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Capítulo 1: Salão da Assembléia de Meryton  1812

Eu realmente abomino assembléias como esta. Este era o principal pensamento na 

mente do Sr. Darcy quando ele saiu da carruagem e olhou para o melhor edifício de 

habitação de Meryton. Não era o fato de que eles estavam comparecendo a um baile 

em uma cidade inconseqüente que mais perturbava sua equanimidade, era a realidade 

de que seu grupo seria o centro das atenções. Não havia nada que Darcy odiasse mais 

do que ser o centro das atenções, especialmente quando ele estava em tal estado de 

espírito.

"Vamos estar bastante seguros você acha, Sr. Darcy?" Ele sentiu a respiração de Miss 

Bingley  sobre  sua  orelha  quando  ela  sussurrou  seu  comentário  e  ele  estremeceu 

involuntariamente.  A  familiaridade  que a  mulher  havia  tomado  com a  sua  pessoa 

estava se tornando muito perturbadora, e ele dirigiu à ela um olhar fulminante para 

para  colocá-la  no  seu  lugar.  Mas,  infelizmente,  ela  não  tomou  conhecimento  ou 

escolheu interpretar o olhar como uma observação contra suas atividades planejadas 

para a noite.

O grupo entrou no salão de assembléia justamente quando a música terminou, e 

como se por sugestão, todos os olhos se voltaram para os três cavalheiros e duas 

senhoras a quem a cidade estava toda ansiosa para ver. Darcy se encolheu, pois sabia 

o que viria a seguir. Imediatamente seus ouvidos capturaram a voz baixa e não tão 
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abafada  da  fofoca  correndo  solta  por  todo  o  salão.  Ele  ouviu  muito  do  que  era 

esperado, o nome do Sr. Bingley ligado com a renda de 5.000 por ano, a posse do Sr. 

Hurst de uma casa na cidade e, claro, o dote relatado de 20.000 para Miss Bingley.

O que chamou a atenção do jovem, no entanto, não foi tanto o que tinha ouvido, 

mas o que ele  não tinha. Nem uma única palavra a respeito de sua própria fortuna 

tinha vindo. Ele esperava pelo menos um sussurro de "10 mil por ano" - embora na 

alta sociedade as estimativas fossem geralmente mais próximas dos 15 hoje em dia. A 

estimativa não era, de fato, muito perto da marca, ele pensou, mas isso não tinha 

nenhuma importância.

Poderia ser realmente que ele tinha acabado finalmente em um lugar onde o nome 

Darcy não era conhecido e ele poderia escapar dos olhos curiosos da sociedade? É 

verdade que isso era muito para se esperar; ele decidiu fazer o seu melhor para não 

chamar a atenção para si mesmo e esperar e ver o que a noite iria trazer. Assim, Darcy 

tomou seu lugar ao longo da parede, estoicamente observando o povo de Meryton, só 

falando quando falavam com ele, e constantemente ouvindo em antecipação. A espera 

não foi longa, pois enquanto Bingley estava dançando com a mais bela dama na sala, 

ele ouviu uma conversa muito intrigante.

À sua esquerda uma bela morena com os olhos azuis mais extraordinários estava 

falando com uma senhora mais velha que era aparentemente sua mãe. Os sussurros da 

mãe lembravam um pouco o zurrar de um burro.

"Lizzy, você vê aquele cavalheiro alto lá, amigo do Sr. Bingley?"

"Sim Mama" A voz da filha era mais baixa, e ele teve de se esforçar para ouvi-la. 

Obviamente ela, pelo menos, estava ciente da rudeza de fofocas.

A mulher mais velha continuou. "Ele é amigo do Sr. Bingley de longa data, de acordo 

com a Sra. Philips ele é destituído! A Sra. Philips disse que a Sra. Long informou-lhe 

que o avô do Sr. Darcy perdeu toda sua fortuna em um jogo de cartas e ele não tem 

nada, vive da gentileza do Sr.  Bingley e seus parentes.  Olhe para o corte de suas 

roupas; o Sr. Bingley deve ser muito generoso mesmo! Isso é tão infeliz pois ele é 

muito bonito. Eu pensei que você devia saber da situação dele, para que você não 

precise perder tempo com ele."

Darcy se irritou com isso. Não que ele quisesse qualquer mulher se jogando para ele 

- ele experimentava o suficiente disto na cidade - mas esta mãe era tão obviamente 

mercenária. No entanto, a resposta da moça diminuiu seu mau humor pela mãe e até 
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mesmo o fez sorrir.

"Sim mamãe, é uma verdade universalmente conhecida que um homem sem uma 

fortuna não pode estar precisando de uma esposa!"

Darcy capturou o sarcasmo no tom da filha e quase riu alto. Aqui estava uma mulher 

que tinha mais bom senso do que a maioria, e certamente mais bom senso do que 

sua própria mãe. Ele determinou que ele devia saber mais sobre esta mulher intrigante. 

Ele observou ela durante todo o decorrer da noite e muitas vezes pegou ela dirigindo 

os olhos para sua própria pessoa. Fato intrigante…

No meio da festividade, Bingley não aguentou mais a reticência de Darcy e disse isso 

a ele.  "Darcy não vou ter você parado aí  dessa forma estúpida.  Venha,  você deve 

dançar!"

“Bingley, você sabe como eu abomino a atividade e você esteve dançando com a única 

moça bonita no salão."

Lizzy, que estava sentada perto, ouviu a conversa e sorriu, sabendo que amigo do Sr. 

Bingley estava elogiando sua querida irmã Jane.

"Miss Bennet é um anjo. Olhe lá, é uma das irmãs dela, permita-me apresentá-la. 

Darcy virou-se, à espera de ver uma das meninas selvagens e flertantes que ele tinha 

visto com Misso Bennet mais cedo, mas ficou surpreso quando seu amigo apontou 

para a linda morena a quem ele admirava.

Elizabeth percebeu que Bingley estava apontando na sua direção, e tentou parecer 

desinteressada, mas ela fez questão de ouvir a resposta de seu amigo.

"Bingley, esta é uma excelente ideia, vá em frente."

Elizabeth  teve  apenas  um  momento  para  se  recompor,  quando  os  senhores 

apareceram diante dela.

“Miss Elizabeth Bennet, permita-me apresentar o meu caro amigo Sr. Darcy.”  Lizzy 

fez uma reverência e Darcy curvou-se.

"É um prazer conhecê-la Miss Elizabeth."

"Da mesma maneira, Sr. Darcy."

"Eu esperava que poderia garantir as próximas duas danças com você, se não estiver 

ocupada."

"Seria um prazer dançar com você, Sr. Darcy, obrigado." Ela sorriu para ele com um 

brilho nos olhos, como se algo a divertisse muito. Ele não tinha certeza se o seu riso 

interior era dirigido a ele, mas ele pretendia descobrir.
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Darcy pegou a mão dela e levou-a para a pista de dança enquanto os casais se 

reuniam e tomavam seus lugares.  Elizabeth, sentindo o desconforto de Darcy,  teve 

pena dele e iniciou a conversa. "Venha Sr. Darcy, devemos ter alguma conversa. Não é 

possível passar uma meia hora inteira juntos sem falar uma palavra." Havia um brilho 

nos olhos novamente.

"Está correta é claro; sobre o que vamos falar, Miss Bennet?"

“Poderia comentar sobre a dança; então eu poderia comentar sobre o número de 

casais. Isso satisfaria o dever por enquanto.”

Os cantos da boca dele se viraram quando ele respondeu. "Venha,  Miss Bennet, 

duvido que você falaria  por  regra  em tais  situações,  e  certamente não sobre  tais 

assuntos mundanos. Tenho a sensação que tem algo que você quer dizer que pode ser 

de alguma importância, e eu concedo-lhe a palavra." Ela sorriu para a perceptividade 

dele e decidiu pressioná-lo ainda mais.

"Devo dizer-lhe, Sr. Darcy, como estou honrada por ter sido convidada para dançar 

por  alguém que  abomina  a  atividade  tão  decididamente."  Darcy  corou  com isso, 

percebendo  que  ela  tinha  definitivamente  ouvido  sua  conversa  com  Bingley.  Ele 

reconheceu o tom provocante dela no entanto, e decidiu responder na mesma moeda.

"É esta a última fofoca sobre a minha pessoa, Miss Bennet, que eu abomino dançar? 

Como é maçante! Fiquei com a impressão de que os rumores giravam em torno de um 

jogo de cartas de algum tipo." Desta vez foi a vez de Elizabeth corar,  mas ela se 

recuperou rapidamente. 

"Touché, Sr. Darcy! Suponho que ambos fomos abominavelmente rudes um com o 

outro por escutar conversas. Devemos perdoar a indiscrição um do outro sem reservas, 

ou  então  nos  afastarmos  em  ressentimento  e  resolver  nunca  mais  conversar 

novamente. Qual escolhe Sr. Darcy?"

