação no plano para enganar Bingley, mas isso logo passou. 
Como dissera a sra. Gardiner, agora tudo estava bem.

– O senhor irá ao casamento, sr. Darcy? – indagou o sr. Gardiner.

– Sim, irei. Creio que Bingley disse que a cerimônia será em 
dezembro.

O sr. Gardiner assentiu. 

– Isso mesmo. Minha irmã já está providenciando o vestido de Jane e 



sua carta estava cheia de alegria por ter uma segunda filha se 
casando.

– Pense na felicidade dela quando Lizzy, Mary e Kitty também se 
casarem – disse a sra. Gardiner.

– Imagine o orgulho e a alegria de Fanny no dia em que sua última 
filha se casar – riu o sr. Gardiner.

– Um orgulho bem compreensível, eu diria – disse Darcy.

– Sim, será. Mas por enquanto isso é parte do futuro, embora eu 
espere que não muito distante. E quanto ao senhor, sr. Darcy? Como 
está sua irmã?

– Ela está em Pemberley no momento, com a sra. Annesley. O senhor 
tem que voltar à minha propriedade. Me daria enorme prazer ter sua 
família em Pemberley. – Darcy sorriu com o duplo sentido da própria 
afirmação.

– Ficaríamos encantados se as circunstâncias nos permitissem voltar 
a Pemberley num breve futuro – disse a sra. Gardiner com um 
sentido subliminar que não escapou à observação de Darcy.

Agradava-lhe saber que os Gardiner aprovariam o casamento dele 
com Elizabeth. Embora os pais de Elizabeth pudessem não gostar 
dele, os pais espirituais dela pareciam gostar.

Mas ela não é minha esposa e não creio que haja a possibilidade que 
isso aconteça, embora seja esse o meu desejo há tanto tempo.

Logo passaram a falar de outros assuntos, mas a visita de Darcy não 
se prolongou muito depois disso.

– Preciso ir agora, mas espero ter o prazer de sua companhia em 
breve novamente – disse Darcy apertando a mão do sr. Gardiner.

– O senhor gostaria de vir jantar conosco um dia destes? – convidou 
a sra. Gardiner.

Darcy sorriu. Era uma idéia muito agradável.

– Ficaria encantado.

– Depois de amanhã seria conveniente para o senhor?

– Sim, seria.



CAPÍTULO 52

Era domingo e a norma era que Darcy e Fitzwilliam fossem à igreja.

– Então você vai jantar na casa deles amanhã? – perguntou o coronel 
enquanto tomavam seus assentos.

– Vou. Você pode passar sem minha companhia por uma noite –
disse Darcy.

O ofício começou. Ao baixar a cabeça para orar, Darcy se viu com o 
pensamento disperso, o que não lhe acontecia normalmente durante 
os ofícios religiosos. Seus pensamentos estavam, como de costume 
agora, centrados em Elizabeth.

Embora o deixasse feliz, a notícia do noivado de Bingley e Jane 
também o deprimia. Seu amigo encontrara alguém com quem 
compartilhar a vida, enquanto ele permanecia só. 

Olhou na direção de um banco do outro lado do corredor central onde 
um jovem casal dividia o livro de cantos, de mãos dadas. Voltou os 
olhos para o próprio livro, ouvindo a voz do primo, mas sem cantar. 
Como desejava que Elizabeth estivesse ali com ele, uma esposa que 
fosse não só amante, mas também sua amiga, companheira, 
conselheira, alguém com quem dividir todos os aspectos de sua vida. 
Suspirou. Isto chamou a atenção de Fitzwilliam que o olhou com 
curiosidade. Darcy lhe deu um sorriso tranqüilizador e voltou sua 
atenção ao ofício.

“ Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não 
tiver amor, sou como o bronze que soa ou como o címbalo que 
retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos 
os mistérios e toda a ciência; mesmo que tivesse toda a fé a ponto de 
remover montanhas, se não tiver amor, não sou nada. Ainda que 
doasse todos os meus bens, e ainda que entregasse o meu corpo 
para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria.
O amor é paciente; o amor é bondoso; o amor não é invejoso ou 
ostensivo ou arrogante ou rude. Não busca seus próprios interesses, 
não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas 
se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, 
tudo suporta.
O amor jamais acabará. Mas as profecias desaparecerão; O dom das 
línguas cessará; o dom da ciência findará. Pois a nossa ciência é 
parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é 
perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava 
como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. 
Quando me tornei um adulto, acabei com minhas maneiras infantis. 



Pois hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então 
veremos face a face. Hoje conheço apenas em parte; então 
conhecerei por completo, como eu sou conhecido.
Por ora, subsistem a fé, a esperança e o amor, os três. Porém o 
maior deles é o amor.
(I Coríntios 13)
Esta é a palavra do Senhor. Amén.”

Darcy ouviu as palavras com o coração e a mente. Sentiu-se
revigorado e em paz.

CAPÍTULO 53

(Nota da autora: O capítulo 52 é o fim do orgulho e da arrogância de 
Darcy e de seus questionamentos e dúvidas sobre si mesmo. A partir 
deste capítulo, ele conhece mais sobre Elizabeth e caminha para o 
segundo pedido.)

Era noite de segunda-feira e Darcy hesitou por um momento antes de 
bater à porta dos Gardiner na Rua Gracechurch. Respirou fundo, 
fechou os olhos e sorriu ao ver o rosto de Elizabeth refletido à sua 
frente.

Esta noite estaria completa se ela também estivesse aqui, pensou 
melancólico.

Riu divertido com o pensamento e então revelou sua presença.

A criada abriu a porta e, vendo de quem se tratava, deixou-o entrar 
imediatamente. A família Gardiner logo apareceu e o cumprimentou 
efusivamente. Os adultos não demoraram a se envolver em 
agradável conversa enquanto as crianças se ocupavam de seus jogos.

– E como está hoje, Sr. Darcy? – perguntou a sra. Gardiner. – Espero 
que seus negócios não exijam muito do senhor.

– Na verdade, é bem o contrário – ele respondeu. – Resumem-se a 
algumas visitas ao meu advogado e ao banco e então estarei livre.

– Então por que decidiu ficar em Londres por tanto tempo? – indagou 
o sr. Gardiner. – A não ser que sua estada aqui seja também de lazer 
e não só a negócios.

– Meu primo, coronel Fitzwilliam também está na cidade e por isso 
prolonguei minha visita para passar algum tempo em sua companhia 
antes que sua licença termine – disse Darcy. Era verdade, embora 
tivesse decidido omitir a parte que envolvia Bingley. – Se fosse para 



me afastar por um tempo de meus negócios, eu certamente iria para 
Derbyshire. Acho muito mais agradável e repousante que Londres, 
que depois de um certo tempo acaba me parecendo um pouco 
limitada.

– Não posso discordar de tal avaliação – disse o sr. Gardiner. –
Felizmente temos a possibilidade de viajar a Hertfordshire com 
relativa freqüência e vez por outra podemos estender nossas 
jornadas, como no caso de nossa mais recente viagem com Elizabeth 
a Derbyshire onde tivemos o prazer de conhecê-lo.

– Eu ficaria encantado em recebê-los em Pemberley novamente.

– Talvez, quando as circunstâncias nos permitirem – respondeu a sra. 
Gardiner. – Não posso pensar num lugar mais perfeito para se visitar 
– ou morar, diga-se de passagem – que sua linda propriedade.

Darcy sorriu com o elogio e lhe agradeceu de forma bem modesta.

– Por que a modéstia? – ela o provocou. – Não digo mais do que a 
verdade. Pemberley é um lugar maravilhoso, e o sr. Gardiner e Lizzy 
têm a mesma opinião. Ela chegou a declarar que seria feliz se 
passasse o resto de sua vida em Derbyshire!

Saber que sua casa agradava tão profundamente à Elizabeth lhe dava 
muito prazer. Era uma pena que não fosse um lar compartilhado por 
ambos, pois a presença de Elizabeth em Derbyshire ou, mais 
especificamente, em Pemberley completaria a felicidade que ele já 
sentia sempre que estava em casa.

– Fico feliz em saber que a agrada, pois sua aprovação é tão rara que 
tem muito mais valor.

– Por que diz isso? – perguntou o sr. Gardiner.

Darcy sentiu-se embaraçado e tentou explicar. 

– Quero apenas dizer que ela é muito inteligente, e que talvez por 
isso seja mais crítica em relação a lugares e pessoas que sua irmã 
mais velha.

– Ah – exclamou o sr. Gardiner. – É fato que Lizzy tenha uma mente 
privilegiada, mas algumas vezes ela é muito precipitada ao julgar as 
pessoas. É muito inteligente, mas algumas vezes confia mais do que 
deveria em suas suposições. Mas – completou o sr. Gardiner – ela 
não é tão orgulhosa a ponto de não reconhecer os próprios erros. Ela 
perdoa e esquece quaisquer conflitos do passado.



– Sim, quando ela tem uma opinião formada a respeito de alguma 
pessoa, pode ser muito difícil de convencê-la do contrário – disse a 
sra. Gardiner. – Eu me lembro de quando conversei com Elizabeth 
sobre o sr. Wickham durante nossa visita a Longbourn no Natal. 
Naquela época as opiniões dela a respeito do sr. Wickham e a seu 
respeito, sr. Darcy, pareciam gravadas em pedra, mas quando ela se 
viu diante do próprio erro, não demorou a mudar de opinião.

– Embora ela zombe dos absurdos dos outros, Elizabeth leva muito a 
sério o poder que as pessoas têm sobre outras. Ela acredita que 
aqueles que têm poder estão numa posição de muita 
responsabilidade, e que se abusam de tal posição, não merecem os 
privilégios que mantêm, ou a felicidade. Quando o assunto é amor, 
ela pode não entregar seu coração com facilidade, mas quando o faz, 
tem uma grande capacidade afetiva.

– Sim. Me lembro de quando, no ano passado, ela caminhou três 
milhas até Netherfield para visitar a irmã que estava adoentada –
disse Darcy.

– Ah, sim. Seu espírito não pode ser controlado – disse o sr. 
Gardiner. – Sua vivacidade e presença de espírito encantam o 
coração de muitos homens – se ela corresponde a esses sentimentos 
já é uma outra questão. Jane pode ser doce como um anjo, mas Lizzy 
tem uma impetuosidade que a destaca de muitas das jovens de hoje.

Darcy ouviu tudo isto enlevado e manteve seus pensamentos em tais 
palavras durante todo o jantar, que logo foi anunciado.

Elizabeth tinha certamente uma daquelas personalidades complexas 
sobre as quais haviam conversado muito tempo atrás, mas essas 
complexidades se mostravam cada vez mais compreensíveis para ele.

Que relacionamento teremos agora? ele se perguntava.

Novamente passou algum tempo com o sr. Gardiner em seu 
escritório.

– Obrigado pelo empréstimo – disse Darcy, entregando ao sr. 
Gardiner o livro que emprestara.

– Não há de quê – redargüiu o sr. Gardiner, colocando-o de volta na 
prateleira. – Gostou do livro?

Darcy assentiu.

– Então o senhor e minha sobrinha têm muito em comum, pois ela 
também gostou imensamente.



Sem saber como responder a isso, Darcy apenas completou, 
“Obrigado.”

Talvez percebendo seu desconforto, o sr. Gardiner mudou de assunto 
e falaram por muito tempo sobre pesca e livros. 

Mais tarde, ao deixar o escritório, o sr. Gardiner declarou:

– Sr. Darcy, espero que o senhor não me ache muito ousado se eu 
lhe disser um provérbio que ouvi uma vez.

Curioso, Darcy perguntou qual era.

– Uma corte difícil resulta em um casamento sólido.

Ao ouvir o ditado, Darcy sorriu.

– Obrigado. São palavras bem-vindas.

A sra. Gardiner veio despedir-se dele.

– Foi um prazer, como sempre, sr. Darcy.

– Igualmente, sra. Gardiner. Espero que nos encontremos novamente 
em breve.

– Nós o veremos no casamento do sr. Bingley e Jane? – perguntou o 
sr. Gardiner.

– Naturalmente! – disse Darcy sorrindo.– Eu não o perderia por nada.

Após prolongada despedida, ele partiu, notando uma torre de blocos 
escondida em um canto. Apesar de uma boneca apoiar seu peso 
contra a torre, esta não ruiu.

Ele ponderou sobre o que havia ouvido e observado nesta 
esclarecedora visita aos Gardiner.

Eu exerço poder sobre muitos, mas só ela exerce poder sobre mim.
Darcy sorriu. Não gostaria que fosse diferente.

