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Capítulo Um

A chuva escorreu pela aba do seu chapéu para as calças quando ele se inclinou em um joelho 
para examinar o eixo quebrado de sua carruagem. Eles estavam atolados na lama, uma roda 
tinha sido torcida e havia um galho encravado entre seus raios e a outra desmoronou sob o peso 
agora desequilibrado. Ele esperava que fosse um estrago que poderia ser amarrado por tempo 
suficiente para levá-los até uma estação de transporte, mas era um tipo de rachadura profunda 
que cobria quase todo o comprimento do eixo e ameaçava a destruir a carruagem.
"Temos  de  descarregar  rapidamente,"  gritou  Darcy,  para  ser  ouvido  sobre  a  chuva.  Ele 
endireitou-se e apertou seu casaco sobre os ombros.  "Eu não sei por quanto tempo ela vai  
suportar a tensão." Eles lutaram para remover os baús sem perturbar o equilíbrio e os levaram 
para o lado da estrada, escondendo-os debaixo de alguns arbustos. Lá, Darcy removeu os itens 
que ele considerava mais valiosos e os escondeu nele o melhor que pôde. Ele então se inclinou 
para recolher galhos e folhas o suficiente para esconder seus pertences e correu de volta para 
ajudar James com os cavalos.
Era um dia extraordinariamente frio para meados de outubro ou ele teria deixado James para 
proteger a carruagem e os seus bens, enquanto ele levava um dos cavalos e procurava ajuda.  
Mas estava muito frio para um homem ficar exposto ao clima por muito tempo, e acrescentar 
seu peso a carruagem estava obviamente fora de questão. Além disso, ele não tinha idéia de 
quanto  tempo  levaria  para  ele  encontrar  seu  caminho  de  volta.  Talvez  eles  voltariam  para 
encontrar a carruagem roubada ou destruída por saqueadores, mas não havia nada a ser feito, 
pois eles tinham de encontrar abrigo e um operário para substituir o eixo. O pior de tudo era 
que, sem uma sela, ele não teria lugar para armazenar os documentos importantes que estava 
carregando. Por enquanto, ele colocou-os entre o seu peito e sua camisa de linho para protegê-
los do resto de suas roupas que já haviam sido encharcadas. 

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

"Está  me  dizendo  que  não  há  nenhuma  carruagem  disponível  para  alugar?"  disse  Darcy, 
incrédulo.  
"Sinto muito senhor, mas a última delas saiu mais cedo esta manhã. Eu espero que alguma volte 
mais no final da tarde ou à noite, embora eu não possa dar-lhe um horário específico, é claro. 
Amanhã de manhã terá a sua escolha de carruagens, Senhor, mas no momento eu temo que não 
tenho nenhuma para lhe oferecer."
"Você não entende," disse Darcy, passando os dedos pelos cabelos úmidos, "É muito importante 
que eu chegue em Londres hoje à noite, não importa a hora. Não há nenhuma pessoa local que 
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possa  me  alugar  -  ou até  mesmo vender-me uma carruagem? Estou  preparado para  pagar 
generosamente!" 
"Nenhuma  das  nossas  pessoas  simples  possui  suas  próprias  carruagens,  Senhor.  Há  uma 
abundância de carruagens abertas, mas essas não vão servir com este tempo. Posso fazer uma 
sugestão? A carruagem do correio deve passar aqui em menos de uma hora e se houver um 
assento de sobra, o senhor estará em Londres em menos de seis horas. Eu sei que não é o que  
está acostumado.... Mas pode ser a melhor solução para seu dilema, Senhor. "
' As suas maneiras me convenceram da sua arrogância,sua presunção" Mais uma vez, as palavras 
dela  ecoaram  em  sua  consciência.  Ela  estava  certa  mais  uma  vez!  Ele  nunca  tinha  sequer 
considerado viajar pela carruagem do correio, tendo sempre pensado inferior à ele compartilhar 
uma carruagem com cinco estranhos. Só Deus sabia que tipo de pessoas poderia encontrar! A 
própria  idéia  de  passar  seis  horas  trancado em uma carruagem entupida  com camponeses 
grosseiros e mal-cheirosos sempre  o revoltava. Bem, ele não podia se dar ao luxo de ser tão  
altivo e exigente agora, ele estava desesperado para chegar à cidade.
"Sim, eu acho que é uma excelente sugestão, Senhor. Acha que é possível contratar uma dessas 
carruagens abertas para buscar meus baús na estrada? Eu acredito que é a menos de quinze 
minutos daqui e então talvez eu teria tempo de vestir algumas roupas secas antes da chegada 
da carruagem do correio."
"Sim, certamente. Se o seu motorista acompanhar meu filho, ele deve ter suas coisas aqui em 
breve." 

