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Capítulo 11

Indo para casa, Fitzwilliam Darcy era o mais feliz e mais frustrados dos homens. Depois 
de ter desistido de toda esperança de mudar a opinião de Elizabeth a respeito dele, ele 
tinha passado esta gloriosa e enervante semana incerto dos sentimentos dela por ele, 
apenas para ser abençoado com seu afeto e sua mão dentro da extensão de um único 
dia!. Ele queria gritar sua felicidade aos quatro ventos!

Mas, é claro, ele havia prometido manter o noivado em segredo! Noivo por apenas 10 
minutos e já sendo mandado! Ele pensou.  Como ela conseguiu que eu concordasse com 
esse  esquema ridículo  tão  rapidamente  e  facilmente? Ele  riu,  balançando  a  cabeça  e 
sorrindo para si mesmo. Na verdade, ele sabia que ele iria sempre querer fazer tudo e 
qualquer coisa para agradá-la, mas esperançosamente este seria um dos pedidos mais 
difíceis que ela faria a ele. Ele sentou-se para trás, abriu as cortinas que tinham sido tão 
cuidadosamente fechadas para garantir a sua privacidade e abriu a pequena janela para 
permitir que o ar fresco da manhã o reanimasse. Ele se sentia um pouco tonto e quente, 
e sabia que sua cor devia estar elevada. Respire profundamente, homem! Estes vão ser três  
meses muito longos!

Mas  pelo  menos  ele  poderia  contar  para  pessoa  a  quem  esta  notícia  seria  mais 
importante - Georgiana! Como ela ficaria feliz por ele - e por si mesma, também. Ele 
sabia que ela tinha gostado imediatamente de Elizabeth e logo veio a ter esperança de 
que ela iria se tornar um membro de sua família. Ele surpreenderia Georgie com as boas 
notícias no café da manhã e .. Espere, não. Isso seria impossível! Haveria lacaios e outros  
empregados  ao  redor. Ele  teria  que  pedir  que  seu  café  da  manhã  fosse  servido  na 
biblioteca e pedir a ela para se juntar a ele lá.

Desejando evitar qualquer fofoca entre seus empregados, ele mandou James deixá-lo 
na porta lateral da ala leste, que sempre era tranquila nesta hora da manhã. Talvez ele 
pudesse esgueirar-se para o andar de cima com apenas seu valete sabendo que ele já 
tinha estado fora de casa. Ele iria então mudar para roupas mais casuais e pedir o café-
da-manhã, antes de procurar a sua irmã.

"Veja por que a carruagem esteja limpa antes de a levar para a casa da carruagem, 
James, e por favor jogue fora as flores onde ninguém vá reconhecê-lo. Eu não quero 
nenhuma evidência disto seja descoberta," disse ele, enquanto saía da carruagem. Ele 
cuidadosamente e calmamente inseriu a chave na fechadura e entrou na casa.
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James amarrou a carruagem e correu para os estábulos para encontrar alguns sacos 
velhos para colocar as flores antes de transportá-las. Mas como a sorte teria, um dos 
jovens ajudantes do estábulo passou em seu caminho de volta de uma missão e viu a 
carruagem de seu mestre estacionada em um lugar tão incomum, olhou para dentro da 
janela  aberta.  Sua  boca  estava  aberta  e  em  um  instante  ele  estava  na  cozinha, 
sussurrando a notícia surpreendente e deliciosa para sua namorada. Os dois voaram para 
fora da porta tão rapidamente que muitos dos assistentes da cozinheira seguiram para 
ver sobre o que era toda a excitação. Em pouco tempo, todos os funcionários de Darcy 
estavam rindo, suspirando e especulando sobre a carruagem florida. Camareiras davam 
cotoveladas umas nas outras a fim de obter uma melhor visão, enquanto os lacaios e 
ajudantes  do estábulo  riam com ar  conhecedor  e  cutucavam os  outros  nas costelas. 
Houveram sussurros e suspiros inveja!

James voltou para encontrar a carruagem invadida por empregados exuberantes, que 
imediatamente  se  lançaram  sobre  ele  para  divulgar  tudo  o  que  sabia  do  encontro 
romântico.  Eles  já  tinham certeza  da  identidade  da  moça!  Devia  ser  a  protegida  de 
Martha do mercado! Mas onde foi o encontro, e que ela estava vestindo, e como ela 
parecia, mas o mais importante, ELA  ACEITOU ELE?!

James estava horrorizado. Esta exibição poderia custar-lhe o seu cargo! - Cargo que 
ocupava e verdadeiramente amava durante os últimos 12 anos! Ele venerava e adorava 
seu patrão.

"Saiam desta carruagem e voltem ao trabalho, todos vocês," gritou. "Não há mais nada 
para ver aqui, e vou não dizer absolutamente nada para vocês, como bem sabem!" Seu 
rosto estava vermelho e inchado com a sua fúria! "E se algum de vocês me considera um 
amigo, eu vou agradecer se pensarem no que vai acontecer comigo se o patrão descobrir 
sobre isso! Agora voltem para a casa e mantenham a boca fechada!"

Georgiana  Darcy  tinha  descido  para  o  café  mais  tarde  que  o  habitual,  e  não 
encontrando nenhuma evidência de seu irmão já ter comido, assumiu que ele estava 
dormindo.  Eu  suponho  que  você  esteja  feliz  sonhando  com  Elizabeth,  Fitzwilliam. Ela 
pensou feliz enquanto ia para o aparador e preparava seu prato. Ela achou estranho que 
Spenser não estava por perto para servir seu café, mas ela apenas encolheu os ombros e 
se levantou para pegar ela mesma. Quando sentiu que o pote estava frio, ela tocou a 
campainha para pedir um novo, e notou que nenhum dos lacaios estava em seus postos. 
Ninguém  respondeu  a  campainha.  Ela  abriu  a  porta  que  dava  para  a  despensa  do 
mordomo e chamou o seu nome. Mais uma vez, tudo estava quieto.

Ela começou a andar de sala em sala, chamando um empregado ou outro, e para sua 
surpresa a casa estava praticamente vazia.  Ela caminhou mais rapidamente agora, um 

Companheiros de Viagem (Traveling by Post) Tradução: Samanta Fernandes



pânico súbito agarrando-a, procurando por todo o piso inferior - despensas, armários e 
corredores,  até  passar  uma janela  na  ala  leste,  ela  viu  que todos os  empregados se 
reuniam ao  redor  da  carruagem.  Seu  primeiro  pensamento  foi  que alguém havia  se 
machucado em um acidente,  Querido Deus, Fitzwilliam!  e ela correu para fora para ver 
qual era o problema.

Todos estavam falando ao mesmo tempo, mas os sons provenientes do grupo não 
eram sombrios ou irritáveis. Na verdade, as pessoas estavam rindo e brincando, e agora 
James estava gritando com eles para voltar ao trabalho. Ela viu seu olhar furioso e viu 
como  todo  mundo  de  repente  virou-se  para  a  casa.  Foi  quando  eles  a  viram  e 
congelaram.

"Está tudo bem, James?" Ela perguntou hesitante, ciente de que havia coisas que os 
empregados não poderiam compartilhar com um patrão ou patroa.

"Sim, Milady, eu estava prestes a guardar a carruagem," disse ele parecendo um pouco 
assustado.

O   pequeno  mar  de  empregados  se  separarou  quando  ela  se  aproximou,  e  ela 
balançou a cabeça para eles enquanto eles lentamente passavam por ela com seus olhos 
baixos. Uma vozinha dentro dela lhe disse para não olhar, para deixar assim, mas sua 
curiosidade levou a melhor sobre ela e ela se aproximou da carruagem aberta. Seus olhos 
se arregalaram quando a espectacular exibição de flores veio à tona. Ela engasgou e ficou 
hipnotizada com a visão encantadora. Seus olhos caíram sobre as almofadas brancas no 
banco e viu que elas já haviam sido sentadas. Seu coração saltou com o pensamento.

"Você  trouxe  meu  irmão  para  casa,  James?  Ele  está  em  casa?  "  Ela  perguntou 
ansiosamente.

"Sim, Miss Darcy," disse James, num tom suave e sombrio, não de todo certo que ele 
estava certo em divulgar essa informação.

Ela lutou para a corrigir suas feições, acenou-lhe e correu para a casa para encontrar 
Fitzwilliam. Certamente Elizabeth não poderia ter recusado ele? Mas então por que ele 
não veio para contar a ela a notícia feliz diretamente em vez de se esgueirar dentro de 
casa  e  enclausurar-se  em seu  quarto?  Se  Elizabeth  o  tivesse  aceitado,  ele  não  teria 
acompanhado ela até a dos Gardiners para ter o prazer de toda a emoção e aceitar os 
parabéns? O coração dela afundou. Cheia de medo e compaixão, ela subiu a escada para 
compartilhar na dor de seu irmão.

Ela bateu na porta da biblioteca e não ouviu nenhuma resposta, gentilmente girou a 
maçaneta  para  espreitar  para  dentro.  Lá  em  sua  mesa  sentava-se  Fitzwilliam, 
ansiosamente trazendo um pedaço de pão embebido em ovo cozido à sua boca. Ele 
olhou para ela, e de repente sorrindo amplamente, se levantou da cadeira. Quando ele 
fez isso, um pouco de gema escorreu no queixo e ele riu baixinho enquanto pegava o 
guardanapo para limpar.

"Perdoe-me por  não tomar  café  com você esta  manhã,  Georgie.  Eu...  eu  tive  uma 
manhã movimentada e  estava  morrendo de fome quando cheguei  em casa.  Você já 
comeu? Gostaria de outra xícara de café?" Perguntou ele de forma animada e tranquila. 
Ele puxou uma cadeira para ela e a mandou ela sentar.
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"Sim, eu adoraria uma xícara, obrigado," disse ela com um sorriso, tentando esconder 
sua confusão. "Então você esteve fora muito cedo?"

"Sim," disse ele tomando a mão dela e olhando de forma significativa em seus olhos, 
seu  rosto  iluminado,  os  olhos  brilhando.  "Eu  tenho  notícias  verdadeiramente 
maravilhosas, Georgie. Elizabeth me aceitou! Ela deve ser sua irmã e milagrosamente... 
minha esposa!"

Ele observou a mudança do semblante dela enquanto o significado de suas palavras se 
apoderavam dela.  Ela voou em seus braços,  chorando de alegria e abraçando-o com 
tanta força que ele teve que rir e se maravilhar com a sua força.

"Oh Fitzwilliam, estou tão feliz! Quando vi a carruagem e ouvi que você tinha... "
"Viu a carruagem?" Ele repetiu, antes que ela pudesse terminar. "Você viu a carruagem? 

Como você mesmo sabe onde ela estava? Pedi a James tirá-la e limpá-la antes... ". Ele 
parou e olhou para ela apreensivamente. "Georgie,  algum dos empregados  viu?"

Georgiana assentiu e baixou os olhos. "Todos eles," ela sussurrou.
"Todos eles? O que James estava fazendo, vendendo bilhetes?" gritou ele. "Eu disse a 

ele para levar essa carruagem para um lugar isolado e em vez disso ele..."
"Não, não! Ele estava tentando desesperadamente mantê-los longe e os mandou de 

volta  ao  trabalho  imediatamente.  Mas  temo que  fosse  tarde  demais.  Estavam todos 
muito contentes por você, Fitzwilliam - você sabe o quanto eles se preocupam com sua 
felicidade. Por favor, não fique zangado! Você vai estragar este dia feliz para si e para 
eles. Tudo p que eles querem é desejar-lhe felicidades. "

"Bem, temo que eles  terão de se decepcionar,"  disse Darcy  andando pela  sala  em 
agitação. "Querido Deus, os rumores vão estar por toda Londres!"

"Por que eles vão se decepcionar com uma notícia tão maravilhosa?”
"Georgiana,  devemos manter  esse  noivado em segredo pelos próximos três  meses! 

Prometi a Elizabeth. Os empregado terão de acreditar que ela me rejeitou até lá. Não há 
mais nada a ser feito. "

"Mas por que diabos ela iria querer mantê-lo em secreto, Fitzwilliam? Eu não entendo!"
"É uma longa história, Doçura, e tem a ver com meu egoísmo, Charles e a irmã de 

Elizabeth Jane..."

Ele tinha feito um compromisso de almoço com Bingley alguns dias antes que ele 
agora queria cancelar, mas Charles tinha soado tão ansioso para se reunir e tinha até 
mesmo lhe pedido para manter a tarde inteira livre para alguns passeios misteriosos. Ele 
não podia desapontá-lo,  mas desejava ficar com Elizabeth, é claro - mesmo que isso 
significasse ficar sentado na sala dos Gardiner fazendo conversa educada.

Agora ele se recostava na cadeira para permitir que o criado tirasse o prato de peixe e 
disse: "Charles, pelo amor de Deus, você nunca vai me dizer qual é o motivo de tudo 
isso? Por que está prolongando o mistério? ... Eu suponho que não tem nada a ver com 
Jane Bennet, ou você não seria capaz de conter a si próprio!"
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"Não,  não.  Infelizmente,  Jane  não  figura  em nada  disso  -  ainda  não,  de  qualquer 
maneira. E eu não estou sendo deliberadamente misterioso! Eu só quero que tenhamos 
um pouco de privacidade," disse ele, balançando a cabeça em direção aos empregados 
se movimentando ao redor enquanto traziam o prato principal para a mesa. Quando eles 
tinham finalmente saíram, Charles se endireitou na cadeira e começou.