A  dança  os  separou  com  essa  pergunta  pendurada  no  ar,  e  quando  eles  se 

encontraram mais uma vez, Darcy tinha uma resposta pronta. "Bem, Miss Bennet, como 

acredito  que  nenhum de  nós  gostaria  de  abrir  mão  do  prazer  de  uma  conversa 

inteligente,  já  que tão pouca é de modo geral  obtida em um salão de  baile,  eu 

acredito que devemos estar satisfeitos com o perdão completo, eu, portanto, ofereço 

minhas mais humildes desculpas."

"Bem, isso não é possível, Sr. Darcy. Eu tinha tomado a decisão de não gostar de 

você por se recusar a dançar com alguém, ou pelo menos seguir o conselho da minha 
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mãe e não lhe dar  nenhuma atenção, e agora eu acho que você seja um dos os 

homens mais corajosos que conheço! A educação exige que eu aceite suas desculpas e 

ofereças as minhas próprias, como eu agora sinceramente faço. Deve saber que você 

não só me fez arriscar a ira da minha mãe, mas também feriu a minha reputação como 

uma excelente juiza de caráter!"

"Eu  peço  desculpas  novamente,  Miss  Bennet;.  Mas  espero,  agora  que  temos 

completamente perdoado um ao outro, que eu possa ter a oportunidade de reparar 

essas  outras  ofensas.  Se  nós  tivéssemos  prometido  nunca  falar  um com o  outro 

novamente, eu acredito que você poderia ainda ter que enfrentar a ira de sua mãe e 

perguntas sobre o seu julgamento por até mesmo dançar comigo desta vez. Agora, 

pelo menos eu posso ser o seu defensor."

“É uma gentil oferta, Sr. Darcy, mas meu pobre julgamento é minha própria falha 

para suportar, eu não poderia colocá-lo sobre você. E, infelizmente, a menos que você 

tenha 'cinco mil por ano' para ir junto com o Sr. Bingley, a ira de minha mãe não será 

evitada."  Apesar  do  sorriso  dele  para  sua  brincadeira,  Lizzy  percebeu  o 

constrangimento do Sr. Darcy nesta observação e percebeu que ela tinha ido longe 

demais.

"Perdoe-me, Sr. Darcy; isso foi abominavelmente rude."

"Não é nada, Miss Bennet, não pense mais nisso."

A dança terminou com um cada se sentindo um pouco culpado - Elizabeth por 

insultar o cavalheiro, e Darcy por esconder informação pertinente. No entanto, apesar 

da sensação de culpa pessoal,  cada um ficou satisfeito com o outro e resolveram 

continuar o conhecimento na primeira oportunidade.

Capítulo 2: No dia seguinte, Sala de Café da Manhã de Netherfield 

Darcy entrou na sala de café após sua cavalgada matinal  para encontrar todo o 

grupo reunido e discutindo a assembléia da noite anterior.

"Você viu a moda, Louisa - ou devo dizer a falta dela! Eu acredito que a última La  

Belle Ensemble que eles viram foi de 1800!"

Louisa  assentiu  enquanto  Caroline  gargalhou,  continuando  seu  ataque  sobre  as 
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maneiras  e  estilo  de  todos   presentes  na  noite  anterior  até  que  seu  irmão  não 

aguentou mais.

"Caroline, eu achei a noite uniformemente encantadora; Meryton é uma linda cidade 

e as senhoras eram tudo que eu poderia ter esperado."

"A Miss Bennet mais velha é a própria graciosidade eu lhe concedo, mas as irmãs 

mais velhas! A segunda, Miss Elizabeth, é toda impertinência e sem nenhuma beleza 

real! E pensar que as Bennets são o assunto da cidade - eles têm baixos padrões por 

aqui. Darcy, você dançou com Miss Elizabeth, o que achou dela?"

A questão trouxe Darcy de volta de seu devaneio, e ele respondeu tão evasivamente 

quanto possível. "Ela foi uma parceira bastante agradável." Ele esperava muito que o 

sorriso em seu coração não atingisse seu rosto, pois não faria bem algum Caroline 

suspeitar de qualquer interesse real de sua parte.

"Bem, eu não vi beleza nenhuma nela - oh! Eu tinha quase esquecido, ouvi o rumor 

mais surpreendente na noite passada, Darcy! Você sabe qual é?"

"Eu não tenho a mínima idéia ou interesse, Miss Bingley." Darcy esperava que sua 

resposta curta e o olhar sombrio que ele dirigiu na direção dela iria silenciar Caroline, 

mas ela nunca foi muito perceptiva.

"Ouvi dizer que o povo de Meryton acredita que você não tem um tostão, Sr. Darcy! 

Que singular. Bem, eu, claro, queria esclarecer tudo de uma vez, mas como ninguém 

me questionou, eu não tive a chance..." Antes que ela pudesse continuar ainda mais, a 

voz de comando de Darcy interrompeu.

"Miss Bingley, não vai fazer tal coisa! Não quero nenhuma conversa sobre a minha 

renda ou minha propriedade enquanto estivermos aqui,  você entendeu? Não é da 

conta deles, nem é da sua." Darcy voltou para o seu café da manhã enquanto o resto 

da  mesa  olhava  com  espanto.  Seu  pronunciamento  tinha  efetivamente  silenciado 

Caroline, e não demorou muito para que cada membro do grupo seguisse caminhos 

separados para o resto do dia.

Os  grupos  de  Netherfield  e  Longbourn  não  reuniram novamente  até  a  semana 

seguinte  em  Lucas  Lodge.  À  sua  chegada,  Bingley  imediatamente  procurou  a 

companhia da mais velha das irmãs Bennet, deixando as suas irmãs, o cunhado e Darcy 
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por conta própria. Por sua parte, Darcy estava contente de se encontrar muitas vezes 

conversando com a sempre encantadora Miss Elizabeth Bennet.

Quando a mais jovem irmã Bennet iniciou um grupo de dança improvisado, Darcy, 

sem pensar duas vezes, pediu a Elizabeth para se juntar a ele na pista.

"Miss  Bennet,  eu  acredito  que  tenho  uma  vontade  súbita  de  dançar,  faria  a 

amabilidade de se juntar a mim?" Darcy curvou-se e estendeu a mão para ela.

Elizabeth  sorriu  atrevidamente  em resposta.  "Ora,  Sr.  Darcy,  eu  lembro  de  você 

informar claramente ao Sir William que 'todo selvagem pode dançar' - se eu concordar 

em participar  da atividade com você,  não vai  me definir  para o ridículo dos seus 

próprios lábios?"

"Ah, mas Miss Bennet, não posso ridícularizar quando eu felizmente irei acompanhá-

la na esquema. Por favor?" A sinceridade em seus olhos capturou Elizabeth e ela sorriu, 

acenou com a cabeça e tomou sua mão.

De fato, Maria estava tocando uma dança irlandesa, e o casal entrou na desordem 

barulhenta. Darcy girou e dançou com mais entusiasmo do que nunca. Ele não sabia se 

era a proximidade da moça ou o exercício da atividade, mas sua cabeça girava como 

se estivesse embriagado no melhor uísque.

Elizabeth também, apreciou imensamente o momento, e quase desmaiou no meio 

da dança, quando ela olhou para Darcy para encontrar no rosto dele o sorriso mais 

deslumbrante,  com covinhas!  Ela  agora sabia  por  que ele  raramente  concedia  um 

sorriso, pois seu efeito iria devastar o coração de cada jovem dentro de 50 milhas, ela 

tinha certeza!

As pessoas reunidas em Lucas Lodge certamente notaram a clara afeição entre Miss 

Elizabeth e o Sr.  Darcy,  mas a falta de fortuna e conexões questionáveis dele lhes 

permitiu  supor  que  a  atração  era  passageira  para  cada  um,  sem  impacto  real. 

Certamente nenhuma das senhoritas Bennets poderia se dar ao luxo de se casar com 

um homem sem fortuna, ou, pelo menos, uma profissão, e claramente o Sr. Darcy 

estaria buscando um dote considerável em sua noiva. Não, o centro das atenções em 

Meryton incidia sobre o Sr. Bingley e Miss Bennet, deixando Darcy e Elizabeth à sua 

própria sorte.
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(Caminho entre Longbourn & Netherfield - três dias depois)

Elizabeth caminhou propositadamente para Netherfield. Ela estava furiosa com sua mãe 

e um pouco decepcionada com seu pai. Se não fosse pela indolência de seu pai ou 

pelas  intrigas  de  sua  mãe,  Jane  não  estaria  doente  e  presa  em Netherfield  com 

ninguém além das superiores irmãs Bingley para cuidar dela. Tão distraída pelo vexame 

de seus pais ela estava, que Lizzy não avistou o Sr. Darcy até que ela tinha quase 

esbarrado com ele enquanto caminhava no bosque de árvores nas margens do parque 

de Netherfield.

"Sr. Darcy!"

"Miss Bennet, perdoem-me, espero que não tenha assustado você." Ele curvou-se 

gravemente percebendo a preocupação gravada sobre as feições dela.

