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"Dia dos Namorados... pah!" Murmurou Lizzy Bennet baixinho, avistando mais uma 
vitrine enfeitada com corações vermelhos, cupidos e presentes fofos. Ela mudou suas 
compras de um lado para o outro, engatou a alça da sua bolsa em cima de seu ombro 
e enfiou o jornal que ela tinha comprado debaixo do braço. Olhando ao redor ela viu o 
santuário morno de uma cafeteria, imediatamente tomando a decisão de agradar-se 
com um chocolate quente e um pedaço de bolo  de chocolate carregado de calorias. 
Afinal,  ela suspirou,  não é como se eu tivesse que me preocupar em me manter  
magra  e  graciosa,  não  tendo  uma  significativa  outra  metade  para  ver  minhas  
gordurinhas. Ela partiu ao longo da calçada lotada, fazendo uma careta quando se 
deparou com um entrelaçado casal feliz  que estava bloqueando seu progresso.

Era  realmente  muito  deprimente.  Por  que  parece  que  Londres  é  povoada  
exclusivamente  por  casais   hoje? pensou.  Parecia  para  Lizzy  que  neste  Dia  dos 
Namorados todos no mundo tinham alguém para amar, exceto ela.

Ela não poderia nem mesmo ir para casa e ficar de mau humor no conforto de seu 
próprio ambiente. Sua irmã Jane, com quem ela dividia um apartamento, estava 
recebendo seu namorado Charles para um jantar romântico para dois à luz de velas e 
tinha educadamente perguntado se Lizzy poderia desaparecer esta noite. "Charles não 
deveria estar levando você para um jantar romântico, Jane ... não o contrário?" foi a 
resposta  irritada  de  Lizzy.  Mas  vendo  o  rosto  de  sua  irmã  desanimar,  ela 
imediatamente censurou-se por ser tão inclemente, assegurando Jane que é claro que 
ela iria deixar os dois desfrutarem da noite sozinhos. 

Eu vou pra casa ver o resto da família em vez disso, ela decidiu. Mas um telefonema 



para sua mãe logo acabou com essa idéia. "Oh, Lizzy querida, me desculpe, mas seu 
pai  está me levando para um jantar na churrascaria local  na noite  do Dias  dos 
Namorados...  faz  parte  da  Resolução  de  Ano  Novo  dele  me  apreciar  mais,  com 
pequenos mimos como jantar fora ou me comprar flores!”

"Oh bem, deixa pra lá, eu vou ir e ver minhas irmãs então."
"Bem, Kitty e Lydia estão indo para o baile do Dia dos Namorados na escola, mas 

Mary vai estar aqui... você poderia vir vê-la, ela vai convidar alguns amigos para uma 
noite jogando palavras-cruzadas."

Eu não estou assim tão desesperada, pensou Lizzy, imediatamente tranquilizando 
sua mãe que ela acharia outra coisa para fazer, e prometendo que ela e Jane iriam 
visitar em breve. Ligações para vários amigos provocaram a mesma resposta, pois eles 
estavam todos de outra forma ocupados na noite do Dia dos Namorados. Parecia que 
Lizzy teria que ocupar-se.

O Dia  dos  Namorados amanheceu um dia muito frio,  cinza,  ameaçando chuva. 
Adequado  ao  meu  humor,  pensou  Lizzy  enquanto  ela  ia  para  o  trabalho,  tendo 
tranquilizado uma culpada Jane que ela tinha sua noite toda planejada.

"Oh, Lizzy, eu me sinto mal por forçá-la a sair esta noite...  talvez você poderia 
apenas ficar em seu quarto enquanto comemos, e depois vir se juntar a nós para 
tomar um café mais tarde?"

"Não  seja  boba,  Jane,"  ela  assegurou.  "Está  tudo  bem  ...  Eu  estou  com  tudo 
organizado. Quando eu sair do trabalho hoje à noite, vou fazer um pouco de compras, 
comer uma pizza, e depois ir ver um filme que eu queria ver há muito tempo. Eu não 
acho que vou estar em casa até algum tempo depois das onze." Ela abraçou sua irmã, 
"Tenha uma noite encantadora." 