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

Tendo dado à James instruções específicas e o dinheiro para as despesas, ele viu que seus baús e 
se preparou para entrar na carruagem. Tinha havido um último assento disponível e ele tinha 
certeza de que essas boas pessoas, quem quer que fossem, estariam menos do que felizes em 
tê-lo adicionado ao seu desconforto. Ele temperou a si mesmo pela reação deles.
Abaixando  a  cabeça  para  entrar,  seus  olhos  primeiro  caíram  sobre  um  par  de  sapatos 
engraxados, pertencentes a um bem vestido senhor idoso que o cumprimentou com um sorriso 
e um aceno de cabeça. A senhora ao lado dele,  com os cabelos grisalhos dobrados em seu 
chapéu,  tinha  sua  mão  carinhosamente  enfiada  na  curva  do  braço  dele.  Ela  também 
cumprimentou-o  com um sorriso,  suas  gordas  bochechas  com covinhas  e  olhos  brilhantes,  
sugerindo uma disposição amigável.
"Bom dia, bom dia," murmurou Darcy. "Obrigado por me permitir compartilhar sua carruagem 
para a cidade, eu sinto muito estar apertando-os ainda mais," disse ele, abaixando-se no banco, 
mantendo os braços firmemente ao seu lado em uma tentativa de tornar-se tão pequeno quanto 
possível. Ele se inclinou para trás e levantou os olhos para reconhecer os passageiros de frente 
para ele. Um lampejo de âmbar chamou sua atenção quando ele primeiro acenou para a jovem 
diante dele, então a senhora idosa ao lado dela e....  Ela tinha virado o rosto para a janela, o 
chapéu âmbar  com a borda de pregas tão familiar  para ele  quanto qualquer  artigo de sua 
própria roupa.
Elizabeth! Seu coração parou de bater. Ele estava exultante e arrasado no mesmo instante. Ela 
não iria encará-lo - não poderia obviamente olhar para ele. Bem, como ele poderia culpá-la? O 
próprio pensamento de Hunsford o fazia fisicamente doente. Ele virou os olhos para a chuva 
pela janela, escondendo o pânico que ele tinha certeza agora mostrava-se em seu rosto.
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"Mr. Darcy," ela sussurrou. Seus olhos voaram de volta para ver os lábios dela enquanto ela o 
reconhecia. Seria possível que ela estava pálida e corada tudo de uma vez?
Ele balançou a cabeça, sorrindo fracamente e retornou a saudação. "Miss Bennet, como é bom 
vê-la novamente," ele disse sem pensar. Ele não queria ficar olhando-a fixamente, mas ele não 
podia desviar o olhar do rosto precioso dela.
Os olhos dela corriam aqui e ali, sem saber onde se concentrar. Sua boca se abriu para tomar 
uma respiração curta, superficial, depois fechou novamente, seus lábios tremendo ligeiramente. 
Uma agitação tão lamentável! E ele era a causa! No entanto, como sempre, as boas maneiras 
dela haviam prevalecido sobre sua angústia e ela cumprimentou-o com civilidade. "se tivesse se  
comportado de um modo mais cavalheiresco." As palavras o inundaram, dolorosamente seguida 
por suas próprias. "Eu vejo tão pouca beleza..." Seu coração alojou-se em sua garganta.
"O senhor  se  lembra  da  Sra.  Long?"  ela  perguntou  às  pressas,  com os  olhos  instando-o  a 
reconhecer a senhora sentada ao lado dela.
"Oh  sim,  claro!  Perdoe-me  Sra.  Long.  Como  vai?"  Ele  disse  rapidamente,  obviamente 
envergonhado por não ter reconhecido ela. Ele deu um olhar grato para Elizabeth e, em seguida, 
olhou para baixo, inquieto. Meu Deus, esta vai ser uma longa viagem!
Com tudo o que estava em jogo no momento, a presença de Elizabeth era uma distração que ele 
mal podia se dar ao luxo, ... e a única coisa que ele mais queria no mundo. Ele tinha muitas vezes  
se desesperado com a possibilidade de nunca mais vê-la novamente, sem nunca ter a chance de 
se redimir aos olhos dela, ou pelo menos, de oferecê-la um pedido de desculpas muito sincero. E 
aqui estava ela, de repente diante dele, e obviamente angustiada com a perspectiva de ter que 
passar muitas horas em sua companhia. Ele não estava menos desconfortável. Como no mundo 
ele seria capaz de pensar com clareza o suficiente para planejar a sua estratégia? Ele estaria indo 
para a reunião de amanhã sozinho, completamente despreparado e vulnerável - completamente 
indefeso. Ele tinha que encontrar tempo para concentrar-se nos papéis! Tanto dependia disso.
"Bem, que bom que velhos conhecidos se encontrem ao viajar pelo correio," disse o cavalheiro 
sentado ao lado dele. “Eu sempre digo que você conhece as pessoas mais simpáticas nessas 
viagens. Você vê, senhor, você não está nos apertando! Está adicionando a alegria do nosso 
pequeno grupo  aqui. Querida Miss Bennet estava justamente  a entreter-nos com contos de 
suas aventuras em Derbyshire neste verão. Não estava, minha querida?"
Elizabeth ficou vermelha. Ela deu um pequeno suspiro, virou-se para a janela, então de volta, e  
tentou sorrir.
"Agora a senhorita estava nos contando de Blenheim e dos topiários nos jardins de lá."
Elizabeth esperava levar a conversa para longe de suas férias no norte, mas ela podia ver o olhar  
espantado no rosto dele e sabia que era tarde demais!
"Eu não sabia que tinha passado um tempo em Derbyshire neste verão, Miss Bennet. Estava no 
seu caminho para os lagos?"
"Eu... eu... quer dizer, nós não chegamos tão longe quanto os lagos, Sr. Darcy."
"Onde você ficou - Isto é, se não estou sendo muito curioso?" Seu coração doía pensar que ela 
tinha estado tão perto.
"Nós ficamos em Lambton,  Senhor. É a cidade da infância da  minha tia e ela tinha muitos  
amigos para visitar lá. É verdadeiramente uma bela cidade," acrescentou ela, esperando que a 
plenitude de sua resposta o impediria de perguntar mais.
"E vocês não visitaram Pemberley? Ele perguntou imediatamente, seus olhos escuros piscando 
com surpresa. "É apenas a cinco milhas de distância!"
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Ela respirou fundo para acalmar-se antes de responder. Que humilhante admitir que ela tinha ido 
à  casa dele para se embasbacar com seus belos móveis e admirar a magnificência de seus 
campos. O que ele iria pensar dela? Ela pensou-se poupada desta humilhação, tendo visitado 
apenas  um dia  antes  da  chegada  dele,  e  agora  ele  estava  para  saber  disso  desta  maneira 
horrível. Ela sabia desde o início que foi um erro ter ido!
"Sim nós fomos," disse ela simplesmente e olhou para as luvas em seu colo.
Todos ficaram em silêncio, como se fosse entendido que algo significativo tinha acabado de ser 
dito. Darcy apertou seu punho aos lábios e olhou para fora da janela. O som de sua respiração 
encheu a carruagem.
"É  uma  pena  que  eu  não  estava  ciente  da  sua  visita,"  disse  ele,  de  repente,  tentando 
desesperadamente não soar magoado.
"Eu acredito que sua governanta disse que o senhor estava retornando no dia seguinte," disse 
ela em voz baixa. O queixo  dele caiu involuntariamente e ele olhou para ela de boca aberta por  
um momento antes de recobrar-se e virar o rosto para a chuva.
"Isso mesmo," disse a Sra. Long, "Pemberley é o nome de sua propriedade, não é, Sr. Darcy?" 
Ele realmente não tinha ouvido ela falar, pois nos seus pensamentos, ele e Elizabeth eram agora 
as únicas duas pessoas na carruagem. "Espero que Pemberley tenha causado uma impressão 
favorável," disse ele, agora olhando diretamente para ela.
Uma impressão favorável? Como ela desejava que ela pudesse lhe dizer a verdade! Pemberley 
tinha destruído o que quer que havia sobrado de suas opiniões arrogantes sobre seu próprio 
bom senso, ou melhor, até mesmo o caráter dela! A carta dele tinha obrigado-a a examinar seu 
próprio  comportamento  preconceituoso  e  vingativo,  bem  como  o  impacto  negativo  que  a 
conduta da sua família tinha na sociedade, pois até então ela tinha estado alegremente alheia a  
ambos,  pensando-se  superior  em  modos  e  compreensão.  Mas,  então,  estar  em  Pemberley 
apenas confirmou o quanto ela tinha julgado-o mal.
Não foi a grandeza ou a opulência da casa, mas a atmosfera acolhedora e agradável criada lá,  
que tinha impressionado-a.  Foi  a  simplicidade elegante do mobiliário confortável,  que eram 
obviamente habitados, o jardineiro alegre que falou tão apreciativamente de um mestre que 
confiava  nele  e  permitiu-lhe  a  liberdade  de  experimentar,  a  governanta  que  claramente 
respeitava e admirava ele, tendo por ele a mais alta consideração!
Mas tinha sido o retrato dele, as sombras sobre seus olhos, que mais uma vez a lembrou de seu  
olhar taciturno que havia estado cheio de admiração e desejo, não desdém. Como ela tinha sido 
cega! Quão estúpida e insensível! Ela tinha sido atraída por ele desde o início, e permitiu que um 
comentário negativo tornasse aquela atração em ódio deliberado. O que o seu orgulho ferido 
havia atingido senão roubá-la de tudo que poderia tê-la feito realmente feliz? Ela o amava! Ela  
sabia disso agora tão dolorosamente. Aquela atração básica, que tinha feito o insulto dele ainda 
mais doloroso, não havia diminuído e que tinha sido alimentada pelas guerras verbais deles. Eles 
haviam estado cortejando através  de desafio,  sarcasmo e insinuações.  Se ela  tivesse  estado 
verdadeiramente ciente disso! Agora ela tinha certeza de que ela havia ganhado o prêmio de 
arrogância e perdeu tudo o mais!
"É uma casa acolhedora e maravilhosa," disse ela, olhando-o atentamente. "O senhor tem toda a 
razão de ter muito orgulho dela, Sr. Darcy."
Era a última coisa no mundo que ele esperava que ela dissesse! "Obrigado, Miss Bennet," foi  
tudo o que ele conseguiu dizer.
Uma casa acolhedora e maravilhosa? Ele tinha ouvido-a corretamente? Muito boa, muito bem 
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situada,  grande  ou  elegante  eras  as  frases  que  ele  tinha  vindo  a  esperar.  Mas  uma  casa  
acolhedora e maravilhosa? É assim que ela via Pemberley, como uma casa - uma casa acolhedora 
e  maravilhosa?  Ele  deu  à  ela  um  olhar  interrogativo.  O  que  você  está  tentando  me  dizer,  
Elizabeth?  Mas ela tinha desviado o olhar novamente e ele ficou a se perguntar see os outros 
não tinham sido surpreendidos pelo som de seu coração batendo forte.

