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Darcy termina de resolver seus negócios em Londres mais cedo do 
que esperava e viaja de volta a Pemberley. Sua inesperada chegada 
causa uma certa confusão.

Os Darcy já desfrutavam há três anos de um casamento muito feliz 
e tinham dois lindos filhos. Durante todo o tempo, nunca passaram 
uma única noite separados. Darcy sempre conduzia seus negócios 
de tal forma que, quaisquer que fossem os assuntos a serem 
tratados na cidade, ele os resolvia enquanto sua família lá estivesse 
com ele. Inevitavelmente, no entanto, ele se via obrigado a ir a 
Londres no fim da primavera deste quarto ano de casamento, 
pouco tempo após ter levado sua família de volta ao campo. A sra. 
Darcy não desejava fazer a viagem à capital, muito menos deixar 
suas crianças ou as belezas de Pemberley. Contudo, ela o teria feito 
de boa vontade para acompanhar o marido não fosse pelo fato de 
seu filho mais novo, ainda um bebê, estar adoentado. Assegurado 
pelo médico de que o mal do pequeno não era tão sério que o 
obrigasse a cancelar sua planejada viagem, e estando sua esposa 
de acordo, Darcy deixou Pemberley com a intenção de retornar em 
quinze dias.

Elizabeth sentia-se desolada, especialmente à noite, mas durante o 
dia ela reunia forças e passava o tempo brincando com as crianças 
e na companhia de Georgiana. A saúde do bebê melhorou em uma 
semana.

Darcy se sentia igualmente desolado em Londres e descobriu que 
ao calcular o tempo necessário para resolver seus negócios, não 
levara em conta que sua família não o estava acompanhando. 
Ansioso para voltar para casa, conseguiu terminar seus assuntos 
em menos tempo do que esperara, e pôde iniciar sua viagem de 
retorno antes que o planejado. A carruagem alcançou uma boa 
velocidade no primeiro dia da jornada e estimava-se que chegaria 
a Pemberley até o meio-dia do terceiro dia. O segundo dia os levou 
ainda mais além, e quando a carruagem parou em uma estalagem 
para passar a noite, Darcy estava a apenas quinze milhas de casa. 
O caminho seria percorrido facilmente pela manhã, e eles 
chegariam a Pemberley bem antes do meio-dia. Mas ele preferia 
estar lá naquela mesma noite. Ele sabia que a carruagem não podia 
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avançar muito na estrada quando escurecesse e, embora ainda não 
estivesse anoitecendo, já seria tarde da noite antes que eles se 
aproximassem de Pemberley. Os cavalos e o cocheiro também 
precisavam descansar. Se cavalgasse, no entanto, a viagem seria 
muito mais rápida e ele decidiu prosseguir sozinho,e a carruagem 
seguiria viagem pela manhã. Alugou um cavalo e comprou uma 
lanterna e pôs-se a caminho de Pemberley.

Ao cair da noite, Elizabeth colocou as crianças na cama e, após 
passarem algum tempo juntas, Georgiana e ela se recolheram aos 
respectivos aposentos. Elizabeth se vestiu para dormir, deitou-se e 
releu todas as cartas que recebera de seu marido desde sua 
partida. Ele lhe escrevera todos os dias. Não havia, entretanto, 
revelado sua intenção de deixar a cidade antes do planejado, para 
evitar o risco de que Elizabeth criasse expectativas e acabasse 
desapontada.

A primeira metade da viagem de Darcy foi completada sob a tênue 
luz do crepúsculo. Somente na última parte ele precisou fazer uso 
da lanterna, mas então, já entrara em terras que lhe eram 
familiares, onde ele pouco precisava de tal dispositivo. Quando 
chegou aos estábulos de Pemberley, já era tarde da noite e os 
tratadores já haviam se recolhido. Darcy tirou a sela do cavalo e o 
guardou no estábulo para que pudesse ser devolvido de manhã. 
Encaminhou-se, então, para a mansão, que estava vazia e em 
silêncio. Ficou surpreso ao verificar que as luzes de todos os salões 
já haviam sido apagadas. Passou pelo quarto das crianças e 
depositou um beijo na testa de cada uma, para depois entrar no 
quarto de sua esposa, ansioso para ir ao seu próprio quarto para se 
trocar antes de vê-la. Ao adentrar o cômodo, surpreendeu-se ao vê-
la adormecida em meio às suas cartas espalhadas. Sorriu 
encantado com a visão. Silenciosamente, removeu o casaco, o 
colete e a gravata, colocando-os sobre a cadeira ao lado da cama. 
Ajuntou, então, as cartas e depositou-as também na cadeira, antes 
de subir na cama e fechar as cortinas ao redor deles.

