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Elizabeth estava se sentindo descontente. Ela havia estado acordada a maior parte da noite com uma Jane doente, 
trazendo-a gentilmente de volta à saúde. Era agora meio da manhã, e ela tinha tentado tirar um cochilo, mas no quarto 
de hóspedes em Netherfield, ela não estava tendo sorte. Rolando na cama, ela soltou um suspiro frustrado, irritada que, 
apesar  de  estar  cansada,  ela  simplesmente  não  conseguia  adormecer.  Desistindo,  ela  se  levantou  e  se  vestiu 
rapidamente. Se ela não conseguia dormir, ela iria encontrar um livro no qual mergulhar.
Ela andou pelo corredor até a biblioteca, excepcionalmente irritada não só com si mesma, mas com  outra pessoa que 
podia ser culpada por sua insônia – o Sr Darcy. Frustrava-a imensamente que ele não deixava seus pensamentos. De 
alguma forma aquele homem arrogante estava preso em sua mente, e ela não sabia por quê. Ela estava inflexível em sua 
aversão pelo orgulhoso, arrogante, inteligente... Ela parou sua rota de pensamento, repreendendo-se por pensar em 
coisas positivas.
Ela desejava que ele  parasse de olhar para ela  tão frequentemente com desaprovação.  Ora,  se ele  olhasse daquela 
maneira para Miss Bingley, ela provavelmente iria confundir isso com admiração e ficaria extática, mas Elizabeth sabia 
melhor. O homem teve a ousadia de reprová-la, e a irritava que ela não podia tirá-lo de sua mente com a mesma 
facilidade com que ele pareceu ter feito com ela desde seu primeiro encontro. Ela simplesmente não podia levá-lo a 
deixar seus pensamentos, e ela não tinha idéia do porquê.
Ele era bonito, com certeza, com aqueles olhos escuros e penetrantes, que pareciam segui-la sobre a sala e enviavam 
uma onda de calor através de seu corpo, e aquele cabelo crespo macio que seus dedos imploravam em se afundar. Ela 
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parou  seus  pensamentos  ali,  envergonhada  de  sua  mente  traidora.  Ela  devia  se  concentrar  em  como  ele  era 
desagradável, mas, mesmo assim, ela ainda estava pensando nele.
Ela só não sabia porque ele dominava seus pensamentos, colocando seus nervos no limite e deixando-a se sentindo 
decididamente fora de equilíbrio. Havia algo nele que a deixava inundada com sentimentos irreconhecíveis cada vez 
que se encontravam, e isso a exasperava, deixando-a com raiva de sua mente e corpo por traí-la, quando ela estava 
determinada a ignorar e desprezar o próprio ato de ousar invadir seus pensamentos.
Ela estava tão aborrecida com sua incapacidade de adormecer graças aos pensamentos em Darcy, que ela descontou 
algumas de suas frustrações sobre a porta da biblioteca, empurrando-a aberta com força desnecessária. Ela entrou na 
biblioteca, e determinadamente percorreu as prateleiras, tentando desesperadamente se concentrar nos livros diante 
dela, e purgar sua mente de todos os pensamentos em Darcy. 
A força da porta da biblioteca está sendo aberto despertou Darcy abruptamente de seus devaneios agradáveis sobre a 
encantadora Miss Elizabeth Bennet. Ele estava sentado em um nicho da biblioteca em uma localização perfeita para 
que  ele  pudesse  ver  quem  entrava  na  biblioteca,  mas  eles  não  pudiam  vê-lo.  Isso  era  muito  útil  quando  se  está 
hospedado em uma casa com pessoas do tipo de Miss Bingley, pois ele poderia se esconder. Miss Bingley apenas uma 
vez colocou seus pés na biblioteca e procurou pela presença dele, não querendo entrar um cômodo tão chato, cheio de 
livros, se ele não estava lá para ser bajulado.
Graças à sua alcova, Darcy estava na posição perfeita para observar o objeto de seus sonhos, a bela Elizabeth Bennet, 
andando pela biblioteca parecendo um pouco irritada.  Ele  calmamente largou o livro  e levantou-se,  pensando em 
cumprimentá-la, mas algo na expressão no rosto dela o deteve. Em vez disso, ele observou os olhos dela vagarem pelas 
prateleiras.