CAPÍTULO 54

Talvez o coronel pudesse ler sua mente, ou talvez fosse sua postura 
em frente à janela que alertara seu primo sobre seu desconforto. O 
que quer que fosse, alguma coisa delatara a perturbação de Darcy, 



fazendo com que seu primo logo lhe perguntasse.

– No que está pensando? Não se divertiu ontem à noite no jantar 
com os tios da srta. Bennet?

Darcy desviou o olhar de sua inconsciente observação do mundo 
exterior.

– Perspicaz como sempre, Fitzwilliam – ele respondeu. – Gostei muito 
da visita. Não é isso o que está me perturbando.

– Então o que é?

Darcy respirou fundo e se sentou. 

– Estou confuso – admitiu. – Sei que é impossível que a srta. Bennet 
me ame, mas os tios dela parecem apoiar a idéia de que eu me case 
com ela.

– E como eles sabem? Você praticamente escondeu seus sentimentos 
de mim e de Georgiana, impossível que os tenha confidenciado a 
duas pessoas relativamente estranhas.

– Os Gardiner são pessoas muito perspicazes. Não me surpreende 
que eles tenham percebido o que sinto.

O cel. Fitzwilliam pensou por um momento. 

– Talvez você deva encarar o apoio deles como um bom sinal. Tenho 
certeza de que eles conhecem os sentimentos de Elizabeth em 
relação a você.

– Gostaria de poder encarar dessa forma – disse Darcy. – Mas eles 
apenas insinuaram vagamente, não disseram nada concreto.

– Darcy, tem certeza de que quer fazer nova proposta de casamento 
à srta. Bennet? – perguntou o coronel sério.

– Por que pergunta?

– Não quero ser pessimista, mas e se ela o recusar uma segunda 
vez? Lidar com seu coração partido durante meses depois do episódio 
em Kent já foi difícil. Não quero nem imaginar o que aconteceria se 
você se desapontasse outra vez.

– Você acredita que ela ainda não sente nada por mim?

– Não tenho nenhuma opinião formada no momento, já que não 



tenho nenhuma informação, com exceção do que aconteceu em Kent 
e o que se passou a seguir. Só estou sendo realista. Há outras 
questões, no entanto. O sr. Wickham está casado com a irmã mais 
nova da srta. Elizabeth, não está?

– Sim... – respondeu Darcy hesitante.

– Você está disposto a se ligar a ele definitivamente?

Darcy meditou. Wickham era talvez a única pessoa no mundo que 
Darcy odiava. Nunca tivera sentimentos tão intensos em relação a 
alguém, exceto a Elizabeth que se situava no outro extremo de sua 
gama emocional.

Percebeu que no caso de ele se casar com Elizabeth, Wickham estaria 
ligado a ele da maneira mais próxima possível, como cunhado. O 
parentesco que Darcy impedira por pouco dois verões atrás se 
efetivaria. Poderia ignorar esse fato casando-se com Elizabeth?

E por que eu deveria me preocupar com isso? Quando crianças, já 
éramos como irmãos mesmo que não de nome e de sangue. Como 
adultos essa ligação pode não me agradar, mas não preciso manter 
contato com ele. Se eu me cassasse com Elizabeth, ele se tornaria 
meu cunhado, mas eu teria Elizabeth a meu lado. Isso é tudo o que 
importa.

– Sim, posso aceitar isso. Você tem alguma objeção?

– Nenhuma. Se você a ama, então fico perfeitamente satisfeito. Mas 
me diga com sinceridade, você está considerando seriamente fazer-
lhe uma segunda proposta de casamento?

Darcy suspirou. 

– Eu não sei. Eu... – As palavras lhe faltaram.

– Você ainda a ama.

– Sim. Ela domina todos os meus pensamentos, em todos os 
momentos. Na verdade, é muito irônico – disse Darcy, com um breve 
sorriso. – A única mulher com quem posso me imaginar casado, é a 
única que não posso ter.

Seu primo o olhou com comiseração e surpresa.

– Não paro de me surpreender com a mudança que a srta. Bennet 
causou em você. Antes seria inimaginável que você se abrisse e 
falasse de seus mais profundos sentimentos até mesmo para seus 



parentes mais próximos. Você nunca engoliria seu orgulho, admitiria 
suas falhas e erros, nem permitiria que qualquer outra pessoa tirasse 
de você o peso da responsabilidade. – Cel. Fitzwilliam. sorriu. – Eu 
espero sinceramente que esta mudança não seja em vão. Desejo 
fervorosamente vê-lo feliz.

Darcy balançou a cabeça. 

– Mas eu não sei quais são os sentimentos dela por mim. Eles se 
alteraram tão drasticamente durante todo o tempo em que tivemos 
contato. Se eu soubesse que ela me ama, correria até Hertfordshire 
agora mesmo. Se eu soubesse que ela me ama, por mim mesmo, 
então não teria escrúpulos em fazer-lhe uma segunda proposta.

Ele se levantou e foi olhar pela janela novamente.

– Mas eu não sei. Quisera soubesse. Evitaria muitas noites de 
insônia.

CAPÍTULO 55

Aquela era uma tranqüila noite em Londres. O cel. Fitzwilliam saíra 
para jantar com alguns de seus amigos e Darcy se encontrava só em 
sua biblioteca, lendo. Mas a calma foi maculada pelo som de uma 
carruagem que parava em frente à mansão.

Com um suspiro, Darcy pôs seu livro de lado e se dirigiu à sala de 
visitas para encontrar o inesperado visitante.

O criado entrou e anunciou, “Lady Catherine de Bourgh, senhor.”

Darcy mal teve tempo de esconder sua surpresa quando sua tia 
invadiu a sala atrás do criado. Sua expressão era soturna e severa, o 
que logo colocou Darcy de guarda. O criado saiu, fechando a porta 
atrás de si.

Ele sabia bem que a tia raramente vinha à cidade, preferindo 
permanecer em Rosings. O que quer que a tivesse trazido a Londres 
nesta época do ano era certamente de grande importância.

– Lady Catherine, que prazer inesperado...

– Podemos dispensar as formalidades, sobrinho – ela disse ríspida, 
interrompendo-o – Estou aqui para salvá-lo, talvez de si mesmo.

Darcy permaneceu calado, sua perplexidade aumentando a cada 
minuto. Sem esperar por um convite, lady Catherine se sentou, 



indicando a Darcy que o fizesse também. Ele o fez, mantendo seu 
semblante controlado enquanto seus pensamentos corriam, tentando 
encontrar uma razão para a visita e as maneiras bruscas da tia.

Que diabos está acontecendo?

– Quais são os seus deveres? – inquiriu Lady Catherine.

– Como? – perguntou Darcy desarmado pela inesperada questão.

– Quais são os seus deveres? No que consistem? – ela perguntou 
impaciente.

Darcy ficou ainda mais confuso quanto à direção que a conversa 
estava tomando. Tentou formular uma resposta apropriada, ainda 
que honesta.

Lady Catherine continuou ao ver que Darcy não falava. 

– O que você acha importante? As obrigações em relação à nossa 
família, a honra de nossa família? Ou pretende colocar seus próprios 
interesses em primeiro lugar?

– O que a senhora quer dizer? Do que está falando? – perguntou 
Darcy.

– Me refiro ao que espero sinceramente que sejam apenas rumores 
maldosos sobre seu suposto iminente noivado com a srta. Elizabeth 
Bennet.

O choque de Darcy foi imenso, mas ainda assim ele não o 
demonstrou.

– Tenho certeza de que é uma mentira escandalosa, habilmente 
espalhada pelos próprios Bennets. Mas todo rumor tem seu 
fundamento. Você tem alguma afeição por ela? – ela perguntou 
autoritariamente.

Ele não tinha idéia de como responder. De maneira alguma 
responderia honestamente, mesmo sendo contra seus princípios 
faltar com a verdade.

Cautelosamente, ele disse:

– Ela faz parte do meu círculo de amizades.

Isto não satisfez a senhora.



– Mas você tem algum sentimento por ela além de mera amizade? –
ela o pressionou.

Ela não tem o direito de se intrometer dessa forma na minha vida!

– O que quer que eu sinta pela srta. Bennet não lhe diz respeito! –
ele devolveu o ataque.

– É claro que me diz respeito – respondeu lady Catherine, com a voz 
alterada. – Como sua tia e futura sogra, eu tenho o direito de saber!

Darcy suspirou. Já havia alguns anos, desde que ele atingira a 
maioridade, que lady Catherine o pressionava para casar-se com a 
filha dela, e todo esse tempo Darcy evitara confrontar-se com a tia 
quanto a não querer se casar com a srta. Anne de Bourgh. Era 
chegada a hora de fazê-lo.

Lady Catherine continuou com sua maneira bombástica de se 
expressar. 

– Você está para se comprometer com Anne – eu devo tomar minhas 
precauções para que nada nem ninguém interfira nessa união!

– Com todo o respeito que lhe devo, senhora, eu não tenho intenção 
alguma de me casar com Anne.

Esta afirmação expressa em tom de tranqüilidade emudeceu lady
Catherine, pelo choque. Darcy ironicamente pensou que talvez nunca 
tivesse passado pela cabeça da tia que ele não desejava se casar com 
sua filha, a herdeira de Rosings Park.

Por fim ela questionou.

– E por que não?

– Porque eu não a amo.

– Amor? – ela bradou. – E o que o amor tem a ver com isto? É com o 
futuro de Rosings e Pemberley que me preocupo!

– Eu me recuso a me casar com qualquer mulher que eu não ame –
replicou Darcy, tentando se controlar.

– E se não for com Anne, com quem seria? Srta. Eliza Bennet?

Por que ela insiste em falar sobre Elizabeth? pensou Darcy.



– Seja qual for a minha escolha para esposa, será exatamente isso –
minha escolha.

Horrorizada com o que acabara de ouvir, lady Catherine disse:

– Já se esqueceu de suas obrigações para com Anne, comigo – e com 
sua mãe?

– Minha mãe gostaria que eu honrasse minha família, mas também 
que me mantivesse fiel ao meus próprios sentimentos.

– Você não pode ter as duas coisas – deve escolher entre a honra de 
sua família e os seus próprios desejos. Você só tem uma alternativa, 
e a honra e o decoro exigem que você siga os desejos de sua família!

– E se for possível? E se de alguma forma eu puder me manter fiel a 
ambos, meu dever e meu desejo?

– Esse é o discurso dos sonhadores – creia-me quando lhe digo isto.

Ela lhe deu as costas com uma expressão de dor e pesar 
ensombrando seu severo semblante. Mas durou pouco, ela logo 
recobrou o controle e disse:

– Darcy, eu o proíbo de provocar sua própria desgraça, prendendo-se 
em um compromisso com essa moça! Prometa-me que nunca agirá 
de forma tão impetuosa e irresponsável!

– Eu não lhe farei nenhuma promessa desse tipo – ele respondeu 
desafiante.

– Sinto muito constatar que você já está sofrendo influência dela. 
Aquela menina obstinada me disse exatamente essas palavras.

Darcy encarou a tia. Lady Catherine havia falado com Elizabeth?

– Quando ela falou com a senhora? – perguntou com urgência.

– Eu a vi esta manhã quando fui a Hertfordshire para informá-la de 
que falo por toda a família quando digo que não aprovo um 
casamento entre vocês.

Tia Catherine foi a Hertfordshire?Ela conversou com Elizabeth? Sua 
imaginação disparou toda sorte de possibilidades do que elas teriam 
falado e de como lady Catherine teria tratado Elizabeth.

– O que exatamente a senhora disse a ela? – ele indagou.



– Ela não foi nem um pouco razoável. Não me deu nenhuma resposta 
clara. Foi impertinente e terrivelmente rude. Finalmente, depois de eu 
pressioná-la muito, ela me revelou que vocês não estavam noivos. –
Lady Catherine aproximou-se dele e sua voz assumiu um tom 
suplicante. – Eu apelo para que você a esqueça, resista aos seus 
truques de sedução e se lembre de seus deveres, sua honra, sua 
família. 

Darcy se sentou, aturdido com as palavras da tia. Seu silêncio e 
expressão de choque persuadiram lady Catherine de que ele estava 
recobrando sua sensatez. Sentindo-se em vantagem, ela disse com 
condescendência:

– Além disso, há um outro detalhe, sobrinho.

– E o que é? – ele perguntou desconfiado.

– Sinto dizer que o objeto de sua paixão não corresponde à sua 
suposta afeição.

Um sentimento de desânimo começou a tomar seu coração, apesar 
de se mostrar quase desafiador ao perguntar:

– E como a senhora sabe?

