
A Succession of Rain
Uma sucessão de chuva
by Abigail Reynolds

"Eu não devo a minha felicidade presente para o seu ardente desejo de expressar sua gratidão. Eu  
não estava em um humor de esperar por qualquer abertura sua. A informação de minha tia me deu  
esperança, e eu estava determinado a saber tudo imediatamente." Jane Austen – Orgulho e Preconceito.

Elizabeth não podia evitar de se perguntar se o Sr. Darcy algum dia voltaria a Meryton, ou se  o 
singular modo de persuasão da tia dele tinha atingido seu objetivo e o convencido dos  males de um 
casamento tão abaixo de sua posição social. Ela meio que esperava  que o Sr. Bingley receberia uma 
carta de desculpas de seu amigo, mas ao invés disso ele foi capaz de trazer Darcy com ele para  
Longbourn antes que muitos dias sivessem se passado após a visita de Lady Catherine. Os cavalheiros 
chegaram cedo, apesar da chuva que encharcava as estradas. Elizabeth estava orgulhosa de si mesma 
pela serenidade com que ela os encontrou. Ela sorriu para o Sr. Bingley antes de se virar para o amigo 
dele, como seria esperado da breve familiaridade que ela deveria ter com o Sr. Darcy.

Ela percebeu imediatamente que os olhos dele estavam sobre ela, embora seu semblante fosse sério. 
Um demorado calor e uma timidez inexplicável a preencheram com a noção do que a tia dele poderia 
ter dito a ele, se ela tivesse cumprido com a ameaça de falar com ele.

A Sra. Bennet cumprimentou os dois, mas sem sua frieza habitual para com o Sr. Darcy. Elizabeth 
sentou-se em temor pelo motivo disso. Sua mãe nunca poderia manter uma fofoca para si mesma, nem 
podia ficar em silêncio sobre qualquer coisa que pudesse acrescentar importância à sua família. Elizabeth 
brevemente considerou retirar-se, mas isso só poderia chamar a atenção para a situação. 

A Sra. Bennet disse, "Sr. Darcy, espero que seus negócios em Londres tenham sido concluídos com 
sucesso."

Ele se curvou em reconhecimento. "De fato foram, mas eu estou contente de ter voltado novamente. 
Londres, ao contrário de Hertfordshire, não tem nenhuma grande atração nesta época do ano."

Elizabeth arriscou um olhar para ele, se perguntando se isso poderia ser entendido como um elogio 
para si mesma. Ela encontrou o olhar dele imediatamente, levantando suas suspeitas e esperanças que 
este poderia ser o caso. Constrangida, ela desviou o olhar rapidamente. Ela não poderia permitir  que 
sua família percebesse uma ligação entre eles.

"Você não pode imaginar quem nos visitou na semana passada, Sr. Darcy," a Sra. Bennet anunciou  
com um certo orgulho.

"Tenho certeza de que não posso, mas eu espero que a senhora me esclareça."
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"Ora, ninguém menos que sua tia, Lady Catherine de Bourgh!" ela anunciou triunfalmente. "Foi muito  
cortês da parte dela, dado que a familiaridade dela com Lizzy era realmente muito insignificante, mas ela  
teve a gentileza de nos dar notícias dos Collins."

Elizabeth raramente tinha desejado tanto o poder de ficar invisível. Suas bochechas queimavam. Se o 
Sr. Darcy fizesse perguntas sobre a visita da tia, dele, ela tinha certeza de que ela poderia morrer de 
humilhação.

"Assim eu soube, Sra. Bennet. Minha tia me visitou recentemente em Londres também, e mencionou a 
ocasião de conhecê-la."

Era isso. Ela ia morrer de humilhação.

Sua mãe então voltou a conversa para seu assunto favorito, o casamento de Jane. Elizabeth mal  
podia suportar ouvir, embora ela notou que o Sr. Darcy permaneceu cortês em suas respostas, mesmo 
quando a Sra. Bennet era ainda mais tola. Ela não se atreveu a olhar para cima novamente, e ele não a  
abordou diretamente. Ela não podia imaginar o que ele devia estar pensando  dela. 

Era uma questão que ela se perguntou novamente muitas vezes durante a próxima semana. Darcy 
visitava Longbourn todos os dias apesar do mau tempo. Kitty ficava cada vez mais irritada enquanto os 
dias passavam sem nem mesmo a variedade de um passeio a Meryton, e Mary tomou a seu cargo 
oferecer ainda mais banalidades morais do que de costume. A Sra. Bennet falava interminavelmente do 
casamento,  e  Elizabeth  sentia-se  cada  vez  mais  humilhada  por  sua  família.  Nunca  houve  uma 
oportunidade de falar com Darcy a sós, e se ele tinha algum afeto particular por ela, o único sinal disso 
era a maior cortesia dele para com sua família. Ela quase desejava que ele nem visitasse.