Capítulo Dois

Elizabeth fechou os olhos por um momento. Ela nunca esperava isso, e não teria sido capaz de 
se preparar para isso se ela tivesse. Embora ela pensasse nele constantemente, ela não tinha 
acreditado que seus caminhos se cruzariam novamente, muito menos em uma carruagem indo 
para Londres. Ela havia passado os últimos seis meses revivendo suas conversas, revirando cada 
palavra e frase repetidas vezes em sua mente.  Suas reações à ele haviam sido razoáveis  ou 
pateticamente  defensivas?  Como  a  conversa  teria  ido  se  ela  tivesse  respondido  de  forma 
diferente? E teria uma conversa, um pouco mais amável levardo a outra? Ela estava tão cansada  
de suas próprias recriminações, e ainda assim ela continuava da mesma forma.
As únicas questões em que ela se sentia razoavelmente justificadas eram a respeito de Jane... e,  
claro, a forma da proposta dele. Mas mesmo ali, ela podia ver que ele não estava totalmente  
errado. Jane era certamente reservada em sua maneira, e sendo dedicado à felicidade de seu 
amigo,  ele  poderia  facilmente  ter  interpretado mal  o  comportamento  tímido dela.  E  se  ele 
tivesse simplesmente informado seu amigo de suas preocupações e lhe permitido chegar a suas 
próprias conclusões, ela poderia ter perdoado. Mas para expor os seus medos como um fato, e 
trabalhar ativamente para convencer seu amigo de sua validade, foi imperdoável! Ele não tinha o 
direito de interferir em uma questão tão delicada e pessoal!
A proposta também havia sido trágica! Se ela apenas tivesse sabido! Se ela tivesse tido alguma 
suspeita da afeição dele por ela, talvez  não teria ido tão mal. Ela certamente não teria aceito ele,  
mas talvez, se preparada, ela não teria sido tão cruel. Tinha sido impensado da parte dele dizer 
aquilo na época, mas as preocupações dele quanto às diferenças em sua riqueza e posição social 
eram inteiramente justificadas. Ela sabia que em seu coração que a diferença social entre eles era  
enorme e que ela não tinha nada para trazer ao casamento, além uma mãe desagradável e três 
irmãs  imaturas e bobas, as quais poderiam um dia depender dele. Que ele tinha tomado a 
decisão de fazer sua oferta era incrível! Certamente ele iria correr o risco de perder a afeição de 
alguns membros de sua família e a estima de muitos amigos e conhecidos de negócios. Ela 
poderia ter tomado a mesma decisão dolorosa? Isso não era a prova da profundidade do amor  
dele? E, em troca, ela havia o rejeitado tão brutalmente! Como ela poderia algum dia esperar  
que ele a perdoasse?
Do  seu  lado  da  carruagem,  Darcy  estava  inquieto  em seu  assento.  Ele  estava  atordoado  e 
confuso com tudo o que tinha sido tão de repente imposto à ele - a presença de Elizabeth, sua  
visita a Derbyshire e sua implicação de que ela via Pemberley como algo mais do que uma 
propriedade de luxo. Ele precisava de tempo para fazer sentido de tudo isso, pois ele não tinha 
nenhuma dúvida de que as palavras dela tinham sido cuidadosamente escolhidas. Seria possível 
que os sentimentos dela por ele haviam mudado? Desde que ele tinha colocado a carta nas 
mãos delas, ele tinha estado ansioso para saber que efeito teve sobre ela. Ele estava certo de  
que ela estava agora convencida da natureza enganosa de Wickham, mas ele se arrependia de 
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muito do que ele havia escrito e o tom amargo que ele tinha usado. Ele tinha tornado as coisas 
piores entre eles? Tinha seu ataque cruel  à  família dela só fortalecido seu ódio por ele?
Com os  olhos  de  Elizabeth  fechados,  toda a  conversa  na  carruagem parou  e  eles  viajaram 
silêncio por quase duas horas. Quando pararam para trocar os cavalos e refrescar-se, Darcy ficou 
surpreso  ao  descobrir  que  a  Sra.  Long  e  sua  sobrinha  estavam  terminando  sua  jornada  e 
deixando Elizabeth para continuar sozinha. O casal de idosos também, disse seu adeus, e agora 
eles esperavam uma família de quatro pessoas que haviam comprado os seus bilhetes no início 
do dia. Mas quando eles não chegaram no horário da partida, o condutor montou na carruagem 
e eles seguiram o caminho.

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

Elizabeth encontrou-se nervosa e defensiva com vergonha, embora Darcy não tivesse dito uma 
palavra. Certamente ele estava pensando como era inadequado para ela estar viajando sozinha e 
quão negligentes seus pais deveriam ser para permitir que ela fazer isso! Sentado na diagonal 
dele,  ela  olhou  para  ele  nervosamente,  endireitando-se  em  um  estado  muito  agitado.
"Eu sei que a impropriedade da situação faz o senhor se sentir desconfortável, Sr. Darcy, mas lhe 
garanto que não é meu hábito viajar para Londres sozinha. Um problema familiar faz com que 
seja imperativo que eu chegue hoje e não havia outra alternativa."
Darcy riu, então ao ver os olhos dela se arregalarem, explicou rapidamente seu comportamento. 
"Perdoe-me  Miss  Bennet,  eu  estava  apenas  me  divertindo  com  a  semelhança  das  nossas 
situações. Minha carruagem foi danificada na estrada e como é imperativo que eu chegue a 
Londres esta noite, bem, eu não tinha outra alternativa senão tomar a carruagem do correio.  
Lamento que um problema familiar está solicitando esta visita a Londres, eu espero que não seja 
nada  muito  grave  ".
"Não, nada muito grave," disse ela, agora bastante embaraçada por ter começado esta conversa 
um tanto pessoal. Mas ela não queria que ele pensasse mal dela, e assim continuou a explicar.  
"Minha tia e meu tio, os três filhos e a criada deles, todos estão com um caso grave de gripe e  
não havia ninguém para cuidar deles..."
"Mas isso não coloca você em risco?" Perguntou ele, interrompendo-a no meio da frase.
"Oh, o período infeccioso já passou e Jane tem cuidado deles esta semana sem efeitos nocivos,  
exceto exaustão. Eu recebi uma carta dela esta manhã me implorando para vir e ajudá-la. E como 
Jane costuma admitir que uma tarefa é demais para ela lidar, deixei Longbourn imediatamente, a 
fim de pegar esse carruagem cedo. Meu pai não está nem mesmo ciente da minha partida e 
certamente irá ficar chateado comigo. Mas não havia mais nada a ser feito. Jane está desgastada 
e parece que não há ajuda para ser obtida."
"Por que diabos não?" Perguntou Darcy bruscamente.
"Compreensivelmente,  as  pessoas  têm receio  de  trabalhar  em uma casa  onde  há  doença  -  
especialmente quando o emprego oferecido é apenas temporário. Além disso, com a minha tia 
doente demais para treinar alguém, pode ser mais um fardo que uma ajuda. Mas espero que a  
minha vinda seja tudo o que é necessário até que todos estejam bem. Jane escreveu que meu tio 
deixou a sua cama ontem e foi para seu escritório por meio dia. Este é um bom sinal."
"Realmente é, Miss Bennet. E espero que até o momento que você chegar esta noite haverão 
mais boas notícias saudá-la," disse ele com um sentimento genuíno.
"Obrigado,"  ela  murmurou,  grato  que  ele  parecia  aceitar  a  sua  explicação  sem dúvidas  ou 
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reprovação. Ela baixou os olhos para as luvas no colo, colocando-as em suas mãos e para dentro 
das dobras de sua peliça.
"Espero que meus empregados tenha sido graciosos para com você e sua família enquanto 
estiveram visitando Pemberley," disse ele, na esperança de atraí-la novamente.
"Oh, sim! Muito graciosos e amáveis."
"Estou muito feliz em ouvir isso, Miss Bennet. Foi em agosto que você visitou?"
"Ora sim, nós realmente tínhamos planejado começar mais cedo, mas o negócio do meu tio 
retardadou nossas férias por quinze dias."
"Então você não viajou com seus pais e irmãs?"
"Não, Sr. Darcy, acompanhei o meu tio e tia Gardiner. Eles são meus parentes que vivem em 
Cheapside e quem agora vou visitar," disse ela enfaticamente.
"Você é obviamente muito próxima à eles," disse ele com uma pitada de inveja na voz," para 
passar férias com eles, e correr para cuidar deles quando estão doentes."
"Sim, nós gostamos muito uns dos outros. Eles são pessoas excepcionais."
"Cheapside é uma parte muito agradável da cidade. Tenho vários conhecidos de negócios que 
residem  lá.  Conhecendo  a  sua  propensão  para  sair,  tenho  certeza  que  você  está  bem 
familiarizada  com  Monument  Park.  Eles  recentemente  estenderam  o  caminho  para  abraçar 
completamente os três pequenos lagos lá."
Ela ficou surpresa ao ouvi-lo descrever o parque com tantos detalhes. Ela poderia acreditar que 
ele  seria  visto  passeando  em  Monument  Park?  Como  isso  poderia  ser  verdade  após  os 
sentimentos que ele expressou em Hunsford? A conversa,  porém calma e amável,  era muito 
angustiante, pois ela sabia que nada poderia vir disso. Ele não poderia amá-la ainda e mesmo se 
alguma faísca permanecesse, ele nunca faria uma segunda oferta. Como poderia ele correr o 
risco de humilhar-se novamente após o jeito que ela havia abusado dele! "...  Você é o último 
homem no mundo que eu jamais poderia me casar!" Ela não ousava nem mesmo conceber tal 
esperança e, certamente, essas conversas agradáveis seriam apenas outra fonte de dor para ela 
no futuro.
Ela estremeceu, e em seguida puxando mais perto a peliça sobre seu pescoço, disse: "Eu duvido 
que eu terei muito tempo para caminhadas nesta viagem, Sr. Darcy."
"Miss  Bennet,  você  está  com  frio!  Por  favor,  permita-me  ajudá-la  com  o  meu  casaco.  A 
temperatura nesta carruagem caiu consideravelmente," disse Darcy removendo-o e inclinando-
se para segurá-lo para ela.
"Oh,  eu  não  poderia  pegar  o  seu  casaco,  senhor!"  Ela  disse  enfaticamente,  e  depois  vê-lo 
magoado, acrescentou: "Eu não estou com frio, Sr. Darcy. Foi apenas uma reação a esse clima 
sombrio  e  meu  cansaço  de  ter  me  apressado  esta  manhã.  Na  verdade,  eu  acho  que  vou 
aproveitar a oportunidade de descansar um pouco agora, se não se importa." E dizendo isso, ela  
inclinou seu corpo de lado para a janela e fechou os olhos.
Por que você não está disposta a aceitar qualquer coisa de mim, Elizabeth? Ele relutantemente 
voltou seus braços para trás com as mangas do casaco e olhou para o movimento dos olhos 
dela sob as pálpebras baixou. Ele sabia que ela estava fingindo dormir e isso o irritou. Ele queria  
que ela gritasse com ele, brigasse com ele, fizesse qualquer coisa menos ignorá-lo.
Ele  tirou  os  papéis  de  negócios  que  ele  havia  trazido,  e  ruidosamente  mexeu  neles.  Dois 
poderiam jogar este jogo e ele certamente colocaria o tempo em bom uso! 