– Uma das afirmações que ela fez durante nossa conversa foi, “a 
esposa do Sr. Darcy estará em uma posição tão privilegiada e terá 
motivos tão extraordinários de felicidade que, em última análise, não 
terá do que se arrepender”

Ao ver o olhar atordoado de Darcy, ela prosseguiu.

– Sinto muito, sobrinho, mas ela só está interessada em sua fortuna. 
Ela se recusou a me prometer que não assumiria um compromisso 
com você. Ela está decidida a conquistá-lo.

A descrença paralisou seu raciocínio. Sua felicidade? A esposa do sr. 
Darcy?

– Ela... ela se recusou a prometer-lhe isso?

– Sim. Você pode ver agora como sua natureza é mercenária? Eu 
disse a ela que para seu próprio bem ela não deveria deixar o círculo 
no qual foi criada. Sabe o que aquela menina descarada me disse? 
“Ele é um cavalheiro; eu sou filha de um cavalheiro – portanto, 
somos iguais.” Ela tem a audácia de comparar aquela infeliz família a 
que pertence com a nossa!



A expressão de choque no rosto de Darcy não desapareceu. As 
palavras que lady Catherine mencionara como tendo sido ditas por 
Elizabeth ecoavam em sua mente.

Ele é um cavalheiro...

Lady Catherine sorriu. 

– Sinto muito ser a portadora de tais notícias, mas espero que eu lhe 
tenha aberto os olhos para os verdadeiros sentimentos da srta. 
Elizabeth Bennet.

Seu raciocínio finalmente começou a voltar ao normal. Tudo o que 
lady Catherine lhe dissera começou a se transformar num 
pensamento lógico, numa idéia... e numa ponta de esperança.

Ele sorriu.

– Sim, abriu. E eu lhe agradeço.

Lady Catherine emitiu um sonoro suspiro de alívio. 

– Fico feliz em saber que você recuperou sua sensatez – ela declarou, 
levantando-se. Darcy também se levantou e a acompanhou até o 
hall. Fora, sua magnífica carruagem a aguardava. Ele avistou Anne 
em seu interior, com uma aparência infeliz e cansada.

Lady Catherine se voltou uma última vez. 

– Dever e desejo não podem se conciliar. Você só pode escolher um 
deles. A família e a honra sempre vêm em primeiro lugar. – Ela 
desceu os degraus e Darcy lhe estendeu a mão para ajudá-la a subir 
na carruagem. Ela se sentou ao lado de Anne, que sorriu 
compreensiva para Darcy. Enquanto o cocheiro se preparava para pôr 
a carruagem em movimento, lady Catherine disse – Venha a Rosings. 
Anne estará lá.

O cocheiro estalou o chicote e a carruagem deu uma guinada para 
frente. Darcy ficou ali, por algum tempo, olhando sem ver. Pouco 
depois voltou vagarosamente para dentro de casa.

Retornou à sua cadeira na biblioteca, mas não retomou o livro. Os 
acontecimentos dos últimos minutos o afligiam.

Por que ela não falou à lady Catherine de seu antagonismo por mim? 
Por que Elizabeth não admitiu que me detesta? Ele começou a 
ponderar, tentando colocar seus pensamentos em ordem. Ela admitiu 
isso na minha cara – por que não confirmou para minha tia?



‘Natureza mercenária...’ Lady Catherine obviamente pensa que 
Elizabeth está atrás de minha fortuna, mas eu sei que não é verdade. 
Se ela cobiçasse meu dinheiro, teria me aceitado em abril.

Então, se não é isso, quais são os ‘motivos tão extraordinários de 
felicidade’ que a minha esposa teria?

Pensou sobre os bons casamentos que conhecia. O mais óbvio era o 
do sr e da sra. Gardiner. Embora não possuíssem a fortuna de Darcy, 
viviam contentes um com o outro.

Eles não têm uma grande fortuna – o que mais eles têm? 
Compreensão, respeito... amor.

Seu coração começou a bater um pouco mais rápido.

Será possível?

As palavras de Elizabeth ecoavam incessantemente.

‘Ele é um cavalheiro... portanto, somos iguais.’

Ela me vê como um cavalheiro? Será possível que os sentimentos 
dela sejam iguais aos meus? Ela se recusou a afirmar que não 
aceitaria um compromisso comigo – está deixando em aberto, caso 
eu faça uma segunda proposta.

Tudo o que lady Catherine lhe dissera parecia confirmar essa teoria.

Se ela realmente não me quisesse, teria feito a promessa à lady 
Catherine. Mas não a fez. E eu tampouco.

Poderia se atrever a ter esperanças?

CAPÍTULO 56

– Tia Catherine esteve aqui? – perguntou o cel. Fitzwilliam incrédulo.

Como o primo chegara muito tarde na noite anterior, Darcy não 
pudera informá-lo de seu encontro com lady Catherine até a manhã 
seguinte.

– Sim – respondeu Darcy.

– E para quê? – indagou Fitzwilliam.



Darcy respirou fundo. Ele próprio não podia acreditar nas implicações 
das palavras de lady Catherine.

– Você vai achar isto difícil de acreditar, mas parece que há rumores 
de que eu estou comprometido.

– Comprometido? – disse Fitzwilliam com uma risada. – E como foi 
que essa história surgiu?

– Não tenho idéia.

– E com quem você está supostamente comprometido?

Darcy encarou o primo fixamente.

– Com a srta. Elizabeth Bennet.

Fitzwilliam parou de rir. Vendo que ele nada falava, Darcy continuou.

– Não posso explicar como tal relato chegou aos ouvidos de lady
Catherine, mas a reação dela à notícia foi viajar a Hertfordshire e 
confrontar a srta. Bennet.

– Confrontar a srta. Bennet? – repetiu Fitzwilliam, com espanto.

– Sim, pois ela acredita que os rumores foram divulgados pela família 
Bennet e, possivelmente, criados por eles também. Eu sinceramente 
duvido da veracidade dessa teoria, pois conheço muito bem a opinião 
negativa que eles têm de mim. Mas a origem dos rumores pouco 
importa – foi o que lady Catherine disse a respeito da srta. Bennet 
que me surpreendeu.

O cel. Fitzwilliam o apressou para que contasse logo sua historia.

– Lady Catherine acredita que eu esteja apaixonado pela srta. Bennet 
e então tentou arrancar de mim uma promessa de nunca me casar 
com ela. É claro que eu me recusei a fazê-lo, mas então ela deixou 
escapar que a srta. Bennet também se recusara a fazer-lhe a mesma 
promessa.

As implicações de tal fato não passaram despercebidas ao primo de 
Darcy. Seus olhos se arregalaram e Darcy prosseguiu.

– Nossa tia acredita que a srta. Bennet é uma caçadora de fortuna, 
mas eu sei que isso não é verdade, do contrário ela teria aceitado 
minha proposta. Há outros detalhes interessantes também, primo. –
Sem poder mais se conter, Darcy ficou ligeiramente mais animado e 
atravessou a sala. – Ela mencionou várias afirmações de Elizabeth. 



Uma delas foi ‘Ele é um cavalheiro; eu sou a filha de um cavalheiro, 
portanto somos iguais.’ Você entende o significado disto, Fitzwilliam? 
– perguntou Darcy com fervor. – Você acha possível que Elizabeth me 
ame?

Fitzwilliam sorriu ao ver seu taciturno primo transformado no jovem 
de disposição mais ardente que ele conhecera quando mais novo. 

– Acalme-se, Darcy! – ele disse sorridente.

Quando Darcy se sentou numa cadeira à sua frente, foi a vez do 
coronel falar.

– Eu não sei o que pensar agora – ele começou. – Não vou especular 
sobre a possível veracidade do relato de tia Catherine, mas também 
não vou descartar essa possibilidade. No entanto, é necessário ter 
cautela. Lembre-se de que lady Catherine costuma ouvir somente o 
que quer ouvir.

– Mas se Elizabeth se recusou a prometer que nunca aceitaria uma 
proposta minha de casamento... – protestou Darcy.

– Sim, há esse detalhe – disse Fitzwilliam. – Esse fato significa muito. 
Se a informação de lady Catherine for correta, a srta. Bennet está 
abrindo a possibilidade de aceitar uma proposta sua. Imagino que 
lady Catherine não tenha ficado muito satisfeita com isso.

– Não, não ficou. Ficou ainda menos satisfeita quando eu lhe disse 
sem rodeios que não tinha a intenção de me casar com Anne.

O cel. Fitzwilliam não conteve o riso. 

– Coitada. Nossa tia não está se saindo muito bem como 
casamenteira. Ao invés de aproximá-lo de Anne, só conseguiu abrir 
novas possibilidades para você e a srta. Bennet.

– E serei eternamente grato a ela por isso. – Darcy olhou para o 
primo com ar suplicante. – Mas o que eu faço agora?

O cel. Fitzwilliam deu de ombros. 

– Por que você me pergunta? Não deveria perguntar ao seu coração?

Darcy não respondeu e se virou e se pôs a olhar para a estante, sem 
enxergá-la.

– Vou a Hertfordshire amanhã – ele disse pausadamente. – Bingley 
me espera em Netherfield no final da noite, mas suspeito que ele 



estará em Longbourn quando eu chegar.

O cel. Fitzwilliam assentiu encorajadoramente. 

– Ele visita os Bennet todos os dias. Talvez eu deva acompanhar 
Bingley e falar com ela? – perguntou esperançoso.

– Muito bem. E...?

– Não sei. O que devo dizer a ela?

Cel. Fitzwilliam sorriu. 

– Eu o aconselho a não repetir os mesmos erros de abril.

Darcy concordou com a cabeça. 

– Prefiro lidar com Wickham a passar por aquela experiência 
novamente. O que devo dizer a ela, primo?

– Diga-lhe a verdade.

– Como?

– Não é necessário fazer discursos floreados. Seja simples e fale com 
o coração e não com a razão.

– E digo-lhe o quê?

– Que você a ama.

Darcy abaixou a cabeça. 

– Como posso fazer isso parecer tão simples?

– E não é simples?

– Não.

– A vida raramente é simples, Darcy – disse Fitzwilliam solene. – Mas 
se você nunca se arriscar, nunca saberá o quão feliz pode ser.

Darcy levantou o olhar e sorriu para o primo.

– Você não é um soldado, Fitzwilliam – ele disse. – Você é um 
filósofo.

– Bem, aqui está mais um pouco de sabedoria: uma corte difícil 



resulta em um casamento sólido.

Darcy riu. 

– Já ouvi isso de outra pessoa. E não pode haver corte mais difícil 
que a minha.

– Então vamos, e prepare-se para a viagem de amanhã.

_______________________

Darcy deixou Londres na manhã seguinte. Cel. Fitzwilliam ficaria 
alguns dias a mais na cidade antes de também partir para seu 
regimento.

Ele estava inquieto, os pensamentos em constante movimento. 
Fitzwilliam notou, mas evitou comentar qualquer coisa a esse 
respeito.

– Faça uma boa viagem, Darcy – disse o coronel enquanto Darcy se 
preparava para partir. – E... boa sorte.

Darcy olhou para o primo, um homem que havia sido um de seus 
melhores amigos e que o apoiara nos piores momentos. Seria 
eternamente grato a ele, e Darcy esperava que na próxima vez que 
se encontrassem, ele tivesse notícias alegres para dar.

– Obrigado. Eu lhe darei notícias do que acontecer na primeira 
oportunidade.

Com isso, Darcy direcionou seu cavalo para fora de Londres e para a 
estrada que o levaria a Hertfordshire.

CAPÍTULO 57

O dia estava muito frio apesar do sol brilhante. O outono pintara as 
folhas em tons avermelhados e dourados, e logo seria inverno. Outro 
inverno, outro Natal, outro ano se acabando, outro ano por começar.

Mas talvez este ano concluísse mais um capítulo na vida de Darcy e 
iniciasse um novo.

Talvez.

Ele disse a si mesmo para não criar muitas expectativas. Mas era 



difícil. Nunca antes o cintilante sonho que acalentara por tantos 
meses – não, quase um ano – parecera tão próximo da realidade.

Darcy recordou-se da primeira vez que viajara por esta estrada, 
quase doze meses antes, procurando por Netherfield com Bingley. Ele 
sentia falta de alguma coisa em sua vida, então, mas não sabia de 
quê.

Ele sabia agora. A parte vazia da qual não se apercebera antes era 
solidão – e havia sido Elizabeth quem preenchera esse vazio.

E talvez ao fim desta viagem ele estaria completo.

Já podia avistar Netherfield através das árvores. Um pouco além 
ficava Longbourn. Não podia ver, mas podia imaginar.

O que estaria Elizabeth fazendo agora? Estaria com as irmãs ou 
sozinha? Estaria dentro de casa, talvez cantando ou lendo, ou fora, 
aproveitando a tarde de fim de outono?
Estaria pensando nele?