"Eu fiz algo completamente fora do comum, Darcy. Eu tomeu uma decisão importante 
e agi sobre ela. E eu te convidei aqui hoje para falar sobre isso e te pedir para me ajudar 
com os planos finais."

"Bem...? O que é, homem? Não me deixe esperando!"
"Vou começar com as informações em apenas um momento, mas primeiro, eu acredito 

que um pouco de informação seja necessária. Darcy, como você pode bem imaginar, a 
rejeição e as reprovações de Jane me obrigaram a fazer uma reflexão séria sobre a minha 
vida. E quando eu refleti sobre o que eu fiz comigo mesmo nos últimos anos - com o 
meu tempo e minha riqueza, eu fiquei verdadeiramente chocado. Não fiz nada mais do 
que  perseguir  um  sonho  ilusório  de  me  tornar  um  "cavalheiro,"  de  ser  aceito  por 
membros de uma sociedade que, bem, ... vamos ser honestos, me considera "dinheiro 
novo", ingênuo, e talvez até um pouco ridículo."

"Bingley você está errado," Darcy começou, mas seu amigo o cortou.
"Não, eu estou certo e você sabe disso, mas é um amigo muito bom para admitir isso. 

Darcy, você e Georgiana são os únicos membros da alta sociedade que verdadeiramente 
me aceitou - não importa quantos convites você conseguiu obter para mim. Não tenho 
vida  dentro  da  sociedade...  e  não  importa  o  quanto  as  minhas  irmãs  gostariam  de 
acreditar que elas tem um lugar na sociedade, eu sei que eu não tenho. Nem eu desejo 
isso. Além de você, todos os meus amigos e conhecidos fazem parte de outra classe. É lá 
que sou aceito por quem eu realmente sou."

"Mas o que tudo isso significa, Charles? Uma pessoa não simplesmente decide fazer 
parte de uma classe ou de outra -  ela simplesmente é," disse Darcy.

"Sim,  mas o que essa  pessoa  faz tem muito a  ver  com a maneira  com que ela  é 
percebida no mundo. E eu estou cansado de brincar de ser um “cavalheiro”. Isso não 
serve para mim, Darcy. Não cabe em quem eu sou."

"Charles, o que você está falando? Você não brinca de ser nada! Você é um cavalheiro," 
disse Darcy.

"Talvez em um sentido, mas não no sentido verdadeiro da palavra. Eu não nasci de uma 
família  nobre  ou  aristocrática.  Eu  não  tenho  nenhuma  grande  propriedade  com  os 
arrendatários e empregados dependentes de mim para o seu bem-estar."

"Darcy, você tem enormes responsabilidades e uma quantidade igual de trabalho com 
Pemberley  -  e  até  mesmo  grande  parte  Lambton  depende  de  você  para  a  sua 
subsistência.  Você  pode  pescar  e  caçar,  vir  a  Londres  para  diversão  e  tal,  mas  você 
sempre tem coisas mais sérias pressionando você. Eu só tenho meus investimentos para 
cuidar,  e  a  maior  parte  desse  trabalho  é  feito  pelo  meu  advogado.  Como qualquer 
homem, eu gosto de algum esporte de vez em quando, mas Darcy, isso simplesmente 
não é suficiente! Um homem tem que ter um motivo para se levantar de manhã."
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Aqui, ele suspirou e contemplou seu prato intocado antes de olhar para cima de novo 
e dizendo: "Eu não estou dando desculpas para mim mesmo, Darcy, mas ocorreu-me que 
talvez  eu estava tão inepto de tomar essa decisão crucial,  porque eu tive tão pouca 
prática em tomar decisões importantes de qualquer tipo. As maiores decisões que tomo 
no curso de um dia são que cor de casaco usar, o que fazer para me distrair e o que ter 
para o jantar! Não é possível, Darcy! Devo fazer uma vida mais significativa para mim ... 
Se inclui Jane ou não," acrescentou tristemente. "Eu preciso mudar, e eu fiz um começo," 
ele disse agora com orgulho. "Estou entrando em um negócio com vários artesãos que 
fazem trabalhos em metal e estou abrindo uma loja - um armazém, na verdade. O acordo 
foi atingido e os papéis assinados. E devo acrescentar, o Sr. Gardiner supervisionou tudo 
e pensa que é um excelente investimento."

Darcy sentou-se emudecido.
"Esses  sulcos na sua testa  me dizem que você não aprova,  Darcy.  Sinto  muito.  Eu 

esperava..."
"De maneira alguma, Charles.  Eu sinceramente aprovo! Estou apenas surpreso com 

tudo o que acabo de ouvir! Especialmente tudo o que você tem realizado em apenas 
uma semana!"

"Bem, acho que essa idéia tem estado na minha mente há algum tempo, mas nunca 
me atrevi a agir sobre ela por medo de perturbar as minhas irmãs e perder meu lugar na 
sociedade,"  disse  Bingley,  seu  rosto  se  iluminando  com o  genuíno  interesse  de  seu 
amigo.

"Você vê, há cerca de três anos atrás, fiz um pequeno investimento em um artista de 
Birmingham que precisava de capital para abrir um showroom em Londres. Seu negócio 
tem sido um enorme sucesso e agora ele  está desesperadamente precisando de um 
espaço maior. Abordei ele com a idéia de abrir uma loja que seria uma vitrine para vários 
artesãos  -  homens  que  trabalham  no  mesmo  meio,  mas  que  não  iriam  realmente 
competir um com o outro. As criações do Sr. Corning belamente ornamentadas, portões 
estilo  Rococo,  varandas  e  similares,  enquanto  cada  um  dos  meus  outros  inquilinos 
trabalharia em um estilo completamente diferente."

"Tenho quatro artesãos de metal como inquilinos até agora, e eu vou receber uma 
renda mensal e percentagem de seus lucros. Já que o meu investimento inicial é muito 
grande, a minha percentagem será de cinqüenta por cento para os dois primeiros anos e 
depois irá diminuir gradualmente até atingir vinte por cento. O Sr. Gardiner insistiu nisso, 
mas na verdade, eu me importo pouco sobre o dinheiro. Mas estou muito animado em 
dar a essas pessoas um lugar para mostrar seus talentos e proporcionando assim mais 
trabalho para eles, seus assistentes, aprendizes e uma série de pessoas de apoio. Isso vai 
me dar  um senso  de utilidade dentro  da minha sociedade.  Eu  estarei  na  gestão  do 
showroom,  lidando  com  clientes,  organizando  as  entregas  e  instalações.  Isso  deve 
manter-me muito, muito ocupado," ele riu.

"De fato," disse Darcy, "você vai ter muito pouco tempo de lazer, Charles."
"Com certeza,  pelo  primeiro  ano  ou dois,  mas  até  lá  espero  ter  treinado algumas 

pessoas de confiança tão bem que eu não seria necessário estar na loja todos os dias, e 
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poderiar tirar umas boas férias de vez em quando," disse Bingley.
"Perdoe-me por perguntar isso, Charles. Mas você considerou a possibilidade de que 

Jane pode não aprovar a sua nova identidade."
"Acredite em mim, eu tenho pensado muito nisso. Mas a verdade é que eu não tenho 

nenhuma garantia de que Jane algum dia vá me perdoar e consentir ser minha esposa. E 
se posso confiar em meus próprios instintos, devo dizer que acredito que Jane seria tão 
feliz por ser casada com um homem no comércio quanto com um cavalheiro. Eu não 
acho que a minha posição na vida é muito importante para ela e eu só posso rezar para 
que meus instintos se provem corretos  um dia."

"Vamos brindar a isso Charles," disse Darcy, levantando a taça. "Um brinde ao seu novo 
empreendimento e à  admiração de Miss Bennet da sua coragem e determinação!"

"Obrigado, velho amigo! Eu sabia que podia contar com seu apoio. A Miss Bennet, 
então!"

"Agora o que você tem para me mostrar esta tarde," perguntou Darcy, retornando para 
sua refeição.

"Eu desejo que você veja os dois armazéns que estou considerando. Dado que eu 
preciso de um espaço muito grande, eu só fui capaz de encontrar armazéns disponíveis 
em bairros menos elegantes.  Os aluguéis de tais espaços no coração da cidade seria 
exorbitante  -  além  disso,  não  há  nenhum  disponível.  Como  membro  pleno  da  alta 
sociedade,  eu  desejo  a  sua  opinião  sobre  quee  bairro  é  menos  censurável.  Minha 
clientela, pela própria natureza do produto, será um grupo de riqueza, e eu sei que a 
localização será um fator importante."

"Bem,  então  suponho  que  devemos  terminar  aqui  e  resolver  isso,"  disse  Darcy, 
erguendo o copo para o seu amigo de novo. Ele sorriu. Se ela vai se casar com você ou 
não, meu amigo, ela fará a sua realização! ele pensou.

Era  um pouco depois  das  sete  quando ele  finalmente  chegou em casa  e  os  seus 
pensamentos imediatos foram de sua negligência a Elizabeth naquela tarde. O que ela 
deve  estar  pensando?  Não  ter  feito  uma  visita  em  um  dia  tão  importante  era 
insuportável! Ele debateu voltar para a carruagem e ir para os Gardiners agora mesmo, 
mas ele sabia que isso seria suspeito. Como um homem noivo, ele seria bem acolhido 
quase todo o tempo. Mas como um mero amigo e admirador, ele tinha que seguir a 
etiqueta social adequada.

Eles estavam todos, provavelmente, envolvidos na alimentação das crianças agora e 
colocando Constance na cama. Ele imaginou Elizabeth lendo para John ou ajudando-o 
em seus trabalhos escolares. Não era hora para  visitar.

Talvez ele deve enviar a ela uma mensagem explicando a situação? Georgiana poderia 
endereçar a carta e... Não, em uma casa tão cheia e ativa seria muito fácil para que algo 
desse errado. Connie poderia puxar a carta da mão dela ou... Não, ele não devia arriscar! 
Ele poderia explicar amanhã e Elizabeth iria entender. Ela era muito generosa e sensível 
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para ficar com raiva.
Ele fechou os olhos e massageou as têmporas. Que dia tinha sido! Que dia maravilhoso 

e milagroso! Elizabeth era a sua e Charles foi transformando diante de seus olhos. E ele, 
ainda tinha cerca de vinte peças de correspondência comercial para atender. Bem, não 
hoje à noite! Ele teria um jantar leve com Georgie e contaria a ela tudo sobre a nova 
empresa de Bingley. Pelo menos isso poderia ser discutido abertamente na frente dos 
empregados. 

Eles sabiam que era um pouco cedo para visitar, mas eles não poderiam se conter mais. 
Georgiana bateu,  já  que as  mãos  de Fitzwilliam estavam cheias  de  presentes  para  a 
família.

A Sra. Gardiner abriu a porta e convidou-os ansiosamente a entrar. Havia um sorriso 
em seus lábios, mas seus olhos sugeriam algum desconforto. Darcy imediatamente sentiu 
sua ansiedade e se enrijeceu.

"Espero  que  não  tenhamos  chegado  muito  cedo,  Sra.  Gardiner,  mas  estávamos 
querendo saber se as suas sobrinhas gostariam de se juntar a nós em um passeio pelo 
Parque Monument. Está fazendo uma manhã branda e linda," disse Georgiana quando 
seu irmão ficou mudo.

"Oh,  venham e  sentem-se  e  me  permitam  dizer-lhe  mais  uma  vez  o  quanto  nós 
apreciamos sua companhia na outra noite," disse a Sra. Gardiner, que desejava retardar 
sua tarefa desagradável. Ela os levou para a sala e quando eles estavam sentados, olhou 
para Darcy com compaixão.

"Temo que minhas sobrinhas não estão mais aqui, Miss Darcy, Sr. Darcy. O pai delas 
veio buscá-las na tarde de ontem e eles foram para casa mais cedo esta manhã. Ambos 
foram muito angustiadas por não ter tido a oportunidade de dizer adeus para vocês."

Irmão e irmã simplesmente olharam para ela.
Georgiana recuperou-se primeiro.  "Oh,  eu tenho certeza que ele  sentia  muita falta 

delas. Eu posso entender muito bem que queria tê-las em casa novamente. " Ela lhou 
para as luvas no colo, sem saber mais o que dizer.

"Sim, ele tinha escrito há alguns dias para apressar o retorno delas, mas depois decidiu 
vir e acompanhá-las para casa  ele mesmo."

"Sim, eu acho que isso foi muito sábio," disse Darcy, finalmente, ter encontrado sua 
voz. "Estou feliz em saber que elas não viajarão sozinhas. Nunca se sabe quem se poderia 
encontrar viajando pela carruagem do correio," disse ele ambos em tom de brincadeira e 
com toda a seriedade. "Bem, nós não devemos ocupar mais do seu tempo, Sra. Gardiner. 
Estou certo de que interrompemos sua rotina matinal. Por favor, aceite estes presentes 
para as crianças e as .... hum ... flores. E dê meus cumprimentos ao seu marido."