O dia tinha sido uma tortura, cercada por todos os seus companheiros de trabalho 
falando sobre os cartões que tinham recebido e o que eles estavam fazendo naquela 
noite, e depois simpatizando com Lizzy, sabendo que ela não tinha um homem no 
momento para enviá-la flores, cartões, ou vinho e levá-la para jantar. Ela usou uma 
cara corajosa, sorrindo e brincando, "Bem, é tudo minha culpa ... eu não deveria ter 
rompido com George, deveria? Então eu teria alguém para me levar para sair esta 
noite!"

Ela sabia que estava melhor sem George Wickham no entanto... ele acabou por ser 
um mentiroso traidor. Enfim, ela tinha apenas vinte... ela tinha muito tempo para 
encontrar o homem dos seus sonhos... com certeza, ela disse a si mesma, ela poderia  
resistir um Dia dos Namorados sozinha?

Aproximando-se do café, Lizzy avistou um outro casal ao lado dela, acariciando-se 
em frente à janela de uma joalheiria exclusiva. "Oh pelo amor de Deus," ela bufou, 



olhando para eles. Outro casal feliz! De repente, ela sentiu uma dor aguda no peito, 
distraindo-a de onde ela estava indo.

"Ei...  cuidado!" Veio o grito de um garoto entregador, pacote na mão, enquanto 
Lizzy ia direto para ele. Ela chicoteou a cabeça para trás e voltou para olhar para 
onde estava indo, mas já era tarde demais. Perdendo seu pé na calçada escorregadia, 
ela caiu no chão frio e duro, sacolas voando em todas as direções.

"Você está bem senhorita?" Perguntou uma profunda voz masculina. 
Ela  se  deitou  deselegantemente  esparramada  na  calçada,  momentaneamente 

atordoada por sua descida inesperada para o chão. "Um... sim... acho que sim." A dor 
no peito desapareceu  quase  tão  rapidamente  quanto  apareceu.  Ela  começou a  se 
levantar do pavimento implacável. "Ow...," ela sentou-se, ciente de uma dor súbita 
em seu tornozelo quando ela tentou ficar de pé.

"Deixe-me ajudá-la."
Ela olhou para a mão estendida para ela,  unhas curtas e limpas, dedos longos, 

relógio Tag Heuer em um pulso que desaparecia em um casaco de inverno.
Ela levantou mais a cabeça, olhando diretamente nos olhos mais azuis que ela já 

tinha visto. "Oh... obrigado," ela gaguejou, tendo a mão estendida. "Ow..." ela caiu para 
trás outra vez, a dor aguda  cortando mais uma vez através de seu tornozelo logo que 
ela tentou colocar algum peso sobre ele.

"Você está ferida?" Perguntou Olhos Azuis.
"Meu tornozelo...," ela disse impotente.
Ele ajoelhou-se diante dela: "Qual deles?"
"Um... o meu direito." Ela observou enquanto ele manipulava seu tornozelo através 

do tecido mole da bota na altura do joelho. Ele era muito bonito, com quase trinta 
anos ela supôs. Seu cabelo escuro estava bem arrumado, emoldurando um rosto que 
exibia um nariz um pouco grande, lábios carnudos e uma 'sombra de cinco horas' que 
escurecia as bochechas e o queixo. Mas a coisa que agarrou a atenção dela, e a fez 
esquecer o desconforto imediato foram os cílios - eles eram os mais longos que ela já 
tinha visto em um homem. "Ow..!" Exclamou mais uma vez, o exame dele de seu 
tornozelo trazendo-a rudemente de volta de seu devaneio. 

"Desculpe," ele olhou para ela, toda a força de seus intensos olhos azuis batendo 
nela. "Eu acho que você deve dar uma olhada nisso, apenas para se certificar de que 
não está quebrado." Ele olhou em volta, espiando a cafeteria atrás deles. "Coloque seus 
braços ao redor do meu pescoço," ele ordenou.

Ela  fez  o  que  foi  proposto,  consciente  de  que  tinha  atraído  uma multidão  de 
curiosos. Ele a ergueu sem esforço em seus braços e ela descansou o rosto contra seu 
ombro,  capturando  o  aroma  sedutor  de  sua  loção  pós-barba  almiscarada.  Ele 



caminhou para a cafeteria, e empurrando a porta aberta, ele a levou para dentro, 
depositando-a suavemente sobre um sofá.