Darcy sorriu. No dia anterior ele descartaria esse pensamento por 
achá-lo fantasioso, mas agora...

Bem, melhor pensar nisso mais tarde.

Não havia ninguém para recebê-lo a não ser os criados. Bingley 
estava em Longbourn, na companhia de sua querida Jane e era 
improvável que retornasse antes do jantar.

Darcy ficou satisfeito por ter este momento de solidão antes de ver o 
amigo novamente.Tinha muito no que pensar e, após fazer sua 
refeição, dirigiu-se à negligenciada biblioteca e se sentou numa 
cadeira próxima à lareira acesa.

Não precisava temer o ressentimento de Bingley por sua confissão de 
dez dias atrás. Seu amigo tinha uma natureza muito generosa. 
Imaginou se Bingley já teria escrito às irmãs, contando-lhes sobre o 
noivado – e, se já o tiver feito, qual terá sido a reação delas à notícia.

Rememorou as esclarecedoras palavras de sua tia Catherine que lhe 
haviam dado tantas esperanças. Ela tinha a firme convicção de que 
dever e desejo não podiam andar juntos. Entretanto, Darcy pensava 
o oposto.

Darcy não se importava com o que a tia pensaria se... quando... se 
ele ficasse noivo de Elizabeth. Ele a amava e isso bastava. O 
casamento não era um jogo de lucros e perdas, mas ao pensar nisso, 



havia alguns aspectos que ele estivera considerando.

No aspecto social, sim, talvez o casamento dele com Elizabeth 
pudesse ser criticado por alguns. Havia muitas histórias de pessoas 
incapazes de se casar com o objeto de seu afeto por causa das 
simples, embora quase sagradas leis de divisão social. Mas Darcy 
sabia que ao se casar com Elizabeth estaria honrando seu dever para 
com sua família, já que desposaria uma mulher de família honrada 
que conquistaria o respeito, a admiração e até a afeição de toda a 
sua família e de seus conhecidos.

Mas não era só isso. Por tanto tempo ele se preocupara com o bem-
estar de outros, e com o bom estado de suas propriedades que não 
se dera conta do quanto estava perdendo. Sim, ele tinha família e 
amigos, mas pouquíssimos vínculos emocionais verdadeiros e 
próximos. Ele era emocionalmente muito fechado e, embora isso 
tivesse diminuído um pouco ultimamente, havia muito ainda a 
aprender sobre como aproveitar a vida.

Elizabeth tinha seu lado emocional tão aberto que o levara a agir 
contra sua própria vontade. Ela não tinha medo de declarar seus 
sentimentos a quem quer que fosse – fosse sua simpatia pelo sr. 
Wickham ou seu ódio por ele próprio, ela não hesitara em expor seus 
sentimentos. E quando mudaram,ela tampouco tivera vergonha de 
admitir seu erro.

Era isso o que ele precisava aprender e era com Elizabeth que queria 
fazê-lo.

Sua linha de raciocínio foi quebrada pela entrada de Bingley.

– Darcy? – ouviu seu amigo dizer.

– Sim, Bingley, estou aqui – respondeu Darcy, levantando-se da 
cadeira e apertando a mão do amigo. – Parabéns, Bingley, pelo seu 
noivado. – Sentou-se novamente.

Bingley também se sentou, com um largo sorriso estampado em seu 
rosto. 

– Obrigado, meu amigo. Eu não poderia estar mais feliz. Jane me 
ama tanto quanto eu a amo e preciso agradecer a você por ter-me 
feito saber.

– Mesmo depois de eu quase ter destruído suas esperanças?

– Ora, vamos, você não pode estar pensando que eu estou zangado 
com você! Você estava enganado e já reparou seu erro. Minhas irmãs 



também já me escreveram em resposta à missiva que eu lhes enviei 
com a notícia de meu noivado.

– E o que elas disseram?

– O que se poderia esperar – expressaram sua alegria pela futura 
irmã, mas pouco disseram sobre a participação delas no plano. Não 
creio que elas tenham coragem de confessar.

Darcy balançou a cabeça. 

– Acho que elas estão arrependidas e se sentem culpadas. Talvez 
venham a se confessar a você um dia, e se desculpem. Por enquanto, 
acho que elas temem a sua reação, como eu temi.

– Elas têm razão para isso. Você pelo menos estava enganado, 
enquanto Caroline e Louisa se esforçaram em magoá-la. Jane me 
contou que acreditava que eu me casaria com a sua irmã, informação 
que lhe foi dada por Caroline.

– Estou certo de que elas respeitarão a srta. Bennet no futuro.

– Com certeza. Não tolerarei qualquer forma de desrespeito da parte 
delas.

Os dois homens permaneceram sentados em silêncio enquanto o fogo 
da lareira minguava

– Você... você vai a Longbourn outra vez amanhã? – Darcy perguntou 
da maneira mais casual possível.

– Vou sim.

– Eu poderia acompanhá-lo?

Darcy lançou um rápido olhar ao amigo para ver se ele havia 
adivinhado seus motivos para se juntar a Bingley em sua visita diária. 
Entretanto, Bingley estava muito feliz para especular sobre o desejo 
de Darcy em acompanhá-lo, envolvido que estava, sem sombra de 
dúvida, em suas recordações de Jane.

– Claro!

Darcy suspirou aliviado e então respirou fundo várias vezes para 
regularizar seu batimento cardíaco. No dia seguinte ele veria 
Elizabeth.



CAPÍTULO 58

Para um observador casual pareceria que, dos dois cavalheiros, 
Bingley era o mais ansioso para chegar a Longbourn, mas alguém 
mais observador poderia discernir a inquietude de Darcy. Enquanto 
Bingley fora o primeiro a montar em seu cavalo, adiantando-se 
alguns passos no caminho em frente à mansão, pedindo ao amigo 
que se apressasse, fora Darcy quem estivera esperando por dez 
minutos do lado de fora do estábulo até que Bingley se juntasse a 
ele. Este breve momento de solidão e a lenta viagem até Longbourn 
que se seguiu deram a Darcy a oportunidade de meditar sobre o que 
diria quando se visse mais uma vez frente a frente com Elizabeth 
Bennet.

É claro que não repetiria as mesmas palavras de abril. Aquelas 
palavras haviam saído de sua mente e não de seu coração.

– Mas o que tanto o aflige, Darcy? – indagou Bingley ao notar que 
Darcy não pronunciara mais que dez palavras durante toda a manhã.

– Nada importante.

Darcy não podia se abrir com o amigo sobre suas esperanças e 
sonhos. E se Elizabeth o recusasse uma segunda vez? Não arruinaria 
a felicidade do amigo com notícias de sua própria desventura.

Mas e se ela aceitasse?

Darcy sorriu com o pensamento, mas humildemente negou com a 
cabeça. Não se deixaria levar por expectativas.

Para variar, não havia ninguém à janela esperando pela chegada 
deles. A família Bennet sem dúvida já se acostumara às visitas do sr. 
Bingley, embora não estivessem esperando que o sr. Darcy tivesse 
vindo também. A criada anunciou os dois cavalheiros e os 
encaminhou à sala de visitas onde as mulheres da família estavam 
sentadas. Darcy pode ver Jane, suas feições ainda mais belas com a 
chegada de Bingley, mas sua atenção se fixou imediatamente em 
Elizabeth.

Ela o olhou de relance, apreensiva, mas sem nenhum antagonismo. 
Ela não sorria e parecia incomodada com a presença de Darcy, 
embora talvez estivesse esperando que ele viesse.

Antes que a sra. Bennet pudesse falar, Bingley propôs que eles 
caminhassem. Quer ele soubesse das intenções do amigo ou, o que 
era mais provável, apenas quisesse ficar a sós com Jane, Darcy ficou 



contente com a sugestão de Bingley. Mas a felicidade de ter um 
momento de privacidade para falar com Elizabeth foi reduzida pela 
concordância da srta. Catherine em acompanhá-los no passeio. 
Mesmo assim, era melhor do que permanecer na casa, com a 
presença de tantas outras.

Tentando apaziguar o ritmo das batidas do próprio coração, Darcy se 
colocou inconscientemente ao lado de Elizabeth. Ela não lhe dirigiu o 
olhar, mas aceitou a posição de Darcy a seu lado. Sua irmã mais 
nova os seguia mais atrás enquanto Jane e Bingley, absortos em si 
mesmos, tomavam a dianteira. A estrada para Meryton não era longa 
o suficiente para pedir o uso de uma carruagem, mas era 
suficientemente longa para dar tempo a Darcy de organizar seus 
pensamentos e tomar uma resolução. Mas a presença da srta. 
Catherine o impediu de prosseguir com seu plano.

Não podia evitar lançar olhares à sua bela companheira de passeio. O 
chapéu dela escondia a maior parte de seu rosto e dos belos olhos 
que ele tanto admirava, mas os cachos escuros de Elizabeth 
escapavam pelos lados, fazendo Darcy desejar que ela tirasse o 
limitante chapéu e deixasse que seus cabelos experimentassem a 
liberdade de seu espírito. Numa das vezes seus olhos se encontraram 
com o da moça e ele logo os desviou para a estrada à sua frente.

Muito pouco foi dito por qualquer um dos três. Jane e Bingley agora 
já iam em grande vantagem à frente e não mais tinham noção do que 
se passava atrás deles. Darcy imaginou que a srta. Catherine tinha 
medo de falar enquanto Elizabeth se sentia muito desconfortável. Ele 
mesmo não conseguia dizer mais que monossílabos, envolvido em 
seus pensamentos sobre como formular seu pedido.

– Lizzy.

Darcy e Elizabeth se voltaram para a srta. Catherine Bennet com seus 
pensamentos já interrompidos.

– Você se importa se eu for ver Maria Lucas? – perguntou a garota.

O coração de Darcy acelerou com excitação e apreensão ao mesmo 
tempo. Elizabeth deu sua permissão e, em poucos minutos, os dois 
estavam sozinhos para continuar o passeio. Muito poderia ser dito 
num momento como esse, mas Darcy sentiu sua coragem fugir. Ele 
lhe pediria mais uma vez para ser sua esposa, mas antes que 
pudesse dizer uma palavra, Elizabeth falou.

– Sr. Darcy.

O cavalheiro a quem ela se dirigira se voltou para encarar Elizabeth 



com uma leve surpresa. A moça continuou.

– Sou uma criatura muito egoísta e para aliviar meus próprios 
sentimentos, não me importo se firo os seus. Não posso mais me 
abster de agradecer-lhe por sua bondade sem precedentes em 
relação à minha pobre irmã.

Darcy parou desnorteado, sem saber como Elizabeth ficara sabendo 
de sua participação no processo do casamento de Lydia.

– Desde que soube o que o senhor havia feito, tenho estado muito 
ansiosa para lhe dizer o quão agradecida estou. Se esse fato fosse 
conhecido pelo resto da família, eu teria mais que minha própria 
gratidão para expressar – disse Elizabeth num tom de voz nada 
calmo.

– Eu lamento profundamente – redargüiu Darcy num tom de surpresa 
e emoção – que a senhorita tenha sido informada de um fato que, se 
mal interpretado, poderia lhe causar constrangimento. Pensei que 
pudesse confiar na discrição da sra. Gardiner.

Mas era mais provável, Darcy percebeu, que tivesse sido a própria 
Lydia a delatar a sua ajuda, apesar de seus apelos. Mas isso não 
importava agora.

– Não culpe minha tia. Foi por uma leviandade de Lydia que fiquei 
sabendo que o senhor havia se envolvido no caso e, naturalmente, 
não sosseguei até ficar a par de todos os detalhes. Permita que eu 
lhe agradeça novamente, em nome de toda a minha família, a 
generosidade que o levou a ter todo esse trabalho e suportar tantas 
aflições só para conseguir encontrá-los.

– Se quiser me agradecer – respondeu Darcy pausadamente – faça-o 
apenas em seu próprio nome. Não tentarei negar que o desejo de lhe 
proporcionar felicidade tenha também contribuído para o que fiz. Mas 
sua família não me deve nada. Por mais que os respeite, creio que 
pensei apenas em você.

Ele falara. Havia chegado muito longe para parar agora. Ele ouviu 
com surpresa, choque ou alívio, não sabia bem, a respiração 
acelerada de Elizabeth. Darcy se voltou para olhá-la de frente e, 
inspirando profundamente, disse:

– Sei que é generosa demais para brincar com meus sentimentos. Se 
os seus sentimentos são ainda os mesmos de abril passado, diga-me 
de uma vez.

Elizabeth se virou e fixou seu olhar nos olhos de Darcy. Ele a olhou 



no fundo dos olhos e falou de coração.

