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Unbreak my heart… ('Des-quebre' meu coração)

Say you’ll love me again…(Diga que você me amará novamente)

Lizzy  Bennet  sufocou  os  sentimentos  que  ameaçavam  dominá-la  e  com  os  olhos 

desviados para o chão, ela saiu do salão de eventos rapidamente, não querendo parar e 

falar  com  ninguém.  Ela  precisava  ficar  longe  de  toda  a  música  e  jovialidade...  ela 

precisava de tempo sozinha para colocar as emoções de volta sob controle.

Undo this hurt that you caused (Desfaça esse mal que você causou)

when you walked out the door ( quando você saiu pela porta)

and walked out of my life…(e saiu da minha vida …)

Un-cry these tears ( 'Des-chore' essas lágrimas)

I cried so many nights… (que eu chorei tantas noites...)

Unbreak my heart… my heart. ('Des-quebre' meu coração... meu coração.)

Ela saiu da entrada do clube de campo Rosings, quase correndo em um esforço para 

escapar da música e das palavras da canção comovente, Unbreak my Heart que a banda 

estava tocando. Mas o vestido longo de dama de honra e o salto alto que ela usava a 

impediam de alçar vôo como ela teria desejado. Em vez disso ela caminhou rapidamente 

em todo o lado da imponente mansão até chegar ao terraço, a noite abafada e pesada com 

a promessa de uma tempestade de verão. Ela desacelerou seu ritmo, levantando a cabeça e 

respirando  profundamente  o  perfume  de  rosas  e  lavanda  que  pairava  no  ar  ainda,  o 

sentimento de pânico que quase a esmagou mais cedo desaparecendo lentamente, agora 

que ela estava fora do alcance da voz da canção que sempre a fazia lembrar dele.

Não que a música ou sua letra realmente tivessem algum significado especial para ela. 

Era apenas uma canção que ela tinha ouvido no rádio depois que ela finalmente percebeu 

que ele não ia voltar, e que ela tinha cometido um erro terrível em rejeitar a declaração de 

amor dele. Mas aí já era tarde demais, e ela nunca teve a oportunidade de reparar o erro. 

Ele não tinha se aventurado de volta para Hertfordshire para ficar em Netherfield, o retiro 

de fim de semana de Charles desde então, embora Jane lhe disse que ele e Charles se 



encontravam regularmente em Londres.

Ela  tinha  sido  deixada  com o  coração  partido  inteiramente  por  sua  própria  culpa, 

juntamente com lembranças tristes do que poderia ter sido. Os profundos olhos azuis dele 

muitas vezes invadiam seus sonhos, juntamente com sua voz grave e aveludada e seu 

rosto lindo. Mas eles eram sempre fugazes e inconsistentes - até hoje, quando ela o tinha 

visto pela primeira vez em quase um ano.

Will Darcy - ele não tinha mudado nenhum pouco - ele ainda estava tão lindo como 

nunca, seus um metro e noventa de altura superando-a enquanto ela estava ao lado dele - 

ambos sorrindo respeitosamente para o fotógrafo enquanto ele gravava o dia alegre em 

que sua irmã Jane se casou com seu amigo Charles. Ele tinha, obviamente, se sentido tão 

estranho quanto ela durante a cerimônia de casamento; ela olhou para ele várias vezes, 

apenas para evitar seus olhos com embaraço quando encontravam com os dele. Ela notou 

que ele tinha feito um enorme esforço para evitar tocar seu corpo contra o dela, enquanto 

as fotos estavam sendo tiradas. E quando - como padrinho - ele tinha sido obrigado a 

dançar  a  valsa  de  abertura  com  ela  -  a  dama  de  honra  principal  -  ele  segurou-a 

firmemente, com a mão só descansando levemente na parte de baixo das costas, a outra 

mão segurando a dela em um aperto firme. Ela desejava sentir a carícia do polegar dele na 

palma da sua mão, mas não era para ser, e assim eles dançaram a valsa inteira sem dizer 

uma palavra um ao outro, os olhos fixos dela nas lapelas do casaco dele, enquanto ele 

mantinha a cabeça ereta e a guiava em volta do salão com precisão. No final da dança ele 

soltou sua mão e olhou para ela atentamente antes de acenar com a cabeça brevemente e 

ir embora. Ela queria dizer tanta coisa para ele,  agradecê-lo por salvar sua irmã mais 

nova, Lydia, das garras do Lothario infame, George Wickham - agradecê-lo por reunir 

Charles e Jane. Acima de tudo ela queria admitir para ele que ela tinha estado errada em 

seu julgamento dele;  ele não era orgulhoso e altivo de modo algum, apenas tímido e 

reservado, mas ela tinha sido hipnotizada pelos seus olhos azuis. E no momento em que 

ela tinha vindo a seus sentidos ele se virou e foi embora e ela não disse nada. 

