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 Capítulo 14

   A pequena Constance Gardiner tinha insistido em viajar com sua tia Elizabeth, embora 
todos soubessem que era realmente de seu logo a ser tio Darcy que ela queria estar 
perto. Ele tinha se tornado a pessoa favorita dela no mundo, e ela não perdia nenhuma 
oportunidade de estar em sua companhia.  Agora tendo esgotado-se com a conversa 
constante que ordenava a sua atenção,  ela  finalmente adormeceu aninhada contra o 
peito dele, seus dedos apertando um botão pouco sobre o colete dele.

Elizabeth corou com a memória de sua próprias explorações com essa mesma peça e 
não pude resistir, dizendo: "Você é muito bom por ser tão paciente e carinhoso com ela, 
senhor, e ela parece muito confortável com você apoiando-a dessa forma. Por favor me 
diga, você teve muita prática em fornecer esse serviço?"

Os olhos dele se arregalaram de espanto à sua implicação, especialmente enquanto a 
Sra.  Gardiner  estava  sentada  em  um  lado  dela  e  Georgiana  do  outro!  Ele  sempre 
suspeitou que ela tinha estado mantendo este pequeno segredo desde a viagem deles 
na  carruagem do correio,  mas  se  ela  não queria  falar  sobre  isso  antes,  por  que ela 
escolheria um local tão público para provocá-lo sobre isso agora? Seus olhos fixaram-se 
nos dela.  "Tenha cuidado, pequena atrevida! Você está jogando um jogo perigoso!" Seus 
olhos a advertiram quando ele disse, "Eu tento estar a serviço de moças bonitas sempre 
que posso, Miss Bennet. Tudo que a moça precisa  fazer é pedir."

Elizabeth sorriu e olhou pela janela para evitar os olhos dele.
"Na  verdade,  Sr.  Darcy,  não  há  necessidade  de  o  senhor  ficar  tão  confinado  e 

desconfortável.  Dê  ela  para  mim.  Uma mãe  torna-se  acostumada  a  viajar  com uma 
criança no colo," disse a Sra. Gardiner.

"Estou muito confortável, eu lhe asseguro, Sra. Gardiner, e realmente gostando de ser o 
destinatário do doce afeto dela. Apenas certifique-se de me cutucar se eu dormir junto 
com ela," respondeu ele, olhando incisivamente para Elizabeth.

A cor agora mais elevada dela era mais reveladora, e Darcy sabia que tinha finalmente 
descoberto ela. Que diversão que ele ia ter brincando com ela sobre isso nos dias que 
virão! Esperançosamente ele seria capaz de arquitetar um passeio para eles com Bingley 
e Jane esta tarde - tudo em nome da promoção do romance de seu amigo, é claro!

"Devo  dizer  que  tivemos  muita  sorte  com  o  tempo  de  hoje,"  continuou  a  Sra. 
Gardiner." Eu acredito que está ameno o suficiente para as crianças brincarem ao ar livre 
por algum tempo."
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"De fato,  tia,  ainda não é meio-dia e  o sol  já  está maravilhosamente quente!  Não 
poderíamos ter escolhido um melhor dia."

Na carruagem logo atrás deles, Jane e o Sr. Bingley, e Edward Gardiner e seus dois 
filhos  mais  velhos  conversavam  amigavelmente  e  observavam  a  paisagem rural  que 
passava. Quando o jovem John tornou-se inquieto, Bingley o entreteu com enigmas e 
anedotas -  as  mais adequadas,  é claro -  assim divertindo a todos e fazendo a curta 
viagem passar mais rapidamente.

Eles finalmente fizeram uma curva na estrada que levava a uma pista estreita, e então 
viram o espetacular portão tão belamente retratado na loja de Bingley diante deles. Era 
ainda mais impressionante na realidade, apesar do fato de que tinha sido reduzido para 
se  adequar  as  proporções  da  casa.  Era,  ao  mesmo  tempo,  ornamentado  e  ainda 
incrivelmente  simples  -  e  quando  fechado,  as  duas  seções  formavam a  letra  "B"  no 
centro.

"Verdadeiramente magnífico!" Disse o Sr. Gardiner, saindo da carruagem.
"Oh, eu concordo," disse Elizabeth enquanto ela dava sua mão à Darcy e veio a frente 

para estudar os intrincados padrões mais de perto. "Não é bonito, Jane?"
"Muito, muito bonito," foi a resposta dela, e ela se virou para sorrir para o Sr. Bingley, 

que absorveu os elogios com grande alegria!
"Vocês pensariam que eu mesmo criei esta obra de arte dado o orgulho que eu tenho 

nisso, mas é claro que nenhum dos créditos vão para mim. No entanto, faz-me feliz ver 
que todos vocês aprovam," disse ele enquanto abria o portão. "Agora venham e tenham 
a visão olhando de dentro para fora. Como este portão enquadra tão bem esse cenário 
pacífico!"

Eles avançaram e continuaram a admirar o desenho e proporções, e então viraram-se 
para olhar  a  casa de campo em si.  Era  muito robusta e  muito  pitoresca,  tendo sido 
recentemente remodelada em cada detalhe. Na verdade, era apenas um pouco menor do 
que Longbourn, mas parecia saída de um livro de histórias. Ela também continha menos 
quartos -  quatro,  para ser preciso,  mas cada um deles  era muito espaçoso,  com sua 
própria vista para a linda paisagem circundante.

"Eu espero que o operário tenha se lembrado de trazer bastante lenha," disse Bingley, 
de repente, atrapalhado com as chaves da porta da frente. "Enviei uma mensagem esta 
manhã para ter certas coisas prontas para a nossa chegada. ... Ah, aqui estamos," disse 
ele, tendo finalmente aberto a porta. "Enrem. Os empregados nos farão uma xícara de 
chá e depois podemos ir explorar!"

Dois empregados da casa de Bingley tinham sido trazidos para fazê-los confortáveis, e 
agora eles carregavam tapetes e almofadas, e cestas com itens necessários para servir a 
refeição fria que a cozinheira tinha ficado acordada a noite toda preparando. O operário 
não tinha decepcionado o Sr. Bingley também, pois as chamas crepitantes podiam ser 
ouvidas de uma sala adjacente quando eles entraram no pequeno vestíbulo.

"Por  favor,  não  hesitem  em  se  fazerem  o  mais  confortável  possível  -  dadas  as 
circunstâncias," disse Bingley introduzindo-os no que era obviamente para ser a sala de 
jantar. “Tenho certeza que o Sr. Burgess ficaria honrado em ter um grupo tão amável de 
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pessoas  como  seus  primeiros  convidados."  Ele  sorriu  quando  Constance  e  John 
caminharam até a lareira e atiraram-se com alegria nas almofadas grandes colocadas 
diante dela.

"Sr.  Bingley,  Senhor,"  chamou  um  dos  operários  enquanto  ele  entreva  com  duas 
cadeiras de ferro, "A mobília do gramado chegou ontem e eu achei que o senhor poderia 
querer que as trouxéssemos para o conforto das senhoras, Senhor."

"Que  uma excelente  ideia,  Cummings!  Sim,  tragam todas  para  dentro  -  mesmo a 
chaise. As crianças podem gostar de usar isso, e a mesa redonda do gazebo servirá muito 
bem para o nosso chá. Pronto, vejam vocês," disse ele voltando-se para o grupo, "tudo 
está funcionando excepcionalmente bem. Há uma abundância de pequenas caixas para 
os  cavalheiros  sentarem e  acredito  que podemos  criar  uma mesa  maior  com alguns 
cavaletes e algumas tábuas! Eu sei que Joseph trouxe algumas toalhas de mesa de casa." 
Ele sorriu alegremente para a Sra. Gardiner, de quem recebeu um aceno de aprovação.

Quando os móveis improvisados tinham sido montados e todos os móveis de foram 
foram trazido e limpos, eles se sentaram juntos para uma xícara de chá - com um toque 
de bebidas para alguns e biscoitos para as crianças. Eles falaram sobre o tamanho e do 
conforto da sala, o posicionamento vantajoso das janelas e da proximidade da casa de 
Londres e outras cidades vizinhas. Eles, então, todos partiram para a sua caminhada tão 
esperada pelos terrenos.

As crianças mais novas saltaram à frente, enquanto os adultos admiravam a disposição 
dos jardins  -  que podia ser  apreciado a despeito  da época e da falta  de folhas  nas 
árvores. A colocação dos canteiros, a videira que cobria a pérgola e o gazebo instalado 
recentemente faziam tudo muito convidativo.  Era evidente que os ocupantes da casa 
poderiam  encontrar  muitas  horas  de  contentamento  neste  lugar  lindo  e  isolado. 
Elizabeth  sentou-se  no  balanço  e  levantou  Constance  em  seu  colo,  sorrindo 
divertidamente para Darcy no pedido de um empurrão, enquanto Jane, Bingley e o Sr. 
Gardiner seguiram John para a lagoa.

