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Darcy  sentiu  a  agora-familiar  trepidação  de  seu  coração  enquanto  ele  se 
aproximava do presbitério em Hunsford. O prospecto de estar no mesmo cômodo com 
Miss Elizabeth Bennet, de ver o brilho nos belos olhos dela, era o suficiente para deixá-
lo tonto. Ele deveria estar evitando-a. Sua fascinação por ela o estava colocando em 
risco de incitar as expectativas dela. Darcy sacudiu a cabeça em desgosto. A quem ele 
estava tentando enganar? Ele não podia ficar longe dela. Pelo menos a Sra. Collins e a 
irmã iriam estar lá para protegê-lo de dizer qualquer tolice. 

A criada o deixou entrar, fazendo uma cortesia desajeitada. Ele passou por ela para 
a sala de estar e abriu a porta para ver Elizabeth se inclinar para deslizar uma carta 
dentro de uma gaveta da pequena escrivaninha. O rosto dela possuía uma expressão 
assustada, como a de uma corça na floresta. A luz do sol fluindo pela janela atrás dela 
fez seu simples vestido azul parecer brilhar nas bordas. Darcy estava tão deslumbrado 
que demorou um momento para que ele pudesse perceber que ela estava sozinha. 

Porque  a  criada  não  havia  dito  nada?  Mas  ele  não  conseguia  se  lamentar  pela 
oportunidade de ter Elizabeth somente para ele. Tardiamente ele fez uma reverência. 
“Peço desculpas pela minha intrusão, Miss Bennet. Eu havia entendido que todas as 
senhoras estavam em casa.”

Ela o deu um olhar astuto enquanto fechava a gaveta atrás dela. “A Sra. Collins e 
Miss Lucas foram para a vila a negócios. Elas não ficarão fora por muito tempo.”

Ele  tomou o lugar que ela indicou,  respondendo automaticamente as perguntas 
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dela  sobre  Rosings,  mais  interessado  na  expressão  animada  dela  do  que  em  suas 
palavras. Como sempre, ele mal sabia o que dizer na presença dela, mas era o bastante 
olhar para ela.

Depois de alguns momentos de silêncio, ela disse,  “Quão inesperadamente todos 
vocês foram embora de Netherfield em Novembro passado, Sr. Darcy! Deve ter sido 
uma surpresa muito agradável para o Sr. Bingley ver vocês todos atrás dele tão cedo. 
Ele e as irmãs estavam bem, eu espero, quando você deixou Londres?”

“Perfeitamente bem, obrigado.”
Houve outra curta pausa antes que ela respondesse, “Eu acho que entendi que o Sr. 

Bingley não tem muita intenção de retornar à Netherfield algum dia?”
Ele estava impressionado pelas palavras calmas dela. Nenhuma outra moça teria 

mostrado tal compreensão da necessidade dele de proteger seu amigo, quando isso 
envolvia negar a irmã dela um casamento vantajoso. Mas talvez Elizabeth não visse 
necessidade da irmã dela casar bem porque ela imaginava a si mesma como a futura 
senhora de Pemberley. Ele precisava ter mais cuidado para esconder seus sentimentos. 
“Eu nunca ouvi ele dizer isso; mas é provável que ele passe muito pouco do tempo 
dele lá no futuro. Ele tem muitos amigos, e está em um momento da vida quando 
amigos e compromissos estão continuamente aumentando.”

“Se ele pretende estar tão pouco em Netherfield, seria melhor para a vizinhança 
que ele desistisse inteiramente do lugar, pois então nós poderíamos ter uma família 
estabelecida lá. Mas talvez o Sr. Bingley não alugou a casa tanto para o conveniência 
da vizinhança quanto para a dele, e nós devemos esperar que ele mantenha ou desista 
dela sob os mesmo princípios.”

“Eu não ficaria surpreso,” disse Darcy, “se ele desistisse da casa, assim que receber 
uma boa oferta.”

Elizabeth não respondeu, desviando o rosto. Ela sabia que o perfil dela o fascinava? 
Se ao menos ele pudesse saborear suas maçãs do rosto com os lábios dele. Em uma 
tentativa de afastar sua mente desse prazeroso prospecto, ele disse., “Esta parece ser 
uma casa muito confortável.  Lady Catherine, creio eu, fez muito nela quando o Sr. 
Collins  veio  para  Hunsford.”   Isso  era  uma  lembrança  da  diferença  das  posições 
sociais deles.

“Eu acredito que ela fez – tenho certeza que ela não poderia ter concedido sua 
bondade em alguém mais agradecido.” Elizabeth deu a ele um olhar astuto.

Ele  sorriu  para  o  gracioso  reconhecimento  dela  dos  defeitos  do  primo.  “O  Sr. 
Collins parece muito afortunado na escolha de uma esposa.”

“Sim, de fato; os amigos dele podem se regozijar por ele ter encontrado uma das 
muitas  poucas  mulheres  sensatas  que  o  teriam  aceitado,  ou  tê-lo  feito  feliz  se  o 
tivessem aceitado. Minha amiga tem uma excelente discernimento – embora eu não 
tenha certeza se considero ela ter se casado com o Sr. Collins como a coisa mais sábia 
que ela já fez. Ela parece perfeitamente feliz, no entanto, e sob uma luz prudente, esta 
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é certamente uma união prudente para ela.”
Ela  estava  dando-lhe  uma  insinuação?   Ele  procurou  por  palavras.  “Deve  ser 

agradável para a Sra. Collins estar instalada dentro de uma distância tão pequena da 
família e dos amigos dela.”

“Uma pequena distância  você  chama?”  ela  perguntou em surpresa.  “São quase 
cinquenta milhas.”

“E o que são cinquenta milhas em uma boa estrada? Pouco mais de meio dia de 
viagem. Sim eu chamo de uma distância muito curta.”

“Eu  nunca  consideraria  a  distância  como  uma  das  vantagens  do  casamento,” 
exclamou Elizabeth.  “Eu nunca  diria  que  a  Sra.  Collins  está  estabelecida  perto  da 
família dela.”

A veemência dela o pegou de surpresa até que ele se lembrou da propensão dela de 
exprimir opiniões que não eram suas. Ele estava bastante disposto a provocá-la em 
retorno. “Isso é uma prova da sua afeição por Hertfordshire. Qualquer lugar além da 
vizinhança imediata de Longbourn, eu suponho, pareceria distante.”  

Um bonito rubor se espalhou pelas bochechas de Elizabeth. “Eu não quis dizer que 
uma mulher pode não pode se instalar perto demais de sua família. O distante e o 
perto devem ser relativos, e dependem de variadas circunstâncias. Onde há fortuna 
para fazer as despesas de viagem insignificantes, a distância não é nenhum mal. Mas 
este não é o caso aqui. O Sr e Sra. Collins tem uma renda confortável, mas não uma 
que  permita  viagens  frequentes  –  e  eu  estou  convencida  que  minha  amiga  se 
consideraria próxima à família se vivesse a menos da metade da distância atual.”

Ele não podia impedir a si mesmo. Ele aproximou sua cadeira um pouco na direção 
dela, e disse, “Você não pode ter o direito de ter uma forte ligação local dessas. Você 
não pode estar sempre em Longbourn.” O intoxicante aroma de Elizabeth e água de 
rosas flutuaram sobre ele.

Elizabeth pareceu surpresa, e ele percebeu que tinha ido longe demais. Ele recuou a 
cadeira, pegou um jornal da mesa, e olhou sobre ele. Quando ele achou que podia 
confiar em sua voz, ele perguntou, “Você está satisfeita com Kent?”

Um curto diálogo no assunto do condado sucedeu-se, em ambos os lados calmo e 
conciso  –  e  logo  encerrado  pela  entrada  da  Sra.  Collins  e  sua  irmã,  justamente 
retornando de sua caminhada. O olhar de surpresa da Sra. Collins com a conversa 
deles lembrou Darcy da impropriedade de sua visita, e ele relatou o engano que tinha 
ocasionado a intrusão dele à Miss Bennet.  Ele mal sabia o que mais dizer, e pediu 
licença para partir assim que pôde.

Ainda assim, os pés dele pareciam se arrastar enquanto ele fazia o caminho para 
Rosings. Ele queria ver o sorriso astuto de Elizabeth novamente, mas ele podia ver 
claramente que ele estava em mais perigo do que pensava. Ele teria que se manter 
distante do presbitério. Mas mesmo enquanto ele pensava nisso, ele sabia que até a 
próxima manhã,  a  resolução dele teria  empalidecido diante  de sua necessidade de 
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estar na presença dela. 

“Qual  pode  ser  o  significado  disso!”  disse  Charlotte,  assim  que  ele  tinha  ido 
embora. “Minha querida Eliza, ele deve estar apaixonado por você, ou ele nunca teria 
nos visitado dessa maneira tão familiar.”

“Eu dificilmente acredito nisso, Charlotte,” Elizabeth assegurou-a com uma risada. 
“Você não estava aqui; nós mal conseguimos manter uma conversa! Cada vez que eu 
levantava um assunto, ele iria esgotá-lo em poucas palavras, e então cair em silêncio. 
Ele  está  tão  longe  de  estar  apaixonado  por  mim  a  ponto  de  detestar  até  mesmo 
conversar comigo!”

“Eu suponho que é não é muito provável,  então,” concordou a amiga,  “mesmo 
assim ele parece ter bastante interesse em você. Você nunca notou como ele observa 
você? - e você foi a única moça fora as irmãs de Bingley que ele honrou com sua mão 
para um dança no baile de Netherfield.”

Elizabeth pôs uma mão afetuosamente no ombro de Charlotte. “Ele olha para mim 
apenas para criticar,  querida Charlotte!  Você se lembra que ele me achou tolerável, 
mas não bonita o bastante para tentá-lo?” Ela imitou a voz dele enquanto ela repetia 
suas palavras com um sorriso.

Charlotte continuou a parecer duvidosa, no entanto. “Nós veremos, eu suponho. 
Mas Eliza,  apenas pense – se você tivesse feito  uma conquista  dessas!” Não havia 
dúvida alguma na mente dela de que toda a antipatia de sua amiga iria desaparecer, se 
ela  pudesse  supor  que  ele  estivesse  sob  o  poder  dela.  Mas  ela  não  achou  certo 
pressionar mais o assunto, pelo perigo de levantar expectativas que poderiam apenas 
acabar em decepção.

Mais tarde Elizabeth descobriu que ela não conseguia tirar essa conversa de sua 
mente. O Sr. Darcy apaixonado por ela? Parecia uma idéia completamente ridícula, 
mas  o  julgamento  e  a  observação  de  Charlotte  nesses  assuntos  frequentemente 
provavam ser melhores do que os seus próprios. Ela não podia acreditar que isso era 
verdade, mas descobriu que não podia descartar completamente a idéia tampouco,  e 
resolveu observá-lo mais atentamente no futuro.