Darcy tinha várias opções, como ele via. Ele poderia visitar Longbourn e arrastar Elizabeth fisicamente 
para longe da família dela para algum cômodo onde eles pudessem falar a sós. Ele poderia tomar um 
risco impossível e pedir ao Sr. Bennet autorização para cortejar Elizabeth. Ou ele poderia esperar a 
chuva parar, e ter esperanças de levá-la para fora, onde ele poderia ter uma chance de dizer o sua  
parte. A dificuldade com as duas primeiras opções é que Elizabeth provavelmente nunca iria perdoá-lo. O 
problema com a espera de uma mudança de tempo era que isso poderia levá-lo a loucura.

Sete dias de chuva! Chuva fraca, chuva forte, trovoadas. Fria e nojenta chuva. Será que o sol  nunca  
brilha em Hertfordshire? Ou estavam os destinos simplesmente conspirando contra ele, como eles tinham 
feito  em Lambton,  fazendo com que Elizabeth  partisse  exatamente quando ele  esperava que eles 
pudessem chegar a um entendimento? Ele marchou pelo assoalho novamente.

Por que o comportamento dela estava tão diferente do que tinha sido em Pemberley? Lá, ela havia  
sorrido  prontamente,  conversado,  trocado  olhares,  mas  agora  ela  estava  na  maioria  das  vezes 
cabisbaixa. Em vez de ter o prazer de ver a inteligência cintilante nos olhos belos dela, ele era forçado a  
observar os rubores em suas bochechas e ficar se perguntando o que eles poderiam prognosticar. Eles  
eram um sinal de uma sensibilização agradável à ele, ou o constrangimento de lidar com um pretendente 
indesejado  que  continuava  voltando,  apesar  dos  melhores  esforços  dela  para  desencorajá-lo?  A 
questão o impedia de dormir e assombrava seus dias.
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Talvez ele devesse falar com o Sr. Bennet. Pelo menos então ele teria uma resposta de uma forma 
ou de outra, e se fosse para ser a humilhação de uma segunda rejeição, ele sempre poderia deixar 
Hertfordshire para trás dele para sempre. Ele colocou a mão contra a parede. Não, isso iria arruinar  
qualquer chance que ele tinha de convencê-la se ela ainda estivesse incerta, e se ela o recusasse, ele  
nunca iria se perdoar por não ter a paciência de esperar por uma mudança no tempo.

Era injusto que Bingley tivesse o direito de passar o dia inteiro em Longbourn na companhia de sua 
amada Jane, enquanto Darcy tinha de limitar-se a breves visitas sociais, e depois voltar sozinho para 
Netherfield e enfrentar seus pensamentos desagradáveis. Provavelmente parecia estranho o bastante 
que ele estava visitando todos os dias.

No sétimo dia, a Sra. Bennet o convidou para ficar para o jantar. Foi um convite casual, claramente 
destinado mais a agradar Bingley do que por qualquer desejo pela companhia de Darcy,  mas ele 
aproveitou a oportunidade para estender sua visita.  Pelo menos ele poderia desfrutar de observar 
Elizabeth, mesmo que eles não pudessem falar privadamente.

O jantar começou propício, já que ele estava sentado ao lado de Elizabeth. Talvez fosse um bom 
sinal. Certamente eles teriam alguma conversa agora. Se apenas a presença dela não tornasse tão difícil 
para ele pensar em outra coisa exceto a curva do pescoço dela, seu perfume de rosas, e qual seria o 
gosto dos lábios dela. 

Ele forçou sua mente de volta para temas mais inocentes. "Eu recebi uma carta da minha irmã ontem.  
Ela me pediu para lhe dar o seus cumprimentos."

O  sorriso  de  Elizabeth  chamou  sua  atenção  para  os  lábios  rosados  dela.  "Ela  ainda  está  em 
Pemberley?"

"Sim; embora ela tenha escrito que ela desejava que ela pudesse se juntar a mim aqui. Ela lamenta 
que a amizade de vocês foi interrompida, e espera ter a oportunidade de retomá-la no futuro." Isso foi  
um exagero do que Georgiana tinha escrito, mas ele estava certo que o sentimento era correto. Ele  
manteve um olhar atento sobre Elizabeth para julgar a resposta dela.

Aquele rubor novamente. "Eu desejo que este possa vir a ser o caso. Ela é uma moça encantadora."

"O Sr. e Sra. Gardiner são muito amável companhia também. Fiquei feliz por ter a oportunidade de 
conhecê-los."

Ela olhou para ele com aquele olhar malicioso que ele tanto amava. Ele ficou tão encantado que ele 
quase perdeu o que ela disse. "Eu entendo que você teve a oportunidade de jantar com eles em 
Londres também."