-------------------------------------------------------------------------
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Os olhos dele  foram do rosto de Elizabeth para a  página impressa vez  após outra.  Ele  sua 
cronometrava  respiração de forma a coincidir com a dela e observava a menor vibração de seus 
cílios, o menor movimento nos cantos de sua boca. Então, quando ela realmente caiu no sono,  
cerca de vinte minutos depois, ele estava ciente disso imediatamente. Foi só então que ele parou  
de tentar ler e olhou para ela abertamente. Quão bela e vulnerável ela parecia em seu sono, e  
quão dolorosamente fora de alcance.
Tão frustrado quanto ele estava, ele se forçou a lembrar que este encontro era uma bênção que 
ele não poderia nem mesmo ter imaginado naquela manhã. Suas conversas haviam sido civis, às  
vezes até mesmo amáveis, e ela ia estar em Londres por uma semana ou mais. Se nada mais,  
talvez ele  pudesse levá-la  a  aceitar  o seu pedido de desculpas -  ou pelo menos ouvi-lo.  A 
descrição de Elizabeth de Pemberley encorajou-o a ter  esperança de que de alguma forma, 
alguma coisa tinha mudado, mas ele tinha se enganado com os sentimentos dela antes, e ele 
estava determinado a não fazê-lo novamente; ele iria proceder com grande cautela!
Que alegria era para ser capaz de olhar para ela, sem vergonha e sem ser observado. Como ele 
amava a forma das mãos dela, a curva de sua mandíbula contra a pele de pérola de seu pescoço.  
Ele  podia agora  descaradamente  olhar  para  a  ondulação de seus  seios  quando ela  teve  na 
respirava.  Mas será que ele algum dia teria este privilégio novamente? Ou isso seria o mais 
próximo que ele  jamais  iria  chegar  de  amá-la?  O pensamento torceu  suas  entranhas  e  ele 
forçou-se de volta para o contrato.

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

Ele leu os papéis em sua totalidade pela terceira vez, inclinou-se para trás e fechou os olhos. Não 
adiantava! Ele sabia que o contrato de cor, este não era o problema. Sem seu advogado nas  
negociações, ele não seria capaz de enfrentar qualquer nova oferta com pleno entendimento de 
suas  conseqüências  ou  as  leis  que  se  aplicavam  a  ela.  Durand  era  conhecido  por  ser  um 
negociador astuto e manipulador, não acima de tomar todas as vantagens e torcer a lei para 
atender suas necessidades. Talvez a coisa mais sábia para ele fazer era retirar a oferta e perder 
trinta por cento do seu investimento, conforme acordado. Era uma soma substancial, mas ele iria 
recuperar eventualmente. Seu pai o havia alertado sobre o risco de tais quantias, e ele sempre  
tinha sido tão escrupulosamente conservador antes, ...  mas ele tinha estado um pouco louco 
neste verão, e este tinha sido o resultado. Ele não tinha ninguém para culpar além de si mesmo.
Quando a  condição  da  estrada  deteriorou  com a  chuva  contínua,  o  balanço  da  carruagem 
tornou-se  mais  e  mais  pronunciado  e  aforma  adormecida  de  Elizabeth  respondia  a  cada 
movimento. A parte superior do corpo dela de repente era lançado para a frente ligeiramente,  
apenas para cair de volta contra o assento almofadado com um estalo de seu pescoço ou o a 
batida  da  cabeça  dela  contra  a   janela.  Ela  momentaneamente  iria  assustar-se,  então 
milagrosamente afundava para o repouso profundo, encolhendo-se contra o frio.
Cada vez que a têmpora dela fazia aquele inquietante pequeno baque contra o painel, Darcy 
estremecia, sua irritação com a teimosia dela aumentando e sua preocupação com o bem-estar 
dela crescendo. Quando ele não agüentava mais, ele tirou o colete, dobrou-o várias vezes e 
deslizou pelo banco a fim de colocar-se em frente dela. Com o solavanco seguinte, ele colocou o 
travesseiro improvisado entre a cabeça dela e o painel, para que quando ela caísse de volta para 
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ele, ele protegesse sua cabeça. Ele viu os cantos da boca dela levantarem-se tão ligeiramente 
quando ela se aconchegou mais em suas dobras.  Tendo conseguido isso sem acordá-la,  ele 
pegou seu casaco e colocou-o delicadamente sobre os ombro delas. Ela ainda dormia, e assim 
ele descaradamente prendeu os lados do casaco ao lado dela. Finalmente satisfeito, ele voltou 
para seu assento perto da janela oposta.
Mas a sua satisfação durou pouco. Com a próxima grande sacudida, Elizabeth foi empurrada, e 
jogada para a esquerda, caindo na direção do espaço vazio ao lado dela. Darcy lançou-se para 
pegá-la antes que sua cabeça batesse no assento, mas agora que ele a tinha em seus braços, ele  
não sabia bem o que fazer. Se ele a segurasse, do jeito que ele queria, ela poderia despertar e 
acusá-lo de tomar liberdades indesejáveis. Por um momento, esta idéia o agradou - talvez ela 
poderia  sentir-se  obrigada a  casar  com ele!  Seja  sério,  Darcy!  Ela  nunca  vai  te  perdoar. No 
entanto,  se ele retornasse ela para o assento da janela e a deixasse lá,  ela iria,  com toda a  
probabilidade, eventualmente ferir a si mesma. Ele sentou-se segurando-a por algum tempo, 
olhando incrédulo para sua forma ainda  adormecida. Seu rosto estava tão perto do dela que 
podia sentir a respiração dela fazer cócegas em sua bochecha. Os lábios dela se separaram um 
pouco e ela parecia ronronar enquanto ela se acomodava no abraço dele.
Muito lentamente, ele inclinou-a de volta para o assento da janela, mas virou-a na direção dele, 
ele gentilmente direcionou a cabeça em seu ombro. Ele deslizou o braço em torno dela para 
protegê-la, colocou o casaco sobre os ombro dela, e se inclinou para trás e suspirou. Se ela se  
ressentisse dele por isso, que assim seja! Não havia mais nada a ser feito - exceto acordá-la, é 
claro, mas de alguma forma isto ainda não tinha ocorrido a ele.

Capítulo Três

Darcy mal se permitiu respirar no início - ou se mover, ou tossir ou mudar  seu peso. Mas com o  
passar do tempo seus ombros relaxaram, os nós em seu pescoço afrouxaram e ele começou a  
apreciar a sua posição muito singular. Ela estava descansando tão confortavelmente contra ele, 
sua expressão serena. O padrão de respiração dela mudava de vez em quando, ou ela ajustava 
sua posição de vez em quando, mas ela não acordou de seu sono. Ele sorriu ao pensar que ela 
não era apenas uma boa andarilha, mas uma dorminhoca excepcionalmente boa! Ele deixou seus 
lábios   descansarem,  sempre  tão  levemente,  em  cima  dos  cachos  dela,  inalando  a  doce 
fragrância de seu cabelo. Instintivamente, ele beijou o topo da cabeça dela, mas felizmente, ela 
não sentiu. Ele sabia que teria que se controlar, pois parecia tão natural, tão confortável em tê-la 
perto, e ele poderia facilmente esquecer de si mesmo.
Somente ontem, ele teria dado qualquer coisa para ter um vislumbre dela. Estar na companhia 
dela,  observá-la rir ou cantar era tudo que ele poderia ter desejado. No entanto agora, eles se  
sentavam com os braços entrelaçados, e sua cabeça inclinada sempre muito gentil contra a dela.  
Ela não parecia se importar, pois muitas vezes ela erguia so queixo para se aconchegar contra o 
pescoço  dele,  às  vezes  enterrando o nariz  nele  e  suspirando em contentamento.  Claro,  ela 
poderia despertar a qualquer momento e estapeá-lo; mas por enquanto, tudo isso parecia como 
se estivesse destinado a acontecer. Ele não queria mais nada além de permanecer assim para 
sempre. Seus problemas de negócios haviam desaparecido de sua mente, seu coração estava 
cheio e os seus sentidos, de repente ganharam vida novamente. Essa intimidade silenciosa era 
tão preciosa, tão rara - ele não teria acreditado ser possível!
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Fitzwilliam Darcy tinha estado funcionando com apenas quatro ou cinco horas de sono diário 
por quase um ano agora e estava em um estado crônico de fadiga. Nenhuma quantidade de 
exercício  ou  ritual  calmante  noturno  poderia  trazê-lo  a  descansar.  Agora,  aquecido  pela 
proximidade deles e esgotado pela tensão de seu encontro, seu corpo ansiava por dormir - a  
última coisa no mundo que ele queria fazer! Ele não gostaria de perder um momento sequer 
deste tempo precioso com Elizabeth, mesmo que apenas um deles estivesse consciente disso. 
Mas suas pálpebras ficaram pesadas enquanto ele deslizava mais  para seu abraço mútuo,  e  
embora ele tivesse lutado enquanto  pôde, ele finalmente sucumbiu ao sono.