Ele tirou um celular do bolso do casaco, olhando para a garçonete que se juntou a 
eles, "Esta moça machucou o tornozelo, estou pedindo ajuda. Ficaremos aqui até que 
chegue," disse ele em um tom que não admitia recusa. Ela balançou a cabeça em 
compreensão, e afundou de volta para sua posição atrás do balcão.

Lizzy olhou com espanto, observando os dedos elegantes dele habilmente passando 
através  das  teclas  do  seu  telefone,  então  segurando-o  no  ouvido,  "Tom...  é  Will. 
Desculpe... mudança de planos. Você poderia vir a Cafeteria Luigi em Regent Street? 
Estou com uma moça que machucou o tornozelo e precisa ir  para a Unidade de 
Ferimentos Leves mais próxima. Você sabe onde é a mais próxima? Bom... eu sabia 
que podia confiar em você... vamos ver você em breve, então? Obrigado."

Ele fechou o telefone decisivamente, deslizando-o de volta no bolso e, voltando sua 
atenção total para Lizzy. "Tom, o meu motorista, estará aqui em breve e nós vamos 
levá-la para dar uma olhada no seu tornozelo."

"Oh... realmente, não é necessário. Eu posso pegar um táxi..." ela parou, olhando 
para o rosto preocupado dele. Ele realmente é devastadoramente bonito, pensou ela.

"Não é nenhum problema," ele sorriu para ela, covinhas aparecendo em seu rosto 
quando ele fez isso. "Eu sou Will, a propósito... Will Darcy." 

"Lizzy...  Lizzy  Bennet,"  respondeu  ela,  de  repente  sentindo  um rubor  corar  as 
bochechas.

"Prazer  em  conhecê-la  senhorita  Bennet...  é  senhorita?"  Ele  olhou  para  ela 
intrigado.

Ela  tirou  seu  olhar  para  longe  dos  olhos  hipnotizantes  dele,  embaraçadamente 
colocando o cabelo atrás das orelhas. "Sim...  mas por favor, me chame de Lizzy," 
acrescentou ela, seus olhos voltando para os amigáveis dele. "Estou muito grata a você 
por sua ajuda."

Ele acenou dispensando o agradecimento, balançando a cabeça em confirmação, 
"Não é nada. Você não precisa avisar ninguém sobre o que aconteceu com você?" 
Continuou ele, alcançando o bolso para pegar o telefone.

"Não... Eu não vou perturbar minha irmã... ela está ocupada preparando um jantar 
romântico para dois para ela e o namorado. Não há nenhum motivo para arruinar a 
noite dela a menos que eu realmente precise!"

"E você? Você não tem alguém, em algum lugar esperando por você?" Seu olhar 
intenso a enervava.

"Não... ninguém..." não havia nenhum ponto em mentir ou inventar um conto sobre 
um namorado fictício, ela decidiu, mesmo que ela tivesse se sentido a estranha o dia 



todo. "Mas, e você? Você não tem uma moça aguardando sua atenção?"
Ele balançou a cabeça levemente: "Não... eu não tenho planos para esta noite." 
Ele se sentaram por um tempo, Will olhando pela janela da cafeteria, à espera da 

chegada de seu motorista. Um transeunte tinha cuidadosamente resgatado as sacolas 
de  Lizzy  depois  de  sua  queda  e  ela  brincava  com a  alça  de  couro  de  sua  bolsa 
nervosamente, a proximidade dele a deixando inquieta.

Ela queria perguntar mais sobre ele, mas não queria parecer intrometida demais, 
por isso ela manteve seus pensamentos para si mesma, em vez de fazer a conversa 
fiada sobre o tempo e outros temas inofensivos.

Seu  olhar  intenso  a  desarmou,  fazendo  ela  se  sentir  mais  e  mais  embaraçada 
enquanto os minutos passavam. Com seus olhos azuis fixos nela, ele a ouvia balbuciar 
cada  vez  mais  nervosa  com  uma  expressão  interessada,  balançando  a  cabeça  e 
respondendo. Sim... o tempo estava muito frio. Não... ela não estava atrapalhando-o  
de qualquer coisa importante. Sim... ele estava ansioso para Primavera chegar. Não...  
ele não tinha provado o bolo de chocolate daqui.