Como as atividades que planejara requeriam que Elizabeth 
estivesse acordada, não se importou que ela despertasse ao puxá-
la para junto de si. Começou a depositar curtos beijos em seu rosto 
e pescoço e a sussurrar que sentira muito a falta dela. Após alguns 
instantes de tais atenções, ela abriu os olhos, pestanejando, e 
sorriu ao vê-lo.
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– Você está em casa!

– Sim, meu amor, estou em casa.

Passaram as horas seguintes se reconhecendo até que 
adormeceram nos braços um do outro. Acordaram já tarde pela 
manhã e murmuravam doces declarações quando a criada de 
Elizabeth, Lucy, abriu silenciosamente a porta do quarto de sua 
patroa, vinda do contíguo quarto de vestir, para iniciar suas tarefas 
diárias. Quando o patrão estava em casa, ela não entrava sem 
antes bater, a não ser que tivesse certeza absoluta de que ele não 
estava no quarto de sua patroa. Mas como ele se encontrava em 
Londres e a sra. Darcy provavelmente ainda dormia, resolveu não 
bater. Ao abrir a porta, seus olhos foram tomados pela insólita visão 
de roupas masculinas cuidadosamente colocadas sobre a cadeira 
ao lado da cama de sua patroa. Detectou, então, mais de uma voz 
vinda de dentro das cortinas que rodeavam a cama e percebeu que 
sua patroa não estava sozinha. A segunda voz era distintamente 
masculina. Estava muito surpresa, mas só conseguia pensar no 
horror de ser descoberta. Portanto, fechou a porta o mais 
silenciosamente que pôde, sem que os dois ocupantes do quarto 
tivessem idéia de que ela tivesse estado ali.

Uma vez na privacidade do quarto de vestir, Lucy começou a arfar 
intensamente e saiu correndo para fora do quarto. Encontrou a sra. 
Reynolds em seu escritório, entrou e fechou a porta. A sra. Reynolds 
ficou alarmada com a expressão no rosto de Lucy. Pediu que a 
garota se sentasse e dissesse o que se passava.

– Acabei de abrir a porta do quarto da patroa, mas não pude entrar 
porque ela não está sozinha.

– O quê? Já havia outra criada lá?

– Não. Havia roupas na cadeira ao lado da cama... roupas de um 
cavalheiro – O choque da sra. Reynolds era evidente. Lucy 
continuou – A sra. Darcy ainda estava na cama, mas as cortinas 
estavam fechadas, e eu ouvi a voz dela vindo de trás delas, e outra 
voz também... era a voz de um homem.

– Você tem certeza, Lucy?

– Ah, tenho sim senhora.

exto original (original text: A Misunderstanding at Pemberley):
http://www.austen.com/derby/aliciam5.htm

Fonte: http://www.network54.com/Forum/243927/message/1084154711/%2A+Um+Mal+Entendido+em+Pemberley+%28Alicia+M%29



– Muito bem. Obrigada por me contar. Você fez o que devia. No 
entanto, você não deve dizer a ninguém mais uma palavra a esse 
respeito. Se eu souber que você repetiu qualquer parte dessa 
história a uma pessoa sequer, você será demitida imediatamente e 
sem recomendação, você compreende?

– Sim senhora.

– Muito bem. Há algumas compras a serem feitas na vila, e você me 
faria um grande favor se fosse por mim.

– Sim senhora.