Ela teve ampla oportunidade, já que os dois primos achavam uma tentação nesse 
período de  caminhar até  o  presbitério  quase  todo o  dia.  Eles  visitavam em várias 
horários da manhã, às vezes separadamente,  às  vezes juntos,  e  de vez em quando 
acompanhados pela tia deles. Estava claro para Elizabeth que o Coronel Fitzwilliam 
vinha  porque  ele  tinha  prazer  com  a  companhia  deles,  uma  convicção  que  o 
recomendava ainda mais; e ela foi lembrada por sua própria satisfação em estar com 
ele,  assim  como  pela  evidente  admiração  dele,  de  seu  antigo  favorito  George 
Wickham; e embora, ao compará-los, ela viu que havia menos suavidade cativante nos 
modos do Coronel Fitzwilliam, ela acreditava que ele pudesse ter uma mente melhor 
informada.
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Mas o motivo do Sr.  Darcy vir  tão frequentemente para o presbitério era muito 
difícil de entender. Com a advertência de Charlotte em mente, Elizabeth o observou 
dissimuladamente quando na próxima vez que eles estavam em Rosings;  mas sem 
muito sucesso. Ela não sabia o que pensar dele. Ele certamente olhava muito para ela, 
mas a expressão daquele olhar era duvidosa. Era um olhar honesto e inabalável, ma 
ela  duvidava  que  havia  muita  admiração  nele,  e  às  vezes  parecia  nada  além  de 
desatenção.

Nem bem ela iria chegar a resolução de que sua impressão inicial dele tinha sido 
correta então dúvidas  iriam assaltá-la. Em suas visitas ele frequentemente sentava lá 
dez minutos inteiros sem abrir a boca; e quando ele de fato falava, parecia ser mais por 
necessidade do que por escolha – um sacrifício para o decoro, não um prazer para ele 
mesmo. Ele raramente parecia realmente animado, e isso parecia a prova absoluta do 
desinteresse dele, mas então o Coronel Fitzwilliam ocasionalmente ria da estupidez 
dele,  provando  que  ele  geralmente  era  diferente.  O  seu  próprio  conhecimento  à 
respeito dele não havia lhe dito isso, e ela começou a se perguntar porque ele era tão 
diferente na companhia dela.

Ela  não começou a ficar  preocupada que os  sentimentos  dele  fossem sérios,  no 
entanto, até que uma vez em seus passeios dentro do parque ela inesperadamente o 
encontrou. Ela presumiu que ele iria encontrá-la com algumas perguntas formais e 
uma pausa constrangida e depois iria embora, mas para sua surpresa ele realmente 
achou necessário dar meia volta e caminhar com ela. Ele não disse muito, nem ela se 
deu ao trabalho de falar muito, mas ele parecia prestar atenção nela mais intimamente 
do que era  estritamente necessário,  e  havia aquilo nos modos dele  que parecia de 
algum modo diferente do seu comportamento na presença dela no passado. Ela não 
podia  bem identificar  qual  era  essa  diferença,  mas mais tarde,  quando ela  pensou 
sobre a ocasião, ela decidiu que seria melhor não oferecê-lo nada que pudesse ser visto 
como um encorajamento.

Ela era sensível ao elogio das afeições de tal homem, embora ela não pudesse deixar 
de ficar confusa em como veio a ocorrer que ele iria admirá-la, depois de ter se oposto 
aos charmes delas em seus encontros anteriores. F fora seu pedido para dançar com ela 
em  Netherfield,  não  tinha  havido  nada  que  lembrasse  uma  corte.  Ela  supôs  que 
deveria ser uma afeição passageira, já que um homem tão orgulhoso certamente nunca 
iria  propor casamento para um mulher  com as  baixas  relações sociais  dela.  Ainda 
assim,  ela  não desejava  ocasioná-lo  nenhuma dor,  e  então determinou fazer  o  seu 
melhor para dar um fim a quaisquer idéias que ele pudesse ter sobre o interesse dela 
nele.

Portanto  ela  estava  preparada  no  dia  seguinte  quando  mais  uma  vez  ela  o 
encontrou no bosque.  A presença dele era confirmação suficiente para as suspeitas 
dela, já que não haveria razões para ele estar no mesmo local a menos que ele estivesse 
esperando por ela. Ele novamente disse pouco, mas em um certo momento pareceu 
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sugerir que em suas futuras visitas à Kent ela estaria ficando em Rosings. Espantada, 
ela percebeu que isso era mais sério do que ela havia pensado.

Ela escolheu suas palavras com cuidado. “Sr. Darcy,” ela disse lentamente, “Eu me 
pergunto se eu posso pedir a sua opinião sobre algo.”

Ele colocou a mão sobre a mão enluvada dela. “Certamente. Eu ficaria feliz de ser 
útil para você.”

Ela  podia  sentir  o  calor  da  mão  dele  através  de  sua  luva.  Isso  não  estava 
procedendo como ela tinha planejado. “Suponha, senhor, que você tenha uma irmã 
que você ame muito.”

Ele olhou para ela em surpresa. “Isso não é difícil de imaginar, já que eu de fato 
tenho tal irmã.”

Encorajada, Elizabeth continuou. “Suponha, então, que ela conheceu um cavalheiro 
que engajou as afeições dela, e que parecia correspondê-las. Mas então ele desapareceu 
sem  sequer  uma  palavra,  deixando  todos  a  supor  que  os  amigos  dele  tinham 
interferido na união. Você estaria inclinado a pensar bondosamente daqueles amigos?”

O semblante dele escureceu, e Elizabeth temeu que ela tivesse ido longe demais na 
sua  acusação.  Mas  ela  não  iria  permitir  que  a  raiva  dele  a  intimidasse,  então  ela 
manteve sua posição.

Ele finalmente falou entre dentes cerrados, dizendo cada palavra distintamente. “O 
que ele contou à você?”

Elizabeth sacudiu a cabeça em confusão. “Ele? O cavalheiro, ou o amigo dele?”
“Você sabe perfeitamente de quem eu estou falando. Eu repito, o que ele contou à 

você?”
“De fato, senhor, nenhum deles me contou nada. Foi meramente uma observação...”
“Eu preciso saber. O que Wickham disse à você?”
Elizabeth piscou. “Sr. Wickham? O que ele tem a ver com isso?”
“Tudo, como você bem sabe! O que ele disse sobre minha irmã?”
Ela estava começando a se sentir assustada pela raiva dele, e deu um passo para 

trás. “Sua irmã, senhor? Ora, não há nada para falar.”
Ela podia ver que ele estava tentando se acalmar. “Miss Bennet, eu devo insistir que 

você me diga. Este é um assunto da maior urgência.”
Por um momento ela  quase  teve  pena da clara  angústia  dele,  mas a  ilógica  da 

conversa impediu esses  sentimentos naturais.  “Ele falou muito pouco dela,  apenas 
disse que ela era bonita e altamente prendada.”

“Mas e da relação dele com ela?”
“Ora, nada, exceto que ela tinha sido afeiçoada à ele quando era criança, antes de 

ela se tornar orgulhosa como...” Ela percebeu bem há tempo o perigo do que ela estava 
prestes a dizer.

A boca dele se curvou. “Quando criança, realmente. Porque, então, você levantou 
esta questão para mim, se ele não disse nada mais para você?”
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“Esta questão? Que questão?”
“Sobre a minha irmã!”
Finalmente,  veio  a  compreensão,  embora  o  assunto  da  relação  do  Sr.  Wickham 

permanecia um mistério. “Eu estou falando da minha própria irmã, Sr. Darcy, não da 
sua.”

“Sua irmã?”
“Sim,  minha  querida  irmã  Jane,  que  não  está  apenas  de  coração  partido  mas 

também exposta ao escárnio do mundo por esperanças desapontadas!” O pensamento 
da angústia de Jane renovou a raiva de Elizabeth contra o Sr. Darcy. “E se eu não estou 
enganada, o senhor ficou satisfeito com o resultado!”

O semblante dele mudou como se ela tivesse o estapeado. “Eu não posso negar.”
As  palavras  orgulhosas  dele  removeram  os  últimos  vestígios  de  controle  do 

temperamento  dela.  “Eu acredito  que já  ouvi  o  suficiente.  Tenha um bom dia,  Sr. 
Darcy.” Ela deu as costas para ele no que ela esperava ser uma maneira inconfundível, 
então se distanciou sem olhar para trás. A ousadia do homem, de admitir diretamente 
que ele tinha se oposto a união entre o Sr. Bingley e Jane! Pelo menos ele não podia 
mais ter dúvidas quanto aos sentimentos dela em relação à ele. Ela duvidava que ele 
iria incomodá-la novamente.

Darcy não podia tirar seus olhos da leve figura de Elizabeth até que ela desapareceu 
entre as árvores, mas  a perturbação de sua mente roubou seu usual prazer desta vista. 
Como a conversa deles tinha dado errado tão rapidamente? Em um momento ele tinha 
estado aquecido com prazer da idéia de que ela estava buscando pelo conselho dele, 
então um momento depois... Ele nem mesmo queria pensar nisso.

Wickham. O patife tinha um talento malévolo de arruinar momentos felizes na vida 
de Darcy. Ele meio que desejava não ter impedido o Coronel Fitzwilliam de ir atrás de 
Wickham com uma pistola em Ramsgate. Que destino cruel tinha colocado Wickham 
para cruzar caminhos com sua Elizabeth?

Mencionar Wickham sempre trazia nuvens de fúria para a mente de Darcy, fazendo 
difícil pensar claramente, mas não a um grau que ele tivesse deixado de perceber a 
raiva de Elizabeth contra ele. 

Meticulosamente  ele  tentou  reconstruir  a  conversa  em  sua  cabeça,  esperando 
entender porque a atitude dela tinha mudado tanto. O que ela tinha dito sobre a irmã 
dela, que ela estava de coração partido? Ele descartou a idéia. Miss Bennet tinha ficado 
desapontada pela perda de um bom prospecto conjugal como Bingley, sem dúvidas, 
mas o coração dela não havia sido tocado. Ela nunca tinha mostrado sinais de um afeto 
particular por ele.

Mas enquanto Elizabeth pudesse expressar uma opinião que não fosse dela própria, 
ela não era do tipo de mentir. Ela devia acreditar que a irmã gostava de Bingley, talvez 
por causa de suas próprias noções românticas. Sua raiva suavizou um pouco com esse 
pensamento, logo procurando perdoá-la. Mas não era de se imaginar que ela estivesse 
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angustiada, se ela se sentia dividida entre sua afeição crescente por ele e sua lealdade 
para com a irmã.

Ele assentiu lentamente. Isso explicaria muita coisa.

Elizabeth largou seu bordado com um suspiro e levantou-se. Que má sorte era essa 
que causava o Sr. Darcy visitá-la sempre que ela estava sozinha? De qualquer maneira, 
ele não deveria estar em Rosings para o chá, junto com o Sr e a Sra. Collins? Elizabeth 
tinha  alegado  uma dor  de  cabeça  e  ficado  em  casa,  principalmente  para  evitar  o 
cavalheiro agora diante dela.

Ele não se sentou, mas ao invés disso marchou para frente e para trás no assoalho. 
“Eu lamento ouvir que você tem estado doente,” ele disse. “Posso esperar que a sua 
dor de cabeça esteja melhor agora?”

“De maneira tolerável, obrigado.” Talvez ela devesse ter dito que estava muito pior, 
e então ele poderia ir embora.

Mas ele parecia ter outra coisa em mente. Ele não parecia estar em bons ânimos; na 
verdade, ela diria que ele parecia preocupado.

“Miss Bennet. Eu quero me desculpar pelo meu comportamento ontem.” Ele falou 
apressadamente,  como  se  ele  desejasse  colocar  as  palavras  para  fora  o  mais 
rapidamente possível.

O grandioso  Sr.  Darcy sr  rebaixando para  desculpar-se?  Muito  pouco provável. 
Elizabeth  se  perguntou  o  que  ele  estava  esperando  alcançar.  Certamente  ele  não 
poderia mais estar mantendo qualquer intenção romântica em relação a ela.

