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Ela estava ainda mais bonita do que ele se lembrava. Mesmo à distância ele podia ver a 
luz em seus olhos, o rubor de seu rosto e os lábios carnudos perfeitos.

Quando Elizabeth Bennet disse a Will Darcy a "pegar sua atitude e dar o fora," ele tinha 
ficado atordoado, afrontado, mas desde então ele percebeu que não só ela tinha estado 
errada em julgá-lo em algumas áreas, ela tinha estado certa, muito certa, sobre julgá-lo 
em outras. Ele tinha uma opinião bastante elevada de si mesmo que ele comunicava a 
todos ao seu redor, não diretamente, mas através de suas ações e julgamentos daqueles 
que ele  considerava menos que ele.  Ele  era  orgulhoso,  vaidoso  e  tinha  um desprezo 
egoísta pelos sentimentos dos outros. E ela tinha humilhado ele poderosamente.

Ele tinha tomado medidas para reparar os danos que ele tinha feito na relação entre seu 
amigo, Charles, e a irmã dela, Jane. Eles estavam juntos novamente, levando as coisas 
devagar, mas ele não tinha nenhuma dúvida de que Charles e Jane logo estariam noivos.

Ele também soube que seu primo, Richard, tinha esclarecido para Elizabeth as mentiras 
seu amigo de infância havia lhe dito. Wickham era um grande manipulador e Richard disse 
que ela ficou extremamente chateada com ela mesma quando soube a verdade. O que foi 
de pequena consolação, porque isso não desculpava o seu próprio tratamento cruel dos 
sentimentos dela.

Ela estava perdida para ele para sempre. Ele tinha vindo a aceitar isso e tomou medidas 
para evitá-la. Não só para salvá-la do embaraço, mas para salvar a si mesmo da dor de 
vê-la e desejá-la tanto. Agora, aqui estava ela, nem a 15 metros de distância, e ele foi 
rendido imóvel pela visão dela.

Ambos  estavam  participando  da  feira  anual  de  empregos  na  Universidade  de 
Netherfield.  Darcy  estava  lá  para  recrutar  novos  funcionários  para  Pemberley  Co,  e 
enquanto  ele  estava  preparado  para  ver  o  pai  dela  lá  para  o  recrutamento  para  a 
Publicações Longbourn, ele nunca esperava ver Elizabeth lá em seu lugar. É claro que 
agora fazia todo o sentido. O velho nunca gostava de deixar seus livros se ele pudesse 
evitar.

Darcy estava olhando fixamente, mas ele não conseguia tirar os olhos dela. Era ridículo, 
ele sabia. Eles nunca tiveram um relacionamento e ele não era do tipo de remoer em um 
amor não correspondido. Como um homem agonizante olhando para o último vislumbre 
de vida, ele não poderia abandonar a visão dela. Foi então que Elizabeth olhou para cima 
e o viu.

Ele esperava que ela ficasse pálida em reconhecimento, desviasse o olhar rapidamente, 
franzisse o cenho desconfortavelmente e voltasse a falar com os jovens na frente dela. 
Então, com esta prova final do desprezo dela ele seria capaz de se afastar dela para 
sempre.

Ela  não  desviou  o  olhar.  Os  olhos  dela  sempre  tinham  mostrado  claramente  seus 
sentimentos, mesmo quando ele tinha se recusado a compreender o seu significado. Ele 
tinha  visto  os  olhos  dela  piscarem de  raiva,  brilharem de  diversão  e  suavizarem em 
simpatia. Hoje ele viu naqueles olhos algo que ele nunca esperava: Arrependimento. Um 
leve lampejo de esperança começou a se mexer em seu peito.
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Um dos jovens na frente de Elizabeth limpou a garganta um pouco alto. Ele estava 
segurando um pedido de emprego e haviam pelo menos mais dez atrás dele, todos com o 
mesmo propósito em mente. Não, não poderia haver mais contato com ela na feira, mas 
ele teve uma idéia. 

~/~

Elizabeth Bennet  estava cansada mas ela não conseguia dormir.  Ver Darcy hoje tinha 
abalado  ela.  Os  olhos  dele  sempre  mostravam seus  verdadeiros  sentimentos,  mesmo 
quando ela tinha escolhido propositadamente interpretá-los mal. Ela tinha visto os olhos 
dele cortarem em desprezo, frios de  indiferença e sim, ela tinha que admitir que agora, 
de desejo latente. Mas hoje ela tinha visto algo naqueles olhos que nunca tinha esperado: 
Arrependimento.

Ele não poderia possivelmente querer vê-la depois do jeito que ela o tinha injustamente 
julgado  mal.  Simplesmente  pensar  o  quão  facilmente  Wickham tinha  manipulado  ela, 
abanando as chamas de seu orgulho ferido tornando-o um inferno de acusações contra 
um homem que era completamente inocente, causou onda após onda de mortificação em 
seu corpo.

Não havia nada a ser feito e o sono não viria, então ela se arrastou para fora da cama e 
pegou a pilha de aplicações coletadas na feira de empregos. Folheando através delas, ela 
começou  a  classificá-los  por  posições:  Contador,  Representante  de  Vendas,  Recursos 
Humanos, Homem Que Merece o Seu Respeito. Espere um segundo, "Homem Que Merece  
o Seu Respeito?"

Ela tirou a aplicação e leu:

NOME: Fitzwilliam G. Darcy

POSIÇÃO PRETENDIDA: Homem Que Merece o Seu Respeito

QUALIFICAÇÕES: Apesar de eu ter feito pouco para ganhar sua boa opinião, eu tenho, 
desde a nossa última conversa,  tentado levar  todas  as  suas  repreensões  ao coração. 
Mesmo minha própria irmã, em cujos olhos eu sempre fui perfeito, comentou sobre a 
melhora na minha "atitude".