"Sim, claro,  Sr.  Darcy,  e..  oh,  espere,"  disse ela,  recuperando uma carta do armário, 
"minha sobrinha Elizabeth deixou este bilhete para você, Miss Darcy. Ela estava muito 
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ansiosa para que você a recebesse." Ela sorriu para os dois e os viu à porta.
Eles andaram tão calmamente quanto possível  descendo as escadas e entraram na 

carruagem. Mesmo antes de sentarem,  Georgiana entregou a carta fechada para seu 
irmão. Ele a tomou apreciativamente e rasgou-a aberta, lendo apenas a saudação antes 
de permitir que sua cabeça voltasse a cair sobre o assento do banco e fechando os olhos.

"Meu querido Fitzwilliam," era tudo que ele precisava ver.

"Alguém poderia pensar que eu estava infligindo o maior dos castigos, trazendo vocês 
as  meninas para casa,"  disse o Sr.  Bennet,  olhando suas duas filhas mais velhas com 
preocupação. Eles tinham estado na estrada por quase duas horas, e apesar dos seus 
esforços, ele não tinha sido capaz de envolver qualquer uma delas em uma conversa 
significativa.  Elas  iriam  responder  a  suas  perguntas  com respostas  de  uma  ou  duas 
palavra antes de voltarem sua atenção, mais uma vez, para a paisagem que passava. Ele 
as  conhecia  bem o suficiente para  saber  que ele  tinha interrompido algo de grande 
importância.

"Oh, claro que não, papai," disse Elizabeth, alcançando a mão dele. "Nós duas estamos 
ainda muito cansadas, isso é tudo. Ficamos fora até muito tarde na quarta-feira à noite, 
como sabe. Estávamos na casa dos Darcy por várias horas após a ópera."

Ele balançou a cabeça e sorriu para ela, não acreditando em uma palavra que ela dizia, 
mas sabendo o suficiente para fazê-la acreditar que sim.

"Este deve ter sido um passeio tediosamente longo para você suportar na companhia 
do  Sr.  Darcy,  Lizzy.  Quão  irritada  você  deve  ter  ficado  de  ter  sido  submetida  ao 
comportamento arrogante dele  por  todo o caminho até Londres.  Estou surpreso por 
você tê-lo apresentado aos Gardiners e prolongado o conhecimento."

"Ele na verdade foi muito gentil e divertido, Papai. Ele foi muito cavalheiro e bastante 
solícito e protetor de mim. Eu encontrei-me grata por estar na companhia dele," disse 
Elizabeth com um ar tão indiferente quanto ela conseguia.

"Realmente," respondeu o pai, as sobrancelhas levantadas. "Então o infame Sr. Darcy 
conseguiu  fazer  seu  caminho  até  o  seu  coração,  não  é?  Bem,  as  surpresas  nunca 
acabam!"

"Por favor, não me provoque, papai," disse Elizabeth, "Mas sim, admito quando vim a 
conhecê-lo melhor, comecei a ver aspectos da personalidade dele que eu não tinha visto 
antes.  Ele  é  um homem muito  bom,  papai.  Eu  estava  muito  errada  em julgá-lo  tão 
duramente."

Esta foi uma declaração muito mais grave do que o Sr. Bennet esperava ouvir - nem a 
cor do rosto de sua filha escapou de sua observação. Ele tinha uma sensação de que ele 
não era mais o principal homem na vida de sua querida Lizzy. Este era o motivo de toda 
essa melancolia?

Ele se virou para olhar sua filha mais velha que parecia ainda mais quieta e pensativa 
do que o habitual. Onde há um Sr. Darcy, há geralmente um Sr. Bingley não muito atrás, 
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ele percebeu, e decidiu tomar a abordagem direta. "E eu suponho que você foi então 
jogada em companhia do amigo dele, o Sr. Bingley, minha querida," disse ele no mais 
terno dos tons. "Espero que ele não tenha feito nada para magoá-la ainda mais, Jane."

"Não, papai," respondeu ela apressadamente. "Como o Sr. Darcy, ele foi muito gentil e 
solícito. Mas eu vi muito pouco dele de qualquer maneira."

"Ah...,"  disse o Sr.  Bennet, um entendimento muito maior a partir  desta observação 
simples do sua filha teria imaginado.

"Bem, eu suponho que seria  melhor  contar  a  sua mãe o mínimo possível  de suas 
relações com estes dois senhores. Estou certo?"

"Oh sim, papai," disse Jane com gratidão. "Não é que eu gostaria de manter segredos 
dela,  mas...  Eu tenho medo que ela  possa  ler  mais  nestes encontros  casuais  do que 
realmente existe e..."

"Não há necessidade de justificar os seus sentimentos, minha querida. Creio que nós 
três entendemos uns aos outros," disse o pai dela, batendo sua mão.

"Sim," assentiu Elizabeth, "às vezes o segredo é o melhor.” Ela então se virou e olhou 
para fora de sua janela.

Jane apertou  a  mão de  seu  pai  e  virou  a  cabeça  também.  Ela  estava  envolta  em 
sofrimento. Seu coração tinha  lenta e dolorosamente feito seu caminho de volta para 
Charles e ela tinha certeza de que se ele continuasse a perseverar em suas atenções ela 
não seria capaz de resistir-lhe. Ela  afinal o amava muito! Nunca houve qualquer dúvida 
disso. Mas agora, com essa distância entre eles, ele iria continuar a tentar? Ele teria a 
coragem de segui-la  por  todo o  caminho de  volta  para  Hertfordshire?  Ou ela  tinha 
arruinado sua próprias chances de algum dia ser verdadeiramente feliz?

Capítulo 12

"Irmã, irmã! Você já ouviu a notícia? O Sr. Bingley está na cidade e todo mundo está 
falando disso," gritou a Sra. Phillips enquanto se movia para a sala onde as senhoras 
estavam todas reunidas e ocupadas com seus bordados.

Jane se assustou, então congelou, enquanto sua irmã balançou a cabeça e perguntou: 
"Tem certeza, tia Phillips? Pois eu estava andando nos campos de Netherfield apenas esta 
manhã, e não havia uma alma se mexendo ao redor da grande propriedade."

"Eu mesma o vi em Meryton! Ele estava saindo do escritório do advogado e seu amigo 
- você sabe, aquele senhor alto que um dia foi tão rude com você, Lizzy - estava com 
ele."

Os lábios de Elizabeth tremeram enquanto ela tentava manter uma aparência de calma 
diante de sua mãe e sua tia. Ela e Jane estavam em casa havia quatro dias e, embora ela 
tinha certeza de que seu amado Fitzwilliam iria descobrir uma maneira de visitá-la em 
pouco tempo, ela nunca havia sonhado que iria conseguir isso tão rápido! Ela mordeu o 
lábio inferior para não sorrir e alcançou para o outro lado da mesa para apertar a mão de 
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sua irmã.
"Bem, Jane, talvez ele voltou para você, afinal," disse a mãe, agora vibrando pela sala 

em grande excitação. "Vamos saber com certeza se ele nos visitar antes do fim do dia! Vá 
para cima e coloque seu vestido azul," ela ordenou, e por vez, Jane estava muito feliz 
obedecê-la. Ela se levantou de sua cadeira, com os olhos implorando para Elizabeth se 
juntar a ela.

"Eu acho que seria melhor mudar de vestido também," disse Elizabeth, colocando o 
bordado em cima da mesa.

Ela  tinha  dado  apenas  alguns  passos  na  direção  de  sua  irmã  quando  sua  mãe  a 
impediu, dizendo: "Fique onde está, Lizzy! Não há nenhuma necessidade para você se 
trocar. Ninguém está vindo para vê-la. Você vai servir muito bem como está. Na verdade, 
sua aparência desarrumada vai ajudar a colocar a sua irmã em uma luz melhor."

"Mas mamãe, fiquei com calor durante minha caminhada até Netherfield esta manhã e 
me sujei de lama também. Por favor, deixe-me ir! Não é possível que eu seja vista deta 
maneira, mesmo que nenhum dos cavalheiros venha me ver. Traz pouco crédito à nossa 
família me ter parecendo desarrumada diante de convidados," disse ela, na esperança de 
convencê-la.

"Você nunca deixou isso incomodá-la antes Elizabeth Bennet – vagar pelo campo com 
o seu cabelo desarrumado e suas saias enlameadas! - completamente indigna de ser 
vista por ninguém." Sua mãe continuou nesta veia por algum tempo, e antes que ela 
pudesse  terminar  seu discurso,  a  Sra.  Hill  entrou para  anunciar  a  chegada dos  ditos 
senhores. As senhoras se levantaram e esperaram nervosamente para eles entrarem.

"Sr. Bingley! Que bom da sua parte vir nos ver. Acabamos de ouvir da sua chegada na 
cidade e estávamos muito felizes em saber que o senhor tinha finalmente voltado para 
Netherfield. Por favor, venha e sente-se," disse a Sra. Bennet. "Eu acredito que encontrou 
minha irmã, a Sra. Phillips, na cidade mais cedo hoje?"

O Sr. Bingley parecia confuso enquanto olhava para a senhora que lhe foi apresentado, 
mas decidiu que era melhor ser agradável. "Sim, claro, Sra Phillips, como vai? E a senhora 
deve lembrar-se de meu amigo, Sr. Darcy, Sra. Bennet. Ele tem sido muito bom de me 
acompanhar aqui nesta viagem."

O Sr. Darcy deu um passo adiante e curvou-se para todas as senhoras, assegurando 
que  o  seu  olhar  não  permanecesse  em  Elizabeth  por  muito  tempo.  Ele  sorriu 
respeitosamente para a Sra. Bennet, mas salvou seu sorriso mais caloroso para Jane.

A Sra.  Bennet ergueu o queixo e lhe deu um aceno curto, "O senhor é bem-vindo 
também, Sr. Darcy," para a mortificação de Elizabeth. Seus olhos correram para os dele 
em um pedido de desculpa, mas ele tranquilizou-a com seu sorriso terno.

"Sra. Bennet," disse Bingley, "Eu vim aqui diretamente de Meryton porque eu queria 
que sua família  ouvisse  essa  notícia  de mim ao invés de vizinhos fofoqueiros.  Vocês 
sempre foram extremamente gentis comigo e eu senti que era justo que eu mesmo lhes 
disesse." Ele olhou ansiosamente para Jane.

"Eu desisti do meu arrendamento de Netherfield e estarei retornando a Londres na 
manhã seguinte. Entristece-me deixar uma vizinhança tão calorosa e acolhedora, onde eu 
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fiz muitos amigos,  mas há razões complexas pelas quais devo fazê-lo."  Ele se moveu 
desconfortavelmente na cadeira. "Mas eu realmente espero que este não seja um adeu-," 
disse ele, lançando um outro olhar ansioso na direção de Jane, "porque eu espero que 
me permita visitar sempre que eu estiver na vizinhança."

A sala ficou em silêncio e todas as senhoras o olharam fixamente.
"Sr. Bingley," exclamou a Sra. Bennet, "Certamente o senhor está brincando! Não pode 

possivelmente ter a intenção de abandonar sua casa aqui conosco. Eu sei em primeira 
mão o quanto o senhor ama o campo! - a caça, a equitação, as danças!"

"Tem toda a razão, Sra. Bennet, eu amo todas essas coisas, mas agora eu acho que 
devo passar mais tempo em Londres, e Hertfordshire é simplesmente muito distante para 
ser conveniente. Acredite em mim, dói-me profundamente quando penso nos momentos 
felizes que passei aqui, ...  mas a mudança é necessária, eu acredito." Ele agora olhava 
descaradamente para Jane, esperando capturar os olhos dela. Mas ela tinha baixado a 
cabeça e estava mantendo os olhos em seu colo.

"Então o senhor nem mesmo abriu  Netherfield  esta viagem?" Perguntou Elizabeth, 
agarrando para algo a dizer

"Não, Miss Elizabeth, estamos hospedados no Red Lyon para a noite e vamos partir 
cedo pela manhã. O mobiliário será embalado e levado para Londres no próximo mês ou 
assim,  mas Darcy  e  eu  vamos parar  na  casa  para  pegar  algumas  das  minhas  coisas 
pessoais.  Eu  estava  esperando  que  as  senhoras  poderiam  nos  honrar  com  a  sua 
companhia para uma caminhada antes de irmos. Está um pouco frio, mas não muito ruim 
e temos sol."

Elizabeth  subitamente  sentou-se  reta  e  olhou  para  Jane  ansiosamente  por  sua 
aprovação do plano. Mas a Sra. Bennet, que viu isto como sua última oportunidade de 
avançar o relacionamento da filha com o Sr.  Bingley, tinha mais do que um pequeno 
passeio em mente.

"Deve lembrar, Sr. Bingley, que prometeu vir jantar conosco pouco antes de partir para 
Londres, e eu acredito que esta noite seria um momento perfeito para que cumprir a sua 
obrigação. Eu não posso imaginar que o senhor já tenha compromisso para o jantar, e ter 
a sua última refeição em Hertfordshire sozinho na hospedaria é inaceitável! Venha e jante 
conosco esta noite. O Sr. Bennet ficará muito honrado e feliz por tê-lo."

