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Elizabeth  olhou  para  seu  reflexo  no  espelho,  perguntando-se  se  as  mudanças  do  ano 
passado mostravam-se em seu rosto tanto quanto ela as sentia em seu coração. Hoje era um 
dia  cheio  de  memórias.  A  última  vez  que  ela  tinha  se  preparado  para  um  baile  em 
Netherfield, ela tinha tomado mais do que o cuidado normal com sua aparência na esperança 
de ganhar o coração de Wickham. Agora ela estava grata que ele nunca tinha feito uma 
aparição,  impedindo-a  de  fazer  uma  tola  ainda  maior  de  si  mesma  do  que  ela  tinha 
conseguido sem a presença dele.

Este baile seria bem diferente, e sua preparação não tinha sido elaborada. Todos os olhos 
estariam em Jane no baile, e Elizabeth não tinha ninguém para impressionar com sua beleza. 
Não haveria Mr. Wickham e nem Mr. Darcy hoje à noite. Como ela tinha sido cega, para 
acreditar em um e desprezar o outro, e não reconhecendo as atenções que Mr. Darcy vinha 
lhe prestando pelo que elas eram!

Uma sensação familiar de culpa caiu sobre ela com o pensamento de Darcy. Sua vergonha 
sobre o infame tratamento para com ele em Hunsford só tinha aumentado durante os meses 
intervenientes. Tudo começou após a súbita reaparição de Mr. Bingley em Netherfield em 
Maio.  Ansiosa com a possibilidade de encontrar Mr.  Darcy novamente após a  separação 
embaraçosa em Kent, Elizabeth perguntou à Bingley em sua primeira visita a Longbourn se 
seu amigo pretendia se juntar a eles.

O  olhar  de  preocupação  que  havia  cruzado  o  rosto  daquele  cavalheiro  tinha  sido 
inconfundível.  Não, infelizmente,  ele não vem, embora eu o convidei;  ele  não está  em  
inclinação sociável estes dias, ele tinha dito. Ele está em um humor muito negro, ninguém  
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sabe o porquê, mas ele tem se isolado e nem sequer receber visitas. Eu mesmo só vi ele uma  
vez,  quando ele me chamou para me dizer ....  para me dar alguma inteligência que ele  
pensou  que  eu  poderia  achar  útil. Bingley  tinha  olhado  para  Elizabeth  com um sorriso 
envergonhado então, permitindo à ela alguma dica sobre o que essa informação poderia ter 
sido, e como ela poderia estar relacionada com o retorno abrupto dele à Hertfordshire. Eu  
nunca vi ele parecer tão mal - Eu espero que os ânimos dele se recuperem logo, ele é o  
melhor dos homens, e eu odeio vê-lo em tal aflição.

Ela sabia que ele devia ter ficado desapontado por sua recusa, mas ela não tinha pensado, 
dado o nível de reservas que ele tinha expressado em sua proposta, que ele iria encontrar 
muita dificuldade em superar suas afeições. A descoberta de que ela tinha o poder de causá-lo 
tal  sofrimento  era  uma  preocupante,  tanto  mais  enquanto  ela  passava  mais  tempo  na 
companhia de Bingley, como acompanhante de Jane, e ouvia suas histórias, que muitas vezes 
incluíam Darcy, sempre em uma luz muito favorável. Ficou claro que ele pensava que Darcy 
era  a  alma  da  generosidade,  delicadeza  e  inteligência,  uma  visão  que  contradizia 
completamente com a que Elizabeth tinha possuído.

Quando, no devido tempo, Bingley e Jane ficaram noivos,  Bingley fez uma viagem à 
Londres para arranjar as coisas com seu advogado e para resolver alguns negócios. Em seu 
retorno, ele estava em um temperamento que Elizabeth jamais havia visto ele. Como de 
costume, ela estava em segundo plano enquanto ele falava com Jane, sua voz elevada com 
raiva, talvez mais alto do que ele percebeu.  Eu contei à ele do nosso noivado, e ele me  
parabenizou e parecia falar com prazer sincero da notícia, mas então quando eu pedi à ele  
para ser meu padrinho no nosso casamento, ele se recusou! Ele disse que os negócios não lhe  
permitiriam deixar Londres, como se eu acreditaria em tal desculpa. É apenas uma viagem de  
metade de uma manhã,  e daqui a  dois  meses  - como ele poderia  estar muito ocupado?  
Fiquei magoado, mas permaneci civil, e manifestei a esperança de que ele pelo menos fosse  
capaz  de  comparecer  ao  nosso  casamento,  e  ele  disse  que  achava  mesmo  isso  
improvavelmente seria possível. Eu fiquei com raiva, então, e o acusei de desaprovar minha  
escolha,  o  que  ele  negou  veementemente,  dizendo  que  uma  vez  que  ele  poderia  ter  
tomado .... outras considerações em mente, mas que agora ele pensava diferente, e que ele  
estava nada mas do que feliz de que eu estava tomando esse passo. E quando eu o pressionei  
novamente para vir, ele se virou e disse: 'Bingley, você não sabe o que você está pedindo,' e  
então ele foi tão longe a ponto de me pedir para sair! Eu nunca teria pensado isso dele; eu o  
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julguei muito mal pensando nele como um bom amigo. Jane, com um olhar para Elizabeth, 
tinha colocado a mão no braço dele para detê-lo nesse ponto, mas o estrago tinha sido feito.

Tinha sido difícil para ela perdoar a si mesma depois disso, saber que sua crueldade para 
com ele tinha sido tal que ele correria o risco de terminar uma longa e valorizada amizade 
apenas para evitar ter de vê-la novamente. Ela prometeu a si mesma que nunca mais ela iria 
permitir-se a ceder a sua raiva e tratar alguém tão duramente.

Como não havia nada que ela pudesse fazer para fazer emendas, ela resolveu tentar tirar 
isso de sua mente. Sua viagem ao norte com a tia e o tio tinham fornecido uma distração, 
pelo menos até que Mrs.  Gardiner  colocou em sua cabeça visitar  Pemberley.  Ouvir  um 
ponto  de  vista  tão  diferente  e  complementar  de  Mr.  Darcy  de  sua  governanta  e  ver  o 
cuidado com que a propriedade era  administrada não podia evitar  de deixá-la com um 
sentimento mais caloroso sobre o próprio homem, e uma estranha sensação de perda que ela 
nunca havia tido a oportuniadade de conhecer aquela parte dele.

Ela suspirou quando sua mente voltou ao presente. Não havia nada a ser feito agora. A 
oportunidade não voltaria de novo, e ela não podia desfazer o passado. Resolvendo, como 
ela já tinha tantas vezes, a não pensar mais nisso, ela foi ao quarto de Jane para ver se ela 
precisava de alguma ajuda com sua preparação.

***************************

A sala de visitas em Netherfield estava repleta de pessoas, todos mais velhos e mais seguros 
do que ela, parecia; normalmente era uma cena que teria levantado uma grande dose de 
ansiedade  em  Georgiana,  mas  ela  tinha  vindo  para  Hertfordshire  com um objetivo  em 
mente,  e  este  baile  lhe  oferecia  sua  melhor  oportunidade  para  alcançá-lo.  Ela  precisou 
implorar permissão para comparecer, a qual foi concedida sob a condição de que ela não iria 
dançar com ninguém, exceto o Sr. Bingley e quaisquer homens a quem ele especificamente 
apresentasse a ela com essa intenção, um compromisso que Bingley esperava ser satisfatóriao 
para Darcy. Dançar não estava na mente dela,  no entanto. Ela estava envolvida em uma 
tarefa duplamente desagradável: conhecer tantas pessoas quanto possível no menor espaço de 
tempo possível,  um trabalho altamente inadequado para  alguém tão tímido como ela,  e 
empregando  a  pessoa  mais  capaz  de  ajudá-la  nesse  esforço,  não  importando  o  quão 
deseagradável a companhia dela pudesse ser. Miss Bingley conhecia mais da companhia do 
que qualquer outro presente, e estava disposta a dedicar seu tempo para agradar  Miss Darcy.
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A única pessoa que Georgiana tinha ficado feliz em conhecer até agora foi noiva de Mr. 
Bingley. Miss Bennet era tudo o que era adorável e delicado, e não poderia parecer mais 
feliz. Infelizmente, Georgiana tinha até então uma notável falta de sucesso em alcançar seu 
verdadeiro objetivo.  Ela  estava  determinada  a  descobrir  a  mulher  que  havia  quebrado o 
coração de seu irmão, encontrá-la e familiarizar-se com ela, e então usar seu conhecimento 
para ajudar o irmão a superar sua paixão. Ela tinha muito pouca informação para ajudá-la a 
identificar a mulher misteriosa - a partir da reação de seu irmão com a idéia de comparecer  a 
este casamento, Georgiana tinha certeza que era alguém que iria estar presente na cerimônia, 
e  provavelmente  no  baile  também.  Ela  teria  naturalmente  de  ser  jovem  e  atraente  e, 
presumivelmente, casada, pois porque outro motivo Fitzwilliam não iria simplesmente pedi-
la para casar com ele? Nenhuma mulher no seu perfeito juízo iria recusá-lo. Ela tinha uma 
suspeita  quanto  ao  seu  primeiro  nome,  por  ouvir  seu  irmão  desesperadamente  dizer, 
"Elizabeth" quando pensava que estava sozinho e bebido além da conta.

Ela estava começando a sentir como se pessoas demais vivessem em Hertfordshire, mas 
decididamente continuou a pedir à Miss Bingley para apresentá-la a tantas quanto possível.

   
    **********

Elizabeth  não  era  formada  para  o  mau  humor,  e  não  demorou  muito  tempo  para 
recuperar seu espírito uma vez que chegou ao baile e já não estava mais sujeita as reclamações 
de Lydia de quantos bailes mais ela teria sido capaz de comparecer se tivesse sido autorizada a 
ir para Brighton. Havia um número de pessoas presentes que eram estranhos para ela, amigos 
e familiares de Mr. Bingley, que tinham vindo para comparecer ao casamento. Bingley a 
apresentou para Mr. Ansfield, que seria o padrinho no casamento, e o cavalheiro pediu a 
honra  da  mão  dela  para  as  próximas  duas  danças.  Ele  provou  ser  um  parceiro  muito 
interessante que a deliciou com idéias ultrajantes e divertidas de como ele poderia desgraçar a 
si  mesmo  durante  a  cerimônia  do  casamento,  cujos  problemas  ele  tinha  dado  sérias 
considerações  uma  vez  que  ele  estava  para  se  casar-se  em  alguns  meses.  Ela  lamentou 
abandonar  a  companhia  dele,  mas  também tinha  sido  convidada  para  dançar  por  vários 
cavalheiros que conhecia. Embora ela achasse este um passatempo agradável, até o final do 
terceiro set, ela estava pronta para buscar algum refresco. Ela estava se sentindo mais do que 
um pouco solitária; ela estava acostumada a passar o tempo em ocasiões como essas falando 
com Jane, ou anteriormente com Charlotte, mas esta noite sua irmã era o centro das atenções 
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e Charlotte estava muito longe.
Decidindo que ela poderia muito bem prestar seus respeitos à anfitriã oficial da ocasião, ela 

se aproximou de Miss Bingley com um elogio sobre o entretenimento. "Miss Bingley, é um 
prazer vê-la mais uma vez," disse ela educadamente.

