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Parte I

“Senhor, há uma Miss Bennet para vê-lo.” O tom de Simms expressava sua opinião dúbia a 
respeito de qualquer moça que iria visitar seu patrão. “Devo dizê-la que o senhor não está?”

Levou um momento até que Darcy foi capaz de compreender as palavras do mordomo, e 
mesmo então ele duvidou de seus ouvidos. “Você disse Miss Bennet?” Ele mal podia trazer-se 
a pronunciar as palavras. “Miss Elizabeth Bennet?”

“Ela  não  deu  o  nome  dela,  senhor,  nem  forneceu  um  cartão.”  Simms  bufou  em 
desaprovação.

Não poderia ser Elizabeth. O que mais ela poderia ter a dizer para ele depois de suas 
palavras frias em Hunsford nem quinze dias atrás? Faria mais sentido se fosse Miss Jane 
Bennet, pleiteando por outra chance com o Sr. Bingley, mas ele não podia imaginá-la se 
comportando com tal impropriedade como visitar um homem solteiro. Ele podia imaginar 
Elizabeth quebrado essas regras, mas porquê?

Só poderia haver uma razão. Ela deve ter contado à mãe dela da proposta dele, e foi 
instruída a mudar de sintonia. Bem, era tarde demais para isso. Ele iria provar à ela que ele 
não era um tolo para ser enganado. “Mande-a entrar,” ele disse bruscamente. Ele tomou um 
gole  fortificante  do  copo  meio-vazio  de  vinho  ao  lado  dele  e  endireitou  sua  gravata, 
esperando que a luz fraca da sala fosse disfarçar seus traços cansados. Ele não queria que ela 
soubesse  que  ele  tinha  estado  sofrendo  por  causa  dela.  Na  verdade,  ele  tinha  estado 
sofrendo por uma fantasia.

Quase involuntariamente ele se levantou ao som dos leves passos dela, mesmo antes de 
sua forma familiar  demais  entrar  pela  porta.  Ele  a  reconheceu com um mero aceno de 
cabeça  e  silenciosamente  gesticulou  para  uma  cadeira.  Ele  se  forçou  a  examiná-la 
criticamente, notando os defeitos no rosto dela e a assimetria de sua forma em um mal-
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ajustado vestido preto, evitando aqueles olhos profundos e enganosos.
Ela  sentou,  dobrando  e  desdobrando  as  mãos  em seu  colo.  Ele  não  sentiu  qualquer 

inclinação de fazer isso fácil para ela, então não disse nada, embora o cheiro de lavanda que 
flutuou até ele o deixasse levemente tonto.

Finalmente ela respirou profundamente.  “Obrigado por me receber.  Eu peço desculpas 
pela  imposição,  a  qual  eu  não  teria  feito  se  as  minhas  circunstâncias  fossem  menos 
desesperadas.”

Desesperadas? Ele não havia esperado tal melodrama de Elizabeth, mas talvez isso era 
tudo porte do plano para fazer ele comprometê-la e ser forçado a se casar com ela. Ela tinha 
comprometido a si  mesma o bastante vindo aqui sozinha; ele se perguntou se ela havia 
considerado a  extensão  a  qual  ele  poderia  arruinar  a  reputação  dela  com apenas  uma 
palavra. Mas mesmo assim, ele sentiu uma fugaz tentação de proceder com o esquema dela, 
mas então as palavras insultantes dela em Hunsford ecoaram em seus ouvidos novamente. 
Ela não merecia qualquer reconhecimento dele. “Desesperadas, Miss Bennet?” ele disse com 
fria ironia.

Por  um momento  os  olhos  dela  flamejaram,  então,  para  a  surpresa  dele,  o  fogo  foi 
apagado. Alguma coisa tinha subjugado seu espírito. Ele se perguntou que castigo a mãe 
havia infligido sobre ela para fazê-la atirar-se sobre o último homem no mundo que ela 
poderia ser convencida a se casar. A memória de seu semblante irritado enquanto ela tinha 
cuspido essas palavras para ele fez sua coluna endurecer.

"Estou aqui para pedir sua ajuda, apesar de eu tê-lo dado nenhuma razão para concedê-
la. Eu deveria preceder minha solicitação com um pedido de desculpas pelas coisas injustas 
que eu lhe disse  devido ao meu equívoco tolo do Sr. Wickham, mas eu duvido que o senhor 
tenha qualquer vontade de ouvi-lo, por isso vou ir diretamente ao meu ponto. Eu já paguei 
amargamente por minha impressão errada dele. As circunstâncias da minha família mudaram 
dramaticamente desde nosso último encontro, devido ao Sr. Wickham. Minha irmã mais nova, 
em  sua  ignorância  tola,  fugiu  com  ele.  O  senhor  o  conhece  muito  bem a  duvidar  do 
resultado. Ela não tem nada a tentá-lo, e temo que ela está perdida para sempre.”

O único apelo que ele não esperava, e o único que ele não podia recusar. Ainda assim, ele 
não enfraqueceria, nem permitiria que ela adivinhasse o poder que ela ainda tinha sobre ele, 
apesar de tudo o que tinha dito e feito. "Eu sinto muito em ouvir isso. O que o seu pai tem 
feito para remediar a situação?"

"Meu pai ...." A voz dela falhou, e seus olhos caíram. "Meu pai nunca mais vai solucionar 
qualquer situação, o que me traz ao meu pedido. Você, senhor, tem grande influência com o 
meu primo, o Sr. Collins.  Ele já tomou posse de Longbourn, que foi deixada para ele de 
herança, e uma vez que ele ouviu das circunstâncias  de Lydia, ele se recusou a permitir que 
minha mãe e outras  irmãs  permanecessem lá.  Elas  estão hospedadas com parentes  no 
momento,  mas essa situação não pode continuar.  Peço-lhe para usar sua influência para 
convencer  o  Sr.  Collins  a  permitir  que  a  minha  família  volte,  talvez  para  um  chalé  na 
propriedade.  Nada pode ser  feito  pela  minha pobre irmã Lydia,  mas se  o senhor  puder 
encontrar em seu coração para interceder em nome de minha família, eu ficaria muito grata. 
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Além de grata. "
Pronto, ela tinha dito. Elizabeth esperou, seu coração frio em seu peito, pela resposta dele. 

Ele era sua última esperança, e ela só podia esperar que o interesse dele por ela não tinha 
diminuído tanto a ponto de recusar esta oportunidade.

"Em seu próprio nome também, se você for viver com sua família."
A vela na mesa dele sibilou e crepitou, enviando uma trilha de fumaça. Ela engoliu em 

seco. Ele iria fazê-la dizer isso. Bem, ela tinha caído tão longe, e as palavras não faziam 
diferença em qualquer caso. Reunindo coragem, ela encontrou os olhos altivos dele. "Não 
em meu nome. Eu não estarei voltando para minha família. Eu cedi a essa opção quando eu 
vim até o senhor." 

Nenhuma expressão atravessou o rosto dele. Ela esperava um olhar de triunfo pelo menos, 
ao conhecimento que as propostas que ela tinha orgulhosamente rejeitado apenas duas 
semanas atrás,  agora teriam sido recebidas com alegria e gratidão. Ela esperava que ele 
fosse generoso em sua vitória. A rapidez com que a vida dela havia mudado! De se recusar a 
ser esposa dele, a oferecê-lo sua virtude em troca da segurança de sua família. Era a única 
moeda que ela tinha, por isso não havia escolha. O que importava agora a sua dignidade?

Confrontada com o silêncio pétreo dele, ela disse: "Eu acredito que é o modo em tais 
circunstâncias  a moça sorrir docemente e tremular os cílios de uma forma apelativa, mas 
temo que isso está além de mim no momento. No entanto, prometo mostrá-lo respeito de 
todas as maneiras. "

A boca dele se torceu. "Vá para casa, Miss Bennet. Vou ver o que posso fazer. "

 -------------

Elizabeth passou os próximos dias em doente expectativa, sem saber se o Sr. Darcy iria 
ajudá-la  ou  deixá-la  ao  seu  destino.  Oh,  como  ela  desejava  que  ela  tivesse  sido  mais 
moderada em seu discurso, quando ela  recusou a proposta dele! Ela pagaria o resto de sua 
vida por seus erros e sua arrogância.

A espera e não saber era o pior. Ela ficou surpresa que o Sr. Darcy não tinha se valido da 
oferta  dela  imediatamente.  Pelos  romances  que  tinha  lido,  ela  tinha  presumido  que  os 
homens tinham pouco auto-controle nestes assuntos. Mas o Sr. Darcy não era nada se não 
auto-controlado, e ela supunha que era do caráter dele  manter sua parte do negócio antes 
de  exigir  o  seu  pagamento.  Pelo  menos  ele  não  tinha  se  aproveitado  dela  e  então 
dispensado-a sem assistência. Isso teria estado dentro do poder dele, mas ela pensou por 
sua carta que ele não era esse tipo de homem. Se ele concordou em um negócio, ele iria 
mantê-lo.

Ela  estava assustada com o que estava por vir.  Sob as circunstâncias,  ela não poderia 
perguntar a sua tia o que esperar, como ela poderia fazer se este fosse ser um casamento, 
em vez de uma queda em desgraça. Logo ela e Lydia estariam na mesma posição, mas pelo 
menos no caso dela, ela teria o conforto de saber que sua família estava a salvo por causa de 
suas ações.
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Uma comoção no corredor da frente chamou sua atenção. Poderia ser a voz de Lydia que 
ela ouviu? Ela pegou a saia e correu para baixo, apenas para descobrir a visão totalmente 
inesperada de sua irmã no braço de Wickham, rindo com a tia. Apesar de tudo, Elizabeth 
sentiu uma onda de alívio com o conhecimento de que sua irmã estava segura.

"Lydia," ela exclamou.
Lydia  riu.  "Não,  Lizzy,  agora  eu  sou  a  Sra.  Wickham!  Nós  casamos  esta  manhã!"  Ela 

estendeu a mão, exibindo uma aliança de ouro estreita. 
"Casada?"  A  boca  de  Elizabeth  estava  seca.  Ela  estava  tão  certa  de  que  Lydia  estava 

perdida para sempre, que Wickham nunca se casaria com ela, mas ela estava errada mais 
uma vez. Por que, oh, por que Lydia não tinha se comunicado com eles? Se ela soubesse, ela 
nunca teria ido ao Sr.  Darcy e feito sua barganha com o diabo.  Mas agora já era tarde 
demais. Ela duvidava que ele iria libertá-la, e sua reputação estava completamente dentro do 
poder dele. 

Elizabeth ergueu o queixo. Se isso era para ser o seu destino, ela iria encontrá-lo com 
coragem. Ela não iria pensar no que a impulsividade de Lydia havia lhe custado. Lydia iria 
sofrer eventualmente por sua vez, já que Elizabeth estava certa de que os sorrisos e charme 
de  Wickham iriam  desaparecer  em breve  e  seu  verdadeiro  caráter  emergiria.  Ele  era  a 
verdadeira fonte do sofrimento dela. Lydia tinha sido selvagem e impensada, mas Wickham 
devia saber a dor que isso causaria a família Bennet.

De repente, ela não aguentava ver Lydia exibindo sua felicidade. "Você vai ter que mudar 
os seus enfeites de casamento para preto agora. Nosso pai está morto."

O silêncio que este comentário produziu foi completo. Até mesmo Lydia parecia subjugada 
quando ela finalmente quebrou-o e disse: "Eu não sabia."

"Agora você sabe.  Teria  sido apreciado se você nos contasse  sobre o casamento com 
antecedência. Isso teria poupado muita tristeza. "

Os olhos  de Lydia  se  encheram de lágrimas.  "Eu queria  contar  para vocês!  Eu queria 
convidar os meus tios,  mas o Sr.  Darcy disse que não, que o casamento deveria ocorrer 
imediatamente." Ela bateu a mão na boca. "Oh, eu não deveria ter dito isso! Eu prometi 
fielmente não mencioná-lo"

O frio  perfurou  seu  coração.  Elizabeth  não  poderia  suportar.  Desculpou-se  trêmula  e 
correu de volta para seu quarto. Eles pensariam que a dor dela era por seu pai, e era melhor 
deixar assim. Ela precisava ficar sozinha para considerar o que ela tinha acabado de saber. 