"Podemos ir pescar agora?" Implorou John quando ele voltou para pegar a mão de seu 
pai. "Você prometeu Papa!"

"Prometi mesmo, John, e o Sr. Bingley foi gentil de trazer os apetrechos e as iscas. Mas 
acho que devemos deixar a pesca até depois de termos comido, meu menino. Por que 
você corre na frente e veja se pode achar algumas rãs e tartarugas ao longo da borda do 
lago?"

"Há realmente rãs e tartarugas na lagoa, Sr. Bingley?" Perguntou John com os olhos 
arregalados.

"Eu não mesmo não notei nenhum, como eu não tive tempo para olhar, mas tenho 
certeza que eles fazem do lago a casa deles.  Eu não conseguia pensar em um lugar 
melhor para viver se eu fosse um sapo? Você poderia Miss Bennet? - Hum, se você fosse 
um sapo, quer dizer."

Jane sorriu  e  tentou esconder o riso.  "Não,  eu não poderia.  O lago é agradável  e 
escuro, os lírios convidativos e não parece haver nenhum cachorro por perto para me 
perseguir. Eu ficaria muito feliz de viver aqui se fosse um sapo."
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Encorajado pela resposta de sua tia,  John correu com renovado entusiasmo para a 
beira da água, puxando seu pai atrás dele.

"E quanto a Miss Bennet," perguntou o Sr. Bingley hesitante quando eles continuaram 
a andar, "ela iria considerar uma casa de campo um lugar confortável para viver - se 
apenas como uma segunda casa? Minhas irmãs insistem que nenhum cavalheiro que se 
preze viveria em uma casa de campo - sendo muito pequena para os hóspedes e com 
pouco espaço para mais do que uns poucos criados."

"Oh,  eu  sinto  justamente  o  contrário,  Sr.  Bingley.  A  casa  parece  ser  um  lugar 
maravilhoso para viver para quem aprecia uma vida tranquila. E é tão lindo aqui! O Sr. 
Burgess tem muita sorte de ter encontrado uma propriedade tão perto de Londres."

"Você realmente se sente assim, Miss Bennet? Estou tão feliz em ouvir isso! Eu acredito 
que uma situação como essa também me serviria muito bem. Eu me apaixonei pela casa, 
e  não poderia  pensar  em nenhum lugar  mais  feliz  para  passar  os  fins  de semana e 
feriados."

Temendo que ela tinha falado demais ou parecido atrevida demais, ela se afastou até 
que ela sentiu a pressão suave da mão dele sobre a dela e olhou de volta para ele. Seus 
olhos estavam brilhando com terna afeição.

"Eu estava esperando tanto que você gostaria da casa, Miss Bennet. Era importante 
para mim saber sua opinião sobre isso antes …"

"Estenda sua mão, tia Jane," gritou John, enquanto puxava a saia dela com uma mão e 
escondia a outra atrás das costas. "Eu tenho um presente para você."

Sobressaltada, Jane voltou sua atenção para seu sobrinho, curvando-se e estendendo a 
mão em concha. Ela sabia muito bem o tipo de tesouro que ela estava prestes a receber! 
Mas o  pequeno prisioneiro  molhado de John não estava  disposto a  submeter-se ao 
confinamento.

"Oh!" Ela gritou e pulou para trás rindo quando o sapo saltou de sua mão para seu 
colo. Felizmente, ela teve a presença de espírito de puxar para cima a bainha de seu 
vestido para criar um bolso, assim, impedindo-o de fugir - não pensando, no momento, 
de como ela estava expondo suas anáguas e pernas!

Não querendo embaraçá-la, Bingley se virou, e vendo isso, e percebendo o que ela 
tinha feito,  ela ficou totalmente confusa.  Ela se endireitou rapidamente,  largando seu 
vestido e permitindo que o sapo fugisse para a grama alta.  Em um instante,  os  três 
estavam perseguindo a criatura assustada até que ele finalmente fez o seu refúgio no 
lago.

"Oh, nós perdemos ele!" Gritou John, seguindo o progresso do sapo de lírio em lírio e 
finalmente para a água.

"Nós vamos pegar outro," disse o Sr. Gardiner, observando a área por outros sinais de 
vida. Ele pegou a mão de John e levou-o para uma área ainda inexplorada, com grossas 
toras cortadas e juncos.

Mas embaraço de Jane era tal que ela não conseguia pensar em nada, exceto o quão 
ridícula ela deve ter parecido segurando a bainha de seu vestido, e ela fez suas desculpas 
e correu para a casa. Bingley correu atrás dela.
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"Miss Bennet, por favor, não fique angustiada! John tem muita sorte de ter uma tia que 
mesmo consideraria segurar seu frio e úmido sapo! Eu teria conseguido uma surra se 
tivesse tentado dar a minha mãe um presente desses quando eu era um menino! Estou 
surpreso que você o fez tão facilmente, considerando que você não teve um irmão para 
ensinar-lhe as alegrias de tais coisas."

Estas palavras finalmente fizeram Jane parar e rir de si mesma. "Não, Sr. Bingley, eu não 
tive um irmão,  mas eu tive  Lizzy...  e  capturar  pequenas criaturas  era  a  idéia  dela  de 
divertimento  quando  éramos  pequenas,  para  desgosto  de  minha  mãe..."  E  em  um 
instante se momento de leveza desapareceu e ela parecia ainda mais perturbada do que 
antes.

Bingley lutou desesperadamente para pensar em algo que pudesse distraí-la.
"Miss Bennet, se quiser ir para dentro, você me faria a honra de me manter companhia 

enquanto eu inspeciono a instalação da varanda no andar de cima? Devo fazer  uma 
demonstração de fazer algum tipo de trabalho antes do fim do dia."

Jane hesitou, parecendo decididamente desconfortável.
"Claro, nós podemos pedir ao Sr. Darcy e sua irmã para se juntarem a nós também. 

Posso chamá-los?" E antes que ela tivesse tempo de responder, ele foi em direção ao 
jardim para ir buscar seu amigo. Quando eles voltaram, Jane sentiu-se obrigada a colocar 
um sorriso para o casal muito feliz.

"A varanda foi adicionada ao quarto maior, e foi necessário que abrissemos a parede 
entre as  janelas  e  colocar  nas portas  francesas,"  disse Bingley,  levando-os a subir  as 
escadas. "Eu acho que isso vai fazer o quarto parecer ainda maior, e adicionar muita luz."

"Aqui estamos nós! Agora o que vocês dizem disso!" Ele sorriu.
Mesmo  vazio,  o  quarto  era  verdadeiramente  encantador.  O  tecido  nas  paredes 

acrescentava cor e calor, enquanto o piso recém-polido implorava para alguns tapetes 
serem espalhadas em volta. Mas os olhos foram naturalmente atraídos para as magníficas 
portas francesas que levavam para a varanda de ferro, executada no mesmo design do 
grande portão.

"Então,  essa  é  para  ser  quarto  do  Sr.  B,  então,"  disse  Darcy,  com uma expressão 
perfeitamente inexpressiva. "Na verdade, é um quarto muito bonito. Mas por que ele quis 
uma sacada no quarto, Bingley? Parece um pouco de desperdício."

"Pelo contrário!" Rebateu Bingley, defendendo a escolha com grande convicção. "Ele 
acredita que ele e sua esposa iriam desfrutar tomar o café da manhã ou ler aqui, ou até 
mesmo olhar para as estrelas antes de dormir. Eu acho uma idéia maravilhosa, Darcy. 
Você parece não ter nenhum romance em sua alma!" Sorrindo amplamente, ele deu à 
Elizabeth uma piscadela.

"E você diz que existem três outros quartos,  desse mesmo tamanho neste andar?" 
perguntou Darcy, levando Elizabeth para o corredor para procurá-los.

"Sim," respondeu Bingley, "e há um quarto no andar superior do sótão também."
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Ele  os  observou  ir,  e  tomando a  mão de  Jane,  a  levou  para  a  varanda,  onde  ele 
permaneceram olhando para a bela vista do lago e as colinas além dele. Demorou alguns 
minuto até que ele tivesse a coragem de falar.

"Miss Bennet, Jane ..! Sua irmã e o Sr. Darcy fizeram a gentileza de permitir-nos alguns 
momentos a sós, e não posso deixar passar esta oportunidade sem falar com você! Eu 
tenho sido muito encorajado pelo doces sorrisos que você me deu nos últimos dias e 
espero que eu não tenha julgado mal seus sentimentos. Atrevo-me a ter esperança de 
que irá me dar outra chance?" Ela corou e desviou o olhar timidamente, dando-lhe o 
encorajamento para continuar.