"É uma ocasião muito feliz," Miss Bingley respondeu suavemente. "Miss Bennet, posso 
apresentá-la à Miss Darcy? Miss Darcy, esta é Miss Elizabeth Bennet; é a irmã dela que vai se 
casar com meu irmão."

Elizabeth foi completamente tomada de surpresa por descobrir a presença de Miss Darcy; e 
com um momento de pânico, pensando que era improvável que a irmã viajasse sem seu 
irmão, examinou o salão procurando por uma figura alta e escura.  Percebendo que Miss 
Darcy estava olhando para ela com um olhar penetrante, ela direcionou sua atenção de volta 
e expressou seu prazer em conhecê-la. Ela não podia deixar de sentir-se perturbada, e estava 
certa de que suas bochechas estavam traindo seu embaraço na ocasião, embora soubesse que 
nenhuma delas sabia os detalhes de sua história com Mr. Darcy. "Eu ouvi muito sobre você 
de Miss Bingley, bem como de seu irmão, Miss Darcy," disse ela. "Eu entendo que você é 
uma boa musicista."

"Eles  foram sem dúvida muito gentis  comigo,"  disse  Georgiana gravemente,  querendo 
saber se esta jovem poderia ser o que ela estava procurando. O nome estava correto, e ela 
estava,  aparentemente,  familiarizada  com  ele,  mas  ela  não  era  casada,  o  que  tornava 
improvável. Ainda assim, valia a pena prosseguir; se nada mais, Miss Bennet poderia fornecer 
pistas sobre quem mais o irmão conhecia em Hertfordshire. "Você conhece o meu irmão, 
então?"

"Sim, eu o conheci quando ele visitou Netherfield outono passado," disse Elizabeth. "Ele 
está aqui esta noite?" Ela não podia deixar de fazer a pergunta diretamente.

"Não, infelizmente, os negócios exigem que ele permaneça em Londres," disse Georgiana.
Miss Bingley, sentindo que isto era o bastante para seu gosto de um conhecimento entre 

Miss  Darcy  e  Eliza  Bennet  dos  belos  olhos,  disse:  "Houve  um  conhecimento  breve,  é 
verdade, quando você se hospedou aqui quando sua irmã estava doente."

Elizabeth, sentindo a implicação, não poderia resistir a dar uma resposta. "Sim, foi apenas 
breve, embora eu tive o prazer de encontrá-lo novamente alguns meses mais tarde, quando 
visitei  Kent.  Eu  estava  freqüentemente  na  companhia  dele  e  de  seu  primo,  o  Coronel 
Fitzwilliam, enquanto eles estavam visitando Lady Catherine de Bourgh. Então você vê, eu 
tenho uma grande lista de pessoas que me falaram de sua maestria no pianoforte Miss Darcy; 
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este era um tema comum de conversação em Rosings." 
Esta  informação de  aparente  intimidade  de Miss  Bennet  com a família  de Mr.  Darcy 

claramente veio como uma surpresa desagradável para Miss Bingley, que escolheu inserir-se 
nesse momento com um hino de louvores para as habilidades Miss Darcy. Georgiana, que 
por via de regra não gostava das atenções que tais elogios traziam, pela primeira vez ficou 
grata, já que isso lhe deu a oportunidade de reunir seus pensamentos.  Ela percebeu com 
entusiasmo que ela tinha realmente encontrado sua presa - foi logo após a visita à Rosings 
que seu irmão tinha afundado em  melancolia,  para não mencionar que como a irmã da 
noiva, ela seria completamente inevitável no casamento de Mr. Bingley. Esta deve ser ela; 
por que, então, houve uma dificuldade? Talvez ela fosse prometida a outra pessoa?

Miss Darcy de alguma forma se forçou a continuar uma conversa para manter o interesse 
de  Miss  Bennet.  Fitzwilliam  ficaria  orgulhoso  de  mim  se  ele  visse  como  estou  sendo  
extrovertida! ela pensou com um toque de ironia, já que era só por causa dele que ela estava 
superando sua timidez natural. A sorte parecia estar a favor dela hoje à noite, e um cavalheiro 
veio para reivindicar a mão de Miss Bingley para a próxima dança, deixando-a sozinha com 
Elizabeth.

"É uma pena que meu irmão não pôde estar aqui esta noite, eu tenho certeza que ele iria 
gostar  de  renovar  seu  conhecimento  com todos  que  ele  conheceu,"  Georgiana  ofereceu 
timidamente, procurando uma maneira de levantar a questão.

Elizabeth estava descobrindo que ela estava tanto desejando perguntar sobre Mr. Darcy 
quanto com medo do que ela poderia ouvir. "Sim, Mr. Bingley estava muito desapontado 
que ele não pôde estar presente," disse ela de maneira conciliatória.

"Mr. Bingley tem sido um amigo muito querido dele há alguns anos, e eu sei que meu 
irmão está triste por perder o casamento, mas a verdade é que ele tem estado muito pouco 
em companhia ultimamente," disse Georgiana, observando Elizabeth atentamente.

Ela sentiu uma ligeira pontada de dor com essas palavras. "Ele deve estar muito ocupado, 
então," ela tentou.

"Não tão ocupado, não," disse Georgiana lentamente. "Mas ele não tem sido ele mesmo 
por alguns meses."

Elizabeth achou subitamente difícil de respirar. Certamente ele não poderia ainda estar 
sofrendo tanto! "Ele não tem estado doente, eu espero?"

"Não, a saúde dele tem estado excelente, como sempre - eu acredito que é mais uma 
infelicidade que o aflige, mas ele não é alguém que faria confidências à uma irmã muito mais 
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nova."  Georgiana mal podia acreditar no que ela  estava dizendo, falando de assuntos tão 
pessoais  para uma completa estranha, mas ela sabia como que por instinto que Elizabeth 
estava de alguma forma intimamente envolvida nisto. 

De sua parte, Elizabeth estava incerta se ela podia suportar ouvir mais sobre isso. Ela não 
queria que ele sofresse, ela sabia que ele não merecia tal sofrimento, e embora ela fosse a 
causa,  ela  não  tinha  como  oferecê-lo  alívio.  "Eu  sinto  muito  em ouvir  isso,"  disse  ela, 
desconfortável. "Por favor, dê à ele os meus melhores cumprimentos, da próxima vez que 
vê-lo."

"Eu ficarei feliz em fazer isso," respondeu Georgiana. Você não tem idéia de como vou ser  
cuidadosa para fazer exatamente isso! pensou. "Sua irmã é muito adorável, eu sempre desejei 
ter uma irmã," ela acrescentou.

"E eu tenho quatro!" exclamou Elizabeth com uma risada, feliz com a mudança de assunto.
"Quatro? E eles  são todas  casadas?"  Georgiana perguntou, com a intenção de reunir  o 

máximo de informação possível.
"Não, nenhuma, Jane é a mais velha, e a primeira de nós a chegar ao altar. Todo o resto de 

nós está em casa, e provavelmente permaneceremos assim por algum tempo," disse Elizabeth. 
Ela apontou suas irmãs mais novas para Miss Darcy, que parecia excessivamente curiosa sobre 
elas.  Sem  dúvida  era  interessante  para  ela  vislumbrar  uma  família  tão  diferente  da  sua. 
Elizabeth  achava ela um assunto quase tão interessante; tinha ouvido em Lambton que Miss 
Darcy era extremamente orgulhosa, consistente com a descrição de Wickham dela; mas os 
modos dela eram despretensiosos e gentis, e se ela ainda possuía um pouco do embaraço de 
sua idade, isso parecia superado pela amabilidade. Ela estava grata por descobrir que Miss 
Darcy não parecia ser a observadora aguda e desembaraçada que seu irmão era.

Georgiana conseguiu prender-se com firmeza a Elizabeth, para grande desgosto de Miss 
Bingley, que nunca a ouvira dizer tantas palavras desde que se conheceram. Elizabeth se 
divertiu com a derrota Miss  Bingley,  mas  tinha algumas  reservas  sobre a  incentivar  uma 
amizade com Miss Darcy, ela não achava que Mr. Darcy ficaria satisfeito se a irmã voltasse 
para Londres com notícias do conhecimento particular delas.

Ela não contava com a determinação de Miss Darcy; ela de alguma forma convenceu Mr. 
Bingley  a  deixá-la  acompanhá-lo  em  sua  visita  à  Longbourn  no  dia  seguinte.  Embora 
Elizabeth tentou incentivá-la a falar com Mary ou Kitty como sendo mais próximas de sua 
própria idade, e também  como não era provável que elas causassem desconforto ao irmão 
dela caso seus nomes fossem mencionados, Miss Darcy parecia ficar calada e tímida sempre 
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que  ela  não  estava  falando  diretamente  com  Elizabeth.  Após  Mr.  Bingley  fazer  uma 
referência a timidez habitual dela, Elizabeth começou a se perguntar com alguma diversão 
que destino excêntrico havia lhe dado essa  estranha capacidade de atrair  os  membros da 
família Darcy. Embora ela achasse a companhia de Georgiana agradável, ela não estava triste 
que o relacionamento delas teria de terminar imediatamente após o casamento de Jane, dada 
a dor que inevitavelmente iria seguir qualquer associação mais estreita entre elas.

 

********** 

O dia do casamento chegou rapidamente. A cerimônia de casamento foi ao mesmo tempo 
solene  e  alegre;  Jane  estava  tão  bonita  como  uma  noiva  poderia  estar,  e  Bingley  não 
conseguia parar de sorrir. Elizabeth, de pé na frente da igreja, sentiu toda a felicidade por sua 
irmã, e refletiu que esta era uma coisa boa que tinha saído daquele dia terrível em Hunsford: 
Jane e Bingley, juntos como deveriam. Ela pensou com apreciação em Darcy, que havia 
triunfado  sobre si  mesmo o suficiente  para  dar  à  eles  esta  oportunidade,  e  ela  se  sentiu 
orgulhosa dele.

Elizabeth seguiu os novos Mr e Mrs. Bingley pelo corredor após a cerimônia, a mão no 
braço de Mr. Ansfield. Com um sorriso contagiante, ele lhe disse brincando: "Espero que 
Bingley aprecie que eu fiz tudo sem desonrar a mim mesmo."

"O senhor se saiu muito bem," ela respondeu com um riso feliz, colocando a mão livre 
levemente no braço dele por um momento. "Estou certa de que Mr. Bingley ficou bastante 
satisfeito, isto é, se ele foi capaz de perceber qualquer coisa além da minha irmã!"