O Sr. Darcy nunca teria voluntariamente se envolvido com Wickham, disto ela tinha certeza. 
Se ele estava lá, foi por outra razão. Ele deve ter feito a união, fez Wickham se casar com 
Lydia.  Não  havia  outra  explicação.  Deve  ter  custado  à  ele  uma  fortuna.
Ela não tinha sequer se atrevido a pensar em pedi-lo tanto. Ela não conseguia entender por 
que ele iria ter tanto problema, mortificação, e despesa extra. Ele queria que ela estivesse 
ainda mais em  dívida com ele?

No final, não importava o motivo. Ela decidiu permitir-se uma última noite passada entre 
sua família. Ela iria se despedir no dia seguinte e ir para o Sr. Darcy.

Ela não teve a chance de colocar seu plano em ação. Na manhã seguinte, seu tio saiu de 
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seu escritório acompanhado por ninguém menos que o Sr. Darcy. Elizabeth deu um passo 
para trás involuntário quando o Sr. Gardiner apresentou-o à sua esposa. "E eu acredito que o 
senhor já  conheça minha sobrinha, Elizabeth." 

O estômago dela se amarrou, imaginando o que o Sr. Darcy tinha dito ao seu tio sobre ela. 
Ela não poderia ter dito uma palavra para salvar sua vida.

"Eu tenho essa honra. Mas devo pedir desculpas, tenho negócios em outro lugar que não 
podem esperar."

Será que ele esperava que ela saísse com ele? Bem, ele tinha feito sua parte, e muito mais. 
Agora era a vez dela. Ela endireitou os ombros e ofereceu-se para acompanhá-lo até a porta. 
Ele aceitou com um reverência silenciosa. Uma vez estando seguramente fora do alcance de 
outros ouvidos,  ela disse à ele:  "Quando eu devo esperar vê-lo novamente,  senhor?" Ela 
estava perto o suficiente  para  ver  a  pulsação vibrando na garganta dele.  O cheiro dele 
levantou arrepios em seus braços. Como seria ser engolida por aquele cheiro de especiarias e 
couro novo?

Algo cintilou no olhos dele, então morreu, fazendo-o parecer mais velho do que sua idade. 
"Duvido que nos encontraremos novamente, Miss Bennet. Você não me deve nada."

"Mas ..." 
Ele  ergueu  a  mão para  detê-la.  "Por  favor,  nada  mais.  Você  já  me disse  que  eu  sou 

orgulhoso, desagradável, e egoísta, e isso é suficiente. Eu não achava que eu poderia afundar 
ainda mais na sua estima, mas aparentemente eu estava incorreto. Você também acha que 
eu sou tão libertino para desonrar a filha de um cavalheiro. Se você acredita que eu sou o 
tipo de homem que iria  humilhar  qualquer mulher,  muito menos uma que eu amei,  me 
aproveitando de sua desgraça, você não me conhece. Eu não vou me infligir sobre você de 
qualquer maneira. " 

As palavras dele pareceram pairar no ar entre eles enquanto ele lhe deu um olhar longo, 
então se virou para partir. Elizabeth sentiu a verdade das palavras dele como uma faca. Ele 
estava, mais uma vez, certo. Era como ler a carta dele mais uma vez, descobrindo as novas 
formas que ela tinha julgado ele mal. Por que ela pensava sempre o pior deste homem? 
Apesar de seu porte orgulhoso, ela tinha visto o olhar ferido no rosto dele. O que ela tinha 
feito?

O som da porta da frente fechando a despertou de seus pensamentos, e ela correu para o 
corredor e saiu para a rua. Ele ainda estava lá, prestes a entrar em sua carruagem, uma 
carranca profunda estragando seu rosto. Quando ela tocou o braço dele para ganhar sua 
atenção, ele enrijeceu. "Sim?" disse ele bruscamente. 

"O senhor tem toda a razão. Eu não o conheço nenhum um pouco, senhor, apenas meus 
preconceitos tolos. Eu gostaria de ter conhecido o cavalheiro que você realmente é, e não ter 
me permitido ser influenciada por concepções errôneas. "

Ele balançou a cabeça aos arrancos, como se as palavras dela o machucassem.
"Eu agradeço por tudo que você tem feito. Eu nunca vou esquecer, e eu vou lembrar de 

você sempre em minhas orações. Isso nunca poderá ser retribuído. "
O olhar dele suavizou um pouco. "Eu não mereço tal elogio. Se você quiser me pagar, eu 
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só tenho um pequeno pedido. "
"Senhor?" 
"Embora me doa ver isso, eu admiro a sua disposição de sacrificar-se para o bem da sua 

família. Deve ter tomado muita força oferecer-se a um homem por quem você não tinha 
respeito, o último homem no mundo cuja companhia você deseja." Ele fez uma pausa para 
respirar fundo. 

"Sr. Darcy, isso foi baseado em um entendimento equivocado. Depois daquele momento, 
sua carta havia me dado a entender que você era realmente um homem que eu podia 
respeitar,  senão  eu  nunca  poderia  ter  confiado  tanto  em  você."  Era  estranhamente 
importante para ela que ele entendesse isso. 

"Mas não um homem que você poderia confiar para fazer a coisa certa. O meu ponto 
continua o mesmo. O que peço é a sua palavra que você nunca vai voltar-se para outra 
pessoa em tal extremo. Caso necessite de ajuda, por favor me informe, e a ninguém mais." 

"O senhor já fez muito, e eu não fiz nada para merecer isso."
Os olhos dele pareciam negros como o céu noturno. "Prometa-me que vai me dizer se 

você precisar de ajuda. Não quero passar o resto da minha vida me perguntando se você 
está segura."

A boca  dela estava seca como cinzas. "Eu não poderia ...".
"Você me deve isso, Miss Bennet."
Ela engoliu em seco, sua respiração forte em seu peito. "Muito bem. Você tem a minha 

palavra. "
Ele  inclinou a cabeça com um ar  sarcástico,  como se zombando de si  mesmo. "Meus 

agradecimentos, Miss Bennet." Com isso, ele se balançou para dentro da carruagem e fechou 
o painel da porta.

O cocheiro estalou a língua para os cavalos. Quando as rodas da carruagem começaram a 
rolar, Elizabeth chamou por ele. "Deus o abençoe, senhor." Então, ela voltou para seu quarto 
e chorou.

---------------

Se tal coisa fosse possível, o encontro de Elizabeth com o Sr. Darcy a deixou ainda mais 
deprimida. Os vestidos de luto que ela vestia a cada manhã pareciam simbolizar mais do que 
apenas a perda de seu pai. Com o casamento de Lydia, sua própria situação já não era tão 
terrível, mas ela não conseguia deixar de pensar em um certo cavalheiro de olhos escuros e 
chorar com a lembrança das coisas que ela tinha dito para ele. Como ela sinceramente se 
arrependia de cada discurso atrevido e, especialmente, suas palavras duras! Ela mal podia 
suportar a idéia do quanto a  opinião dele sobre ela deveria ter caído. Mesmo seu retorno à 
Longbourn não poderia libertar sua mente dele.

Longbourn também não era o mesmo. Mesmo quando ela descansava a cabeça sob seu 
teto a cada noite, ela não podia sentir que era seu lar. Os frequentes lembretes do Sr. Collins 
que apontavam que a presença de sua família era tolerada apenas a pedido do sobrinho de 
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Lady Catherine de Bourgh certificavam isso, mais especialmente quando ele se referia ao Sr. 
Darcy como o futuro genro de Lady Catherine. Era quase divertido perceber que o Sr. Collins 
não tinha idéia que suas palavras humilhantes atingiriam o objetivo tão profundamente. 

Mas quando a primavera deu lugar ao verão, e depois para o outono, os espíritos naturais 
de  Elizabeth  começaram a  subir  mais  uma vez.  Seu futuro permanecia  incerto,  mas  ela 
aprendeu mais uma vez a ter prazer no aroma das flores e do ar fresco em seus longos 
passeios  pelo  campo.  Foi  no  regresso  para  casa  de  uma  dessas  caminhadas  que  ela 
descobriu  dois  visitantes  muito  inesperados  na  sala  de  estar  com  Charlotte  e  Jane.
No começo tudo o que ela podia ver era o Sr. Darcy. Os pés dela estavam enraizados no 
chão quando ela sentiu o calor da mortificação subir em seu rosto. Não foi até que o Sr. 
Bingley  falou  que  ela  reconheceu  a  presença  dele  ao  lado  de  Jane.  Ela  mal  conseguiu 
balbuciar uma saudação e perguntar pela família de cada um deles.

Os dois cavalheiros responderam com cordialidade, mas o embaraço de Elizabeth era tal 
que ela mal podia registrar a conversa. Por que o Sr. Darcy veio à Longbourn? Ele estava 
simplesmente verificando se  o Sr.  Collins  tinha mantido sua palavra em abrigar  a  família 
Bennet, ou poderia ser que ele tinha um outro motivo? Sempre que ela ousava olhar na 
direção dela, ela encontrava seu olhar fixo nela.

Não  houve  oportunidade  para  uma conversa  privada até  que  os  cavalheiros  estavam 
saindo. As senhoras caminharam com eles para fora, o Sr. Bingley engajando Jane e Charlotte 
em uma discussão animada. A pressão do silêncio fez Elizabeth ainda mais consciente do 
cheiro de Darcy de couro fresco, e seus pulsos tremulavam em resposta. 

Darcy limpou a garganta. "Você pareceu surpresa ao me ver hoje."
Ela deu-lhe um olhar assustado. "Sim, muito. Eu não sabia que o senhor planejava voltar à 

Hertfordshire. "
"Foi  uma  decisão  recente."  Ele  puxou  as  luvas,  como  se  eles  não  se  encaixassem 

corretamente. "Tenho pensado sobre o que você disse, sobre não me conhecer. Eu vim para 
oferecer começar a nossa amizade de novo, se for agradável para você. "

Isso foi tão inesperado que tirou o fôlego dela. A percepção de que ele não tinha, de fato, 
pensado mal dela fez um sorriso inconsciente curvar seus lábios. "Isso seria muito agradável, 
senhor."

Os olhos dele escureceram. "Não é desagradável, então, me ver de novo?"
O sorriso dela floresceu para cobrir seu rosto, e ela sentiu que o mundo inteiro devia sorrir 

com ela. "Estou feliz e orgulhosa de vê-lo novamente, Sr. Darcy.”
Ele  começou a sorrir  também, e Elizabeth foi  atingida por quão bonito este sorriso o 

tornou.
Ela ofereceu a mão à ele, e sentiu um choque estranho passar por ela quando ele a tomou 

na dele. Ele parecia perplexo à princípio, mas depois se recuperou para curvar-se sobre a 
mão dela, seus olhos nunca deixando os dela. Quando ele pressionou os lábios contra a mão 
dela mais firme do que ditaria o decoro, um estranho calor começou a mover-se através de 
Elizabeth. Se apenas ela pudesse congelar este momento no tempo! Ela sabia que iria revivê-
lo muitas vezes em sua memória.
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Com os dedos formigando, ela disse: "Eu espero que nos encontremos novamente em 
breve." 

Darcy largou a mão dela com relutância óbvia, então montou em seu cavalo e tomou as 
rédeas na mão enquanto ele olhava para ela. "Você pode contar com isso, Miss Bennet."
Ele impulsionou o cavalo e trotou até a estrada. Quando ele se virou no último momento, e 
seus olhos se encontraram, Elizabeth sentiu um novo calor dentro dela. Ainda sentindo o 
beijo dele em sua mão, ela caminhou de volta para Longbourn com um sorriso sonhador.