Eventualmente, depois de mais alguns minutos de conversa, a porta da cafeteria se 
abriu, uma rajada de ar frio girando em torno das pernas de Lizzy. "Ah... Tom, isso 
foi rápido. Aqui está a sua carona, Miss Bennet." Ele sorriu, entregando as sacolas de 
Lizzy para o homem de cabelos grisalhos em pé na frente deles. "Você pode colocar 
seus braços ao redor do meu pescoço novamente por favor?" Ele se inclinou para o 
sofá para pegá-la.

Ela corou embaraçada, "eu tenho certeza que eu poderia pular em um pé se eu me 
inclinasse em você..."

"Vá em frente amor..." gargalhou uma velha senhora, passando pelo sofá em sua 
saída. "Deixe o seu cavaleiro de armadura brilhante carregá-la! Eles não aparecem 
frequentemente... Eu ainda estou esperando pelo meu!"

Corando, ela fez o que lhe foi  proposto e, sem mais delongas, ele tomou-a nos 
braços, carregando-a para  uma limousine estacionada na área de espera na rua.

"Unidade de Ferimentos Leves de St Bart?" Consultou Tom, pulando para o banco 
do motorista e puxando o carro para o tráfego da noite.

"Nós estamos em suas mãos Tom, onde quer que você ache que é melhor," Will 
sorriu para Lizzy. "Contanto que nós tenhamos a senhorita Bennet examinada.”

"Este  é  o  seu  carro?"  Lizzy  perguntou  nervosamente,  olhando  para  o  interior 
estofado.

"Bem mais ou menos ... é um carro da empresa à minha disposição."
"Oh..." ela respondeu: "Você deve ter um trabalho muito importante?"
Ele riu: "Eu sou presidente da nossa empresa familiar, Pemberley Publicações. Eu 



não suponho que você já tenha ouvido falar dela. "
"Bem, na verdade eu ouvi. Eu trabalho para a revista Estilo de Interiores, um dos 

produtos da sua concorrente!" Ela olhou para ele, mas ele não pareceu muito surpreso 
com suas palavras.

"Pequeno mundo, Miss Bennet. Então você trabalha para Hunsford Imprensa? É 
melhor manter  silêncio sobre o nosso encontro então... ou eu poderia ser acusado de 
espionagem corporativa!"

Ela olhou para ele, alarmada com suas palavras, mas imediatamente ficou aliviada 
ao ver um largo sorriso no rosto dele. Ele estava brincando com ela!

"Como está Katie deBourgh?" Continuou ele. "Ainda dominando tudo com uma luva 
de ferro?"

Ela hesitou, tentando decidir que resposta evasiva dar. Ela não queria se colocar em 
uma má situação por depreciar sua chefe, mas ele tinha resumido a presidente da 
Hunsford perfeitamente em apenas uma frase. 

"Está tudo bem," continuou ele inclinando-se para sussurrar em tom conspirador 
em seu ouvido. "Katie e eu temos uma longa história. Eu sei como ela é! Ela é uma 
chefe difícil, mas justa não é?"

"Bem, eu sou apenas um humilde membro da equipe de vendas, por isso não entro 
muito em contato com ela, mas eu notei que ela gosta de ser envolvida em todos os 
aspectos da companhia... mesmo na renovação dos móveis do escritório!"

Para o espanto de Lizzy, Will começou a rir de seu comentário. "Ah, sim ... eu ouvi 
falar sobre as prateleiras!"

Lizzy, corou, agradecida que estava escuro no carro e ele não seria capaz de ver seu 
rosto. Ela estava mortificada ... o episódio da prateleira era uma piada de longa data 
entre todos os funcionários da Hunsford. Ela nunca teria dito nada se ela pensasse 
por um minuto que ele entenderia suas insinuações sutis. Mas, antes que ela pudesse 
dizer qualquer outra coisa para tentar mitigar seus comentários, o carro parou na 
Unidade de Ferimentos Leves.

Para grande alívio de Lizzy, Tom saltou e foi buscar uma cadeira de rodas. Ela teria 
ficado  tão  constrangida  se  Will   tivesse  carregado-a  para  a  Unidade.  Ela  foi 
rapidamente agendada e Will empurrou sua cadeira para a área de espera. "Obrigado 
... Eu tenho certeza que vou ficar bem agora. Eu posso pegar um táxi ou telefono para 
minha irmã, quando eu tiver sido examinada."

"Está  tudo  bem...  eu  posso  esperar  com  você."  Ele  olhou  para  ela  com  seus 
sonhadores olhos azuis e sorriu. "Eu quero ter certeza que você está bem."