Eles  estavam  quase  às  portas  da  igreja,  quando  ela  deixou  o  seu  olhar  passar  pelos 
convidados, parando abruptamente com choque quando avistou um par de olhos escuros 
que ela jamais esqueceria. O olhar neles era um que ela nunca tinha visto antes, no entanto - 
um de desagrado frio que parecia cortar diretamente através dela. Toda sua felicidade no dia 
pareceu desaparecer como se nunca tivesse existido, e foi substituída por uma dor violenta.

 Ela se forçou a desviar o olhar, embora uma parte dela quisesse fixar os olhos nele para 
sempre. Contando com Mr. Ansfield para guiá-la para fora, de alguma forma ela conseguiu 
seguir  em frente,  saudando  os  convidados,  beijando  Jane,  e  abraçando  Bingley,  mas  ao 
mesmo tempo os seus pensamentos estavam em Darcy. Ela havia imaginado encontrá-lo 
novamente tantas vezes, ela havia imaginado ser confrontada com a dor e até mesmo raiva, 
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mas ela nunca pensou que veria ódio em seus olhos, e esse pensamento a cortou como uma 
faca. Ela não podia dizer que ela não merecia isso, mas doía.

Ela  estava  estranhamente  silenciosa  na  viagem  de  carruagem  para  Netherfield,  mas 
felizmente isso passou desapercebido enquanto sua mãe revisava os triunfos do casamento em 
detalhes. Elizabeth não pôde deixar de pensar no poder de sua reação ao ver Darcy mais uma 
vez, e em tão inesperada maneira. O pequeno-almoço de casamento provavelmente seria 
uma provação; ela não conseguia decidir se ela mais esperava por uma chance de falar com 
ele  ou  temia.  Independentemente  do  comportamento  dele,  ela  estava  determinada  a 
encontrá-lo com a máxima civilidade como convinha a um homem de sua honra e bom 
senso a quem ela havia ofendido. Talvez então ela teria pelo menos o conforto de saber que 
ele já não acreditaria que ela pensava mal dele.

Em sua chegada, Elizabeth encontrou Jane rodeada por um grupo de pessoas a felicitá-la. 
Bingley estava do outro lado, falando urgentemente com o mordomo sobre algum assunto. 
Ela não queria sob estas circunstâncias ficar sozinha, então ela procurou um rosto amigável. 
Avistando Mr. Ansfield do outro lado da sala, ela estava prestes a se mover em sua direção 
quando Miss Darcy apareceu ao seu lado.

"Miss Bennet!" gritou a garota. "Você nunca irá adivinhar - meu irmão veio, afinal. Ele 
estava planejando voltar para Londres logo após a cerimônia, mas eu implorei que ele ficasse 
para pequeno-almoço, como fez o Sr. Bingley, e ele finalmente concordou. "

"Você deve estar muito contente em vê-lo," respondeu Elizabeth, seu próprio coração 
muito pesado para bom ânimo.

"Eu estou - e você deve vir dizer Olá para ele, ele conhece tão poucas pessoas aqui, e você 
sabe, tenho certeza, como ele é tímido de fazer novas amizades."

Elizabeth dificilmente podia recusar este pedido, mas ela foi surpreendida pelas palavras de 
Miss Darcy. Tímido? Este não era um conceito que ela já havia pensado em aplicar para 
Darcy de todas as pessoas, mesmo assim isso deixou as coisas claras para ela, do porquê ele se 
recusou a dançar com ela durante a assembléia ao silêncio que ela tinha interpretado como 
orgulho. Com alguma ansiedade, ela seguiu a garota do outro lado da sala, pensando que 
poderia muito bem realizar esse primeiro encontro, não importa como ele fosse.

"Fitzwilliam, você se lembra de Miss Bennet, não é? Ela me contou de ter conhecido você 
aqui," disse Georgiana com alegria determinada. Ela não tinha intenção de permitir que esta 
oportunidade passasse, seja para o bem ou para o mal, e era sua última chance de descobrir o 
que havia entre seu irmão e Miss Bennet.
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 Ele  não  parecia  muito  à  vontade,  mas  fez  os  seus  cumprimentos  com  civilidade, 
perguntando pelos membros da família dela que ele ainda não havia tido o prazer de ver 
naquele dia. Ela mal sabia o que responder, seja para responder à alteração em sua civilidade 
desde  que  tinham se  encontrado  da  última  vez,  ou  para  a  severidade  do  seu  rosto.  Ela 
temporizou brevemente com algumas palavras sobre o assunto do casamento, então disse: 
"Eu tinha entendido que você não era esperado aqui hoje, senhor. Eu sei que deve ser um 
grande prazer à Mr. Bingley e minha irmã que o senhor foi capaz de estar presente. " 

"O prazer é meu, Miss Bennet," ele disse com mais do que um toque de ironia em sua voz.
O  sorriso  de  Elizabeth  hesitou  por  um  momento  com  a  insinuação,  mas  ela  estava 

determinada a ser civil não importando que provocação fosse oferecida. "Sua irmã me diz 
que os negócios tem mantido o senhor na cidade, Mr. Darcy. É muito tranquilo lá nesta 
temporada?"

"É tranquilo o suficiente, eu não estou lá para o meu entretenimento," disse ele friamente. 
Ele se perguntou como ela iria reagir se ele dissesse que estava em Londres porque ele não 
poderia enfrentar ir para Pemberley sem ela, pelo menos não uma vez que Bingley tinha 
decidido voltar à Netherfield em vez de aceitar seu convite para visitar Derbyshire. Mas não 
havia nenhum motivo de até mesmo imaginar o que ela pensaria; ele tinha visto como a 
própria visão dele havia tirado o sorriso do rosto dela na igreja, e ele sabia que ela não estaria 
falando com ele agora se Georgiana não tivesse forçado esta situação. Que má sorte de que 
de todas as pessoas em Hertfordshire, Georgiana fosse optar por aproximar-se dela! Ela estava 
olhando para ele divertidamente, e ele podia ver que ele estava prestes a ser vítima de uma 
das provocações que tanto o encantava. Ele temperou-se a suportar.

"Foi uma surpresa e tanto quando Mr. Bingley voltou para Netherfield  na primavera, Mr. 
Darcy. O senhor foi  muito astuto;  não mencionou uma palavra disso quando estava em 
Kent," ela disse.

Touché, Miss Bennet, ele pensou. Com o mais fraco dos sorrisos, ele disse em voz alta: 
"Eu não estava ciente disso no momento. Como você sabe, Mr. Bingley é uma criatura 
impulsiva às vezes, por isso não veio como uma surpresa para mim quando ele decidiu voltar. 
Entendo também que o regimento deixou Meryton." Ele não era avesso a devolver o desafio 
dela. 

Ela  corou  ligeiramente.  "Estou  aliviada  em  dizer  que  está  correto,  senhor,"  disse  ela, 
"embora infelizmente nem toda a minha família esteja de acordo com a minha opinião sobre 
o assunto."
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Então ela acreditou no que eu disse em minha carta; isso já alguma coisa, pelo menos, 
pensou ele.  Foi  bom saber  que ele havia sido absolvido da acusação de crueldade a este 
respeito, pelo menos. Ele tentou pensar em uma resposta, mas parecia haver um embargo 
sobre  todos  os  assuntos.  Antes  que  o  silêncio  pudesse  se  tornar  muito  embaraçoso,  no 
entanto, Elizabeth pediu licença, alegando que ela era necessária pela mãe. Ele curvou-se 
silenciosamente,  um  sentimento  familiar  de  vazio  voltando  em  seu  coração  enquanto 
observava ela se distanciar.

"Miss Bennet é muito encantadora," disse Georgiana com determinado bom ânimo. "Eu 
gosto muito dela."

O rosto de Darcy se contorceu em um meio sorriso irônico. "Sim, ela é encantadora," 
disse ele brevemente. A última coisa que ele queria no momento era ouvir Georgiana cantar 
elogios à Elizabeth. Seus olhos a seguiram quando ela passou da mãe para o padrinho de 
Bingley, aquele com quem ela tinha estado rindo tão feliz na igreja. Ele se perguntava se um 
outro casamento era iminente, e ele tentou tirar seus olhos dela sem sucesso. 

 A refeição foi anunciada, e ele ofereceu o braço para Georgiana, que estava parecendo 
estranhamente decepcionada por algum motivo. Na sala de jantar, ele ficou descontente de 
ver que ele não estava sentado com ela, mas uma verificação rápida daqueles que estariam 
perto dela não revelou qualquer motivo de preocupação, e ele era, afinal, uma adição de 
última hora para o evento. Ele não podia ajudar a si  mesmo; logo que Georgiana estava 
sentada, ele começou a vasculhar a multidão para avistar Elizabeth. Ela não estava, como ele 
esperava,  com o grupo do  casamento;  mas  sim,  ela  estava  sentada  do  outro  lado,  entre 
pessoas que ele não conhecia, a cabeça ligeiramente curvada de uma maneira incomum.

Ele andou ao redor da mesa, procurando um cartão com seu nome. Ele experimentou 
uma sensação  de  presságio  quando  se  aproximou do  local  onde  Elizabeth  sentava,  e  de 
alguma forma não se surpreendeu ao descobrir que um destino travesso o colocara ao lado 
dela. Ele respirou fundo antes de sentar-se.

Elizabeth, que tinha estado esperando sua aparição, olhou para ele.  "Nos encontramos 
novamente, Mr. Darcy," disse ela, com um sorriso que teria sido brincalhão se ela estivesse 
mais animada.

"Então nos encontramos, Miss Bennet," ele disse uniformemente, pensando que esta seria 
uma  refeição  muito  longa  de  fato.  Para  piorar,  eles  estavam sentados  entre  um mar  de 
parentes de Bingley, que eram desconhecidos para ele, tornando pobre a perspectiva de outra 
conversa também. Ele sorriu tristemente, lembrando de dançar com ela no baile Netherfield 
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e o seu desafio para ele conversar com ela. Bem, ele iria mostrar a ela que ele tinha atendido 
à sua reprovações,  não importa o quão doloroso pudesse ser. "Você parece ter feito uma 
impressão e tanto sobre a minha irmã," disse ele.

"Não foi  intencionalmente feito,"  confessou Elizabeth, que tinha estado a se perguntar 
como explicar esta mesma coisa. "Miss Bingley nos apresentou, e eu imagino que ela estava 
se sentindo solitária." Percebendo que isso poderia soar como uma crítica da escolha dele de 
não acompanhar Georgiana, ela acrescentou rapidamente, "Ela é bastante agradável,  devo 
dizer. O senhor deve ser muito orgulhoso dela." 