Parte II

Nos dois dias desde a chegada do Sr. Darcy em Hertfordshire, Elizabeth não pensou em 
outra coisa senão ele. A sensação extraordinária dos lábios dele contra sua mão e o olhar 
ardente em seus olhos escuros lutava com as lembranças mais antigas de oferecer-se à ele - 
e ser recusada. Ela nunca tinha desejado que ele aceitasse aquela oferta, mas ainda assim, 
era  notável  pensar  que  ele  ainda  poderia  gostar  dela  apesar  disso.  Ela  não  conseguia 
entendê-lo, mas se ele gostava dela, ela não estava a ponto de questionar a sua boa fortuna. 

Ela  esperava  que  os  cavalheiros  pudessem  visitar  novamente  naquele  dia,  embora 
soubesse que tal  evento era improvável,  dada a especulação que  poderia surgir  de tais 
atenções  pronunciadas.  Ela  ficou  desapontada  ao  descobrir-se  correta.  Sua  mãe  tinha 
proibido Jane de deixar a casa no caso do Sr. Bingley resolver visitar, e Elizabeth se sentiu 
obrigada a fazer companhia à irmã durante sua prisão. A tarde parecia durar para sempre, 
com apenas a distração questionável do discurso constante de sua mãe sobre o significado 
do retorno do Sr. Bingley. 

Finalmente a inquietação de Elizabeth não poderia mais ser contida. Ela saiu da casa, pelo 
jardim e para a alameda. Fez uma pausa quando chegou a ponte de pedra sobre o rio, 
descansando  as  mãos  sobre  o  lado  enquanto  ela  olhava  para  a  água  se  movendo 
lentamente. A água refletia os primeiros raios do pôr do sol com manchas de cores ouro e 
vermelho que se quebravam quando a corrente passava sob os pilares da ponte. Por um 
capricho, ela atravessou a ponte e desceu o caminho pedregoso até a beira da água. Ela 
tirou uma luva e de braços cruzados se inclinou para mergulhar seus dedos na água fria. Ela 
deslizou entre as pontas dos dedos, e ela imaginou a água percorrendo todo o caminho até 
o mar. Com um sorriso para sua própria fantasia, ela partiu pelo caminho ribeirinho através 
da grama alta. 

Ela não tinha ido muito longe antes de chegar a uma área de lama profunda muito grande 
para atravessar. Ela considerou subir a margem para ir ao redor, mas decidiu que não valia a 
pena o esforço. Em vez disso ela empoleirou-se em uma rocha grande ao lado do rio. Ela 
tirou as luvas e  as colocou ao seu lado, em seguida, permitiu que seus dedos trilhassem na 
água novamente. Era uma sensação calmante.

O silêncio, quebrado apenas pelo ocasional canto dos pássaros, foi interrompido pelo som 
de cascos se aproximando em um trote, então chegando a uma parada. Elizabeth olhou para 
a ponte e congelou. A figura familiar sentou-se no cavalo, olhando para baixo na água, assim 
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como ela tinha feito poucos minutos antes. Elizabeth quis ficar invisível, mesmo enquanto ela 
roubava a rara oportunidade de olhar para o Sr. Darcy, admirando a retidão de suas costas e 
suas mãos elegantes segurando casualmente as rédeas. Então os olhos dela se voltaram para 
o rosto dele, apenas para descobrir que ele estava agora olhando diretamente para ela.

Tardiamente  ele  tirou  o  chapéu  e  curvou-se  da  sela,  seus  olhos  nunca  deixando-a. 
Elizabeth, corando, acenou com a cabeça em retorno, decidindo que arrastar-se de pé no 
chão  irregular  dificilmente  iria  parecer  gracioso  ou  elegante.  Ela  se  sentiu  de  repente 
queimando, apesar da brisa ao longo do rio. 

Ele pareceu hesitar, depois atravessou a ponte, desmontou e amarrou seu cavalo a uma 
árvore. O coração de Elizabeth bateu mais rápido enquanto ele fazia o seu caminho com 
cuidado para baixo da ribanceira.

Logo  ele  estava  diante  dela.  "Posso  ter  a  honra  de  me  juntar  à  você,  Miss  Bennet?"
Ele nunca tinha perguntado se ela desejava sua companhia. Quando eles se encontravam nas 
caminhadas em Kent, ele parecia ter por certo que ela desejava. Elizabeth questionou se a 
mudança tinha sido deliberada. Será que as críticas dela em Hunsford tinham sido o bastante 
para iniciar uma mudança deste tipo? 

"Você  é  muito  bem-vindo,  senhor.  Há  mais  rio  que  o  suficiente  para  compartilhar." 
Tardiamente, ela se lembrou de suas luvas descartadas ao seu lado. Sem olhar para ele, ela 
tirou a mão da água e secou com um lenço, então a deslizou para dentro do artigo ofensivo. 
Ela se perguntou se ele estava chocado, e por que ela se importava tanto.

"Por favor, não permita que eu interfira com o seu prazer no dia," disse ele formalmente.
Sentindo-se muito desconfortável, ela disse, "Não é nada."
"A água fresca num dia quente pode ser refrescante." 
O que ele queria dela? Reconhecimento de seu comportamento inadequado? Se fosse 

esse o caso, ela não iria satisfazê-lo. "Realmente é. Gosto de imaginar que a água viaja para 
o mar, e que de alguma forma ela se lembraria do meu toque enquanto vai de rio para rio. 
Talvez algum dia essa água chegará a terras que eu nunca tinha sequer imaginado.”

"Água afortunada." O Sr. Darcy pôs o seu chapéu sobre a pedra, então pareceu ter um 
súbito interesse na flora local.

Elizabeth  observou pelo canto dos olhos enquanto ele  pegava  vários  galhos,  folhas e 
pedaços de casca. Parecia de certa forma estranho para ele, mas ela não disse nada quando 
ele se sentou na ribanceira e começou a combinar seus achados de diferentes maneiras, 
claramente perdido em pensamentos. Finalmente, ele escolheu uma folha grande e perfurou 
duas vezes com um galho, então inseriu o galho em um pedaço de casca. Ele amarrou a 
construção com vários longos fios de grama. Elizabeth sorriu quando ela reconheceu a forma 
aproximada  de  um  barco,  com  a  folha  servindo  como  uma  vela.
Ela  disse  maliciosamente:  "Eu não tinha percebido que o senhor era um especialista em 
construção marítima." 

Ele deu um sorriso envergonhado. "Você não deve dizer isso até vermos se ele é digno do 
mar. Tem muitos anos desde que meu primo e eu construímos a nossa própria frota no lago 
em Pemberley. O barco que ficava boiando por mais tempo era o vencedor.” Ele examinou 
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sua criação com uma ligeira carranca, então arrancou um violeta e colocou-o na casca. Então 
ele se inclinou para a frente e colocou-o sobre a água em um redemoinho silencioso.

"A Marinha de Pemberley também carregava flores?"
"Nunca. Eles eram tripulados apenas por nossa imaginação." Ele fez uma pausa. "Isso foi 

muito antes de qualquer um de nós reconhecer a importância da beleza, bem como a força." 
Elizabeth se sentiu estranhamente perturbada. "Esse primo era o coronel Fitzwilliam?" disse 

ela, em uma tentativa de trazer a conversa de volta a algum tipo de normalidade.
Ele olhou para ela. "Sim, era."
Ela  sentiu  o  rosto  esquentar.  "Espero  que  ele  esteja  bem,  e  sua  família  em  Rosings 

também."
"Muito bem. Espero que os Collins estejam bem? "
"De fato assim." De repente, o momento parecia surreal. Este era o homem a quem ela 

tinha se oferecido, a quem ela tinha esperado compartilhar sua cama, que sabia seu mais 
obscuro  segredo,  e  eles  não conseguiam fazer  melhor  em uma conversa  do que trocar 
formalidades. Ela colocou a mão sobre a boca para sufocar uma risada.

"Alguma coisa a diverte, Miss Bennet?" 
Ela não poderia dizer à ele o que ela estava pensando. "Não é nada, senhor, apenas um 

pensamento passageiro." Ela ainda sentia o riso borbulhando dentro dela, e sabia que isso 
devia aparecer em seus olhos. Ela tentou forçar um olhar solene em seu rosto.

Ele a deu olhar longo e sério. "Humor é melhor quando compartilhado."
Ela balançou a cabeça vigorosamente, mordendo com força o lábio para evitar um ataque 

de risos.
A boca dele endireitou-se em uma linha, e ele colocou as luvas. "Eu devo estar em meu 

caminho,"  disse  ele  sem  rodeios,  levantando-se.  "Espero  que  você  aprecie  o  dia,  Miss 
Bennet."

Ela  foi  surpreendida pelo tom dele,  e  todo o desejo de rir  desapareceu.  O que tinha 
acontecido com o homem acessível que tinha procurado a companhia dela? Por que ele 
virou o estranho orgulhoso que ela conheceu na Assembléia de Meryton? Então se tornou 
claro, ele não a conhecia bem o suficiente para estar acostumado aos momentos de riso 
dela. Ele tinha pensado  que sua recusa de partilhar o seu pensamento era uma rejeição à 
ele. Ela poderia mesmo ofendê-lo tão facilmente, sem qualquer intenção? 

Ela não queria que ele fosse embora. Ela se arrastou para ficar de pé. "Senhor, não foi 
nada. Eu não queria envergonhar nós dois levantando o passado, mas se você quer saber, eu 
estava pensando como era estranho que, depois de tudo o que temos compartilhado, depois 
de tudo que eu fiz  e disse,  que nós tínhamos revertido a perguntar  sobre   a saúde de 
conhecidos. Você deve admitir que é uma justaposição estranha." 

O olhar sério dele lentamente desapareceu, substituído por um leve sorriso. "O nosso tem 
sido um relacionamento estranho. Eu não tinha antecipado quão difícil a conversa poderia 
ser quando estamos fingindo que o passado nunca ocorreu."

Ela virou a cabeça para que ela não precisasse encontrar os olhos dele, e apertou os olhos 
à luz do sol.
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"Miss Bennet?" Ele parecia estranhamente hesitante. "Eu sinto muito se as minhas palavras 
impensadas a perturbaram."

"Não, senhor, é só o sol nos meus olhos. Mas há uma pergunta que eu preciso lhe fazer."
"Sim?" A voz dele era defensiva.
"Você sabe muito bem o que eu sou capaz de fazer, o que eu sugeri para você. Como 

pode você possivelmente desejar se relacionar com uma mulher dessas? Como você pode 
ter qualquer respeito por mim?"As palavras saíram com pressa. 

"Eu não acho menos de você por nada disso. Eu admirei, e ainda admiro, sua coragem e 
sua lealdade à sua família. Eu sei que você nunca teria se encontrado em tal posição senão 
por puro desespero, e mesmo assim, você não procurou ajuda para si mesma, mas para sua 
família. Você estava pronta para sacrificar a si mesma por causa deles. Senti muitas coisas 
naquele dia, mas nunca me ocorreu, naquela ocasião ou agora, duvidar das suas intenções. 
Se alguém deve se sentir envergonhado desse dia, seria eu, não você. "

"Como você pode dizer isso? Você foi um perfeito cavalheiro, tanto que eu pensei que 
você poderia ter perdido o interesse em mim por completo."

"Miss Bennet, por favor, vamos sentar." Ele estendeu a mão para ela. 
Ela a tomou hesitantemente, sentindo um choque com toque dele, e permitiu que ele a 

ajudasse a sentar-se sobre a rocha mais uma vez. Ela sentiu o calor dos dedos dele por muito 
tempo depois que ele soltou sua mão.

Ele se juntou à ela, então pegou uma pedra redonda e começou a brincar com ela. Ele 
disse em voz baixa: "Eu estava tentado. Não para me aproveitar de você, pois isso não é do 
meu caráter, mas para usar a sua situação para forçá-la a se casar comigo. Resumiu-se a 
mesma coisa, já que era tudo sobre os meus desejos e não sobre o seu sofrimento. Eu queria 
muito. Pronto, você me acha um cavalheiro agora?"