"Não, não, eu devo ter estado tão absorta em meus próprios pensamentos que não 

vi você em primeiro lugar Eu vim para ver minha irmã; pode me informar do estado de 

saúde dela?"

"Na  verdade,  permita-me  acompanhá-la  até  ela."  Darcy  ofereceu  seu  braço  à 

Elizabeth e andaram amistosamente em direção à casa. "Sua irmã, pelo que eu entendi 

do  boticário,  está  com  um  resfriado  e  uma  febre  leve.  Ela  estava  descansando 

confortavelmente nesta manhã antes de eu sair da casa."

"Isso é um pouco de alívio, embora tenha sido a tolice da família dela que a deixou 

maneira.  Acredita que minha mãe a obrigou a vir a cavalo, pois parecia que ia chover, 

e se chovesse o suficiente, ela teria que passar a noite? E meu pai - eu o amo muito, 

mas ele deveria ter  colocado um fim nos esquemas da mamãe -" Elizabeth parou 

abruptamente, percebendo o que ela havia dito e para quem.

"Perdoe minha impropriedade, Sr. Darcy, eu não deveria falar da minha família de tal 

maneira." Ela olhou para baixo, envergonhada de suas palavras.

"Miss Bennet, não pense mais nisso; eu tenho vários membros da família, e uma tia 

em particular,  com quem me encontro  frequentemente  igualmente  exasperado.  Eu 

entendo."

"Eu  não  sei  o  que  acontece  comigo  na  sua  presença,  Sr.  Darcy;  eu  pareço  ser 

inadequadamente honesta." 
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Elizabeth  sorriu  encantadoramente  para  ele  e  ele  retribuiu  o  gesto,  inquieto, 

pensando no fato de que ele não tinha sido totalmente honesto com ela. "Honestidade 

nunca é uma falha, Miss Bennet." Seu comentário foi dirigido tanto a si mesmo como 

para ela.

Tendo entrado,  Elizabeth e Darcy se separaram quando a governanta mostrou a 

moça para o quarto de sua irmã e Darcy se dirigiu para a sala de café da manhã para 

comunicar aos outros residentes sobre a presença de Miss Bennet.

Por insistência do Sr.  Bingley,  Elizabeth passou os próximos dias  em Netherfield, 

cuidando de sua irmã. Ela se juntava a família na sala de estar à noite, enquanto Jane 

dormia.  Esta  noite,  ela  pegou um volume que incluía  Hamlet  e  silenciosamente  o 

apreciou enquanto o resto da sala estava ocupada de outra maneira.

Elizabeth se divertiu ao observar que Miss Bingley não podia passar um quarto de 

hora sem ser o centro das atenções antes de fazer um comentário ou gesto para trazer 

todos os olhos em cima dela.

Observando Darcy escrevendo diligentemente na mesa de canto, ela falou. "O que 

faz tão gravemente aí, Darcy?"

Ele levantou os olhos do trabalho e Elizabeth pensou ter visto o menor toque de 

aborrecimento antes do cavalheiro educar suas feições. Ela fez o possível para reprimir 

um sorriso.

"Estou escrevendo uma carta para minha irmã."

"Oh querida Georgiana, envie à ela meus cumprimentos. Que bela moça que ela é, 

ela cresceu muito desde que eu a vi pela última vez em P --- na festa?"

Miss Bingley não pôde deixar de notar o olhar fulminante de Darcy à sua quase 

menção da propriedade de sua família antes de ele responder.  "Ela está agora da 

altura de Miss Elizabeth Bennet - ou um pouco mais alta." Esta resposta combinada 

com o olhar no rosto de Darcy efetivamente silenciou as tentativas de conversa de 

Caroline Bingley já que ela não podia confiar-se a abster-se de falar de Pemberley.

O resto da noite passou sem maiores incidentes e Elizabeth logo voltou para cima 

para cuidar de sua irmã querida.

Capítulo 3: Ainda em Netherfield
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O dia  seguinte  trouxe  muito  alívio  à  Jane  de  seus  sofrimentos  e  ela  encorajou 

Elizabeth a fazer uma pausa para uma caminhada em torno dos jardins.

"Lizzy, minha febre passou e eu realmente ficarei bem sozinha por uma meia hora. 

Por favor, desfrute do bom tempo, pois haverá pouco mais este ano já que o inverno 

se aproxima."

Com apenas um pouco de protesto, Elizabeth concordou e logo encontrou-se no 

jardim  selvagem  de  Netherfield.  O  jardim  selvagem  era  uma  seção  do  parque 

concebido como um santuário para flores,  sebes e heras cujo crescimento não era 

estritamente gerenciado e mantido pelos jardineiros. Em vez disso, as plantas eram 

deixadas para crescer livremente dentro dos limites do jardim selvagem, dando-lhe a 

aura  da  beleza  natural  da  selva.  Esta  sempre  foi  a  parte  favorita  de  Elizabeth  de 

Netherfield  e  ela  esperava  que  o  Sr.  Bingley  permitiria  continuar  assim  e  não  o 

arrancasse e ampliasse o bem cuidado jardim de estilo francês.

Enquanto meditava sobre as belezas da natureza, relativamente intocada por mãos 

humanas, ela ouviu passos no cascalho atrás dela e virou-se para encontrar o Sr. Darcy 

a poucos passos de distância.

"Miss Bennet, eu tinha esperança de encontrá-la aqui fora desfrutando deste bom 

tempo. Como está sua irmã?"

"Ela está muito melhor, obrigado."

Os dois caminharam juntos ao longo do caminho. "Estou feliz em ouvir isso, embora 

para o meu próprio egoísmo, eu ficarei triste em ver ambas partirem. Uma vez que 

vocês estiverem de volta a Longbourn, duvido que devo ouvir sequer duas palavras 

sensatas aqui."

Ele parecia perfeitamente sério em sua declaração e Lizzy não pôde deixar de rir. "Oh 

Deus, você soa como o meu pai!"

Darcy assumiu sua postura altiva enquanto continuou em explanação. "Eu não estou 

brincando, Miss Bennet, você não sabe o que eu sofro. Bingley não faz nada senão 

falar  sobre sua irmã angelical,  e as irmãs dele  não têm um pensamento em suas 

cabeças além do que está na moda.  O Sr. Hurst é o menos ofensivo já que ele se 

contenta com sua comida e bebida e profere poucas palavras além de grunhidos de 

aprovação ou desdém."

Apesar do protesto ser totalmente sincero, o sorriso puxando os cantos da boca dele 

desmentia suas verdadeiras intenções. "Não pode mentir para mim, Sr. Darcy; eu sei 
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que está realmente brincando! Mas eu agradeço pelo elogio que concedeu a minha 

irmã e eu!"

"Bem, se eu brinquei mesmo, isso deve ser toda a sua influência. Minha irmã mal iria 

me reconhecer."

"Conte-me sobre sua irmã, Sr. Darcy; Miss Bingley parece tão impressionada com ela, 

ela soa como uma moça muito elegante."

"Por favor, não dê ouvidos à bajulação de Miss Bingley. Georgiana é de fato uma 

menina querida e doce, mas ela é muito tímida e ainda não debutou na sociedade. Ela 

é  muito prendada,  mas tocar  piano e devorar  o conteúdo da biblioteca  são  suas 

atividades favoritas. Meu primo e eu temos a guarda conjunta dela desde a morte de 

meu pai há cinco anos, e eu me preocupo muitas vezes sobre a minha capacidade de 

fornecer  a  direção  social  e  orientação  que  uma  jovem de  quinze  anos  necessita. 

Verdadeiramente, não por culpa dela, mas pelas deficiências de seus guardiões, temo 

que ela ainda não é uma jovem mulher confiante como você."

"Sr.  Darcy,  não  se  ache  deficiente.  Poucas  moças  de  15  anos  de  idade  são 

verdadeiramente confiantes em si mesmas, exceto, talvez, da minha irmã mais nova, e 

acho que podemos ambos concordar que ela é, talvez, um pouco confiante  demais. 

Confie em mim, em apenas alguns anos, sua irmã vai ter a sociedade comendo nas 

mãos delas." Lizzy sorriu para ele e ele retribuiu o gesto, consolado por suas palavras 

sinceras.

Sentindo que uma mudança de assunto estava em ordem, Lizzy comentou sobre as 

belezas ao seu redor.

"Eu adoro este jardim selvagem, Sr. Darcy, eu espero que o Sr. Bingley tenha toda a 

intenção de mantê-lo como está?"

"Eu não sei se ele tem dado qualquer pensamento a isto, mas eu compartilharei sua 

preferência para ele, Miss Bennet. Esta é a maneira que a natureza deve ser apreciada - 

me lembra um pouco da vida selvagem e intocadas belezas de Derbyshire."

"O senhor é de Derbyshire não é?"