"Obrigado," disse ele gravemente. "Fiquei surpreso que ela quisesse viajar tão longe para 
comparecer  ao  casamento  de  Mr.  Bingley,  mas  ela  foi  muito  insistente,  mesmo  que 
houvessem poucas pessoas que ela conhecesse aqui. Ela conhece, é claro, Mr. Bingley por 
muitos anos, e olha para ele quase como a um outro irmão. "

"Posso  simpatizar  com ela,  há  um grande  número  de  estranhos  aqui  do  que  eu  teria 
esperado, mas eu acredito que Mr. Bingley tenha muitos conhecidos."

 "Você parece conhecer muito bem o padrinho dele." Ele não havia pretendido que suas 
palavras  soassem tão acusadoras  como soaram, embora elas  tenham estado em sua mente 
desde que a viu andando pelo corredor rindo com o homem que tinha tomado o lugar que 
ele havia se recusado no casamento. Ele havia estado se entregando ao prazer culpado de 
observá-la durante o casamento, armazenando memórias, e a visão da clara apreciação dela 
da  companhia  de  outro  homem  tinha  trazido  uma  onda  incontrolável  de  ciúmes 
amargamente dolorosa. Tinha exigido cada grama de auto-controle que ele possuía para não 
arrebatá-la naquele momento.

Ela deu-lhe um olhar intrigado. "Não muito bem, nós só nos conhecemos há alguns dias. 
Ele é muito divertido - ele é está para se casar logo, e já está cheio de ansiedades de noivo."

Ele sentiu um alívio maior com as palavras dela do que ele teria pensado possível.  Que  
importa se ela olha para outro homem ou não? ele repreendeu a si mesmo. Ela deixou claro  
que ela não quer nada com você - que diferença faz quem ela escolhe no seu lugar? Apesar 
de seus esforços, porém, ele sabia que fazia diferença; era difícil o suficiente saber que ela 
nunca seria dele, mas a idéia dela com outro homem era completamente intolerável. Eu não  
devia ter vindo, ele pensou, não pela primeira vez naquele dia.

Todos os temas de conversa pareciam falhar com eles neste momento, e fora o esforço 
ocasional  de  cada  uma  de  suas  partes  para  comentar  sobre  a  comida  ou  a  ocasião,  eles 
permaneceram na  maior  parte  em um silêncio  que  crescia  cada  vez  mais  doloroso  para 
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Elizabeth. Ela não conseguia parar de se perguntar o que ele estava pensando dela, seu rosto 
parecia sugerir que ele estava longe de satisfeito com a situação atual. Ela não podia dizer 
porque  ela  de  repente  desejou  tão  ferozmente  ver  o  tipo de  sorriso  que  ela  tinha  visto 
algumas vezes em seu rosto quando ele olhava para ela no passado, ou algum sinal do homem 
que tinha terminado sua carta com, "Só vou adicionar, Deus te abençoe."

 Ela procurou por conforto na direção Jane, e viu ela corar apropriadamente, de olhos 
baixos,  enquanto um sorridente Bingley murmurava algo em seu ouvido. A sensação de 
prazer que ela sentiu nesta visão foi temperada pela realização inesperada que ela não podia 
mais imaginar-se algum dia estar no lugar de Jane; em algum ponto, ter recusado Mr. Darcy 
tinha  transformado  a  mente  dela  para  um conhecimento  que  ela  não  iria  se  casar  com 
qualquer outra pessoa. Um profundo sentimento de solidão a preencheu, e ela olhou para 
baixo abruptamente, se perguntando quando tinha acontecido que ela havia se ligado à ele de 
tal maneira. No silêncio frio do homem ao seu lado, ela ouviu um eco do passado: não posso  
esquecer as loucuras e vícios dos outros tão cedo quanto devo, nem suas ofensas contra mim  
mesmo .... Minha boa opinião, uma vez perdida, é perdida para sempre.  Pouco ela havia 
percebido quando ela provocou ele naquele dia quão dolorosamente essa característica viria a 
atuar contra ela.

Era mais  do que ela  poderia  suportar.  Temendo que sua compostura estava em risco, 
Elizabeth às pressas pediu licença e saiu da sala. Ela procurou uma sala estar nos fundos onde 
ela  provavelmente  não  seria  perturbada,  e  aproveitou  o  silêncio  para  tentar  acalmar  os 
nervos. Não é tão grave assim, ela repreendeu-se. Afinal, nada realmente mudou, você não  
está pior do que estava na noite passada. Então você já não tem mais a boa opinião dele - isso  
não pode ser de importância, dado que será improvável que veja muito dele no futuro. Ela 
teria que confiar em Jane, ela decidiu; se Jane soubesse das circunstâncias, ela iria ajudá-la a 
evitar a companhia de Mr. Darcy, quando ele fosse visitar Mr. Bingley. Ela só poderia desejar 
que ela achasse esses planos  reconfortantes, ao invés de muito dolorosos.

Ela  não  queria  enfrentá-lo  novamente,  e  se  o  evento  fosse  qualquer  outro  senão  o 
casamento de Jane, nada teria a impedido de caminhar para casa para Longbourn naquele 
momento, mas ela não faria nada para prejudicar as memórias de Jane de seu dia especial. Ela 
decidiu  simplesmente  permanecer  onde  estava  até  que  estivesse  calma  o  suficiente  para 
enfrentá-lo mais uma vez. Ninguém iria perturbá-la lá, e ela poderia apenas se enrolar no 
assento da janela e olhar para fora.

Ela sentou-se lá por um breve período de tempo até que se assustou com um barulho atrás 
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dela. Envergonhada, ela saltou de pé de sua posição deselegante só para ver Mr. Darcy de pé 
junto à porta, seu rosto corado como a dela.

"Perdoe-me, Miss Bennet," ele disse em uma voz mais suave do que ela tinha ouvido ele 
falar naquele dia. "Eu não queria perturbá-la, apenas dizer que decidi partir imediatamente, 
assim você pode retornar à sala de jantar quando desejar. Meus arrependimentos; nunca foi 
minha intenção perturbá-la de qualquer maneira." Ele curvou-se ligeiramente, claramente se 
preparando para sair. 

“Não, espere, por favor, Mr. Darcy,” ela disse rapidamente. “Por favor não vá embora 
por minha causa;  eu sei  como a sua presença aqui  hoje é  importante para  Mr.  Bingley, 
enquanto ele pode me ver sempre que desejar. Eu posso lidar com isso.”

Ele sacudiu a cabeça. “Eu não posso permitir isso. Eu não desejo fazê-la desconfortável, e 
eu sou um convidado inesperado.” Os olhos dele estavam fixos sobre ela.

“Por favor, Mr. Darcy,” ela disse em uma voz baixa. “Eu ficaria mais desconfortável se o 
senhor fosse embora mais cedo.”

Ele olhou para ela, a indecisão clara em sua expressão. “Se isso é o que você realmente 
deseja...”

“É,” ela respondeu, sentindo dor  pela tensão no ar entre eles.
Ele  não  parecia  feliz.  “Bem,  então,  eu  irei  embora  quando  os  outros  convidados 

começarem a partir, se isso for agradável para você.”
“Obrigado,” ela disse.
“Eu não a incomodarei mais, então. Por favor permita-me pedir desculpas por perturbá-la 

em um dia que deveria ter sido de alegria.” Ele hesitou um momento antes de se virar para 
partir.

Elizabeth sentiu uma dor apertada em sua garganta. “Somente se o senhor aceitar minhas 
desculpas também pelas coisas falsas e cruéis que eu lhe disse,” ela falou.

Darcy estava dividido entre um desejo de partir  e um desejo de permanecer com ela. 
“Miss Bennet, você é muito gentil, mas eu há muito tempo reconheci que a culpa daquela 
noite foi minha. Não é uma ocasião que eu relembro com orgulho.”

Ela sabia que ele devia ter se arrependido de sua escolha de propor casamento à ela, mas foi 
amargo ouvir isso tão diretamente da mesma maneira; e ela tinha se aprisionado em uma 
conversa que não poderia ter nenhuma resolução feliz. Ela não conseguia pensar em nada 
para dizer, e fechou os olhos quando sentiu lágrimas começarem a inundá-los. "Não é nada, 
senhor; por favor, esqueça que eu disse alguma coisa," disse ela, e ficou horrorizada ao ouvir 
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sua  voz  trêmula.  A  dor  em seu  peito  só  piorou,  e,  percebendo que  não  podia  mais  se 
controlar,  ela  escolheu a incivilidade de virar as  costas  para ele do que a humilhação de 
permitir que ele a visse chorar. Ela só podia esperar que ele tomaria a sugestão e a deixasse. 

Seu desejo não seria concedido, entretanto. Em vez disso, ela sentiu a mão dele tocar-lhe 
o braço levemente. "Por favor, Miss Bennet," ele disse, sua voz pesarosa. "Eu não valho suas 
lágrimas."

As palavras dele só aumentaram seu próprio senso de perda e ela começou a chorar mais 
forte,  cobrindo o rosto  com as  mãos.  Ele  ficou olhando para  ela  em indecisão  por  um 
minuto, sentindo-se impotente diante de sua dor que ele não conseguia explicar, e então, 
com uma exclamação, ele cedeu ao instinto e colocou os braços ao redor dela na esperança 
de confortá-la.

Ela não tinha vontade de lutar contra ele. Segurando seu lenço aos olhos, ela descansou a 
cabeça no ombro dele e chorou incontrolavelmente. Ela sabia apenas que o abraço dele a 
oferecia conforto e alívio, e que ela não sentia vontade de estar em outro lugar.

O coração de Darcy doía pela dor dela, e ele falou palavras de consolo, tentando acalmá-
la; ainda assim ele se encontrava na posição extraordinária de tanto querer confortá-la quanto 
esperar que ela permanecesse em lágrimas para que ele pudesse segurá-la um pouco mais. 
Esta memória de tê-la em seus braços teria de durar uma vida inteira, e ele não estava ansioso 
para deixá-la ir, especialmente após a mão livre dela ter furtado-se em torno da cintura dele. 
Ele sabia que ela não estava ciente do que ela estava fazendo, mas ele se permitiu imaginar 
que ela sabia e estava aceitando-o. "Por favor, Elizabeth, não chore," disse ele, chamando-a 
pelo nome que ele sempre usava em seus pensamentos, mas que não tinha o direito de dizer. 
"Não importa, isso acabará em breve." Ele só queria que ele pudesse entendê-la melhor, que 
ele  pudesse  ter  alguma  pista  sobre   porquê  a  aparição  dele  tinha  incomodado  ela  tão 
profundamente. "Minha doce Elizabeth, eu sinto muito, eu nunca quis machucá-la," disse 
ele.