"Ainda mais do que eu achava antes. Apenas um cavalheiro iria dominar a tentação." Ela 
não  sabia  o  que  dizer,  e  parecia  que  nem  ele,  pois  o  silêncio  entre  eles  aumentou. 
Finalmente, ela disse maliciosamente: "Eu estou feliz, eu suponho, de saber que eu era o 
suficiente para tentá-lo."

Ele meio que se virou para ela, inclinando-se em uma mão, sua voz baixa. "Você não pode 
ter idéia de como você me tenta. Você me tenta todos os dias com o pensamento da sua 
risada, e todas as noites com o pensamento de tocá-la Você me tenta com cada sorriso seu, 
o seu olhar, a maneira como você morde seu lábio quando se concentra, pelo brilho nos seus 
olhos quando alguém te desafia, a forma como você inclina sua cabeça quando está prestes 
a provocar, pela sua doçura quando você tenta proteger os sentimentos de alguém. Eu me 
lembro de ver você passar por mim em Netherfield, e desejar tomá-la em meus braços. 
Lembro-me  de  ouvi-la  tocar  e  cantar,  e  achá-la  a  criatura  mais  fascinante  que  eu  já 
conhecera. Lembro-me de como você cuidou de sua irmã quando ela estava doente, e como 
eu quis que você pudesse cuidar de mim da mesma maneira. Lembro-me como seu cabelo 
brilhava à luz das velas no baile Netherfield, e como eu ansiava por tocá-lo, para tirar os 
grampos e vê-lo cair em torno de seus ombros. Eu vejo a pulsação em seu pescoço, e eu 
desejo pressionar meus lábios nela. Eu sonho com seus olhos brilhando para mim, suas mãos 
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alcançando por mim, seus lábios contra os meus. Oh, sim, Elizabeth, você me tenta. Cada 
segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, acordado ou dormindo, você me tenta quase 
além da razão." Os olhos dele eram escuros, sua voz quase um sussurro no momento em 
que ele terminou, mas ela ouviu cada palavra. 

Elizabeth sentiu-se subitamente incapaz de respirar. Um calor novo fluía através dela, e era 
como se os lábios dele haviam de fato marcado seu pescoço, seus olhos haviam de fato 
reclamado ela  como dele.  Ela  se  sentiu  consciente  de  seu  corpo como ela  nunca  tinha 
sentido antes, ansiando que ele se aproximasse, mas ao mesmo tempo temendo isso. Ela 
podia sentir a tensão irradiando dele, e o seu cheiro de couro e sabão fresco a deixou tonta. 
Ela estava contente que estava sentada; se eles ainda estivessem de pé, ela duvidava que 
suas pernas teriam segurado-a. Como era, ela sentiu como se ela poderia derreter e correr 
para o rio. Como ela poderia responder? Ela tocou sua língua nos lábios secos. 

"Querida, adorável Elizabeth," ele sussurrou, suas palavras uma carícia em si mesmas, seus 
olhos caindo famintamente sobre os lábios dela.

Ela podia sentir o calor da respiração dele em seu rosto. Seu coração estava batendo tão 
alto que ela tinha certeza que ele devia ouvi-lo sobre o murmúrio suave do rio. Seu mundo 
tinha estreitado aos poucos centímetros entre eles. Como ela poderia sentir tanto calor e 
ainda estar congelada no lugar? Todo seu treinamento disse à ela para se afastar, mas cada 
instinto  exigia  experimentar  a  próxima  etapa.  Admitindo  a  verdade  para  si  mesma,  ela 
levantou o queixo uma fração de uma polegada no máximo de um convite que ousava dar. 

Mas ele não a beijou como ela esperava. Em vez disso o dedo dele levemente acariciou 
sua bochecha, em seguida, traçou o contorno dos lábios. De alguma forma aquele  leve 
toque produziu desejos que ela nunca havia conhecido. Os lábios dela se abriram em um 
suspiro. 

Darcy, sensibilizado a cada movimento, fechou os olhos em uma descrença meio extática, 
concentrando todo o seu ser no sentido do tato. Ele não precisava ver para encontrar os 
lábios  dela  com os seus,  ele  foi  atraído por  eles  como se  por  uma força magnética.  O 
momento pareceu durar uma eternidade até que ele finalmente sentiu o divino calor suave 
dos lábios dela contra os seus. Sua língua traçou os  lábios dela, e até mesmo através desse 
toque leve ele podia sentir ela se arrepiar, e o corpo dele respondeu com urgência. Ele teve 
que usar toda sua força de vontade para impedir-se de tomá-la em seus braços, sim, de 
fazê-la deitar para que ele pudesse explorar cada centímetro do corpo dela e torná-la sua, 
para que ela nunca o deixasse novamente. Mas se ele a assustasse novamente, ele nunca iria 
perdoar a si mesmo, e ele já estava assumindo um risco terrível disto acontecer. Será que ele 
imaginou os lábios dela se movendo sob os seus, começando uma  resposta hesitante, ou 
era real? O calor dela o atravessou como um relâmpago. Se um mero beijo inocente de 
Elizabeth o levou a este estado de desespero, o que aconteceria quando ele fizesse amor 
com  ela?  E  naquele  momento,  ele  sabia  que  estava  dentro  de  seu  poder,  que,  se  ele 
pressionasse seu pedido de casamento, ela seria sua. Assim como havia estado em seu poder 
no dia em que ela ofereceu-se para ele em Londres. 

Aquela memória foi o suficiente para empurrá-lo para fora da névoa de desejo que o 
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ameaçava. Ele se forçou a recuar. Destituído até mesmo daquele toque leve, ele abriu os 
olhos, só para ver a cor rosada dos lábios e bochechas dela, suas pupilas dilatadas, seu olhar 
suave lhe disse que ela também estava sob o domínio de sentimentos além de seu controle. 
Como ele poderia conter-se ao convite implícito dela?

Elizabeth  murmurou:  "Que  carranca  feroz,  Sr.  Darcy.  É  que  o  que  vem  de  ceder  à 
tentação?"

A provocação suave dela deu-lhe a distância que ele precisava para recuperar-se. "Não, 
isso é o que vem de resistir à tentação. Se eu estivesse mais tentado, eu teria que pular no rio 
para recuperar a minha sanidade."

Ela levantou uma sobrancelha. "Sua sanidade está no rio?"
"Eu não tenho sanidade no que diz respeito à você."
"Eu tinha começado a suspeitar disto!"
Então, para o espanto de Darcy - e tormento - Elizabeth cruzou as mãos atrás do pescoço 

dele e balançou em sua direção, os olhos dela se fechando. Por um momento, ele tentou 
dizer a si mesmo que ela não entendia o risco que ela estava tomando, mas os longos meses 
de  agonia  querendo ela  dominaram sua  hesitação.  Apertando os  braços  em volta  dela, 
sentindo a extraordinária tortura da forma delicada dela pressionando-se contra seu peito, 
seu cheiro de lavanda e doce feminilidade o inebriando, ele se afogou nos lábios dela. 

Poderia alguma coisa em sua vida jamais ser tão doce e perigoso como este momento? Ele 
tinha de provar a pele dela, ou ele morreria de necessidade disso. Ele pressionou beijos na 
bochecha  dela,  depois  mordiscou  sua  orelha.  O  gemido  dela  em  resposta  tirou  todo 
pensamento da mente dele. Suas mãos, que ele tinha guardado tão cuidadosamente nas 
costas, começaram por vontade própria uma exploração das curvas dela, acariciando sua 
espinha,  então,  como ela  não  fez  nenhum protesto,  trouxe-os  cada  vez  mais  perto  da 
tentação de seus seios. Ela aparentemente queria o mesmo, pois ela se arqueou para ele, 
quebrando  o  pouco  de  restrição  que  ele  ainda  possuía.  Os  seios  dela  se  encaixavam 
perfeitamente em suas mãos,  como se tivessem sido feitos  para este momento.  Ele  não 
conseguiu resistir de percorrer os polegares sobre os mamilos dela, provocando um suspiro 
quando sentiu-os endurecer sob seu toque. 

Então ele parou de pensar completamente. Ele reclamou a boca dela novamente com uma 
paixão feroz, em seguida, seus lábios começaram uma jornada para baixo ao longo da pele 
macia e tenra do  pescoço dela, explorando cada cavidade e traçando sua língua ao longo 
da clavícula,  em seguida,  até  a  carne tentadora  abaixo.  Os  seios  dela  tinham cheiro  de 
madressilva, e ele sabia que tinha de prová-los. Seu dedo penetrou abaixo do decote do 
vestido de musselina dela, e ele foi recompensado por um outro gemido, o som mais doce 
que ele já tinha ouvido. Não necessitando de maior incentivo, sua mão seguiu a ponta do 
dedo até que ele pudesse tocar a maciez dela. Ah, um homem poderia morrer de tanta 
doçura.

Ou um homem poderia perder qualquer chance do futuro que ele desejava. "Pelo amor de 
Deus, Elizabeth, me pare! Me jogue no rio, qualquer coisa," suplicou ele.

Elizabeth não tinha qualquer vontade de fazer isso. Ela não tinha qualquer vontade senão 
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que ele continuasse a  tortura extraordinariamente prazerosa que ele estava infligindo sobre 
seu corpo, para aliviar a aflição em seus seios e o calor apertado entre suas pernas. Mas a 
angústia na voz dele penetrou seu último resquício de razão e ela o empurrou.  Por um 
momento eles olharam fixamente nos olhos um do outro,  cada um respirando como se 
tivessem disputado uma corrida, então Elizabeth ajustou seu vestido. Quando ele estava de 
volta no lugar e cobrindo toda a pele exposta, ela olhou para Darcy através de seus cílios 
com um sorriso malicioso . "Você superestima a minha força, senhor. Se você deseja nadar, 
você  deve  fazê-lo  por  sua  própria  vontade,  mas  vou  adverti-lo,  a  água está  muito  fria 
mesmo." 

Ele  afastou-se  dela  e reclinou-se  contra  as  mãos,  com o rosto voltado para cima em 
direção ao céu escuro. Elizabeth, embora envergonhada além da medida e incerta do humor 
dele, não pôde resistir de admirar seu perfil nitidamente esculpido.

Ela desejava tocar o rosto dele, para explorá-lo com os dedos e beijá-lo novamente. Não, 
ela ansiava por muito mais do que isso, se ela fosse honesta com ela mesma, mas este não 
era o momento ou lugar, então ela cuidadosamente cruzou as mãos no colo e virou seu 
olhar para o sol poente.

Após vários minutos, ele disse, "Eu me sentiria muito melhor se você me jogasse no rio, ou, 
no mínimo, me desse um tapa no rosto."

Ela inclinou a cabeça para olhar para ele. "Por mais que eu não goste de decepcioná-lo, 
senhor, eu temo é um pouco tarde demais para esbofeteá-lo. Para não mencionar que seria 
bastante hipócrita da minha parte. "

Ele virou os olhos torturados para ela. "Você merece melhor do que eu."
"Porque você é tentado por mim? Seria um triste estado de fato, se você não fosse. Nesse 

caso, eu poderia na verdade estar tentada a lhe dar um tapa no rosto." 
"Mesmo assim, peço desculpas pelo meu comportamento."
Estranhamente, a formalidade dele o fez parecer mais como um menino mal-comportado, 

e Elizabeth não poderia deixar de rir com a idéia. "Eu espero que você não desaprove o fato 
de eu ter gostado do seu comportamento?"

Ele fez um som profundo na garganta. "Miss Bennet, é hora de voltar à civilização. Está 
ficando escuro."

"Você não precisa se preocupar. O luar vai ser brilhante o suficiente para nos impedir de 
cair no rio. " 

"Talvez sim, mas eu não confio em mim mesmo sozinho com você no escuro." Ele engoliu 
em seco.

Apesar do grande prazer que ela estava tendo em provocá-lo, Elizabeth podia dizer que 
ela  o  tinha  pressionado  demais.  Ela  levantou-se.  "Muito  bem,  então,  vou  aceitar  o  seu 
conselho."