Ela vagou sem rumo pelo jardim de rosas, pequenas luzes uniformemente espaçadas ao 

longo dos caminhos iluminando seu caminho, apesar de o céu estar escuro, com nuvens 

pesadas.  Ela  silenciosamente  passou  por  um  casal  de  convidados  do  casamento, 

alegremente  inconscientes  de  sua  presença  enquanto  eles  se  beijavam  sob  um 

caramanchão de rosas, seus braços entrelaçados uns sobre os outros. Como ela desejava 

que ela pudesse ser segurada nos braços dele. De tê-lo beijando-a apaixonadamente, e 

acariciar o corpo dela com os dedos longos, enquanto ela corria os dedos pelos cabelos 

finos e escuros dele. Ela estremeceu com o desejo e envolvendo seus braços em torno de 

si,  caminhou do jardim de rosas para os gramados bem cuidados e finalmente para o 

templo iluminado que ficava à beira do lago a uma curta distância.

O Templo de Apolo era o nome, ela se lembrava. Ela tinha visto uma fotografia do 

impressionante edifício circular de pedra em uma brochura brilhante do clube que Jane 

tinha obtido de Rosings quando ela e Charles estavam tentando decidir onde realizar seu 



casamento. O folheto tinha sugerido o templo como um local romântico, onde votos de 

casamento poderiam ser trocados, mas Jane vetou essa idéia, não confiando nos caprichos 

do clima de verão Inglês e preferindo uma cerimônia indoor.

A chuva começou a cair levemente enquanto Lizzy fazia seu caminho em direção ao 

Templo. Ela ouviu os amantes do jardim de rosas rindo e correndo para se esconderem 

das gotículas quentes que aumentavam de intensidade a cada passo que ela dava.  Ela 

deveria voltar  e correr  para  o abrigo também, ela  pensou brevemente,  mas continuou 

adiante, relutante em voltar para as luzes brilhantes e a alegria da recepção do casamento. 

Um trovão ecoou em todo o vale, a chuva caindo mais e mais rápido e ela pegou suas 

saias, e com seus saltos enterrando no chão úmido ela correu o mais rápido que pôde, 

através da ponte de pedra e até a inclinação gramado, a chuva escorrendo de seu cabelo 

em  seus  olhos.  Eventualmente  atingindo  o  abrigo  do  templo  apressou-se  a  subir  os 

degraus de pedra que corriam ao redor da circunferência do edifício, antes de finalmente 

chegar ao santuário fora da chuva que caía em folhas das nuvens pesadas.

Ela  balançou a bainha de seu vestido,  enxugando pingos de chuva de seu rosto,  e 

ofegando  enquanto  ela  recuperava  o  fôlego.  Ela  olhou  em volta,  absorvendo  em seu 

entorno. A luz do holofote brilhava fracamente através da entrada aberta e as janelas altas, 

lançando sombras sobre as paredes que estavam nuas, exceto para nichos vazios na altura 

da cintura espaçados regularmente em torno da circunferência. Ela estava encharcada, ela 

percebeu, o vestido de dama de honra de um azul profundo com a sua delicada camada de 

tecido de organza prata grudada em seu corpo. A umidade do tecido, juntamente com uma 

queda brusca na temperatura a fez estremecer, os mamilos destacando-se por baixo do 

corpete do vestido.

"Lizzy ... você está bem?"

Ela jogou a cabeça para cima de sua inspeção no vestido, para vê-lo de pé na entrada 

do  templo,  seu  cabelo  agarrado  à  testa,  a  chuva  escorrendo  de  seu  nariz,  mas  ainda 

parecendo devastadoramente bonito em seu terno Armani, a gravata solta e o botão de 

cima de sua camisa branca aberto. As bochechas dela coraram de vergonha. O que ele 

devia  pensar  dela  ali  parecendo  um  rato  afogado,  sua  saia  seis  centímetros  de 

profundidade na lama.

"O que você está fazendo aqui, Will?" Perguntou ela na defensiva. "Você me seguiu?"

"Você parecia angustiada. Eu queria ter certeza de que não havia nada errado."