“Não  há  necessidade  de  desculpas.  Foi  um  mal  entendido,  nada  mais.”  Ela 
esperava que ele fosse embora nesse momento.

Ele não parecia feliz com a resposta dela. “Eu também gostaria de pedir para você 
manter o que eu disse sobre minha irmã em estrita confidência. Tenho certeza que 
você entende a importância disso.”

Então ele queria algo dela. Como se ela provavelmente fosse revelar algo para o 
descrédito  de  uma  garota  que  ela  nem  mesmo  conhecia!  “O  senhor  pode  contar 
comigo para não revelar nada, porque isso é precisamente o que você me disse.”

“Mas sobre o Sr. Wickham...”
“Sr. Darcy, eu entendo que você e o Sr. Wickham tem os seus desentendimentos, e 

que  um deles  aparentemente envolve  a  sua irmã,  mas eu prefiro  permanecer  fora 
deles.”

“Desentendimentos? É disso que ele os chama?”
Elizabeth estava bastante exasperada pela recusa de Darcy de mudar de assunto. 

“Por mais difícil que possa parecer, eu não me lembro de cada palavra que ele já disse 
para mim, sobre a sua irmã ou sobre o senhor, nem eu vejo qualquer razão para contar 
a você se ele tivesse dito.”

Ele  ficou  em  silêncio,  mas  seu  rosto  era  testemunha  de  sua  raiva.  Suas  botas 
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pareciam bater o tapete gasto com uma força desnecessária. Ela podia ver a luta dele 
para  manter  o  controle,  mas  não  simpatizava  com ele  de  maneira  alguma.  Se  ele 
insistia em forçar o tópico do Sr. Wickham sobre ela, ela estava bem dentro de seus 
direitos de dizer o que ela disse. Isso era apenas mais uma prova do orgulho e do mal 
temperamento dele.

Finalmente ele explodiu, “Eu não posso acreditar que você coloque sua confiança 
em um homem desses.”

“Eu não vi qualquer razão para não fazê-lo.”
“Ele  é  um canalha.  Ele  desperdiçou a  educação  dele,  desperdiçou  sua  herança, 

deixou dívidas atrás dele, e tentou tirar vantagem de uma jovem moça inocente. Essas 
não são  razões  suficientes  para  você?”o senhor  o  negou a  herança.”  A raiva tinha 
tomado o lugar da sabedoria na escolha de palavras dela.

“Isso é um absurdo. A herança dele é um benefício o qual ele escolheu não aceitar, e 
eu paguei à ele três mil libras no lugar da nomeação, então ele teve a audácia de me 
solicitar o benefício quando ele se tornou vago. Você não pode me culpar, eu espero, 
por recusar.”

Elizabeth  estava  surpresa.  As  histórias  deles  coincidiam,  exceto  pela  porção  a 
respeito do pagamento. Mas em qual homem acreditar? O Sr. Darcy nunca pareceu ser 
um homem desonesto, apesar de seu mal temperamento, e o que ele iria lucrar ao 
inventar tal história? Mas se ele estava contando a verdade sobre isso,  ele também 
deveria  ser acreditado sobre os outros supostos  pecados do Sr.  Wickham? Ela não 
podia imaginar aquele homem amável se comportando da maneira que o Sr. Darcy 
havia descrito, embora fosse verdade que ele parecia bastante livre com seu dinheiro, e 
tinha estado pronto demais para denunciar o Sr. Darcy logo que se conheceram.

“Eu não posso acreditar que ele é tão mau,” ela disse, mais para si mesma do que 
para o Sr. Darcy.

A boca de Darcy se retorceu. “Eu tinha esperado que você fosse confiar na minha 
palavra, mas já que você não pode, eu insisto que você apele ao Coronel Fitzwilliam 
por informação, já que ele teve a infelicidade de conhecer  Wickham  muito bem, e 
pode confirmar todos os particulares. Tenha um bom dia, Miss Bennet.” Ele tapeou seu 
chapéu na cabeça e andou em direção a porta, virando-se apenas uma vez para um 
último, longo olhar.

Elizabeth ainda estava abalada quando Charlotte retornou. Quando questionada 
sobre  qual  era  o  problema,  ela  disse,  “Eu  acredito  que  você  estava  certa  sobre  o 
interesse do Sr. Darcy em mim.”

Charlotte sorriu. “Que notícia maravilhosa! Uma união brilhante, de fato.”
Elizabeth sacudiu a cabeça. “Não, eu temo que não. Eu o desencorajei totalmente. 

Nós já discutimos duas vezes agora. Ele não voltará.”
“Desencorajou ele?  Eliza,  você  está  fora  de  si?   Pense  nas  vantagens  de  um 
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casamento desses!”
Elizabeth tomou a cesta de Charlotte das mãos dela e a colocou na mesa. “Querida 

Charlotte, você sabe que eu sempre desejei me casar por afeto. Todos as vantagens do 
mundo não significam nada para mim ao lado dos abomináveis orgulho e modos dele. 
Eu nunca poderia amar um homem desses.”

Charlotte afundou-se em uma cadeira e fechou os olhos. “As vezes eu esqueço de 
como você é jovem, Eliza. Como você pode olhar para Jane e ainda acreditar que o 
amor é uma coisa boa? Certamente, ele pode ser maravilhoso por um breve momento, 
mas muitas vezes ele não casa nada além de dor.” A amargura na voz dela não podia 
ser perdida.

“Só porque o Sr. Bingley não provou ser o cavalheiro que nós acreditávamos que ele 
era...”

Charlotte sacudiu a cabeça. “Espere até você se apaixonar. Você irá aprender que 
não  há  nada  que  possa  machucá-la  mais.  Eu  nunca  iria  querer  me  apaixonar 
novamente.”

Charlotte apaixonada? “Novamente? Você esteve escondendo segredos de mim?”
“Eu  não  deveria  ter  mencionado  isso.  Você  ainda  era  uma  criança  quando 

aconteceu.”
“Mas o que aconteceu?”
“Não  há  nada  para  contar.  Eu  me  apaixonei  por  um  cavalheiro,  um  jovem 

conhecido do meu pai que sempre foi gentil comigo, mas eu descobri que ele gostava 
de outra pessoa. Essa é toda a minha experiência com o amor, mas foi o bastante para 
me mostrar os perigos. Você não pode imaginar a dor de ser rejeitada por alguém que 
você ama. Alguma vez você já viu Jane tão desanimada?”

“Não, eu não vi.” Elizabeth subitamente recordou o olhar no rosto do Sr. Darcy, 
justamente antes de deixá-la. Ele sentia o mesmo tipo de angústia que Charlotte sentiu, 
ou Jane? Discutir com ele tinha parecido uma solução tão excelente, mas ela nunca 
tinha  considerado  como  ele  poderia  se  sentir.  Ela  tinha  o  acusado  de  ignorar  os 
sentimentos de sua irmã, ainda assim ela própria ignorou os dele. Se o Sr.  Bingley 
tivesse tratado Jane dessa maneira, sua irmã teria ficado devastada. Oh, porque ela não 
tinha sido mais gentil em suas tentativas de dissuadir o Sr. Darcy de prosseguir com 
suas afeições? Ela não era melhor do que ele nesse aspecto. 

Charlotte se levantou e esfregou as mãos. “Mas tudo isso não tem importância. O 
amor não dá em nada no fim, e a vida continua.” Ela deixou a sala rapidamente, antes 
que Elizabeth pudesse responder.

Mas as palavras de Charlotte continuaram a ecoar pela mente de Elizabeth. Depois 
de caminhar até a exaustão nos caminhos lamacentos de Rosings Park, ela se sentou 
em um banquinho do lado de fora da cozinha do presbitério para sacudir o pior da 
sujeira de suas saias e botas. Ela começou a raspar as solas das botas com a escova de 
cerdas deixada lá para esse propósito.
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A baixa risada de uma mulher  veio da cozinha.  Elizabeth reconheceu a  voz de 
Mary, a criada. Em seu amplo sotaque de Kent ela disse, “Ele pode ser um elegante 
cavalheiro realmente, mas eu não escolheria servir um patrão tão severo, não, de fato, 
eu não escolheria!”

“Isso é tudo para exibição,” a voz de um homem respondeu. “Privadamente ele é 
bem diferente.  Se  eu preciso  estar  à  serviço,  eu não posso  pensar  em uma patrão 
melhor do que o Sr. Darcy. Ele nos trata com gentileza e generosidade, e nunca faz 
exigências irracionais. Meu último patrão, agora, se ele estivesse de mau humor, ele 
iria me xingar e me culpar por tudo, mas não o Sr. Darcy. Se alguma coisa o perturba, 
ele  apenas  guarda  para  si  mesmo.  Ele  quase  nunca  tem  uma  palavra  rude  para 
ninguém.”

Elizabeth mal podia acreditar em seus ouvidos. De todas as crenças dela sobre o Sr. 
Darcy, a mais certa era de que ele era um homem de mal temperamento. Ela forçou 
seus ouvidos para ouvir mais.

“Ele estava de mau-humor quando ele saiu daqui ontem de tarde, e isto é um fato,” 
Mary disse. “Praticamente arrancou as luvas da minha mão e nem mesmo esperou 
para mim abrir a porta, ele estava grato assim para ir embora.”

“Ah sim, ele tem estado em humor estranho ultimamente.” O homem baixou a voz 
um pouco, e Elizabeth não pode ouvir as próximas palavras dele por vários minutos, 
até que ele falou mais alto novamente. “E ele as queima. Fica acordado metade da 
noite escrevendo cartas, páginas e páginas, e depois ele as queima. Eu nunca vi coisa 
igual.”

“Cartas? Para quem elas são?” Mary soou fascinada pelo prospecto de fofoca.
“Eu não faço idéia.  Como eu disse,  ele  não me incomoda quando está  de mau 

humor. Eu apenas vejo as cinzas na lareira na manhã seguinte, e eu posso dizer que ele 
se remexe durante toda a noite. Mas eu não vim aqui para falar sobre o Sr. Darcy.”

Elizabeth  ouviu  a  risada  baixa  de  Mary,  então  nada  além  de  silêncio.  Com  as 
bochechas queimando, ela se afastou na ponta dos pés. Uma vez seguramente fora de 
alcance das vozes, ela se afundou em um banco de pedras. O Sr. Darcy estava sofrendo 
por causa dela? A idéia dele, sentando até tarde da noite e pensando nela, a fez sentir 
estranhamente aquecida.

Ela  se  perguntou  o  que  as  cartas  queimadas  continham,  e  se  elas  tinha  sido 
endereçadas à ela. Ela nunca havia recebido uma carta de amor, mas ela não podia 
imaginar o que o Sr. Darcy poderia dizer em uma. Ele guardava todas as palavras que 
ele reprimia nas conversas para suas cartas noturnas? Eram palavras de amor que ele 
queimava toda noite? Um arrepio a atravessou com esse pensamento.

Quando a próxima carta de Jane chegou, Elizabeth se retirou para seu quarto para 
lê-la. Embora Jane fizesse um esforço para ser alegre, estava claro que os ânimos dela 
ainda não estavam recuperados. Elizabeth sentiu um familiar lampejo de raiva pelo Sr. 
Bingley por enganar Jane, mas não pode impedir seus pensamentos de se moverem 
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para o homem que ela suspeitava ser o arquiteto do plano, Sr. Darcy. Talvez se ele 
estivesse sofrendo agora pelas mãos dela, era apenas justo pelo que ele tinha feito para 
Jane. Mas mesmo enquanto ela pensava nisso, ela sabia a falsidade disso. A dor do Sr. 
Darcy  não  iria  diminuir  a  de  Jane,  e  quaisquer  que  fossem  os  motivos  dele,  ela 
duvidava que ele iria ter deliberadamente magoado Jane. Ele parecia tão protetor da 
própria irmã.