As palavras dela levaram um momento para afundar, então ele sentiu as palmas das mãos ficarem 
quentes. Como ela sabia disso; e se ela sabia tanto, o que mais ela poderia saber? Certamente, a tia e 
o tio dela não eram tão pouco confiáveis! "De fato eu tive esse prazer." Ele podia dizer que ela se  
divertiu com sua confusão repentina. "Eu entendo que você os visita frequentemente também."

"Eu sempre gostei de visitar Cheapside."

Ele soltou um suspiro de alívio. Se ela estava brincando com ele, isso não poderia ser de todo ruim. "A  
companhia lá é excelente."
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Os olhos dela baixaram novamente. "Eu acredito que eles têm muito a serem gratos." Então, ela o 
surpreendeu olhando para ele. "Assim como todos nós."

Ela sabe. Mas o que ela pensa, e mais importante, o que ela sente? Agora se ela o aceitasse, ele  
nunca saberia se era por amor ou por um senso de obrigação. Mesmo a visão dos belos olhos dela  
não podiam compensar pela decepção.

Ele tomou um gole de vinho para cobrir sua confusão. "A gratidão às vezes é dada onde não é 
merecida. Espero que isso não tenha causado um mal-estar a ninguém."

Ela levantou as sobrancelhas. "Sr. Darcy?"

"Sim, Miss Elizabeth?"

Ela olhou para além dele significativamente. "As batatas."

Ele olhou para o outro lado e encontrou a irmã dela Mary, segurando uma tigela de batatas com um 
ar de santa paciência. Ele estava fazendo um belo tolo de si mesmo esta noite. Ele a pegou dela com 
uma palavra de agradecimento, então segurou a tigela para Elizabeth. Ela serviu-se; então, quando ela 
colocou a colher de volta na tigela, ela parou por um momento, capturou os olhos dele, e roçou as 
costas de sua mão contra as deles enquanto ela se recostava na cadeira.

Poderia ter sido acidental, exceto pelo olhar dela. Ele a olhou com espanto, completamente alheio ao 
resto da companhia, sua mão queimando onde a mão dela o havia tocado. Isso resolveu a questão. Ele 
iria arrastá-la fisicamente para longe da companhia e propô-la em casamento. Pelo menos, isso era o  
que ele faria se suas mãos não estivessem cheias com uma tigela de batatas.

Um sorriso malicioso curvou seus lábios quando ele percebeu que ela estava tão afetada quanto ele.  
"Miss Elizabeth?"

"Sim, Sr. Darcy?"

"As batatas.”

Lá estava ele novamente, aquele sorriso malicioso. "É claro. Que descuidado da minha parte." Ela 
estendeu a mão para a tigela, mas ele não a soltou para ela até que a ponta dos dedos dele tivessem 
acariciado as dela por um brevíssimo momento. O choque da extraordinária sensação de tocá-la enfim, 
mesmo de forma tão limitada, era suficiente para fazê-lo perder o fôlego. Pelo rubor no rosto dela, ele 
tinha certeza que Elizabeth foi similarmente afetada.

Mas o brilho nunca deixou os belos olhos dela. "Sr. Darcy, eu entendo que você está viajando para  
Londres amanhã. Espero que a chuva não faça a viagem desconfortável."

Ele  se  arrastou  para  fora  de sua  contemplação da beleza  bela,  esperando  que  ele  pudesse 
conseguir soar ao menos um pouco sensato. "Acredito que deixar meus amigos em Hertfordshire será  
uma  fonte maior de desconforto do que a chuva. Felizmente, voltarei em poucos dias."

"Eu espero que você esteja de volta a tempo de comparecer a assembléia da próxima semana." Ela 
deu a ele um olhar através de seus cílios.

"Eu  não perderia  por  nada no  mundo.  Mas como eu posso  não retornar  até  o  dia  antes  da  
assembléia, seria ousado demais solicitar agora a honra da primeira dança da noite?" Ele esperou em 
dolorosa expectativa pela resposta dela, sabendo que isso significaria mais do que uma aceitação como 
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um parceiro de dança.

Ela inclinou a cabeça para o lado,  causando um brilho provocante nos olhos dela. "Tenho certeza de 
que iria encontrar o prospecto tolerável  o suficiente para me tentar, embora talvez nem todos iriam 
partilhar a minha opinião."

Ele se inclinou na direção dela e falou baixinho, só para os ouvidos dela. "Se quiser discutir o assunto  
de tentação, eu ficaria mais do que feliz, pois tenho feito recentemente um grande estudo disso."

A boca dela se escancarou com esse flerte flagrante. "Ora, Sr. Darcy, não posso imaginar o que você 
quer dizer."

Ele olhou-a de forma significativa. "Talvez possamos discutir o assunto em mais detalhes quando eu 
retornar." 