Elizabeth procurou pelos livros, antes de perceber que, muito para sua frustração crescente, todos os melhores livros 
estavam na prateleira de cima. Ela rangeu os dentes. Isto tinha de ser culpa de Darcy! Apenas um homem de tão alta 
estatura - um bem musculoso  - ela balançou a cabeça quando os seus pensamentos mais uma vez voltaram para aquele 
homem irritante, pensaria em colocar os livros em uma prateleira tão alta. Isso pode ter feito mais fácil para ele alcançá-
los, mas significava que, mesmo se esticando na ponta dos pés, Elizabeth não era alta o suficiente para alcançá-los. 
Bem, ela não estava prestes a deixar o Sr. Darcy, de todas as pessoas, impedi-la de obter um livro que seria interessante 
o suficiente para empurrar o homem para longe de sua mente. Ela rapidamente espiou na porta, e não vendo ou 
ouvindo ninguém por perto, ela agarrou a estante e subiu.
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Com os  pés  na quarta prateleira,  ela  finalmente chegou ao nível  dos  livros desejados,  porém, ela  encontrou outro 
problema. Ela não conseguia decidir qual livro escolher. Ela tinha visto Darcy com três destes livros na noite anterior, 
em uma pilha ao lado de sua cadeira na sala de estar, e ela não queria pegar um desses, temerosa de que eles iriam 
lembrá-la de Darcy, em vez de distraí-la. Isso ainda deixava um número de outros livros. Ela mordeu o lábio enquanto 
estudava-os, antes de chegar a um livro que parecia decididamente fora de lugar com a linha de sonetos, poesias e peças 
teatrais. O livro não era obviamente de Darcy, a leitura do título, "Um Guia Completo para Ganhar um Marido Rico", 
mas ela suspeitava que conhecia a dona de tal livro. Ela sorriu um pouco, imaginando Darcy escondendo o livro em 
cima da prateleira mais alta para que Miss Bingley não fosse encontrá-lo e usá-lo contra ele. 
Ela vacilou entre dois dos outros livros, sem saber se alguns sonetos seriam mais agradáveis, ou se poderia ser mais fácil 
perder-se em um livro de leitura mais pesada, como a Utopia de More.
Darcy assistiu em considerável diversão e um pouco de receio enquanto Elizabeth subia na estante. Ele havia colocado 
seus livros favoritos na prateleira de cima para impedir Miss Bingley de fingir  lê-los em outro esforço irritante para 
atraí-lo.
Ele  também  tinha  colocado  lá  em  cima  um  livro  de  Miss  Bingley  que  ele  tinha  achado  -  um  guia  ridículo  que 
aconselhava mulheres sobre como capturar um marido. Ele incluía todo tipo de coisas, tais como tremular os olhos, 
bajulação consistente de atributos viris – se o cavalheiro possuía tais características ou não era de nenhum interesse - 
inclinar-se  para mostrar o  decote  generoso,  e  andar  sem rumo pela sala  em um esforço para mostrar um figura 
agradável – o que tinha reconhecidamente funcionado quando se tratava de Miss Elizabeth, mas não de Miss Bingley. 
Elizabeth finalmente fez sua escolha e estendeu o braço para pegá-lo, se esticando um pouco. Nesse momento, uma 
violenta rajada de vento, a chuva batendo forte, e o estrondo de um trovão pode ser ouvido quando uma tempestade 
irrompeu lá fora. Hertfordshire era conhecido por seu clima volátil nesta época do ano, mas o choque repentino e alto 
fez com que Elizabeth se soltasse das prateleiras. Darcy correu para a frente e pegou-a, deslizando e caindo ao chão 
enquanto a segurava protetoramente ao seu corpo.
Elizabeth mal sabia o que estava acontecendo quando ela caiu, dois livros caindo com ela. Ela  esperava atingir o chão 
duro, e ficou surpresa quando se sentiu capturada por dois braços deliciosamente fortes. Ela olhou para cima em seu 
abraço  apertado,  chocada  com  a  posição  em  que  ela  estava  com  o  próprio  homem  que  tinha  enfurecido-a  ao 
involuntariamente dominar seus pensamentos com tanta freqüência ultimamente.