O coração dela deu um pequeno salto quando ele olhou para ela assim. Ele parecia 
ser uma pessoa tão genuinamente boa, mas ela não podia deixar de se perguntar por 



que ele estava sendo tão atencioso. Por que um ocupado, bonito presidente de uma 
empresa de sucesso, iria ficar em uma Unidade de Ferimentos Leves na noite do Dia 
dos Namorados com uma funcionária inferior de  uma empresa rival era um mistério 
para ela. Mas ela não estava reclamando. Ela podia ver as duas garotas na recepção 
olhando  para  ela  com  inveja,  ele  estava  sendo  tão  atencioso  com  ela,  elas 
provavelmente pensavam que ele era seu namorado!

Não demorou muito para ela ser examinada por uma enfermeira competente, e seu 
tornozelo radiografado. "Não está quebrado, felizmente, por isso vamos imobilizá-lo e 
você deve descansar por alguns dias e tente não colocar qualquer peso sobre ele."

Ela levou Lizzy de volta para a sala de espera, o tornozelo firmemente amarrado, 
Will  pulou  da  cadeira  quando  elas  se  aproximaram.  "Está  tudo  bem,"  disse  a 
enfermeira. "Não está quebrado."

Lizzy sentiu-se enrubescer novamente. A enfermeira, obviamente, também achava 
que ele era seu namorado,  e ele  não estava fazendo nada para dissuadi-la dessa 
noção, ouvindo enquanto ela continuava a falar com ele sobre fazer Lizzy descansar e 
manter seu peso fora do tornozelo.  Lizzy tentou interromper,  mas antes que ela 
tivesse a chance de ter uma palavra, ele agradeceu a enfermeira e ela disse adeus e 
partiu para encontrar seu próximo paciente.

Ele sentou-se ao lado dela: "Não está quebrado... isso é bom."
"Sim ... felizmente apenas uma torção," respondeu ela. "De qualquer forma, obrigado 

novamente por ficar comigo, eu vou ligar para minha irmã agora e pedir para ela vir 
me pegar."

"Eu pensei que você disse que ela estava cozinhando um jantar romântico para o 
namorado dela hoje à noite?" Ele franziu a testa.

"Bem, sim, ela está, mas ela não vai se importar."
"Bem, são quase oito horas. Eu acho que ela deve estar bem em seus preparativos 

agora. Em vez de estragar a noite dela você gostaria de ir comer algo comigo?" Ele 
olhou para ela com esperança. "Não se preocupe, eu vou me certificar que você chegue 
em casa sã e salva depois."

Lizzy sabia o que ela queria dizer; ela gostaria de passar a noite com ele. Ele era 
bonito, tinha um senso de humor, era fácil de falar uma vez que ela superou seu 
nervosismo inicial, e era um cara atencioso. O melhor de tudo era que ele queria 
passar mais tempo com ela. Talvez sua noite do Dia dos Namorados não seria tão 
ruim afinal!

Tudo sobre ele a hipnotizava, ela queria conhecê-lo melhor, apenas um olhar dele 
fazia o coração dela pular e suas entranhas formigarem. Mas o que poderia ela, uma 
mera trabalhadora de uma empresa rival, oferecer à ele? Talvez ela devesse apenas 



dizer,  obrigado, mas não, obrigado, pegar um táxi de volta à realidade e esquecer 
este conto de fadas que ela parecia estar no meio.

"Por favor..." ele disse, vendo a indecisão no rosto dela.
"Okay ... Eu adoraria," ela sorriu para ele, persuadida por sua expressão esperançosa 

de cachorrinho.
"Ótimo, eu vou ligar para o Tom para vir nos buscar. Poderíamos sair para comer 

em  algum  lugar,  se  eu  conseguir  uma  reserva...  mas  como  é  noite  do  Dia  dos 
Namorados isso pode ser um pouco complicado. Então que tal uma tele-entrega na 
minha casa?"

Ela olhou atentamente para ele; Ah, não ... ele ia quebrar todas as suas ilusões sobre  
ele? Será que ele só queria levá-la para a casa dele, enchê-la de bebida e depois ter o  
caminho  livre  com ela?  Afinal,  ela  não  seria  capaz  de  correr  se  ela  se  sentisse  
ameaçada.