Este era outro mistério. Embora ela tivesse dito a si mesma que ela deveria respeitar 
a privacidade de Miss Darcy e não pensar nisso, ela não podia deixar de se perguntar 
de tempos em tempos qual era o grande segredo do Sr. Darcy sobre a irmã dele, e 
como o Sr. Wickham tinha atuado nele. Claramente ele sentia que o Sr. Wickham tinha 
prejudicado a irmã dele de algum modo... Mas não, a discussão tinha começado com a 
idéia  de  uma irmã ter  sido  desapontada no  amor.  Embora  ela  tenha aceitado que 
Wickham não era o homem que ela acreditava que ele fosse, ela não podia imaginá-lo 
fazendo algo tão ruim. Mas então, ele tinha sido rápido em manchar o nome do Sr. 
Darcy. Mesmo assim a preocupação do Sr. Darcy parecia ser por  ela, que de alguma 
maneira ela seria enganada pelo Sr. Wickham. Uma súbita suspeita cruzou sua mente. 
O Sr. Wickham e Miss Darcy? Mas não, não poderia ser. Wickham não tinha falado de 
Miss Darcy com qualquer afeição particular.

Ela precisava de um pouco de ar fresco para clarear a mente. Colocando a carta de 
Jane de lado, ela pegou seu chapéu e silenciosamente fez seu caminho para fora. Ela 
ainda não estava pronta para encarar Charlotte novamente.

Normalmente ela caminhava na direção de Rosings Park, mas hoje esta guardava 
memórias  demais,  então  ela  partiu  pelo  caminho  na  direção  da  vila,  pisando 
cuidadosamente para evitar pedras e buracos na estrada. Hunsford era muito menor 
do que Meryton, apenas uma mão cheia de pequenas casas aglomeradas.  Quando ela 
atingiu  o  primeiro  chalé,  ela  ouviu  uma  criança  pequena  chamando 
desesperadamente, “Não! Não! Voltem!” Um rápido olhar foi tudo que precisou para 
avaliar a situação, enquanto um garoto de talvez seis anos tropeçava pela estrada em 
sua  perseguição  de  uma dúzia  de  galinhas.  Claramente  elas  haviam  escapado  do 
galinheiro e agora estavam fazendo o máximo de sua liberdade.  A perseguição do 
garoto apenas estava as espantando ainda mais.

Com  um  sorriso  para  suas  excentricidades,  Elizabeth  se  apressou  para  perto, 
sacudindo suas saias para as galinhas para espantá-las de volta. Ela cacarejou para 
elas, correndo para frente e para trás enquanto as reunia na direção de um portão na 
cerca. O garoto, seguindo o exemplo dela, puxou a tranca para fechar a cerca atrás 
deles, proferindo seus agradecimentos, mas Elizabeth sentiu que era ela quem deveria 
agradecê-lo. A aventura levantou seus ânimos.

Uma profunda voz falou atrás dela. “Você parece ter perdido uma.”
Ela se virou para ver o Sr. Darcy, impecavelmente vestido como sempre, segurando 

uma relutante  galinha branca.  Ela  não pode deixar  de rir  da incompatibilidade da 
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cena.
Com uma tentativa de solenidade, ela disse, “Como regra, galinhas preferem não 

ser seguradas.”
O Sr. Darcy se inclinou sobre a cerca e depositou a galinha no quintal. “Assim eu 

descobri, mas infelizmente, ela parecia desinclinada a me ouvir quando eu a disse para 
voltar.”

A imagem do  respeitável Sr. Darcy, dando ordens para uma galinha teimosa como 
se ela fosse um cachorro, provocou um repique de risada dela. Ela colocou a mão sobre 
a boca, relembrando de sua resolução de ser mais gentil com ele. “Foi bondade sua 
ajudar.”

“Foi um prazer.” Ele parecia ocupado retirando pedaços soltos de penas de seu 
casaco preto . Quando estava limpo à sua satisfação, ele olhou para ela, sua expressão 
ilegível.

Era  difícil  ficar  outra  coisa  senão  divertida  quando  ele  estava  parado  lá  tão 
seriamente enquanto uma pena se balançava do colarinho do casaco dele, apesar de 
seus esforços meticulosos.  Ela se aproximou e pegou a lapela dele entre os dedos, 
removendo  o  item  ofensivo  e  o  oferecendo  à  ele.  “Parece  que  você  perdeu  uma 
também.”

Os lábios dele se curvaram lentamente em um sorriso. Ela nunca tinha estado tão 
próxima dele quando ele sorria. Era peculiarmente perturbador, como se o sorriso dele 
de alguma maneira possuísse o poder de atraí-la. Ela nunca tinha notado a luz que 
podia dançar nos olhos dele tampouco. 

Os dedos dele se fecharam sobre os dela por uma fração de segundo enquanto ele 
pegava a pena, mas pareceu durar mais tempo enquanto o calor penetrava pela fina 
luva dela. De repente Elizabeth não podia pensar em mais nada a não ser de como era 
espantoso que tal homem fosse sentir afeto por ela, de todas as pessoas.

Ao invés de deixar a pena flutuar no vento, ele a colocou no bolso. “Obrigado.”
Ela fez uma pequena cortesia, não sabendo o que fazer dos estranhos sentimentos 

que  a  estavam  percorrendo.  Rapidamente  ela  reverteu  ao  humor  para  recobrar  o 
controle  da  situação.  “Então,  Sr.  Darcy,  agora  que  nós  resolvemos  o  problema 
premente das galinhas, sobre o que nós vamos discutir hoje? Eu estou me sentindo 
generosa, então eu irei deixar você escolher o assunto.”

Ele levantou uma sobrancelha. “Porque nós deveríamos discutir?”
Ela deu um passo para trás, sentindo-se de alguma maneira mais segura com uma 

pequena distância entre eles. “Ora, este parece ser nosso hábito diário. Nós esgotamos 
o assunto de variadas irmãs, então eu pensei que nós deveríamos ter um novo pomo 
de  discórdia.  Talvez  meu  primo,  o  Sr.  Collins?  Não,  talvez  não,  pode  ser  difícil 
encontrar duas opiniões diferentes sobre ele.”

O Sr. Darcy jogou a cabeça para trás e riu. “Eu ficaria muito surpreso se as nossas 
opiniões  sobre ele  fossem divergentes.  Eu ainda estou surpreso  que ele  conseguiu 
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convencer uma mulher sensata como a Sra. Collins a se tornar esposa dele. Você pode 
imaginá-lo propondo de joelhos?”

Elizabeth pressionou os dedos contra os lábios até que ela pudesse controlar sua 
voz para não expressar seu divertimento. “Estou certa de que não posso dizer.”

O sorriso dele desapareceu. “Me perdoe. Eu não tive a intenção de me intrometer 
em qualquer confidência.”

“Não, não é isso.” Mas ela podia perceber que ele estava um pouco ofendido, e 
queria ver o sorriso dele novamente. “Eu não deveria dizer, mas você promete não 
contar a ninguém?”

“Você pode contar com a minha discrição.”
Ela se inclinou para ele e disse em um sussurro, “Eu não posso dizer como ele 

propôs para a esposa dele, mas ele propôs para mim três dias antes. De joelhos.”
“Para você? Aquele homem propôs para você?” Ele soou horrorizado.
“Sim,  e  estava  extraordinariamente  relutante  em  aceitar  não  como  resposta! 

Felizmente ele encontrou consolo rapidamente.” Ela não podia acreditar que ela estava 
compartilhando essa história com o Sr. Darcy, de todas as pessoas.

Ele  pareceu  se  recuperar  o  bastante  para  ver  humor  na  situação. 
“Extraordinariamente rápido, eu diria.”

Elizabeth desejou ter conhecido esse lado do Sr. Darcy meses atrás. Talvez se ela 
tivesse, ela poderia ter acolhido seu interesse nela, ao invés de dissuadi-lo. Ela podia 
ver que esse lado tinha estado lá  o tempo todo, em algumas das provocações dele em 
Netherfield, mas ela tinha estado tão cega pelo comentário dele na assembléia que ela 
nunca viu isso.

Ela teria ficado lisonjeada se o Sr. Darcy tivesse mostrado interesse nela no primeiro 
encontro deles. Se são fosse pelo orgulho dele, não haveria nada para ela antipatizar, e 
ela nunca teria falado tão calorosamente de sua antipatia por ele para o Sr. Wickham. 
Ao invés disso, quão rapidamente ela tinha acreditado mas histórias do Sr. Wickham 
sobre ele presumindo que ele fosse mal-humorado e perdendo todos os seus aspectos 
atrativos!  Ela  raramente  tinha  a  oportunidade  de  encontrar  um  cavalheiro  com  a 
educação e conhecimento do mundo do Sr. Darcy. Ela olhou para ele, apenas descobri-
lo fitando-a afetuosamente. Foi difícil tirar seus olhos dele, e a pulsação dela começou 
a se agitar.

Eles tinham quase chegado ao presbitério quando Darcy parou e se virou para ela, 
um olhar sério em seu rosto. “Há algo que eu preciso perguntar a você enquanto nós 
ainda estamos a sós.”

Elizabeth  mordeu  o  lábio.  Havia  apenas  uma  pergunta  que  os  cavalheiros 
procuravam fazer para as senhoras a sós mas ela não tinha esperado isso depois das 
discussões  deles.  Ela  nem mesmo sabia  o  que ela  iria  responder.  Ela  ainda estava 
confusa demais sobre o caráter dele, e foi apenas nos últimos dias que ela tinha estado 
disposta a admitir que ele tinha algumas características redentoras. Como ela poderia 
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considerar uma proposta de casamento?
Ele pareceu notar o calor nas bochechas dela. “É a respeito da sua irmã. Eu observei 

ela atentamente no baile de Netherfield, mas eu não vi qualquer sinal de particular 
estima pelo Sr.  Bingley.  Ela parecia apreciar a companhia dele,  mas não mais nem 
menos do que a de qualquer outro cavalheiro presente.  Eu tinha certeza de que o 
coração dela não havia sido tocado.”

Se Elizabeth tinha estado embaraçada antes, isso não era nada comparado a como 
ela  se  sentia  agora,  depois  de  interpretar  mal  as  intenções  dele  mais  uma  vez, 
especialmente quando ela percebeu que estava estranhamente desapontada por ter 
estado errada. Ela respirou fundo, tentando restaurar a compostura, e lembrou a si 
mesma que o Sr. Darcy, embora muito a admirasse, pouco provavelmente agiria sobre 
tais sentimentos, especialmente dado às objeções dele quanto à uma união entre o Sr. 
Bingley e Jane. A última carta de sua irmã tinha estado cheia da tristeza que Jane tinha 
lutado sem sucesso esconder. E o Sr. Darcy tinha admitido a parte dele na infelicidade 
dela.  Como Elizabeth tinha se permitido sequer considerar que um homem desses 
poderia ser atraente para ela, ou esquecer o abominável orgulho dele?

Ela falou cuidadosamente. “Os sentimentos de Jane, embora profundos, são pouco 
expressados. Ela é muito privada nos assuntos do coração.”