"Eu sou." Darcy ficou inquieto e Elizabeth sentiu, mas julgou que era reticência dele 

em falar do lar e da fortuna que ele supostamente perdeu, então ela não insistiu ainda 

mais  sobre  o assunto.  Da parte  de Darcy,  ele  detestava  dissimulações e  se sentia 

culpado.  No seu silêncio,  ele  estava considerando se ele  devia  contar  a  ela  sobre 

Pemberley e revelar a verdade, mas ele segurou-se, não querendo abrir mão do prazer 
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de saber que uma mulher tão encantadora gostava de sua companhia, não de sua 

propriedade.

A dupla seguiu em frente, entregando-se a seus próprios pensamentos em silêncio 

sobre o outro por alguns instantes antes de Elizabeth quebrar o silêncio com um 

xingamento nada apropriado para uma dama.

"Qual é o problema, Miss Bennet?" Darcy parou e virou-se para ela em preocupação 

urgente sobre o seu bem-estar.

"Lamento alarmá-lo Sr. Darcy, é que, bem, como pode ver diante de nós, o caminho 

está completamente obstruído por uma grande poça e isso me colocou em um dilema 

terrível."

Percebendo seu tom travesso, Darcy decidiu entrar na brincadeira. "Por favor, me 

ilumine, Miss Bennet, talvez eu possa ser útil."

"Oh não, Sr. Darcy, não pode ajudar, pois você é parte do problema."

"O problema! - por favor me diga de uma vez, e vou corrigir isso."

"Você vê, há uma árvore Cadeia de Ouro do outro lado da curva e tenho estado 

ansiosa para ver  como ele  está  se saindo.  É  a  minha árvore favorita;  quando ela 

floresce na primavera e sempre que fui convidada a Netherfield no passado, tenho me 

esforçado para vê-la, para garantir a sua boa saúde e robustez. Se eu estivesse sozinha, 

eu certamente passaria sobre a poça e seguiria para a árvore, sem dúvida, e ninguém 

seria saberia .  Qualquer um que me visse poderia supor que eu não tinha escolha 

senão caminhar através da lama. Mas, com você aqui, Sr. Darcy, eu temo que irá me 

desprezar pelo meu comportamento inadequado se eu seguisse em frente, vendo que 

você está ciente que posso facilmente voltar para a casa sem arriscar a minha saia.”

"Eu duvido que você teme a censura de qualquer pessoa, Miss Bennet, mas talvez, se 

você me permite, eu posso ajudá-la, levantando-a sobre a poça."

Antes que ela pudesse responder, Darcy colocou suas mãos sobre a cintura dela e a 

ergueu do chão, carregando-a enquanto ele tomava passos muito grandes através da 

poça e para o chão seco do outro lado. Colocando-a de volta para o chão, Darcy 

continuou a segurar a cintura dela apenas um momento mais do que o necessário, e 

deixou seus olhos vagarem pelo comprimento do corpo dela antes que ele se desse 

conta do que estava fazendo e recuou e ofereceu-lhe o braço.

Ainda em choque com as ações ousadas de seu companheiro, e os arrepios que o 

firme aperto dele haviam despertado em todo seu corpo, Lizzy não olhou para ele 
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diretamente, mas com gratidão tomou seu braço, levando-o para a árvore em questão.

No momento em que eles chegaram a árvore, cada um tinha ganhado um pouco de 

compostura. Darcy falou primeiro.

"A árvore aparece em boa saúde, Miss Bennet."

"Assim  parece.  Floresce  lindamente  no  final  de  Maio  de  cada  ano,  uma  visão 

realmente linda de se ver."

"Eu duvido, Miss Bennet, que poderia se comparar com a beleza diante de mim 

agora."

Elizabeth virou a cabeça para ver que o Sr. Darcy não estava olhando para a árvore, 

mas tinha os olhos fixos nela. Ela corou profusamente quando percebeu a importância 

das palavras dele.

Darcy mal podia acreditar no que estava saindo para fora de sua boca, mas era 

sincero e ele não iria parar. Seus sentidos foram dominados pela proximidade dela, o 

cheiro de água de rosas que vinha de seus cachos, a memória da sensação de suas 

mãos na cintura dela, ele não poderia pensar em nada além dela.

"Miss Bennet, Elizabeth, eu - você não pode ter qualquer dúvida agora que eu tenho 

sentimentos  ardentes  por  você  -   você  iria  -  é  pedir  demais  -  que eu possa  ser 

permitido visitar você em Longbourn, para cortejá-la?"

Darcy  prendeu  a  respiração  esperando  pela  resposta  dela.  Lizzy  hesitou,  não 

confiando em sua voz. Mal conseguia olhar para ele, ela sorriu timidamente e corou 

como qualquer jovem donzela iria com tal pedido de um cavalheiro bonito. Mas Lizzy 

não era do tipo ingênua ou intimidada, e sua resposta foi uma simples e agradável 

para ambas as partes.

"Acredito  que  eu  gostaria  muito  disso,  Sr.  Darcy."  Seus  olhos  brilhavam  com 

felicidade  como  os  de  alguém cujos  sonhos  tinham se  tornado  realidade.  Mas  a 

realidade  da  sua  situação  invadiu  a  alegria  de  Elizabeth  por  um momento  e  seu 

semblante ficou sério enquanto ela continuou. "Mas devo dizer-lhe, Sr. Darcy – Eu acho 

que você deve ter ouvido falar a verdade em outro lugar por agora - eu não tenho 

nenhuma fortuna, e a propriedade de meu pai está implicada para longe de minhas 

irmãs e eu. Se nós - se você fizer qualquer outra oferta formal para mim, eu não 

poderia  trazer  nada.  Talvez  você  queira  repensar  a  sua  solicitação  mais  recente." 

Elizabeth olhou para baixo, não querendo suportar qualquer olhar de decepção ou 

piedade no rosto do cavalheiro.
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Darcy colocou a mão sob o queixo de Elizabeth, incentivando-a a olhar em seus 

olhos. "Miss Bennet, Elizabeth, eu estou bem ciente de sua situação. Peço que confie 

em mim neste caso; se a nossa corte avançar para uma união mais formal, eu prometo 

que vou oferecer uma situação confortável para você. Pode confiar em mim?"

A sinceridade nos olhos dele a convenceu, ela acenou com a cabeça em afirmação e 

Darcy sorriu, colocando um beijo em sua mão. O calor e a suavidade dos seus lábios 

fizeram Elizabeth se sentir como se seu interior estivesse derretendo e ela temia que 

seus joelhos pudessem ceder a qualquer momento. Apesar de seu forte desejo de 

fazê-lo, Darcy não se atreveu a beijá-la na boca, com medo que ele nunca poderia 

parar. Ambos sentiram que era passada a hora de retornar à casa, mas seus sapatos 

pareciam  ter  chumbo  neles,  e  ficaram  parados  no  silêncio  do  jardim  por  alguns 

momentos  mais  olhando  um  para  o  outro  enquanto  Darcy  acariciava  a  mão  de 

Elizabeth.

"Venha  Miss  Bennet,  sua  irmã  deve  estar  perguntando  por  você,  e  eu  deveria 

encontrar Bingley para que eu possa ouvir tudo sobre seu 'anjo' querido por mais 

algumas horas.” O riso induzido pela observação de Darcy pareceu quebrar o feitiço 

lançado sobre eles tanto e eles voltaram a Netherfield. Ao chegar à poça, Elizabeth 

temia que seu coração pudesse explodir se Darcy a erguesse mais uma vez, de modo 

que ela não esperou por ele, mas levantou suas saias e correu sobre a poça, voltando-

se para ver a reação do cavalheiro com um sorriso malicioso no rosto.

"Miss  Bennet,  pensei  que  você  temia  o  meu desprezo  se  a  visse  com as  saias 

enlameadas?"

"Sr. Darcy, eu já não acredito que você é capaz de me desprezar. Além disso, eu 

precisava de uma vantagem, se quisermos apostar uma corrida!" Com isso, Elizabeth se 

virou e começou a correr pelo caminho. Darcy demorou um momento para perceber 

que ela tinha desafiado ele, mas depois de uma breve hesitação, Darcy saiu correndo 

atrás dela e a alcançou em apenas alguns passos, suas longas pernas vantajosas em 

tais empreendimentos. Segurando a mão dela, ele a balançou a seu redor para encará-

lo, e eles riram juntos, frente a frente.

Darcy não pôde resistir à imagem que ela apresentava, olhos brilhantes e bochechas 

rosadas pelo exercício, uma risada alegre que soava como um sino em seus ouvidos. 

Ele  acariciou o rosto dela,  inclinando-se para capturar  seus  lábios  suavemente.  Os 

lábios dela pareciam como veludo e responderam à pressão dos seus. Darcy podia 
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sentir o sabor cítrico da fruta que Elizabeth obviamente apreciou no café da manhã. 

Tomando cuidado para não assustá-la, ele quebrou o beijo e deu um passo para trás 

para esperar a reação dela.