PONTOS FORTES: O desejo de continuar a aprender e melhorar, um único objetivo para 
este propósito e uma determinação de respeitar seus sentimentos e opiniões.

PONTOS FRACOS: Você.

ASPIRAÇÕES PARA O FUTURO: Um dia, você vai olhar para mim e sorrir.

DISPONIBILIDADE:  A  qualquer  momento  que  você  achar  que  está  pronta  para  falar 
comigo.

COMPENSAÇÃO SOLICITADA: Nenhuma. 
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Ele largou o livro que stava tentando ler, quando o telefone tocou. "Alô?"
"Sr.  Darcy,  "a  voz suave ao telefone era uma que ele  nunca iria  esquecer,"  aqui  é 

Elizabeth Bennet da Publicações Longbourn. Eu analisei o seu pedido e eu sinto que cabe 
a mim informar que a posição a qual se candidatou foi atribuída a você meses atrás."

"Eu vejo," respondeu ele. O relógio ao lado da cama brilhava 02h10. Bem, ele disse na 
sua aplicação que estava disponível a qualquer momento que ela sentisse que podia falar 
com ele. "Então parece que eu sou um homem de muita sorte. Me diga, esta uma posição 
com plano de carreira?"

"É, pois você já foi promovido ao cargo de 'O Melhor de Todos os Homens'." O tom 
brincalhão  na  voz  dela  mudou  para  um  que  obviamente  lutava  para  controlar  suas 
emoções. "Você vê, eu sei o que você fez por Lydia…"

Ele tinha encontrado a irmã de Elizabeth, Lydia, de dezesseis anos, fora de uma boate 
cerca de seis semanas atrás. Ela estava bêbada e Wickham estava tentando colocá-la em 
seu  carro.  Sabendo  a  propensão  de  Wickham  para  o  uso  de  álcool  e  ecstasy  em 
adolescentes,  Darcy  atingiu  o  homem  antes  de  chamar  a  polícia  e  levar  Lydia  em 
segurança para a casa de sua tia e tio na cidade. Ele pediu que ninguém soubesse de suas 
ações.

"Eu não tenho desejo de uma posição concedida por senso de obrigação."
"Oh, não!" Elizabeth respondeu ansiosamente, "Nós na Publicações Longbourn temos 

políticas  severas  contra  o  nepotismo.  Sentimos  que  cada  posição  deve  ser  concedida 
estritamente por mérito. No entanto," durante seu silêncio momentâneo, ele quase podia 
imaginá-la mordendo o lábio, "eu não tenho certeza de que mereço a sua... "

"Você merece, Elizabeth," ele interrompeu, não tendo nenhum desejo de discutir sobre 
quem tinha mais culpa. Ela estava falando com ele e ela estava a provocá-lo e ele não 
poderia estar mais feliz. "Agora, há uma chance de avanço no futuro próximo?"

"Acho que isso é algo que devemos discutir pessoalmente. Eu acredito que há várias 
posições para as quais você seria perfeito."

O coração dele saltou. "Eu poderia encontrá-la no seu escritório para almoçar amanhã?"
"Oh, Sr. Darcy, eu acredito firmemente que não há momento como o presente. Eu não 

conseguia dormir e fui caminhar. Na verdade, estou passando pela sua casa neste exato 
momento..."

Ele falou sem hesitação. "Eu vou estar lá embaixo em 30 segundos para deixar você 
entrar."

~ / ~

Um ano mais tarde.

Elizabeth estava folheando a pilha de aplicações que ela tinha coletado na Feira anual de 
empregos  da  Universidade  de  Netherfield,  classificando-as  por  posição  aplicada  para: 
Contador,  Representante de Vendas,  Recursos  Humanos,  Marido.  Espere um segundo! 
Marido?

Ela sorriu quando puxou a aplicação e leu:

NOME: Fitzwilliam G. Darcy

POSIÇÃO PRETENDIDA: Marido

QUALIFICAÇÕES:  Fui  dito  no  último ano que eu  tenho sido  um namorado excelente. 
Mesmo  meu  primo,  Richard,  em  cujos  olhos  eu  sempre  fui  um  solteirão  perpétuo, 



comentou que eu me tornei alegremente domesticado.

PONTOS FORTES: O desejo de passar a minha vida com você, uma sinceridade para te 
amar por toda a eternidade e uma determinação para fazê-la feliz até o dia que eu morrer.

PONTOS FRACOS: Você. Só você. Sempre e para sempre – Você.

ASPIRAÇÕES PARA O FUTURO: Pai dos seus filhos, companheiro de cadeira de balanço.

DISPONIBILIDADE: Imediata.

COMPENSAÇÃO SOLICITADA: Permanecer seu escravo amoroso.

Na parte inferior da aplicação estava anexado uma aliança.

~ / ~

Ele atendeu o telefone, sabendo exatamente quem estaria ligando, "Alô?"
"Sr.  Darcy,  aqui  é  Elizabeth  Bennet  da  Publicações  Longbourn.  Eu  analisei  a  sua 

aplicação e estou ligando para lhe informar que você foi premiado com o cargo de noivo, 
com uma promoção garantida a marido, logo que a papelada puder ser processada."

"Eu vejo,"respondeu ele. O relógio ao lado da cama brilhava 02h10. "Então parece que 
eu sou um homem de muita sorte. Para quando eu posso esperar esta promoção?"

"Eu acredito que a papelada pode ser processada muito mais rapidamente em Nevada."
"Ouvi dizer que Nevada é lindo nesta época do ano."
"Acho que isso é algo que devemos discutir pessoalmente. Saí para caminhar... "
"Eu vou estar lá embaixo em 30 segundos para deixar você entrar."
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