Bingley  sorriu  desconfortavelmente  e  olhou  para  Jane  para  determinar  seus 
sentimentos, e, felizmente, desta vez, ela olhou para cima e deu-lhe o sorriso que ele 
estava esperando.

"Eu ficaria muito feliz em aceitar por mim e pelo meu amigo, Sra. Bennet, obrigado." 
Ele sorriu para Darcy, que assentiu com aprovação,  mas depois acrescentou: "Mas eu 
espero que isso não nos impeça de sair um pouco agora, enquanto o sol ainda está alto. 
Tenho certeza que vai ficar muito mais frio quando a tarde avançar." Elizabeth reconheceu 
o olhar de pânico nos olhos dele e sorriu para si mesma.

"Não, não, Sr.  Bingley, agora que nós estamos esperando convidados tão elegantes 
para o jantar bem, minhas filhas serão necessárias em casa para se prepararem para a 
ocasião. Eles não entram na cozinha, é claro, mas há sempre tanta coisa para fazer no 
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planejamento de um pequeno jantar, o senhor sabe." Ela riu e gorjeou em prazer.
Elizabeth fechou os olhos e soltou um suspiro exasperado. Darcy enrijeceu.
Charles Bingley voltou para o seu amigo e murmurou: "Bem, suponho que devemos 

estar indo então. Mas por favor não vá ter nenhum problema extra por nossa conta," 
disse  ele,  olhando para  as  senhoras.  "Ficaremos  muito  satisfeitos  apenas  com a  sua 
companhia."

Esse comentário gentil  recebeu um sorriso ainda mais caloroso de Jane, que agora 
sugeriu à sua irmã que elas acompanhassem os cavalheiro para fora.  Desta vez,  pelo 
menos, a Sra. Bennet foi sábia o suficiente para deixá-las ir.

"Elizabeth," murmurou Darcy, enquanto fingia apertar as correias da sela enquanto ela 
estava ao lado dele, "Será um milagre se eu não estrangular a sua mãe antes de estarmos 
casados - não pelo modo como ela me tratou, mas pelo jeito que ela trata você e suas 
irmãs! Ele enrola os cabelos na parte de trás do meu pescoço."

"Tenho notado," riu Elizabeth. "Mas você é tão bom em aguentar o desrespeito dela, 
Fitzwilliam - você deve saber como me dói ouvir isso," ela disse que agora mais séria.

"E eu não vou ter você angustiado por um momento por causa disso. Eu te asseguro, 
Elizabeth, que isso rola nas minhas costas como a água. Eu sou sensível do fato de que 
eu mereço a raiva dela. Eu insultei a filha dela, afinal de contas, e eu não fiz nada para me 
valorizar para ninguém aqui."

"Exceto por uma," disse Elizabeth com um sorriso provocante.
"Sim, graças a Deus, exceto por uma," disse Darcy ternamente. Seus olhos de repente 

se lançaram para Bingley e Jane conversando baixinho a poucos metros de distância, e 
depois para as janelas inferiores e superiores da casa. E sem qualquer aviso se abaixou 
para beijar a testa dela, logo acima da ponte de seu nariz. Ele permaneceu lá por um 
momento  e  quando  ele  recuou,  Elizabeth,  que  não  podia  suportar  separar-se  dele, 
inclinou-se para a frente. Ela tropeçou, caindo no peito dele. Ele pegou ela e os dois se 
olharam ansiosamente para ver se eles tinham sido observados.

Mas Bingley e Jane só tinham olhos para o outro.
"Foi muito gentil de sua parte nos dizer de seus planos para deixar Netherfield, Mr. 

Bingley. Haverá muitos na  vizinhança que ficarão tristes ao ouvir a notícia."
Ele  olhou  para  ela  ansiosamente.  Havia  tanto  que  ele  queria  dizer,  mas  ela  tinha 

acabado  de  lhe  dar  o  primeiro  sinal  de  esperança  e  ele  ficou  momentaneamente 
contente em regozijar-se no brilho de seus olhos. Como é bom  tê-la olhando para ele de 
novo! Ele não destruiria suas chances ao presumir demais, cedo demais - mas  haviam 
coisas que precisava dizer a ela.

"Deve saber, Miss Bennet, que só me preocupo com os sentimentos de uma pessoa 
sobre o assunto. Eu não quero que você veja a minha partida de Netherfield como uma 
determinação de acabar com nossa amizade. Muito pelo contrário, ... tomei suas palavras 
ao coração e eu estou tentando fazer algumas mudanças positivas." Jane corou e desviou 
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o olhar. Agora ele continuou de forma mais animada, em um esforço para capturar os 
olhos  dela  novamente.  "E  obrigado por  fazer  tão  confortável  para  nós  aceitarmos o 
convite de sua mãe para o jantar. Estou tão contente pela sua companhia e sei que o Sr. 
Darcy está muito ansioso para passar algum tempo com sua irmã. É bom para ver como 
eles resolveram as suas diferenças e reforçaram a sua amizade, não é?"

"Sim," ela murmurou, enquanto ambos se voltaram para olhar para eles. Darcy tinha 
justamente montado em seu cavalo e estava controlando-o enquanto continuava sua 
conversa com Elizabeth, quando ela de repente, e inconscientemente, tomou a mão livre 
dele  e  a  pressionou.  O gesto levou menos de um segundo,  mas sua intimidade era 
inegável. Bingley agora olhou com mais atenção para o rosto de seu amigo e vi uma 
expressão que ele raramente tinha visto - contentamento genuíno.

"Miss  Bennet,  a  sua irmã lhe disse algo sobre a relação dela com o meu amigo?" 
Perguntou  Bingley,  enquanto  ele  continuava  a  olhar  para  o  casal  feliz.  Mas  então, 
percebendo sua impertinência,  acrescentou rapidamente,  "Por  favor,  perdoe-me,  Miss 
Bennet. Essa foi de fato uma pergunta rude para se fazer. Eu não iria querer que você 
traísse a confiança dela e simplesmente não é da minha conta."

"Tudo bem, Sr. Bingley. Eu certamente não irei trair a confiança da minha irmã, ... mas 
não,  não tenho conhecimento de qualquer mudança no relacionamento deles,"  disse 
Jane. Mas a imagem da intimidade que ela tinha visto entre eles no vestíbulo da casa de 
Darcy veio à sua mente e agora que estava presenciando essa cena carinhosa, ela sabia 
que os instintos de Bingley estavam corretos. Ficou claro para quem quisesse ver que 
Elizabeth e Darcy tinham chegado a um entendimento.

Ambos coraram, se viraram e não disseram nada.
"Bem, estou ansioso para vê-la mais tarde no jantar, Miss Bennet. Adeus," disse Bingley, 

atrapalhado com as rédeas enquanto montava em seu cavalo. Ela assentiu e retornou o 
sorriso dele.

"Você está pronto, Darcy?" Ele chamou, e os dois cavalheiros inclinaram seus chapéus e 
se afastaram.

Uma  vez  que  os  senhores  tinham ido  embora,  a  Sra.  Bennet  manteve  suas  filhas 
ocupadas escolhendo as toalhas de mesa adequadas,  arranjo de flores e  até mesmo 
polindo a prataria, já que a Sra. Hill e as outras empregadas tinham muito o que fazer na 
preparação  do  jantar  elaborado  que  ela  agora  exigia  deles.  Jane  parecia  sombria  e 
perdida em seus próprios pensamentos enquanto trabalhava, e Elizabeth atribuiu isso a 
suas emoções mistas sobre o Sr. Bingley. Mas quando Elizabeth descobriu uma mancha 
amarela em uma das toalhas de mesa e voltou para o armário de linho para buscar outra, 
sua irmã a seguiu e fechou a porta atrás delas. Apesar da fraca luz no pequeno espaço, 
Elizabeth podia ver claramente olhar de raiva de sua irmã.

"Lizzy Bennet!" Disse ela acusadoramente, e esperou a resposta de sua irmã.
Elizabeth franziu os lábios e olhou nervosamente para o chão por um momento. Ela 
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então  olhou  para  o  rosto  de  sua  irmã  novamente  para  confirmar  suas  suspeitas  e 
sussurrou: "Então você viu o beijo."

"O beijo? Eu não vi nada disso! Mas eu não sou cega! " Disse Jane, agora lágrimas 
brotando nos olhos.

"Jane,"  começou Elizabeth,  tentando abraçar  a  sua irmã,  "Por  favor,  não fique com 
raiva."

Jane se afastou, cruzou os braços e perguntou com emoção contida. "E quando, por 
favor me diga, você pretendia me informar das notícias felizes?... Quando você pensou 
que eu seria forte o suficiente para ouvir?" Suas lágrimas agora corriam livremente pelo 
rosto.

"Eu achava que era melhor esperar um pouco, Jane. Eu te amo tanto e eu …"
"E você não pensou que eu ficaria feliz por você - a minha irmã mais querida? Você 

não acha que eu poderia colocar de lado os meus próprios sentimentos para me alegrar 
com você? Oh, Lizzy! Isso é o que dói mais do que tudo. O pensamento que eu parecia 
tão frágil que você negou a si mesmo e ao Sr. Darcy a alegria de contar  aos tios Gardiner 
do seu noivado é terrível. E agora o pobre Sr. Darcy tem que voltar a Longbourn sob 
algum pretexto só para te ver! Oh Lizzy, o que ele deve pensar de mim? Que uma criatura 
lamentável que ele está herdando como irmã!"

"Jane, você não pode estar mais enganada! O Sr.  Darcy ecoou exatamente as suas 
palavras quando ele tentou me convencer a te contar... " Ela de repente percebeu que o 
que ela tinha acabado de admitir era a última coisa que Jane precisava ouvir, e jogou os 
braços ao redor do pescoço de sua irmã e pediu: "Me perdoe, Jane. Eu estava errada por 
não dizer, em não confiar na sua força - pois nunca houve qualquer dúvida que você 
ficaria feliz por mim! Por favor me perdoe!"

Jane abraçou a irmã com força para e a beijou. "Estou absolutamente feliz por você, 
Lizzy...  Quando eu não estou muito ocupada estando furiosa com você!" Elas riram e 
tomaram grande conforto nos braços uma da outra.

"E, claro, você não permitiu que o Sr. Darcy falasse com o papai, não é?" Repreendeu 
Jane. "Bem, teremos de corrigir isso imediatamente," declarou ela ao olhar de culpa de 
sua irmã. "No início da noite você deve dizer ao Sr. Darcy que ele tem a liberdade de 
pedir a sua mão. Não podemos deixá-lo voltar para Londres de mãos vazias, podemos?" 
Ela riu.

"Oh Jane, isso irá torná-lo tão feliz! Mas eu acho que é você quem deveria dizer a ele. 
Você faria isso?"

"Você acha que isso vai me colocar de volta nas boas graças dele?" Brincou Jane.
"Isso vai certamente fazê-la a cunhada favorita dele!" Elizabeth riu, e elas se abraçaram 

mais uma vez.

Quando os senhores chegaram, Longbourn brilhava e reluzia  como nunca antes.  A 
prata e o cristal  capturavam a luz de velas e refletiam o brilho suave sobre as salas. 
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Cheiros maravilhosos permeavam a casa, e todas as senhoras de Longbourn pareciam 
muito  bem.  Mais  importante,  havia  um brilho  nos  belos  olhos  de  Elizabeth  que  foi 
surpreendente. Algo tinha mudado e Darcy sabia disso. Todos os seus sentidos estavam 
vivos com antecipação.

O Sr. Bennet cumprimentou os jovens com um sorriso medido e um olho zombeteiro. 
Então esses  eram os  senhores  que um dia iriam privá-lo  de suas  filhas  preciosas.  O 
pensamento  de  perdê-las  era  muito  doloroso  para  ponderar,  mas  ele,  no  entanto, 
convidou esses jovens ladrões a sentar-se e ofereceu-lhes um copo de vinho.

A noite começou com uma conversa leve e agradável sobre o clima ameno, a mais 
nova idas e vindas de conhecidos em comum e as diversões recentes que tinham se 
beneficiado em Londres.  Ambos os  senhores  fizeram um grande esforço para  serem 
afáveis, de modo que mesmo Kitty e Mary foram arrastadas para a conversa, apesar de 
sua  reticência.  Jane  fez  o  seu  melhor  para  ser  atenciosa  ao  Sr.  Bingley  sem parecer 
demasiada ansiosa. Ela tentou incentivá-lo, mas em sua própria maneira tranquila.

Elizabeth teve mais dificuldade do que todos para manter suas emoções sob controle. 
Seu  pai  estava  tornando  impossível  para  que  Jane  tomasse  Darcy  de  lado, 
monopolizando a atenção dos cavalheiros com perguntas constantes e anedotas. Por que 
ele tem que escolher hoje à noite para se tornar de repente tão sociável! Bem, ela supôs 
que ela deveria estar contente que ele estava fazendo um esforço para ser falante e 
agradável. Ela sabia muito bem o que a alternativa poderia ser!