Com os olhos ligeiramente vidrados por todos os sentimentos se movendo dentro 

dela, Elizabeth teve que pensar um momento antes que qualquer coisa no mínimo um 

pouco inteligente viesse à mente. "Sr. Darcy, você emprega tais táticas traiçoeiras para 

ganhar vantagem sobre seu oponente em todas as competições?”

Ele olhou para ela de forma incrédula e riu  em resposta.  "Miss Bennet,  eu não 

acredito que fui o primeiro a usar a traição nesta corrida- além disso, acredito que os 

meus esforços são muito mais agradáveis do que simplesmente pisar na lama para 

ganhar uma vantagem." Antes que ela pudesse responder, ele a beijou profundamente, 

desta  vez  com  mais  força  e  ela  o  encontrou  com  igual  paixão.   Com  pouco 

pensamento  consciente,  ele  aprofundou  o  beijo,  saboreando  a  boca  dela  mais 

plenamente. Mais uma vez Elizabeth imitou a ação dele até que suas bocas estavam 

entrelaçadas em uma dança extraordinária. A dança terminou como começou, com o 

Sr. Darcy iniciando a separação.

"Miss Bennet, eu lamento, eu fui levado pelo momento." Com os olhos baixos, como 

um menino pego em uma travessuara, Darcy apresentava um quadro muito divertido, 

embora Lizzy mal podia apreciá-lo enquanto ainda estava tentando recuperar o fôlego.

"Não precisa se desculpar, Sr. Darcy; no entanto, eu acho que é melhor voltarmos 

para a casa imediatamente."

"De fato." Com isso, Darcy ofereceu seu braço e caminhou de volta para Netherfield, 

se separando dela na entrada. Elizabeth foi ver sua irmã e o Sr. Darcy para a solidão 

tranquila da biblioteca para que ele pudesse refletir sobre um certo par de belos olhos.

Entrando na biblioteca, Darcy pegou um volume sobre a batalha de Agincourt e 

folheou-o,  embora  sua  mente  estivesse  ocupada  de  outra  forma.  Que  ele  estava 

atordoado com a felicidade e expectativa era claro, mas tais sentimentos eram tingidos 

por  uma culpa  irritante  de  que  ele  estava  consciente.  Que  alegria  Elizabeth  tinha 

trazido hoje, quando ela concordou em ser cortejada por ele. Isso trouxe à Darcy a 

maior satisfação em saber que ele poderia ganhar o desejo do seu coração por causa 

de seu caráter e não de seu bolso. Que ele queria Elizabeth Bennet como sua esposa 

estava perfeitamente claro para seu próprio coração, e isso tornava-se mais claro a 

cada momento que passava na companhia dela, mas tantas outras questões estavam 
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turvas e indecifráveis.  Ele iria rejeitar  o dever para com sua família e herdaria um 

conjunto completamente ridículo de parentes ao  ofertar casamento à ela, mas este 

não era  um preço digno de se pagar para ter uma mulher para amar e ser amado em 

troca, apesar de sua fortuna e não por causa dela? Se ele oferecesse e ela aceitasse, 

ele iria, naturalmente, contar à ela da sua verdadeira posição; então ela ficaria surpresa 

com sua boa sorte de encontrar amor e riqueza. Embora ele próprio desprezasse a 

desonestidade, parecia um mal necessário para a finalidade de determinar a verdadeira 

afeição de Elizabeth por ele como pessoa. Ela iria perdoá-lo, ele estava certo. 

Capítulo 4: Netherfield

A chuva leve que caía sobre o campo ecoava a melancolia sentida por pelo menos 

quatro  pessoas  na  manhã  em  que  as  duas  filhas  Bennet  mais  velhas  deixaram 

Netherfield  de  volta  para  casa.  Bingley  e  Darcy  perambularam  por  toda  a  casa, 

incapazes de encontrar diversão em esporte ou na companhia que lhes restava.

"Eu digo, Darcy, estou em um humor tão ruim quanto você em um domingo à noite! 

Vamos pelo menos para a sala de bilhar por um tempo antes de precisarmos entreter 

minhas irmãs e irmão."

Darcy concordou, incapaz de pensar em nada melhor para ocupar o seu tempo.

Enquanto os senhores estavam abrigados na sala de bilhar, Lizzy e Jane estavam 

escondidas  no  quarto  de  Lizzy  discutindo  os  acontecimentos  de  sua  estada  em 

Netherfield.

"Ele beijou você, Lizzy?" Jane era toda espanto. "Foi um beijinho na bochecha ou um 

beijo de verdade?"

"Você se lembra, Jane, quando encontramos Thomas nos estábulos beijando a filha 

do Sr. Hartley, Emma? Foi AQUELE tipo de beijo."

"Oh meu Deus!" Jane ficou olhando com os olhos arregalados para Lizzy com uma 

mão sobre a boca em choque. "Bem, você gostou? Sempre ouvi que beijar é bastante 

agradável,  mas  aquela  pequena  instância  entre  Thomas  e  Emma  pareceu  muito 

desleixada para mim."
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"Jane, foi glorioso. Senti tudo quente e um friozinho na barriga e a sensação da mão 

dele no meu rosto,  oh eu não posso descrever,  você apenas tem que beijar o Sr. 

Bingley você mesma!"

"Lizzy! Eu não posso."

"Suponho que não, mas se ele quiser beijá-la, eu recomendo que você permita que 

ele faça!" Lizzy riu alegremente tanto da exasperação de sua irmã com ela como de 

qualquer outra coisa.

"Sério, você acha que ele vai pedir Papai pela sua mão?" Jane estava preocupada 

com o coração de sua irmã e sua reputação. Sentindo a sabedoria da apreensão de 

sua irmã, Lizzy se tornou mais séria.

"Eu não sei, Jane. Ele disse que vai falar com Papai sobre me cortejar. Eu acho que 

iria gostar que ele o fizesse, mas ele não prometeu nada ainda e eu não posso esperar 

por  isso.  Eu não estou realmente certa  sobre o que pensar  do assunto.  Se ele  é 

realmente tão pobre como as pessoas dizem, como ele pode se dar ao luxo de se 

casar comigo? Ele não parece ter qualquer profissão, nem estar procurando uma."

"Talvez ele não seja tão pobre. As roupas dele são muito boas. Talvez a Sra. Long e 

nossa tia estavam erradas e ele é bem de vida."

"Não Jane, nem mesmo você não tem bons pensamentos o suficiente para criar uma 

fortuna  para  ele.  Ele  nunca  contradisse  a  noção  de  sua  pobreza,  e  quando  eu 

mencionei a minha situação de dote, ele teve a oportunidade perfeita para me dizer 

para não me preocupar que ele tinha uma renda de cinco mil por ano. Mas ele não o 

fez, ao invés disso ele apenas me pediu para confiar nele."

"Bem,  então  Lizzy,  ele  parece um bom tipo de homem;  vamos confiar  nele  até 

vermos alguma razão para pensar o contrário."

A chuva caiu pesadamente sobre Hertfordshire por vários dias mais, impedindo o 

grupo de Netherfield de visitar Longbourn, para desgosto de muitos. O clima também 

adiou a chegada do primo do Sr. Bennet, o Sr. Collins, que era o beneficiário final da 

herança. Lizzy estava no estúdio com o Sr. Bennet quando ele recebeu a notícia do 

atraso e manifestou sua decepção.

"É uma pena que teremos de esperar mais uma semana pela companhia do Sr. 

Collins, Lizzy. Estou muito ansioso para a diversão da visita dele."
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"Acha que ele é um homem sensato, papai?"

"Oh não, minha querida, estou na expectativa de encontrá-lo muito pelo contrário."

Na noite de sábado, os Bennets, com essa exceção do Sr. Bennet, encontraram-se na 

carruagem à caminho da casa de sua tia e tio Philips, para uma festa, incluindo os 

oficiais  da  milícia  recém-estacionados  na  cidade.  As  moças  mais  velhas  estavam 

satisfeitas  pelo  entretenimento,  embora  seu  prazer  fosse  temperado  com  o 

conhecimento que nem o Sr. Bingley, nem o Sr. Darcy estariam presentes. As duas mais 

novas estavam saltando em antecipação pela companhia dos oficiais,  e até mesmo 

Mary aguardava com expectativa a oportunidade de expor seus talentos no pianoforte. 

Em suma, cada uma delas estava feliz de estar fora dos limites de Longbourn.

"Lizzy!" A voz de Lydia cortou alto em meio à algazarra do salão. "Vem cá, você deve 

conhecer o tenente Denny e seu amigo."

Revirando os olhos pela falta geral de modos de sua irmã, Lizzy fez seu caminho até 

a irmã, em parte, para evitar qualquer confusão.

"Lizzy, este é o tenente Denny e seu amigo, Sr. Wickham, que também tomará uma 

posição com a milícia."