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

Através  de  sua  vibração  cílios,  Elizabeth  tentou  se  concentrar  no  belo  desenho  em  seu 
travesseiro. Seus bordados elegantes eram desconhecidos, mas estava bastante escuro sob o 
cobertor - ou talvez fosse uma parte do sonho maravilhoso que ela havia tido. Ela não conseguia 
se  lembrar  dele  agora,  mas  ela  sabia  que  suas  imagens  tinham deixado-a  muito  feliz.  Em 
seguida, o salto repentino da carruagem e o aperto em seu braço trouxe tudo de volta à sua 
consciência. Ela ofegou, seu primeiro impulso foi de voar fora do assento e gritar. Mas algunma 
sabedoria interior a manteve lá e ela tirou cautelosamente o nariz para fora do cobertor. Seu 
cobertor era o casaco dele, e seu travesseiro, o colete dele, onde a cabeça dela tinha estado 
descansando tão contente.
Ela olhou para o queixo dele, ouvindo o ritmo suave de sua respiração e sentindo o pulsar do 
seu coração. Não é à toa que ela tinha dormido tão bem e tão feliz sonhado! Mas como poderia  
ela realmente sentir o coração dele batendo, ela se perguntava. Seu braço esquerdo estava sob o 
controle dele, mas seu direito estava livre, então ela tentou tirá-lo debaixo do casaco. Para seu 
espanto, ele estava contido também - por um pedaço de tecido pesado. Ela olhou para baixo e 
ficou horrorizada ao descobrir que, enquanto seu polegar descansou no colete dele, o resto dos 
dedos, de alguma forma se enfiado na abertura entre os dois botões e estavam pousados sobre 
o tecido de linho fino da camisa dele, diretamente sobre o seu coração! Ela estava mortificada! 
Como ela poderia ter feito algo tão íntimo? E como ela tinha vindo a estar enrolada contra ele 
em primeiro lugar? Ficou claro que ele tinha vindo para se sentar ao lado dela e tinha colocado 
seu braço sobre os dela, mas ele não poderia ter orquestrado isto! Nem ele iria, ela sabia.
Não acorde, Fitzwilliam, por favor não acorde! Tremendo, ela levantou apenas um dedo de cada 
vez, temendo que a mudança repentina de pressão pudesse despertá-lo e, mesmo assim, ele 
começou a se mexer no banco e murmurou, "Elizabeth. Não ... não." Ela deixou sua mão pairar 
sobre o coração dele por um momento mais antes de retirá-la e trazê-la para descansar ali  
mesmo  em  cima  do  colete.  Darcy  suspirou  contente  e  beijou  o  topo  da  cabeça  dela, 
murmurando palavras carinhosas em seu cabelo. Sua boca se abriu em espanto boquiaberto!
Ela  estava  muito  comovida  com o  seu  afeto  para  estar  zangada  com ele.  Cada  vez  que  a 
carruagem dava uma guinada ele segurava-a rápido, e logo ficou claro que ele tinha se sentado 
ao lado dela  para protegê-la.  Ela  estava  grata  pelo  casaco também,  pois  estava  muito  frio,  
mesmo com ele coberto sobre ela. E agora, sentindo os beijos deles na cabeça, e as carícias  
espontâneas dos dedos dele em seu braço, ela sabia que ele ainda a queria. Ele ainda a amava! 
Apesar de tudo o que tinha dito e feito, apesar de todos olhares zangados - ele queria que ela! 
Como era possível?
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Lágrimas de alegria brotaram, mas ela rapidamente piscou-as de volta. Ela não devia deixá-lo vê-
la assim. Ela não devia deixar transparecer que ela sabia! Quão ridícul seria para ela, de repente, 
declarar seu amor por ele depois de todo esse tempo! Ele nunca acreditaria nela. Ou pior, ele 
poderia pensar que os luxos de Pemberley tinham sido a inspiração para sua afeição. Não, ela 
teria que proceder de forma lenta e cautelosa. Ela iria admitir que a carta dele tinha chocado e 
humilhado ela e então permitiria que sua recém-descoberta admiração por ele crescesse. Então 
talvez ele seria capaz de aceitar o amor dela como verdadeiramente genuíno. Mas isso exigiria 
tempo. Uma grande quantidade de tempo! E quando ela teria a oportunidade?
Mas, por enquanto, o problema em questão era como sair dessa situação embaraçosa! Como 
eles seriam capazes de enfrentar um ao outro depois de acordar nos braços um do outro? Sua 
mente correu, mas nenhuma solução se apresentou.  Se ela se afastasse,  ele saberia que ela  
estava ciente de sua intimidade ... e se ela não se afastasse? Ocorreu-lhe que era ele que tinha se 
movido,  afinal.  Talvez fosse melhor deixar o problema para ele.  Além disso, ela não poderia 
separar-se dele ainda. Ela iria fingir dormir e permitir que ele os tirasse deste dilema. Ela não 
tinha dúvida de que ele o faria.
Cerca de vinte minutos depois, as rodas da carruagem desaceleraram e o tumulto de um dia de 
mercado penetrou no silêncio  do seu santuário.  Darcy  despertou com um empurrão,  então 
congelou, quando a realização de sua situação voltou a sua mente. "Oh querido Senhor," ele  
murmurou, enquanto ele gentilmente tirava  seu braço debaixo do dela. Ela sentiu ele deslizar a 
mão sob seu rosto e ternamente acariciá-lo antes de levantar a cabeça e movê-la de seu peito 
para a janela. Ele colocou a mão dela no colo, tirou o casaco e voltou para seu lugar na outra 
janela. Ela teve que se esforçar para não sorrir.
Quando a carruagem parou, ele colocou a mão sobre a dela e sussurrou: "Miss Bennet, devemos 
desembarcar agora." Ela atrasou sua resposta. Ele esfregou as costas da mão dela, então deu-lhe 
um aperto nos dedos. "Não quer vir tomar um chá, Miss Bennet. A chuva parou."
Elizabeth piscou os olhos abertos, fingiu estar momentaneamente assustada, depois deu-lhe um 
sorriso tímido. "Sr. Darcy, me perdoe," disse ela, endireitando-se. "Eu temo que tenha sido uma 
companheira de viagem terrível. Eu realmente dormi todo esse tempo?"
"Sim você dormiu," disse ele sorrindo para ela, "mas não se preocupe, eu mesmo justamente 
acordei. Suponho que a chuva foi um incentivo perfeito para um cochilo à tarde. Temos apenas 
meia hora para comer alguma coisa enquanto os cavalos são trocados. Você não vai se juntar a  
mim?"
"Sim, obrigado," disse ela, agora ruborizando com o pensamento do que eles tinham acabado 
de compartilhar. Ela esperou enquando ele deu a volta para oferecê-la sua mão.