No fundo de sua mente, ela percebeu como era muito bom sentir seus braços em volta dela, e como  o rosto dele era 
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ainda mais incrivelmente bonito visto de tão perto, com terna preocupação gravada em sua testa. Olhando para os seus 
profundos,  fascinantes  olhos,  de  repente  ela  percebeu  o  que  todos  os  sentimentos  confusos  que  ela  estava  tendo 
recentemente eram – atração.
Com uma mente própria, a mão dela delicadamente alcançou para empurrar para trás uma mecha do cabelo dele, os 
dedos  ardendo  quando  eles  tocaram  seu  rosto.  Os  olhos  dele  escureceram  e  ela  respirou  rápido  quando  eles  se 
concentraram nos lábios dela.  Lentamente,  ele inclinou-se, seus olhos e movimentos dando à ela um aviso de suas 
intenções, mas ela encontrou-se sem disposição de  afastar-se. Em vez disso, ela esperou impacientemente enquanto o 
rosto dele se aproximava, sentindo sua respiração contra seus lábios enquanto estes se separavam em prontidão, até 
que, em uma explosão de impaciência, Elizabeth fechou a distância entre eles, pressionando os lábios firmemente aos 
dele. Seus corpos inflamados, ambos corações batendo acelerados enquanto seus corpos se aproximavam cada vez mais. 
Suas  línguas  se  encontraram,  Elizabeth  dando  um  pequeno  gemido  involuntário  de  prazer  com  os  sentimentos 
maravilhosos que isso suscitou, consumindo-a em um céu de fogo.
Suas mãos encontraram seu caminho para o cabelo dele, que era ainda mais macio do que ela tinha imaginado. Os 
olhos de Darcy se fecharam em prazer enquanto ele a apertava mais, uma mão sobre as costas dela, pressionando-a 
perto, a outra em seu cabelo e acariciando as mechas macias enquanto seus grampos caíam. Nenhum deles percebeu os 
grampos caindo, tão perdido eles estavam em seu abraço caloroso.
Eles se separaram por um segundo, ofegantes, e Elizabeth correu os lábios ao longo da mandíbula forte dele, incapaz de 
se impedir de ceder ao seu desejo recente para devorá-lo. Ele gemeu de prazer antes de mergulhar a cabeça para 
recapturar os lábios dela com os dele.  Ela sorriu no beijo,  feliz  por ter  de volta  seus lábios  nos  dela,  movendo-se 
sensualmente e alimentando o fogo dentro dela. Uma de suas mãos permaneceu nos cabelos dele, enquanto a outra 
vagava no seu pescoço para sentir seu peito musculoso e firme antes de agarrar sua camisa para puxá-lo ainda mais 
próximo.  Darcy retornou seus  beijos ansiosamente,  o seu severo controle  completamente eliminado enquanto suas 
bocas se fundiam.
Eles finalmente se afastou, abrindo seus olhos para olharem em surpresa um para o outro, enquanto arfavam pelo ar 
que tinham achado bastante desnecessário apenas momentos antes. Espanto tomou conta deles sobre suas ações. Com 
o peito arfando com cada respiração, Elizabeth estava tendo dificuldade enquanto vacilava entre aflição pelo abraço 
deles, e divertindo-se com a sensação de ainda estar pressionada firmemente contra o corpo dele.
Darcy também estava atordoado. Ele esteve pensando em Elizabeth durante semanas, mas não tinha certeza se deveria 
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se aproximar dela e se oferecer para cortejá-la, ou fugir para Londres e deixá-la para trás. Parecia que seu coração havia 
decidido por ele, pois nada em sua vida jamais pareceu tão certo quanto ter Elizabeth em seus braços.