“Você acredita, então, que ela gostava do meu amigo?”
Elizabeth subitamente desejava nada mais do que estar fora da companhia dele. Ela 

entrelaçou as mão atrás das costas e começou a caminhar novamente. Ela ouviu ele 
começar a caminhar ao seu lado, mas manteve os olhos dela no caminho. “Eu não irei 
violar a confidência da minha irmã, mas eu lhe asseguro que estou ciente do coração 
dela, e que ela não é mercenária.”

Ele pausou. “Eu não quis sugerir que ela era. A sua irmã está além da crítica. Mas 
uma filha obediente  de pais  ambiciosos pode aceitar  um homem que ela  não tem 
nenhuma afeição particular. Os desejos da sua mãe no assunto eram bem claros para 
qualquer um que a conhecesse. O comportamento da sua mãe e das suas irmãs mais 
novas, combinada com as baixas relações sociais da sua família, fizeram tal associação 
desfavorável para um homem da posição do Sr. Bingley. Se ela realmente gostava dele, 
tais obstáculos poderiam ser ignorados, embora mesmo assim seria difícil. Mas eu não 
vi evidências de que este era o caso, e eu disse isso para o meu amigo.”

Ela mal podia acreditar no que estava ouvindo. Como ele ousava dizer essas coisas 
para ela, e nem mesmo ter a graça de parecer envergonhado de si mesmo? O calmo 
semblante dele sugeria que ele esperava que ela fosse concordar com as avaliações dele 
sobre sua família, suas baixas relações. Tal orgulho era além de tudo que ela jamais 
havia  atribuído  a  ele  no  passado.  Homem  mal-educado!  E  pensar  que  ela  tinha 
começado a se entusiasmar com ele!

“Eu me pergunto porque o senhor se deu ao trabalho de até mesmo falar comigo, 
Sr. Darcy,” ela disse sarcasticamente, “dado aos muitos defeitos da minha família e a 
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sua  óbvia  dúvida  da  minha  própria  honestidade  e  conhecimento  da  minha  irmã. 
Certamente você pode encontrar alguém mais apropriado com quem passar o tempo. Se 
você me der licença,  senhor.” ela passou por ele o mais rápido que podia, mas foi 
parada pela mão dele em seu braço. Enfurecida, ela se virou para encará-lo.

“Eu  não  tinha  a  intenção  de  insultá-la,  mas  meramente  compartilhar  minhas 
honestas  reservas.  Talvez  você  teria  preferido  lisonja  à  verdade,  mas  eu  desprezo 
dissimulações de qualquer tipo.”

“Há uma diferença, senhor, entre lisonjear e se comportar como um cavalheiro. Se o 
você  deseja  uma  resposta  educada  de  mim,  olhe  primeiro  para  os  seus  próprios 
modos, senhor, não daqueles da minha família. O Sr. Wickham estava correto sobre o 
seu orgulho abominável.” Ela sabia que aquelas palavras iriam magoá-lo, mas em sua 
raiva ela já não se importava mais. “Eu espero que ninguém nunca prejudique a  sua 
irmã como você prejudicou a minha. Tenha um bom dia, senhor.” Ela livrou-se da mão 
dele e se apressou para o portão do presbitério, para longe da presença perturbadora 
dele.

Darcy não se moveu enquanto a porta do presbitério bateu atrás de Elizabeth. Era 
como se todo o ar tivesse sido roubado dos seus pulmões e ele nunca iria respirar 
novamente. Ele não sabia o que o enfurecia mais, a crítica dela aos modos dele – a 
audácia  de  sugerir  que  ele  não  havia  se  comportado  como  um  cavalheiro!  -  a 
concordância  dela  com  o  Sr.  Wickham,  ou  sua  partida  sem  dá-lo  a  chance  de 
responder. Wickham! Como ela ainda podia acreditar naquele canalha  depois do que 
ele havia contado para ela?

Mas ela tinha guardado o pior para o final, sem mesmo saber o quanto sua flecha 
tinha atingido o alvo. Que ele tinha magoado a irmã dela, embora involuntariamente, 
ele não poderia negar. Ela não poderia ter sabido que Georgiana também havia sido 
enganada por um homem que ela amava, que havia a deixado sem ao menos um olhar 
para trás exceto pelo seu arrependimento por ter perdido a dote dela, ou que Darcy 
ainda estava preocupado sobre a perda de ânimo dela. Sua animada irmã mais nova 
tinha se tornado uma sombra dela mesma, e era tudo culpa de Wickham.

E Elizabeth o via como tendo feito o mesmo com a irmã dela.
Não importava que ele acreditasse que ele estava agindo para o melhor, que suas 

ações, ao contrário das de Wickham, não tinham intenções maliciosas ou egoístas. Ou 
não muitas intenções egoístas, ele imediatamente corrigiu seus pensamento, já que sua 
esperança de ter uma união entre Bingley e Georgiana não poderia ter deixado de 
fazê-lo mais contrário ao interesse de Bingley por Miss Bennet. Para Elizabeth, ele era 
o homem que havia magoado a irmã dela, independente do motivo, e ela não podia 
perdoá-lo  mais  do  que  ele  podia  perdoar  Wickham  pelo  que  ele  tinha  feito  à 
Georgiana. 

Ele tocou a pena em seu bolso, relembrando o momento em que Elizabeth o havia 
tocado para removê-la, o rosto dela iluminado tanto por seu espírito interior quanto 
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pelo sol. Ele nunca tinha estado tão próximo dela antes, e ele não havia desejado nada 
tanto quanto provar os lábios dela. Ele havia pensado que ela pudesse ter sentido o 
mesmo, mas ele havia estado enganando a si mesmo.

Ele afastou seus pés do presbitério e começou a andar lentamente de volta para 
Rosings. Havia apenas uma coisa para ele fazer.

No dia seguinte,  o Sr. Collins informou que eles estavam convocados para jantar 
em Rosings novamente naquela noite. Elizabeth encontrou-se tomando um cuidado 
incomum com suas  preparações,  então riu  de  si  mesma por seus  esforços.  O que, 
afinal, ela esperava alcançar? O Sr. Darcy poderia notar, mas ele provavelmente não 
faria nada a respeito. E ela não podia relembrar a conversa com o cavalheiro sem ficar 
com raiva dele.

Mas quando eles chegaram, a sala de estar estava vazia exceto por Lady Catherine e 
a filha dela.  Elizabeth esperou por alguma menção dos membros ausentes,  e ficou 
grata quando Charlotte perguntou pelos dois cavalheiros.

“Eles retornaram para Londres,” pronunciou Lady Catherine. “Eu lhe asseguro, eu 
lamentei  profundamente.  Eu  acredito  que  ninguém  sente  a  falta  de  amigos  tanto 
quanto eu. Mas eu sou particularmente afeiçoada à esses dois rapazes; e sei que eles 
são muito afeiçoados à mim! Eles ficaram extremamente tristes por irem embora! Mas 
eles sempre ficam.”

Elizabeth entrelaçou as mãos em seu colo e baixou os olhos. Então o Sr. Darcy tinha 
ido embora,  sem ao menos mencionar isso para ela.  Ele achava que isso não tinha 
importância para ela? Ou deixá-la não tinha importância para ele? Talvez ele estava 
somente feliz por ir embora depois das discussões deles. Qualquer admiração que ele 
tinha por ela certamente não iria sobreviver ao conhecimento dos preconceitos e da 
raiva dela. Se apenas ela tivesse segurado sua língua!

O Sr. Collins disse, “Estou certo de que eles já estão sentindo falta da encantadora 
companhia da querida prima deles, Miss de Bourgh.”

Elizabeth tinha certeza de que eles  não estavam sentido nada do tipo,  então as 
próximas palavras de Lady Catherine vieram como um choque. “É verdade, e embora 
ainda não seja oficial, eu não ficaria surpresa de ver um anúncio nos jornais logo.”

O  Sr.  Collins  se  apressou  em  fazer  suas  felicitações  obsequiosas  para  Miss  de 
Bourgh,  que  parecia  como  se  ela  não  sentisse  que  o  assunto  merecia  celebração. 
Elizabeth,  entrelaçando suas mãos com tanta força que seus nós dos dedos doíam, 
estava grata que a atenção de todos estava focada na outra moça, pois ela tinha certeza 
que ninguém iria deixar de notar o calor subindo em suas bochechas.

Era tarde demais para pensar no que ela poderia ter desejado. Ela iria ter que fazer 
o melhor disso, e não havia motivo em ficar remoendo um assunto tão desagradável. 
Ela não iria mais pensar nele. Com nova determinação, ela olhou para cima e se uniu a 
conversa.
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Elizabeth nunca havia percebido quanta energia alguém poderia gastar para evitar 
pensar sobre uma coisa em particular, especialmente quando essa coisa parecia querer 
estar em primeiro plano na mente dela. Depois de uma noite de sono inquieto e uma 
manhã em que tudo parecia lembrá-la do Sr.  Darcy,  ela estava totalmente cansada 
disso. Logo, ela disse a si mesma, ela seria incapaz de respirar o ar, porque ele iria ser 
uma lembrança do Sr. Darcy, já que ele também respirou o mesmo ar!

Finalmente ela decidiu que se ela não podia evitar pensar nele, ela iria tentar fazer o 
oposto, e deliberadamente pensar nele até que ela estivesse entediada com o assunto 
inteiro. O que, afinal, era o Sr. Darcy para ela? Ele tinha admirado-a, e enquanto ela 
não podia deixar de sentir o elogio para si mesma, não havia razão para isso mudar a 
opinião  dela sobre  ele.  Ele não era o homem mal-humorado e injusto que ela tinha 
achado,  mas  isso  não  queria  dizer  que  ele  era  um  modelo  de  virtude.  Ele  era 
orgulhoso, indiferente ao efeito do comportamento dele sobre os outros, e preocupado 
demais consigo mesmo. Os sentimentos dela estavam feridos não porque ela tinha 
perdido um admirador cuja boa opinião ela desejava, mas porque a vaidade ferida 
dela tinha desejado mais apaziguamento dele. Que cura melhor para ter sido nomeada 
apenas  tolerável,  mas  não  tentadora,  do  que  receber  uma  proposta  de  casamento 
daquele mesmo cavalheiro? Mas ela não era uma criança que precisava de alguém 
para cuidar de seus males. Claramente o Sr. Darcy tinha de fato decidido que ela era 
tentadora, mas isso era tudo. Se ele tivesse realmente a amado, ele não deixaria o lado 
dela  e  no  mesmo  dia  se  tornado  noivo  da  prima  dele.  Não,  as  afeições  dele,  se 
poderiam  ser  chamadas  assim,  eram  uma  coisa  superficial,  se  poderiam  ser  tão 
facilmente esquecidas! Ele, como o Sr. Collins, não tinha lamentado ela por mais tempo 
do que levou para propor casamento para outra mulher.  Ela não iria lamentar um 
admirador tão inconstante, tampouco.

Tendo resolvido o assunto à sua satisfação, e tendo determinado que renovar sua 
antipatia pelo Sr. Darcy era muito mais satisfatório do que remoer sua perda, Elizabeth 
embarcou em uma jornada de irritação com o cavalheiro. Até o fim do terceiro dia, 
Charlotte se declarou totalmente arrependida de algum dia ter ouvido falar do Sr. 
Darcy  e  dos  muitos  defeitos  dele.  Elizabeth,  mortificada,  começou  a  manter  seus 
pensamentos para si mesma mais uma vez, o que provou ser afortunado, já que no dia 
seguinte o próprio cavalheiro, acompanhado pelo Coronel Fitzwilliam, mais uma vez 
visitou o presbitério.