Após a troca de cortesias, o Sr. Wickham estava bem satisfeito com o que viu, e 

aproveitou  a  oportunidade  para  continuar  a  conversa  com a  beldade  de  cabelos 

escuros.  Eventualmente,  o  tenente  Denny  e  Lydia  os  deixaram  e  foram  dançar,  e 

Wickham e Elizabeth foram deixados sozinhos para conversar.

"Hertfordshire é um lindo condado, Miss Elizabeth; Eu cresci em Derbyshire, onde a 

paisagem é um pouco mais selvagem e indomada, mas devo dizer-lhe que eu vejo 

muitos encantos em torno de Meryton."

Lizzy achou seu companheiro amável o suficiente, mas optou por ignorar o seu flerte 

flagrante  para  levar  a  conversa  para  o  tema  mais  próximo  do  seu  coração  no 

momento.

"O senhor não é o único cavalheiro de Derbyshire visitando aqui no momento, Sr. 

Wickham, o Sr. Fitzwilliam Darcy está aqui também, por acaso o conhece?"

A cor de Wickham foi do branco ao vermelho, antes que ele pudesse se recompor e 

retornou o sorriso no rosto, a fim de falar. "Darcy está aqui? Bem, estou surpreso. Eu o 

conheço muito bem, Miss Elizabeth, meu pai era, na verdade administrador do falecido 

pai dele. Crescemos juntos em Pemberley."

Não tendo deixado de notar a reação estranha de Wickham para o nome de Darcy, e 
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confusa pela  aparente necessidade do falecido Sr.  Darcy  de  um administrador,  ela 

pressionou para obter um pouco mais de informações.

"Pemberley? É aquela propriedade que foi perdida pela família Darcy? Eu entendi 

que o avô do atual Sr. Darcy tinha perdido a fortuna."

Uma  confusão  evidente  cruzou  o  rosto  de  Wickham.  "Perdida?  Ele  não  perdeu 

Pemberley.  Ele  estava  certamente  ainda  morando  lá  no  verão  passado.  Darcy 

destituído? Esta é uma piada e tanto, Miss Bennet! Ha!"

"Mas eu não entendo..."

"Quem disse que ele estava quebrado? Não me diga que ninguém aqui sabe da 

fortuna dele! Pemberley certamente rende 10 mil por ano pelo menos, e tenho certeza 

que ele tem mais participações em propriedade na Escócia, País de Gales e Irlanda. O 

Sr. Darcy é simplesmente um dos homens mais ricos do reino."

O choque no rosto de Elizabeth era impossível de perder, e Wickham suspeitava que 

havia uma razão pelo grande interesse dela no cavalheiro.

"Está bem, Miss Bennet, você parece indisposta, posso lhe trazer alguma coisa? Um 

copo de vinho, talvez."

"Não,  não,  eu  só  sinto  uma  dor  de  cabeça  chegando.  Se  me  der  licença,  Sr. 

Wickham; eu acho que pedirei a minha mãe para nossa carruagem me levar para casa." 

Quando ela  se afastou,  ela  não poderia deixar de ouvir  as palavras  que Wickham 

sussurrou para si mesmo em voz baixa. "Eu nunca teria suspeitado tal duplicidade de 

você Darcy, que  ladino você se tornou! Embora eu acho que não posso culpá-lo, o 

esporte parece especialmente bom aqui, além de apenas as aves."

Elizabeth foi capaz de convencer sua mãe a permitir que a carruagem a levasse de 

volta para Longbourn e retornasse para o resto delas mais tarde. Sozinha na carruagem 

de volta para casa, sua mente não tinha nenhuma distração do horror das informações 

que tinha aprendido naquela noite.  Elizabeth também sentia raiva,  ressentimento e 

decepção.  E  pensar  que  ela  tinha  achado  que  estava  apaixonada  por  um imoral, 

desonesto cafajeste desses! Claramente, se ele tinha dito uma mentira dessas para ela, 

ele tinha dito outras mais. Ela sentiu todo o peso do conhecimento que o Sr. Darcy 

estava usando-a e se divertindo às custas dela. Ela não passava de um "pouco de 

esporte" durante seu tempo na região. Ela queria esquecer que ele existia no mundo, 

mas ao mesmo tempo, ela queria a oportunidade de expressar tudo o que ela sentia 

nesse momento na cara dele.
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"Homem insuportável e enganoso!" ela gritou para ninguém em particular. Por sorte 

ela não encontrou ninguém no caminho para seu quarto e se preparou para a noite, 

embora o sono não viesse até quase de manhã.

Capítulo 5: Longbourn

Apesar do início de uma verdadeira dor de cabeça, Lizzy estava determinada a se 

vestir e descer para o café na manhã seguinte e, em seguida, talvez dar uma longa 

caminhada para limpar sua mente. Entrando na sala, ela encontrou apenas o pai e 

Mary acordados.

Olhando para cima de seu jornal, seu pai virou um olho afiado sobre o sua favorita. 

"Eu tive um visitante muito interessantes na noite passada, Lizzy. Sabe quem era?"

De nenhum modo disposta para o humor de seu pai, ela respondeu com pouca 

civilidade, "Eu não posso arriscar um palpite, papai."

"Estou surpreso, porque eu entendi do visitante que você esperava por ele, Lizzy."

"Tenho certeza que eu não tenho idéia de quem você está falando."

"Minha visita foi do Sr. Darcy. Ele pediu para cortejar você. Ele mencionou que você 

tinha concordado com o arranjo, mas se você mudou de idéia, acho que posso retirar 

o  meu  consentimento."  O  Sr.  Bennet  esperava  sua  filha  achasse  isso  divertido  e 

aceitasse a brincadeira; nada o preparou para a reação real dela.

"Eu mudei de idéia; Eu nunca mais quero ver aquele homem novamente! Na próxima 

vez que vê-lo,  pode retirar o seu consentimento, pois eu lhe digo que ele é o último 

homem no mundo por quem eu vou concordar em ser cortejada! "

O Sr. Bennet ficou realmente intrigado com a veemência de suas palavras. "Eu pensei 

que você se dava bem com ele, Lizzy? Não há necessidade de ser  missish. Por que 

você não fala com ele quando ele e Bingley visitarem esta manhã? Se você realmente 

mudou de idéia, vou retirar o meu consentimento."

Com a idéia de ver o Sr. Darcy, Lizzy entrou em pânico. Ela se levantou sem terminar 

o café da manhã e quase fugiu da sala. "Não tenho nenhum desejo de ver o Sr. Darcy 

hoje, se ele perguntar por mim de mim, diga-lhe que fui visitar seu velho amigo, Sr. 
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Wickham!"

O Sr. Bennet e Mary trocaram olhares de soslaio enquanto observavam Lizzy escapar 

para fora.

Com medo de encontrar com qualquer residente de Netherfield, Lizzy escolheu o 

caminho na direção oposta e partiu em uma longa caminhada através de colinas e 

bosques. O sol estava caindo de seu apogeu, quando ela voltou a atingir a vizinhança 

de Longbourn. Ela esperava que os senhores tivessem ido e vindo e o Sr. Darcy tinha 

recebido a sua mensagem. Certamente ele era brilhante o suficiente para perceber que 

a  sua farsa tinha sido descoberta  e ele  iria  embora  tranquilamente  e  nunca mais 

voltaria.

Sua mente estava assim ocupada quando ela entrou em um pequeno bosque de 

árvores a leste de Longbourn e quase esbarrou no objeto de seu devaneio.

"Sr. Darcy!"

"Miss Bennet? Eu estive vagando este bosque por algum tempo na esperança de 

encontrá-la. Você vai falar comigo por um momento?"

A expressão  dele revelava que seu pai havia de fato transmitido sua mensagem.

"Eu não quero ouvi-lo, Sr. Darcy. Eu não quero ficar sozinha na sua companhia."

"Por  favor,  Miss  Bennet,  eu  lhe  devo  um pedido  de  desculpas.  Fui  ver  aquele 

cafajeste, Wickham, e eu sei o que ele lhe disse."

"Peço perdão, mas eu não acho que você deva rotular qualquer pessoa com o termo 

cafajeste, Sr. Darcy, exceto, talvez, você mesmo!" Sua raiva, que havia se dissipado ao 

longo do comprimento da caminhada, estava subindo novamente.

"Se soubesse o que Wickham fez no passado, você entenderia, Miss Bennet. Quando 

seu pai me disse que você tinha ido ver Wickham, meu coração saltou de meu peito, 

não porque ele teria contado a você o meu segredo, mas porque eu temia por sua 

segurança. Ele tem se importunado sobre outras moças inocentes."

"Como você, Sr. Darcy?" Sua indignação se derramava em cada palavra.

"Miss Bennet!" O temperamento Darcy estava começando a obter o melhor dele 

também. "Apenas me escute por um momento e eu vou explicar tudo!"