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

Eles foram levados a uma pequena mesa perto da janela onde Darcy puxou a cadeira para ela.
"Eu acho que gostaria de me refrescar, Sr. Darcy. Se me der licença," disse ela, tentando parecer 
calma. Mas, na verdade, ela nunca tinha estado tão perturbada em sua vida. Como ela seria 
capaz  de  manter  um  semblante  aparentemente  não  afetado?  Era  essencial  que  ela  se 
comportasse  normalmente  na  companhia  dele,  e  ainda  assim  neste  momento  parecia 
impossível! Ela tinha que escapar do intenso escrutínio dele tão rapidamente e graciosamente 
quanto podia.
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-------------------------------------------------------------

Ela torceu o pano e enterrou o rosto em seu calor, deixando escapar um suspiro profundo. Ela 
não conseguia imaginar tendo a disciplina para manter a compostura na presença ele agora. 
Como ela  poderia  olhar  nos olhos  dele  sem que ele  soubesse?  Ela  sabia  que tinha que se 
recompor rapidamente! Ele estava esperando por ela, e ela ainda não estava preparado para 
enfrentá-lo. 
Com o tempo tão curto, Darcy pediu o chá com um prato de carnes frias, queijos e frutas. Ele 
pensou que eles poderiam começar com um caldo quente, mas pediu que fosse servido apenas 
uma vez a senhora tinha retornado. Ele esperou, esperou, sua agitação crescendo.  Ela estava 
doente ou chateada? Ela sabia o que ele tinha feito? 
Depois de uns vinte minutos de ansiedade, ele finalmente se serviu de uma xícara de chá e 
estava prestes a colocar um pouco de comida em seu prato quando ela chegou na mesa. Ele se 
levantou imediatamente, procurando o rosto dela por uma pista sobre o seu estado de espírito. 
Ela olhou para o prato dele. "Você não comeu, Senhor!" disse ela, genuinamente consternada. 
"Eu esperei por você," ele murmurou. 
"Oh,  o  senhor  não devia!  Eu  sinto muito  tê-lo  feito  esperar;  Eu  não tinha idéia!"  disse  ela, 
permitindo à ele a empurrar sua cadeira. 
Ele olhou para ela incrédulo! Será que ela realmente achava que ele iria começar sem ela? 
Observando o rosto dela, ele notou as manchas vermelhas em suas bochechas e seus olhos 
avermelhados.  Ela  estava  angustiada  -  seriamente  angustiada,  mas  tentando  escondê-lo. 
Obviamente, ela estava ciente da indiscrição dele,  mas estava em perdida sobre o que fazer 
sobre isso! Ele estava preparado para esclarecer tudo,  aqui e agora, pois a última coisa que 
queria era que ela desconfiasse dele. "Miss Bennet," ele começou. 
"Estou tão ansiosa por esta xícara de chá!" Ela disse rapidamente, cortando-o. "Espero que ainda 
esteja quente." 
"Eu ... eu vou pedir um pote fresco," respondeu ele, aliviado que ela havia adiado o inevitável por 
enquanto. Ela estava certa. Esta não era a hora nem o lugar para essa discussão e ela teria duas 
horas para abusar dele antes de chegarem em Londres. 

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

Eles prepararam seus pratos e comeram em um silêncio só interrompido pelas cortesias mais 
essenciais. Ele pediu que ela pegasse o último pedaço de melão, enquanto ela se ofereceu para 
servi-lo mais chá. Eles se olharam, desviaram o olha constrangidamente, em seguida, roubaram 
olhares de soslaio para um outro mais uma vez. De experiências do passado, Elizabeth sabia que 
cabia a ela torná-los ambos mais confortáveis. 
"Como está a sua irmã, Sr. Darcy. Ela irá encontrá-lo em Londres?"
"Sim, na verdade. Ela está lá com a acompanhante dela há cerca de uma semana e o coronel  
Fitzwilliam tem olhado por elas. Ela está muito bem, pelo que eu posso reunir das cartasdelas.  
Estou muito ansioso para vê-la, eu estou receoso de que sou culpado de passar muito pouco 
tempo com ela."
"Oh, mas eu sei que o senhor é um irmão muito dedicado e atencioso! Deve ser um grande 
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conforto para ela saber que você está sempre lá quando ela precisa."
"Nem sempre, Miss Bennet, como você bem sabe," disse ele, olhando diretamente nos olhos 
dela.
"Creio que foi o seu amor e preocupação, tanto quanto o destino que o trouxe para resgatá-la 
no verão passado.  Seu instintos aguçados em relação ao bem-estar dela devem ter solicitado 
que o senhor a visitasse naquele momento."
"Está me dando crédito demais,  Miss Bennet.  Eu tive simplesmente sorte -  abençoadamente 
sorte.”
"Talvez. Mas o fato de que ela não poderia econder a fuga de você revela a qualidade essencial  
do seu relacionamento com ela. Ela obviamente confia em você implicitamente, e é por isso que 
você foi capaz de salvá-la."
Foi a melhor coisa que alguém já havia dito para ele! Profundamente comovido, ele engoliu em 
seco e olhou para ela. "Obrigado, Miss Bennet." Se eu pudesse ganhar sua confiança, Elizabeth!
"Também gostaria de agradecê-lo por confiar-me com o conhecimento daquele assunto muito 
pessoal, Sr. Darcy.  Acredito que a minha irmã Lydia pode ter sido poupada de algumas dores 
consideráveis devido à minha consciência do verdadeiro caráter de Wickham."
Ele ergueu as sobrancelhas interrogativamente, mas permaneceu em silêncio. 
"Lydia havia sido convidada para ir  para Brighton como uma convidada do Coronel e a Sra. 
Forster. Na época, ela já estava encantada com o Sr. Wickham, assim você pode imaginar o que 
poderia ter ocorrido se meu pai tivesse permitido que ela dosse. Eu não dei nenhum detalhe à 
ele,  é  claro,  mas  disse  apenas  que  eu  tinha  ouvido  rumores  de  indiscrições  anteriores. 
Felizmente, isso foi o suficiente para ele manter ela em casa. Ela fez um encândalo!  Mas você 
pode imaginar o quão grato todos nós ficamos quando soubemos  do pobre Coronel Forster." 
"Sim, a humilhação do pobre homem deve ter sido indescritível! Ser  tráido por um homem sob 
o seu comando, e ter o regimento inteiro sabendo disso deve ser... Não tenho palavras para isso! 
" Disse ele com emoção. "E, naturalmente, ele não pode mais ter a Sra. Forster viajando com o 
regimento como tinha no passado, então ele deve estar agora sem a companhia dela por longos 
períodos de tempo. Eu entendo que ele a instalou numa pequena casa em Londres. Ele, o único 
inocente, está sendo duplamente punido!"
"Sim, meu coração está com ele. O Sr. Wickham vai ser submetido a corte marcial,  que você 
acha?"
"Eu não sei se dormir com a do seu esposa oficial comandante é considerado um ato de traição, 
mas acho que o exército irá encontrar uma maneira de puni-lo severamente. Estou apenas feliz 
em saber que ele vai estar fora das ruas por um tempo."
Era uma conversa muito difícil  e  ele  não estava insensível  à  cor  intensificada e  desconforto 
emocional  dela.  "Talvez  nós  ainda  possamos  esticar  as  pernas  por  cinco  minutos  antes  de 
embarcar novamente, Miss Bennet," disse ele,  pensando que uma mudança de cenário,  bem 
como conversa poderia ser benéfica agora. 
Ela assentiu com a cabeça e sorriu, colocando o guardanapo sobre a mesa e recolhendo seus 
pertences. Ele ajudou-a com sua peliça, vestiu o casaco, e pegou dois biscoitos do prato.  Seu 
sorriso de menino quebrou o seu humor sombrio, e ela riu quando ela aceitou ambas as suas 
oferendas - o biscoito e o braço dele.