"Talvez eu não devesse ser tão impaciente para perguntar isso - mas eu acho que eu 
não sou nada, se não  impaciente. Você... você pode até mesmo considerar me aceitar 
depois  de  tudo  o  que  eu  a  fiz  passar?  Eu  te  amo  tanto,  mas  não  tenho  palavras 
adequadas para expressar as profundezas da minha devoção. Eu sei que não fiz nada 
para merecer a sua confiança, mas prometo ser o marido mais amoroso e dedicado do 
mundo para você. Você não precisa ter medo de que eu jamais irei vacilar...  pois,  na 
verdade, apesar do meu abandono, eu tenho permanecido constante por você em meu 
coração todo esse tempo. Eu não pensei em nenhuma outra mulher desde que você 
entrou na minha vida, e se você me aceitar ou não, eu sei que não vou amar ninguém 
senão você."

Ela  tinha,  naturalmente,  se  pendurado em cada palavra dele,  mas agora,  com esta 
declaração excepcional, ela encontrou-se aproximando-se dele e levando a mão até o 
rosto  para  acariciá-lo  -  tão  emocionada  que  ela  estava  com suas  palavras.  Olhando 
ternamente em seus olhos, ela respondeu-lhe com o olhar mais pungente, a expressão 
mais terna de adoração, e vendo isso, ele a tomous nos braços. Hipnotizado pelos lábios 
preciosos que ele tanto desejava beijar, ele murmurou, "Eu vou partir para Longbourn 
amanhã de manhã."

"Oh não! Você não deve!" Ela de repente exclamou e se contorceu-se para ser libertar 
de seu abraço para andar de um lado para o outro em uma agitação terrível.  Bingley 
estava em pânico.

"Jane, meu anjo, o que você está dizendo? Como é que vamos casar se eu não pedir a 
permissão do seu pai? Eu entendi mal, você não deseja se casar comigo?"

"Claro, quero casar com você, Charles! Claro que sim! Mas. . . mas o pensamento de 
voltar  para  Longbourn..."  Ela  interrompeu  e  chorou,  permitindo  que  ele  a  segurasse 
contra ele.

"Você não vê?" Disse ela quando ele finalmente conseguiu acalmá-la um pouco, "Se 
você for até o meu pai, mamãe vai insistir em pelo menos um mês para se preparar para 
o nosso casamento, e eu vou ser deixada para lidar com ela durante todo esse tempo 
sem o benefício do apoio da minha irmã em casa ou seu em Netherfield. Como hei de 
suportar? Minhas irmãs mais novas não serão de nenhuma ajuda para mim, e meu pai. . . 
meu pai vai achar grande diversão em tudo! Charles, por favor, temos que fugir! É o único 
caminho para nós!"

"Fugir? Você deseja fugir?" Disse ele, incrédulo. "Jane, você certamente não pode falar 
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sério. Eu conheço a sua disposição gentil, meu amor, e começar o nosso casamento assim 
faria você muito infeliz.

"Eu não posso acreditar que você seria contra, Charles! Como você pode me negar 
isso? Você não deseja casar em breve? Certamente você não estava contemplando um 
longo noivado!" Ela estava tão perturbada que ele teve um momento difícil para acalmá-
la o suficiente para ouvi-lo.

"Querida,  doce Jane!  O que eu não daria para ter você como minha esposa neste 
mesmo dia e tê-la acordando ao meu lado de manhã!" Disse ele, colocando as mãos 
sobre o rosto dela e inclinando-se para descansar a testa contra a dela. "E agora que 
você me aceitou, não vou deixar que nada nem ninguém fique entre nós! Mas é a minha 
preocupação com a sua felicidade que me faz hesitar. Uma fuga mudaria para sempre o 
seu relacionamento com sua família.  Mesmo quando tudo é perdoado,  não deve ser 
esquecido  e  continuará  a  ser,  especialmente  para  você,  uma  fonte  de  vergonha  e 
desconforto." Ele gentilmente enxugou as lágrimas dela com os polegares e beijou seu 
rosto molhado. "Eu conheço você muito bem, meu anjo. Esta não é a maneira que você 
imaginou o dia do seu casamento, nem é a maneira pela qual você deseja lembrar. Em 
todo caso, estou certo de que uma vez que seu pai dê o consentimento sua mãe venha a 
nos aceitar. E, certamente, Darcy e Elizabeth vão ter alguma influência sobre ela."

"Dói-me  dizer  isto,  Charles,  mas  o  envolvimento  Lizzy  e  Darcy  deu  a  Mamãe  um 
sentido ainda maior de sua própria importância. Ela agora sente-se no direito de esperar 
apenas a mais alta classificação de pretendentes ricos para visitar suas filhas. Oh, Charles, 
ela me magoou profundamente com algumas das coisas cruéis que ela disse, e por mais 
que eu a ame e a respeite como mãe, eu não posso. . . Eu não vou voltar para casa para 
suportar o peso dos discursos ridículos dela sozinha. Lizzy vai se casar e ir embora, e você 
vai estar na loja..."

"Então vou adiar a abertura oficial da loja até depois do casamento e passarei o mês na 
hospedaria de Meryton. Ou, se necessário, vou desistir da idéia da loja completamente! 
Não vou permitir que isso se interponha no caminho de sua felicidade."

"Oh Charles, não! Você não deve sequer pensar uma coisa dessas! Eu não vou deixar 
que as opiniões da minha mãe ditem a maneira como vivemos nossas vidas, e eu não 
deixaria que você desistisse de um empreendimento que obviamente lhe dá prazer. Não, 
fuga é a única maneira para nós." Ela fez uma pausa e olhou tristemente para o chão 
antes de dizer: "Eu não vou negar que eu gostaria de ter minha família comigo quando 
nos casarmos, e me dói muito pensar em ferir meu pai fazendo isso sem sua aprovação. 
Mas a alternativa é impensável para mim. "

Bingley  tomou as  mãos  dela  e  as  levou  até  os  lábios.  Ele  as  beijou  novamente  e 
novamente,  em seguida,  olhou solenemente para elas  enquanto ponderava o  dilema 
diante  deles.  Quando  ele  finalmente  falou,  suas  palavras  foram  cuidadosamente 
escolhidas.

"Jane, eu te faço essa promessa. Você não passará uma hora sozinha em Longbourn 
depois que a sua irmã partir, mas você deve me dar até lá para encontrar alguma outra 
solução para tudo isso. Se não houver outro jeito, podemos sair durante o pequeno-
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almoço de casamento e viajar para a Escócia. Vou ter organizado tudo, e se eu conheço 
Darcy e sua irmã, eles estarão dispostos a nos seguir e nos apoiar. Mas me deixe pelo 
menos tentar encontrar uma alternativa para essa fuga. É por sua própria felicidade que 
eu te imploro para ser paciente."

Ela não parecia convencida, mas assentiu, em prantos abraçando-o e permitindo-lhe 
finalmente  reivindicar  seus  lábios.  Dezenas  de  beijos  suaves  levaram  a  um 
profundamente apaixonado, enquanto eles se agarravam um ao outro em seus primeiros 
momentos de felicidade.

"O que diremos  para  todos lá  embaixo,  Charles?  Eles  não  devem saber  do  nosso 
noivado ou teremos que pedir segredo a  minha tia e tio - e isso é impossível!"

"Vamos  simplesmente  não  dizer  nada  sobre  isso.  Vou  explicar  que  você  estava 
angustiada  sobre  o  incidente  do  sapo  e  que  você  irá  descer  assim  que  se  sentir 
composta.  Darcy e Elizabeth ficarão desconfiados,  mas eles  não irão dizer nada para 
contradizer isso. Devo mandar a empregada com uma bacia e um pouco de água?"

"Oh sim, por favor, Charles - e obrigado. Obrigado por não desistir do nosso amor! 
Pode me perdoar por tê-lo torturado tão impiedosamente nestas últimas semanas? Você 
deve saber que eu nunca deixei de te amar, apesar das minhas censuras amargas."

"Suas censuras foram bem merecidas e sou eu quem tem de pedir o seu perdão, Jane. 
Mas não vou arriscar a tornarmos ambos emocionais novamente. Seque seus olhos agora 
e  desça o mais  rapidamente possível.  Todos devem estar  sussurrando e especulando 
sobre nós agora."