Ela seguiu o Sr. Darcy no caminho para a ponte, colocando seus pés com cuidado para 
evitar  tropeços.  Concentrar-se  no  caminho  forneceu  uma  distração  dos  sentimentos 
estranhos que pareciam ter tomado seu corpo, que a faziam desejar que ele se virasse e a 
beijasse novamente. A forma dos ombros dele no crepúsculo foi o suficiente para deixar sua 
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boca seca. 
Darcy subiu até o aterro da ponte, em seguida, estendeu a mão para oferecê-la ajuda. Ela 

sentiu um choque quando ela a tomou. Como poderia um toque da mão dele causar que 
seus lábios desejassem ser beijados? Com a ajuda de Darcy, ela teve pouca dificuldade para 
manter  seus  pés  na  encosta  íngreme.  No topo,  no  entanto,  ela  se  viu  parada  a  meras 
polegadas dele, suas mãos ainda entrelaçadas. O rosto dele estava na sombra, mas ela podia 
sentir a intensidade de sua atenção.

Quando ele falou, sua voz estava meio estrangulada. "Vou falar com seu primo amanhã de 
manhã." 

"Não! Por favor, não faça isso. Eu sou maior de idade. Eu não preciso da permissão dele, e 
a lealdade dele à Lady Catherine é tal que ele pode recusá-lo de qualquer maneira."

Pelo menos ela não tinha recusado sua proposta implícita.  "Posso visitá-la,  então?"  Iria 
parecer uma vida inteira até amanhã de manhã, mas não havia nada a ser feito quanto a isso.

"Minha  mãe está  esperando visitantes  na  parte  da  manhã,  e  você  não iria  gostar  da 
experiência. Talvez pudéssemos nos encontrar aqui na parte da tarde?"

"Eu vou estar aqui." Ele estava claramente ainda lutando consigo mesmo. 
Então  seu  controle  acabou.  Ela  encontrou  os  braços  dele  em  torno  dela,  seu  corpo 

pressionado contra a dureza e a força do dele, com a cabeça inclinada para trás para receber 
um beijo que era tão diferente dos seus anteriores quanto uma tempestade de uma chuva de 
primavera. Seus lábios estavam fortemente pressionado contra o dela, como se ele estivesse 
se  esforçando  para  torná-los  um  só  corpo.  Sua  língua  provocou  os  lábios  dela  a  se 
separarem,  abrindo-a  à  intimidade  impressionante  enquanto  ele  explorava  a  boca  dela 
possessivamente. Ela não queria que ele jamais parasse.

Mas ele parou, se afastando e correndo ambas as mãos pelos cabelos.  Depois de um 
momento, ele disse: "Posso andar com você de volta para Longbourn?"

Ela sorriu para ele, o coração ainda vibrando. "Eu ficaria muito feliz se você fizesse isso."
Eles não falaram muito enquanto caminhavam, Elizabeth permitindo-se estar muito mais 

próximo dele do que ditaria o decoro, e a mão livre dele cobrindo a dela ternamente onde 
ela estava colocada em seu braço. Ela nunca tinha percebido quão íntimo o ato de tomar o 
braço de um cavalheiro poderia ser. Se ela se tornasse mais sintonizada com  cada respiração 
e movimento dele, ela iria entrar em chamas. 

Ele  deu  à  ela  um  adeus  muito  apropriado  quando  chegaram  à  casa.  Ela  observou 
enquanto ele se distanciava, e então entrou em Longbourn. Parecia que ela era uma pessoa 
diferente do que ela tinha sido quando havia saído algumas horas antes. Alguma coisa tinha 
sido despertada nela, algo que nunca iria descansar. Ela só queria ficar sozinha para pensar 
sobre o que tinha acontecido. Ela passou apenas alguns minutos com sua família antes de se 
retirar mais cedo. Para seu alívio, o Sr. Collins parecia incomumente abstraído e não discorreu 
longamente como ele tantas vezes tinha feito desde que assumiu a posse de Longbourn.

Ela foi despertada de um sono profundo por Hill balançando seu ombro e sussurrando: 
"Acorde, Miss Elizabeth. Devemos deixá-la vestida e pronta para ir."
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"Ir para onde?" Elizabeth perguntou, esfregando os olhos.
"Shh!" A governanta disse, apontando para o corpo adormecido de Jane. "O Sr. Collins diz 

que sua tia Gardiner está terrivelmente doente, quase morrendo, e seu tio implora que você 
vá para Londres imediatamente. " 

"Minha  tia?"  Dor  atingiu  na  boca  de  seu  estômago.  Não  podia  ser.  A  Sra.  Gardiner 
raramente ficava doente. "Preciso ir. Quando sai a primeira carruagem?"

"O Sr. Collins vai levá-la ele mesmo. Ele diz que não há tempo a perder. Ele está trazendo a 
carruagem agora."

Elizabeth lutou em seu vestido enquanto Hill rapidamente fez uma mala pequena para ela. 
Ela ainda estava piscando o sono de seus olhos enquanto descia as escadas para encontrar o 
Sr. Collins esperando impacientemente à porta. 

"Venha, Prima Elizabeth. Não há um momento a perder." Ele a apressou para fora da porta.
As lanternas foram acesas sobre a carruagem. Felizmente, a lua era brilhante o suficiente 

para  que eles  fossem capazes  de fazer  um tempo respeitável  mesmo à  noite.  Mas  isso 
lembrou-a do Sr. Darcy e ela parou. O que ele pensaria quando ela não fosse ao encontro 
deles? Certamente ele iria entender, quando ele descobrisse as circunstâncias.

O Sr. Collins a conduziu para dentro da carruagem, em seguida tomou o banco oposto e 
bateu no telhado para o motorista começar. Elizabeth não queria falar com ele, então ela se 
amontoou debaixo do cobertor da carruagem e fechou os olhos.  Apesar de sua intensa 
preocupação, o balanço da carruagem a embalou em um estado adormecido. 

Quando ela acordou, estava claro do lado de fora. Eles deviam estar perto de Londres por 
agora. Ela abriu a cortina da janela para verificar, e viu uma paisagem ondulante com uma 
linha de colinas pouco além. Ela piscou em confusão, mas a paisagem permaneceu a mesma. 
Ela se virou para o Sr. Collins em agitação. "Nós pegamos o caminho errado? Este não é o 
caminho para Londres!"

O Sr.  Collins  sorriu,  aparentemente despreocupado com essa informação.  "Não,  minha 
querida prima, não é."

 
Parte III

Simms parou na porta do escritório e se inclinou meticulosamente. Sem olhar para cima, 
Darcy disse: "Eu não estou em casa." Ele não estava com disposição para visitantes. No que 
lhe dizia respeito, ele poderia nunca estar com disposição para eles novamente.

O mordomo parou um minuto a mais do que ele normalmente faria, então disse: "Vou 
dizer à Miss Bennet. Devo indicar que é improvável que o senhor vá estar em casa para ela 
no futuro?" 

A mão de Darcy estremeceu, derrubando o tinteiro e espalhando uma poça de tinta preta 
sobre a carta que ele tinha acabado de terminar. Ele olhou para Simms, como se sugerindo 
que era culpa dele. "Miss Bennet não está em Londres," disse ele friamente, negligentemente 
lançando uma nova folha de papel sobre a grande mancha. Ele não sabia que tipo de piada 
era essa, mas não era no mínimo divertida.
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"Miss Bennet está à porta,  senhor.  Ela foi  bastante insistente que eu visse se o senhor 
estava em casa."

Darcy sabia que Simms nunca fazia piadas. Então ele percebeu o que o mordomo tinha 
dito. "Você a deixou na porta? Mande-a entrar imediatamente."

Simms parecia surpreso pela severidade inesperada. "Para a sala de estar, senhor?"
Darcy fez uma careta. Com tinta sobre toda sua mesa, ele não poderia receber Elizabeth 

no escritório, onde ele seria capaz de sentar-se com a segurança de sua mesa entre eles. "A 
sala de estar, sim."

"Agora mesmo, senhor." Simms saiu apressado.
Quando Darcy se levantou e rapidamente ajeitou o colete, ele notou uma mancha de tinta 

na manga direita. Que momento para se tornar propenso a acidentes!
Ele precisava se acalmar. Não havia como saber o que tinha trazido Elizabeth aqui, e ele 

não levantaria suas esperanças novamente apenas para tê-las cruelmente extintas. Mas ele 
não queria deixá-la esperando.

Quando ele caminhou pelo corredor, ele ouviu os leves tons familiares dela agradecendo à 
Simms, sem dúvida por  ter pego seu chapéu e pelica. Suas entranhas se torceram com este 
som. Ele apressou-se para a sala de estar,  optando por ficar atrás de um sofá de altura 
suficiente para esconder a mancha em sua manga. Ele fechou os olhos, respirando fundo 
para se acalmar. 

"Sr. Darcy?" A diversão de Elizabeth ao pegá-lo desprevenido quando ela entrou era clara.
Os olhos dele se abriram. O que havia de errado com Simms hoje, primeiro deixando uma 

senhora na porta e então, não anunciando a presença dela? "Miss Bennet." Ele curvou-se 
rigidamente e gesticulou para uma cadeira, tomando o cuidado de usar seu braço esquerdo. 

Ele esperou por ela para começar, mas ela parecia perdida também. Finalmente os dois 
falaram ao mesmo tempo, e ambos pararam com desculpas para o outro. Darcy disse, "Por 
favor, continue."

Elizabeth cruzou as mãos no colo e olhou para elas por um instante, depois endireitou as 
costas e olhou nos olhos dele. "Algum tempo atrás, o senhor extraiu de mim uma promessa 
que se eu me encontrasse em circunstâncias desesperadoras novamente, eu iria informá-lo. 
Parece que estou fazendo do desespero um hábito. " 

O amante dela a abandonou? Será que ela realmente esperava que ele a ajudasse agora? 
Não importava; ele sabia que iria ajudá-la, não importando as circunstâncias. Ele não tinha 
escolha. "Que dificuldades você está enfrentando?" Sua voz soou desnecessariamente dura 
aos ouvidos dele. 

Ela levantou uma sobrancelha, embora seus olhos não brilhassem como faziam quando ela 
estava realmente divertida. "Muito semelhante à da última vez, na verdade. O Sr. Collins me 
deu duas opções. Uma deles é continuar a viver na casa da irmã dele em Dorset como uma 
prisioneiro virtual. Se eu concordar com isso, minha família pode ficar em Longbourn. Se eu 
voltar para Meryton, ou se eu procurar meus outros parentes, ele vai colocar a minha mãe e 
irmãs na rua. Eu não sou constitucionalmente adequada à prisão, então eu saí de casa da 
irmã dele. Eu tenho uma pequena quantia de dinheiro que eu trouxe de casa, o suficiente 
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para cobrir a carruagem de hoje para Londres, e enquanto ele deverá ser suficiente para 
pagar  um abrigo por  algumas noites,  não irá  longe.  Eu espero  que o senhor  ache isso 
devidamente desesperado?"

Não fazia sentido. "Uma prisioneiro virtual? Certamente você exagera o assunto. "
Ela encolheu os ombros levemente, com o rosto excepcionalmente calmo. "Parecia assim 

para mim. Eu fiquei trancada no meu quarto por mais de uma quinzena, e a porta só era 
aberta para refeições e outras necessidades. Para ser justa, o Sr. Collins tinha dito para a irmã 
dele que eu poderia ter a liberdade da casa assim que eu desse a minha palavra de não fugir 
nem fazer qualquer esforço para contactar qualquer pessoa, mas como você pode ver, eu 
não estava disposta a fazer essa promessa."

"Se você estivava trancada em seu quarto, como então você está aqui?"
O rosto dela empalideceu. "Quando ficou claro que eu seria deixada aos meus próprios 

recursos, eu saí pela janela. Não foi difícil, eu tinha apenas a esperança de ser poupada da 
indignidade  de  fugir."  Ela  levantou-se.  "Eu  vejo  agora  que  foi  uma  esperança  tola.  Vou 
desejá-lo um bom dia, senhor. Lamento tê-lo incomodado." Sua voz tremeu quando ela se 
virou.