Assim, a sra. Reynolds mandou Lucy comprar vários itens e foi 
verificar se a sala de visitas estava preparada, caso a sra. Darcy 
tivesse convidados naquele dia. E para estar pronta para qualquer 
situação que se apresentasse como resultado dos eventos que Lucy 
testemunhara. Ela gostaria de poder fazer algo mais a esse 
respeito, mas não poderia simplesmente entrar no quarto da 
senhora, colocar o cavalheiro para fora e fazer um sermão à sra. 
Darcy, embora fosse exatamente o que gostaria de fazer. Tudo o 
que podia fazer era esperar até que o homem fosse embora e, 
então, ter uma conversa com a sra. Darcy, uma conversa que ela 
começava a temer.

Ao retomar suas tarefas, a sra. Reynolds fez suas considerações 
sobre a conduta da sra. Darcy. Tinha consciência de que a 
infidelidade era comum entre os membros da alta sociedade, mas 
nunca suspeitara que seu patrão ou a senhora se comportariam 
assim. Estava certa de que seu senhor nunca o faria. Ambos 
sempre lhe pareceram tão apaixonados um pelo outro. Também 
sabia que teria que avisar a senhora de que sua indiscrição fora 
descoberta e deixá-la saber que, se não cessasse tais atividades, 
deveria ao menos ser mais cuidadosa em escondê-las. A sra. 
Reynolds sentia-se extremamente desapontada com a sra. Darcy, e 
sua tristeza e dor pelo sr. Darcy eram intensas, não somente por 
ter-lhe tanto apreço, mas também por saber o quanto ele amava a 
esposa e como ficaria arrasado se viesse a saber o que acontecera.

A sra. Reynolds despertou de seus devaneios ao ouvir a carruagem 
chegar. Perguntou-se quem poderia ser, já que ainda era muito 
cedo para visitas, e dirigiu-se à janela para olhar para fora. Ficou 
surpresa ao ver que era a carruagem dos Darcy. Sua respiração se 
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acelerou. O senhor chegara mais cedo e a senhora tinha um homem 
em sua cama. As coisas não poderiam ficar piores. A sra. Reynolds 
virou-se para sair e cumprimentar o sr. Darcy com a esperança de 
conseguir impedir que ele buscasse a esposa de imediato, embora 
sua expectativa de sucesso fosse pequena.

Ao dar meia-volta para sair da sala de visitas, o sr. Darcy entrou e 
se postou diante dela.

– Sr. Darcy, o senhor está em casa – ela disse, alarmada com sua 
presença e surpresa com a velocidade com que ele deixara a 
carruagem e se dirigira à sala de visitas.

Darcy sorriu, lembrando-se de Elizabeth dizendo as mesmas 
palavras na noite anterior.

– Sim, estou, e é muito bom estar aqui – ele estava com um ótimo 
humor, o que só piorou o estado de espírito da sra. Reynolds.

– Vou informar a senhora agora mesmo, senhor.

– Não é preciso, eu mesmo já a informei – ele respondeu, seu 
sorriso se intensificando ao se lembrar da maneira com que a 
deixara consciente de sua presença durante quase toda a noite.

– O senhor a viu esta manhã?

– Sim, estive com ela até um momento atrás – redargüiu Darcy, um 
pouco confuso com o estranho comportamento da governanta. Sua 
atenção se voltou, então, para a atividade que do lado de fora via 
pela janela por sobre o ombro da sra. Reynolds – Ah, a carruagem já 
chegou.

– Mas o senhor não acabou de chegar nela? – indagou a sra. 
Reynolds perplexa.

– Não, eu vim antes, cavalgando, ontem à noite.

– Oh – exclamou a sra. Reynolds, ao compreender o que acontecera. 
Em seguida, um suspiro de alívio lhe escapou dos lábios, e um 
enorme sorriso iluminou seu rosto.

Nesse momento, Elizabeth entrou na sala e cumprimentou a ambos. 
Se a sra. Reynolds já não tivesse descoberto a identidade do 
homem que estivera na cama da sra. Darcy aquela manhã, a troca 
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de olhares satisfeitos e de sorrisos entre os dois deixariam pouca 
dúvida sobre quem ele seria. Ela sorriu contente enquanto 
observava o casal sair junto em direção à sala de refeições para o 
café da manhã. Repreendeu a si mesma por suspeitar da fidelidade 
da senhora e lembrou-se que deveria alertar Lucy quando esta 
chegasse do vilarejo.

FIM
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