Aos poucos sua tempestade de lágrimas passou, e ele esperou por ela para afastá-lo, mas ela 
descansou tranqüilamente em seu abraço, não fazendo nenhum movimento ou protesto. Ele 
tentou desacelerar seu coração trepidante, advertindo-se a não ler qualquer coisa na escolha 
dela quando ela ainda estava claramente chateada, mas era difícil não ter esperança, e  tendo 
esperança,  desejar por mais.  Ele sabia que ele deveria  libertá-la e se afastar,  mas ele não 
conseguia fazê-lo. Finalmente, quando sua consciência não podia mais tolerar se aproveitar 
da angústia  dela,  ele  disse gentilmente,  "Miss  Bennet?"  Ela olhou para ele de dentro dos 
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braços dele, seus belos olhos luminosos ainda com lágrimas. 
Ele não poderia ter se impedido de beijá-la mais do que ele poderia ter parado o sol de 

nascer no leste. Suavemente, ternamente, ele roçou os lábios contra os dela, e então, quando 
ela  não  fez  nenhum  protesto,  ele  experimentou  a  doçura  do  seu  beijo  novamente, 
permitindo que seus lábios se demorassem até que ele sentiu o prazer intenso da própria boca 
dela pressionando-se contra a sua em uma resposta que ele mal tinha se atrevido a sonhar.

Elizabeth não sabia qual era a maior surpresa para ela - que Mr. Darcy estava a beijando, 
que ela estava o permitindo, ou que o simples  toque dos lábios  dele poderia dá-la tanta 
felicidade.  Ela  queria  que ele  nunca parasse,  mas  sabia  que eles  deviam parar,  e  que ela 
deveria ter parado há muito tempo atrás. Só mais uma vez, e então eu vou parar, ela pensou, 
e sentiu a agradável onda de sensações quando seus lábios se encontraram novamente. Ela 
sabia  que  se  ela  ficasse  olhando para  ele,  ela  seria  incapaz  de  resistir  à  tentação  que  ele 
oferecia,  então  ela  deitou  a  cabeça  em  seu  ombro  mais  uma  vez.  Sua  pulsação  vibrou 
enquanto ela pensava no que tinha acontecido, e que felicidade ela havia encontrado estando 
nos  braços  dele.  Ela  desejava  que ela  pudesse  perguntá-lo  se  ele  queria  mesmo dizer  as 
palavras que disse enquanto ela estava chorando, mas ela tinha medo de falar. Era como se as 
palavras pudessem quebrar o feitiço, ou pior ainda, levar a uma retomada das discussões, e 
esta era uma possibilidade que ela não podia suportar.

Parecia que ele se sentia da mesma forma já que ele também estava silencioso, empregando 
o seu tempo mais proveitosamente pressionando beijos lentos e suaves no cabelo e na testa 
dela. Parecia muito pouco tempo antes que ele parasse suas atenções por alguns minutos e, 
com  uma  formalidade  que  parecia  estranha  para  as  circunstâncias,  disse:  "Temos  estado 
afastados da festa durante muito tempo; as pessoas comentarão sobre isso, e dentro em breve 
eu devo partir para Londres."

 Ela podia ouvir o afastamento na voz dele, e isso trouxe de volta em um instante o aperto 
no seu peito. Ele se arrepende disso; ele não pretendia que isso acontecesse, ela pensou. Ela 
podia ver muito facilmente como um homem que uma vez teve fortes sentimentos por ela 
teria sido incapaz de resistir à tentação que ela havia oferecido, mesmo se isso fosse contrário 
às expectativas e desejos atuais dele. Bem, ela não iria negar-lhe o triunfo, as mesas haviam se 
invertido  bem dessa  vez.  Seu orgulho,  no entanto,  não permitiria  que  ele  visse  o  quão 
profundamente ela estava ferida. Ela extraiu-se do abraço dele e deu um passo para trás, seu 
queixo erguido. "Eu entendo perfeitamente, Mr. Darcy," disse ela friamente.

Ele olhou para ela intrigado, mas não se atreveu a perguntar o que ela queria dizer. Em 
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vez disso, ele disse apenas: "Devo voltar primeiro, então?"
 Ela inclinou a cabeça. "Eu acho que seria melhor."
Ele  não  conseguia  entender  o  afastamento  dela  –  em um momento  ela  havia  estado 

calorosamente complacente em seus braços, e então no próximo tão distante quanto a lua. 
Ela estava zangada com ele por sua presunção? A raiva não parecia estar no semblante dela, 
no entanto. Ele resolveu se mover com cautela para não comprometer o frágil entendimento 
entre  eles,  e  em vez  da  pergunta  que  ele  desejava  fazer,  ele  disse  humildemente:  "Miss 
Bennet,  quando  eu  for  capaz  de  voltar  à  Netherfield,  depois  que  Mr.  e  Mrs.  Bingley 
retornarem de viagem, você me permite a honra de visitá-la?"

O alívio  que  Elizabeth  sentiu  com as  palavras  dele  foi  extraordinário  e  transparente, 
quando ela percebeu que tinha de alguma forma incompreendido as expressões anteriores 
dele.  Por um momento ela  não podia  confiar-se  com palavras,  mas  então ela  disse:  "Eu 
gostaria muito disso, senhor." 

Um sorriso raro cresceu lentamente no rosto dele, fazendo-o parecer bastante atraente. 
Ele disse baixinho, mas com muito significado, "Obrigado."

Elizabeth podia apenas observar enquanto ele se virava para sair, sentindo-se como se ele 
estivesse levando seu coração com ele. Na porta, ele parou e se virou para olhar para ela por 
um momento, então, sem aviso, ele estava ao lado dela novamente, inclinando a cabeça para 
beijá-la mais uma vez. Foi meramente uma leve carícia dos lábios dele nos dela, ainda assim 
suas bocas agarraram-se uma na outra. Ela foi deixada olhando para ele ansiosamente quando 
ele levantou a cabeça, e o olhar em seus olhos escuros assegurou-a de que ele não estava mais 
feliz em parar do que ela.

Quase sem pensar ele roçou os lábios dela com os seus uma última vez. “Eu só queria ter 
certeza de que eu não tinha sonhado isso,” ele disse suavemente.

“Seria um sonho muito doce, então,” respondeu Elizabeth com mais da sua vivacidade 
normal do que ele tinha visto durante todo o dia.

Ele tocou a bochecha dela levemente. “Muito doce realmente. Eu não sei o que causou a 
sua mudança de idéia, mas eu estou muito feliz que você mudou. Eu irei esperar você na sala 
de jantar... Elizabeth,” ele disse, calmamente evocando o nome dela como se isso fosse um 
privilégio.

A intimidade de ouvi-lo deliberadamente falar seu nome enviou um arrepio através dela e 
ela podia apenas olhar para ele, seu coração em seus olhos, enquanto ele deixava a sala.

Ela afundou em uma cadeira, dominada pela magnitude do que havia se passado entre eles. 
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Como tanta coisa podia ter mudado tão rapidamente? Ela havia estado tão miserável, e agora 
ela estava tão feliz. Ela mal podia esperar para contar à Jane.

Sua  boca  se  torceu  com  divertimento  quando  percebeu  que  ela  tinha  esquecido 
completamente a maior mudança: que Jane era Mrs. Bingley agora, e Elizabeth não estaria 
compartilhando suas notícias com ela naquela noite enquanto elas se preparavam para a cama. 
Não importa; isso pode esperar, ela pensou com um sorriso. O que não poderia esperar, ela 
decidiu, era retornar à Mr. Darcy; se ela tinha apenas um breve tempo com ele antes que ele 
partisse, então ela desejava aproveitá-lo ao máximo.

Ela parou rapidamente do quarto de vestir para se arrumar. Ela borriufou água fria em seu 
rosto  até  que ela  não podia  mais  ver  traços  das  lágrimas  quando ela  olhou no pequeno 
espelho, mas nada iria disfarçar a color elevada em seus lábios e bochechas. Ela pressionou as 
mãos no rosto, lembrando os beijos dele. Nada jamais seria o mesmo novamente.

Encontrando  seu  caminho de  volta  para  a  sala  de  jantar,  ela  sentiu  um momento  de 
hesitação quando ela entrou; um senso de desorientação, como se de algum modo uma vez 
que ela o visse, ele iria novamente ser o hostil estranho da igreja. Mas quando ela foi até ele, 
ele deu um olhar de tanto prazer para ela que ela não podia pensar em mais nada.

“Miss Bennet, eu espero que você esteja se sentindo melhor,” ela disse com um sorriso 
reprimido.

Elizabeth viu os olhos dos vizinhos sobre ela. “Ah.. sim, obrigado; foi meramente um 
toque de dor de cabeça. Um pouco de ar fresco era tudo que eu precisava,” ela disse.

Os olhos dele a acariciaram. “Fico feliz em ouvir isso.”
Ela  corou;  e  em seu  embaraço ela  se  sentiu  sem palavras,  até  que ela  se  lembrou do 

comentário anterior dele se perguntando o que tinha mudado a idéia dela. Ela tornou um 
olhar animado sobre ele, e disse, “Mr. Darcy, eu não creio que tenha mencionado ao senhor 
que eu tive a oportunidade de viajar para Derbyshire neste verão.”

“É mesmo, Miss Bennet?” o tom de Darcy era mais adequado para fazer amor do que para 
uma conversa casual, e Elizabeth engoliu com dificuldade.

“Sim, eu estava viajando com minha tia e tio, e nós vimos muito das vistas – os Picos, 
Chatsworth,  Dove Dale  –  é  uma região  adorável,  eu devo dizer.  Eu até  mesmo tive  a 
oportunidade, por insistência da minha tia, de visitar Pemberley.”

As sobrancelhas dele se levantaram com surpresa. “Você  esteve em Pemberley ?”
“Sim, uma coincidência e tanto, não é?”
“Sim, é,” ele disse lentamente, como se incerto sobre o que fazer dessa informação. “E 
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você gostou da sua visita?”
“Oh, gostei muito. A casa é encantadora e os campos bastante adoráveis,” ela disse, seus 

olhos brilhando com travessura. “Eu devo admitir, embora, que minha parte favorita foi falar 
com a sua governanta, Mrs. Reynolds.”

Ele parecia um pouco duvidoso. “Embora eu goste muito de Mrs. Reynolds, e ela seja um 
membro valorizado dos meus empregados, eu acho muito surpreendente que você tenha 
achado ela  a parte mais interessante de Pemberley”

“Talvez seja porque eu achei a coversa dela muito esclarecedora, especialmente no assunto 
da família,” disse Elizabeth. Baixando sua voz, ela acrescentou, “Ela lhe deu o que a minha 
tia chamou de um caráter muito flamejante. Ela me  deu muito sobre o que pensar.”

Compreensão veio aos olhos de Darcy, e ele sorriu discretamente. “Eu claramente devo 
recompensar melhor Mrs. Reynolds pelos serviços dela,” ele disse. Ele procurou a mão dela 
por debaixo da mesa e a apertou.

Elizabeth ficou bastante assustada, mas não descontente, de descobrir que o sóbrio Mr. 
Darcy tinha um elemento de diversão sobre ele. Ele mudou a conversa para obter a opinião 
dela sobre as atrações mais comuns de Pemberley, mas enquanto fazia isso, ele acariciava as 
costas  das  mãos  dela  com  seu  dedo  de  uma  maneira  que  ela  achou  inesperadamente 
desconcertante.