Ela estava tentando fazê-lo de tolo? "O que aconteceu com o oficial?"
Ela virou-se ligeiramente por cima do ombro, piscando rapidamente. "Que oficial?" 
"O oficial com quem você fugiu. Ele te abandonou tão depressa?" Ele não tinha a intenção 

de dizer isso, mas sua amargura não seria contida.
Os olhos dela se arregalaram. "É isso o que eles lhe disseram?"
"Era de conhecimento geral."
Elizabeth fez um som de assobio entre os dentes. "Deve ser obra do Sr. Collins. Eu lhe 

asseguro, eu não deixei Longbourn com ninguém além dele e do motorista da carruagem. 
Eu pensei que estava viajando para ajudar a minha tia Gardiner, que disseram estar perto da 
morte, e no momento que eu notei na minha angústia que não estávamos na estrada para 
Londres, nós estávamos a horas de Longbourn em um lugar desconhecido. Eu não tinha 
escolha senão prosseguir. " 

A boca de Darcy ficou subitamente seca. Poderia ser verdade? "Por que o Sr. Collins faria 
uma coisa dessas?"

Elizabeth cruzou os braços como se para se proteger. "Certamente você pode adivinhar 
isso."

"Eu não posso."
Ela suspirou. "Ele acreditava que eu tinha entrado em uma ligação inadequada com você. 

Ele pensou em poupar sua própria reputação, e eu não tenho dúvida de que ele esperava 
algum tipo de recompensa de Lady Catherine de Bourgh também. Se ele soubesse que você 
já tinha rejeitado meus favores uma vez, talvez ele tivesse ficado menos inquieto." A ironia 
queimando em sua voz era inconfundível. "Mas então, eu teria pensado que você não teria 
acreditado em uma história dessas sobre mim, mas, como ambos temos razão para saber, eu 
tenho  um histórico  de  estar  incorreta  nos  meus  julgamentos  sobre  você.  Mas  não  vou 
incomodá-lo mais. Tenha um bom dia, Sr. Darcy.”
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Ela  já  estava na porta  quando ele  se  sacudiu  da paralisia  que o mantinha  cativo.  Ele 
chegou a ela  em alguns  passos  rápidos  e  agarrou seu braço,  virando-a  para  encará-lo. 
"Elizabeth, eu não sabia. Juro para você. Eu teria procurado você por toda a Inglaterra se eu 
soubesse."

"Mesmo assim você acreditou que eu iria aceitar seus beijos em um dia, e fugiria com 
outro  homem  no  próximo?  É  claro,  eu  não  devo  culpá-lo,  desde  que  você  já  sabe  a 
profundidade a que eu posso afundar." Suas palavras pairaram no ar como uma faca. 

"Eu fui um tolo. Um tolo com o coração partido. Mas mesmo a sua irmã não negou o que 
havia acontecido. Quem era eu para questionar a  palavra dela?" Enquanto ele disse isso,  ele 
recordou o olhar assustado no rosto de Jane Bennet, e seu olhares frequentes para o Sr. 
Collins,  quando ele finalmente foi à Longbourn perguntar por Elizabeth. Por que ele não 
havia suspeitado de uma fraude?

Elizabeth deu à ele um olhar grave e silencioso, então cuidadosamente tirou a mão dele de 
seu braço e se virou mais uma vez para partir.

Certamente ele não poderia perdê-la novamente? "Elizabeth, por favor, não vá embora."
Ela o ignorou.
"Você não tem para onde ir," disse ele, em desespero, seguindo-a para o corredor. 
"Você não precisa se preocupar. Não estou completamente sem recursos."
Ele iria ter que persegui-la até a rua? "Miss Bennet," ele disse firmemente, em sua melhor 

'Mestre de Pemberley' voz.
Ela parou, mas não se voltou para ele. Ele podia dizer que ela estava hesitando, mas o seu 

orgulho estava ferido.
"Miss Bennet, há algum tempo, como você diz, você se ofereceu para mim em termos de 

minha escolha, desde que eu ajudasse a sua família. Eu mantive minha parte no acordo, e 
agora eu estou pronto para declarar os meus termos."

As costas dela enrijeceram bruscamente. Após um momento de silêncio, ela disse no mais 
uniforme dos tons, "E quais são seus termos?"

O alívio começou a correr através dele. "Meus termos são que você permaneça sob este 
teto." 

Ela virou-se lentamente, os olhos arregalados. "Isso iria destruir tudo o que resta da minha 
reputação."

"Talvez,"  disse  ele  mais  delicadamente,  e  começou  a  deixar  seu  sorriso  mostrar-se 
completamente. "Mas minha irmã pode servir como sua acompanhante, e já que você estará 
me acompanhando até Doctor's Common amanhã cedo para obter uma licença especial e 
nós estaremos casados até o meio-dia, isso será de pouca importância." 

Ele quase podia ver o alívio dela quando o brilho voltou aos seus belos olhos. Ela sorriu 
maliciosamente e disse: "É perigoso presumir o consentimento de uma senhora para uma 
proposta de casamento."

Agora o sorriso dele não poderia ser reprimido. "Como eu tenho motivos para saber. Mas 
neste caso, eu não preciso me preocupar com detalhes tão pequenos, já que tenho o direito 
de indicar os termos. "
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Ela cruzou os braços na frente dela e tentou parecer severa, mas ele podia ver que seus 
olhos estavam rindo. "Por quanto tempo você pretende segurar-me a este negócio? Serei sua 
serva por toda a minha vida?"

Ele não podia mais ficar longe. Ele tomou-lhe as mãos,  pressionando o mais leve dos 
beijos primeiro em uma palma, e depois na outra.  "Vou considerar a sua dívida paga na 
íntegra  assim  que  você  prometer  diante  de  Deus  me  amar,  honrar  e  obedecer."  A 
proximidade dela o fez tonto de desejo. 

"Eu vejo que você é realmente um homem que gosta de ter as coisas à sua maneira!" ela 
disse.

Ele estava além aliviado que ela estava a provocá-lo novamente. "Por favor acredite em 
mim, Elizabeth, se eu soubesse que você deixou Longbourn contra a sua vontade, eu não 
teria deixado pedra sobre pedra em toda a Inglaterra até que encontrasse você. Eu não 
deveria ter  acreditado nas mentiras que me disseram, mas isso não reflete sobre o meu 
respeito por você e suas palavras, mas apenas sobre a minha própria incerteza de que você 
algum dia poderia me considerar com carinho depois de tudo o que aconteceu no passado."

Ela inclinou a cabeça para um lado. "Então me diga, o que devo fazer para convencê-lo do 
meu afeto?"

Ele tomou-lhe as mãos e segurou-as firmemente. "Diga-me que você vai casar comigo 
amanhã."

"Já que eu tenho para onde ir, isso parece sábio."
"Elizabeth, não me provoque agora. Estou à sua mercê."
"Muito bem, então, eu vou casar com você amanhã." Ela levantou uma mão para tocá-lo 

levemente na bochecha.
A respiração dele ficou presa na garganta. Ele sussurrou: "Posso te beijar?"
Ela sorriu. "É você quem está declarando os termos." 
Ele chegou mais perto, até que mal havia uma polegada entre seus corpos. "Você sabe 

que  eu  nunca  poderia  fazer  alguma coisa  para  você  que  fosse  realmente  contra  a  sua 
vontade. Você é minha mais querida, mais encantadora Elizabeth, e vou dedicar minha vida 
para fazê-la tão feliz quanto você me fez neste momento."

Os olhos dela olharam profundamente nos dele com uma alegria que ele nunca tinha visto 
neles antes. "Então talvez você poderia começar me beijando, mas poderia ser melhor se 
você removesse  o seu casaco primeiro.  Pareceria  altamente  impróprio  se  o meu vestido 
tivesse manchas de tinta para combinar com a manga do seu casaco." 

Ele não precisou de um segundo convite. Ele despiu o casaco e atirou-o nas costas do 
sofá, sem se importar com o estofamento.

Elizabeth, com um olhar travesso, dobrou a manga do casaco. "Não podemos deixar que 
você manche o estofamento tampouco."

"Se ele estiver manchado, vou jogá-lo fora e comprar um novo. Eu iria comprar uma casa 
cheia de novo mobiliário se isso significasse que eu poderia beijar você." 

Os braços dele eram quentes ao redor dela, e havia algo mais íntimo agora que estava 
apenas de camisa. Foi um abraço do tipo que ela só tinha imaginado entre marido e mulher, 
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e a noção enviou uma vibração profunda através dela. Amanhã ela seria esposa dele de 
verdade e iria descobrir todos os mistérios do leito conjugal. A ânsia profunda dentro dela se 
intensificou  quando  ela  sentiu  o  beijo  dele  roçando  levemente  seu  rosto,  em  seguida, 
arrastando uma linha de fogo ao longo de sua mandíbula até finalmente chegar a seus lábios 
em chamas. Um gemido escapou dela quando a língua dele a provocou a aprofundar o 
beijo, mergulhando-a naquela doce intimidade que tinha assombrado os sonhos delas desde 
aquele encontro na beira do rio. Suas línguas dançavam juntas, e ela podia sentir a paixão 
dele enquanto a esmagava contra ele. 

O fogo agora estava correndo por cada centímetro dela. Seus seios ansiavam pelo toque 
dele, e o pano áspero sua roupa de baixo se esfregando contra ela não era um substituto 
adequado. Ela precisava de mais, oh, muito mais. Mas enquanto o esquecimento do desejo 
doce inundava através dela, o som de passos no corredor os fez saltar distantes um do outro. 
Elizabeth não conseguia pensar em nada além do desejo de estar de volta nos braços dele, e 
ela sabia que ela devia parecer ainda mais desgrenhada do que quando ela tinha chegado. 
Felizmente, Darcy parou na frente dela justamente quando duas empregadas apareceram na 
porta, cada uma carregando uma bandeja.

"O Sr. Simms disse que iria querer refrescos, senhor," disse a mais velha.
"Refrescos?" Darcy olhou como se ele nunca tinha ouvido falar de tal conceito antes. "Ah, 

sim. Por favor sirva-os." 
Pareceu demorar uma eternidade para as empregadas organizarem os pratos na mesa 

lateral. Elizabeth se perguntou se eles adivinharam o que patrão estava fazendo, e se assim 
fosse, o que elas pensariam dela.

Mas uma vez que elas tinha partido, e Elizabeth se viu envolvida no abraço dele, nada 
mais  importava.  Ela  inclinou-se  contra  o ombro dele.  Ela  nunca  tinha  percebido que  os 
braços de um homem poderiam proporcionar tanto conforto e consolo, para não mencionar 
as  inúmeras  outras  sensações  que  ela  sentia.  Então,  para  sua  surpresa,  ele  a  soltou, 
mantendo apenas a mão dela na sua. 

Os olhos dele estavam escuros de desejo. "Eu posso mais ser confiável. Me dê licença por 
um momento." Relutantemente ele largou a mão dela, então saiu da sala sem uma palavra 
mais.

Darcy tentou acalmar sua respiração. Ele não ficou surpreso ao descobrir Simms pairando 
na sala de visitas. "Simms, Miss Bennet vai ficar aqui esta noite. Eu acredito que o quarto azul 
serviria admiravelmente. " 

Os olhos de Simms se arregalaram. “O quarto azul, senhor?”
“Foi isso o que eu disse.”
O mordomo curvou-se rigidamente. "Será preparado imediatamente."
"Mais uma coisa, Simms. Miss Bennet deve ser tratada com todo o respeito devido à futura 

Sra. Darcy." Ele sentiu-se muito bem dizendo isso.
O normalmente inabalável Simms abriu um sorriso espantado. "Parabéns, senhor."
"Eu lhe agradeço." 
Darcy inclinou uma mão contra a parede. Ele precisava pensar, algo que era extremamente 
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difícil quando todo o seu ser estava exigindo que ele retornasse à Elizabeth e trancasse a 
porta sala de estar atrás dele. Apesar da tentação irresistível, ele não iria desonrá-la deste 
modo. Ele parou um lacaio e lhe disse que a presença de Miss Darcy era solicitada na sala de 
estar. Isso daria alguma contenção. Ele voltou para a sala de estar, obrigando-se a deixar a 
porta aberta.