De repente ele percebeu que precisava falar com ela. Ele limpou a garganta desconfortavelmente quando os belos olhos 
dela encontraram com os seus mais uma vez. "Miss Elizabeth, sinto que devo pedir desculpas por essa, er, situação 
embaraçosa. Por favor, acredite que minha única intenção era apenas para impedi-la de se machucar na queda." Ele se 
moveu  desconfortavelmente,  mas  relaxou  quando ela  acenou com a  cabeça  timidamente.  "Tenho  admirado-a  por 
algumas semanas agora, e ao longo dos últimos dias, tenho vindo a considerar cortejá-la." Ele percebeu os olhos dela se 
arregalarem de surpresa, mas ele sabia que tinha de ir em frente. Todos os pensamentos de deixá-la se foram agora que 
ele havia sentido o êxtase de seus beijos. Ele sabia que tinha de tê-la como sua esposa. "Eu sei que esse pode não ser o 
melhor momento para perguntar,  mas você consideraria  permitir-me cortejá-la?" Ele  olhou para o rosto dela com 
esperança, quase perdendo-se novamente nos olhos que ele sempre achou tão encantadores.
Elizabeth ficou chocada com esta revelação. Todos aqueles olhares, e os seus debates animados, de repente, tomaram 
uma nova luz quando ela percebeu que ele tinha estado sutilmente admirando-a e flertando com ela. Sua mente vacilou 
enquanto ela tentava colocar de lado seus pensamentos anteriores de antipatia por ele - muitos dos quais ela agora 
percebia que eram infundados. No entanto, ainda confortavelmente envolta em seus braços, seu coração e corpo não 
queriam nada mais do que recomeçar suas atividades  agradáveis  de antes,  e  ela  não teve coragem de recusar-lhe 
quando sua antipatia era tão frívola e ele parecia tão sincero. A fachada normal dele havia caído com a paixão de seus 
beijos, e ela podia ver agora o nervoso, vulnerável homem sob esta fachada. No entanto, havia uma coisa que ela tinha 
que esclarecer. "Você disse que eu não era bonita o bastante para tentá-lo," ela acusou. 
Os olhos dele se arregalaram enquanto sua mente corria para lembrar essas palavras. Finalmente situando-as,  ele 
olhou para baixo com vergonha. "Eu sinto muito se minhas palavras impensadas a magoaram e lhe deram a impressão 
errada. O quanto eu estou desgostoso comigo mesmo por um dia ter proferido tal blasfêmia, pois você é a mulher mais 
linda que eu já vi." Seu olhar era tão ardente que fez o coração dela bater um pouco mais rápido. "Na verdade, eu não 
estava no melhor dos humores, e mal olhei na sua direção naquela noite." Elizabeth sorriu em perdão pela explicação 
dele, e todo seu descontentamento e desagrado anterior pelo homem de repente pareceram tão pequenos, pois tinham 
sido construídos a partir daquele comentário dele.
"Eu  temo  que  tenha  lhe  feito  um  desserviço,"  ela  admitiu  com  tristeza,  "porque  eu  julguei  todas  as  suas  ações 
subsequentes com base naquele comentário, e achei que você me achava desagradável. Eu estava determinada a não 
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gostar de você. "
Darcy parecia bastante abatido com esse pensamento, e Elizabeth de repente descobriu que não podia suportar vê-lo 
tão triste. "No entanto, hoje tem sido muito esclarecedor, e vou admitir que eu gostaria de conhecê-lo melhor sem ser 
preconceituosa contra você." Seu sorriso de gratidão encheu o coração dela, e ela se viu sorrindo brilhantemente para 
ele, seu coração se elevando com o pensamento de realmente conhecer este homem inteligente e bonito. Além disso, se 
ele a cortejasse, as chances eram altas de que ela poderia receber mais daqueles beijos deliciosos.
"Obrigado, Miss Elizabeth, eu me esforçarei para me comportar como um cavalheiro no futuro," ele prometeu. "Garanto 
que meus sentimentos por você me levaram a este lapso de auto-controle, e que eu nunca fiz tal coisa antes." Ele odiaria 
que ela pensasse nele como um cafajeste, e estava determinado, apesar do fascínio de seus beijos, a abster-se de fazê-lo 
novamente, até que eles estivessem pelo menos noivos.
Elizabeth sentiu-se decepcionada com as garantias dele. Ela tinha gostado de seus beijos e, embora soubesse que ele 
estava tentando fazer a coisa certa, ela não podia deixar de se sentir enganada ao aceitar uma corte com um homem 
que dava beijos deliciosos e ardentes, apenas para ser informada de que não haveria nenhum. 