Quando começaram a  sopa,  o  Sr.  Bennet  estudou o comportamento  do Sr.  Darcy. 
Embora os pensamentos de sua esposa foram apenas de garantir um futuro para sua 
filha mais velha com o Sr. Bingley, ele sentiu que os entretenimentos desta noite tinham 
um significado igual para Elizabeth.

"Eu  entendo pelo  meu  irmão Edward  Gardiner  que  Pemberley  é  uma propriedade 
verdadeiramente grandiosa, Sr. Darcy," disse o Sr. Bennet, levantando as sobrancelhas e 
esperando por uma resposta.

Darcy não sabia se o Sr. Bennet tinha acabado de fazer uma declaração ou feito uma 
pergunta, mas percebeu que a forma e o conteúdo de sua resposta seria de alguma 
importância.

"Pemberley  é bastante grande, senhor, mas como é minha casa eu realmente nunca 
pensei  nela  como  grandiosa.  É  maravilhosamente  confortável  e  espaçosa,  e  eu  fui 
abençoado por ter crescido lá e herdado. E sim, sou muito orgulhoso dela," ele disse 
simplesmente.

"E quais são os seus cultivos primários,  Sr.  Darcy,  se é que posso ser tão curioso?" 
continuou o Sr. Bennet.

"Certamente, senhor. Durante o verão meus arrendatários cultivam uma variedade de 
vegetais, é claro, juntamente com o centeio, trigo e aveia. Dois dos meus arrendatários 
cultivam flores para o mercado durante o verão e trigo de inverno no outono. Temos 
pomares de pêra e maçã e uma extensão de arbustos de framboesa que é realmente algo 
a ver. As senhoras fazem geléia no final do verão e o que não usamos nós vendemos para 
as confeitarias em Londres. Meus arrendatários cuidam das ovelhas, é claro, e nós temos 
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umas espécies  recentemente  importadas  com lã  muito  boa  que está  nos  dando um 
rendimento muito  bom."  Aqui  ele  fez  uma pausa e  inclinou a cabeça como se  para 
perguntar  se  ele  havia  respondido  a  pergunta  do  Sr.  Bennet  satisfatóriamente,  mas 
quando viu  o  interesse  genuíno  e  admiração  do  velho  senhor,  sentiu  um pouco  de 
vergonha por ter sido tão defensivo.

"Como consegue manter isso tudo e passar tanto tempo quanto o senhor passa em 
Londres e Hertfordshire, Sr. Darcy?" perguntou o Sr. Bennet, com um sorriso astuto.

"Eu  também  sou  abençoado  com  um  administrador  muito  bom  e  empregados 
excepcionais, senhor. Eles fazem o possível para eu poder estar longe de Pemberley por 
longos períodos de tempo. Mas eu passo pelo menos metade do ano lá. Pretendo voltar 
na próxima semana com a minha irmã, Georgiana."

"Eu vejo," disse o Sr. Bennet, e agora voltou sua atenção para o Sr. Bingley que não 
tinha tirado os olhos de sua filha mais velha e, portanto, mal tinha tocado a sua sopa.

"E você, Sr. Bingley, o que o mantém tão ocupado em Londres estes dias que decidiu 
desistir de Netherfield? - Ir para o seu clube e jogar cartas e bilhar, eu suponho?"

Bingley  não  sabia  se  o  Sr.  Bennet  estava  provocando-o  ou não.  Havia  certamente 
muitos  que  pensavam  que  essas  ocupações  era  perfeitamente  respeitáveis  para  um 
cavalheiro  de  posses.  Mas,  como  Darcy,  ele  sentiu  que  este  era  uma  espécie  de 
interrogatório e convocou a sua coragem para saltar para o fogo.

"Na verdade, eu acabei de começar um novo negócio, Sr. Bennet. Estou abrindo um 
armazém de ferragens decorativas - portões, grades, varandas - esses tipos de coisas. 
Vou representar  vários  artesãos e  dar-lhes  um lugar  para  mostrar  seu trabalho.  Meu 
armazém está sendo reformado e pintado enquanto nós falamos e é por isso que eu 
devo voltar para Londres tão rapidamente." Ele sorriu e esperou que o céu a caísse.

E realmente caiu.
"Um armazém," gritou a Sra. Bennet. "O senhor está abrindo um armazém? Porque no 

mundo faria uma coisa dessas, Sr. Bingley? Um cavalheiro elegante como o senhor não 
tem necessidade disso! O que os seu amigos pensarão quando ouvirem que foi para o 
comércio?"

"Mamãe!" Sussurrou Jane, mortificada com as palavras de sua mãe. Seus olhos, agora 
cheios de angústia,  se arregalaram enquanto ela olhava para a mãe na esperança de 
desencorajar qualquer comentário adicional. Mas o significado de Jane era óbvio para 
todos exceto pela própria senhora.

"Bem, por  que você me olha assim?" Cuspiu de volta  para a filha.  "Abrir  uma loja 
certamente não vai ajudar a sua posição na sociedade ou ganhar amigos nos lugares 
certos! Certamente o senhor não aprova este esquema,  Sr. Darcy?" Foi a primeira vez que 
a Sra. Bennet tinha abordado o Sr. Darcy diretamente toda a noite.

"Pelo contrário, minha Senhora, eu acho que a escolha do Sr. Bingley lhe convém muito 
bem, e espero que ele seja muito bem sucedido nisso. Ele tem uma forma aberta, amável 
com as pessoas e um senso excelente para os  negócios.  E  quanto aos amigos dele 
repreendê-lo por estar indo para o comércio, eu por exemplo, o admiro por essa decisão 
ousada. Meu único arrependimento é que ele terá menos tempo para mim nos próximos 
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meses."
"A riqueza da minha família foi feita no comércio, Sra. Bennet," Bingley persistiu, "e é 

apenas a previdência de meu pai e minha boa sorte que me permitiu viver dessa riqueza. 
Eu não estou começando este negócio porque eu estou precisando de dinheiro, eu lhe 
garanto.  Estou simplesmente cansado de ficar  ocioso e gostaria  de contribuir  para a 
sociedade em minha própria maneira pequena. Na verdade, eu realmente vejo pouca 
diferença entre o que eu vou estar fazendo e o que Darcy faz em Pemberley. Ele é dono 
da terra  e  seus  arrendatários  trabalham e lhe  pagam uma percentagem.  Eu  tenho o 
armazém e os meus artesãos irão criar os seus produtos e me pagar a minha parte. E eu 
vou gerir o meu armazém para o benefício de todos os interessados, apenas assim como 
Darcy administra Pemberley."

Ele  começou  a  rir  quando  se  virou  para  o  amigo.  "Eu  não  pretendo  comparar 
Pemberley  com um armazém,  Darcy,  mas  você entende o que estou  dizendo,  tenho 
certeza. Você tem a responsabilidade de seus arrendatários e terei a responsabilidade dos 
meus."

"Eu diria que não!" exclamou a Sra. Bennet. "Comparar um armazém a uma grande e 
bela propriedade! Que   noção absurda! E ouso dizer que ir para o comércio vai reduzir 
sensivelmente suas chances de se casar em uma família de qualquer consideração no 
mundo!" Disse ela com desdém. Claramente a Sra. Bennet tinha cruzado o Sr. Bingley fora 
de sua lista de pretendentes qualificados e dignos para a mão de sua filha mais bonita!

Enquanto  o  Sr.  Bingley  sentava-se  atordoado  e  mudo,  os  olhos  de  Elizabeth  se 
lançaram em horror de sua mãe para Darcy, para Jane - que agora parecia estar tendo 
dificuldade para respirar. Sua cor era tal que Elizabeth temia que ela fosse desmaiar, e ela 
pegou seu copo de água para incentivá-la a beber. Mas Jane levantou cambaleando, e 
mal sendo capaz de forçar as palavras de sua garganta, murmurou algo sobre ter se 
tornado superaquecida. Ela olhou para o Sr. Bingley cheia de lágrimas e correu da sala.

O Sr. Bingley se recuperou imediatamente, movendo-se ansiosamente atrás dela. "Ela 
não está bem, você acha? Não deveríamos ir atrás dela?"

"Vou atrás dela, Sr. Bingley," disse, Elizabeth, "e por favor, por favor, nos desculpe!" Seu 
apelo foi um pedido de desculpas óbvio para o comportamento ultrajante de sua mãe e 
ela olhou para Darcy para apoiar seu amigo enquanto ela consolava sua irmã.

Mas Darcy estava momentaneamente cambaleando de ouvir  suas próprias  palavras 
ecoando de volta para ele, de, todas as pessoas, a Sra. Bennet! E pensar que eles tinham 
isto em comum o deixou realmente enjoado!

Tendo  se  sentado  ociosamente  enquanto  sua  esposa  desonrava  e  humilhava  sua 
família, o Sr. Bennet finalmente decidiu fazer valer alguma influência sobre a situação. "Eu 
acredito que a Sra. Hill precisa de sua ajuda na cozinha, Sra. Bennet," disse ele com força, 
jogando o guardanapo sobre a mesa.

"Eu não acho que eu ouvi …"
"De fato, Sra. Bennet, por favor vá até ela  agora!  E senhores," ele disse mais baixo, 

"façam a gentileza de se juntarem a mim na minha biblioteca…"
"Eu acho que seria melhor se nós fossemos embora, Sr. Bennet," murmurou Bingley. 
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"Miss Bennet não está bem e ... Darcy e eu temos que partir amanhã cedo."
"Eu ouso dizer que nenhum de nós tem mais apetite para o jantar, mas me façam a 

honra de me dar alguns momentos na biblioteca. Eu não vou mantê-los muito tempo, eu 
posso entender muito bem o seu desejo de ir embora."

Darcy levou o amigo pelo cotovelo e o conduziu atrás do Sr. Bennet. Ele imaginou que 
o cavalheiro mais velho queria amenizar o efeito das palavras duras de sua esposa, se 
não dar um pedido de desculpas definitivo, e não lhe negaria a oportunidade. Eles não 
poderiam deixar Longbourn com as coisas como elas estavam agora, e ele rezou para 
que o Sr. Bennet não o desapontasse.

Quando eles estavam sentados, o Sr.  Bennet ofereceu a eles um copo de vinho do 
porto, que ambos recusaram. Ele, no entanto, serviu-se de uma taça cheia e tomou um 
gole antes de começar.

"Sr. Bingley," disse ele, olhando desconfortavelmente para o jovem diante dele, "a Sra. 
Bennet  é  um tipo  de mãe muito  conscienciosa  e  cuidadosa,  que infelizmente  não  é 
abençoada com muito bom senso ou discrição. Ela foi um pouco mais exuberante em sua 
desaprovação de seu novo empreendimento, mas eu desejo assegurá-lo que nem todos 
nesta casa partilham a opinião dela. Estou pessoalmente intrigado com a sua escolha e 
não deixarei de visitar o seu estabelecimento na próxima vez que eu estiver em Londres." 
Aqui  ele  colocou  a  mão  no  ombro  do  jovem  e  disse  baixinho:  "Minha  esposa  foi 
realmente muito rude com você, Senhor , e eu espero que você vá aceitar meu pedido de 
desculpas em nome dela. Eu realmente sinto muito que esta noite tenha terminado desta 
maneira." Ele estendeu a mão para Bingley, que aceitou e conseguiu dar um sorriso fraco.

"Sr. Bennet, por favor, transmita minhas desculpas a sua família e diga a Miss Bennet 
que lamento muito ter sido a causa de tal aflição. Espero não ter feito mal a ela."

Eles acenaram a cabeça um para o outro e o Sr. Bennet os acompanhou até a porta.

Eles  tomaram café da  manhã em silêncio,  cada homem perdido em seus  próprios 
pensamentos. Bingley nunca tinha sonhado que a Sra. Bennet se tornaria um obstáculo 
ao seu casamento com Jane, ao contrário, ela sempre foi muito encorajadora. Darcy tinha 
a sensação persistente de que algo tinha sido deixado por dizer, por fazer e ele desejava 
ver Elizabeth. Ele não tinha viajado de tão longe só para ter três ou quatro minutos de 
conversa com ela! Ele olhou infeliz para fora da janela no sofá sendo preparado e de 
repente viu um rosto familiar se apressando em direção a hospedaria.

A Sra. Hill entrou e olhou em volta da sala de jantar. Quando ela viu eles, ela correu 
para sua mesa e fez uma mesura respeitosa, "Bom dia senhores! Estou tão feliz por tê-los 
pego  a  tempo,"  ela  bufou,  um pouco  sem  fôlego  por  seu  esforço.  "Sr.  Darcy,  Miss 
Elizabeth percebeu que o senhor deixou as luvas em Longbourn noite passada e me 
pediu para devolvê-las para o senhor." Ela entregou-lhe as luvas desconhecidas e tomou-
as, assentiu com gratidão a ela por sua parte no ardil.

"Obrigado,  Sra.  Hill."  Por  favor,  agradeça  a  sua  patroa  pela  consideração.  Eu 
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provavelmente não teria sentido falta delas até que estivéssemos no meio do caminho 
para Londres."

A senhora fez uma reverência e saiu apressada e Darcy retomou seu assento. "Você 
está pronto para ir, Charles? Eu acredito que o motorista carregou a última das nossas 
coisas."