Elizabeth  tinha  se  vestido  com mais  cuidado  do  que  o  normal  para  a  assembléia.  Ela  tinha  a 
esperança que o Sr. Darcy pudesse aproveitar a oportunidade para conversar com ela, possivelmente 
até mesmo se declarar. Parecia irônico que isto pudesse acontecer no mesmo local no qual, pouco mais 
de um ano antes, ele tinha a declarado não bonita o bastante para tentá-lo.

Ela sentia falta da companhia dele também. Ela havia esperado que ele fosse visitar esta manhã, mas 
Bingley tinha vindo sozinho, dizendo que o Sr. Darcy tinha sido atrasado, mas estaria chegando mais tarde 
hoje. Os lábios dela se curvaram com antecipação em vê-lo novamente.

Ele não estava na assembléia quando ela chegou. Dois cavalheiros pediram para ela pela primeira  
dança, e ela tinha explicado que ela já estava prometida. O resto do cartão de danças dela encheu 
rapidamente. Ela tinha esperança de guardar outra dança caso o Sr. Darcy pedisse por uma, mas ela  
não podia recusar um cavalheiro e então depois aceitar o Sr. Darcy. Ela desejou que ele não tivesse 
programado sua chegada tão tarde, pois eles poderiam ter tido a oportunidade de conversar antes da 
dança começar. Mas, quando os músicos começaram a afinar os seus instrumentos, ela começou a se  
perguntar se ele iria até mesmo reivindicar sua dança prometida. Até que ela viu o Sr. Bingley e as irmãs 
chegam sem ele, uma dúvida sobre a presença dele nunca a tinha ocorrido. Mas em um instante, surgiu 
a terrível suspeita de que alguma outra coisa fosse responsável pela ausência dele. 

Talvez sua viagem a Londres havia dado a ele tempo para refletir sobre as desvantagens de uma 
aliança com ela, aqueles argumentos de sua tia sem dúvidas tinham sido apresentados a ele. Ele não 
parecia desanimado por isso antes, mas ela poderia ter lido demais no comportamento dele. Ou talvez 
ele tivesse visto ela como um desafio, e uma vez que ele assegurou-se que as afeições dela eram dele  
se  quisesse,  ele  tinha  perdido  o  interesse.
Quando a primeira dança se formou, um dos cavalheiros cujo convite que ela havia se recusado a 
olhou de soslaio, claramente de opinião que ela tinha estado brincando com ele dizendo que a dança foi 
prometida. Bingley fez par com a Jane, de modo que ela não poderia se voltar à sua irmã por conforto.  
A música começou a tocar e os dançarinos começaram a se mover. Todo o prospecto de divertimento 
de Elizabeth da noite foi destruído. Como ela poderia encontrar algum prazer na outras danças, sabendo 
o que ela tinha perdido?
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Desejando evitar qualquer olhar mais curioso, ela fugiu para as salas de vestir, na parte pública da  
hospedaria, onde ela poderia libertar a sua imaginação em privacidade. Ela não saiu até que o primeiro  
conjunto estava quase no fim. Na esperança de que Darcy pudesse ter chegado na sua ausência, ela  
procurou por ele em vão pelo salão.

Ela conseguiu colocar uma falsa aparência de diversão para o seu parceiro no segundo conjunto. Se  
ela não pensasse em seu desapontamento, talvez mais ninguém iria percebê-lo. Ela tinha deliberadamente 
evitado Jane  entre  as  danças;  ela  não  deixaria  a  irmã saber  que  o  amigo  do noivo  dela  tinha 
abandonado sua irmã. É melhor que Jane pense que Darcy não tem nenhuma importância para Elizabeth. 
Ela recusou-se a questionar-se se algum dia iria vê-lo novamente.

Ela estava circundando seu parceiro no terceiro conjunto, quando ela teve um vislumbre de cabelos 
escuros. Sua respiração ficou presa na garganta, mas ela se lembrou que ele não tinha vindo para a 
dança que ele tinha prometido a ela,  e que isso poderia ter sido uma fuga deliberada.  Com seu 
parceiro, ela desceu a linha de dançarinos. Até que ela atingiu o início da linha mais uma vez, Darcy 
estaria escondido da vista. 

A  dança,  embora  ela  habitualmente  gostasse,  pareceu durar  uma eternidade.  Elizabeth  procurou 
corrigir-se  para  não procurar  por  ele  quando ela  chegou  à frente  da  linha,  mas  ele  se mostrou 
impossível de perder, já que ele estava olhando diretamente para ela. A expressão dele era cismada. 
Ela sentiu seus olhos sobre ela,  e estava grata que a dança lhe deu uma desculpa para parecer 
corada.

A dança terminou, deixando-a com a decisão de saber se ela ousava aproximar-se de Darcy ela 
mesma. Seu coração disse que sim, mas o decoro falou o contrário. Em vez disso, ela escolheu um  
curso intermediário e fez seu caminho para a mesa de refrescos não muito longe de onde ele estava. 
Para isso ela não precisava de nenhuma desculpa.