Quando a refeição chegou ao fim não muito tempo depois, Darcy, embora mantendo 
toda  evidência  de  decoro,  não  fez  qualquer  esforço  para  disfarçar  sua  intenção  de 
monopolizar a atenção dela até sua partida. Ele estava surpreso que Georgiana não tentou se 
juntar è eles imediatamente; ela claramente estava dandos grandes passos para vencer sua 
timidez. Mas cedo demais era hora de ele ir embora. Ele convenceu Elizabeth a acompanhá-
lo enquanto ele se despedia de Mr. e Mrs. Bingley.

Assim que alcançaram eles, Bingley olhou para Darcy tão expressivamente e apertou as 
mãos dele com tanto entusiasmo que não deixou dúvidas de sua observação da mundança 
entre eles, um fato que fez Elizabeth corar e Darcy olhar para ele com a vívida suspeita que 
somente alguém que havia movido tão recentemente quanto ele de um estado de desolação 
para um de exaltação poderia conseguir. Se Jane tinha notado alguma diferença, ela foi mais 
sutil na sua reação do que seu novo marido, para o alívio de Elizabeth, que não estava ainda 
preparada para revelar ao mundo em geral, e sua mãe em particular, as intenções de Mr. 
Darcy.

Ela  encontrou-se  acompanhando-o até  sua  carruagem.  Georgiana,  que tinha decidido 
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viajar  de  volta  para  Londres  com o  irmão  ao  invés  de  com o  casal  com que  ela  tinha 
previamente combinado levá-la, parou perto deles, subitamente fascinada pelas árvores em 
frente de Netherfield enquanto o irmão tomava a mão de Elizabeth e beijava levemente. Ele 
conseguiu acariciar os dedos dela enquanto os soltava, e Elizabeth estremeceu.

“Eu espero que nos encontremos novamente logo, Miss Bennet,” ele disse, sua voz tenra.
“Estarei ansiosa por isso, senhor,” ela respondeu com o sorriso animado que primeiro o 

tinha atraído todos aqueles meses atrás.
“Georgiana,”  Darcy  disse,  seus  olhos  ainda  se  demorando  em  Elizabeth,  “é  hora  de 

partirmos.”
Georgiana se virou, e para surpresa de todos, jogou os braços ao redor de Elizabeth em um 

caloroso  abraço.  Ela  tinha  observado-os  atentamente  antes,  notando  primeiro  sua 
sobriedade, então sua ausência conjunta, e a felicidade óbvia de seu irmão após seu retorno. 
Ela tinha sido aliviada além da medida por ver o sorriso dele novamente, e divertindo-se 
com a percepção de que ele estava segurando a mão de Miss Bennet debaixo da mesa.

Sobre o ombro de Miss Darcy, os olhos assustados de Elizabeth encontraram os de Darcy. 
Georgiana sussurrou: "Obrigado," em seguida, permitiu que Darcy a auxiliasse para dentro da 
carruagem.  Com  um  último,  sério  olhar  para  Elizabeth,  Darcy  entrou  na  carruagem 
também. Quando a carruagem partiu, Elizabeth assistiu até que tinha ela desaparecido de 
vista.

Com a evidência não mais diante dela, ela começou a sentir uma certa descrença confusa - 
poderia ser realmente que Mr. Darcy tinha a segurado em seus braços, tinha a beijado? Ela 
abraçou a si mesma por um momento, então silenciosamente voltou para a casa.

Mal ela apareceu e Jane a procurou e a puxou de lado. "Querida Lizzy, eu preciso saber - 
o que aconteceu?" ela disse calmamente.

 Olhos de Elizabeth dançaram maliciosamente. "O que aconteceu?" Ela brincou. "Você se 
casou com Mr. Bingley - isso é o que aconteceu!"

"Oh, por favor, seja séria, Lizzy - com Mr. Darcy, é claro! Você não pode ser tão cruel a 
ponto de me deixar ir embora por tanto tempo sem saber," disse ela persuasivamente.

“E tenho certeza que Mr. Bingley está esperando ansiosamente para ouvir isso também!”
Jane  corou.  “Bem,  ele  está  muito  preocupado;  ele  tem  estado  preocupado  com Mr. 

Darcy, e então ele arranjou que vocês sentassem juntos,  esperando que vocês tivessem a 
oportuniade de resolverem suas diferenças.”

Então  não  tinha  sido  uma coincidência  ,  pensou  Elizabeth  com algum divertimento. 
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“Bem, então, você pode dizer à ele que o plano dele teve sucesso, e Mr. Darcy agora tem 
um bom entendimento de como minha opinião sobre ele mudou. Ele pediu para me visitar 
uma vez que você e Bingley tiverem voltado.”

Os olhos dela se acenderam. “Ele pediu?” ela  exclamou excitadamente.  “O que você 
disse, Lizzy?”

Elizbeth estava bastante tentada a fazer uma brincadeira, mas ela podia ver o quanto isso 
significava para Jane. “Eu disse à ele que eu iria gostar disso,” ela disse afetuosamente.

Jane jogou seus braços ao redor de Elizabeth. “Oh, eu estou tão feliz! Este é o melhor 
presente que eu poderia receber hoje.”

“Sim, e você tem um novo marido que acha que você é o melhor presente que ele já 
recebeu, e você deveria retornar para ele,” Elizabeth disse levemente. “Eu irei escrever uma 
carta para você contando tudo, eu prometo.”  Bem, podem haver alguns detalhes que eu  
devo deixar de fora, ela pensou com bom humor, relembrando a sensação dos braços dele ao 
redor dela e a fantástica sensação de seu beijo.

    **********

Elizabeth pensou sobre seu encontro com Darcy com bastante freqüência nos próximos 
dias, tentando lembrar cada palavra e intimação, muitas vezes com prazer, mas por vezes com 
ansiedade quando ela pensava em quanto tempo levaria até que ela o visse novamente. Iriam 
ser dois meses inteiros antes do retorno dos Bingleys à Netherfield, e muitas coisas poderiam 
acontecer  durante  esse  tempo -  incluindo  uma mudança  de  coração  em relação  a  uma 
mulher que, em reflexão, tinha causado à ele muito mais dor do que prazer. Para piorar a 
situação, ela não tinha nenhuma maneira de saber se os sentimentos dele haviam mudado, já 
que não poderia haver contato entre eles. Ela até meio que esperava que Miss Darcy pudesse 
pensar em escrever, apenas para notícias da existência dele, mas ela sabia que o conhecimento 
delas  era  muito  pequeno  para  justificar  tal  correspondência,  por  isso  ela  se  resignou  da 
melhor forma que ela podia para esperar.

Ela tinha decidido não contar à sua família sobre o interesse de Mr. Darcy nela até que ela 
tivesse certeza de que ele pretendia voltar - o que, infelizmente, não era provável até que ela 
soubesse do regresso dele à Netherfield, se de fato ocorresse. Ela não queria enfrentar a tolice 
de esperanças frustradas em público, e ela sabia, sem sombra de dúvida que sua mãe não 
poderia manter essa notícia para si mesma.
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 Mr. Darcy tinha sido bastante claro que ela não era para esperá-lo antes do retorno dos 
Bingleys à Netherfield, então foi com bastante surpresa que apenas duas semanas depois, ela 
ouviu Kitty anunciar a notícia  de que ele estava subindo a alameda à cavalo. Ela corou; 
certamente isso deve significar que as intenções dele não foram alteradas, mas por que ele 
estaria voltando tão cedo? Mais importante, como ela iria explicar isso à sua família? Ela 
rapidamente voltou sua mente para a questão de como livrá-lo mais rapidamente do seio da 
sua família, mas teve apenas um momento antes de sua batida na porta.

Ela esperou ansiosamente para ele ser anunciado, mas enquanto ela olhava para a porta, ela 
viu Hill conduzindo-o além da sala de estar. Ele olhou para dentro por apenas um momento 
enquanto passava, só conseguindo chamar a atenção de Elizabeth; sua expressão era séria, 
quase  grave,  como ela  tinha conhecido ser  no passado.  Sua pulsação  vibrou quando ela 
percebeu  onde  ele  devia  estar  indo,  e  um  rubor  ainda  mais  profundo  subiu  em  suas 
bochechas  não  somente  pela  idéia  de  ele  falar  com  seu  pai,  mas  em  como  seu  pai 
provavelmente iria recebê-lo.

"Deus, eu me pergunto o que ele está fazendo aqui?" Perguntou Lydia.
"Sem dúvida, ele está só de passagem, e tem uma carta ou alguma notícia de Mrs. Bingley," 

Mrs. Bennet respondeu. "Bom, qualquer amigo de Mr. Bingley vai ser sempre bem-vindo 
aqui; mas fora isso eu devo dizer que eu odeio a própria vista dele. Ora, ele é orgulhoso 
demais  até  mesmo para  parar  e  prestar  seus  cumprimentos  para  nós!"  O prazer  de  Mrs. 
Bennet em pronunciar novo nome de Jane não foi diminuído em duas semanas de prática. 
Kitty e Lydia se entreolharam e riram. 

Este é um mal começo de fato! Pensou Elizabeth.
“Eu acredito que ele está aqui para me ver,” ela disse uniformemente.
“Que tolice você fala, Lizzy! Poque ele viria para ver você? Nós todos sabemos o que ele 

pensa de você!” exclamou Mrs. Bennet.
Elizabeth deu de ombros levemente, como se ela não soubesse a explosão que iria seguir 

suas palavras. “Talvez, mas ele pediu no casamento de Jane minha permissão para me visitar; 
e eu dei.”

 O efeito de suas palavras foi o mais extraordinário, pois ao ouvi-las, Mrs. Bennet sentou-
se bastante imóvel, e incapaz de pronunciar uma sílaba. Ela não era em geral atrasada ao 
acreditar  no  que  era  de  vantagem  para  sua  família,  ou  ao  que  vinha  na  forma  de  um 
pretendente para qualquer um delas, mas passaram-se muitos minutos, enquanto Elizabeth 
esperava em agonia pelo aparecimento de Darcy até que ela pudesse compreender. 
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Suas irmãs não foram tão lentas. “Não Mr. Darcy!” exclamou Lydia. “Lizzy, você deve 
estar brincando! Deus, ele é tão chato, e nós todos sabemos da maneira infame que ele tratou 
o querido Mr. Wickham!”

“Ele é orgulhoso demais para falar com gente como nós!” acrescentou Kitty, rindo da 
idéia.

Elizabeth só  podia  esperar  que os  modos  delas  melhorassem até  o  momento que Mr. 
Darcy tivesse terminado com seu pai. Ela manteve um olho atento em sua mãe, que ainda 
estava abanando-se e olhando para Elizabeth em estado de choque. Ela certamente esperava 
ter mais tempo do que isso para acostumar sua família com a idéia.