"Por  que  isso  importa  para  você?"  Respondeu  ela,  levantando  o  queixo,  os  olhos 

piscando com raiva. Ela não podia deixá-lo ver que a sua presença no casamento tinha 

afetado-a tão profundamente. 

Um relâmpago iluminou o templo, seguido por um estrondo de trovão que ecoou em 

torno deles. Ele deu um passo hesitante na direção dela, um olhar nervoso no rosto.

"Lizzy  ...  eu  poderia  ter  ficado  longe  – dito  à  Charles  que  eu  não  poderia  ser 

padrinho dele - mas eu não podia fazer isso. Então eu vim para Rosings te ver... eu tinha 

que te ver."



Ela abraçou-se defensivamente quando ele se aproximou ainda mais em sua direção. 

"Por que você iria quer me ver .. eu não sou nada para você."

Ele desviou os olhos rapidamente, os lábios firmemente juntos em frustração antes de 

voltar para fixá-la com seus olhos azuis. "Lizzy... eu te amo... Eu te disse no ano passado. 

Eu sei que você não retorna meus sentimentos, mas isso não significa que eu posso apenas 

mudar os meus. Deus sabe que eu tentei muito esquecer você desde que você me disse, 

em termos inequívocos que eu era o último homem no mundo que você jamais poderia  

ser convencida a se casar. Mas não importa o quanto eu tentasse eu não conseguia tirar 

você da minha mente e eu não podia decepcionar o meu melhor amigo quando ele me 

pediu para ser padrinho dele, mesmo que eu soubesse que nós seríamos colocados juntos e 

quão difícil seria para mim vê-la novamente. "

"Difícil para você? Como você acha que foi para mim? Eu deveria ter ficado ansiosa 

por este dia... minha irmã finalmente se casando com o homem que ela ama, apesar de 

suas  melhores  intenções  para  mantê-los  separados.  Mas  ao  invés  disso  eu  temia  sua 

chegada, sabendo que eu estaria ao seu lado, dançando com você, olhando para você... o 

homem que eu havia rejeitado todos esses meses atrás. O homem que invade meus sonhos 

todas as noites, o homem que eu não posso tirar da minha mente, o homem pelo qual parti 

meu  coração."  Ela  olhou  para  ele,  seus  rostos  separados  por  alguns  centímetros,  os 

punhos cerrados ao seu lado, sua respiração rápida e pesada.

"O que você quer dizer... o homem que invade seus sonhos todas as noites - o homem 

que partiu seu coração?" ele perguntou, sua voz calma mas exigente.

"Você...  você interrompe meu descanso todas as noites com o seus malditos lindos 

olhos azuis  olhando para mim, sua maldita voz sexy aveludada falando aquelas palavras 

que ficarão para sempre gravadas no meu cérebro... Perdoe-me Lizzy por tomar tanto do  

seu tempo. Seu maldito corpo sexy se virando e se afastando de mim."

"Deus...  você  pode  ser  tão  francamente  irritante  às  vezes,  Lizzy..."  Seus  olhos 

brilhavam com raiva. "O que você esperava que eu dissesse e fizesse depois do fora que 

você me deu naquele dia?"

"Você poderia ter me agarrado, me beijado e depois começado a ir embora... eu estaria 

nas suas mãos depois disso, eu tenho certeza," disse ela, um sorriso aparecendo em seu 

rosto  quando  ela  percebeu  a  insanidade  completa  da  situação  deles.  Eles  estavam 

discutindo porque ainda se amavam!

Ele olhou para o rosto dela, o sorriso se espalhando em seus lábios enquanto sua raiva 

desaparecia, os cantos de seus olhos se enrugando em diversão com as palavras dela. "Nas 

minhas mãos hein? Melhor dar uma tentada então."

Ele  ergueu  as  mãos  ao  rosto  dela,  segurando  o  rosto  em  sua  palma  das  mãos  e 

inclinando a cabeça a curta distância até os lábios separados, sem fôlego dela, tocando e 

saboreando-os levemente, antes de se afastar para olhar para ela. "Hmmm... ainda não... 

melhor dar outra tentada."

Ela sorriu novamente enquanto os lábios dele desceram para os dela mais uma vez, 



desta vez cobrindo os dela em um beijo profundo, sua língua explorando o calor suave 

além de seus lábios enquanto seus braços moveram-se para envolvê-la com firmeza em 

um abraço apertado e ela deslizou os dela em torno da cintura dele.