Capítulo 4
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Tendo voltado à carruagem, cujas paredes tinham sido testemunha de suas indiscrições segretas,  
Darcy  e  Elizabeth  tornaram-se  mais  reservados  um com o  outro  novamente  e  viajaram em 
silêncio tímido por algum tempo. Darcy estava esperando nervosamente pela explosão que tinha 
certeza que viria uma vez que eles estivessem na estrada e se preparou para a raiva dela. Ele 
estava preparado para escutar respeitosamente enquanto ela desabafava suas emoções, para se 
desculpar sinceramente e depois implorar por sua compreensão. O que mais ele poderia fazer? 
Ele  lançou  um olhar  na  direção  dela  e  a  viu  remexendo-se  nervosamente  com as  luvas. A 
chaleira está prestes a transbordar! ele pensou. 
"Sr. Darcy," ela começou, torcendo as luvas, "eu aprecio o seu desejo de amenizar nossa conversa 
anterior, mas temo que tenho que trazer de volta um tema mais sério, mais uma vez." 
Ele tentou parecer preocupado sem revelar o pânico crescendo em seu peito. 
"Eu estive ensaiando esse pequeno discurso por tanto tempo, mas... nunca acreditei que eu teria  
a  oportunidade  de  entregá-lo.  Eu  queria  lhe  dizer..."  Ela  hesitou  e  olhou  para  ele 
apreensivamente.  "admitir  para  você,  que  a  sua  carta  teve  um efeito  muito  preocupante  e 
humilhante para mim." 
Ele se inclinou para frente, prestes a garantir à ela que não tinha sido a sua intenção perturbá-la 
ainda mais,  apenas  se  defender  no  que  diz  respeito  ao  seu  relacionamento com Wickham, 
quando ela estendeu a mão e pediu-o para esperar. "Por favor, Sr. Darcy. Permita-me dizer o que 
tem estado em minha mente e em meu coração por tanto tempo. Eu preciso dizer essas coisas...  
e implorar por sua compreensão." 
Ele inclinou-se para trás atordoado e igualmente angustiado com o pensamento de ela estar se 
condenando por causa dele. Ele esperou, com a boca ligeiramente aberta, sua respiração rasa. 
"Eu sempre me orgulhei de ser uma bom juíza de caráter e até mesmo tenho sido arrogante o 
suficiente para encontrar diversão nos pontos fracos de outras pessoas e suas idiossincrasias.  
Sua carta me forçou a segurar um espelho para o meu próprio comportamento e eu fiquei 
realmente  envergonhada do que eu vi.  -  Não que eu acredite  que você  seja  irrepreensível,  
Senhor!  Foi,  afinal,  suas palavras impensadas na Assembléia  de Meryton que feriram o meu 
orgulho e acenderam meu ressentimento inicial."
Darcy se encolheu e, em seguida, tentou responder, mas ela o interrompeu mais uma vez. 
"Você estava errado por ter dito o que disse na minha quando eu poderia ouvi-lo, mas aquilo 
não foi nada comparado ao que eu então fiz para você! Eu não estava apenas ansiosa para ouvir  
e  crer  em cada declaração  negativa  sobre  você,  mas  estava  disposta  a  espalhar  boatos  ou 
anedotas divertidas que lhe diziam respeito para minha família e amigos.  Não é de se admirar 
que o Sr. Wickham foi capaz de me enganar tão facilmente. Eu queria acreditar que você era 
capaz de qualquer desonra! Chamei-lhe de arrogante e vaidoso, o acusei de ser desprovido de 
sentimentos e de se comportar em uma... " Ela viu a expressão de dor nos olhos dele e fez uma 
pausa... "Eu o acusei de tudo o que eu, eu mesma, era culpada," disse ela lentamente. "Eu sei que  
eu julguei mal o senhor, Sr. Darcy e eu realmente sinto muito," ela disse suavemente, baixando o 
olhar para seu colo. 
Ele ansiava por correr para seu lado e abraçá-la, para garanti-la que foi ele quem começou este 
ciclo de incompreensão e de amargura entre eles, e que só ele era o culpado por tudo o que 
tinha seguido.  Mas ele  sabia  que ainda não era o momento;  ela não iria aceitá-lo.  Mas ele 
certamente não poderia deixá-la punir-se desta maneira! 
"Bem, pelo menos você teve as boas maneiras de limitar seus insultos à pessoa que merece, e 
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deixou a família dele em paz," disse ele com um sorriso apologético. Como ele desejava que ela  
lhe permitisse diminuir seu constrangimento e provar a ela que ele agora era tão diferente do 
homem que ela estava a descrever! Ele olhou para ela com ternura, deslocando-se para sentar ao 
lado dela e pegou a mão dela na sua. 
"Miss  Bennet,  sua  reação  ao  meu  comportamento  abominável  foi  perfeitamente  natural  e 
totalmente justificado. Por que você deveria dar a sua confiança a um homem que nunca fez 
nada  para  merecê-la  ou  a  tratou  como um cavalheiro  deveria!  Desde  o  momento  em que 
pronunciei aquelas palavras abomináveis eu queria pedir desculpas e implorar seu perdão. Era o 
meu principal objetivo no baile de Netherfield, mas de alguma forma... "
"Sim, de alguma forma eu estava muito ocupada insultando-o para ouvir," disse Elizabeth, com 
os olhos cheios de lágrimas. 
"Você me permite fazê-lo agora?" Perguntou ele, com os olhos implorando-a. 
Ela puxou um lenço de uma bolsinha, enxugou os olhos e balançou a cabeça. 
"Primeiro quero dizer que meu comportamento foi imperdoável! Eu fui egoísta e cruel ... e há 
poucas coisas na minha vida que eu lamento mais.  Eu me magoei e envergonhei você com 
palavras que eu realmente não queria dizer.  Miss Bennet,  preciso fazer você acreditar  que é 
absolutamente verdade - que se a própria rainha estivesse sentada naquela cadeira em vez de 
você, eu teria dito a mesma coisa. Eu estava de mau humor e simplesmente queria me livrar de 
Bingley. Eu fui impensado e arrogante, mas as minhas palavras não foram feitas para você, Miss 
Bennet. Elas foram feitas para qualquer mulher que seria tão infeliz de estar sentadq naquela 
cadeira. No entanto, peço que me perdoe!"
Ela lhe deu uma sugestão de um sorriso e acenou com a cabeça, mas baixou os olhos para evitar 
os dele. 
"Há tantas outras coisas muito mais importantes para as quais eu devo implorar seu perdão."  
disse ele, sua voz agora grossa de emoção. "Onde devo começar?"
 Elizabeth começou a entrar em pânico! Embora tivesse iniciado a discussão, a fim de pavimentar 
o caminho para o seu possível futuro juntos, ela agora escalava fora de controle e ela estava com 
medo de onde isso poderia levar! É claro que ela queria que ele renovasse sua oferta, mas como 
ela poderia justificar aceitá-lo tão rapidamente? Se ele fosse estimá-la para sempre, não poderia 
haver dúvida na mente dele quanto à sinceridade de seu amor, e como ele poderia ter certeza 
disso quando eles não se viram nestes últimos seis meses! O que ela iria fazer? 
"Sr. Darcy, não há necessidade de... " 
"Oh, mas verdadeiramente há, Miss Bennet! ... Mas eu posso ver que as nossas discussões têm 
sido uma tensão emocional e não quero esgotá-la ainda mais. Apenas me assegure que você irá 
me permitir desabafar com você um dia em breve - talvez quando sua família estiver recuperada 
e já não precisar de sua atenção constante. Prometa-me isso."
Ele tinha lido a mente dela ou seu desconforto era tão evidente que ele sabia exatamente o que 
ela precisava? "Eu prometo, Sr. Darcy. Mas eu não sei onde ou quando vamos encontrar essa 
privacidade novamente,"ela disse com um sorriso. 
Ele podia ver a tensão deixando o rosto dela e a cor lhe retornando. Ele estava feliz e riu. "Bem, 
talvez teremos de outra viagem pela carruagem do correio juntos." 
"E como, por favor me diga, o senhor iria arranjar o desaparecimento dos outros passageiros?" 
Ela perguntou, brincando. 
"Oh, isso é muito simples. Eu iria comprar todos os seis bilhetes e jogar quatro deles para o 
vento," respondeu ele. 
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"Justo  como  eu  pensei,"  disse  Elizabeth  franzindo  o  cenho.  "Os  muito  ricos  são 
vergonhosamente extravagantes!" 
Darcy riu muito esse comentário, muito grato por ter sua Elizabeth atrevida de volta. "Agora se 
apenas eu tivesse outro biscoito para oferecer a você, talvez eu pudesse mantê-la sorrindo por 
um tempo. Por que eu não peguei mais alguns quand eu tive a chance?"
"Isso é verdade, eu adoraria um biscoito agora!  Ah .... Mas espere! Eu acredito que tenho algo 
em minha bolsinha do passeio no outro dia."  Ela procurou e triunfante tirou meia barra de  
chocolate embrulhado em papel. Ela estendeu-o para a aprovação dele. 
"Ainda  melhor!"  Riu  Darcy.  "Há  poucas  coisas  melhores  do  que  chocolate  amargo!  Que 
decididamente boa sorte eu tive em tê-la como minha companheir de viagem, Miss Bennet." Ele 
piscou para ela e deu seu sorriso mais encantador. 
"Sim," disse ela, quebrando o chocolate ao meio e oferecendo-lhe a sua parte. "Acredito que 
este tenha sido seu dia  de sorte,  Sr.  Darcy."  Ela  corou instantaneamente,  mortificada com a 
insinuação do que ela tinha acabado de dizer e tentou distraí-lo por morder um pedaço do 
chocolate e fazer uma demonstração de saborear a sua riqueza  . Ela fechou os olhos por um 
momento e gemeu baixinho, mas quando ela os abriu e viu a expressão de Darcy, ela não pôde 
deixar de rir. Observando-a, Darcy pensou que ele tinha morrido e ido para o céu, mas então se 
lembrou que ele não era assim tão merecedor, e assim decidiu que isso tinha de ser real. 