Fitzwilliam  Darcy  e  Elizabeth  Bennet  também  aproveitaram  a  oportunidade  para 
desfrutar de alguns momentos privados no quarto ao fundo do corredor, e foi realmente 
uma sorte  que não havia  sequer  um pedaço de mobiliário  naquele  quarto  pois  eles 
tiveram bastante dificuldade em deixá-lo, mesmo sem o benefício dessas conveniências. 
Deslizando silenciosamente por Jane e Bingley, eles correram para baixo para instruir os 
empregados a colocar a comida na mesa e abrir  o vinho.  Certamente em breve eles 
teriam muito a comemorar!

Então foi com grande expectativa que o grupo se sentou para esperar o casal feliz e 
suas alegres notícias. Como eles ficaram atordoados ao ver Charles Bingley descendo as 
escadas sozinho, com um olhar estranho e um tanto desconfortável no rosto.

"Miss  Bennet  logo irá  descer,"  disse ele,  olhando diretamente para a  Sra.  Gardiner. 
"Tivemos um pequeno acidente  com um sapo,  como já  deve saber,  e  ela  pediu  por 
alguns minutos extras para se refrescar." Ele olhou para seu prato vazio, tentando evitar 
os seis pares de olhos curiosos direcionados a ele.

Depois de um silêncio interminável,  Elizabeth perguntou-lhe: "Devo ir  até ela,  você 
acha? Ela está em alguma necessidade de assistência?"

"Não, não, Miss Bennet, não se preocupe. Ela está muito bem, eu lhe asseguro - apenas 
um pouco envergonhada. Tenho certeza que ela logo irá descer...."
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Naquele exato momento, Jane apareceu no topo das escadas, e fixando um sorriso em 
seu rosto, desceu para se juntar a eles. "Peço desculpas por fazer vocês esperarem por 
mim. Minhas mãos e vestido estavam sujos de nossa caminhada na natureza e eu queria 
me lavar."

"Por favor,  sente aqui,  Miss Bennet,"  disse Bingley,  levantando-se do seu assento e 
puxando  a  cadeira  ao  lado  dele.  "E  não  há  necessidade  de  pedir  desculpas.  Nós 
estávamos apenas desfrutando a companhia do outro."

Elizabeth olhou ansiosamente para sua irmã e Jane sorriu docemente de volta, dando-
lhe a certeza de que tudo seria revelado em um momento posterior.  Ficou claro que 
todos na mesa estavam se perguntando o que tinha acontecido, mas Jane não estava 
disposta a dizer nada.

"Permita-me recomendar que você tome alguns goles deste vinho muito fino, Miss 
Bennet," disse Darcy, estendendo um copo para ela.  "Ele tem a notável qualidade de 
apagar todos os sentimentos desagradáveis. Confie em mim, beba."

Ela riu, e sendo tocada pela preocupação dele com ela, pegou o copo de sua mão. Mas 
quando ela  estava  prestes  a  colocá-lo  aos  lábios,  Bingley  levantou-se  e  gentilmente 
tocou seu copo com a colher.

"Antes de começarmos a nossa refeição, eu gostaria de compartilhar algumas notícias 
muito felizes com todos vocês. Eu acredito que alguns de vocês podem ter suspeitado o 
tempo todo, mas isso ainda pode vir como uma surpresa para alguns..."

"Charles," exclamou Jane, olhando para ele, consternada. "Você prometeu! Você não 
acha que é melhor esperar?"

"Na verdade eu acho, Miss Bennet, mas como todos parecem aprovar, estou ansioso 
para  acabar  com  a  farsa.  Não  há  nenhum  Sr.  Burgess,  é  claro.  Eu  comprei  essa 
propriedade para que eu tivesse um lugar para vir nos fins de semana ou quando eu 
simplesmente desejar  fugir  do barulho e do congestionamento de Londres.  Sua mãe 
estava certa, Miss Bennet, eu adoro o campo, e não poderia ser feliz com apenas a casa 
na  cidade.  E,  embora  seja  pequena,  e  as  minhas  irmãs  a  declarem  imprópria  para 
convidados, tenho a honra de oferecer um convite permanente a todos vocês para vir e 
visitar sempre que quiserem ficar longe da cidade. Viva!" Disse ele, tomando um grande 
gole de vinho e sorrindo para sua amada.

"Oh Charles!... Isto é, Sr. Bingley. Que maravilha! Estou muito feliz por você!" Disse Jane, 
corando com o pensamento de ter usado o nome de batismo dele duas vezes em menos 
de um minuto! "Eu sei que será muito feliz com esta casa de campo e quero felicitá-lo 
por tê-la encontrado. Mas eu sou a única a não ter adivinhado? Eu me sinto tola agora."

"Eu não tinha idéia também," disse Georgiana olhando o irmão com uma sobrancelha 
levantada. "E, claro, Fitzwilliam não disse nada sobre isso. Ele te disse, Elizabeth? Ele deve 
ter dito a você!"

"Não, ele manteve o segredo de mim também até que apenas cerca de meia hora 
atrás. Notei que o Sr. Bingley estava muito familiarizado com todos os quartos e aspectos 
da casa, e fiquei desconfiada. Então, eu usei as minhas conhecidas artes e seduções para 
persuadi-lo a confiar em mim," disse ela com um sorriso insolente.
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"Acredito que a única pessoa que realmente percebeu isso por conta própria foi a Sra. 
Gardiner," disse Darcy. "Na verdade eu sei exatamente o momento em que a realização 
veio a senhora, porque eu assisti a mudança do seu rosto com o entendimento. Eu a 
saúdo, Madame."

"E você manteve o segredo de mim, Madeline - o seu próprio marido? Que vergonha!" 
Disse o Sr. Gardiner, rindo e dando a mão da esposa um aperto. "Mas agora que temos 
todos o privilégio de conhecer a verdade feliz, eu gostaria de propor um brinde se eu 
puder." Ele levantou-se e todos fizeram o mesmo, copos erguidos.

"Que essa casa seja uma constante fonte de felicidade para você, Sr. Bingley, e que 
possa vir compartilhá-la com pessoas que você ama! Viva!"

"Viva!" Todos gritaram, e em grande alegria sentaram-se para apreciar a sua refeição. 
Bingley foi ao redor da mesa apertando a mão de todos e agradecendo-os pessoalmente 
pelos bons votos. Quando ele veio para Jane e Elizabeth, ele disse, "Senhoras, temo que 
eu tive uma razão muito egoísta para compartilhar esta notícia com vocês hoje. Vejam 
vocês,  eu estava esperando que,  apesar  de sua agitada agenda antes do casamento, 
vocês poderiam encontrar algumas horas para me fazer uma gentileza, uma vez vocês 
estiverem em casa em Hertfordshire."

"O que é que quer que façamos, Sr. Bingley?" perguntou Elizabeth.
"Bem, como pode ver, esta casa está necessitando desesperadamente de mobiliário. Eu 

não quero me apressar em comprar nada, pois não tenho tempo para me dedicar a isso 
agora, e minhas irmãs não terão nada a ver com o lugar. Netherfield, como vocês sabem, 
está repleta de aquisições de Caroline e embora a maioria delas não pertença a uma casa 
de campo, tenho certeza de que há mobília dos quartos que podem ser usadas aqui e 
talvez alguns outros itens também. O mobiliário do meu próprio quarto em Netherfield 
era muito confortável e pretendo mandá-los para cá, mas eu não sei mais o que salvar. 
Não me entendam mal," disse ele, olhando fixamente para Jane: "Estou perfeitamente 
disposto a mobiliar esta casa de campo com o apenas as peças certas, mas eu gostaria 
de ser capaz de usar a casa durante esse período. Então, se as senhoras pudessem passar 
uma manhã ou uma tarde em Netherfield para escolher as peças que julgam adequadas 
para esta casa, eu ficaria muito agradecido. Pode haver uma cadeira aqui ou uma mesa lá 
que vocês sentirem adequadas. Eu tenho muita fé em seu bom senso."

Jane tinha se tornado em um profundo tom de rosa com cada palavra, entendendo 
muito bem o que Charles estava pensando.  Seria muito vantajoso ter a casa mobilada 
para que eles pudessem fazer uso dela logo depois do casamento.  Então finalmente 
ocorreu à ela  que de uma forma ou de outra,  ela  estaria  fora da casa de seu pai  e 
senhora  de  sua  própria,  em  pouco  mais  de  duas  semanas!  Ela  tremeu  com  o 
pensamento. 

"Aquela cadeira que você comprou para a biblioteca era muito confortável, Bingley," 
disse Darcy, pensando sobre as muitas horas que passou na mesma.

"E a penteadeira no quarto de hóspedes que Jane ocupou quando ela estava doente 
também era muito bonita," comentou Elizabeth.