Por vários minutos eles se beijaram apaixonadamente, nenhum deles querendo quebrar 

a ligação, nenhum deles acreditando que eles estavam finalmente onde deveriam estar... 

juntos nos braços um do outro.

As mãos dele desceram para tocar as nádegas dela,  puxando-a contra a sua ereção 

crescente. Ela gemeu de prazer, os mamilos endurecidos pressionados firmemente contra 

seu peito sólido. Ela sentiu os dedos dele puxando o tecido de seu vestido em suas mãos, 

levantando a barra até que ela podia sentir o ar úmido da noite flutuando em torno de suas 

coxas. Ela segurou-se firmemente a ele, perdendo-se no prazer que a boca e as mãos dele 

estavam dando a ela.

"Nas minhas mãos então?" Ele finalmente perguntou, depois que eles relutantemente 

terminaram o beijo antes que desabassem por falta de oxigênio.

"Completa e absolutamente," ela suspirou.

"Bom," ele riu suavemente, em seguida, olhando ao redor do interior do templo, ele 

levantou-a e levou-a para um dos nichos na parede, sentando-a na beirada para que seus 

rostos  estivessem no mesmo nível.  Um relâmpago brevemente  iluminou o interior  do 

templo quando ele  a beijou novamente,  com as mãos puxando-a próxima à borda da 

pedra.

"Lizzy... você é tão linda... Eu te amo tanto," ele murmurou, seus olhos azuis olhando 

para os dela.

"Eu também te amo," ela sussurrou. Com as pernas de cada lado dele, ela podia sentir 

sua ereção sólida pressionando contra o seu ápice. Os dedos dela puxaram a gravata em 

torno do pescoço e soltaram os botões de sua camisa, sua palma descansando contra as 

planícies rígidas do peito dele.

Ele gemeu ao toque, seus dedos esfregando contra o contorno dos mamilos dela, antes 

que ele a puxasse para a frente e olhando por cima do ombro dela, abriu o zíper de seu 

vestido, liberando seus braços e puxando o corpete até a cintura. Os dedos voltaram para 

o sutiã, soltando-o para liberar seus firmes seios de seus limites, em seguida, inclinando a 

cabeça para baixo, ele sugou os botões duros, um de cada vez. 

Ela estava no céu, uma aflição urgente se espalhando por ela, que ela sabia que só ele 

poderia satisfazer. "Por favor, Will," ela gemeu. "Faça amor comigo.”

Puxando sua cabeça dos suculentos  mamilos  rosados,  ele  voltou o olhar  dela  com 

desejo escuro em seus olhos, puxando a calcinha dela para baixo dos quadris, seus dedos 

acariciando brevemente a carne nua entre as coxas, antes de deslizar até a sua umidade 

quente e acariciá-la com o polegar.

Ela se contorceu com a sensação gloriosa, suas mãos encontrando seu caminho para o 

cós das calças dele, abrindo-as rapidamente e deslizando uma mão dentro da cueca para 

explorar seu comprimento impressionante. Puxando as cuecas para baixo, ela acariciou 



sua carne endurecida, orientando-o para sua entrada pulsante.

Ele gemeu, assumindo o controle, e mergulhando profundamente dentro dela, com as 

mãos sob as nádegas puxando-a firmemente contra sua virilha.

Ela soltou um longo suspiro, a aflição viciante crescendo dentro dela a cada estocada 

sólida. Ela envolveu suas pernas ao redor da cintura dele e entregou-se a uma liberação 

pulsante. Juntos, eles tomaram prazer no corpo um do outro, seus gritos de êxtase no 

clímax abafados por uma  sobrecarga de trovão, enquanto a chuva de verão continuava a 

cair. O gemido de satisfação de Will  misturando-se com os gritos dela quando ele se 

juntou a ela na feliz liberação, derramando-se em suas mornas profundezas apertadas com 

um tremor convulsivo.

Ele  segurou-a  firmemente,  a  testa  encostada  na  dela  enquanto  eles  lentamente  se 

recuperavam de  seus  esforços  agradáveis.  "Casa  comigo,  Lizzy?"  Disse  ele  com voz 

rouca. "Eu nunca mais quero ficar separado de você."

"Nem eu," ela suspirou feliz. 

Felizmente não choveu no dia em que Will e Lizzy trocaram seus votos de casamento 

nos degraus do templo de Apolo. Os únicos trovões e relâmpagos vistos no céu naquela 

noite foram os flashes e os estrondos de fogos de artifício para comemorar sua união feliz.

Fim 
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