Ela sentiu mais do que viu ele chegar a seu lado, mas ela não olhou para ele até que ele falou o  
nome dela. Certamente ele não iria procurá-la  se os desejos dele tivessem mudado.

"Por favor, permita-me expressar meu mais profundo pedido de desculpas pelo meu atraso A ponte 
foi inundada e a outra metade do rio transbordou -... toda a chuva, você sabe. Eu tive que cavalgar por 
milhas rio acima para encontrar um lugar que era passável.  Eu vim o mais depressa que pude." O 
profundo pesar na expressão dele não poderia ser confundido.

"Eu certamente não posso responsabilizá-lo pelos caprichos do tempo ou das estradas."

"Você é muito gentil. Seria demais esperar que eu pudesse reivindicar uma outra dança, apesar de 
eu ter perdido minha primeira oportunidade?"

"Eu gostaria de poder atendê-lo, mas temo que o meu cartão de dança já está cheio." Por que, oh  
porque, tantos homens tinham a convidado para dançar hoje à noite?

"Eu vejo." Ficou claro pelo endurecimento de sua mandíbula que ele não gostou do que viu.

Justo então seu próximo parceiro aproximou-se dela e ofereceu-lhe o braço. Elizabeth deu a Darcy 
um olhar pesaroso quando ela partiu.

A próxima dança foi uma animada, e seu companheiro amável, mas ela não podia deixar de estar 
consciente de Darcy olhando para ela. Ele ficou sozinho ao lado parede, usando uma pequena carranca 

A Sucession of Rain – Abigail Reynolds  - Tradução: Samanta Fernandes



que se iluminava somente quando ele capturava os olhos dela. Ela achou difícil desviar o olhar, mesmo  
quando a dança o afastava dele.

Depois de circular meio caminho ao redor da sala, ela olhou para cima da dança novamente, mas 
ele não estava mais onde havia estado. Ela examinou a multidão enquanto ela passava o seu parceiro 
pela mão, esperando que ele não percebesse sua distração. Ela finalmente viu a forma alta de Darcy ao 
lado de seu pai, aparentemente envolvido em uma conversa séria com ele. Como se sentindo o olhar 
dela, ambos os homens olharam em sua direção, então se voltararam um para o outro novamente. 

Então Darcy não ia esperar por uma resposta dela. A pulsação de Elizabeth vibrou com a idéia do 
que ele deveria estar dizendo. O que o pai dela pensaria? Será que ele daria a sua permissão sem 
pedir o consentimento dela? Suas bochechas ficaram quentes ao pensar que até o momento em que 
ela deixasse a pista de dança, ela poderia muito bem estar noiva do Sr. Darcy.

Os dois homens ainda estavam conversando quando a dança terminou. Elizabeth tentou fazer seus 
pés se moverem na direção deles, mas eles estavam congelados no chão. Não era como se ela 
tivesse qualquer intenção de negar o pedido dele, mas agora que a realidade estava diante dela, ela  
sentia tanto constrangimento que ela não podia imaginar nem olhá-lo no rosto. Em um momento de pura 
covardia, ela fugiu da sala e se escondeu mais uma vez em uma sala de vestir.

Uma vez sozinha, ela apertou suas mãos ao rosto corado. Não era como se ela fosse tão ingênua,  
mas até então ela nunca tinha sido confrontada com a perspectiva imediata de ficar noiva. Ela imaginava 
como Darcy olharia para ela, agora que ele sabia que ela seria dele um dia, e isso fez aumentar o 
calor dentro dela.

Mas ela não podia se esconder para sempre. Ela respirou fundo antes de abrir a porta e continuar o 
longo corredor  até  a sala da assembléia.  Ela  estava agradecida que ele  estava despovoado no 
momento, ela não se sentia capaz de conversar casualmente.

"Miss Elizabeth." A voz profunda do objeto de seus pensamentos veio de trás dela.

Ela saltou e segurou a mão ao peito, o coração batendo forte. "Você me assustou, senhor."

"De fato". O canto da boca dele se contorceu ironicamente. Ele olhou para cima e para baixo no 
corredor, então colocou uma mão firme sobre o ombro dela e a dirigiu por uma porta aberta para 
dentro de um quarto desocupado.

Rapidamente, ele fechou a porta atrás deles, e de repente Elizabeth não conseguia ver nada além de 
escuridão. Ela estava muito consciente do braço dele no dela.

"Minhas desculpas. Eu tinha assumido  que haveria luz da rua." 

Os olhos dela, ajustando-se à escuridão, decifraram a moldura da janela, apenas com a luz das  
estrelas para enchê-la. As nuvens deviam ter finalmente clareado."Acredito que estamos virados para a 
parte traseira da hospedaria, senhor." Ela só podia começar a ver os contornos do quarto. Para seu  
espanto, ela percebeu que esta não era uma das salas de estar, em vez disso, ela estava parada 
diretamente entre o Sr. Darcy e uma grande cama de dossel. Ela estava grata que ele não podia ver 
seu rosto em chamas.