"E eu acredito que a mesa e as cadeiras na sala de pequeno-almoço seriam muito 
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apropriadas para uma casa de campo,"  disse Jane,  esperando que ela  realmente não 
parecesse tão corada como se sentia. "Estou certa de que  Lizzy e eu vamos encontrar 
móveis o suficiente para torná-la verdadeiramente confortável, Sr. Bingley. Vai precisar de 
itens de cozinha e de mesa, também?" Ela perguntou, tentando parecer tão casualmente 
interessada quanto possível.

"Minha irmã já pegou a prataria, a porcelana fina e os cristais, mas há, eu acredito, 
algumas louças muito úteis e similares. Caroline retirou tudo o que ela achava valioso, 
assim vocês podem pedir aos empregados embalarem  qualquer coisa que acharem que 
seria útil aqui. Eu não posso dizer como eu aprecio a sua disposição de fazerem isso, 
senhoras. Com a loja e os meus deveres como padrinho," ele sorriu: "Eu não sei quando 
eu conseguiria. Além disso, eu não saberia o que escolher. Deus abençoe vocês duas, 
estou em dívida com vocês!"

"Não é nada, senhor," disse Jane. "Tenho certeza de Lizzy ficará feliz por ter algumas 
horas tranquilas longe dos preparativos frenéticos da Mamãe." Ela sorriu para a irmã e 
depois para o Sr. Bingley, que exultava com o brilho de seus olhos.

Capítulo 15

Elizabeth tinha se acostumado a receber uma correspondência expressa cada dia, muitas 
vezes constituída por três ou quatro cartas. Haveria uma ou duas de Fitzwilliam, como às 
vezes  ele  escrevia  para ela  duas  vezes por  dia,  uma curta,  mas  cheia de notícias  de 
Georgiana, e outra, em segredo fechada para sua irmã. O que ela não esperava encontrar 
escondida  entre  essas  páginas,  era  uma carta  endereçada  a  seu  pai,  marcada  como 
pessoal. Observando a carta de Fitzwilliam em busca de instruções, ela foi imediatamente 
recompensada com o seguinte:

A carta anexa de Bingley para o seu pai é  somente para os olhos dele, Elizabeth, então por  
favor, certifique-se que ninguém mais a veja - especialmente Jane! E eu sugiro que você  
suspenda a sua própria curiosidade por enquanto também, meu amor, pois muito depende  
disto ser mantido em segredo. Uma vez que Charles tiver garantias do seu pai, eu prometo  
que você terá um papel significativo na nossa pequena conspiração. 

Ela sorriu para si mesma, tão gratificada ao saber que o cavalheiro tinha finalmente 
chegado a um plano para remediar esta situação estressante e infeliz. Ela e Jane estavam 
em casa por quase uma semana, e enquanto a mãe tagarelava sobre sobre o número de 
cavalheiros que tinha que Jane iria conhecer em Londres, Jane calmamente planejava sua 
fuga de Longbourn após o casamento de sua irmã. Não foi com alegria secreta que ela se 
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arrumou para deixar sua casa de infância. Uma grande melancolia tomou conta dela ao 
perceber  que  nenhuma  preparação  feliz  jamais  seria  feita  para  honrá-la.  Elizabeth 
observou a sua querida irmã com tristeza.

Foi dois dias depois que o Sr. Bennet anunciou no café da manhã que ele estaria longe 
de casa durante a maior parte do dia. Ele tinha alguns negócios na cidade vizinha de 
Hollingsdale. E, embora suas palavras mal fossem registradas pela Sra. Bennet, - tão presa 
que ela estava em seus próprios planos, Lydia foi rápida para sugerir que ela fosse junto 
para ver as vistas. O Sr. Bennet recusou seu pedido.

"Mas Papai, é tão tedioso aqui com todos ocupados para o casamento, e eu nunca 
posso ir a qualquer lugar que não seja Meryton! Por que não deixe-me ir?"

"Não há lugar para você nas reuniões que tenho agendado lá, e eu não vou ter você 
andando pela cidade por conta própria e se metendo em problemas," disse o Sr. Bennet, 
sua sobrancelha levantada. Lydia jogou seu guardanapo, cruzou os braços e reclamou. 
Elizabeth manteve os olhos no prato, não querendo chamar a atenção para si mesma ou 
o sorriso  conhecedor que tinha provocado o seu caminho para os lábios. Certamente 
seu pai estava indo encontrar o Sr. Bingley!

Os senhores tinham combinado se encontrar em um estabelecimento em Hollingsdale, 
uma cidade um pouco maior e mais rica do que Meryton. Ela tinha sido escolhido por 
sua proximidade relativa a Longbourn, e como o Sr. Bennet não era bem conhecido lá, 
eles poderiam sentar e conversar com alguma garantia de anonimato.

Depois de alguns momentos de incerteza, o Sr. Bingley foi capaz de relaxar com o seu 
futuro sogro e defender seu caso para um casamento rápido e indolor para todos os 
interessados. Sem sequer uma sugestão de uma possível fuga, ele esboçou seu plano 
bastante singular, explicando a trepidação de Jane por ter de suportar a desaprovação de 
sua  mãe  antes  do  casamento.  O  Sr.  Bennet  aprovou  de  coração,  pois  iria  poupá-lo 
agravamento  considerável  e  despesa,  e  mais  importante,  fazer  a  sua  filha  doce  e 
merecedora feliz. Ele sempre pensou que o Sr. Bingley era uma combinação perfeita para 
sua  querida  Jane  e  acreditava  que  eles  iriam  se  dar  muito  bem  juntos.  Ele  agora 
facilmente leu nas entrelinhas do que Bingley estava dizendo e se considerou sortudo 
por estar ganhando um genro tão astuto e atencioso.

"Assim, fica acordado então," disse Bingley, levantando seu copo, como se para brindar 
seu  entendimento,  "só  o  senhor  e  Elizabeth  ficarão  a  par  de  nosso  plano  aqui  em 
Hertfordshire, e os Gardiners, juntamente com o Sr. Darcy e a irmã dele vão fazer todos 
arranjos em Londres."

"Quero parabenizá-lo por esse plano maravilhoso, Sr. Bingley. Enquanto a Sra. Bennet 
não souber nada sobre o seu noivado, Jane e eu seremos salvos de seus monólogos 
impensados, e as tensões na casa serão.... suportáveis. E eu prometo fazer meus próprios 
planos para minimizar a reação dela à notícia, para que vocês dois possam ser poupados 
de qualquer constrangimento. Mas você tem certeza que é necessário manter Jane no 
escuro sobre seu próprio casamento?"

"Infelizmente, eu acho, Senhor. Acho mais seguro surpreendê-la, e eu acredito que ela 
ficará satisfeita no final."
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"Bem, então da próxima vez que nos encontramos, Sr. Bingley, nos tornaremos família, 
e eu terei muito orgulho de chamá-lo de filho," disse o Sr. Bennet, estendendo a mão 
para ele.

O Sr. Finklestein carregou o rolo de tecido para a rua para que as senhoras pudessem 
vê-lo  à  luz  adequada.  Ele  tirou  vários  comprimentos,  reunindo-os  juntos  e  deixando 
drapejar sobre seu braço. A Sra. Gardiner então separou as amostras de rendas que havia 
selecionado contra o cetim pesado e recuou para visualizá-las.

"O que você prefere,  Georgiana? Ambas são tão bonitas que eu simplesmente não 
posso decidir."

"Se eu fosse escolher para mim mesma eu iria selecionar a da direita, mas acho que 
Miss Bennet iria preferir o outro. Você não pensa assim, Greta? Você comprou com ela 
antes e notou suas preferências."

"Yah, eu concordo com você, Miss Darcy, o outro à esquerda serviria muito bem. . . mas 
com certeza a tia dele a conheçe melhor. A decisão final deve ser sua, Sra. Gardiner."

"E eu ainda devo adiar a decisão final ao Sr. Finklestein. O senhor se encontrou com a 
jovem duas vezes agora. Qual seria sua opinião? Eu sei que a minha sobrinha iria confiar 
em seu julgamento."

"Você  me  honra,  Senhora,  e  embora  eu  normalmente  recuaria  de  uma 
responsabilidade tão incrível, devo dizer que concordo sobre a renda do lado esquerdo 
sendo perfeita para a jovem. Sua elegância simples irá aproveitar ao máximo a beleza 
natural de Miss Bennet."

"Então está decidido, e você pode finalmente começar a trabalhar, Greta," disse a Sra. 
Gardiner rindo. "Nos perdoe querida, parece que estamos sempre fazendo exigências 
impossíveis de você."