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

 
Ambos pareciam determinados a fazer o chocolate durar tanto quanto possível, saboreando-o 
pouco a pouco, enquanto alternadamente sorrindo um para o outro e olhando pela janela. Era 
um silêncio confortável, tranqüilo e reconfortante. Não havia necessidade de conversas.
Darcy lambeu o último pedaço de chocolate de seu polegar, ruborizou, então dando uma risada, 
balançou a cabeça. Ele não tinha feito algo tão mal educado em público desde que ele era um 
menino. "Perdoe-me, Miss Bennet, mas foi o seu chocolate e portanto sua culpa que eu estou 
fazendo um espetáculo de mim mesmo."
"Tenho certeza que a sua babá teria preferido que você limpasse seu polegar em seu lenço, Sr.  
Darcy, mas eu aprecio que o meu chocolate é bom demais para desperdiçar, e, portanto, não 
posso denunciar o seu pequeno lapso de etiqueta," respondeu ela.
"Tem sempre o hábito de carregar doces, Miss Bennet?" Darcy brincou.
"Não, bem ... pelo menos não em Longbourn. Quando estou na cidade com minhas sobrinhas e 
sobrinho,  eu  tendo a  levar  alguns  bombons  para  ajudar  a  acalmar  os  pequenos  tombos  e 
arranhões que às vezes têm o hábito de estragar um passeio. Este chocolate, no entanto, foi uma 
indulgência em um dia muito longo e cansativo no mercado.
"As crianças Gardiner ainda são bem pequenas, então?" perguntou Darcy.
"Não,  eles  tem  cinco,  oito  e  onze  anos,  Sr.  Darcy,  e  são  maravilhosamente  inteligentes  e 
carinhosos. Eu mal posso esperar para vê-los."
"E o que o Sr. Gardiner faz, se você não se importa que eu pergunte? Eu acredito que você disse 
que ele retornou ao seu cargo por um meio dia de trabalho ontem."
"Não, de maneira alguma. Ele é um advogado, e tem uma prática muito bem sucedida."
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"Ele se especializa em algum ramo particular da lei, Miss Bennet?"
"A especialidade dele  é  direito  comercial  internacional,  Senhor.  Ele  também fala  um francês 
perfeito, o que ajuda em muitos dos seus negócios."
"Exatamente o homem que eu preciso!" Murmurou para si mesmo Darcy.
"Perdão, senhor?"
"Oh, perdoe-me, Miss Bennet, eu só estava pensando em voz alta."
"Oh," disse ela, calmamente, e virou o rosto para a janela.
"Eu  não  quero  dizer  que  é  um assunto  privado,  Miss  Bennet.  Eu  estava  pensando em um 
problema de negócios em que estou enredado  no momento, e eu não queria aborrecê-la com 
ele.”
Ela  acenou  com a  compreensão,  mas,  em seguida,  acrescentou.  "Meu  pai  sempre  fala  dos 
problemas  de  arrendatários  comigo,  e  embora  eu  nem sempre  possa  entender  alguns  dos 
pontos mais delicados que ele está fazendo, ele afirma que depois de explicar as questões para 
mim,  ele  sempre  sai  com uma compreensão mais  clara  do problema.  Se não é muito  uma 
questão privada, eu ficaria feliz de ouvir."
"Você ficaria, Miss Bennet?" disse Darcy, incrédulo. "Apenas compartilhar minha frustração com 
alguém seria de grande ajuda para mim. Você vê, no início deste verão entrei em um negócio  
com uma empresa francesa, fazendo um investimento inicial de...." Ele tinha vergonha de admitir 
o quanto ele tinha arriscado e por isso disse: "Bem, vamos apenas dizer que foi uma soma 
substancial. Nós concordamos que os nossos advogados respectivos iriam resolver os detalhes 
do contrato definitivo, mas que se eu desistisse a qualquer momento, eu perderia um terço do 
meu investimento original. As negociações estavam indo bem e a reunião final estava marcada 
para amanhã de manhã. Infelizmente, meu advogado se tornou incapacitado com um problema 
no rim há apenas dois dias. Ele está delirando com febre e dor e não pode me ajudar de alguma 
forma. Em seguida, para agravar o problema, a empresa francesa enviou um novo negociador, 
que tem uma reputação de ser...  digamos, difícil na melhor das hipóteses! Quando eu entrar 
naquela sala amanhã, não representado, ele vai, sem dúvida, tentar tirar vantagem de mim. Eu 
tenho o documento memorizado e compreendo as  questões envolvidas,  mas assim que ele 
sugerir uma revisão, estarei impotente. Eu não estou familiarizado com as nuances das leis da 
Inglaterra, que dirá da França, e tenho certeza que ele vai brincar comigo, da maneira como um 
gato brinca com um rato antes de comê-lo. Parte de mim sente que eu deveria sair antes de  
perder meu investimento inteiro e outra parte de mim, uma orgulhosa, odeia desistir sem uma 
luta! Ah então, você vê, Miss Bennet, meu orgulho está me colocando em apuros mais uma vez,"  
ele brincou.
"É  o  investimento  é  de  outra  forma sólido,  Sr.  Darcy?  Quer  dizer,  está  confiante  de  que  o 
empreendimento será bem sucedido ?" perguntou Elizabeth.
"Sim, eu tenho grande confiança no empreendimento em si. Apenas a minha parte dos lucros 
depende de muitas coisas e isto é precisamente o que ainda deve ser tratado. Se forçado a 
aceitar certos termos, eu poderia muito bem ter uma menor percentagem do lucro, embora 
tendo uma porcentagem muito maior do risco. A longo prazo, o negócio poderia ir muito bem e 
ainda assim eu ainda poderia perder dinheiro."
"É muito complexo, de fato!" disse Elizabeth. "Mas uma coisa está perfeitamente clara para mim. 
Você não pode ir para essas negociações sem representação legal adequada. Seria suicídio! Você 
não pode exigir um adiamento devido a doença do seu advogado?"
"Temoe que Monsieur Durand está partindo para Paris amanhã à noite e se eu não tiver assinado 
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o  contrato,  o  empreendimento  começará  sem  a  minha  participação.  Você  já  leu  sobre 
locomotivas a vapor nos jornais, Miss Bennet?"
"Ora sim, Sr. Darcy. É isso que o negócio envolve?" ela perguntou, seus olhos arregalados.
"Sim, é. Você não concorda que é uma engenhosa e prática invenção que pode mudar não só o 
modo como viajamos, mas os negócios e toda a nossa economia?"
"Oh sim, eu concordo com isso, embora eu entenda que eles devem ser engenhocas muito 
barulhentas."
"Sim, acho que elas vão ser no início, mas novas invenções são sempre brutas e pedem por 
melhorias. Eu acredito que nós devemos fazer um começo, no entanto, se quisermos seguir em 
frente. Em qualquer caso, quando eu disse que seu tio era o homem que eu precisava, eu quis 
dizer exatamente isso! Mesmo que ele saiba muito pouco do acordo comercial em si, apenas a 
presença dele e sua capacidade de questionar pontos da lei seria extremamente útil. Eu conheço 
várias grandes empresas que estariam ansiosas para mandar um homem para me representar, 
mas Durand tem um histórico de comprar  a  cooperação dos conselheiros da competição e 
preciso de um homem que eu pudesse realmente confiar. Seu tio seria o homem perfeito para 
mim, mas eu sei que ele estará cercado por seus próprios clientes após a doença de uma semana 
e não tenho o direito de me impor a ele."
"Eu ... eu não sei o quão forte ele está, Sr. Darcy, ou como ele poderia se preparar para a sua 
reunião em apenas uma noite. Mas eu sei que ele iria ajudá-lo, se pudesse. Vou tentar fazer um 
julgamento quanto à saúde e vigor dele antes mesmo de apresentar o problema para ele. E se 
ele  então  sentir  que  pode  ir  até  reunião  com  você,  acho  que  nós  poderíamos  enviar  um 
mensageiro à sua casa."
"Isso  é  extremamente  gentil  de  sua  parte,  Miss  Bennet,  mas  tenha  certeza  de  que  não  há 
expectativas. Eu sei que isto é uma situação impossível e eu não gostaria que você colocasse 
pressão sobre o seu tio de qualquer maneira."

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

Eles  gastaram  a  última  hora  de  sua  viagem  conversando  sobre  isto  e  aquilo,  enquanto 
internamente  se  perguntando como eles  poderia  passar  sem a  companhia  do  outro  agora. 
Elizabeth regozijou-se no conhecimento de que o homem que ela tinha vindo a amar em sua 
mente e coração ao longo dos últimos seis meses era realmente o homem que ela imaginava 
que ele fosse - e mais, muito mais. Como ela poderia ter sido tão cega antes? Na verdade, ela 
não o merecia, mas se ele algum dia a honrasse com uma proposta de novo, ela iria viver para 
fazê-lo feliz.
Darcy  foi  surpreendido  com  o  quão  confortável  ele  tinha  falado  com  Elizabeth  sobre 
praticamente qualquer assunto. Ir para casa para uma mulher dessas seria a maior bênção de um 
homem! Ele tinha de se tornar esse homem! Sua vida não teria sentido sem ela. Eles tinham ido 
muito  longe  hoje,  mas  havia  muito  a  dizer,  tantas  questões  dolorosas  ainda  para  resolver. 
Elizabeth  estava  certa;  eles  nunca  mais  teriam  a  privacidade  ou  o  tempo  que  eles  haviam 
desfrutado hoje. Esta corte, ele sabia, seria o desafio de sua vida!
Fim da parte 1
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