Ela deu alguns passos rápidos na direção da janela, procurando colocar distância entre ela e a 
cama. Não que ela duvidasse da honra do Sr. Darcy, mas se eles fossem descobertos acidentalmente,  
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ela não queria que isso parecesse pior do que era. Mas o que ela estava pensando? Se ela fosse 
encontrada sozinha com o Sr.  Darcy em um quarto escuro,  não faria  diferença se ele estava se  
aproveitando dela ou se eles estavam discutindo o tempo. O dano estaria feito. Ainda assim, ela nunca 
tinha estado sozinha em um quarto com um cavalheiro, e isso a deixava nervosa.

Ela deu outro passo, mas tropeçou em algum objeto invisível no chão. Imediatamente o Sr. Darcy 
estava ao seu lado, apoiando seus braços.

"Você se machucou, Miss Elizabeth? " Sua preocupação era evidente.

"Só a minha dignidade está ferida." Sua dignidade e sua reputação, se eles fossem descobertos, mas 
de alguma forma ela se viu incapaz de se importar enquanto ele estava tão perto dela, apenas uma ou 
duas polegadas de ar os separando. As mãos dele permaneceram acima dos cotovelos dela, cobrindo 
o pequeno vão entre as luvas e as mangas bufantes do vestido dela, e os olhos dela se arregalaram 
quando os polegares dele acariciaram a pele sensível do interior de seus braços. Será que ele tem 
alguma idéia do que estava fazendo com ela?

"Minhas desculpas." A voz dele soou estranhamente rouca. "Eu não queria perder a minha dança com 
você. "

Ela  lutou  para  se  recompor.  "Você  está  perdoado,  senhor.  Tenho  certeza  que  haverá  outra 
oportunidade."

"Espero que sim, embora às vezes eu acho que o destino está tanto contra permitir-me dançar com 
você quanto permitir-me ficar a sós com você."

Parecia imprudente apontar  que eles estavam sozinhos agora,  especialmente quando ela estava 
sentindo  o  leve  toque  dos  polegares  dele  em  todo  seu  corpo.  "Sr.  Darcy,  meu  parceiro  estará 
procurando por mim."

"Deixe-o procurar."

"Mas e se ele começar uma busca e nós formos descobertos?"

"Muito melhor."

"Sr. Darcy!"

"Se o mundo inteiro, incluindo o tempo, vai insistir em conspirar contra encontrar uma oportunidade de 
falar com você a sós, porque eu não deveria simplesmente deixar que os acontecimentos sigam seu 
curso?"

"Certamente você não pode querer dizer ...."

Os dedos dele rastejaram sob a manga dela. "Eu vejo três opções diante de você. Uma é que eu 
peça ao seu pai a permissão para cortejá-la. Ou eu poderia pedir permissão para casar com você. Ou 
eu poderia mantê-la aqui até que sejamos descobertos, e esperar que ele exija que eu case com 
você. Qualquer uma das três é agradável para mim, então você pode escolher. " 

"Você é muito bondoso, Sr. Darcy,” ela murmurou. Ela podia sentir o calor da respiração dele contra  
sua bochecha, e de repente ela ansiava por mais.

"Isso não responde a minha pergunta." Os lábios dele roçaram o canto da mandíbula dela, tão leve 
que era como o toque de uma borboleta. Mas uma borboleta não iria provocar arrepios de prazer  
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dentro ela.

"Eu pensei que você já tivesse falado com meu pai."

"Hoje à noite? É verdade, mas estávamos falando de livros. Achei que deveria ter pelo menos uma 
conversa normal com ele antes de exigir a mão da filha dele."

Ela quase riu com a escolha de palavras dele.  "Nesse caso, parece que eu tenho na verdade 
apenas duas opções, uma vez que você parece pouco disposta a me largar. Eu poderia esperar para 
ver o que acontece, ou eu poderia gritar por ajuda."

Agora, ela sentia o calor dos lábios dele em sua testa. "Esteja avisada, Miss Bennet, que se você 
decidir gritar, eu me sentiria obrigado a impedi-la da maneira mais eficiente possível." O tom carinhoso 
dele disse a ela que ele não se referia a colocar a mão sobre sua boca.

Uma onda de tontura tomou conta dela.  Certamente ele não se atreveria,  mas ele  já tinha se 
arriscado tanto. O mais sensato seria aceitá-lo oficialmente - ele não poderia ter nenhuma dúvida real  
neste momento quanto ao consentimento dela - mas então ele pode parar este doce tormento de 
proximidade. Como se consciente dos pensamentos dela, o aperto dele em seus braços se soltou. Mas  
foi substituído por um leve toque traçando o braço dela, uma sensação estimulante e irresistível.