"Não antes de me dizer por que você aceitou essas luvas como sendo suas, Darcy." 
Charles Bingley sabia perfeitamente bem que as luvas provavelmente continham uma 
mensagem de Elizabeth.

"Vamos  discutir  isso  melhor  na  privacidade  da  carruagem,  Charles  -  depois  de  eu 
descobrir o que elas contêm," ele disse suavemente, sorrindo para o amigo.

Eles pagaram para a sua refeição e caminharam rapidamente em direção a carruagem. 
Uma vez sentado, Darcy sentiu dentro do forro das luvas e tirou uma folha única de papel 
dobrado. A letra era desconhecida no entanto, e seus olhos imediatamente viajaram até a 
assinatura na parte inferior da página.

Bingley notou seu olhar perplexo. "Está tudo bem? O que Miss Elizabeth tem a dizer?"
"Não é de Elizabeth," disse Darcy, seus olhos se movendo rapidamente de um ponto 

para outro. "É de Jane - e você sempre esteve certo, Charles ... Ela é um anjo!"
"De Jane? Ela está bem? O que é isso, homem - não me deixe pendurado!"
"Charles, há algo que tenho escondido de você – mas só porque eu tive que jurar," ele 

começou.
"Eu sei, eu sei, você e Elizabeth estão noivos... mas o que tem isso a ver com a Jane?" 

Exclamou Bingley, impaciente para saber o que estava acontecendo.
"Você sabe? Como você veio a saber disso?"
"Eu não sou cego, homem!"
"Então você viu o beijo?"
"Eu não vi nada disso! Mas eu dei uma boa olhada nessa sua cara apatetada …"
"E você não disse nada?"
"Eu sabia que você ia me dizer em tempo... Talvez mais cedo do que você parece estar 

disposto a me dizer o que está neste bilhete!"
"Aqui, leia," disse Darcy, entregando-lhe a carta e inclinou-se para trás em sua cadeira, 

tão aliviado e grato pelo seu conteúdo.
Bingley olhou para cima e sorriu. "Ela é maravilhosa, não é? Parabéns, cara. Estou muito 

contente  por  vocês  dois."  Ele  pegou  a  mão  de  Darcy  e  sacudiu-a  vigorosamente, 
genuinamente feliz por seu amigo.

"Você  não  quer  voltar  a  Longbourn  comigo  por  apenas  algumas  horas,  Charles? 
Podemos estar na estrada novamente ao meio-dia. Além disso, vai fazer você se sentir 
muito melhor ver Jane novamente antes de ir. Tenho certeza de que há muito que ela 
gostaria de dizer a você."

"Não Darcy, não consigo encará-la - não agora."
"Charles, certamente você sabe que a única razão que ela correu para fora da sala foi 

porque ela foi humilhada. Estou certo de que os sentimentos dela não são nada como os 
da mãe! O pai dela mesmo disse isso!"
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"O Sr. Bennet foi convenientemente vago, Darcy. Acredite em mim, as palavras dele 
estão gravadas na minha memória. Mas quaisquer que sejam os sentimentos de Jane 
sobre o assunto, ela não iria contra os desejos de sua mãe. Ela é uma filha muito boa e 
respeitosa para fazer isso... e não vou colocá-la nessa posição."

"Eu pensei que você realmente a amava?" Disse Darcy, incrédulo.
"Claro que eu amo! Você sabe que eu amo!"
"Mas você ficaria parado e permitiria que ela fosse infeliz só para que ela pudesse 

continuar a ser uma filha obediente?" Seus olhos brilharam com raiva. "Não faz sentido, 
Charles."

"Talvez, talvez... você esteja certo, Darcy. Terei de pensar mais nosso - mas não aqui, e 
não agora. Eu não fechei meus olhos na noite passada por me preocupar e não estou 
pensando claramente esta manhã. Além disso, este é o seu momento tão esperado de 
ser feliz. Eu não gostaria de estragar a sua felicidade com o meu mal-humor. Vá até ela, 
homem, e lhe dê as minhas sinceras felicitações! Vou vê-lo de volta na cidade."

Darcy balançou a cabeça, e apertou a mão do amigo em agradecimento. "Prometa 
almoçar  comigo amanhã no clube.  Vou deixá-lo  a  par  então sobre  as  novidades  de 
Longbourn."

Capítulo 13

Apesar do frio no ar, os quatro saíram para caminhar. Jane muito sabiamente andou na 
frente do casal recém-noivo, puxando junto Mary e exortando-a a manter os olhos na 
direção que elas estavam caminhando.

"Mas estamos na posição de acompanhantes," protestou ela.
"Precisamente, Mary. E quando você ficar noiva, nós faremos o mesmo por você."
O casal feliz riu da cômica demonstração diante deles.
"Pobre  Jane,"  disse  Elizabeth,  "Eu  acredito  que  ela  foi  encarregada  de  uma tarefa 

impossível."
"Sim, mas eu acredito que ela está à altura! Devo admitir, Elizabeth, eu nunca acreditei 

que Jane tivesse tal espírito. Uma vez eu mesmo a acusei de sorrir demais."
"Sorrir demais? Fitzwilliam, o que quer que você quer dizer?"
"Eu pensei que ela era uma daquelas moças cujo único desejo era o de agradar, e, 

portanto,  sorrir  e  concordar  com  tudo  que  é  dito.  Eu  não  poderia  ter  estado  mais 
enganado."

"Todos nós melhorar quando se conhece melhor," disse Elizabeth maliciosamente.
"Na verdade, meu amor, você continua a melhorar na minha afeição a cada dia que 

passa. Agora, como isso é possível quando você já é a melhor mulher que eu já conheci? 
" Disse ele, trazendo a mão dela aos lábios.

"O que eu não daria por alguns momentos de privacidade real," ele sussurrou na palma 
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na mão dela. E, em seguida, olhando para seus lindos olhos, ele se inclinou para beijá-la. 
Ele se aproximou dela timidamente no início,  mas quando ele se permitiu saborear a 
doçura da boca dela, seu beijo se tornou mais ardente - cheio do desejo contido de 
tantos meses. Era como se ele estivesse reivindicando a alma dela, enquanto abria mão 
da sua em troca. Ela ficou momentaneamente assustada, mas logo se viu respondendo 
tão ansiosamente - com tanto fervor, que quando eles finalmente se separaram, ela teve 
vergonha de olhar para ele.

Ele  riu  da  expressão  no  rosto  dela  e  se  inclinou  para  descansar  a  testa  na  dela, 
sussurrando: "Minha doce, querida Elizabeth, como eu sou abençoado por ter ganho o 
seu coração amoroso e sensível! Você tem alguma idéia do que significa para um homem 
saber que ele pode acender a chama em sua amada? Nunca, jamais, fique constrangida 
por sua natureza apaixonada. Ela vai ser a minha maior alegria!"

Com estas palavras carinhosas ela juntou as mãos ao pescoço dele e levou seus lábios 
aos dele, uma vez mais, deliciando-se com outro beijo deliciosamente gratificante, até 
que a prudência, e a necessidade de ar, os separou.

Darcy sorriu deliciado, suavemente limpou a garganta e tomou a iniciativa de ligar seus 
braços e continuar sua caminhada. Jane e Mary estavam agora muito longe à frente deles 
e eles podiam falar mais livremente.

"Você acha que sua mãe algum dia vai se recuperar da forma dura com que falei com 
ela hoje de manhã? Depois de todos esses anos de treinamento, onde foi parar a minha 
moderação quando eu precisava dela? Tenho vergonha de dizer que perdi o controle de 
ambos os  meus sentidos  e  minha boca.  Obrigado por  não estar  com raiva  de mim, 
Elizabeth  -  Eu  simplesmente  não  podia  permitir  que  ela  continuasse  repreendendo 
Charles."

"Claro, você não poderia! E Jane e eu estávamos comichando para ouvi-lo corrigi-la. Eu 
ainda não posso acreditar que ela teve a ousadia de sugerir que Bingley não era mais um 
amigo bom para você! Ela não ouviu  nada do você disse ontem à noite? Ou o que meu 
pai disse a ela depois? Ela nunca deixa de me surpreender! Mas agora que ela não está 
apenas intimidada por você, mas também com medo de perder o pouco que resta de sua 
estima por ela, eu acredito que ela irá se comportar um pouco melhor - por um tempo 
curto, pelo menos."

Ele apertou a mão dele e sorriu.
"Como  estava  o  Sr.  Bingley  quando  você  o  deixou?"  Agora  ela  perguntou  com 

preocupação séria.
"Muito triste, eu temo. Eu não acho que ele está totalmente convencido de que Jane 

não compartilha pelo menos  alguns dos sentimentos de sua mãe, e mais, ele acredita 
que ela nunca irá contra os desejos de sua mãe."

"Bem, eu acho que ela será capaz de aliviar um pouco da ansiedade dele com a carta 
que ela escreveu para ele. Eu nunca vi Jane tão perturbada e humilhada como estava na 
noite passada, Fitzwilliam. Eu não podia consolá-la! Mas quando eu fui vê-la esta manhã 
ela  disse  que  tinha  conseguido  escrever  uma  carta  pedindo  desculpas  pelo 
comportamento de nossa mãe e parabenizando-o por seu novo empreendimento. Ela 

Companheiros de Viagem (Traveling by Post) Tradução: Samanta Fernandes



pediu que eu escrevesse para Georgiana e incluísse a carta dela na minha para que você 
possa  levá-la  consigo.  Eu  sei  que  não  é  totalmente  adequado,  mas,  dadas  as 
circunstâncias…"

"Elizabeth, eu admiro muito ela por escrito para Charles! Ele ficará tão grato de ouvir 
dela,  e  quando vocês  vierem a  Londres  na  próxima semana,  veremos  para  que eles 
estejam na companhia um do outro o mais rápido possível."

"Fitzwilliam, você tem certeza de que cinco dias em Pemberley será suficiente para 
realizar tudo que você precisa fazer? Você mesmo me disse quantas pessoas precisam de 
seu tempo e atenção lá?"

"Eu simplesmente farei o que puder - ver as coisas mais urgentes em primeiro lugar, e 
adiar o resto até que nós estivermos em casa de novo." Ele sorriu. "Em casa de novo – 
como isso soa maravilhoso! Se apenas fossemos  capazes de casar hoje e viajar para casa 
imediatamente."

"Minha  mãe  ainda  está  se  recuperando  de  ter  apenas  um  mês  para  se  preparar, 
Fitzwilliam," riu Elizabeth, "e até mesmo eu agradeceria ter tempo suficiente para ter um 
vestido de casamento feito."

"Sempre se pode conseguir ter uma tarefa concluída no tempo previsto," disse ele em 
tom de provocação, "e você mesma se gabou sobre a sua costureira maravilhosamente 
eficiente."

"Sim, ela é maravilhosa, mas este é um vestido muito especial, você não acha? Não 
devemos apressá-la. Ela merece um pouco mais de quatro dias para completar este!" Ela 
riu.

Ele se curvou para beijar sua testa. "Certamente, dê a ela o luxo de uma semana inteira 
se for preciso."

Ela riu de novo e lançou-lhe um sorriso.
"E sobre Georgiana, Fitzwilliam? Não será cansativo demais para ela viajar ida e volta 

de Pemberley em um período tão curto de tempo?"
"Quando eu voltar  hoje  à noite vou discutir  isso com ela,  e se ela  quiser ficar em 

Londres e aguardar a sua chegada, vou viajar sozinho. Eu não posso te dizer como ela vai 
ficar animada por acompanhá-la em sua expedição de compras de roupas de casamento, 
Elizabeth!  Ela  raramente  tem  a  oportunidade  de  desfrutar  de  tais  atividades  na 
companhia de alguém que não seja nossa tia ou a Sra.  Annesley,  e isso significará o 
mundo para ela. Você é muito atenciosa por incluir ela."

"Você não precisa me agradecer, Fitzwilliam, eu quero a companhia e a opinião dela - 
pois certamente você sabe como vim a gostar dela." Ela apertou o braço dele contente 
enquanto eles passeavam e fechou os olhos, inclinando o rosto para o sol. "Como é bom, 
Fitzwilliam! O sol é tão ... Oh, Deus! O sol está tão alto! Temos que voltar! Você deve ir 
embora ou você estará viajando depois do anoitecer."

"Eu não posso suportar a deixá-la," disse ele, beijando-lhe os dedos novamente.
"Nem eu quero que você vá - mas você deve." Ela chamou a Jane para voltar, então 

virou a ambos e apressou o passo.
"Vejo que não tenho escolha a não ser seguir o meu capitão," brincou Darcy. "Deve 
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levar algum tempo para me acostumar ... isto de ter alguém se preocupando comigo."
"Certamente Georgiana se preocupa com você!" Disse Elizabeth, não permitindo que 

sua conversa para encurtasse seus passos.
"Sim, claro que ela  se preocupa, mas não é o mesmo de alguma forma."
Ela se virou para sorrir para ele e parou para outro beijo amoroso, pois estavam quase 

na casa e seu tempo juntos em breve chegaria ao fim.
Mary  ficou  boquiaberta  com  a  visão,  mas  manteve  a  boca  fechada  ao  olhar  de 

advertência da irmã.