– Minha afeição permanece inalterada, mas uma só palavra sua é 
suficiente para me fazer calar sobre este assunto para sempre.

Ele a amava muito para desejar que ela fosse infeliz só para atender 
a um desejo seu. Mas o futuro seria eternamente escuro e frio para 
ele se ela o recusasse outra vez.

Darcy não desviou o olhar, decidido a resolver o assunto.

– Meus sentimentos – disse Elizabeth pausadamente, sem olhar para 
ele – meus sentimentos são... tenho vergonha de lembrar o que eu 
disse então. Meus sentimentos são tão diferentes agora.

Darcy prendeu a respiração, esperando pelo golpe final.

– Na verdade – disse Elizabeth começando a mostrar um tímido 
sorriso e entrelaçando as mãos atrás de si – eles são... exatamente o 
oposto.

Súbita realização. Incrédula alegria. Qualquer que fosse a emoção 
imediata que Darcy sentiu após a declaração de Elizabeth de seu 
amor por ele, foi logo superada por tamanha felicidade como nunca 
sentira antes. Sem saber se seria muita audácia, Darcy alcançou a 
mão de Elizabeth e a segurou gentilmente.

– Obrigado – ele disse suavemente, sem jamais desviar o olhar 
enquanto levava a pequena mão aos lábios para beijá-la com amor. 
Ela corou e olhou para o chão.

– Não há nada que eu queira mais na vida do que o seu amor. E 
agora – disse Darcy – me sinto completo.

Ele não precisava dizer mais nada para fazê-la compreender o quanto 
ela era importante para ele. As palavras eram simples, mas 
expressavam tudo.

Aquele momento não poderia durar para sempre, mas o tempo não 
mais importava para Darcy. Eles retomaram a caminhada sem saber 
em que direção seguiam, o agradável desconforto de ambos 
impulsionando a conversa.

Sentindo que devia se desculpar com Elizabeth pelo comportamento 
da tia, Darcy falou primeiro. 

– Lady Catherine me contou sobre o encontro que tiveram. Pode-se 
dizer que a revelação dela surtiu o efeito contrário ao que ela 



esperava. Me proporcionou ter esperanças como eu jamais me 
permitira ter. Conheço o suficiente de seu caráter para ter certeza de 
que, se estivesse absoluta e irrevogavelmente decidida a não me 
aceitar, teria dito a lady Catherine franca e abertamente.

Ele ouviu o riso de Elizabeth a seu lado, a mão dela ainda contida na 
sua. 

– Sim, você conhece suficientemente a minha franqueza para 
acreditar que eu seria capaz disso. Depois de insultá-lo pessoalmente 
de forma tão abominável, eu não teria escrúpulos em fazê-lo diante 
de toda a sua família.

Darcy não a deixaria tomar para si a culpa de seus mal-entendidos do 
passado. 

– O que você disse sobre mim que eu não merecesse? – ele 
perguntou. – Pois embora suas acusações se baseassem em falsas 
premissas, meu comportamento em relação a você naquela época 
merecia a mais severa repreensão. Foi imperdoável. Não consigo 
recordá-lo sem horror.

– Não vamos discutir de quem foi a maior culpa da discórdia daquela 
noite – Elizabeth disse. – O comportamento de nenhum de nós foi 
irrepreensível, se examinarmos bem; mas desde então ambos 
progredimos em cortesia, espero.

Darcy riu do comentário. 

– Não posso me reconciliar tão facilmente comigo mesmo. A 
lembrança de tudo o que eu disse, de minha conduta, de minhas 
maneiras e expressões que usei é agora e tem sido há muitos meses 
inefavelmente dolorosa para mim. De sua repreensão, tão justa, eu 
nunca me esquecerei: ‘se o senhor tivesse agido de uma maneira 
mais digna de um cavalheiro.’ Foram essas as suas palavras. Você 
não sabe, não pode nem de longe imaginar, como elas me 
torturaram, embora somente depois de algum tempo, eu confesso, 
eu tenha sido suficientemente sensível para reconhecer-lhes a 
justiça.

Ele rememorou as conseqüências de sua primeira proposta, a 
maneira terrível com que se portara com seus amigos e sua família, e 
consigo mesmo. Mas seus amigos e sua família o compreenderam e 
ele estava grato que a lição não havia sido desperdiçada.

– Eu estava muito longe de presumir que elas lhe causariam uma 
impressão tão forte – respondeu Elizabeth. – Eu não tinha a mínima 
idéia de que elas haviam sido levadas dessa forma.



– Posso acreditar perfeitamente. Você me julgava desprovido de 
quaisquer sentimentos decentes, tenho certeza. Nunca me esquecerei 
da expressão em seu rosto quando me disse que eu não poderia ter-
me dirigido a você de nenhuma outra maneira que a convencesse a 
me aceitar.

– Ah, não repita o que eu disse então. Essas coisas não devem ser 
recordadas. Eu lhe asseguro que há muito tenho sentido extrema 
vergonha delas.

Darcy mencionou a carta que lhe enviara. 

– Queria saber – indagou ele – se a carta logo a fez ter um conceito 
melhor a meu respeito? Quando a leu, acreditou em seu conteúdo?

Elizabeth lhe explicou os efeitos que a sua carta havia produzido e 
como seus preconceitos iniciais haviam desaparecido gradualmente.

– Admito que, a princípio, não acreditei em uma só palavra. Eu não 
queria acreditar. No entanto, minha cegueira foi substituída pelo bom 
senso e me dei conta de que estivera completamente enganada em 
minhas suposições a seu respeito, sobre o sr.Wickham e tudo o mais.

– Eu sabia – prosseguiu Darcy – que o que estava lhe escrevendo iria 
magoá-la, mas era necessário. Espero que tenha destruído aquela 
carta. Há uma parte em especial, o início dela, que eu não gostaria 
que pudesse ser novamente lida por você. Lembro-me de certas 
expressões que poderiam fazê-la me odiar com razão.

Ele se retraiu ao se lembrar do quão presunçoso e arrogante era seu 
parágrafo inicial.

– A carta será queimada, se você acredita que isso seja essencial à 
preservação da minha estima. Porém, apesar de ambos termos 
motivos para acreditar que minhas opiniões não sejam totalmente
inalteráveis, não acredito que sejam tão facilmente influenciáveis 
como parece presumir – disse Elizabeth como uma leve censura.

– Quando escrevi aquela carta – explicou Darcy – eu acreditava estar 
perfeitamente calmo e frio, mas depois percebi que havia sido escrita 
em um estado de espírito de profunda amargura.

– Talvez no início houvesse amargura, mas não no final. A despedida 
é plena caridade. Mas não pense mais na carta. Os sentimentos de 
quem a escreveu e de quem a recebeu são agora tão diferentes do 
que eram que todas as circunstâncias dolorosas relativas a ela devem 
ser esquecidas. Você deve aprender um pouco da minha filosofia. 



Somente pense no passado quando a lembrança lhe der prazer.

Darcy sorriu, os últimos vestígios de culpa se esvaindo. Sim, ele 
aprenderia um pouco da filosofia de Elizabeth.

– Não posso dar-lhe crédito por uma filosofia desse tipo. As suas 
lembranças devem ser tão desprovidas de mácula que a satisfação 
causada por elas não depende de filosofia, mas provém da inocência. 
Não é o que acontece comigo. Interpõem-se lembranças dolorosas 
que não podem e nem devem ser repelidas. Durante toda a minha 
vida fui uma pessoa egoísta na prática, embora não em princípios. 
Quando criança fui ensinado a reconhecer o que era certo, mas não 
me ensinaram a corrigir meu temperamento. Deram-me bons 
princípios, mas me permitiram segui-los imbuído de orgulho e 
arrogância. Infelizmente, sendo filho único por muitos anos e único 
filho homem, fui mimado pelos meus pais que, embora fossem boas 
pessoas (principalmente meu pai, que era extremamente benevolente 
e amável), me permitiram, me encorajaram, praticamente me 
ensinaram a ser egoísta e consentido, a me importar apenas com os 
de meu próprio núcleo familiar, a pensar de maneira mesquinha 
sobre todas as outras pessoas, e sobre seus sentimentos e seu valor 
em comparação aos meus. Assim fui eu dos oito aos vinte e oito 
anos. E assim eu poderia ser ainda não fosse por você, minha querida 
e adorável Elizabeth! O que é que não devo a você? Você me ensinou 
uma lição a princípio muito difícil, mas extremamente vantajosa. Por 
você fui justamente humilhado. Aproximei-me de você sem a menor 
dúvida de ser aceito. Você me mostrou o quão insuficientes eram as 
minhas pretensões de agradar uma mulher digna de ser amada.

Era o maior discurso que já havia feito em toda a sua vida. Ainda 
assim valia a pena fazê-lo para dizer a Elizabeth que pertencia a ela 
para sempre.

– Você estava mesmo convencido de que eu me sentiria lisonjeada? –
perguntou Elizabeth.

– Confesso que sim. O que vai pensar da minha vaidade agora? Eu 
acreditava que você queria e até esperava que eu lhe propusesse 
casamento. – Sorriu constrangido com a imagem do homem que ele 
fora.

– Minhas maneiras podem tê-lo iludido, mas não foi intencional, eu 
lhe asseguro. Nunca pretendi enganá-lo, mas meu jeito alegre 
freqüentemente me leva a passar a impressão errada. Você deve ter-
me odiado depois daquela tarde!

– Odiá-la! Eu me zanguei a princípio, mas minha raiva foi logo 
corretamente redirecionada.



Ele não mencionou que sua raiva fora direcionada a si mesmo.

– Tenho receio de lhe perguntar o que pensou de mim quando nos 
encontramos em Pemberley. Achou inadequado que eu tivesse ido?

– De forma alguma, só fiquei surpreso.

– Sua surpresa não pode ter sido maior que a minha por receber sua 
atenção. Minha consciência me dizia que eu não merecia qualquer 
amabilidade e confesso que não esperava receber mais do que me 
era devido.

– Meu objetivo naquela ocasião – retrucou Darcy – era mostrar a 
você, da maneira mais cortês possível, que eu não era tão mesquinho 
a ponto de guardar rancor. Eu esperava conseguir o seu perdão, 
diminuir o mau conceito que você tinha de mim, fazendo-a ver que as 
suas censuras haviam sido levadas em consideração. Não sei dizer 
quanto tempo se passou até que outros desejos surgissem, mas 
acredito que não mais que meia hora após tê-la visto. Minha irmã, 
Georgiana, disse-me várias vezes que ficou encantada em conhecer a 
responsável por tal influência sobre mim. Ela ficou muito desapontada 
quando as circunstâncias forçaram seu grupo a interromper a 
viagem.

Este assunto naturalmente levou os dois a abordarem as causas de 
tal interrupção. Darcy contou a Elizabeth sobre sua decisão de segui-
la desde Derbyshire em busca de sua irmã, tomada antes que ele 
deixasse a estalagem, e que sua seriedade e inquietação eram 
devidas aos seus esforços em decidir quanto à maneira de atingir tal 
objetivo. Elizabeth voltou a externar sua gratidão, mas o assunto era 
por demais doloroso para ambos insistirem nele.

Após caminharem sem destino por vários quilômetros, muito 
entretidos para prestar atenção aonde iam, finalmente se deram 
conta, ao consultar seus relógios, que já era hora de estarem em 
casa.

– O que terá acontecido com o sr. Bingley e Jane? – foi a observação 
que os levou a discutir esse caso. – Devo lhe perguntar se ficou 
surpreso – disse Elizabeth.

– De forma alguma.Quando parti, tinha o pressentimento de que isso 
iria acontecer logo.

– Isso quer dizer que você havia dado sua permissão. Foi o que 
pensei.



Darcy protestou, mas após pensar a respeito percebeu que, de 
alguma forma, ele havia dado sua permissão a Bingley para seguir 
em frente. Isso mostrava o quanto Elizabeth o conhecia. Não se 
sentiu embaraçado por ser tão transparente – ao contrário, ficou
contente.

– Na manhã em que parti para Londres – ele disse – fiz a Bingley 
uma confissão que há muito deveria ter feito. Contei-lhe tudo o que 
havia ocorrido e que esses fatos me fizeram compreender que a 
minha interferência nesse caso havia sido absurda e impertinente. 
Sua surpresa foi grande. Ele não suspeitava de nada. Eu lhe disse 
também que acreditava estar errado ao supor que sua irmã lhe era 
indiferente. E como pude facilmente perceber que a intensidade do 
que ele sentia por ela continuava a mesma, não tive dúvida de que 
seriam felizes juntos.