Elizabeth estava carregando um pequeno prato com frutas e doces. Ela deu-lhe um olhar 
meio culpado. "Eu espero que me perdoe por não ter esperado você. Não comi nada hoje, e 
eu não queria comemorar o nosso reencontro desmaiando de fome." 

Os olhos dele se arregalaram de horror.  "Elizabeth! Você deveria ter dito alguma coisa 
imediatamente. Aqui, você deve se sentar e comer. Eu trarei qualquer coisa que você quiser. 
Devo mandar vir algumas carnes frias? Um copo de vinho?" Ele colocou uma mão sob  o 
cotovelo dela e levou-a para o sofá, como se ela pudesse ter de alguma forma esquecido 
como chegar lá. Como ele poderia estar pensando apenas em seu desejo por ela e não no 
conforto dela? 

"Isso vai servir muito bem." Elizabeth deu uma mordida em um doce de cereja enquanto 
ele se sentava ao seu lado protetoramente, muito mais perto do que ditaria decoro. "Isso é 
uma delícia."

Outra onda de desejo passou por ele quando a língua dela capturou uma migalha que 
permaneceu em seu lábio superior. Ele castigou-se em silêncio, notando pela primeira vez 
sua  palidez  e  que  a  mão dela  tremeu  um pouco quando ela  colocou  o  garfo  em um 
morango. Ele nunca permitiria que ela sofresse de novo, não agora que ela estava sob sua 
proteção. 

Darcy sentiu que ele tinha se saído razoavelmente bem, considerando todas as coisas. 
Georgiana pareceu contente de ser apresentada à Elizabeth, pelo menos depois que ela se 
recuperou do choque de encontrá-lo apenas de camisa com um braço em volta de uma 
moça desconhecida. Ele tinha esperado que a notícia de seu casamento no dia seguinte fosse 
provocar  surpresa  ainda maior  e  talvez algumas perguntas  embaraçosas,  mas  Georgiana 
parecia nada mais do que encantada de ter uma nova irmã tão rapidamente.

Sua governanta conseguiu encontrar um vestido de Georgiana que servisse em Elizabeth 
apresentavelmente, e a criada de Georgiana tinha restaurado a aparência Elizabeth para algo 
mais parecido com seu estado usual.  Não que Darcy se importasse; ele achava Elizabeth 
bonita não importando as circunstâncias, e seu desgrenhamento anterior tinha apenas feito 
ela parecer ainda mais desejável. 

Ele conseguiu manter suas mãos para si mesmo pelo restante do dia, ou pelo menos pela 
maior parte dele. Ele não tinha sido capaz de resistir à extraordinária tentação de tomar a 
mão de Elizabeth, enquanto Georgiana tocava piano para eles depois do jantar, traçando 
círculos na palma da mão dela com os dedos enquanto as bochechas dela ficavam mais 
coradas e ele ficava cada vez mais excitado.

Se não fosse pela presença de sua irmã,  teria sido uma tarefa difícil,  senão impossível 
façanha resistir de beijar Elizabeth em todas as oportunidades disponíveis. A mudança rápida 
de sua desesperança anterior para sua felicidade presente era inebriante. Ele recusou-se a 
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pensar sobre a noite de núpcias de amanhã, para que o restante de seu domínio sobre si 
mesmo  não corresse perigo. 

Em  seus  esforços  para  evitar  pensar  em  Elizabeth  e  quartos,  no  entanto,  ele  tinha 
esquecido de planejar com antecedência o momento em que eles iriam se retirar para a 
noite. Georgiana pareceu ser a primeira a reconhecer o embaraço, mas como a anfitriã, ela 
não poderia se retirar primeiro. Seria rude para Darcy permitir que Elizabeth caminhasse para 
o seu quarto sozinha, especialmente porque era ao lado do dele. 

Elizabeth permitiu que Darcy a conduzisse através de uma sala de estar privada para um 
grande quarto decorado em tons de azul. Uma criada estava no canto, claramente à espera 
dela. Ela explorou o quarto rapidamente, quase incapaz de acreditar que ela ficaria em tanta 
elegância. Correndo o dedo ao longo da borda esculpida da penteadeira, ela sorriu para 
Darcy.

"Eu espero que você fique confortável aqui," disse ele, parado rigidamente do lado de fora 
da porta.

"Como eu poderia ficar de outra maneira? É realmente lindo. "
"Azul era a cor favorita da minha mãe, mas é claro que você pode preferir redecorá-lo." Ele 

parecia de alguma forma maior naquele cenário.
Elizabeth sobressaltou-se. Ela tinha presumido que era um quarto de hóspedes. A boca 

dela ficou seca com a idéia de que amanhã à noite ele estaria vindo até ela ali, e seus seios 
ansiavam pelo toque dele. Seu instinto era correr para braços dele, mas ela sabia que não 
podia  obedecê-lo.  "Me  lembra  o  céu  em  um  dia  de  verão."  Ou  talvez  fosse  o  calor 
queimando dentro dela que a fez pensar no verão. Como era para ela dizer boa noite para 
ele? 

"Meu quarto fica no outro lado." Ele apontou para uma outra porta fora da sala de estar. 
"Se você precisar de alguma coisa, apenas toque o sino e um dos criados virá." 

Ela se aproximou dele e tomou sua mão. "Você é muito gentil."
Ele puxou-a para o lado, fora da vista da criada. "Elizabeth, quando a sua criada partir, eu 

quero que você tranque a porta."
Ela  tocou  os  lábios  dele  com  um  dedo  que  tremia  ligeiramente.  "Eu  não  tenho 

preocupações."
Ele respirou profundamente. "Eu não te disse que você me tenta muito além da razão? Há 

somente  um  tanto  que  um  homem  pode  suportar,  não  importa  quão  boas  são  suas 
intenções."

Ela ficou na ponta dos pés e roçou os lábios contra os dele demoradamente. "Eu vou 
desejá-lo boa noite, então."

"Danem-se os empregados," ele murmurou. Ele puxou-a em seus braços, beijando-a com 
tanta profundidade que Elizabeth sentiu os joelhos ficarem fracos. A língua dele dançava com 
o dela, enviando um choque de desejo direto para seus lugares mais secretos. O beijo durou 
apenas  um  minuto,  embora  pudesse  ter  sido  uma  hora  e  ainda  assim  não  teria  sido 
suficiente. 

Darcy, respirando pesadamente, tomou diversos passos para trás. Se ele não deixasse ela ir 
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neste instante,  ele  iria  arrastá-la  para seu quarto e  fazê-la  sua em todos os sentidos.  A 
imagem de Elizabeth na cama dele, cada centímetro dela exposta para sua visão, o rosto dela 
entorpecido de desejo, seu cabelo espalhado por todo o travesseiro foi quase a ruína dele. 
Ele cerrou os punhos e fez uma reverência adequada para ela.

Ele mal podia suportar quando a porta se fechou atrás dela. Uma barreira tão permeável, 
apenas uma porta, mas ela devia permanecer. Ele deveria ser grato que Elizabeth estava aqui 
e seria dele amanhã. Suas entranhas ansiavam dolorosamente com a necessidade.

Ele rangeu os dentes quando se virou para o seu quarto. Ele permitiu que seu valete o 
ajudasse na remoção de seu casaco e botas,  mas depois o dispensou. Sua condição era 
evidente demais em suas calças apertadas sem se expor ainda mais. Ele atirou-se em sua 
poltrona favorita e ficou olhando para o fogo, tentando forçar-se a pensar em qualquer coisa 
senão em Elizabeth a apenas um quarto de distância, no quarto que ele sempre sonhou que 
seria dela. 

Então ele riu de repente. Seus sofrimentos agora, tais como eram, não eram nada ao que 
ele sentia há apenas algumas horas antes, acreditando que Elizabeth havia fugido com outro 
homem,  e  que  ele  nunca  iria  vê-la  novamente.  Ter  tido  suas  esperanças  levantadas  em 
Hertfordshire, apenas para tê-las demolidas, deixando-o pior do que antes. Agora Elizabeth 
era dele, e ela seria sua esposa em questão de horas. Elizabeth, sua doce, bela Elizabeth. E 
tudo que ele precisava fazer era enfrentar uma noite de desejo frustrado! 

Ele teve que admitir que era um desejo muito frustrado. Ter tido seus sonhos de Elizabeth 
roubados  tantas  vezes  antes,  parte  dele  não  podia  acreditar  que  não  iria  acontecer 
novamente. Mas ele não se deixaria pensar dessa forma. Em vez disso, ele se lembrou de 
como ela havia beijado-o. 

Ele se serviu de um copo generoso de conhaque e pegou o livro que estava lendo, mas 
então ele o colocou de lado não lido. Ele não poderia absorver sequer uma palavra. Em vez 
disso,  ele  se  inclinou para trás  e  tomou um gole  de conhaque,  olhando para o fogo e 
pensando em Elizabeth

Ele deve ter adormecido. Ele estava tendo o sonho mais maravilhoso. Elizabeth, vestindo 
nada mais do que uma camisola que não fazia nada para disfarçar a sua forma, seus cachos 
caindo soltos sobre os ombros, inclinou-se sobre ele, a mão em seu pulso. Ele respirou fundo 
sua  fragrância  de  lavanda  e  feminilidade  que  flutuava  sobre  ele.  Estranho,  ele  não  se 
lembrava de sonhar com cheiros no passado.

De repente ele estava acordado. Não era um sonho. Era a verdadeira Elizabeth, mais linda 
e desejável do que nunca. Automaticamente, ele desviou os olhos dela, então um momento 
depois os desviou de volta. Se o céu iria enviá-lo uma oportunidade para apreciar a vista de 
Elizabeth em uma fina camisola, ele iria apreciar cada segundo dela.

"Há alguma coisa errada?" ele conseguiu dizer.
"Só que eu senti sua falta, e você adormeceu em sua cadeira. E você não trancou a sua 

porta. " 
"Você não deveria estar aqui."
"Assim dizem todos. Mas estes últimos quinze dias foram terríveis para mim, não sabendo 
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o que havia acontecido com você ou porque você não tinha vindo atrás de mim, e me 
perguntando se você tinha mudado seu coração. Agora que estou finalmente aqui, eu não 
acho que posso suportar ficar separada de você. " 

Um fato conseguiu penetrar em sua mente sonolenta:  Elizabeth precisava de conforto. 
Como se fosse a coisa mais natural do mundo para fazer, ele puxou-a para o seu colo e 
segurou sua forma suave e complacente contra ele. Quando ela deitou a cabeça no ombro 
dele, ele achava que a vida nunca poderia ser mais doce do que era naquele momento. "Eu 
estava sentindo sua falta também," ele confessou.

"Você sabe, enquanto eu estava trancada naquele quarto por duas semanas com nada 
além de uma Bíblia para ler, passei horas apenas sonhando em estar com você?" 

"Eu não posso dizer que lamento ouvir isso. Você não pode saber quantas vezes eu sentei 
no quarto que agora é seu, lamentando que você nunca iria estar lá em seu lugar de direito.”

"Meu lugar de direito?" Ela brincou. "Você é um cavalheiro de opiniões firmes, eu vejo." 
"Para mim, não para você. Você sempre foi livre para tomar suas próprias decisões, mas 

desde que te conheci, eu nunca fui capaz de imaginar outra mulher como meu amor. Você 
estava sempre aqui comigo, em meu coração."

"Você não ouvirá nenhuma queixa de mim neste respeito,  senhor." Elizabeth colocou a 
mão aberta contra o peito dele. 

"Você não precisa me chamar de senhor, Elizabeth," disse ele ternamente.
"Devo chamá-lo de Fitzwilliam, então?"
"Eu gostaria que isso." De fato, ele gostava tanto que ele não pode resistir de levantar o 

queixo e beijá-la,  primeiro roçando seus lábios com os dela,  então,  descobrindo-se com 
necessidade de mais, aprofundando o beijo, sua língua encontrando a dela em uma dança 
antiga que enviou um fogo profundo em sua virilha.  A resposta dela foi  tudo o que ele 
poderia desejar, toda a paixão que ele sempre sentiu em Elizabeth vindo à vida enquanto ela 
enredava os dedos nos cabelos dele. Ele saboreou o doce sabor dela e a suavidade quente 
de seus lábios. Disse a si mesmo que seria apenas por mais um minuto, e então ele iria parar. 
Apenas um minuto mais. Apenas mais um. 