Finalmente a barragem rompeu nas  palavras  de Mrs.  Bennet.  "Bom Deus!  Senhor me 
abençoe! apenas pense! oh, Lizzy, por que você não diz nada? Seu cabelo, seu vestido ... mas 
é tarde demais, só podemos esperar - Oh! Minha doce Lizzy! Estou tão feliz - tão feliz."

Ela claramente teria continuado por algum tempo deste modo, se Elizabeth não tivesse 
interrompido para dizer, “Ele pediu apenas para visitar, nada mais; e ele sem dúvidas estará 
aqui a qualquer minuto. Por favor, podemos falar de outra coisa?”

“Oh, Deus!” exclamou sua mãe, mexendo-se na cadeira. “É claro que ele estará aqui. 
Mary, Kitty, Lydia – vocês devem ir lá para cima – não, vocês devem ir para Meryton! Sim, 
Meryton irá servir – e minha querida, querida Lizzy!” Ela veio até Elizabeth e beliscou suas 
bochechas para trazer cor nelas, dificilmente uma tarefa necessária naquele momento, e para 
alisar seu cabelo. “Oh, terá que servir, mas porque você não me avisou Lizzy? Um homem 
tão charmoso! Tão bonito, tão alto!”

“Não há necessidade de mandar minhas irmãs embora,” objetou Elizabeth, que não podia 
deixar de se divertir quando lembrou do mesmo truque sendo usado com Jane.

“Oh, certamente há!” Mrs. Bennet agitou as mãos para as meninas mais jovens, urgindo-
as para uma partida apressada. 

Elizabeth só podia imaginar com embaraço o que Mr. Darcy faria desta cena. Esperava 
desesperadamente que as efusões de sua mãe tivessem terminado até o momento que ele 
viesse,  embora  ela  também  estava  começando  a  se  preocupar  com  o  que  poderia  estar 
mantendo Mr. Darcy tanto tempo com seu pai. E as implicações do que significava que ele 
estava falando com seu pai não era algo que ela estava pronta para considerar.

Naquele  momento  os  dois  cavalheiros  apareceram.  Os  olhos  de  Elizabeth  voaram 
imediatamente para Darcy, e ela foi um pouco aliviada pelo sorriso dele. Nem mesmo as 
preocupações com a falta de decoro de seus pais poderia parar a explosão de prazer que ela 
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sentiu ao vê-lo, e ele parecia tranquilizado pelo aparecimento dela também.
Seu pai a enviou um olhar divertido, e disse secamente: "Bem, Lizzy, parece que Mr. 

Darcy  percorreu  todo  o  caminho  de  Londres  até  aqui  hoje  para  vê-la."  Ele  claramente 
antecipava que isso viria como um choque para ela. 

“Espero que tenha sido uma viagem agradável, senhor,” ela disse calmamente. “Gostaria 
de sentar?”

Mr. Bennet, surpreso, rapidamente pediu licença enquanto Darcy prestava seus respeitos à 
Mrs. Bennet e então para Elizabeth.

Foi um momento desconfortável; Elizabeth nunca havia considerado o que ela poderia 
dizer  nessas  circunstâncias.  Ela perguntou pela  irmã dele,  que ele  a  assegurou estava  em 
excelente saúde, e sobre sua estadia na cidade. Para o grande alívio de Elizabeth, sua mãe 
felizmente permaneceu com tanto medo de seu convidado que não se aventurou a falar com 
ele,  a  não  ser  que  estivesse  em  seu  poder  oferecê-lo  qualquer  atenção,  ou  marcar  sua 
deferência  pela  opinião  dele.  Essa  conversa  formal  continuou  por  algum  tempo,  com 
desconforto demais da parte dos participantes principais para fazer mais do que permitir seus 
olhos se encontrarem ocasionalmente, até que Mrs. Bennet lembrou-se que ela era necessária 
em outro lugar.  Elizabeth revirou os olhos para a banalidade gritante desta manobra, mas 
sabia que não havia uso em protestar.  

Uma vez sozinhos, Darcy olhou para ela com grande afeto. “Elizabeth,” ele disse, sua voz 
repleta de sentimento. Ela corou, e baixou seus olhos em embaraço, um esforço sem sentido 
já que ele se aproveitou desse momento para pegar a mão dela na sua e levantá-la aos lábios 
dele. A sensação produzida por este beijo parecia percorrer o braço dela como eletricidade, 
deixando-a momentaneamente incapaz de falar. Ele perguntou tentativamente, “Você não 
mudou de idéia?”

Ela respondeu para ele com um sorriso malicioso. “Não nas últimas semanas; embora nós 
dois  tenhamos  motivos  para  saber,  senhor,  que  minhas  opiniões  não  são  totalmente 
inalteráveis,  eu  não  pretendo  mudá-las  novamente.  Mas  o  senhor  está  adiantado,  Mr. 
Darcy.”

O sorriso dele cresceu lentamente com a provocação dela. "Antes de eu responder, deixe-
me perguntá-la  isto:  quanto tempo temos  antes  do retorno de  sua  mãe?"  Ele  não  tinha 
largado  a  mão  dela,  um  estado  das  coisas  que  ela  estava  achando  surpreendentemente 
desconcertante.

     Elizabeth sentiu um solavanco interno às palavras dele. "Nós temos todo o tempo do 
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mundo - se estivesse dentro do poder de minha mãe, tenho certeza que ela ia postar guardas 
armados  na  porta  para  ter  certeza  de  que  não  sejamos  perturbados."  Ela  olhou para  ele 
rapidamente para ver como ele tomava esta evidência adicional de impropriedade por parte 
de sua família, mas ele não parecia no mínimo descontente.

"Você, talvez, não deveria ter me dito isso," disse ele, mas seu tom implícito era bem o 
contrário. "Mas eu vou ter tempo para responder a sua pergunta então - Eu vim antes porque 
eu queria ver você. Percebi que a única razão para adiar era para que eu pudesse cortejar 
você  sem  trazer  isso  ao  conhecimento  público,  e  eu  decidi  correr  o  risco  de  possíveis 
constrangimentos de ter você me recusando publicamente se isso significasse que eu não 
precisava esperar dois meses muito longos."

"E decidiu começar com o meu pai?" Perguntou ela maliciosamente.
Ele pareceu um pouco envergonhado. "Eu pensei que se era para eu ser aberto sobre isso, 

eu poderia muito bem fazê-lo corretamente, por isso pedi a permissão dele para visitar você. 
Ele parecia ... bastante atordoado."

Ela corou com a pergunta implícita. "Eu achei melhor não mencionar a possibilidade, caso 
você fosse mudar de idéia."

“Eu, mudar de idéia?" ele disse em uma voz surpresa. "Eu não posso imaginar por que 
você pensaria isso."

Ela olhou para baixo. "O que pode ocorrer no calor do momento pode não ser sempre o 
que poderia ser desejado em um momento de reflexão mais sóbria." 

Esse  comentário  foi  recebido  pelo  silêncio.  Finalmente,  em uma voz  cuidadosamente 
neutra, Darcy disse: "O que é que você tem desejado em seus momentos de reflexão sóbria?"

Ela deu-lhe um olhar de soslaio com um sorriso. "Certamente, Mr. Darcy, você não pode 
esperar que eu respoda a essa pergunta!"

"Você não se arrependeu?"
Com um olhar provocante, ela disse: "Não, eu não me arrependi, mas eu acredito que eu 

já lhe disse isso, senhor."
O alívio dele foi tão grande que ele agiu sem pensar, pegando o rosto dela em sua mão e 

acariciando os  lábios  dela  com os  seus  por  um momento apenas.  "Então,  não  diga  essas 
coisas!" Ele tinha claramente a surpreendido com seu comportamento, e ele amaldiçoou a si 
mesmo e sua falta de auto-controle. 

Elizabeth estava experimentando o choque de sensações que vieram com o toque dele. 
Tinha sido breve demais, mas ela sabia que não devia tê-lo permitido em primeiro lugar. “O 
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que eu deveria dizer, então?” ela disse maliciosamente.
Darcy respirou rápido. Ela estava flertando com ele? Se assim for, ele precisaria ser muito 

cuidadoso mesmo; ele não era de modo algum certo de seu auto-controle quando ela olhava 
para  ele  assim.  Escolhendo as  palavras  com cuidado,  ele  disse:  "Embora haja  um grande 
número de coisas que eu gostaria de ouvir você dizer, eu acho que nós dois sabemos o que 
você deve dizer, e que envolve repreender-me pelo meu comportamento."

 Ela sorriu como se de alguma piada interna. "Eu não posso discordar, embora eu teria que 
admitir que estou algumas semanas atrasada em dizer isso." 

 Ele estava começando a ver que havia falhas em seu raciocínio anterior de que uma corte 
gradual, dando à ela tempo para realmente conhecê-lo, era a melhor opção. "Tenha cuidado, 
Elizabeth," disse ele em voz baixa. "Você não sabe o quanto você me tenta."

Elizabeth teve um forte impulso de pedi-lo para dizer exatamente o quanto ela o tentava, 
mas ela se conteve, lembrando-se de como sua vivacidade a levou para um mau caminho 
com ele no passado. Ela queria saber o que estava na mente dele; ele evidentemente não 
tinha a intenção de propor para ela ainda, embora ele devesse saber pelo comportamento 
dela que ela não o recusaria - não poderia, depois de deixá-lo beijá-la, não apenas uma, mas 
várias vezes sem protesto. Talvez ele não estivesse tão certo de sua escolha como aparecia. 
Ele tinha falado da possibilidade de seu embaraço caso ela o recusasse - mas havia algo para 
impedi-lo de mudar de idéia, deixando-a para enfrentar a humilhação de ser abandonada? O 
próprio pensamento era doloroso o suficiente, ela resolveu ser menos ousada, e lembrar que 
ele não tinha de modo algum feito um compromisso. 

Darcy viu o sorriso dela desvanecer um pouco, e repreendeu-se novamente, percebendo 
que mais uma vez ele tinha ido longe demais. Ele lembrou a si mesmo mais uma vez que o 
comportamento que ela tinha permitido durante um momento de aflição era suscetível de 
ser inaceitável em um estado de espírito mais calmo. Infelizmente, o seu desejo desesperado 
para provar os lábios dela novamente era tal que contrariava sua mente racional, e aquele 
contato ligeiro não tinha sido suficiente para fazer mais do que para aguçar a sua necessidade 
para ela.

Ele era um homem dividido; ele queria um retorno dos sorrisos provocantes e olhares 
flertantes  dela,  mas  ele  sabia  quão  eficazmente  eles  iriam  prejudicar  a  contenção  dele. 
"Eliz .... Miss Bennet," ele disse, "Eu preciso me jogar à sua misericórdia. Eu quero .... eu 
gostaria  de  dá-la  tempo para  vir  a  conhecer-me.  Minha  capacidade  de ser  paciente,  no 
entanto, não é a que deveria ser com relação à  você, e mais especialmente quando você 
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está ... me acolhendo. Você não sabe o efeito que tem sobre mim. Por favor, compreenda se 
eu preciso manter uma certa distância, a fim de manter um padrão de comportamento." 