Ele contemplou o sorriso de Elizabeth e sentiu uma imensa felicidade 
ao pensar que poderia ver aquele sorriso todos os dias pelo resto da 
vida. 

– O que disse foi a partir de sua própria observação – disse ela –
quando contou a ele que minha irmã o amava, ou meramente a partir 
da informação que lhe dei na última primavera?

– Foi baseado em minha própria observação. Eu a observei 
atentamente durante as duas últimas vezes em que estive aqui e me 
convenci da afeição dela por ele.

– E a sua convicção, eu suponho, fez com que ele acreditasse 
imediatamente.

– Sim. Bingley é de uma modéstia extraordinária. Sua insegurança o 
impediu de confiar em seu próprio julgamento, mas sua confiança no 
meu tornou tudo fácil. Fui obrigado a confessar algo que, por um 
tempo e com razão, o deixou ofendido. Eu não poderia esconder que 
sua irmã havia estado em Londres por três meses no último inverno, 
que eu tinha conhecimento disso e, propositalmente, havia escondido 
a informação dele. Ele ficou zangado, mas estou convencido de que 
essa raiva durou tão pouco quanto a sua dúvida sobre os sentimentos 
de sua irmã. Ele agora já me perdoou de todo coração.

Elizabeth sorriu novamente por algum pensamento que achou melhor 
não expressar. Talvez fosse alguma observação que pudesse ser 
ofensiva a ele. Darcy não se importava. As observações e criticas que 
ela lhe fazia seriam sempre bem-vindas.

Antecipando a felicidade de Bingley, que seria inferior somente à sua 
própria, ele continuou a discorrer sobre o assunto até que alcançaram 



a casa. No hall eles se separaram, apesar da relutância de Darcy em 
largar a mão de Elizabeth. Permaneceram em silêncio ali por um 
momento, contentes, antes de se juntarem aos outros na sala de 
jantar. Darcy sorriu para Elizabeth antes de entrar, concordando 
silenciosamente em não divulgar o compromisso aos outros.

– Lizzy querida, por onde vocês andavam? – foi a primeira pergunta 
que Darcy ouviu de Jane, que se sentava ao lado de Bingley. A 
indagação foi repetida pelos demais na sala. Elizabeth respondeu 
vagamente da melhor maneira possível, sem deixar que quaisquer 
suspeitas fossem levantadas. Darcy observou Elizabeth corar 
levemente, mas fez o possível para desviar o olhar.

A noite passou calmamente, sem que nada de extraordinário 
acontecesse. Os noivos oficiais conversaram e riram. Os não-oficiais 
ficaram quietos. Tendo um temperamento muito sério, Darcy não era 
de demonstrar sua felicidade de maneira efusiva. No entanto, aqueles 
que o conheciam bem poderiam notar um brilho em seu olhar e uma 
descontração que indicavam algo mais. Ele notou Bingley 
observando-o com curiosidade algumas vezes durante a visita, mas 
sem lhe dizer nada.

O brilho e a descontração aumentavam quando olhava para Elizabeth 
ou se aproximava dela. Um sorriso dela bastava para se sentir no 
paraíso.

O amor é o que realmente traz felicidade a todos.

– Noivo?! – exclamou Bingley, puxando as rédeas num reflexo.

Darcy riu da reação do amigo.

– Estou lhe dizendo a verdade, meu velho amigo. Elizabeth aceitou 
minha proposta e estamos noivos.

O rosto de Bingley refletia imensa surpresa, que foi logo substituída 
por uma expressão de deleite.

– Você não fica feliz? – perguntou Darcy.

Bingley riu satisfeito. 

– Nada me deixaria mais feliz! Jane e eu alimentávamos a esperança 
de tal união, mas achávamos que seria impossível. Estou feliz de que 
você tenha provado que estávamos enganados. Isso é perfeito!

Darcy sorriu sem responder.



Agora tudo estava perfeito.

CAPÍTULO 59

– Você fará o pedido ao sr. Bennet hoje? – indagou Bingley enquanto 
ele e Darcy percorriam a estrada para Longbourn.

– Sim. A não ser que Elizabeth tenha agido de outra forma, eu duvido 
que o sr. Bennet ou o resto da família tenha conhecimento de nosso 
compromisso.

– Então será você quem lhe dará a notícia? – disse Bingley. Ele riu 
consigo mesmo. – Creio que a surpresa dele quando você fizer o 
pedido será uma cena digna de ser vista.

– Pode ser.

Darcy estava ligeiramente apreensivo em fazer o pedido ao pai de 
Elizabeth. Ele não sabia bem que opinião o homem tinha dele, mas 
acreditava não ser das mais favoráveis. Entretanto, sabia que o sr. 
Bennet amava muito suas filhas e, portanto, talvez apoiasse a 
decisão de Elizabeth em aceitar Darcy como marido.

Ele sorriu. Não importava. Ele enfrentaria a situação quando 
chegasse lá. No momento só o que importava era que Elizabeth o 
aceitara. Comparado a esse desafio, tudo o mais era muito mais 
simples.

– Acho que teremos que arrumar outro passeio, não acha, Darcy?

– É uma boa idéia.

_______________________

Assim que entraram, Bingley olhou significativamente para Elizabeth 
e a cumprimentou com tanta animação que Elizabeth percebeu que 
Darcy havia informado o amigo do compromisso deles. Ele logo disse 
em voz alta:

– Sra. Bennet, não há outros caminhos por aqui em que Lizzy possa 
se perder novamente?

Por sua vez, Darcy não pode fazer muito mais do que sorrir 
discretamente para sua amada. Ela fez o mesmo e assentiu 
atenciosamente à observação da sra. Bennet.



– Aconselho o sr. Darcy, e Lizzy e Kitty – disse a sra. Bennet – a 
seguirem até Oakham Mount esta manhã. É uma longa e agradável 
caminhada e o sr. Darcy ainda não apreciou aquela vista.

– Será ótimo para os outros, mas acho que será um pouco puxado 
para Kitty. Não é mesmo, Kitty?

Darcy agradeceu discretamente ao amigo e expressou verbalmente 
grande curiosidade em ver a vista de Oakham Mount. Elizabeth 
concordou com a cabeça e, junto com Jane, subiu para se arrumar, 
seguida da sra. Bennet. Darcy pode ouvi-la falar antes que a voz se 
perdesse pela distância.

Logo depois os dois casais seguiam para Oakham Mount. Somente 
quando já estavam fora do alcance visual de Longbourn começaram a 
falar.

Jane foi a primeira a fazê-lo. 

– Sr. Darcy, deixe-me cumprimentá-lo pelo noivado com Lizzy – ela 
disse, o carinho dando mais ênfase à alegria de suas palavras.

Ao lado de Jane, Bingley fez uma breve mesura para Elizabeth. 

– Devo cumprimentá-la também, cara irmã – ele disse. – Nada 
poderia me dar mais prazer do que vê-la unida ao meu amigo.

Elizabeth riu e corou ao responder a Bingley. Ainda ligeiramente 
embaraçado, Darcy pôde apenas sorrir e expressar seu 
agradecimento.

Este foi apenas o começo de uma caminhada cheia de risos e 
conversas, na qual os quatro se sentiam perfeitamente à vontade 
entre si. Isso dava uma idéia das alegrias que estavam por vir para 
os dois casais e para cada um individualmente pela amizade e 
parentesco. Havia muito o que ser discutido: planos para um 
casamento duplo, eventos dos últimos meses. Darcy teve até a 
coragem e a oportunidade de se desculpar com Jane por tê-la 
mantido afastada de Bingley quando estivera em Londres. Jane o 
perdoou sinceramente. Chegando a Oakham Mount, passaram alguns 
minutos admirando a vista do campo que chegava até onde 
Netherfield era visível. Na volta, os dois casais se separaram. 

Caminharam contentes em andar em silêncio na companhia um do 
outro.

– Suponho que sua família, com exceção de Jane, ainda não saiba de 



nosso compromisso. – disse Darcy enquanto os dois andavam a uma 
distância de Jane e Bingley que seguiam na frente de mãos dadas, 
como num reflexo da própria imagem deles, em que Elizabeth tinha 
sua mão entrelaçada à de Darcy.

– Ainda não, mas acho que tudo será revelado esta noite – respondeu 
Elizabeth.

– Então farei o pedido a seu pai após o jantar.

– Sim. Mas seja discreto, quero contar à mamãe pessoalmente, assim 
que você for embora.

Darcy não protestou contra este arranjo. Qualquer que fosse a reação 
da sra. Bennet à notícia de que Elizabeth aceitara sua proposta, ele 
imaginava que seria melhor não estar presente para testemunhá-la. 
Podia entender perfeitamente porque Elizabeth queria contar à mãe 
sem que ele estivesse presente.

– Elizabeth, o que seu pai pensa de mim? – Darcy perguntou 
subitamente.

Elizabeth franziu o rosto ao pensar. 

– Receio que tudo o que papai conhece sobre você tenha sido 
informado por mim – ela admitiu pausadamente. – E você sabe muito 
bem como eu me sentia em relação a você antes. Mas eu estava 
enganada, e se eu disser isso a ele, ele compreenderá.

Havia um tom em sua voz que não passou despercebido a Darcy. 

– Elizabeth – ele disse, interrompendo o passo e encarando-a – não 
se sinta culpada por ter expressado a seu pai seu desagrado em 
relação a mim. Isso é parte do passado e tem pouca importância no 
presente.

Ela sorriu. 

– Obrigada por sua consideração. Estou preocupada em como 
convencê-lo de que meus sentimentos mudaram.

– Tenho certeza de que não será tão difícil quanto você espera.

O inevitável aconteceu ao se aproximarem ainda mais. Darcy se 
deliciou com a sensação dos lábios dela nos seus e se afastou com 
relutância quando o embaraço superou o prazer de tal experiência.

Já estava na hora de retornarem a Longbourn. Darcy e Elizabeth 



alcançaram Jane e Bingley, se posicionaram de uma forma mais 
adequada a dois conhecidos casuais e seguiram em direção à casa.

_______________________

À noite, quando Darcy viu o sr. Bennet se levantar e se dirigir à 
biblioteca, ele o seguiu e bateu à porta com firmeza. O sr. Bennet 
disse ao visitante que entrasse e Darcy o fez, fechando a porta atrás 
de si.

Parecia que o sr. Bennet intencionava se instalar em frente à lareira 
com um livro, mas quando Darcy entrou, ele se levantou com uma 
expressão de grande surpresa em seu rosto.

O sr. Bennet foi o primeiro a falar.

– Sr. Darcy, que surpresa. Posso ajudá-lo de alguma forma?

Seu tom de voz soava, talvez, mais formal e frio do que Darcy se 
lembrava. Darcy permaneceu parado, sem saber o que dizer.Não 
conhecia o sr. Bennet muito bem e nunca havia trocado qualquer 
palavra com ele aparte dos cumprimentos. Não sabia como iria lhe 
pedir a mão de sua filha em casamento.

– Sr. Bennet, vim falar-lhe sobre um assunto de grande importância 
– ele disse ligeiramente hesitante.

O sr. Bennet franziu o cenho. 

– É? E sobre o que seria?

Darcy respirou fundo. 

– Não sei exatamente como lhe dizer isto, mas vim pedir-lhe 
permissão para me casar com sua filha, Elizabeth.

Em qualquer outra circunstância, a expressão do sr. Bennet pareceria 
cômica, mas o assunto era muito delicado para causar graça a Darcy. 
Os olhos do sr. Bennet se arregalaram e ele encarou o jovem com as 
feições de quem havia sido pego desarmado.

– Eu... ah – começou o sr. Bennet ao sentar numa cadeira próxima a 
ele. – Isto é muito inesperado. Posso lhe perguntar como chegou a 
essa decisão?

– Eu fiz uma proposta a Elizabeth ontem, depois de muitos meses 



nutrindo profundos sentimentos por ela.

– Entendo – disse o sr. Bennet. Havia um ar de preocupação em seu 
rosto que não agradou a Darcy. – Mais alguém sabe sobre isto?

– Meu amigo Bingley e sua filha mais velha, a srta. Jane. – O sr. 
Bennet manteve-se calado e Darcy continuou enfático – Por favor, 
senhor, peço-lhe que não questione meu amor por Elizabeth ou meus 
motivos para propor casamento a ela. Eu realmente a amo como 
nunca amei ninguém. Sempre a amarei, cuidarei dela e a protegerei. 
Sei que sua opinião a meu respeito não é tão boa quanto eu gostaria 
que fosse, mas...

– Acalme-se, meu jovem – disse o sr. Bennet interrompendo seu 
fluxo de palavras. – Sente-se. – Darcy se sentou. O semblante do sr. 
Bennet mostrava um certo divertimento e isso sossegou Darcy mais 
que qualquer outra coisa. Assim que ele se viu sentado, o sr. Bennet 
falou.