Ela respirou fundo irregularmente. "Talvez você devesse falar com meu pai.”

Ela não podia decifrar as mãos dele na escuridão, então ela arfou em surpresa com o toque dele na 
pele sensível de seu pescoço, traçando sua clavícula. 

Ele moveu-se fracionadamente mais perto dela,  aumentando ainda mais a tensão. "Que pena. Eu 
estava esperando que você pudesse gritar." A mão dele se moveu de novo. Desta vez a ponta dos 
dedos dele se demoraram nos lábios dela.

"Eu ainda posso. Talvez você deva assumir o pior." O que havia de errado com ela? Ela sabia melhor 
do que permitir que a intoxicação do momento fosse mais longe. Se ela já reagia com este fervor,  
como é que ela possivelmente se comportaria se ele a beijasse?

Ela  podia  senti-lo  inclinar-se  para  ela,  a  respiração  dele  em  seu  rosto.
"Eu tenho esperado tanto tempo para isso." O sussurro dele era instável, mas a pressão de seus lábios 
nos dela era macia e quente.

As pálpebras dela flutuaram fechadas. Todos seu ser parecia estar concentrado naquele ponto onde 
suas bocas se encontravam. O resto do mundo desapareceu, e seus lábios eram sua única realidade.

Mas então mudou. Demorou apenas um momento antes de ela sentir o toque provocante da língua 
dele traçando ao longo de seus lábios. A surpresa disso a fez suspirar, a intimidade do beijo fazendo-a  
agarrar os ombros dele por apoio. Apesar de todas os romances que ela tinha lido, ela nunca tinha  
imaginado tal prazer no toque de um homem.

Isso só cresceu quando ele enrolou os braços ao redor dela,  puxando-a para si  até que ela 
pudesse sentir a força do seu corpo contra o dela. Em uma onda de felicidade ela sabia que era ali  
que ela pertencia, era isso que ela havia procurado toda a sua vida. 

Os lábios  dele  pressionaram contra  o rosto  dela,  sua orelha,  e ao longo da pulsação de seu  
pescoço. "Doce, bela Elizabeth,” murmurou ele entre beijos.
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De alguma forma ela se encontrou na ponta dos pés, as mãos rastejando ao redor do pescoço 
dele  para  agarrá-lo  com  força,  incapaz  de  suportar  o  pensamento  de  perder  contato  com  ele.  
Intoxicada pelo perfume fraco de couro e cavalos que se apegava a ele, ela pressionou o rosto contra 
o tecido engomado de sua gravata, sentindo-se meio incapaz de respirar de felicidade.

A voz distante de Jane chamando seu nome mal penetrou em seu estado atordoado, mas Darcy 
enrijeceu, ainda segurando-a perto. "Eles sentiram sua falta, meu amor," disse ele. Com claro pesar ele  
afrouxou seu aperto sobre ela. "Você tem que ir. Vou ficar aqui alguns minutos, e então vou falar com 
seu pai."

Finalmente Bingley parecia como se ele estivesse pronto para partir. Não era cedo demais. Darcy tinha 
chegado ao fim de sua tolerância por compartilhar Elizabeth com o resto da assembléia de Meryton.  
Virando-se para Elizabeth, ele a ofereceu o braço e disse, "Miss Elizabeth, seu pai concordou em permitir-
me a honra de acompanhá-la para casa esta noite."

"Você esteve planejando adiante, senhor." Os olhos dela dançavam enquanto ela tomava seu braço.

"Parece que eu devo, se quiser ter algum tempo com você."

"Estou surpresa que ele concordou em permitir-me viajar sozinha com você." 

"Bem, eu talvez possa ter insinuado que estaríamos viajando com Bingley, sua irmã, e Miss Bingley." Ele 
a levou para a rua onde ele fez uma pausa para olhar para o céu. "Agora pára de chover." Só quando 
já não fazia diferença.

A carruagem dele esperava na fila atrás de vários outras. Darcy colocou a mão livre sobre a de 
Elizabeth. Caminhando talvez um pouco mais próximo dela do que decoro ditaria, ele a guiou para a 
carruagem, abriu a porta, e conduziu-a para dentro. E pensar que ele teria a oportunidade de fazer isso  
de novo e de novo por toda a vida deles! Ainda surpreendia a ele que após todos esses meses, isso  
estava finalmente resolvido, e Elizabeth iria ser dele.

Ele precisava controlar seus pensamentos antes que eles pudessem viajar mais longe nesse sentido,  
ou haveria uma repetição do comportamento descontrolado dele antes, quando ele estava sozinho com 
Elizabeth. Ele entrou na carruagem e sentou-se à frente dela, então bateu na parede da carruagem para 
sinalizar ao cocheiro. Quando o constante 'clip clop' de cascos sobre pedras começou, ele se inclinou  
para falar com Elizabeth.