Ele capturou o olhar hesitante no rosto dela. "Está tudo bem... as minhas intenções 
são puramente honrosas. Nós não estaremos sozinhos. Minha irmã, Georgiana, vive 
comigo. Eu apenas pensei que com o seu tornozelo pode ser mais fácil pegar uma 
tele-entrega e então você pode relaxar e colocar seus pés no sofá?"

Ela olhou para a expressão aberta e esperançosa dele, algo dentro dela lhe disse que 
ela podia confiar nele. "Obrigado... sim tele-entrega seria ótimo." 

Tom foi rapidamente convocado, e eles logo foram transportados para um moderno 
apartamento ao lado do rio. Will insistiu em carregar Lizzy do carro para dentro do 
prédio e via elevador até o apartamento de cobertura, Tom seguindo trás com as 
sacolas  dela.  Entrando no apartamento suntuoso,  Lizzy  podia  ouvir  música  sendo 
tocada  suavemente  enquanto  Will  a  levava  para  uma  sala  com  uma  vista 
deslumbrante sobre o Rio Tamisa, e depositou-a delicadamente em um enorme sofá 
de luxo. Virando-se para agradecer a Tom, ele arranjou para ele voltar mais tarde 
para dirigir Lizzy para casa.

"Olá, Will, você está de volta! Oh..." Uma menina de cabelos loiros ficou parada na 
porta, um olhar de confusão em seu rosto enquanto ela absorvia a visão diante dela.

"Georgie... esta é Lizzy. Ela caiu e machucou o tornozelo. "
Lizzy  olhou  para  a  menina  com  embaraço.  Will  não  tinha  explicado  muito 

coerentemente o que uma estranha estava fazendo definhando no sofá.
"Olá... Georgiana não é? É um prazer conhecê-la." Ela estendeu a mão para apertar 

a mão da garota confusa. "Eu sou Lizzy. Espero não estar atrapalhando? Eu caí e 
machuquei meu tornozelo, e seu irmão muito galantemente me resgatou e insistiu em 
me  levar  para  examiná-lo,  e  então,  muito  gentilmente  me  convidou  para 
acompanhá-lo aqui para uma tele-entrega antes de eu ir para casa. Eu espero que 



você não se importe?"
"Não...  claro  que não."  Georgiana olhou para seu irmão,  que estava sentado na 

extremidade do sofá, o olhar fixo com adoração sobre a bela de cabelos escuros ao 
lado dele. Meu Deus... Will se apaixonou por esta garota, ela percebeu com choque. Ela 
nunca o tinha visto tão atento ou tão hipnotizado. Isso era tão diferente dele! Mas 
quem era ela? "Eu vou ir e pegar os cardápios de tele-entrega para olharmos, eu 
devo?" Continuou ela, olhando incisivamente para o irmão.

"Oh... sim, obrigado, Georgie," disse ele, de repente consciente de seu entorno. Ele 
não conseguia tirar os olhos de Lizzy.

Ele mal a conhecia, mas ele tinha um forte desejo de conhecê-la melhor. Ele a viu 
caminhando em sua direção ao longo da calçada, e impotentemente viu quando ela 
colidiu com um rapaz, e desabou no chão. Will não podia simplesmente seguir em 
frente e deixá-la... não que ele quisesse de qualquer maneira. Ela era a garota que 
estava invadindo seus sonhos por vários meses. Ele havia visto ela pela primeira vez no 
ano  anterior  em  um  stand  de  exposições  da  Hunsford  em  uma  convenção  de 
publicação. Ele a observou de longe, fascinado pelo modo como ela sorria, a maneira 
como ela jogava seu cabelo para trás inconscientemente, a forma como seus quadris 
balançavam enquanto ela  se  movia  conversando com facilidade com os  visitantes. 
Mesmo ele não tendo conseguido reunir coragem para falar com ela então, as visões 
de  seus  olhos  escuros  e  expressivos,  lábios  cheios  e  rosados,  e  cabelos  castanhos 
brilhantes tinham enchido frequentemente seus sonhos desde então; ele não perderia 
a oportunidade desta vez.

"Desculpe-me, Lizzy. Eu só vou ir tirar o casaco, eu volto já." Ele seguiu Georgie pelo 
corredor até a cozinha moderna, com bancadas de mármore e acessórios em aço 
inoxidável. Ela se virou para olhar para ele com uma carranca, puxando menus de 
tele-entrega de uma gaveta.