"Não  há  nenhuma  explicação,  nenhuma  desculpa,  nenhuma  palavra  que  possa 

oferecer que irá induzir-me a acreditar em você! Você não tem feito outra coisa senão 

mentir para mim e tentar me seduzir desde que você entrou nessa cidade. Por qual 

razão, Sr. Darcy? Eu não era algum esporte a ser tido enquanto você estava visitando 
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seu amigo? Então, quando tivesse se divertido o bastante, você fugiria me deixando 

com o coração partido e eu não sei o que mais!"

"Então é isso que você pensa de mim? Por estas estimativas eu tenho muitas falhas, 

de fato."  Darcy  suspirou pesadamente,  correndo os dedos pelos  cabelos.  Elizabeth 

queria ir embora, mas seus pés permaneciam enraizados no local, parte dela querendo 

saber o que ele diria.

"Miss Bennet, mudaria alguma coisa se eu lhe dissesse quão ardentemente admiro e 

amo você?"

"Como posso acreditar nisso?" Lizzy gritou, exasperada.

"Desde quase o início de nosso conhecimento eu senti um afeto profundo por você 

que eu nunca senti por qualquer outra mulher. Eu preciso que você entenda que eu 

nunca comecei o boato sobre a minha pobreza..."

"Talvez não, mas você nunca o corrigiu." A raiva ainda era evidente em seu tom. "E 

isso, Sr. Darcy, é tão bom quanto a mentira."

"Por  favor,  entenda  que,  quando  eu  vim  para  Meryton  e  entrei  no  salão  da 

assembléia sem sussurros sobre a minha fortuna, sem mães jogando suas filhas para 

mim, de repente senti uma liberdade que eu nunca senti em toda minha vida adulta. 

Eu estava relutante em abrir mão disso , e eu me convenci de que não era da conta de 

ninguém qual era minha fortuna."

"Mas se tornou da minha conta quando começou a flertar comigo, Sr. Darcy. Como 

você pôde envolver  o meu coração,  sabendo muito bem que eu era fora de seu 

círculo? Como você pode ser tão insensível?" Lágrimas brotaram nos olhos de Lizzy e 

ela engoliu em seco o caroço crescendo em sua garganta. Ela cruzou os braços em si 

tentando manter-se calma.

Darcy, movido pela angústia dela, se aproximou, querendo confortá-la, mas sabendo 

que ele ainda não estava em pé firme e pôde sentir o ferrão da mão dela em seu 

rosto caso ele chegasse a segurá-la.

"Lembro-me de ouvir você e sua mãe falando sobre mim na Assembléia de Meryton, 

Miss Bennet; foi o momento em que soube do boato de minha fortuna perdida. Fiquei 

satisfeito  ao  perceber  que  se  eu  convidasse  uma  moça  para  dançar,  não  haveria 

rumores no jornal no dia seguinte sobre um noivado iminente. Mas eu também estava 

intrigado com você, Miss Bennet. Eu poderia dizer pela sua resposta à palavras da sua 

mãe que a caça de fortuna não era o seu jogo. A medida que eu passei mais tempo 
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com você, eu encontrei uma grande alegria em estar com uma mulher que eu sabia 

gostar da minha companhia,  e não do meu talão de cheques." Cada palavra tinha 

começado a suavizar o rosto de Elizabeth e Darcy acreditava que ele poderia estar 

ganhando, finalmente, o perdão dela. Arriscando-se, ele estendeu a mão e apertou a 

mão dela, que ela não afastou.

"Quando me permitiu cortejá-la, você não sabe a felicidade que senti. Sua única 

preocupação eram minhas expectativas sobre o seu dote e você concordou em colocar 

sua confiança na minha capacidade de sustentá-la. Eu pretendia totalmente ter você 

como minha esposa. Eu devia ter lhe contado naquele momento, mas eu já tinha 

enganado você por muito tempo. Eu quis capturar todo o seu coração sem qualquer 

ajuda da minha fortuna, e para ser sincero eu estava com um pouco de medo da sua 

reação. "

"Mas, Sr. Darcy, você tinha todo o meu coração, mesmo naquele momento. Você me 

pediu  para  confiar  em  você,  mas  não  confiou  em  mim.  Você  estava  realmente 

pensando em pedir minha mão? Não estava apenas brincando comigo?"

"Oh Deus, Elizabeth, não! Eu nunca brinquei com as suas afeições. Eu tinha decidido 

durante a sua estadia em Netherfield que eu iria pedi-la para ser minha esposa."

"Apesar das minhas conexões e fortuna? O que sua família dirá?"

"Elizabeth, eu quero você como minha esposa, acima de qualquer objeção. Você irá 

me aceitar, Elizabeth, você vai se dignar a se casar com um homem rico?"

Com esta brincadeira, um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Elizabeth. "Acho 

que eu poderia ser persuadida, se você estiver falando sério, desde que a sua fortuna 

não seja muito grande. Diga-me, quanto você ganha por ano?"

Darcy riu da provocação dela, aliviado que ela o havia perdoado. "Ao todo, cerca de 

20 mil."

O choque com um número tão alto cruzou o rosto de Lizzy antes que ela pudesse 

responder, mas sua astúcia subiu para a ocasião. "Muito bem, contanto que não seja 

um centavo a mais, eu vou concordar em ser sua esposa."

Olhando para ele depois de sua aceitação, Lizzy ficou surpresa ao ver um olhar de 

puro deleite difuso no rosto de seu noivo. Ele beijou a mão dela e, em seguida, puxou-

a em um abraço apertado, colocando os lábios ao seu ouvido.

"Posso te  beijar?"  ele  sussurrou.  Com o consentimento dela,  ele  distribui  alguns 

beijos suaves no pescoço e na linha da mandíbula dela antes de capturar a sua boca. 
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Em vez do citrino doce de seu último encontro, ele provou o sal das lágrimas que 

tinham  caído  e  chegado  a  seus  lábios,  toda  a  força  do  seu  erro  atingindo-o. 

Afastando-se ligeiramente, mas mantendo-a no domínio de seus braços, Darcy olhou 

para os belos olhos de sua amada.

"Eu magoei você, e eu estou muito arrependido. Prometo que vou tentar compensar 

isso pelo resto da minha vida." A seriedade do seu rosto a atingiu, e de repente ela 

sabia que tinha perdoado completamente as transgressões dele.

"Sr. Darcy, lembre-se que, ao casar comigo, a minha mãe vai se tornar sua. Se você 

está realmente em necessidade de penitência por seus atos, acredito que esta será 

penitência suficiente. Não acha?"

Um sorriso maroto voltou ao rosto dele. "Uma moça nunca deve falar assim de sua 

mãe, você também está em necessidade de penitência, Miss Bennet, e eu sei apenas a 

coisa certa." Ela não teve tempo de responder antes que sua boca estava novamente 

em cima dela,  beijando-a tão profundamente que ela  não podia nem recuperar o 

fôlego, nem ficar em pé.

"Sr.  Darcy,  se  esse  é  o  meu  castigo,  falarei  dessa  maneira  com  muito  mais 

freqüência." Decidindo então que era hora de voltar para Longbourn, Lizzy de repente 

se lembrou de sua reação a seu pai esta manhã.

"Oh querido, eu acredito que eu fiz uma confusão das coisas com papai. Ele acha 

que eu não aceitarei você depois da minha exposição nesta manhã no café da manhã. 

Precisamos acalmar as coisas com ele antes de pedir minha mão, ou ele não vai dar o 

consentimento! "

"Não se preocupe sobre o seu pai. Nós já conversamos.”

Lizzy olhou para ele interrogativamente, enquanto caminhavam lado a lado para fora 

do bosque. "Você explicou tudo para ele?"

"Bem, quando eu visitei  ele ontem à noite,  dei-lhe uma compreensão da minha 

fortuna."

"Mesmo?"

"De que outra forma você acha que eu poderia tê-lo convencido que eu poderia 

sustentar você? Ele certamente não estava disposto a deixar qualquer cafajeste sem um 

tostão cortejar você!"

"Não, eu acho que não."

"Devo dizer, ele estava achando muito divertido abrir os olhos de todos em Meryton. 
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Acredito que ele riu por um total de 10 minutos. A piada pareceu dispor ele em meu 

favor, pelo menos."

"Eu posso ver que iria. Ele gosta muito de fazer esporte de nossos vizinhos. Para as 

mães de Hertfordshire ter um homem solteiro da sua estatura logo abaixo de seus 

narizes, sem uma pista sequer deve ser uma diversão imensa para o Papai."

"Quando eu visitei hoje de manhã, ele me deu a sua mensagem e mencionou o seu 

comportamento estranho. Eu soube imediatamente que Wickham tinha, no mínimo, 

contado à você da minha fortuna. Seu pai também suspeitou disso, e me desejou sorte 

ao lidar com o seu temperamento quando encontrasse você."

"O  que  quer  dizer  com  "pelo  menos”?  Há  mais  mentiras  que  você  disse  que 

Wickham poderia  expor?"  Seus olhos se estreitaram,  mas mais  em humor do que 

desconfiança.

"Temos mais alguns momentos antes de chegarmos a Longbourn, deixe-me dizer um 

pouco sobre o Sr. Wickham."