"Eu espero que você não se oponha à minha manobra para um pouco de tempo sozinho com você.  
Eu  queria  a oportunidade para pedir  desculpas  pelo  meu comportamento anterior.  Eu  tinha estado 
esperando esse momento há tanto tempo, e temo minhas emoções correram alto demais."

Houve uma risada baixa da forma indistinta que era Elizabeth. "Você não precisa pedir desculpas.  
Você  sabia  que  eu  pretendia  aceitá-lo,  e  manifestou-se  tão  sensivelmente  quanto  um  homem 
violentamente apaixonado pode-se supor fazer em tal ocasião." 

Ele só queria que ele tivesse certeza da aceitação dela, mas em Hunsford ele não teve dúvidas dela,  

A Sucession of Rain – Abigail Reynolds  - Tradução: Samanta Fernandes



e não poderia ter estado mais equivocado. As indicações que ela tinha dado a ele recentemente de sua 
afeição tinham levantado as esperanças dele, mas ele não tinha sido complacente até que ela tinha dito  
as palavras. "Eu agradeço a sua compreensão, mas ainda assim, eu gostaria de pensar que tenho um 
pouco mais auto-controle do que isso."

Elizabeth estendeu a mão através da divisória e pegou a mão dele. Obviamente, ela não tinha idéia 
de quão pequeno o auto-controle dele com ela realmente era. "Senhor, eu estava grata pela confiança  
de seus afetos. Você parecia menos do que satisfeito, antes disso, e eu estava preocupada quanto ao  
significado disso."

"Minha querida Elizabeth, você não pode esperar que eu aprecie a vista de você dançando com 
outros homens, quando eu não podia esperar o mesmo prazer para mim." Ele sentiu o calor da mão 
dela através da luva branca e fina que ela usava. Isso o lembrava muito da sensação de beijá-la. 
Talvez este passeio de carruagem não tinha sido uma boa idéia, afinal. Incapaz de resistir, ele passou o 
polegar levemente pelo dedo indicador dela, pensando no dia em que ele teria o direito de retirar as 
luvas, para pressionar beijos em cada dedo e traçar com os lábios as linhas finas das mãos dela que  
ele tanto admirava no piano em Rosings. Em seguida, ele iria ... mas não. Ele não podia permitir que seus  
pensamentos fossem até lá. "Mas, já que o nosso tempo juntos antes foi tão breve, eu não tive a  
oportunidade de lhe dizer como você me fez feliz, e o quanto estou ansioso pelo dia em que eu possa 
chamá-la de minha esposa." Não. Ele não deveria ter dito esta última parte. 

"Confesso que eu mesma tenho sido incapaz de pensar em outra coisa," ela disse, e ele quase podia 
decifrar o sorriso malicioso que acompanhou suas palavras.

Será que ela tem alguma idéia de quanta  tentação ela representa? Ele precisava mudar de assunto  
antes que ele cedesse à essa tentação. "Seu pai ficou mais surpreso com a minha petição do que eu 
imaginava."

"Mas sem dúvida menos surpreso do que ele poderia ter estado há duas semanas, antes de você 
começar a visitar Longbourn tão regularmente."

"Talvez eu devesse ter esperado até que eu pudesse falar com ele em maior privacidade, mas temo 
que a minha impaciência tenha levado o melhor de mim."

"Bem, tudo está bem quando acaba bem." Sua mão apertou a dele. "Minhas impressões iniciais de 
que você tem provado serem muito  equivocadas.  E  pensar  que eu  achava que você tinha uma 
disposição taciturna e insociável! Agora, há momentos em que eu devo dizer que você fala até demais, 
Sr. Darcy. Não vai nos levar muito tempo para chegar a Longbourn nesse ritmo. "

As sobrancelhas dele se levantaram em surpresa. Ninguém jamais o acusou de ser muito tagarela  
antes. O que ela espera que ele faça, se não for falar com ela? De repente, ocorreu-lhe precisamente 
o que ela esperava que ele fizesse,  e uma grande sensação de leveza impregnou seu ser.  Sem 
mencionar outros sentimentos pela mulher totalmente surpreendente com quem ele estava para se casar.

Ele mudou de posição e cruzou o estreito espaço entre eles para se sentar ao lado dela, seu braço  
encontrando seu caminho ao redor dos ombros dela quase que por sua própria iniciativa. "Nesse caso, 
minha doce Elizabeth, eu preciso encontrar uma maneira melhor de me expressar."

O gosto dos lábios dela era realmente doce. 
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Fim.

Essa história é parte do livro: A Pemberley Medley

Também publicada no site:

 http://www.dwiggie.com/derby/old_2008/abigr3.htm

Tradução: Samanta Fernandes

http://samantaf2010.wordpress.com/
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