"Quem é ela, Will?"
"É como eu disse a você, Georgie, ela caiu na rua e eu ajudei ela."
"Will, eu sei que você é uma alma compassiva, carinhosa sob esse exterior sério, mas 

eu nunca soube de você trazer crianças perdidas para casa antes!" Ela levantou uma 
sobrancelha para ele e colocou a mão na cintura, esperando uma explicação.

Ele tirou o casaco, deixou cair numa cadeira e foi até a geladeira. Abrindo a porta, 
ele cuidadosamente examinou seu conteúdo. "Ok, bem, se você quer saber, vi ela pela 
primeira vez, à distância, na convenção de publicação do Outono passado. No segundo 
que  a  vi  eu  tive  essa  sensação  estranha  no  meu  peito,  como  se  alguém tivesse 
perfurado o meu coração com uma flecha, mas por alguma razão eu simplesmente 
não conseguia encontrar a coragem para ir falar com ela, ou até mesmo descobrir o 



nome dela . Eu sempre lamentei não ter proveitado a oportunidade. Então, eu não 
podia  acreditar  quando  ela  literalmente  caiu  aos  meus  pés  hoje!"  Ele  tirou  uma 
garrafa de vinho branco italiano fora do refrigerador e a segurou para aprovação de 
sua irmã.

"Will Darcy, eu acredito que você está corando!" Brincou Georgiana. "Mas isso é tão 
diferente de você, eu nunca soube de você admirar alguém de longe mas não fazer 
nada sobre isso! Você sabe o que quer e geralmente você vai e consegue. "

"Sim, você está certa, Georgie, mas era diferente naquela época. Algo dentro de 
mim não me deixava chegar perto dela ." Ele puxou a rolha da garrafa e tirou três 
copos do armário. "Mas desta vez..." Ele parou, tentando encontrar as palavras para 
explicar como se sentia. "Não é apenas que ela é bonita e tem uma figura adorável, é 
tudo a respeito dela. Mesmo que eu mal conheça ela ou qualquer coisa sobre ela, eu 
apenas sinto que ela é a única para mim e eu não vou deixar esta oportunidade 
passar."

Georgiana  balançou  a  cabeça  em  perplexidade;  este  comportamento  era  tão 
diferente de seu irmão. Ele teve namoradas no passado, mas ninguém que já tivesse 
tocado ele como a garota no sofá parecia ter feito; ela só esperava que ele não estava 
indo na direção de uma queda ele mesmo.

Juntos, eles retornaram a sala, onde os três escolheram os seus pedidos de comida, 
Will  telefonando  para  o  restaurante  chinês.  Georgiana  teve  a  oportunidade  de 
conversar com Lizzy, tentando descobrir mais sobre ela, enquanto Will estava sentado 
em frente as garotas, bebendo o seu vinho e fazendo comentários ocasionais. Ela logo 
descobriu que Lizzy era solteira, tinha quatro outras irmãs e trabalhava para uma 
empresa rival.

"Mas, não diga a ninguém que eu estive aqui," brincou Lizzy. "Seu irmão tem medo 
de que ele vai ser acusado de espionagem corporativa!"

A tele-entrega chegou pouco depois, e os três logo esvaziaram as embalagens. Lizzy 
afundou de volta contra o sofá, enquanto Georgie levava os pratos e as sobras para a 
cozinha. "Como está o tornozelo?" Perguntou Will, enchendo o copo de vinho de Lizzy.

"Lateja um pouco, mas a dor está entorpecendo," admitiu Lizzy, segurando seu 
copo de vinho com um sorriso. Ela tomou mais um gole: "Mas eu realmente deveria 
pensar em voltar para casa, eu já tomei muito da sua noite até agora"

"Lizzy... você fez a minha noite." Ele sorriu timidamente para ela. "Eu não tinha 
absolutamente nada planejado, a não ser uma noite em frente à TV com uma tele-
entrega, isso é muito mais agradável. Mas não são 10:00 ainda. A que horas você 
disse a sua irmã que você estaria em casa?"