Uma vez passado seu choque inicial, ela notou que o Sr. Darcy tinha retornado ao 
seu antigo hábito silencioso. Talvez ele não tivesse desejado fazer essa visita, mas de 
algum  modo  se  sentiu  obrigado.   Com  um  toque  de  sarcasmo,  ela  disse,  “Nós 
entendemos de Lady Catherine que vocês não pretendiam retornar para Rosings esta 
temporada.”

O Coronel  Fitzwilliam disse,  “Eu não  sei  porque,  pois  nós  dissemos  à  ela  que 
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iríamos voltar em alguns dias.” Ele piscou para Elizabeth. “Ás vezes precisa-se de uma 
mudança de cenário mesmo de um lugar tão encantador quanto Rosings Park.”

O Sr. Darcy pareceu agitar-se tempo o bastante para perguntar, “Miss Bennet, você 
ouviu notícias da sua irmã ultimamente? Ela ainda está em Londres?”

“Ela está, embora ela não tenha escrito recentemente.” Elizabeth se perguntou do 
seu interesse,  depois  da última conversa  deles.  Era  sem dúvidas  uma tentativa de 
cortesia, mas não poderia ser nada mais. Se ele a admirava ou não, ele estava noivo de 
Miss de Bourgh, e esse era o fim disso.

Elizabeth  diretamente  voltou  sua  atenção  de  volta  para  o  Coronel  Fitzwilliam, 
conversando alegremente com ele pelo resto da visita, mas durante todo o tempo, ela 
permaneceu inquietantemente ciente dos olhos escuros fixados sobre ela do outro lado 
da sala.

Ela  estava  determinada  em  permanecer  irritada  com  o  Sr.  Darcy,  então  no  dia 
seguinte,  ela  estava  contente  de  receber  uma carta  de  Jane,  que  sem  dúvidas  iria 
prover mais munição para sua antipatia pelo Sr. Darcy, a fonte da dor de sua irmã. 
Assim que ela teve a oportunidade, ela pegou seu chapéu e luvas e saiu para uma 
longa caminhada onde ela poderia demorar-se para ler a carta de Jane.

Que golpe, então, para as suas preconcepções do conteúdo, descobrir que Jane não 
apenas soava como seu antigo eu,  sem nada da tristeza de suas cartas recentes, mas 
quase exuberante. A surpreendente causa para essa mudança se tornou rapidamente 
aparente,  e  Elizabeth  leu  a  carta  da  irmã  com  felicidade  crescente,  qualquer 
pensamento no Sr. Darcy totalmente esquecido em sua celebração. Ela terminou a carta 
e  a  guardou,  mas  não  ia  adiantar;  em  meio  minuto  a  carta  estava  desdobrada 
novamente para permiti-la desfrutar mais uma vez da felicidade da irmã. Foi naquele 
momento que ela ouviu uma voz familiar chamar o nome dela, e ela olhou para cima 
para ver o objeto de seu mau-humor recente.

Mesmo o Sr. Darcy não podia desanimá-la naquele momento, então ela dobrou a 
carta e guardou mais uma vez antes de saudá-lo com toda cortesia.

Ele tomou seu lugar caminhando ao lado dela e disse, “Você parece feliz hoje, Miss 
Bennet.”

“Eu estou mesmo. Eu recebi uma carta da minha irmã Jane, que está em excelentes 
ânimos.”

“Estou feliz por ouvir isso.”
“Aparentemente  o  Sr.  Bingley  foi  visitar  a  casa  do  meu tio,  e  ela  foi  capaz  de 

informar que ele está em boa saúde.” Elizabeth roubou um olhar de soslaio para ele, 
para ver como ele recebia essa informação, mas ele parecia imperturbado. 

“Sim, ele havia mencionado que ele poderia fazer isso quando eu o vi pela última 
vez.”

Elizabeth  virou-se  para  olhar  fixamente  para  ele  em  surpresa.  Ele  parecia 
desconfortável,  e  encolheu os ombros ao olhar interrogativo dela. “Você o viu em 
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Londres, então?” ela perguntou.
“Sim, eu vi.” Ele parecia desinclinado a dizer mais.
Suas bochechas coradas, Elizabeth fixou seus olhos no caminho à frente deles. O Sr. 

Darcy  tinha  dito  ao  Sr.  Bingley  da  presença  de  Jane  em  Londres?  Parecia  a  mais 
provável explicação. Mas qual era o significado disso?

Ela se lembrou que ela havia confirmado o afeto de Jane por Bingley justamente 
antes da surpreendente partida do Sr. Darcy para Londres. E então, em seu retorno, a 
primeira pergunta que ele tinha feito a ela era se ela tinha ouvido notícias da irmã.

Ele deve ter feito isso. Ela sentiu calor por toda ela com a idéia, certa de que ele 
devia ver o quanto ela estava embaraçada. Ela queria poder agradecê-lo, mas como ela 
poderia quando ele não tinha admitido sua ação? Sem mencionar que ele estava noivo 
de outra mulher. 

Era perigoso permitir-se ser calorosa com relação a ele, Apertando as fitas de seu 
chapéu, ela disse, “Eu entendo que há razão para felicitá-lo também.”

Ele lhe deu um olhar confuso. “Eu não compreendo.”
Ele havia dito que desprezava dissimulação,  mas essa era outra mentira.  “Lady 

Catherine nos contou do seu futuro noivado com Miss DeBourgh.”
“Esse  absurdo  novamente?”  ele  exclamou  irritado.  “Eu  não  tenho  qualquer 

intenção de casar com minha prima, nem agora, nem nunca.”
“Mas  ela  disse...”  Elizabeth  revisou  a  conversa  em  Rosings  em  sua  mente,  e 

percebeu que Lady Catherine tinha nitidamente evitado dizer diretamente que os dois 
estavam noivos. Um sentimento de alívio a inundou.

A irritação do Sr. Darcy ainda não tinha desparecido. “Como pôde você, de todas as 
pessoas, acreditar nunca coisa dessas?”

“Eu não tenho o hábito de desacreditar do que me dizem,” ela disse em confusão, 
percebendo que ele estava ofendido. Em um esforço para reduzir a tensão, ela voltou 
para o assunto anterior, precipitadamente dizendo o que há apenas alguns minutos 
atrás ela tinha decidido não dizer. “Eu não posso deixar de agradecê-lo por falar com o 
Sr. Bingley. A visita dele fez Jane muito feliz.”

“Não  me  agradeça.  Eu  não  fiz  nada  mais  do  que  a  obrigação  de  um  amigo 
confessando meu erro.”

“Mesmo assim, foi generoso da sua parte.”
A boca dele contorceu-se. “Eu não queria que Miss Bennet fosse infeliz, nem ficar 

no caminho da felicidade do meu amigo. A experiência de ter uma irmã sofrendo não é 
desconhecida para mim.”

Ela roubou um olhar para ele. “Eu lamento ouvir isso.”
“Quando minha irmã tinha apenas quinze anos, George Wickham se aproveitou da 

inocência dela para convencê-la de que ele a amava. O objetivo dele, é claro, era o dote 
dela. Foi puro acaso que levou a fuga deles a ser frustrada.

“Você não precisa me contar isso, senhor,” ela disse desconfortavelmente.
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“Eu não  quero  que  você  seja  enganada  pelos  modos  charmosos  de  Wickham.” 
Havia uma pungência na voz do Sr. Darcy.

“Eu não duvido da sua palavra.” Pelo menos não mais. As palavras permaneceram 
não ditas no ar.

“Estou feliz por ouvir isso, pois eu não quero que você esteja sob um equívoco. 
Especialmente com relação a mim, quando está claro que a sua opinião de mim não é 
elevada.”

“Sr. Darcy, na verdade eu acho difícil manter qualquer opinião sobre você por mais 
de um dia de cada vez, já que você persiste em me surpreender, e eu ouço relatos tão 
divergentes sobre o seu caráter que me confundem completamente.”

“Relatos divergentes? Do Sr. Wickham?”
Ela balançou a cabeça, então com uma súbita vontade de provocar, disse, “Eu tenho 

muitas fontes de informação, senhor. Por exemplo, depois de ouvir os elogios de Miss 
Bingley à nitidez e a deliberação da sua caligrafia,  eu agora ouço que você parece 
inclinado a escrever pela metade noite e então queimar os resultados.”

Ele enrijeceu, e um rubor se elevou em suas bochechas. “Há algumas escritas que 
devem ser entregues às chamas.”

“Tais como?” Ela estava brincando com fogo, mas por alguma razão, ela não tinha 
desejo de parar.

“Tais como palavras de ardente admiração direcionadas a alguém que não iria ter 
qualquer desejo de ouvi-las.” A voz dele era estranhamente monótona. e seus olhos 
pareciam fixos no horizonte.

Ela não tinha esperado uma resposta tão direta, e ela a deixou confusa, embaraçada, 
e incapaz de encontrar palavras para uma resposta. Mas algo sobre a formação de sua 
mandíbula disse à ela da dor dele, e ela não podia suportar ser a causa disso. “A não 
ser, talvez, que a moça esteja em posse de opiniões divergentes devido aos muitos relatos 
divergentes que ela ouve.” Ela corou furiosamente com sua ousadia.

Ele parou e olhou fixamente para ela, sua boca se abrindo como se fosse dizer algo, 
mas nada emergiu. Elizabeth não podia totalmente esconder um sorriso satisfeito, mas 
não  encontrou  o  olhar  dele.  Depois  de  um  momento,  ele  pareceu  se  recompor  e 
começou a caminhar novamente. Elizabeth estava começando a achar que ela tinha 
interpretado mal as palavras dele e tinha verdadeiramente envergonhado a si mesma, 
quando ele finalmente disse em uma voz um pouco estrangulada, “De fato.”

Ela não podia decidir como interpretar isso, especialmente desde que ele parecia ter 
desenvolvido um súbito interesse na linha das árvores no horizonte. Ele não mostrou o 
prazer que ela esperava que ele pudesse mostrar, deixando-a para considerar as piores 
possibilidades. Talvez ela não tinha feito nada além de convencê-lo de que ela era, 
como  tantas  outras,  uma  caçadora  de  fortunas  do  pior  tipo.  O  pensamento  era 
intolerável, então com grande energia ela começou a discutir as recentes melhoras que 
o Sr. Collins tinha feito no presbitério a pedido de Lady Catherine. Era o assunto mais 
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chato e menos flertante que ela podia imaginar.
O Sr. Darcy deu poucas respostas, mas não havia nada incomum sobre isso.

As palavras de Elizabeth continuavam a assombrá-la, trazendo rubores para suas 
bochechas sempre que ela lembrava da conversa deles. Ela teve muitas conversas na 
sua  imaginação  com  o  Sr.  Darcy  onde  ela  tentava  mudar  sua  ousadia  em  uma 
brincadeira alegre, mas achou que até mesmo pensar nele tendia colocar seu juízo em 
desordem. Ela estava tentada a evitar o bosque completamente na manhã seguinte; 
mas sua coragem, que sempre se elevava com toda tentativa de intimidá-la, não iria 
permitir tal covardice.

E foi assim que ela se encontrou no caminho para o bosque antes que as névoas da 
manhã tivessem sido dissipadas pelo sol, o orvalho manchando a bainha de suas saias. 
O Sr. Darcy já estava esperando lá, e o semblante dele aqueceu-se com a aproximação 
dela.  A aparição  dele  a  aliviou  de  sua  maior  ansiedade;  se  ela  tivesse  de  fato  o 
ofendido,  tudo que ele  precisava  fazer  era  evitar  o  bosque.  Depois  de  uma breve 
murmurada saudação, ele a ofereceu seu braço e eles começaram a caminhar.