"Não, Sra. Gardiner, e tenha a certeza de que o vestido será terminado a tempo. Eu 
também arranjei para minha irmã cuidar da minha filha quando eu for a Hertfordshire 
com você. Se houver algum ajuste a ser feito, vou fazê-los lá - embora eu duvide que 
será necessário. Tenho toda a medição escrita no meu livro. Você acha que Miss Bennet 
gostaria de algumas rosas de cetim para enfeitar seus sapatos?"

"Oh,  sim,"  exclamou Georgiana.  "Isso seria  tão bonito!  Eu já  comprei  o chapéu de 
casamento, que tem rosas de cetim ao longo da borda, e colocá-los em seus sapatos 
também seria excelente! Devo admitir que tão animado como estou sobre o casamento 
do  meu  irmão,  eu  estou  igualmente  ansiosa  para  ver  este  acontecer.  É  tudo  tão 
romântico!"

"Não  tenho  a  certeza  que  a  minha  pobre  sobrinha  concordaria  com  você  agora, 
Georgiana, mas espero que ela vá se sentir assim uma vez que ela souber que ela está 
para se tornar uma noiva."
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Por mais estranho que parecia estar andando por uma deserta Netherfield, tanto Jane 
quanto Elizabeth encontraram algum alívio tão necessário lá. Eles estavam borbulhantes 
e  animadas num primeiro momento,  ansiosas para ver  se os móveis  eram realmente 
como tinham lembrado, e ansiosas para descobrir alguns novos tesouros. Mas depois de 
Fosset tê-las recebido e então as deixado para sua tarefa, eles foram muito subjugadas 
por suas memórias.

Elizabeth  sentou-se  na  cadeira  junto  à  lareira  grande  na sala  de  estar. "E  o  seu  é  
deliberadamente  compreender  mal," ela  o  ouviu  dizer,  o  significado  de  seu  olhar 
penetrante agora tão claro para ela. "Como eu pude ter sido tão cega?" Ela sussurrou, 
acariciando os braços da cadeira onde as mãos dele repousaram. Ela devia incentivar a 
Jane a levar esta cadeira, e a mesa onde ele havia escrito para Georgiana, e...  Pare com 
isso, Lizzy! Você está sendo ridícula! Jane vai levar o que ela quiser! " Ela repreendeu-se.

Jane andou sozinha, sentimentos e visões correndo através dela. Ela se lembrou do 
olhar  no  rosto  de  Caroline,  quando  ela  tinha  interrogado  sobre  sua  relações  em 
Cheapside, e como ela se sentiu, sentada ali tremendo e humilhada por ter chegado em 
tal  estado.  Lembrou-se de Charles  correndo as escadas para  oferecê-la  o  braço pela 
primeira vez que ela foi capaz de se juntar a eles depois de sua doença. E pensou em 
como ela  havia  sonhado em ser  a  senhora  desta  grande propriedade e  trazer  tanta 
felicidade e honra para sua família. Quão grata agora sentia por ter uma casa - não duas, 
tão longe de Hertfordshire. . . e quão triste.

"Lizzy,"  ela  chamou  sua  irmã,  "suba  e  me  ajude  a  descobrir  quais  destes  quartos 
pertenciam a Caroline e aos Hursts – pois eu não desejo aproveitar nada deles.

"Então talvez devêssemos verificar com Fosset, para que não possamos acidentalmente 
contaminar a casa de campo com os pertences de Caroline!" Disse Elizabeth, caindo na 
gargalhada.

"Você  pode  rir,  Lizzy,  mas  acho  isso  muito  sábio.  Deixe-me  encontrá-lo  e  então 
podemos começar a sério. "

Selecionar móveis para os quatro quartos foi facilmente conseguido. Jane estava feliz 
de ter o mobiliário do quarto de dormir que ela mesma uma vez já havia ocupado, como 
eles eram verdadeiramente belos e continham tantas memórias carinhosas para ela. Elas, 
então, reuniram suas peças favoritas de muitos quartos de Netherfield para preencher os 
dois na casa de campo. Embora o gosto de Jane diferisse muito de Caroline Bingley, havia 
peças individuais que eram muito bonitas e muito bem feitas. E uma vez que Elizabeth 
lembrou sua irmã dos talentos Greta Brenner como estofadora, elas andaram pela casa 
procurando  as  peças  mais  bem desenhadas,  concentrando-se  em tamanho,  forma  e 
adequação a  um espaço menor,  menos formal.  Elas  descobriram tapetes,  espelhos  e 
outros acessórios para fazer a casa de campo parecer habitável,  bem como roupa de 
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cama e mesa que nunca tinham sido usadas. Depois de rotular claramente todas as suas 
escolhas,  elas  aceitaram  a  oferta  gentil  de  Fosset  de  bebidas  e  sentaram-se  para 
desfrutar de uma xícara de chá tranquila juntas na sala de café da manhã.

"Como é estranho pensar que eu poderia ter sido senhora desta casa e aqui estamos 
hoje, ajudando a desmantelá-la! Tanta coisa aconteceu desde que vim aqui pela primeira 
vez, Lizzy. Mal posso acreditar como tudo aconteceu. "

"Tudo aconteceu para o melhor, eu acredito," disse Elizabeth. "Mesmo que o Sr. Bingley 
nunca tivesse deixado Netherfield e se casado com você alguns meses mais tarde, você 
certamente estaria à procura de uma nova casa por agora. Mamãe não teria lhe dado um 
momento de paz se você tivesse ficado na vizinhança, e o pobre Charles provavelmente 
teria sofrido em silêncio para agradar você. É muito melhor começar suas vidas sem a 
interferência dela."

"Bem, eu certamente concordo com você agora, embora eu não sei se eu teria tido a 
coragem de admitir isso então, se tudo tivesse corrido bem. Posso dizer que ter a casa de 
campo para ir para casa em nosso retorno da Escócia significa muito para mim! Nem 
Caroline nem Mamãe tem a sua marca nela e..."

Elizabeth arqueou as sobrancelhas e começou a rir. "Perdoe-me Jane, mas você parece 
estar esquecendo quem comprou toda a mobília que você selecionou hoje."

"Sim, eu sei, Lizzy, mas tenho certeza que você entende o que estou dizendo. A casa de 
campo parece que já é minha, enquanto a casa na cidade será preenchida não só com as 
compras de Caroline, mas com o espírito dela. Afinal, ela vive ali há tantos anos. Você 
acha que ela algum dia vai querer voltar a viver conosco lá?"

"Esperemos que não!  Que ela  continue a ser  envergonhada pela loja  de Charles  e 
permaneça com o Hursts  para sempre,"  disse Elizabeth.  "Mas eu acho que é apenas 
adequado que você mande um bilhete de agradecimento para ela por ajudar a mobiliar a 
casa de campo, Jane. Afinal, é a coisa fraternal a se fazer!" Ela riu.

"Devo  dizer  que  você  parece  muito  bem,  Lizzy.  Embora  se  eu  tivesse  estado  em 
Londres com você,  eu teria escolhido um vestido no auge da moda - e não um tão 
simples  e  sem  adornos,"  disse  a  Sra.  Bennet,  segurando-se  firmemente  na  posição 
vertical no assento da carruagem para não enrugar o próprio vestido. "Tenho certeza de 
que o Sr. Darcy espera algo um pouco mais fino, mas não há nada a ser feito agora. Você 
deve se lembrar da sua nova posição e quem você é agora na próxima vez que você 
comprar, Lizzy. É seu dever fazer o seu marido orgulhoso de você."

"Sim,  mamãe,"  disse  Elizabeth,  esgueirando  um  olhar  divertido  para  a  irmã  e 
pressionando os lábios firmemente para esconder um sorriso impertinente. "Acredite em 
mim, mamãe, eu sei quem eu sou há algum tempo já, e pretendo fazer o meu marido  
muito orgulhoso e feliz!"

A carruagem parou na porta lateral da igreja para que as mulheres pudessem fazer o 
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seu caminho para a sala da noiva sem serem vistas.  O Sr.  Bennet veio ao redor para 
ajudar Elizabeth a sair ele mesmo. Ele nunca tinha visto ela parecer mais feliz ou mais 
bonita, e tomou todos os seus esforços para manter suas emoções sob controle. Uma 
semana antes ele havia sofrido alguns dias de depressão grave com a idéia de perder as 
duas filhas,  até que ele percebeu que teria agora dois novos locais de refúgio à sua 
disposição.  Sua vida em Longbourn,  sem dúvida iria mudar,  mas haviam experiências 
maravilhosas guardadas para todos eles,  e ele agradeceu a Deus para enviar-lhe dois 
genros tão agradáveis! Ele estendeu a mão para Jane, então, enfiou a cabeça de volta no 
carro e disse à sua mulher: "Eu quero falar com você antes de ir para dentro, Sra. Bennet. 
Vou escoltar as meninas e voltar para acompanhá-la."