Uma sensação de alívio prencheu Elizabeth com as palavras dele. "Eu não me oponho," 
disse ela suavemente, "se você quiser me chamar pelo meu nome quando estamos sozinhos."

Ele  expeliu  o  fôlego  lentamente.  Qualquer  outra  mulher  ele  teria  assumido  tê-lo 
entendido mal, mas essa era Elizabeth - ela não tinha conseguido entender o que ele quis 
dizer, ou ela estava desafiando-o? "Você é muito gentil."

Elizabeth olhou para ele com simpatia. Ela sabia o quão difícil tinha sido para ela para 
conter sua felicidade em vê-lo, e ele tinha esperado mais tempo por ela e tinha mais razão de 
estar incerto de sua recepção na mãos dela. Ele estava mais uma vez reassegurando-a de suas 
intenções,  mas  ele  tinha  claramente  decidido  não  tirar  proveito  do  comportamento 
permissivo anterior dela para reclamá-la, como ele poderia ter feito tão facilmente - ela não 
poderia  ter  negado que ela  tinha permitido à  ele  tomar  liberdades  com ela.  "Parece um 
pouco tarde demais," disse ela com cuidado, "para eu ser Missish**, e eu prefiro não tentar." 
Ela não poderia ser mais óbvia do que isso, e ela esperou ansiosamente para ver a reação dele. 

Pareceu  passar  um tempo absurdamente  longo  antes  de  ele  entender  suas  palavras,  e 
mesmo assim ele não parecia acreditar totalmente nelas. "Eu não quero apressá-la," disse ele 
hesitante.

Ela considerou dizê-lo diretamente que ele não a estava apressando, mas decidiu que não 
poderia ser tão impossivelmente ousada, mesmo dada a provocação óbvia dele. Limitou-se a 
dar à ele um olhar eloqüente em flagrante desrespeito do seu pedido de distância.

O rosto dele permaneceu ilegível por um momento, então ela descobriu uma nova luz em 
seus olhos, uma que a fez tremer. A mão dele se estendeu e acariciou a bochecha dela, então 
roçou em seu pescoço para finalmente pegar seu queixo. "Elizabeth," disse ele, sua voz um 
pouco instável, "Este seria um bom momento para me dizer para parar."

Ela deu-lhe um olhar travesso. "Eu tomei a sua opinião em conta, senhor."
Um traço de um sorriso cruzou o rosto dele. Ele se inclinou em sua direção lentamente 

até que seus lábios acariciaram os dela levemente. A experiência foi tão agradável quanto ele 
se lembrava. "Minha mais doce, mais encantadora Elizabeth," ele sussurrou antes de beijá-la 
novamente. 

Se Elizabeth tinha pensado que a experiência do beijo dele foi poderosa quando ela estava 
desesperada, não era nada para as ondas de desejo que atravessavam por ela agora, quando a 
sua  compreensão  era  completamente  diferente.  Os  sentimentos  eram  novos  para  ela,  e 
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surpreendentes  em sua  intensidade,  mas  ela  confiavam em  Darcy,  e  não  iria  deixar  sua 
própria reação assustá-la.

Darcy, sentindo o seu controle começa a escorregar, recuou um pouco, olhando com 
grande  prazer  nos  olhos  encantadores  dela.  Seus  beijos  tinham  sido  ambos  muito 
emocionantes e extremamente doces, e tinham só aumentado seu desejo de pedir ainda mais 
dela, mas ele sabia que ela já havia sido exageradamente generosa com ele. Ele não achava 
que  ele  poderia  se  impedir  beijá-la  novamente  -  não,  a  verdade  é  que  ele  não  sentia 
absolutamente nenhum desejo de se impedir, não importando o quanto ele lembrasse a si dos 
perigos inerentes a tal comportamento. "Talvez se você não acha que seja um bom momento 
para dizer-me para parar, você pode considerá-lo um bom momento para me dizer que você 
vai ser minha esposa," disse ele.

As palavras dele o surpreenderam; até que ele começou a falar, ele não tinha intenção de 
propô-la outra vez tão rapidamente, mas parecia que seu desejo por ela seria expressado de 
uma forma ou de outra. Ele aguardava a resposta dela com uma agonia ansiosa, pronto para 
retirar suas palavras na menor evidência de desconforto dela.

Os  olhos  dela  dançaram.  "Muito  bem,  se  você  insiste,  senhor,"  disse  ela;  então, 
rapidamente reconhecendo que não era um assunto de brincadeira para ele, ela acrescentou, 
"Eu ficaria muito feliz em concordar com essa sugestão."

Era mais do que ele podia acreditar. Como poderia ser tão simples, após todo esse tempo e 
sofrimento? - Que ela fosse simplesmente concordar? O olhar dela lhe disse que era verdade, 
e um lento sorriso começou a crescer em seu rosto. "Parece, então, que estou destinado a 
passar uma grande quantidade da minha visita de hoje falando com o seu pai," disse ele, em 
voz baixa, "então é melhor eu fazer bom uso do tempo que eu tenho com você."

Para o deleite dele, ela o encontrou no meio caminho desta vez quando ele a beijou. Ele 
foi intoxicado com o pensamento de que ela seria sua, que ela estaria com ele todos os dias, e 
que chegaria um momento em que ele não teria de conter seu desejo por ela. Ele derramou 
esta alegria em seu beijo, reivindicando uma resposta igual dela. Sabendo quão facilmente ele 
poderia perder-se nela, ele se forçou a parar muito antes do que ele estava pronto, mas foi 
recompensado  pela  visão  fascinante  de  Elizabeth  com seus  adoráveis  olhos  escuros  com 
paixão por ele.

"Minha amada Elizabeth," disse ele, "como eu gostaria de poder levá-la embora comigo 
hoje!"
     Ela  deu-lhe um olhar  de recato debochado.  "Eu não imagino que o meu pai  ficaria 
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contente com essa idéia!" 
Ele sorriu para a provocação dela, mas seu rosto se tornou rapidamente sério de novo. "E 

você? Isso iria agradar você?"
Ela olhou-o por um momento, atingida pela aparente necessidade dele de garantias de 

seus sentimentos por ele. Ela sentiu uma guinada de tristeza com o pensamento de toda a dor 
que ele tinha sofrido por conta dela, que ele iria duvidar de sua afeição, quando ela tinha 
feito isso tão claro.  Bem, nesse assunto, ele pode ter toda as garantias que ele precisa!  ela 
pensou com determinação satisfeita. "Meu querido," disse ela calorosamente, "não consigo 
pensar em nada que eu gostaria  mais  do que estar  com você."  Com grande ousadia,  ela 
alcançou para beijá-lo levemente,  mas o que começou como um simples  gesto de afeto 
rapidamente se  transformou em mais  quando eles  procuraram expressar  tudo o que eles 
sentiam de uma forma que não poderia ser mal interpretada.

    **********
Algumas semanas mais tarde, Elizabeth se juntou à Darcy e Georgiana em Netherfield à 

espera do retorno dos Bingleys de sua viagem. Elizabeth estava ansiosa para ver Jane, havia 
tanto que desejava contar para ela, e ouvir dela. Ela olhou para Darcy carinhosamente, e viu 
que o sorriso  dela provocou aquele olhar em chamas que disse à ela que, se não fosse pela 
presença  de  sua  irmã,  ele  estaria  se  expressando  de  uma forma  mais  adequada  para  um 
homem violentamente apaixonado. É surpreendente, ela pensou, não pela primeira vez, que  
um simples olhar dele é suficiente para deixar o meu coração acelerado!

Não tinha  sido  sempre um caminho fácil  a  esse  ponto.  Mr.  Bennet  tinha  expressado 
algumas fortes reservas sobre uma união feita tão subitamente, e com um homem de quem 
ouvira tantos  maus relatos, mas com o tempo, quando ele viu mais de Darcy com Elizabeth 
e passou a conhecê-lo melhor, ele se tornou convencido do valor de seu futuro genro. Os 
dois amantes também tiveram sua parcela de discussões dolorosas quando trabalharam para 
resolver os seus equívocos do passado e para ter um maior conhecimento um do outro. 
Tinha havido muito mais momentos de felicidade do que de problemas, no entanto, e o 
prazer de Georgiana com o noivado deles foi além de sua capacidade de se expressar. 

A carruagem chegou, e uma onda de abraços e felicitações que finalmente poderiam ser 
feitas pessoalmente se seguiu. Elizabeth nunca tinha visto Jane mais feliz, e o vínculo entre 
ela e Mr. Bingley era quase palpável. Eles falaram sobre sua viagem e sua visita aos parentes 
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de Mr. Bingley animadamente, e Elizabeth compartilhou todas as novidades de Longbourn e 
Meryton. Darcy estava quase silencioso, mas um olhar ocasional para ele mostrou à Elizabeth 
que era um silêncio de contentamento e não de aflição.

Georgiana, tímida como sempre, desculpou-se rapidamente da cena do reencontro, e não 
foi muito depois que Bingley anunciou que era hora de eles se refrescarem dos efeitos de um 
dia longo de viagem. Havia algo na maneira como os olhos dele repousavam sobre Jane, no 
entanto, que levou Elizabeth, com seu conhecimento agora maior destes assuntos, a acreditar 
que poderia levar algum tempo até que o casal fizesse uma reaparição. Ela sorriu para o olhar 
afetuso nos olhos de Jane quando ela corou levemente antes de se retirar, e observou o casal 
desaparecendo com profunda satisfação sobre a felicidade aparente deles.

Ela não era a única com tais pensamentos, ela descobriu, quando sentiu um par de braços 
quentes  deslizando em torno dela por trás.  Ela descansou contra a  forma de seu amado, 
tremendo  com  a  corrente  de  desejo  que  percorreu  por  ela  quando  os  lábios  dele 
delicadamente exploraram a pele sensível de seu pescoço. Era um sentimento familiar agora, 
aquele  desejo  que  ele  poderia  provocar  tão  facilmente  nela,  especialmente  enquanto  a 
proficiência dele em encantar os sentidos dela crescia. Ela suportou a tortura sutil do toque 
dele tanto quanto pôde, então se virou para capturar a boca dele com a sua, não mais com 
medo nem vergonha de mostrar à ele seu desejo. Depois de saciar-se com o prazer de seus 
lábios, ela se inclinou contra ele mais uma vez com um suspiro satisfeito.

"Em breve, minha querida," ele sussurrou em seu ouvido. "Em breve será nossa vez."

  Finis

**Missish – Não achei tradução para esse termo específico, mas em outras traduções de  
Orgulho e Preconceito foi usado o termo 'ficar ofendida'. Na minha opinião acho que quer  
dizer ser hipócrita. 
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