Ele estavam a apenas uma curta distância do presbitério quando o Sr. Darcy disse, 
“Miss Bennet, você é de fato uma moça de opiniões divergentes?”

 O coração de Elizabeth começou a correr.  “Eu me orgulho de nunca manter  a 
mesma opinião por mais de uma hora seguida,” ela disse com debochada solenidade.

Ele  inclinou a cabeça.  “Então eu terei  que esperar  que estou escolhendo a hora 
correta para dá-la isso, ao invés de permiti-la se juntar às suas companheiras como 
ignição para a lareira.” Ele pegou uma carta de seu bolso e entregou à ela.

Sua  mão  tremendo  levemente,  ela  a  pegou  entre  seus  dedos,  ciente  de  quão 
próximo do  corpo  dele  a  carta  tinha  estado.  Ela  estava  constrangida  demais  para 
encontrar os olhos dele, sabendo que isso era uma impropriedade que não podia ser 
ignorada. 

“Eu irei deixá-la agora,” ele disse baixinho, e quando Elizabeth automaticamente 
estendeu  sua  mão  para  ele,  ele  a  pegou  em  um  firme  aperto.  “E  agora,  na 
eventualidade de que eu nunca possa ter a oportunidade de fazer isso novamente...” 
Ele levantou a mão dela ao lábios e aplicou um beijo que era mais uma carícia do que 
uma formalidade.  Então ele segurou as costas da mão dela em sua bochecha, seus 
olhos escuros capturando os dela, e Elizabeth se esqueceu de respirar por um longo 
momento.

Darcy soltou a mão dela depois de acariciá-la mais uma vez com seus lábios. “Eu 
desejo-lhe um bom dia, Miss Bennet.” E então, com uma leve reverência, ele se virou 
novamente para a plantação, e estava logo fora de visão.

“Bom  dia,  Sr.  Darcy,”  Elizabeth  disse  para  as  costas  dele.  Enquanto  ele  se 
distanciava,  ela  instintivamente  pressionou  a  carta  contra  seu  peito,  um  sorriso 
começando a curvar seus lábios.
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Ela achou seu caminho para uma parte privada do jardim onde ela não podia ser 
vista  do  presbitério.  Com  a  mais  forte  curiosidade,  ela  abriu  a  carta,  e,  para  seu 
crescente  espanto,  percebeu  um  envelope  contendo  duas  folhas  de  papel,  quase 
totalmente escritas, em uma letra estreita. Sentando em um pequeno banco, ela então 
começou. Estava datada de Rosings, às cinco horas da manhã, e seguia assim:

Se esta carta não é para ser entregue às chamas, eu preciso considerar por onde 
começar. Eu disse à você tantas vezes nos meus sonhos e nestas cartas da minha ardente 
admiração pela sua pessoa, o extraordinário prazer que eu obtenho simplesmente de 
estar no mesmo cômodo que você, como o som da sua risada traz calor em um mundo 
frio, como os seus olhos brilham quando você me provoca, que é fácil esquecer que eu 
não usei nada mais do que olhares para comunicar aqueles sentimentos para você na 
realidade. Mas começar por algum lugar eu devo, então eu irei começar pela noite do 
baile de Netherfield. Eu estava determinado a dançar com você naquela noite, a ter o 
privilégio de sua atenção por uma meia hora inteira, um prospecto tão intoxicante 
quanto um bom vinho. Por semanas eu tinha permanecido na periferia, ouvindo as 
suas conversas,  notando para quem você sorria e de quem as atenções você preferia 
receber, o que fazia você sorrir, e como você iria interceder quando você sentia que 
alguém estava  em perigo  de  ser  ofendido.  Eu queria  entender  a  sua  magia,  que 
encanto você usava para me manter escravo, que elemento secreto você possuía que não 
me  permitia  desviar  o  olhar;  eu,  que  tinha  olhado  para  as  grandes  beldades  da 
sociedade e permanecido impassível.

Eu primeiro vim à Netherfield logo depois de instalar a minha irmã em uma 
casa em Londres, depois do terrível caso do qual você está ciente. Eu nunca fui muito 
inclinado a eventos sociais, preferindo uma noite tranquila com aluns amigos do que 
um Baile em Almack, mas naquele momento minha aversão pela sociedade estava 
em sua maior intensidade. O homem que, embora nós tenhamos nos distanciado, era 
meu amigo mais antigo tinha me traído da pior maneira possível. Eu não estava em 
humor de fazer novos conhecidos, e qualquer coisa que lembrasse caçadoras de fortuna 
me enraivecia. Eu não me importava com o que pensavam de mim, e sentia pouco 
prazer em qualquer coisa. Então, um dia, alguém em uma festa me pediu minha 
opinião sobre algo. Eu respondi concisamente, sem dúvida rudemente, e você virou seus 
belos olhos para mim e disse, “E enfim o Sr. Darcy deslumbrou o salão com seu 
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conhecimento! Nós todos devemos estar devidamente gratos.” A sua voz risonha 
pareceu fazer as velas queimarem mais brilhantes, e eu me tornei seu prisioneiro. Mas 
toda vez que eu tentava me aproximar de você, você parecia voar para longe. Você se 
recusou a dançar comigo em Lucas Lodge e depois em Netherfield durante a doença 
da sua irmã. Depois disso meu único prazer era olhar para você, ouvir você falar, 
pensar em você, sonhar com você todas as noites.

Minha querida Elizabeth – eu devo ter esperanças que você irá me perdoar pela 
minha ousadia em chamá-la dessa maneira; mas já que eu escrevi para você tantas 
cartas que nunca eram para serem lidas, e é de pouca importância para o fogo quão 
ousadas são as palavras que ele queima possam ser, eu tomei essa liberdade muitas vezes 
para renunciá-la agora, porque o som do seu nome, a aparência dele vindo da minha 
pena, é um prazer viciante – você não pode imaginar o tormento que eu senti ao 
deixar  Hertfordshire,  sabendo  que  era  improvável  que  eu  algum  dia  iria  vê-la 
novamente. Eu duvido que eu poderia ter encontrado a determinação para fazer isso 
por minha própria causa; foi apenas por um senso de dever para com Bingley que eu 
pude me forçar a deixar a teia de encanto que você tinha lançado sobre mim. Eu 
queria poder dizer que eu a esqueci rapidamente, mas isso seria uma mentira; você era 
o meu primeiro pensamento na manhã e meu último à noite, e você dançava através 
dos meus sonhos como uma ninfa da qual eu não podia ter esperanças de escapar, nem 
eu mesmo desejava. Por um tempo eu achei que isso me levaria a loucura, e eu tinha 
recém  recobrado  algum  senso  de  mim  mesmo  quando  eu  deixei  Londres  para 
Rosings,  apenas  para  encontrar  a  própria  ninfa  no  final  da  minha  jornada. 
Mesmo um breve tempo na sua companhia foi o suficiente para me colocar mais uma 
vez  no  mais  grave  dos  perigos,  talvez  ainda  mais  do  que  eu  tinha  estado  em 
Hertfordshire,  porque  eu agora tinha a certeza de  que  eu  não podia  escapar  da 
memória de você. Eu tentei com todo meu ser me manter distante, mas um provocador 
Cupido  continuava me jogando no  seu  caminho  – na igreja,  onde eu  não  podia 
prestar atenção no sermão, já que todas as minhas preces eram para você; quando você 
jantava em Rosings, e eu sabia que toda as expectativas familiares do mundo não 
podiam compensar pela alegria que eu recebia sempre que um sorriso tocava os seus 
lábios. Eu estava perdido antes mesmo de eu começar.
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Eu te contaria do meu desejo por você, mas aquelas palavras não são adequadas 
para os olhos de uma donzela; aquela carta deve ser alimento para o fogo faminto, que 
não queima tão ferozmente quanto meu amor por você. Eu poderia escrever para você 
da profundidade da minha irremediável admiração por você e como ela superou todos 
os  meus escrúpulos,  mas palavras desse tipo provavelmente seriam tão imperdoáveis 
quanto são inesquecíveis. Eu posso apenas te contar da lições que eu aprendi com você, 
minha querida, amada, Elizabeth; lições do coração, do erro dos meus modos e meu 
intolerável egoísmo em não considerar as sensibilidades daqueles que eu amo, lições que 
me fizeram um homem melhor. Elas também me transformaram em um homem  que 
nunca  irá  esquecer  o  brilho  dos  seus  belos  olhos,  a  encantadora  mudança  do  seu 
semblante  quando  você  encontra  uma  vítima  para  as  suas  provocações,  a 
extraordinária luz que você traz ao mais escuro dos cômodos; e eu vou sempre sentir a 
falta da sua presença quando eu estiver distante de você, mesmo que anos e décadas se 
passem. Você é  uma mulher  em um milhão,  tanto  pela  sua honestidade  e  doçura 
quanto pela sua beleza e inteligência, e tem sido um privilégio ser um adorador aos seus 
pés. Á essas memórias eu não iria renunciar por nada, mesmo se elas forem as únicas 
que eu jamais terei de você.

Agora você vê o que apenas as chamas tinham visto até agora. Eu irei entender 
completamente se você me tratar como se essa carta nunca tivesse existido; de fato, eu 
não mereço nada mais, e você não precisa se preocupar que eu irei importuná-la mais. 
O seu amor é um prêmio que eu não ouso sonhar em obter, um precioso demais para 
um mero mortal como eu, mas se você encontrar alguma pequena parte de você que está 
disposta  a  considerar  meu  pedido,  ou  melhor,  até  mesmo  tolerar  minha  presença 
ocasional, eu peço que você encontre alguma maneirar de tomar piedade de mim e me 
mostrar o seu perdão por estas palavras. Eu estarei no bosque a cada manhã, meus 
pensamentos ocupados com você.

Eu irei apenas acrescentar, Deus a abençoe.
Seu, mais do que de mim mesmo,

Fitzwilliam Darcy

Os  sentimentos  de  Elizabeth  ao  ler  esta  carta  mal  podiam  ser  definidos.  Suas 
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bochechas  usavam   um  quente  rubor  provocado  pela  inesperada  eloquência 
apaixonada do Sr. Darcy. Os afetos dele incitaram gratidão; seu ardor, um senso de 
quase  incredulidade.  Como  ela  tinha  interpretado  mal  o  comportamento  dele  em 
Meryton, tomando uma pronunciada antipatia  por um cavalheiro que claramente via 
a si mesmo sob o poder dela! Sua inclinação antes de ler a carta já era a favor dele, e 
era impossível não ser tocada pela natureza de seu afeto, e sendo tocada por ele, sentir 
algo da mesma afeição pelo escritor. Ela leu a carta repetidas vezes, até que ela estava 
bem a caminho de sabê-la de cor. Finalmente, com um sorriso sonhador, ela escondeu 
a preciosa carta em seu bolso e voltou para o presbitério.

Uma agitada  Charlotte  esperava  por  ela.  “Lizzy,  onde  você  esteve?  Nós  fomos 
convidados para o chá em Rosings, e somos esperados em menos de uma hora. O Sr. 
Collins tem estado inquieto sobre a sua ausência.”