"Não precisa vir com a gente, papai. Preciso da ajuda de Jane para fazer um pequeno 
ajuste e depois vamos esperar por vocês."

O  Sr.  Bennet  sorriu  e  beijou  a  testa  de  sua  filha.  "Não  tome  muito  tempo,"  ele 
sussurrou. "Há uma igreja cheia de pessoas ansiosas para nós começarmos, para não 
mencionar  os dois senhores muito ansiosos."  Ele  então retornou para a carruagem e 
sentou-se oposto a sua esposa.

"Este é um dia muito especial para nós, minha querida," começou ele, tomando a mão 
dela e beijando-a. "E você está de parabéns por criar filhas que são verdadeiramente 
dignas dos bons senhores que amam elas. Você fez bem, Fannie, e este é um presente 
para lembrar este dia." Ele trouxe uma pequena caixa do bolso do colete e entregou a 
ela.

"Oh Sr. Bennet! Como você é atencioso! Eu nunca teria esperado isso! Após todos estes 
anos - ainda um tolo romântico," disse ela, tonta de emoção. O colar que ela viu era 
muito mais bonito e caro do que ela jamais teria imaginado ganhar do marido, mas ela 
não pensou em como ele poderia ter recursos para tal presente.

"Que bom gosto você tem, Sr. Bennet! Eu simplesmente adorei," disse ela, inclinando-
se para beijar a bochecha dele. "Mas o que você quer dizer com “os senhores que amam 
elas"? Você faz parecer como se todas as nossas cinco filhas fossem casar hoje."

"Não todas as cinco, Sra. Bennet, apenas duas."
"Duas?" ela gritou.
"Sim, minha querida. Eu dei a Charles Bingley minha bênção, e Jane vai se casar ao lado 

de Elizabeth hoje. Agora, o presente que você tanto admirou vem do seu muito amável e 
tolerante genro, e eu sugiro que você comece a repensar sua relação com ele."

A Sra.  Bennet abriu a boca para reclamar,  mas o Sr.  Bennet a silenciou.  "Está feito 
Fannie! Não há como voltar atrás, e a sua amada Jane precisa desesperadamente de sua 
aceitação agora. Você a fez verdadeiramente miserável nestas últimas semanas!"

"Mas ela pode fazer melhor! Muito melhor!"
"Ela fez bem o suficiente e sei que ele vai fazê-la feliz. Mas é você que agora têm uma 

decisão importante a fazer, minha querida. Você pode alimentar a sua raiva e se afastar 
da sua filha mais velha... Mas deixe-me avisá-lo que se você fizer isso, Elizabeth nunca vai 
perdoá-la - nem o marido dela, e eu duvido que você algum dia  irá receber um convite 
para Pemberley. Ou, você pode assegurar a Jane e Bingley que você teve uma mudança 
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de coração e está satisfeita com a união deles afinal. Então você será capaz de aproveitar 
todas as vantagens de ter duas filhas tão bem casadas. Eu já aceitei meu convite para 
Pemberley para o Natal junto com as meninas e eu odiaria deixá-la sozinha com sua irmã 
Phillips. O que os vizinhos vão dizer?" Ele sorriu e beijou a testa dela, então, ofereceu a 
mão para ajudá-la para fora da carruagem. "Devo ajudar a prender seu colar de novo, 
Sra. Bennet? Tenho certeza de que o Sr. Bingley terá todo o prazer de ver que você o 
aceitou."

A Sra. Bennet caminhou ao lado do marido em silêncio. Pela primeira vez ela tinha 
muito a pensar e nada a dizer. O marido esperava esta condição durasse - pelo menos 
durante a cerimônia.

"Jane, eu acho que minha meia está torcida de alguma forma. Você seguraria meu 
vestido enquanto eu corrigi-la?" Perguntou Elizabeth quando sua irmã abriu a porta para 
a pequena sala que servia como sala de espera da noiva.

"Claro, Lizzy, deixe-me. . . Oh! . . . Eu acredito que eles pretendiam que usássemos outra 
sala,  Lizzy,  esta  já  está  ocupada!  Eu  não  tinha  ouvido  falar  que  haveria  um  outro 
casamento aqui hoje? - Você ouviu?",  perguntou ela, sentindo-se atraída pelo vestido 
requintado que estava  pendurado em uma tela  no canto da sala.  "Como é estranho 
querer vestir-se na igreja e não no conforto de sua casa própria," disse ela, permitindo 
que a mão  pairasse sobre as rendas delicadas do decote.

"Talvez há algumas circunstâncias particulares que o tornam necessário," respondeu 
Elizabeth. "Eu sabia que havia um outro casal que desejava se casar nesta igreja, mas eu 
entendi  que  havia  uma  questão  ainda  a  ser  resolvida  entre  a  noiva  e  sua  família." 
Elizabeth veio ao lado de sua irmã e tomou as duas mãos na dela.

"A questão é," ela disse suavemente, "a noiva vai estar disposta a partilhar o seu dia do 
casamento com sua irmã mais nova?" As lágrimas de Elizabeth se derramaram quando 
ela  começou  a  rir  e  chorar  ao  mesmo  tempo.  Jane  olhou  para  ela,  completamente 
desnorteada, então ganhando compreensão, colocou a mão sobre a boca e começou a 
soluçar.

"Não pode ser, Lizzy! Papai não deu..."
"Sim, ele deu! Charles e arranjou todo o resto,. . . até mesmo uma espécie de trégua 

entre ele e a mamãe. Papai me assegurou que não precisamos nos preocupar com o 
comportamento dela hoje.  Agora venha e deixe-me desabotoar seu vestido para que 
possamos  ver  o  quão bem Georgiana  e  a  tia  Gardiner  escolheram para  você.  Greta 
Brenner está esperando lá fora para fazer os ajustes de última hora. E olhe! Olhe para 
estes sapatos! Eles não são os sapatos mais bonitos que você já viu?" Elizabeth continuou 
a balbuciar sobre como ela se atrapalhou com os botões, seu entusiasmo e visão turva 
tornando impossível para ela completar a sua tarefa.

Felizmente, a Sra. Gardiner escolheu aquele momento para espreitar e dizer: "Podemos 
ajudar a vestir a noiva?"
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"Oh sim! Nós precisamos de você desesperadamente!" Elizabeth riu, dando um passo 
de lado para que sua tia e sua irmã pudessem se abraçar.

"Agora eu sei que algumas lágrimas são inevitáveis, Jane," disse a tia dela, enxugando 
as lágrimas e beijando seu rosto," mas você se manter sob controle assim que possível, 
pois não é possível ter a noiva andando até o altar em um vestido desses com os olhos 
vermelhos e inchados."

"Oh, tia Gardiner, o que eu posso dizer para agradecer por este presente magnífico? Eu 
não poderia ter escolhido melhor para mim! Ele é incrivelmente bonito! Justamente o 
corte e estilo que me servem melhor!"

"Chega,  chega!  Temos  que  nos  apressar!  Os  nossos  convidados  estão  ficando 
impacientes," disse a Sra. Gardiner enquanto desfazia o último dos botões e ajudava a 
sua sobrinha de um vestido para o outro. Greta Brenner então pareceu se materializar do 
nada, uma agulha em sua boca, puxando e ajustando o vestido de todas as direções. 
Georgiana  de  repente  apareceu  com seus  sapatos,  exortando-a  a  levantar  um pé  e 
depois outro.  Kitty,  Lydia e Mary vieram correndo, rindo e derramando elogios sobre 
tudo o que viam. E, de repente, todo mundo ficou em silêncio quando Greta Brenner 
puxou o espelho de corpo inteiro para a frente para ela ver a si mesma como uma noiva.

Jane olhou para sua própria imagem, maravilhada,  e chorando, balançou a cabeça. 
"Não pode ser verdade. É demais! Eu não mereço ser tão feliz. "

"Ah,",disse  Elizabeth,  "agora  eu  sei  que eu  tenho a  minha irmã de volta!  Bem,  eu 
acredito que o seu amado Charles estaria pronto para discutir esse ponto, Miss Bennet, 
então vamos buscar o seu chapéu e não vamos deixá-lo esperando.”

Georgiana trouxe uma caixa de chapéu grande e removeu a obra-prima de dentro 
dela. Ela encheu-se de orgulho, pois ela havia ganhado a honra e a responsabilidade de 
escolher tudo sozinha, e estava muito satisfeita com sua escolha.

"Oh  Georgie,"  exclamou  Elizabeth,  "Eu  deveria  ter  deixado  você  escolher  o  meu 
também. O seu é muito mais bonita do que aquele que eu comprei! Estou com ciúmes!" 
Ela riu, bem-humorada.