"Eu disse a Jane que eu iria deixar ela e Charles para sua noite romântica até cerca 



de 11:00."
Will ergueu os olhos rapidamente de seu copo de vinho. "Charles e Jane?"
"Sim... por quê?"
"Charles Bingley?"
"Bem... sim! Você o conhece? "
"Ele é meu melhor amigo! Que mundo pequeno... outra vez!"
"O que é um mundo pequeno?" Georgiana perguntou, voltando da cozinha com uma 

bandeja carregada com pote de café, leite, canecas, e açúcar.
"A irmã da Lizzy é a namorada de Charles!"
"Não! Mesmo? Isso é uma coincidência e tanto! Will e Charles se conhecem há muito 

tempo  -  eles  estiveram  juntos  na  universidade!"  Georgiana  olhou  para  o  casal, 
enquanto eles olhavam um para o outro, espantados com a descoberta de sua conexão 
mútua.  Talvez eles estavam destinados a ficar juntos, ela meditou. Ela serviu o café 
em canecas, e depois de pegar uma para si mesma ela se levantou da cadeira e se 
desculpou. "Eu tenho algumas coisas para fazer antes da faculdade amanhã, então eu 
vou dizer boa noite. Foi um prazer conhecê-la, Lizzy. Espero que o seu tornozelo em 
breve esteja melhor e estou ansiosa para encontrá-la novamente." Ela acrescentou 
com um sorriso conhecedor que visava seu irmão. "Tenho certeza de que será em um 
futuro não muito distante!"

"Boa noite, Georgie."
"Boa noite, Georgiana, foi um prazer conhecê-la também."
Will entregou uma caneca de café para Lizzy, sentando-se ao lado dela no sofá.
"Tom estará de volta cerca de 10:45 para levá-la para casa." 
"Obrigado, Will. Eu realmente aprecio tudo que você fez para mim hoje."
"Não foi nada, estou feliz que eu estava lá para vir em seu auxílio."
Ele olhou para ela intensamente, ela sentiu como se estivesse sendo hipnotizada pelo 

seus olhos azuis, "eu nunca esperei que o meu Dia dos Namorados fosse acabar assim," 
ela murmurou, incapaz de tirar seus olhos dele. Ela sentiu seu coração acelerar, ela 
queria sentir os braços dele em volta dela, seus lábios contra os dela.

"Nem eu," ele sussurrou. Ele pegou a caneca de café dela, e sem desviar o olhar, 
colocou na mesa em frente ao sofá. Ele gentilmente prendeu os cabelos dela atrás da 
orelha, seus dedos acariciando o rosto, sorrindo para ela esperançosamente, "Você vai 
ser minha namorada, Lizzy?"

Ela assentiu, sem palavras, observando ele inclinar a cabeça para baixo para ela, e 
seus lábios suavemente roçando contra os dela, seu beijo se aprofundando até que 
eventualmente eles se separaram, sem fôlego. Ela sorriu para ele com satisfação. "Feliz 
Dia dos Namorados, Will."



"Feliz Dia dos Namorados, Lizzy." Ele puxou-a perto dele, envolvendo os braços em 
torno dela. O destino tinha estado certamente do lado dele hoje. Ter a garota de seus 
sonhos pousar aos seus pés de forma tão inesperada foi o melhor presente que ele 
poderia ter desejado neste dia de todos os dias. O dia mais romântico do ano! 

Cupido  estava  sentado  em uma  nuvem olhando  para  a  Terra,  seu  arco  vazio 
pendendo de sua mão.

"Fazendo um de seus velhos truques, meu filho?" Perguntou Venus de uma nuvem 
ao lado.

"Sim, mãe... é o dia mais movimentado do ano para mim!" Ele checou sua lista, 
cruzando os  nomes Will  Darcy e  Lizzy Bennet  com um floreio.  "Foi  uma corrida 
desesperadora,  no  entanto  -  eu  não  acertei  a  metade  de  um casal  no  Outono 
passado, e eu só agora consegui furar o coração dela com a minha flecha esta noite!"

Ele saltou para se juntar a Venus em sua nuvem. "O que tem para o jantar hoje à 
noite, mãe? Estou faminto depois do meu dia duro de trabalho!"

"Champagne e chocolates?"
"Delicioso, o meu favorito!" E com um olhar para baixo para a terra para verificar 

se sua última flecha tinha acertado seu alvo, Cupido e Vênus foram para casa. 

Fim.

Link do texto original by Jane V:
http://www.meryton.com/mrr/JaneV/Fallingforyou.html

http://www.meryton.com/mrr/JaneV/Fallingforyou.html