Todos acenaram adeus quando ele partiu, mas Jane e Elizabeth permaneceram fora da 
casa e olharam para a estrada vazia por algum tempo depois que a poeira baixou. Jane 
colocou o braço sobre os ombros de sua irmã e sussurrou: "Ele vai ficar bem, Lizzy. Ele 
esteve viajando de condado para condado por toda a sua vida adulta, e tendo se tornado 
noivo não faz ele de repente mais vulnerável, você sabe. Além disso, ele prometeu enviar 
um expresso assim que chegar, assim você deve ouvir dele pela manhã."

"Eu sei. É só que eu não posso acreditar o quão precioso ele se tornou para mim. Eu o 
vejo ele indo embora, e de repente me sinto perdida. Graças a Deus nós vamos estar 
retornando a Londres na próxima semana. Uma semana nesta casa com a mamãe e sem 
Fitzwilliam será realmente difícil!"

"Devo admitir que estou com medo de ficar sozinha com ela, Lizzy. Tenho medo do 
que ela vai dizer para mim! Como posso suportar ouvi-la sem me tornar desrespeitosa? 
Eu sei que deveria deixá-la tagarelar e manter silêncio, mas …"

"Não, Jane, eu não concordo. Você deve dizer a ela como você se sente sobre Bingley e 
quão envergonhada você estava ontem. Todos nós devemos tentar fazê-la entender que 
ela nos humilha com seus comentários impensados!"

“Nós não vamos mudá-la Lizzy," suspirou Jane, "e perdoe-me por dizer isso, mas você 
nunca enfrentou ela todas as vezes que ela desrespeitou o Sr. Darcy. Você simplesmente 
fechava os olhos e suportava. Está tudo muito bem esperar que eu a desafie a nossa mãe 
quando você não faz o mesmo."

"Você está certa Jane, mas a situação era bem diferente, acredito eu. Ela tinha todos os 
motivos para não gostar de Fitzwilliam e ele era tão frio com ela quanto ela era com ele. 
Mas a admiração dela pelo Sr. Bingley sempre foi óbvia para todos, e ele tratou-a com a 
máxima bondade e respeito."

"Talvez as situações não podem ser comparadas, mas não me sinto capaz de lidar com 
os argumentos dela agora. Eu ainda me encolho com pensamento do rosto atordoado de 
Charles, e o fato de que eu não disse nada para defendê-lo."

"Na verdade, Jane, não teria havido nada que você pudesse ter dito ou feito na hora. 
Você sabe que ela não seria interrompida por você, ou Papai ou qualquer um. Você não 
devo  ser  tão  dura  consigo  mesmo.  Vou  tentar  ficar  perto  de  você  e  não  dar  a 
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oportunidade da mamãe incomodá-la."

Jane conseguiu ficar longe de sua mãe durante a maior parte do dia, mas no final da 
tarde, quando Elizabeth tinha ido para seu quarto para buscar um xale mais quente, a 
Sra. Bennet agarrou a mão de sua filha mais velha e levou-a para a sala, fechando a porta 
atrás delas.

"Jane,  minha querida,  eu estava esperando para falar  com você o dia todo!" Disse 
entusiasmada. "Estou tão feliz que as coisas têm se saído tão bem depois de tudo! Agora 
que Lizzy garantiu o Sr. Darcy, é bom que o Sr. Bingley se retirou de nossa consideração - 
pois certamente, podemos fazer muito melhor!"

"Mamãe!" Exclamou Jane, tremendo em suas palavras, "Por favor, não …"
"Eu sei que seu pai acha que fui excessivamente dura na noite passada. Mas agora que 

você terá a oportunidade de conhecer os melhores de cavalheiros, você não pode deixar 
de concordar que o Sr. Bingley não é mais digno da sua consideração. Basta pensar, Jane, 
Elizabeth vai convidá-la para Londres para a temporada de inverno e você terá a sua 
escolha de todos os homens elegíveis! Com a sua graça e beleza, eles vão estar caindo 
uns sobre os outros para conhecê-la."

"Mas mamãe, ... não é isso que eu quero. Eu …"
"Não é o que você quer? Você não deseja fazer o casamento mais vantajoso possível 

para si mesma? Eu, que tive muito menos vantagens do que você, consegui me puxar 
para cima no mundo, e você tem a mim para agradecer por poder chamar-se filha de um 
cavalheiro! Eu não aceitarei que você vá para trás na sociedade quando eu trabalhei tão 
duro  para  garantir  o  seu  lugar  respeitado!  Não  com  as  oportunidades  que  agora 
esperam por você! Oh, Jane, você não vê que quem você vai casar determina a posição 
de seus filhos na vida? Você tem a obrigação de deixá-los um legado rico e honrado."

"O  Sr.  Bingley  será  um  excelente  pai,  Mamãe.  Ele  vai  ser  gentil  e  atencioso  e 
carinhoso…"

"Com certeza!" Zombou sua mãe. "E o que eles herdarão quando ele morrer - um 
armazém? Não seja ridícula, Jane! Além disso, você tem suas irmãs para considerar. Com 
você e Lizzy introduzindo-as ao melhor tipo de pessoas, mesmo Mary deve fazer muito 
bem por ela! Lizzy pavimentou o caminho para você e você deve fazer o mesmo pelas 
suas irmãs. Você tem mais do que a si mesma para pensar!"

"Mas mamãe, eu quero casar por amor …"
"Por amor? Bem, então é melhor olhar mais longe, Missy! O que você imagina que o 

seu querido Sr. Bingley tem feito neste último ano? Sentado sofrendo por você? Não é 
provável! As chances são de que ele foi rejeitado por algumas moças elegantes da alta 
sociedade, e agora ele voltou para ver se você ainda aceita ele!"

Estas palavras foram simplesmente cruéis demais para suportar, e ela saiu correndo da 
sala e para fora da casa. Elizabeth, que estava descendo as escadas, correu atrás dela.

"Jane, querida! O que aconteceu? Espere!"
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Jane correu para o barracão de cerâmica, e encostou-se na mesa de trabalho, cobriu o 
rosto com as mãos e chorou.

"Eu só tenho a mim mesma para culpar pelo meu sofrimento," ela exclamou. "Se eu 
tivesse  aceitado  Charles  em  Londres  nós  estaríamos  noivos  agora  e  a  mamãe  não 
poderia ficar entre nós. Ela nunca vai me deixar casar com ele, Lizzy! Nunca!"

Elizabeth tomou sua irmã em seus braços para acalmá-la. "Mas você pode ter certeza 
que papai vai lhe dar o seu consentimento, Jane, e uma vez que o noivado for definido, 
ela  vai  se conformar.  Você a conhece muito bem! Ela  não iria  querer  que os nossos 
vizinhos soubessem que você foi  contra a  vontade dela,  e provavelmente vai  levar  o 
crédito pela união de vocês!

"Você realmente acha isso?"
"Sim, tenho certeza disso!" disse Elizabeth, acariciando o cabelo de sua irmã.
"Mas há  algo  mais.  Mama diz  que eu  devo a  Kitty,  Mary  e  Lydia  casar  com uma 

sociedade melhor e que eu devo isso a meus próprios filhos... - que não tenho direito de 
negar-lhes um legado mais privilegiado…"

"Jane,  uma  vez  todos  nós  olhamos  para  você  melhorar  a  nossa  sorte,  porque 
pensamos que você tinha as melhores chances de se casar bem. Mas agora você e eu 
estaremos em uma posição de ajudar nossas irmãs na sociedade e sustentar a nossa 
mãe. Você não vê que nada vai faltar à nossa família? A Mamãe está fazendo você se 
sentir  responsável  por  um  problema  que  já  não  existe  mais.  Mas,  quanto  aos  seus 
próprios filhos ... isto, é claro, é uma decisão sua. Nisso, eu não vou aconselhá-la."

"Oh Lizzy! Qualquer criança seria abençoada por ter Charles Bingley como pai - exceto 
que ele pode tender a ser um pouco indulgente demais, é claro," disse ela de repente 
rindo apesar  de suas lágrimas.  "E  eu sei  que ele  vai  fazer  com que eles  sejam bem 
providos e enviados para as melhores escolas e... amados e queridos, sempre. Nenhum 
título ou grande propriedade pode me garantir isso."

Elizabeth sorriu para a irmã. "Então qual é a questão, Sra. Bingley?"
"Oh, Lizzy, não me provoque. Não há dúvida de que amor Charles, ou que quero me 

casar com ele, mas eu nunca desafiei qualquer um dos nossos pais antes e me dói pensar 
nisso - especialmente em algo tão importante como o casamento. Isso realmente me 
entristece, Lizzy, ir contra a mamãe."

"Eu sei, Jane. Sua bondade e doçura é mais do que do a mamãe merece no momento. 
Não  vai  ser  fácil  para  você,  mas  eu  prometo  que  você  vai  sobreviver  a  ela.  Vamos 
sobreviver juntas, você e eu, pois eu ficarei ao seu lado em todos os sentidos possíveis."

"Oh. Lizzy, como eu te amo!"

Eles tinham acabado de deixar Greta Brenner em sua casa com o tecido requintado e 
rendas que haviam comprado no estabelecimento do Sr. Finkelstein e estavam a caminho 
de volta para Cheapside, quando Jane avistou a grande placa de folhas de ouro de folhas 
sendo içado por cima do toldo da janela da loja. Seu coração saltou quando ela se virou 
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para  ver  melhor.  Quatro  sujeitos  corpulentos  estavam  puxando  as  cordas  enquanto 
Charles  os  direcionava,  obviamente  tentando ajudá-los  a  obter  o  nível  da  placa.  Ele 
parecia intensamente focado em sua tarefa e absolutamente exuberante!

Ela  se  virou  para  trás  e  corrigiu  suas  feições.  Nenhum das  outras  pareceu  notar! 
Elizabeth  e  a  tia  Gardiner  tinham  seus  olhos  sobre  Georgiana,  que  ainda  estava 
borbulhando de entusiasmo em tudo o que tinham feito em sua primeira expedição de 
compras.

"E o número de opções em voile branco! Eu mal podia acreditar! Como você foi capaz 
de decidir tão rapidamente, Elizabeth?" Ela perguntou.

"Eu devo agora admitir que este tecido chamou minha atenção na primeira vez que 
visitei a loja, e uma vez que parei para tocá-lo, eu sabia que tinha que tê-lo para o meu 
vestido de casamento. Mas foi o excelente gosto  do Sr. Finklestein que combinou com 
esta renda especial. Eu nunca teria pensado que esses tons sutis de branco teriam um 
efeito tão dramático. Ele tem um olho maravilhoso, não é?" Disse ela, segurando as duas 
amostras pequenas de tecido na luz do sol.

"Certamente, Lizzy!" respondeu a tia Gardiner. “Eu acredito que o senhor ganhou uma 
nova cliente hoje! Porque eu certamente irei consultá-lo quando eu comprar um vestido 
novo."

Jane tentou parecer como se estivesse prestando atenção à conversa, mas a cada volta 
da roda que as levava mais longe da loja de Bingley, ela se tornava mais e mais agitada. 
Ela sabia que eles iriam atender à um jantar na casa de Darcy naquela noite, mas tendo 
agora o visto ali, ela não podia mais conter seu coração.

"Parar a carruagem! Por favor, pare a carruagem!" De repente ela gritou.
Georgiana  imediatamente  sinalizou  para  James  parar  a  carruagem,  e  perguntou 

ansiosamente: "Há algo de errado, Jane? Você está se sentindo mal?"
Jane agora estavam em um profundo de vermelho. "Não, Georgiana, estou bem, mas..." 

Aqui  ela  se  virou  para  sua  tia  com um sorriso  um pouco  embaraçado e  disse:  "Tia 
Gardiner, notei a nova loja Charles Bingley na rua que acabamos de passar e eu pensei .. 
que ... Eu queria saber se poderíamos parar e fazer uma visita curta - para parabenizá-lo e 
desejá-lo sucesso."

"Mesmo?  A  nova  loja  de  ferragens  do  Sr.  Bingley?  Disse  Madeline  Gardiner, 
esforçando-se para olhar para trás na rua, enquanto falava. "Eu não tinha notado, minha 
querida! Naturalmente devemos parar e prestar nossos respeitos e dar à ele o nosso 
incentivo. Você se importaria se nós pararmos lá por um tempo curto, Miss Darcy?"

"Oh não, de maneira alguma, Sra. Gardiner. Eu mesma adoraria ver a loja! Fitzwilliam 
me falou muito sobre isso. Pedirei a James para nos trazer de volta."

"Olhe lá," disse a Sra. Gardiner, apontando para uma loja com um toldo vermelho e 
branco listrado, "Eu acredito que é uma confeitarua na esquina. Devemos primeiro parar 
para comprar alguns  lindos doces para trazer como oferecimento?" Ela olhou para Jane, 
que deu a sua tia um sorriso muito apreciativo.
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Ele havia retirado o colete, e estava inclinado sobre um caixote, quando elas entraram. 
Sua  expressão  inicial  foi  de  incredulidade,  mas  depois,  com  um  sorriso  brilhante 
espalhado  por  seu  rosto  e  ele  inconscientemente  murmurou,  "Ela  veio  para  mim!" 
Levantando-se rapidamente, ele agarrou o colete e caminhou em direção a elas com os 
braços estendidos.