"Você  não  precisa  ficar,"  disse  Georgiana,  timidamente.  "Eu  resolvir  comprar  um 
idêntico  para  você.  Eu  amei  o  seu  chapéu  quando  você  o  comprou  primeiramente 
Elizabeth, mas uma vez eu vi esse eu. . . . Espero que você não esteja ofendida. "

"Ofendida? Eu te amo por isso, Georgie! Você tem minha permissão para me vestir 
sempre  que  quiser  -  e  minha  mãe  vai  ficar  muito  grata  a  você  também,"  ela  riu. 
"Obrigado, obrigado, por tudo que você tem feito." Ela se virou para pegar a mão de sua 
tia, "Obrigado a todos!"

O que se pode dizer da felicidade sentida por Fitzwilliam Darcy, enquanto observava 
seu sogro trazer  Elizabeth e Jane até o altar? Suas esperanças e orações de muitos meses 
estavam sendo realizadas, finalmente! Elizabeth seria finalmente e abençoadamente sua, 
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e as vidas que ele havia adulterado tão insensivelmente estavam milagrosamente sendo 
resgatadas por um amor profundo e sem hesitação. A culpa que ele temia iria persegui-
lo para sempre agora desapareceu de sua mente e foi superado pelo orgulho. Ele tinha 
uma vez dito que Jane Bennet tinha sido a realização de seu amigo, e ele sabia com 
certeza alegre de que era Elizabeth  a verdadeira responsável pela felicidade de todos. 
Que mulher sábia e corajosa ele estava prestes a se casar! Ele a amava além da razão!

Charles Bingley ergueu-se para estar rigidamente ereto e sorriu ao ver Jane flutuando 
pelo corredor no braço de seu pai.  Ela estava radiante, apesar de sua lágrimas, e ela 
parecia mais angelical do que nunca.  "Senhor me perdoe por ter tais desejos por um de  
seus anjos," pensou com alegria, “mas eu prometo fazer o meu melhor por ela, enquanto  
você  confiá-la  aos  meus  cuidados," ele  prometeu  silenciosamente.  Ele  sentiu  grande 
satisfação  em  saber  que  ele  tinha  feito  algumas  decisões  críticas  que  o  levaram  à 
realização deste  dia  precioso.  A primeira foi  a  locação de Netherfield,  quando todos 
pensavam  que  a  vizinhança  era  infeior  à  ele,  o  segundo  foi  a  sua  persistência  na 
obtenção de mão de Jane, e a terceira, e mais evidente no momento, era a sua resistência 
à  fuga que Jane tinha pensado necessária.  Neste primeiro ato como seu marido,  ele 
esperava que tinha provado ser capaz de garantir a felicidade dela. Seu olhar de amor lhe 
disse que ele tinha.

A Sra. Bennet aceitou os muitos agradecimentos e elogios de seus convidados sobre o 
pequeno-almoço  de  casamento  luxuoso  que  foi  dado  onde  os  casais  felizes  se 
encontraram  pela  primeira  vez  –  na  Assembléia  de  Meryton.  Se  a  verdade  fosse 
conhecida, ela não se lembrava de ordenar tantos pratos, ou uma tal variedade de bolos 
e doces! E o vinho servido era certamente uma melhor safra do que ela se lembrava ter 
selecionado - mas não importa. Ela não ia ficar ofendido se um ou ambos seus genros 
tinham feito algumas mudanças. Ela simplesmente tinha que acostumar-se a um estilo de 
vida diferente e ela não achava que isso seria muito difícil de fazer.

O Sr. Darcy levou sua noiva justamente para a mesa que ela tinha esperança de evitar e 
se curvaram diante de Caroline Bingley. "Eu não posso dizer como estou satisfeito em vê-
la  aqui  hoje,  Miss  Bingley.  Tinha ouvido dizer  que você não estava se sentindo bem 
poucos dias atrás e poderia achar a necessidade de permanecer em Londres. Mas estou 
contente de ver que você tem se recuperado o suficiente para assistir ao casamento do 
seu irmão. Eu sei o quanto significa para ele tê-la aqui. "

"Obrigado, Sr.  Darcy,  e permita-me desejá-los felicidade," respondeu ela,  mantendo 
sua expressão tão fria  e indiferente possível.  Darcy sorriu,  prestou seus respeitos aos 
Hursts, e levou Elizabeth embora.

"Pronto," disse ele, "a tarefa mais desagradável foi realizada. Agora, já ficamos tempo o 
suficiente, meu amor? Será que não podemos ir para casa? Há uma carruagem saindo em 
20 minutos. "
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"Uma carruagem saindo em 20 minutos?" Os olhos de Elizabeth procuraram o rosto 
dele para confirmar suas suspeitas. "James nos levará a hora que desejarmos, não irá?" 
ela perguntou, começando a rir do jogo que estavam jogando.

"Normalmente, sim, mas hoje ele está dirigindo a minha irmã e o coronel Fitzwilliam de 
volta a Londres. Estaremos viajando para Pemberley pela carruagem do correio, Elizabeth, 
e como prometido, eu comprei bilhetes para todos os seis assentos. Gostaria de convidar 
alguém para ir junto?" Perguntou ele, entregando-lhe os bilhetes extras com um sorriso 
diabólico.

Ela os pegou dele, rasgou-os ao meio e jogou-os no ar.
"Mas você deve me prometer para não adormecer, Fitzwilliam," ela brincou.
"O que?  e  permitir  que  você  se  aproveite  de  mim enquanto  eu  descanso!  Nunca 

Senhora!"
"Certamente  você  não  vai  nos  fazer  viajar  todo  o  caminho  até  Pemberley  na 

desconfortável carruagem do correio?" Disse ela, tomando o braço dele e conduzindo-o 
para a sua família para se despedir.

"Bem, nós estamos programados para mudar de cavaloa em Cheshunt,  como você 
sabe, Elizabeth, e se você, então, exigir um modo mais confortável de transporte, eu acho 
que poderia ser arranjado."

EPÍLOGO

Os primeiros cinco anos de casamento trouxe três lindos filhos para a vida de Jane e 
Charles Bingley. Antes do nascimento de seu segundo filho eles ampliaram a casa de 
campo, adicionando quatro quartos e alguns quartos de empregados na parte de trás. 
Eles não podiam imaginar abandonar seu esconderijo precioso por falta de espaço.

Charles  Bingley  passou  os  primeiros  anos  fazendo  um  nome  para  si  mesmo  em 
Londres. Ele se tornou conhecido como patrono generoso e previdente e era respeitado 
e admirado não só por aqueles que se beneficiaram de sua ajuda financeira, mas por 
aqueles que reconheceram seu serviço à sociedade em geral.  Ele se envolveu em um 
negócio  após  o  outro,  levando  cada  um  a  algum  nível  de  sucesso  e,  em  seguida, 
entregando-o  a  um  funcionário  merecedor  de  gerenciar.  Sua  riqueza  continuou  a 
aumentar,  mas  estilo  de  vida  simples  da  família  permaneceu  o  mesmo.  Os  Bingleys 
estavam mais do que satisfeitos com seu pequeno círculo de familiares e amigos, e ainda 
assim,  nunca  havia  tempo  suficiente  apenas  para  ficarem  a  sós,  que  é  o  que  mais 
amavam.

Foi  há cerca de oito  anos depois  de seu casamento e algumas semanas  antes  do 
trigésimo aniversário  de  Jane  que  um expresso  urgente  de  chegou  de  Pemberley.  E 
seguia assim :

Queridos Jane e Charles,
Eu os  incito a largar  tudo e vir  para Pemberley  imediatamente.  Quando o velho Sr.  
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Dawson faleceu no mês passado todos nós pensou que o filho dele voltaria para casa para  
administrar  a  propriedade.  Mas,  felizmente  para  nós,  ele  decidiu  vendê-la  e  viver  no  
estrangeiro!  Jane,  Thornwood  é  a  bela  propriedade  que  sempre  admirei  na  estrada  
noroeste para os lagos. É apenas oito milhas de Pemberley e muito rentável e muito bem 
administrada.  Fitzwilliam  já  se  deslocou  para  fazer  uma oferta  em  nome  de  vocês  e  
promete não deixá-lo cair nas mãos de ninguém! Depressa!

Elizabeth

Nos anos que se seguiram, Fitzwilliam Darcy ensinou seu amigo a arte de ser um homem 
bem  sucedido  de  propriedade.  Os  instintos  de  negócios   de  Bingley  rapidamente 
adaptaram-se à gestão da terra e a propriedade floresceu. Ao longo dos anos a casa da 
família Bingley tornou-se tão amada quanto Pemberley e até mesmo a Sra. Bennet teve 
que admitir que Jane tinha casado muito bem!

FIM
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