O  resto  da  caminhada  foi  gasta  em uma discussão  muito  desagradável,  mas  a 

história de Wickham precisava ser contada. Elizabeth declarou que Wickham era a mais 

vil  criatura  no  mundo,  e  prometeu  ajudar  sua  futura  irmã  a  superar  suas  más 

experiências. Quando chegaram em Longbourn, a casa estava em alvoroço à procura 

de Elizabeth. O Sr. Darcy foi imediatamente falar com o Sr. Bennet e Lizzy foi acalmar 

os nervos de sua mãe.

"Você não deve estar tanto tempo na companhia daquele homem, Lizzy, você não 

pode partir seu coração por um pobre indigente." Lizzy não podia deixar de sorrir para 

isso, pois ela certamente tinha o senso irônico de seu pai.

"Mas mamãe, ele não é tão ruim. Ele pediu minha mão e eu concordei em casar 

com ele."

"Casar com o Sr. Darcy, eu não aceitarei isso!" Antes que Elizabeth pudesse detê-la, a 

Sra. Bennet marchou para o estúdio do Sr. Bennet, intrometendo-se sem sequer bater 

na porta.

Felizmente, a comoção no corredor havia alertado os cavalheiros para a sua chegada 

iminente, de modo que Darcy poderia afastar-se da porta antes que fosse atingido por 

ela.  Em  tal  estado  de  agitação,  a  Sra.  Bennet  não  viu  Darcy  atrás  dela,  e  falou 

ignorante de sua presença.

"Você não pode permitir que Lizzy se case com o Sr. Darcy, ela irá morrer de fome 
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nas sebes!"

O Sr. Bennet mal conseguia manter seu rosto sério com isso. "Talvez você gostaria de 

dizer ao homem em pessoa que ele não pode se casar com a nossa filha, ele está bem 

atrás de você."

Os olhos da Sra. Bennet se arregalaram com a coisa mais próxima de que ela já 

chegou  de  um  constrangimento.  Mesmo  ela,  teve  a  delicadeza  de  reconhecer  a 

impropriedade de tal anúncio na presença dele.

O Sr. Darcy teve misericórdia por ela, mesmo quando seu marido não teve o mesmo. 

"Sra. Bennet, apesar do que possa ter ouvido sobre a minha falta de fortuna, posso 

prometer-lhe com segurança que Elizabeth não vai estar passando fome nas sebes se 

ela se casar comigo."

A senhora de Longbourn olhou de Darcy para o seu próprio marido.

"Sra. Bennet, eu vi todos os papéis que precisava ver, o Sr. Darcy não tem qualquer 

problema em sustentar a nossa Lizzy, embora talvez não no estilo ao qual ela está 

acostumada." Os olhos do Sr. Bennet brilhavam. Certamente ele estava se divertindo 

muito.

A Sra. Bennet ainda parecia cética, mas ela se recusava a ficar contra qualquer um 

que aparecesse na forma de um marido para uma de suas filhas. "Se vocês tem certeza 

de que Lizzy está satisfeita, então suponho que devo começar o planejamento. Três 

pratos seriam demasiado ostensivos para o pequeno almoço, o que acha, Sr. Darcy?"

"Não, Sra. Bennet, três pratos seria perfeito. E Sra. Bennet, eu quero que saiba que 

uma vez que sua filha estiver bem instalada, a senhora, seu marido e sua família serão 

bem-vindos em Pemberley  a qualquer momento.”

"Oh, obrigado por isso, Sr. Darcy." Ambos os senhores podiam ver as rodas girando 

na cabeça da Sra. Bennet quando ela se virou para sair, pronta para começar os planos 

de casamento de imediato. Depois que ela saiu, o Sr. Bennet riu gostosamente.

"Eu acredito que tem  um toque de malícia em você, Sr. Darcy. Percebe que ela está 

agora  mesmo  tentando  descobrir  qualquer  coisa  que  ela  já  ouviu  falar  sobre 

Pemberley?"

"Eu percebi que não havia necessidade de levá-la a apoplexia sobre mais de 20 mil 

por  ano,  pensei  que era melhor  ela  ouvir  os  rumores  da minha riqueza de outra 

pessoa; será muito mais palatável."

"Eu aposto que neste momento ela se sentando para escrever para sua irmã em 
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Londres, que vem de Derbyshire. Com alguma sorte eu estarei seguramente refugiado 

no meu estúdio quando ela receber a resposta detalhando sua propriedade e renda. 

Você poderá até ouvir as efusões dela em Netherfield se for um dia claro."

Lizzy entrou poucos momentos depois para encontrar os dois cavalheiros de bom 

humor. "Lizzy, minha querida, onde está sua mãe?"

"Ela  está  escrevendo para a tia  Gardiner  sobre  o noivado,  ela  insistiu  em ser  a 

primeira a escrever para ela. Eu incluí minha própria carta com a dela, por quê?"

"Nenhuma razão." Mas Lizzy ficou desconfiada quando o Sr. Darcy entregou uma 

nota de cinco libras a seu pai.

"Você estão apostando nas atividades da mamãe? Meu Deus, agora eu acho que 

estou casando com um jogador! E agora?" Os três riram juntos, enquanto o Sr. Bennet 

contava à Lizzy sobre como eles tranquilizaram a Sra. Bennet sobre o rendimento de 

Darcy.

Foram, na verdade, três dias mais tarde quando a carta da Sra. Gardiner chegou. 

Lizzy  e  Darcy  estavam andando em silêncio  amistoso  pelos  jardins  de  Longbourn, 

aproveitando o resto do bom clima de outono, quando ouviram claramente um grito 

alto seguido por "Dez mil por ano e uma grande propriedade em Derbyshire!" Mais 

exclamações se seguiram, incluindo frases como "dinheiro de mesada" "carruagens" 

"seda" "Neto de um Conde" e "quatro pratos, pelo menos."

"Acho que agora você vê porque eu estava tão relutante em abrir mão da liberdade 

da pobreza, Fitzwilliam." O rosto de Lizzy traiu seu constrangimento sobre as reações 

de sua mãe.

"Elizabeth, não posso escapar da minha posição na vida, nem eu gostaria. Eu sou 

extremamente  afortunado  por  ser  capaz  de  casar  por  amor,  quando  outros  não 

podem; e nunca me arrependerei de nada disso, não importa o que possa passar pelos 

lábios da sua mãe."

Ele  beijou  a  mão  que  estava  segurando,  e  eles  continuaram  andando  em 

contemplação até que Darcy falou novamente.

"Eu me pergunto às vezes o que poderia ter acontecido se toda Meryton estivesse 

clamando sobre a minha fortuna naquela noite na assembléia. Eu suspeito que eu não 

poderia ter estado em tão bom  humor, especialmente sob tais circunstâncias recentes 
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com Georgiana."

"Você teria estado justificado em qualquer mau humor, tenho certeza."

"Mas  você  nunca  teria  conhecido  a  minha  justificação.  Você  poderia  ter  me 

desprezado."

"Nunca, Fitzwilliam. Mas, você poderia ter me achado uma caçadora de fortunas."

"Ainda  mais  duvidoso."  Darcy  não  poderia  imaginar  jamais  tendo  um  mau 

pensamento de sua Elizabeth.

"Por outro lado, e se eu tivesse sabido da sua riqueza? Eu poderia ter pensado que o 

seu mau humor era um sinal de orgulho ou arrogância, certamente isso nunca passou 

pela minha cabeça quando você estava sem um tostão" Lizzy pensou por um momento 

antes de declarar tal reação  impossível. "Você não tem qualquer orgulho impróprio ou 

arrogância, tenho certeza de que sou uma boa juiza de caráter suficiente e que eu 

teria  visto  através  do  seu  pobre  humor  naquela  noite.  Estávamos  certamente 

destinados um ao outro, não importa a sua renda declarada."

"É incrível o que afeta as nossas impressões. Agora eu estou imensamente afetado 

pelo brilho nesses seus olhos azuis." Darcy curvou-se para colocar beijos nos pulsos de 

Lizzy, então moveu-se para os ombros e pescoço, continuando até que chegou em sua 

boca. Eles permaneceram assim até que ouviram os passos do Sr. Bennet no caminho 

de cascalho e o som de um pigarro. O casal virou-se para fazer o seu caminho para 

dentro, quando o Sr. Bennet os alcançou.

"Uma vez mais pela culatra, eu digo. Eu vi que a resposta da Sra. Gardiner chegou, 

devemos todos  enfrentar a Sra. Bennet juntos?"

"Lidere o caminho Sr. Bennet, eu acredito que há força nos números."

"Você escolheu bem, Lizzy, eu acho que vou gostar do seu marido tanto quanto do 

de  Jane."  Com  isso  os  três  entraram  na  cova  dos  leões,  também  chamado  de 

Longbourn.

Finis 

Link do texto original by AnnL:

http://www.dwiggie.com/derby/old_2007/annl.htm
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