– Devo admitir, sr. Darcy, que seu pedido me pegou de surpresa, 
mesmo com a prévia informação que recebi de meu primo sr. Collins. 
Não tinha idéia de que três de minhas filhas se comprometeriam num 
período tão curto. O senhor deve compreender que desejo que 
minhas filhas se casem somente com homens que sejam dignos 
delas, embora no caso de Lydia não tenha havido muita chance para 
discussão. Perdoe-me por lhe perguntar, mas o que diz sua tia sobre 
seu compromisso?

Darcy alterou ligeiramente sua expressão. 

– Não está satisfeita, embora eu acredite que acabará aceitando.

O sr. Bennet se recostou em sua cadeira. 

– E apesar da oposição dela, o senhor ainda deseja desposar 
Elizabeth. – Era uma afirmação, não uma pergunta.

– Sim, apesar da oposição dela, apesar da desaprovação de quem 
quer que seja – Darcy redargüiu com firmeza.

O sr. Bennet arqueou as sobrancelhas com a declaração do jovem e 
ficou pensativo por alguns momentos.

– Tenho sua permissão? – perguntou Darcy.

O sr. Bennet se levantou e após um segundo de hesitação, estendeu-
lhe a mão. 



– Se são esses os seus sentimentos – ele disse – então nada posso 
fazer além de... cumprimentá-lo e desejar-lhes um futuro feliz.

Darcy sorriu, sua preocupação se desvanecendo, feliz demais para 
conseguir pensar em outra coisa além do fato de que Elizabeth seria 
sua mulher.

– Obrigado, senhor – ele disse, apertando a mão do sr. Bennet.

– Está bem, está bem, agora pode sair – disse o sr. Bennet, fazendo-
lhe um sinal para que se fosse. Darcy caminhou rapidamente até a 
porta. Imediatamente antes de abri-la, ouviu o sr, Bennet pedir –
Peça para que Lizzy venha até aqui, sim, sr. Darcy? Quero conversar 
com ela.

– Sim, senhor. 

Darcy deixou a biblioteca e seguiu na direção da sala de visitas onde 
o resto da família Bennet se encontrava, conversando e tomando chá. 
Elizabeth se virou imediatamente para ele, a preocupação estampada 
em seu rosto, mas logo aliviada pelo sorriso dele. Ela bordava 
sentada à mesa, sua irmã Catherine sentada a seu lado. Darcy se 
aproximou e, fingindo admirar seu trabalho, sussurrou, “Vá ver seu 
pai, ele quer falar com você na biblioteca.” Ela o atendeu 
imediatamente e agora foi a vez de Darcy esperar ansioso.

Embora o sr. Bennet já lhe tivesse dado a permissão, Darcy tinha 
certeza de que o homem estava hesitante quanto a deixar que ele se 
casasse com sua filha. Darcy podia compreender perfeitamente os 
sentimentos do sr. Bennet e era forçado a concordar que se um 
homem como ele propusesse à Georgiana, ele também ficaria 
inseguro diante de tal perspectiva. Mas o fato de compreender o 
receio do sr. Bennet não o tranqüilizava.

Elizabeth não retornara mais de meia hora depois, um período de 
tempo durante o qual a ansiedade de Darcy só aumentou. Quando 
Darcy já estava a ponto de bater uma segunda vez à porta da 
biblioteca, Elizabeth voltou à sala de visitas e lhe dirigiu um sorriso 
que denotava que tudo estava certo e não havia com o que se 
preocupar.

O sr. Bennet também se juntou a eles, para surpresa de todos. Darcy 
ficou ainda mais surpreso quando o sr. Bennet se aproximou dele e 
começou a conversar. Deduziu que Elizabeth contara toda a história 
ao pai e que o sr. Bennet agora se esforçava para corrigir qualquer 
falha em suas relações no passado e para conhecer melhor seu futuro 
genro. Para aumentar ainda mais sua surpresa, Darcy descobriu que 
apreciava muito a companhia do velho homem, pois seu humor 



irônico e rapidez de raciocínio faziam com que sua conversa fosse 
muito agradável. 

Tudo era muito recente para que a alegria fosse muito intensa, e na 
maior parte, a noite se passou tranqüilamente. Nada mais havia a 
recear e a calma voltaria aos poucos.

Darcy desejou ter a liberdade de se despedir de maneira mais 
afetuosa de Elizabeth, como Bingley o fazia com Jane, mas se 
conformou com o fato de que esta seria a última noite em que teriam 
que esconder seu compromisso.

– Pelo comportamento do sr. Bennet com você, deduzo que sua 
investida teve sucesso. – disse Bingley enquanto cavalgavam de volta 
a Netherfield sob a luz da lua.

Darcy sorriu sem dizer nada.

Bingley suspirou e puxou as rédeas, exasperado. 

– Pelo amor de Deus, Darcy, anime-se um pouco! Tenho certeza de 
que você pode demonstrar um pouco mais de emoção que isso!

Darcy também parou. 

– Desculpe, mas ainda não estou certo de como devo me sentir 
agora, se aliviado ou feliz ou ambos.

– E por que você tem que racionalizar?

Eles voltaram a cavalgar, entrando no na área abaixo de Oakham 
Mount. Subitamente Darcy disparou a galope, adiantando-se muito à 
frente do amigo e gritando para trás:

– Se é isso o que você quer, aposto que chego primeiro a Netherfield!

– Você tem que avisar antes de começar, Darcy!

Rindo com o jeito alegre de quem começava uma nova fase em suas 
vidas, os dois amigos se perseguiram alternadamente no caminho de 
volta para casa.

CAPÍTULO 60

Quando a notícia sobre o noivado se espalhou, seguiu-se um fluxo 
sem fim de felicitações. Pareceu a Darcy que toda a população local 
já ficara ciente no dia seguinte ao seu pedido ao sr. Bennet.



Raramente se passava um dia sem que houvesse uma visita a 
Longbourn e a alegria que seus encontros diários com Elizabeth 
causavam a Darcy não foi mais que ligeiramente ofuscada pela 
necessidade de suportar inúmeras visitas das famílias vizinhas.

Darcy ajudou a divulgar ainda mais a notícia, escrevendo com prazer 
inúmeras cartas aos amigos e familiares anunciando seu noivado com 
a srta. Elizabeth Bennet.

Minha querida Georgiana,

Tenho feito o melhor que posso para atender a todos os seus desejos, 
mas seu sonho de ter uma irmã é o mais difícil de se realizar. No 
entanto, não posso conter a minha alegria em lhe contar que 
Elizabeth Bennet me deu a honra de aceitar ser minha esposa.

Ela expressa grande impaciência por vê-la novamente e continuar o 
contato que infelizmente foi interrompido no último verão em 
Pemberley. Estamos ansiosos para que você se junte a nós aqui em 
Netherfield na propriedade de Bingley o mais rápido possível. A irmã 
mais velha de Elizabeth, Jane, também está ansiosa para conhecê-la.

Seu irmão está agora intensamente feliz – uma grande mudança 
daqueles dias em Londres. Elizabeth me ama, e não existem outras 
duas mulheres por quem eu tenha tanta consideração ou ame mais 
que a vocês duas. Depois de tantos obstáculos e contratempos, é 
difícil acreditar na minha boa sorte. O homem que eu era há poucos 
meses não merece tanta felicidade. Mas não só a Elizabeth sou 
agradecido – a você, querida Georgiana, sou eternamente grato por 
sua bondosa compreensão e paciência para comigo. Eu sei que nosso 
pai e nossa mãe estariam orgulhosos de você.

Afetuosamente, etc.

@@@

Primo Fitzwilliam,

Tenho certeza de que abriu esta carta com grande curiosidade, 
querendo saber se esta missiva seria a portadora de notícias trágicas 
ou alegres. Porém, primo, pode colocar de lado todos os seus 
temores referentes a mim, pois tenho o maior prazer de escrever-lhe 
informando que, por fim, estou comprometido e me casarei com a 



minha querida Elizabeth.

Sei que está sorrido ao ler estas linhas. Pode congratular a si mesmo 
pelo papel que teve em nossa aproximação. Sem o seu apoio, mesmo 
quando me mostrei tão difícil, meu noivado não teria sido possível.

Seu conselho foi seguido à risca. Tudo o que precisei dizer à Elizabeth 
foi que a amava – nada mais foi preciso. E em resposta ouvi o que de 
mais maravilhoso poderia ouvir – que ela me ama tanto quanto eu a 
amo. Eu mudei e ela também. Nós nos desculpamos em profusão por 
nossos desentendimentos passados, embora eu ainda acredite que 
Elizabeth não tenha do que se desculpar. A culpa foi toda minha. Mas 
isso tudo está esquecido. Vamos nos casar no mesmo dia que Bingley 
e Jane. Credite a mim o título de homem mais feliz do mundo, 
embora Bingley proteste veementemente, declarando que o título lhe 
pertence.

Agradeço-lhe novamente. Venha a Netherfield o mais rápido que 
puder. Elizabeth lhe envia lembranças e todo o amor que eu permito 
sobrar. 

Afetuosamente, etc.

PS. Eu agradeceria se nenhuma palavra sobre meu noivado chegasse 
aos ouvidos de lady Catherine por enquanto. Ainda estou decidindo 
sobre a maneira mais diplomática de lhe dar a notícia. 

PPS. Você tem minha permissão para dar a notícia a W.

Mais cartas de natureza semelhante seguiram para a família e amigos 
em Derbyshire, Londres e outros lugares. No entanto, Darcy hesitou 
em começar uma das mais importantes. Não sabia como informar a 
lady Catherine de Bourgh sobre seu noivado com Elizabeth. Lady
Catherine não aceitaria bem, qualquer que fosse sua forma de relatar 
o fato.

– Darcy – Bingley o chamou da porta do escritório. Darcy ergueu os 
olhos da folha de papel em branco, uma pilha de cartas a seu lado, 
todas endereçadas e prontas para serem enviadas. Havia três bolas 
de papel amassado perto do tinteiro, cartas à sua tia que ele havia 
descartado – Já passou da hora do almoço – vamos a Longbourn? –
perguntou Bingley.



Esta notícia colocou um sorriso no rosto de Darcy imediatamente e 
ele se levantou rapidamente. 

– Claro. Posso terminar estas cartas mais tarde.

Bingley riu. 

– Não há dúvida sobre o que é mais atraente, escrever entediantes 
cartas às pessoas ou passar seu tempo ao lado de Elizabeth.

– Concordo plenamente, mas você não acha que deveria escrever às 
suas irmãs para lhes contar dos últimos acontecimentos? – Darcy 
perguntou enquanto pegava a cartola das mãos do criado.

Bingley suspirou. 

– Suponho que vou ter que fazer isso mais cedo ou mais tarde.

– Mas não agora. Depois que voltarmos de Longbourn, da companhia 
de Jane e Elizabeth.

_______________________

Já se tornara um hábito que os cavalheiros fossem a Longbourn 
praticamente todos os dias, normalmente para o almoço e algumas 
vezes também para o jantar. Após a refeição do meio-dia, para a qual 
não era incomum que a sra. Bennet convidasse de uma a três 
amigas, os dois cavalheiros saíam para caminhar com suas 
respectivas noivas para uma conversa mais privada. Hoje no jardim 
de Longbourn, Elizabeth quis que Darcy lhe descrevesse como se 
tinha apaixonado por ela, um assunto digno de especulação por parte 
dele, pois não sabia ao certo como havia ocorrido.

– Como começou? – indagou ela – Posso compreender perfeitamente 
que tenha continuado com seu charme uma vez dado o primeiro 
passo, mas o que foi que o estimulou em primeiro lugar?

Darcy riu divertido da descrição de Elizabeth, ‘com seu charme’. 

– Não posso precisar a hora ou o lugar, ou o olhar ou as palavras que 
serviram de alicerce. Foi há muito tempo. Eu já estava no meio antes 
de saber que já havia começado.

Esta resposta não foi suficiente para Elizabeth. Ela ficou pensativa e 
então disse



– Minha beleza você negou desde o início, assim como minhas 
maneiras; meu comportamento em relação a você no mínimo beirou 
a falta de civilidade e quase sempre, quando me dirigia a você, era 
com o propósito de feri-lo. Agora seja sincero – ela disse 
jocosamente – foi pela minha impertinência que me admirou?