De fato, tinha ficado mais tarde no dia do que Elizabeth tinha percebido, mas o 
inesperado convite a colocou em um tumulto de espíritos. Ela havia achado que ela 
teria até a próxima manhã para decidir uma resposta para o Sr.  Darcy, e agora ela 
estaria cara a cara com ele em pouco tempo – e na frente da família dele e dos Collins. 
Como  ela  podia  encontrar  com  ele  em  público  com  as  palavras  da  carta  dele 
circundando sua mente?

Ela se apressou para cima para mudar de roupa e trazer seu cabelo em algum tipo 
de  ordem.  Ela  desejou  que  ela  tivesse  mais  tempo  para  pudesse  parecer  em  seu 
melhor, mas então ela riu de si mesma. Dado o que o Sr. Darcy havia escrito em sua 
carta, ela duvidava que importaria para ele se ela aparecesse diante dele em trapos. Ele 
havia perdoado ela por tantos erros que um apressado toalete dificilmente poderia 
afetá-lo. 

Em pouco tempo, ela se uniu ao Sr e a Sra. Collins. A caminhada até Rosings, que 
poderia ter dado a ela tempo de se acalmar, ao invés disso pareceu ser dedicada a 
agitação  de  sua  pulsação.  A distração  dela  era  tal  que  o  Sr.  Collins  apressou-se  a 
perguntar  se  ela  estava  bem,  e  adverti-la  sobre  os  perigos  de  trazer  doenças 
contagiosas para a presença de Lady Catherine de Bourgh. Elizabeth não podia deixar 
de pensar que Lady Catherine iria provavelmente preferir uma grave doença do que o 
conhecimento de que ela abrigava uma competidora pelas afeições do Sr. Darcy.

Elizabeth mal sabia para onde olhar quando eles foram introduzidos à presença de 
Lady Catherine. Ela não ousou olhar para o Sr. Darcy por medo de que seu embaraço 
fosse  fácil  demais  para  o  cavalheiro  interpretar.  Felizmente,  as  visitas  com  aquela 
senhora  não  requeriam  pensar  sobre  a  conversa,  já  que  Lady  Catherine 
invariavelmente  direcionava a  discussão  na direção  que a  interessava.  Neste  dia  a 
mente  dela  estava  voltada  por  o  assunto  da  pontualidade,  devido  ao  seu 
descontentamento  com a chegada dos  visitantes  vários  minutos  depois  do horário 
especificado.

O Sr. Collins naturalmente não poderia se desculpar o bastante para sua senhoria 
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por este grave pecado, embora ele regasse suas expressões de arrependimento com 
muitos elogios à Lady Catherine e Miss DeBourgh. “Nós todos podemos aprender 
com  o  seu  excelente  exemplo,  Lady  Catherine,  especialmente  minha  cara  prima 
Elizabeth, como o nosso deplorável atraso foi o resultado dos passeios excessivamente 
longos  dela.  Sua  Senhoria  condescendeu  de  adverti-la  dos  perigos  desse 
comportamento no passado. Hoje ela saiu no meio da manhã e não retornou até uma 
hora atrás!”

“Miss Bennet, isso é verdade?” Lady Catherine exigiu.
“Eu lamento dizer que é verdade, Lady Catherine. Eu estava preocupada com meus 

pensamentos e perdi a noção do tempo, e foi muito inconsiderado da minha parte. Eu 
espero que a senhora possa exonerar  o  Sr  e a  Sra.  Collins por essa  culpa,  que foi 
somente minha.”

A voz profunda do Sr. Darcy veio de trás dela. “A culpa é minha. Eu encontrei Miss 
Bennet em sua caminhada e a envolvi em conversação por algum tempo, o que causou 
o atraso no retorno dela.”

Surpresa, Elizabeth olhou para ele, e seus olhos encontraram o escuro e penetrante 
olhar dele. A expressão dele era sóbria, mas ela achou que ela podia perceber alguns 
sinais  de  preocupação  na  maneira  como ele  segurava  as  mãos,  como se  ele  estive 
incerto do que fazer com elas. Sentindo o mais do que incomum embaraço e ansiedade 
da situação dele, ela disse com um sorriso, “O Sr. Darcy é muito bondoso, já que nossa 
conversa não foi de tão grande duração que eu não poderia ter retornado em bom 
tempo, mas o assunto do discurso dele me deu muito sobre o que ponderar.”

Lady  Catherine  franziu  o  cenho.  “O  que  o  meu  sobrinho  possivelmente  teria 
encontrado para conversar com você por tanto tempo?”

Elizabeth, percebendo que conversação privada com o Sr. Darcy era um pecado pior 
aos olhos de Sua Senhoria do que um mero atraso, pensou rapidamente e disse, “Oh! 
Era um assunto relacionado a visita dele à Hertfordshire no último outono. As pessoas 
de  lá  não  estão  acostumadas  a  ter  contato  com  um  cavalheiro  tão  perspicaz  e 
inteligente como o Sr. Darcy, e não podiam sempre perceber os generosos motivos dele 
em  oferecê-los  seus  conselhos  a  respeito  da...  gestão  de  suas  propriedades.  Eu 
asseguro a Sua Senhoria que eu agora tenho uma compreensão muito melhor do valor 
das opiniões do Sr. Darcy sobre as questões de agricultura -” naquele momento a voz 
dela vacilou brevemente quando ela percebeu a interpretação que ele poderia colocar 
sobre as palavras dela, “E eu pretendo, no meu retorno à Hertfordshire, me certificar 
de que seus mais excelentes conselhos sejam observados por todos os interessados.”

Lady Catherine pareceu apaziguada por isso. “Fico contente, Miss Bennet, de ver 
que você pode reconhecer seus superiores e aprender com eles. Estou certa de que 
meu sobrinho é muito mais bem informado nesses assuntos do que as pessoas com 
que você está acostumada a associar-se.”

“Eu não posso discordar com Sua Senhoria,” Elizabeth disse, dando um sorriso ao 
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Sr.  Darcy.  “A eloquência  dele  é  o  bastante  para  convencer  até  mesmo  aqueles  de 
opiniões divergentes.” Ela foi recompensada pela visão dos olhos dele se arregalando 
discretamente em surpresa.

Para o misturado alívio e decepção de Elizabeth,  não houve oportunidade para 
conversa direta com o Sr. Darcy durante a visita, já que Lady Catherine decretou que o 
sobrinho permanecesse ao lado de Miss de Bourgh. Elizabeth não sabia o que ela teria 
dito a ele se a oportunidade se apresentasse, mas não podia negar que ela desejava que 
isso ocorresse. A frustração dela foi amenizada apenas quando chegou o momento de 
partir,  quando,  enquanto  Lady  Catherine  estava  dando  conselhos  infinitos  para 
Charlotte,  o  Sr.  Darcy capturou o olhar  dela  e  os  lábios  dele  formaram a palavra, 
“Amanhã.”

Elizabeth esperava uma outra noite inquieta, mas este não provou ser o caso. Uma 
vez na cama, ela leu a carta do Sr. Darcy mais uma vez, então a dobrou e colocou 
debaixo de seu travesseiro, e quase imediatamente ela caiu em um sono profundo.

Quando seus olhos se abriram na manhã seguinte, o sol já estava bem alto no céu. 
Os eventos do dia anterior voltaram à ela, e ela percebeu que o Sr. Darcy estaria no 
bosque por algum tempo agora. Como ela podia ter dormido demais justamente neste 
dia? Ele devia pensar que ela não queria nada com ele. O próprio pensamento causou-
a uma forte dor.

Ela empurrou as cobertas e começou a se vestir o mais rapidamente que podia, sem 
mesmo um pensamento sobre que vestido ela escolheu. Ela escovou seu cabelo e o 
torceu em um nó. Ela enrolou alguns fios ao redor do dedo para dá-los um toque de 
cacho, e decidiu que isso iria ter que ser o bastante. O que ela iria fazer se ela chegasse 
ao bosque e o Sr. Darcy já tivesse ido embora?

Ela sabia que Charlotte estaria na sala de estar. Não desejando desperdiçar nenhum 
minuto precioso em conversa, Elizabeth desceu pelas escadas dos fundos e saiu pela 
cozinha. Ela se dirigiu para o bosque em um passo deselegante.

Quando ela chegou, ela não imediatamente viu o Sr. Darcy, e seu coração afundou. 
Ela teria que esperar até a manhã seguinte? Ele iria sequer retornar no dia seguinte 
depois que ela havia deixado de encontrá-lo hoje? Então ela notou uma forma escura 
encostada contra o tronco de um carvalho retorcido. Era ele;  seus olhos fechados e 
uma expressão pesarosa em seu rosto.

Ela  falou  o  nome dele,  e  seus  olhos  se  abriram,  uma apropriada  expressão  de 
sincera alegria se espalhando pelo rosto dele. Elizabeth sorriu – ela não poderia ter 
feito outra coisa, já que seus lábios pareciam ter tomado vida própria.

Darcy fechou a  distância  entre  eles  com alguns  longos  passos.  “Elizabeth?”  ele 
sussurrou. “Eu estava com medo que você não vinha, que eu tinha me equivocado 
ontem.”

Sua  boca  subitamente  seca,  Elizabeth  balançou  a  cabeça.  “Não,  eu  estava 
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meramente... atrasada.”
“Graças a Deus,” ele disse, sua voz áspera. Antes que ela pudesse perceber o que 

ele pretendia, ele a tomou em seus braços e pressionou seus lábios contra os dela.
Ela não sabia que os lábios de um homem poderiam ser tão quentes e macios, e um 

surpreendente calor espalhou-se por ela. Seu inteiro ser parecia estar concentrado em 
seus lábios e no afortunado local em suas costas onde as mãos dele pressionavam-se 
contra ela. Sua cabeça flutuou em um súbito deleite.

Quando ele finalmente a soltou, a respiração dele irregular, ela não conseguia fazer 
nada a não ser olhar fixamente nos olhos dele. Apesar dos romances que ela tinha lido, 
ela nunca tinha compreendido que um beijo poderia fazer do mundo inteiro um lugar 
diferente.

O silêncio espantado dela aparentemente o preocupou, já que ele pegou as mãos 
dela nas suas e disse com preocupação, “Elizabeth? Você está bem?”

Um sorriso floresceu no rosto dela. “Muito bem. Muito bem mesmo.”
A expressão dele relaxou, e ele pareceu mais jovem e feliz. “Elizabeth, me diga que 

você vai me aliviar do meu sofrimento e concordar em ser minha esposa.” Quando ela 
não respondeu imediatamente, ele acrescentou com um sorriso, “Ou eu devo beijá-la 
até que você concorde?”

Elizabeth tocou o dedo nos lábios. “Você diz que se eu recusá-lo, você irá me beijar 
novamente, então eu devo presumir que se eu aceitar, quer dizer que você não irá me 
beijar. Você é um cavalheiro incomum de fato, senhor! Isso me apresenta um dilema e 
tanto.” Ela inclinou a cabeça como se pensando profundamente. “Bem, eu temo que 
você não me deixa escolha senão recusá-lo, já que eu lamentaria muito se você não me 
beijasse novamente.”

Uma variedade de expressões passaram sobre o rosto dele, primeiro incredulidade, 
então compreensão, então um olhar de mais profunda felicidade. “Neste caso, Miss 
Bennet, eu estou muito ansioso para convencê-la a mudar de idéia.”

Com um sorriso ela fechou os olhos e levantou o rosto.  Ela não esperou muito 
tempo antes do Sr. Darcy começar a praticar suas habilidades de persuasão.

FIM.

Autor: Abigail Reynolds
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