"Senhoras! Que honra ter vocês vindo me visitar aqui! Como estou feliz em vê-las - 
embora eu sei que devo estar apreciando a sua companhia mais uma vez esta noite. 
Entrem, entrem!" Ele se curvou para a Sra. Gardiner e depois para as moças, dando a Jane 
sua atenção mais particular.

"Nós estávamos passando, Sr. Bingley, quando minha sobrinha percebeu a nova placa, 
e  nós  concordamos  que  tínhamos  que  vir  e  felicitá-lo  por  este  empreendimento 
ambicioso," disse a Sra. Gardiner.

"Bem,  vocês  certamente  já  me encantaram com essa  decisão,"  respondeu  Bingley, 
agora  dando  um  passo  à  frente  para  pegar  a  mão  de  Elizabeth.  "Eu  não  tive  a 
oportunidade de lhe dizer quão feliz eu fiquei ao ouvir a notícia de seu noivado com o 
meu amigo, Miss Bennet. Parabéns! Devo dizer que estou tão feliz por mim quanto estou 
por ele! Pois agora a sua amizade contínua e a da sua família me foi assegurada."

Elizabeth sorriu calorosamente e ela agradeceu à ele.
"Eu pensei que tinha entendido de Darcy que senhoras estavam na feliz  caça  por 

roupas de casamento hoje. Espero que tenham tido algum êxito."
"Oh, sim!" respondeu Georgiana animadamente. "Miss Bennet sabia exatamente o que 

ela queria e escolheu os tecidos quase imediatamente."
"Bem, é sempre bom saber o que se quer," disse Bingley, sorrindo calorosamente para 

Jane.
Ela desviou os olhos por um momento, o rubor de seu rosto deixando-a mais bonita 

do que nunca, mas em seguida voltou o olhar para encontrar os dele de maneira muito 
decidida e sorriu docemente para ele. O coração dele se encheu de alegria!

"Por  favor,  permitam-me para  lhe  mostrar,  senhoras,"  disse  Bingley  oferecendo um 
braço a Sra. Gardiner e outro para Jane, enquanto acenava para as outras se juntarem a 
eles. O toque da mão dela em seu braço o fez mais feliz do que ele havia sido em muitos, 
muitos meses.

"Agora,  como  já  devem  saber,  eu  tenho  quatro  senhores  cujo  trabalho  será 
representado aqui e como podem ver, estamos apenas instalando algumas das peças da 
amostra. Também estaremos mostrando as variações sobre os temas em seções menores 
aqui. Cada artista está criando a sua própria exposição, de modo a melhor mostrar o seu 
trabalho, e terei uma grande mesa circular construída no meio da loja onde eu possa me 
sentar com clientes e olhar sobre os seus planos arquitetônicos e desenhos."

Ele parou ao lado de um cavalete de grandes dimensões, onde os esboços de um 
artista estavam exibidos, com configurações desenhadas em, para trazer as peças para a 
vida.

"Também teremos belos desenhos como estes para ajudar as pessoas a visualizar o 
efeito de cada projeto. O que acha deste aqui, Miss Bennet?" ele perguntou, apontando 
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para  um  desenho  de  um  portão  com  cipós,  flores  e  animais  todos  trabalhados  no 
desenho intrincado.

"É absolutamente extraordinário!" Foi a resposta dela, "embora eu imagino que a casa 
de campo encantadora e os belos jardins que ele inclui tem algo a ver com a minha 
admiração por ele."

"Sim, é boniti," ele murmurou. "Eu concordo com você, Miss Bennet. É um dos meus 
preferidos," respondeu ele, feliz.

"E aqui temos uma parede de elementos decorativos menores: arandelas, grades de 
janela,  metais de lareira,  aldravas - esse tipo de coisa.  Eu acho que fizemos um bom 
progresso no curto tempo que tivemos para aprontar a loja. Tenho orgulho de dizer que, 
embora  ainda  não  estejamos  oficialmente  abertos,  já  transacionei  seis  grandes 
encomendas. As pessoas entram apenas por curiosidade, e têm ficado favoravelmente 
impressionadas."

"Estou muito feliz por você, Sr. Bingley," disse Jane suavemente. "Eu posso ver que isso 
lhe dá grande satisfação."

"Na verdade me dá, Miss Bennet, e lhe agradeço por dizer isso," disse ele, colocando a 
mão sobre a dela e dando-lhe os dedos em um aperto afetuoso.

"Bem, aí  está!  O grande tour!  É  só o começo, é claro,  e eu espero que estaremos 
mudando e melhorando as coisas o tempo todo. Mas espere! Acabei de me lembrar! O 
Coronel Fitzwilliam me enviou esta garrafa de conhaque muito fino e eu ficaria honrado 
se vocês me permitissem abri-la e fazer um pequeno brinde comigo. Eu sei que é um 
pouco cedo no dia, mas acredito que temos muito que comemorar."

Todos se viraram para a Sra. Gardiner para sua aprovação e quando ela riu e acenou 
com a cabeça o seu consentimento, Bingley pediu licençar para buscar os copos.

"Vamos brindar aos novos começos?" ele propôs, em primeiro lugar acenando para 
Elizabeth e, em seguida, permitindo-se despudoradamente sorrir para Jane.

"Aos novos começos!" Todos exclamaram em uníssono. Esta tinha realmente sido uma 
manhã de sucesso!

O jantar na casa de Darcy foi alegre e animado, com todos à vontade e desfrutando 
risos e anedotas de todos os outros. A conversa educada e calma do jantar tinha sido 
posta de lado em preferência de uma troca mais aberta e espontânea, que incluá a todos 
na mesa em tudo o que estava sendo dito. Bem, quase.

O bom humor também foi reforçado pelos olhos brilhantes e atentos olhares de todos 
aqueles  que  os  serviam.  Ninguém  poderia  manter  um  semblante  inexpressivo  e 
desinteressado e ouvidos estavam de pé para cada petisco que mais tarde poderia ser 
reportado e saboreado sob as escadas.

Após seu retorno depois de um compromisso de negócios há pouco mais de uma 
semana atrás, a governanta havia sido convidada a convocar todos os funcionários para a 
inspeção do patrão. Muitos pensavam que agora teriam de sofrer as consequências pelas 
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liberdades tomadas na famosa "carruagem florida", e até mesmo James, na época, ainda 
temia por sua posição na casa.

Enquanto todos se reuniam, o patrão  andou de um lado para o outro ansiosamente, 
com as mãos atrás das costas, a sua expressão quase ameaçadora.

Mas quando ele viu todos de pé rigidamente e nervosamente diante dele,  ele não 
podia evitar senão permitir que um sorriso largo e malicioso aparecesse em seu rosto.

"Eu  reuni  vocês  para  compartilhar  algumas  boas  notícias,"  disse  ele  e  observou 
enquanto os olhos baixos de repente subiram ao encontro dos seus. "Eu fui abençoado 
com a aceitação da minha proposta de casamento de Miss  Elizabeth Bennet e  vocês 
foram abençoados com uma nova, uma patroa excepcionalmente bondosa! Ela vem de 
Hertfordshire, de onde acabo de regressar, e foi educada em um ambiente um pouco 
menor lá, com menos empregados do que esta casa emprega. Ela deve precisar de sua 
ajuda respeitosa e atenta, até que ela esteja adaptada à sua nova casa, e acima de tudo, 
desejo que seja entendido que todos e cada um de vocês é responsável pelo conforto, 
felicidade e proteção dela."

Aqui ele parou por um momento, com os olhos brilhando e um sorriso brincalhão se 
formando sobre seus lábios. "E sim, ela me aceitou naquela manhã na carruagem, mas 
não era para ser falado até que eu tivesse garantido a bênção do pai dela. Este pedaço 
de informação privilegiada, no entanto, deve permanecer dentro dos limites desta família 
- da qual vocês fazem parte. Entenderam?" perguntou ele, movendo o olhar intenso de 
uma pessoa para outra. Todos eles concordaram.

"Bom!" disse ele, parecendo satisfeito. "Miss Bennet deve estar na cidade na próxima 
semana  e  enquanto  eu  estiver  afastado  em Pemberley  eu  quero  que  esta  casa  seja 
preparada para a chegada dela. Miss Georgiana vai discutir os menus com a cozinheira, 
James será enviado para Hertfordshire para trazer Miss Bennet e sua irmã para a cidade, 
e  o  resto  de vocês  são encorajados  a  fazer  o  máximo para  recuperar  o  atraso com 
qualquer trabalho incompleto. Há apenas um mês antes do casamento e haverá muito a 
fazer na preparação." Ele balançou a cabeça e sorriu. "Isso é tudo."

Mas ninguém se mexeu. Eles simplesmente ficaram onde estavam e sorriram para ele 
durante o que pareceu um longo tempo, até que, finalmente, a Sra. H, a governanta, se 
adiantou a dizer: "Nós todos gostaríamos de lhe desejar muita alegria, Sr. Darcy!" E todo 
mundo aplaudiu freneticamente.

Darcy ficou constrangido, mas, sem dúvida, tocado. Ele agradeceu com um sorriso e 
aceno de cabeça, e rapidamente saiu da sala. Daquele momento em diante, toda a casa 
borbulhava com antecipação.

Agora,  enquanto eles  serviram aos  seus hóspedes  mais  honrados,  sua  felicidade e 
emoção foram difíceis de esconder. Esta elegante residência tinha sido tranquila e quase 
sem vida por muito tempo!

Charles tinha estado divertido todos com contos de operários e o caos que se poderia 
criar num piscar de olhos, quando de repente ele parou, refletiu, e depois disse: "Agora 
há  um pensamento  esplêndido!  Eu  tenho  que  viajar  para  Farmingdale  amanhã  para 
inspecionar a instalação daquele lindo portão que tanto admirou, Miss Bennet. É apenas 
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uma hora e meia de carruagem daqui, e se o tempo permitir, o que diriam de nós todos 
fazermos disso um passeio? A propriedade está vazia já que o proprietário ainda não 
tomou posse, e podemos incluir as crianças e desfrutar de uma tarde no campo. Bem, 
não é bem o campo, talvez, mas é muito mais verde e mais silencioso do que Londres!"

"Mas  ainda  temos  tantas  compras  para  fazer,"  disse  Georgiana,  tendo  tomado  a 
compra das roupas de casamento de Elizabeth como sua missão pessoal.

Seu  irmão apertou-lhe  a  mão.  "Georgie,  eu  acredito  que  as  roupas  de  casamento 
podem esperar  por  mais  um dia,  e  a  menos que os  Gardiners  ou  Elizabeth  tenham 
alguma objeção, eu acho que uma idéia muito boa, realmente. Você poderia fazer com 
um passeio por algumas pistas sinuosas, não poderia, Elizabeth?" disse ele voltando-se 
para ela, o brilho em seus olhos insinuando prazeres mais íntimos.

"Bem, eu... Eu sempre gosto de ver lugares novos," foi a resposta dela, "e você disse 
que a propriedade era muito bonita, não é não, Sr. Bingley?"

"Sim, excepcionalmente bela, na minha mente. Nada estará florescendo agora, claro, 
mas  há  um lago  anexado à  propriedade e podemos deixar  as  crianças  pescarem e 
alimentarem os patos. Vou pedir ao meu cozinheiro para nos preparar um piquenique e 
podemos ter uma tarde relaxante."

"Temo que esteja um pouco frio para um piquenique Sr. Bingley," riu o Sr. Gardiner, 
"mas o passeio e uma curta caminhada ao ar livre deve fazer bem a  todos nós."

"Oh, eu estava pensando mais em termos de um piquenique dentro da casa na frente 
de uma lareira," disse Bingley. Todo mundo ficou olhando.

Jane finalmente quebrou o silêncio desconfortável. "Sr. Bingley," disse ela, num tom 
abafado," Eu não acho que seria bom nós para entrarmos na casa do cavalheiro sem 
sermos convidados."

"Oh,"  disse  Bingley,  finalmente  entendendo,  "perdoe-me  por  não  explicar  mais 
plenamente. Meu cliente, me deu as chaves da casa antes que ele... er. partisse para o 
continente,  porque  precisávamos  de  acesso  ao  quarto  principal  para  instalar  uma 
varanda,  também.  Como  é  um  trabalho  bastante  grande  os  meus  operários  estão 
dormindo em uma hospedaria nas proximidades até que a instalação esteja concluída, 
mas eles têm tido algumas de suas refeições simples na casa. Eu não imagino que o Sr. 
Burgess faria uma distinção entre nós desfrutarmos um piquenique e os trabalhadores 
comerem lá.  A casa está praticamente vazia  -  não há um pedaço de mobília a vista, 
portanto, não há qualquer coisa que possa estragar ou danificar. Além disso, "ele disse, 
agora rapidamente olhando para Darcy com diversão," eu conheço este homem muito 
bem e estou certo de que ele não se importaria."

"Pois bem," disse a Sra. Gardiner, tendo visto a troca sutil e tendo posto dois e dois 
juntos, "eu acho será muito bom." 

Fim da parte 3
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