– Pela vivacidade de sua mente – respondeu Darcy

– É melhor chamá-la logo de impertinência. Faltava pouco para isso. 
O fato é que você estava cansado de gentilezas, deferências e 
atenções. Sentia-se irritado com as mulheres que falavam, agiam e 
pensavam somente com o intuito de conquistá-lo. Despertei a sua 
atenção porque era tão diferente delas. Se você não fosse realmente 
bom, teria me adiado. Mas, apesar do trabalho que teve para 
disfarçar seus sentimentos, estes sempre foram nobres e justos, e no 
seu íntimo sempre desprezou as pessoas que o cortejavam tão 
assiduamente.

Darcy estava agradavelmente surpreso com a análise que Elizabeth 
fizera dele, que era uma imagem quase perfeita de como ele se 
sentia. Ainda mais agradável era o reconhecimento de Elizabeth de 
que seus sentimentos haviam sido nobres e justos desde que se 
conheceram, mesmo quando ele percebera que talvez não o fossem. 

– Pronto – continuou Elizabeth – já lhe economizei o trabalho de uma 
explicação. De fato, pensando bem, acho minha hipótese bem 
razoável. Para falar a verdade, você não via em mim nenhuma boa 
qualidade – mas ninguém pensa nisso quando se apaixona.

Darcy fez uma retrospectiva da época em que achava que Elizabeth 
estava longe de ser perfeita e da ocasião em que ela e Jane se 
haviam hospedado em Netherfield. Queria provar a ela que ele 
reconhecera boas qualidades nela então. Ele não conseguia fazer 
brincadeiras com um assunto sério.

– E não havia bondade no que fez por Jane, quando ela estava em 
Netherfield?

– Querida Jane! – foi sua resposta – Quem teria feito menos por ela? 
Mas faça disso uma virtude, se quiser. Minhas boas qualidades estão 
sob sua proteção. Pode exagerá-las quanto quiser. Em troca, dou-me 
o direito de provocá-lo e discutir com você todas as vezes que me 
aprouver. E vou começar já, perguntando por que à ultima hora se 
mostrou tão indeciso. Por que se mostrou tão tímido comigo em sua 
primeira visita e depois quando jantou aqui? E, principalmente, por 
que, em sua visita, parecia não se importar comigo?

– Porque você estava séria e calada, e não me deu nenhum incentivo 



– disse Darcy. Ele não estava certo se ia gostar de ser provocado e 
não daria a Elizabeth mais motivos para que risse dele, dizendo-lhe 
que pensara que ela estava apaixonada pelo seu primo.

– Mas eu estava embaraçada.

– E eu também.

– Podia ter conversado comigo quando veio jantar – repreendeu-o em 
tom divertido.

– Um homem menos apaixonado o teria feito.

– É uma pena que encontre para tudo uma resposta razoável e que 
eu tenha o bom-senso de aceitá-la. Mas pergunto a mim mesma 
quanto tempo teria levado para se declarar, se eu nada lhe tivesse 
perguntado! Minha decisão de lhe agradecer pela bondade em relação 
a Lydia certamente causou um grande efeito. Temo que até mesmo 
em demasia. O que será da moral se nosso entendimento nasce da 
quebra de uma promessa, já que eu não deveria ter mencionado o 
assunto? Isso não está certo.

Darcy segurou tomou mãos nas dele.

– Não precisa se preocupar – ele a confortou. – A moral continua 
intacta. O injustificado empenho de lady Catherine em nos separar foi 
um meio para remover todas as minhas dúvidas. Não é ao seu 
ardente desejo de expressar a sua gratidão que devo minha atual 
felicidade. Eu não estava disposto a esperar qualquer iniciativa sua. A 
comunicação de minha tia havia renovado minhas esperanças e eu 
estava decidido a saber de tudo imediatamente.

Elizabeth sorriu para ele, um sorriso amoroso e aliviado que aqueceu 
Darcy apesar do frio de outono.

– Lady Catherine foi de enorme utilidade, o que deveria fazê-la feliz, 
já que aprecia ser útil. Mas me diga, por que veio a Netherfield? Foi 
apenas para cavalgar até Longbourn e ficar embaraçado? Ou tinha 
intenções mais sérias?

– Meu verdadeiro objetivo foi vê-la e verificar se eu ainda poderia ter 
a esperança de fazer com que me amasse. O motivo declarado, ou 
pelo menos aquele que confessei a mim mesmo, foi verificar se sua 
irmã ainda gostava de Bingley e, caso ainda gostasse, fazer ao meu 
amigo a confissão que, mais tarde, fiz de fato.

Eles se sentaram no banco do jardim por alguns momentos, 
contentes com as explicações mútuas, até que Elizabeth falou 



novamente.

– Você terá coragem de comunicar à lady Catherine o que está para 
acontecer?

– É mais fácil faltar-me tempo do que coragem, Elizabeth. Mas tem 
de ser feito e, se você me der uma folha de papel, escreverei agora 
mesmo.

Assim que tais palavras foram ditas, Elizabeth foi buscar material 
para a carta e o trouxe para o jardim, já que estava um dia tão 
bonito.

– E se eu não tivesse também que escrever uma carta – disse 
Elizabeth enquanto lhe entregava o papel e tudo mais e se sentava a 
seu lado – sentaria ao seu lado e admiraria a regularidade de sua 
caligrafia, como certa moça fez uma vez. Mas eu também tenho uma 
tia e estou em falta com ela.

Darcy assentiu e Elizabeth iniciou a redação de sua própria carta à 
sra. Gardiner. Ele voltou ao dilema que enfrentara aquela manhã. 
Finalmente escreveu,

Lady Catherine de Bourgh de Rosings Park,

Não há maneira com a qual eu possa lhe dar esta notícia que a fará 
aceitá-la melhor. Estou ciente de que não tenho a sua aprovação 
neste compromisso e que ponho em risco nossas relações por um 
considerável período de tempo, se não para sempre. Tenho ciência de 
seus argumentos contra esta união e das conseqüências já 
enfaticamente expostas pela senhora. Por favor, não pense que não 
dei atenção às suas palavras quando a mim as dirigiu. Entretanto, 
concluí que as vantagens superam as desvantagens, analisei o que 
realmente existe e o que é fruto de sua imaginação, e decidi me 
comprometer com a srta. Elizabeth Bennet de Longbourn. Sei que 
dedicará à minha futura esposa o mesmo respeito e a mesma 
admiração que ela merece e eu mesmo dedico a ela.

A senhora está, naturalmente, convidada para a cerimônia, que será 
compartilhada com o sr. Bingley e a srta. Jane Bennet.

Atenciosamente, etc.

Ele terminou esta missiva antes que começasse a se arrepender do 
que escrevera. Elizabeth ainda escrevia à sra. Gardiner e Darcy 
pediu-lhe que transmitisse ao casal sua gratidão e carinho, pois já os 



considerava como sua própria família.

EPÍLOGO
As semanas que precederam o casamento passaram como um sonho. 
Darcy não prestou muita atenção nos preparativos para a cerimônia, 
prestou pouca atenção às diversas reuniões e festas, das quais 
participou unicamente para poder ver Elizabeth novamente, e 
aprendeu a evitar os comentários menos refinados de vários 
membros da sociedade de Hertfordshire.
Ele não precisou incentivar Bingley a escrever à suas irmãs e seu 
cunhado em Scarborough sobre seu noivado com Elizabeth, uma vez 
que Bingley o fez sem que ele o solicitasse novamente. Darcy 
frequentemente queria saber qual seria a reação da srta. Bingley à 
novidade e como ela se comportaria quando retornasse a Netherfield. 
Ele não precisava se preocupar, contudo, pois o comportamento da 
srta. Bingley para com Elizabeth e ele próprio era polido e amigável, 
talvez forçado no começo, mas que alimentava esperanças para 
relacionamentos futuros.
A resposta de Georgiana à notícia do casamento de seu irmão era 
tudo o que se esperava. Sua resposta de quatro páginas estava cheia 
de alegria e excitação por ter Elizabeth como sua irmã e pela 
felicidade de seu irmão. A remetente da carta chegou pouco depois, 
escoltada pelo seu primo cel. Fitzwilliam, que havia obtido uma 
licença para participar da cerimônia. Ele também estava feliz com o 
casamento e contou as mudanças no comportamento de Darcy, 
dizendo mais de uma vez o bem que eles faziam um ao outro.
Os parentes de Bingley e Darcy não foram os únicos a viajar para 
Hertfordshire naquele mês. O sr. Collins e sua esposa grávida 
chegaram antes de eles enviarem qualquer congratulação. Darcy 
compreendeu pela converasa que teve com o obsequioso clérigo de 
que Lady Catherine de Bourgh estava extremamente irritada com seu 
sobrinho e tinha cortado todas as relações no momento. Se essa 
ruptura poderia ser consertada, somente o tempo poderia dizer. Sem 
surpresa, Lady Catherine e sua filha não enviaram nenhuma nota de 
felicidades, tampouco foram ao casamento.
Darcy não prestou muita atenção ao casamento em si. Para ele, isso 
era apenas uma cerimônia para oficializar sua união com Elizabeth. 
Em sua opinião, eles estavam unidos há muito tempo.

_______________________________________

A primavera tinha chegado novamente, derretendo a neve e fazendo 
o rio correr pelas rochas novamente, e fazendo com que os peixes 
crescessem em número, um fato que sem dúvida deixaria o sr. 
Gardiner contente quando ele viesse novamente a Pemberley. Mas, 
no momento, não havia nenhum pescador, somente um casal 
admirando o Parque na luz do pôr do sol, contentes em estarem



sentados juntos após uma longa história.
A senhora foi a primeira a quebrar o silêncio:
- Eu nunca saberei realmente o quanto eu o feri.
O cavalheiro, com seu braço ao redor dos ombros da senhora, sorriu:
- Eu não me preocuparia com isso, amor. Isso é passado. E valeu a 
pena passar por aquilo, para poder viver este dia com voce.
Elizabeth Bennet Darcy olhou para seu esposo com aquele sorriso 
alegre que ele conhecia tão bem. Ela o havia olhado daquela forma 
no Baile de Meryton, muito tempo atrás.
- Mas, voce me odiou por um tempo, não é?
- Se odiei, não lembro. Eu não consigo acreditar que eu pude ter tais 
sentimentos agora.
A resposta da senhora para isto foi uma risada dele. Ele sorriu, então 
envolveu-a com seu braço livre.
Eles permaneceram assim, vendo os últimos raios do pôr do sol 
desaparecer, permitindo que as estrelas se tornassem mais 
brilhantes. Uma estela cadente marcou o céu cruzando o tapete azul 
escuro da noite, desaparecendo tão rapidamente como surgira.
- Jane escreveu hoje. - disse Elizabeth, descansando a cabeça no 
ombro de Darcy. - Ela disse que ela e Bingley estão pensando em se 
mudar.
Darcy riu:
- Bingley já está cansado de Netherfield?
- Eu acredito que sejam mais os vizinhos a causa da mudança do que 
a casa. - respondeu a senhora ironicamente. - Lady Catherine ainda 
não respondeu sua carta?
- Não foi exatamente minha tia. Anne de Bourgh escreveu e disse que 
talvez sua mãe finalmente aceite nosso casamento.
- Estou contente em ouvir isso. Eu ficaria muito infeliz de ser a causa 
da perda de um parente.
- Mas o que eu ganhei é muito melhor.
Ela olhou para ele com um sorriso de amor que desfez-se quando ele 
a beijou.
Apôs alguns instantes resolveram entrar, percebendo o frio que 
estava fazendo fora da casa à noite. Darcy levantou-se de sua 
cadeira e ofereceu seu braço para sua esposa.
- Georgina e o Coronel provavelmente estão nos esperando lá dentro. 
Devemos nos juntar a eles.
Ela segurou em seu braço e eles andaram vagarosamente de volta 
para casa.
- Voce irá tocar para mim hoje à noite? - ele perguntou à ela.
- Claro, desde que voce não me observe tão atentamente a ponto de 
me fazer perder na música. - ela disse alegremente.
Ele riu enquanto se aproximavam do caminho. As luzes mornas da 
casa iluminava-os e eles puderam ver uma silueta familiar esperando 
por eles prôxima à porta.
- Sabe, voce nunca me contou o teu lado de nossa história -
comentou Darcy acenando para Georgiana - Eu conheço um, mas e o 



outro lado?
- Voce quer que eu conte o que aconteceu comigo naquele ano? -
perguntou Elizabeth - É uma longa história e voce não irá gostar dela 
por inteiro.
- Voce não gostou totalmente da minha.
- Verdade. - Ela pensou intensamente por um momento - Muito bem, 
por onde devo começar?
- Do começo, quando voce ouviu pela primeira vez da chegada de 
Bingley a Netherfield, claro!
- Voce está certo. Agora, está é uma verdade universalmente 
conhecida...