Então ele sentiu a mão de Elizabeth levemente explorando seu peito, as pontas dos dedos 
tentativamente tocando a pele exposta embaixo de seu pescoço revelado pela camisa aberta. 
Bom Deus, quanto mais ele poderia desejá-la? Ele esforçou-se para segurá-la mais perto, o 
que era uma opção melhor do que permitir que as próprias mãos explorassem o corpo dela, 
porque se ele começasse a fazer isso, ele nunca poderia ser capaz de parar. Mas quando as 
pontas  dos  dedos  dela  dispersaram-se  por  baixo  do  colarinho  de  sua  camisa,  ele  foi 
dominado  por  uma  onda  de  desejo  que  o  fez  pressionar-se  contra  ela  em  desejo 
desesperado. Apenas um minuto mais!

De  alguma  forma ele  encontrou  a  força  para  tirar  sua  boca  da  dela.  Sua  respiração 
irregular, ele disse, "Elizabeth, sou apenas humano. Devemos parar com isso."

Ela mordiscou o lóbulo da orelha dele. "Por quê?"
Como  ele  poderia  pensar,  enquanto  ela  estava  despertando  cada  centímetro  de  seu 

corpo? "Porque nós não somos casados ainda."
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"E isso, meu amor, é precisamente por isso que não devemos parar." Os lábios dela se 
moviam ao longo da pele sensível de seu pescoço, fazendo-o gemer. Bom Deus, ela havia de 
alguma  forma   tido  lições  de  como torturar  um homem,  ou  era  simplesmente  talento 
natural? 

O  sangue  quente  correndo  através  de  seu  corpo  tornou  impossível  que  ele  a 
compreendesse. Ou talvez fosse apenas o seu pensamento desejoso que ela poderia estar 
dizendo a ele para não parar, mas isso não podia ser verdade. "Não parar?"ele conseguiu 
dizer.

Ela se afastou apenas o suficiente que pudesse olhar em seus olhos. "Uma vez eu me 
ofereci a você em troca de sua ajuda. Amanhã à noite eu serei sua esposa, e será meu dever 
aceitar as suas atenções. Esta noite é o único momento em que eu posso vir livremente para 
você sem nenhum motivo, apenas porque eu amo você, confio em você, e gostaria de estar 
com você. E é por isso que estou aqui. " 

"Elizabeth," disse ele, profundamente comovido. "Você me honra. Mas é minha esperança 
que  dever nunca será a razão de você se dar para mim."

Um canto da boca dela contorceu-se. "Não apenas dever, ou até mesmo primeiramente, é 
claro. É apenas o conhecimento de que existe o dever que o torna menos de uma escolha 
livre. Depois de tudo que passamos, eu quero que você não tenha dúvidas de que estou 
vindo para você livremente." Com estas palavras, ela arqueou-se contra ele e enroscou os 
braços em volta de seu pescoço. 

A maciez dos seios dela pressionados contra ele tirou qualquer pensamento racional de 
sua mente. Sua mão, viajando para tocar a carne tenra, fez a descoberta surpreendente de 
que ela não estava usando nada por baixo de sua camisola. Ele poderia ter ainda conseguido 
afirmar o controle sobre si  mesmo, mas nesse ponto Elizabeth gemeu involuntariamente, 
seus olhos se fechando com prazer ao  toque dele.

De repente ele não conseguia lembrar por que havia qualquer decisão a ser tomada. Nada 
poderia ser mais certo ou mais natural do que ele amar e dar prazer à mulher em seus 
braços, para fazê-la sua em todos os sentidos, para se certificar que nada senão a morte 
poderia  separá-los  novamente.  "Ah,  Elizabeth,  minha  querida,  adorável  Elizabeth,"  ele 
murmurou. Em um movimento rápido, ele se levantou com sua carga tentadora em seus 
braços.

Elizabeth sentiu-se sendo gentilmente colocada na cama dele,  mal consciente de nada 
além dos olhos escuros de paixão de Darcy e as sensações surpreendentes correndo através 
dela. Seu corpo ansiava por ele, mas em vez de se juntar à ela, ele parou sobre ela e arrastou 
seu dedo pela lateral do rosto dela, depois no pescoço, parecendo deixar um caminho de 
fogo em seu rastro. Quando ele chegou ao entalhe sensível na base de sua garganta, ela se 
esforçou para cima em um desejo por mais. 

O sorriso de Darcy era incandescente quando ele  se sentou ao lado dela,  suas mãos 
movendo para desatar as fitas da camisola dela. Elizabeth engoliu em seco quando sentiu os 
lábios dele roçando junto com as mãos, empurrando o fino linho até que a metade superior 
dela estava exposta. Ela gemeu quando as mãos dele tocaram seus seios, ansiosa por mais 
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do prazer que ele lhe dera na margem do rio, mas foi a boca dele, não os dedos,  que 
encontrou seus pontos mais sensíveis, sugando e provocando com sua língua até que um 
forte  desejo  a  atravessou,  parecendo  levar  diretamente  para  o  seu  ventre  e  entre  suas 
pernas. Então a mão dele estava abaixando sua camisola, ao longo de seus tornozelos e 
passado seus joelhos até ela sentiu o ar frio tocar o calor de suas coxas. A boca dele ainda 
em posse de seu seio, a mão de Darcy atingiu seus lugares mais secretos com um toque 
irresistível  que só a fez desejar  mais.  Ela entrelaçou as mãos no cabelo dele novamente, 
segurando-o  firmemente  contra  ela  como  se  fosse  sua  única  esperança.  Quando  ele 
finalmente começou a explorar sua umidade, ela se contorcia em agonia da necessidade de 
algo que ela não poderia nem mesmo definir. Sua necessidade ameaçava consumi-la quando 
choques  intensos  de  prazer  passaram  por  dela,  aumentando  e  aumentando  até  que 
finalmente ela explodiu em uma fonte de êxtase, seu corpo tremendo incontrolavelmente. 

Quando ela finalmente voltou a si mesma, uma lassidão surpreendente consumindo-a, ela 
o encontrou olhando em seus olhos, os dedos dele ainda tocando-a intimamente.

"Ah, minha Elizabeth," ele sussurrou. "Minha querida, bela Elizabeth." Ele se endireitou e 
tirou a camisa.

Elizabeth estava tão fascinada com a visão do torso musculoso dele que ela nem percebeu 
que as calças dele tinham seguido sua camisa até que ele moveu-se para cobri-la com seu 
corpo, pressionando-se com força contra a parte dela que ainda estava latejante de sua 
ministrações  anteriores.  Instintivamente  ela  abriu  as  pernas  para  fazer   espaço para  ele, 
mesmo quando a sensação incrivelmente íntima da pele quente dele pressionada contra seus 
seios a fez arfar. 

Então ela sentiu seu lugares secretos se esticando, fazendo espaço enquanto a dureza dele 
se pressionava para dentro dela, reivindicando-a no mais primitivo dos sentidos. Ela poderia 
dizer quando ele atingiu a resistência, e se preparou para a dor que ela sabia que estava por 
vir. Mas ele a distraiu beijando-a tentativamente e murmurando palavras de amor, de modo 
que ele foi capaz de mergulhar dentro dela, e a dor aguda estava acabada quase antes de 
ter começado. Ela sentiu-se completa como nunca tinha sido antes, e sabia que ela estava 
agora para sempre ligada à ele.

Ele começou a se mover dentro da umidade dela, muito lentamente no início, e depois em 
um ritmo que parecia tão natural para ela quanto seu batimento cardíaco. Para seu espanto, 
o sentido de necessidade retornou mais forte do que ela havia conhecido antes, enrolando e 
retorcendo-se  dentro dela  até  alcançar  uma urgência  quase insuportável.  Ela apertou as 
pernas em torno dele,  puxando-o ainda mais fundo dentro dela,  buscando tornar-se um 
corpo só com ele. Então ele jogou a cabeça para trás, um grito gutural de triunfo emergindo 
em  sua  garganta,  quando  ele  mais  uma  vez  mergulhou  dentro  dela,  e  dessa  vez  ela 
convulsionou em torno dele enquanto sucumbia totalmente ao prazer. 

Darcy mudou seu peso até que ele se deitou ao lado dela, suas pernas ainda entrelaçadas 
com as dela. Ele descansou a cabeça contra a sedosidade do cabelo dela que se espalhava 
pelo travesseiro, justo como ele tantas vezes havia sonhado. Ele abraçou-a, valorizando cada 
momento, se perguntando se a vida poderia ser melhor do que era agora. Ele não queria 
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soltar Elizabeth  de seus braços jamais.
Eventualmente, ela se mexeu, e disse: "Devo voltar para o meu quarto em breve."
"Deve  mesmo?"  disse  ele  com um leve  sorriso.  Ele  já  estava  começando  a  desejá-la 

novamente.
"Sim, eu devo," disse ela maliciosamente. "Eu não quero ser encontrada aqui de manhã, e 

eu devo dormir. No caso de você não ter ouvido, eu vou me casar amanhã e precisarei do 
meu descanso."

Ele riu baixo em sua garganta. "Suponho que não posso argumentar com este raciocínio." 
Especialmente porque ele suspeitava que ela não tinha dormido muito na noite anterior, se é 
que havia dormido. Uma onda de ternura tomou conta dele. Cuidar dela devia vir primeiro. 
Ela já tinha dado à ele seu presente mais precioso, e ele não devia ser ganancioso.

Ele  não  discutiu  quando  ela  amarrou  as  fitas  de  sua  camisola,  apenas  a  beijou 
carinhosamente  enquanto  ela  se  preparava  para  sair.  Quando  a  mão  dela  estava  na 
maçaneta da porta, ele disse, "Elizabeth?" 

Ela lhe deu um sorriso luminoso. "Sim?"
Ele veio ficar ao lado dela e torceu uma mecha dos cabelos dela nos  dedos. "Você deve 

me permitir dizê-la quão ardentemente eu admiro e amo você. E você deve permitir-me 
dizê-la isso com frequência."

Ela colocou os braços ao redor dele em um abraço breve. "Se você continuar nessa linha 
posso não ser capaz de sair!" 

"Você descobriu o meu plano," ele brincou. "Durma bem, minha preciosa Elizabeth." Ele 
observou quando ela deslizou através da sala de estar e entrou em seu quarto. O próprio 
quarto dele parecia notavelmente vazio.

Elizabeth acordou com uma mão no ombro dela, sem saber a princípio onde ela estava. O 
quarto  estava  completamente  escuro,  exceto  pelas  brasas  na  lareira.  Em  seguida,  ela 
reconheceu a presença ao seu lado,  e  lembrou os muitos  eventos do dia  – e da noite. 
"Fitzwilliam?"

Ele pôs a mão na bochecha dela. "Eu pensei que tinha te avisado para trancar a porta," ele 
disse levemente.

Ela deu um sorriso malicioso. "Eu pensei que não seria mais necessário."
A mão dele começou a se mover, acariciando primeiro o rosto dela, então o pescoço, em 

seguida, viajando para baixo para capturar o seio dela em sua mão. "Agora é minha vez de 
dizer que eu descobri que não podia suportar ficar separado de você, mesmo por estas 
poucas horas. Assim como você veio à mim, agora eu estou vindo até você."

Com seu corpo já está começando a desejar pelo dele, Elizabeth mal conseguia se lembrar 
por que ela havia retornado ao seu quarto em primeiro lugar. Esta era a forma como devia 
ser, e como  sempre deveria ter sido entre os dois. Ela estendeu os braços para ele como se 
fosse a coisa mais natural  do mundo - como talvez fosse - e ele  entrou neles com um 
caloroso senso de pertencimento e amor profundo.
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