Elizabeth  pensou  que  isso  iria  definir  um  mal  precedente  para  o  relacionamento  deles,  começar  com  ele 
propositadamente  abstendo-se  de  beijá-la.  "Então  eu  temo que  terei  que  declinar  afinal,  Sr.  Darcy,"  disse  ela  em 
seriedade debochada, sentindo-se um pouco culpada quanto o rosto dele caiu em desapontamento. "Parte da razão 
pela qual eu aceitei você foi com base naqueles beijos e na probabilidade de que eu iria receber mais," sua voz assumiu 
um tom de provocação, enquanto um sorriso substituía o olhar triste de Darcy.
"Minhas desculpas, Miss Elizabeth", ele murmurou. "Permita-me corrigir o meu erro." Ele baixou a cabeça  e reuniu 
seus lábios, deliciando-se com o prazer de seu abraço ardente. Eles mais uma vez perderam-se um no outro, Elizabeth 
tendo  o  pensamento  fugaz  que  ser  cortejada  e,  eventualmente  se  casar  com  o  Sr.  Darcy  poderia  ser  bastante 
maravilhoso, antes de perder-se no fogo que a consumia.
Eles foram forçados a parar apenas alguns momentos depois, enquanto os dois deram um olhar bastante insatisfeito 
para o livro em cima da coxa dela, uma coxa ela tinha estado tentando pressionar mais perto dele. Darcy soltou uma 
gargalhada ao ler o título, "Um Guia Completo para Ganhar um Marido Rico”, "Eu espero que tenha percebido que 
você não tem necessidade de tal livro, pois você me capturou completamente," ele lhe assegurou. 
Ela sorriu, seu coração de repente cheio com suas garantias, e ela podia se ver facilmente se apaixonando por ele. "Não, 
eu acredito que ele caiu com o livro que eu estava procurando quando eu caí," disse ela, indicando o outro livro que 
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tinha caído, um livro de sonetos.
"Que alívio.  Eu odiaria  que você experimentasse algumas das coisas  deste  livro,"  disse  ele  com desgosto  enquanto 
pegava o livro  e o jogou para o outro lado da sala, onde ele bateu na parede com um baque satisfatório.
"Não," os olhos de Elizabeth brilhavam em diversão, "creio ter encontrado uma maneira muito mais eficaz de captar a 
sua  atenção,"  e  com  isso,  ela  apertou  o  corpo  dela  mais  perto,  puxando  a  cabeça  dele  para  baixo  para  beijá-lo 
novamente. Darcy estava mais do que feliz em ser seu prisioneiro; seus braços envolvendo ainda mais apertado em 
torno dela enquanto fechava os olhos em êxtase e focando-se sobre a mulher a qual ele estava determinado, em tempo, 
tornar sua esposa. 
Um alegremente alheio Bingley entrou na biblioteca, onde ele sabia que seu amigo estava escondido. "Eu digo, Darcy, 
aquela  tempestante  não  foi  bastante  violenta  em sua chegada?"  Disse  ele  enquanto  entrava.  Ele  deu um suspiro 
atordoado quando encontrou seus hóspedes apanhados em um abraço ardente.
"D ... Darcy?" Ele gaguejou, não sendo bem capaz de acreditar em seus olhos. Bocas foram separadas e duas faces sem 
fôlego e  culpadas olharam para ele  com surpresa.  Bingley estava atônito.  Nunca em sua vida ele  teria  imaginado 
encontrar Darcy em uma posição comprometedora, e com uma de suas próprias hóspedes. Ele tinha certeza que se ele 
não estivesse tão atordoado pelas ações incomuns de seu amigo, pois Darcy sempre se certificava de evitar qualquer 
comportamento que pudesse levá-lo ao altar, ele ficaria furioso com Darcy por comprometer uma hóspede a quem ele 
deveria proteger . Por enquanto, porém, tudo o que podia fazer era ficar lá com a boca aberta de surpresa. 
Darcy  gentilmente  ajudou  Elizabeth  a  se  levantar,  ambos  tentando  se  endireitar,  embora  os  cabelos  soltos  e 
emaranhados de Elizabeth fossem um caso sem solução. Elizabeth podia sentir um rubor envergonhado cobrindo seu 
rosto enquanto Bingley continuava a olhar para eles, e ela esperava desesperadamente que um buraco se abrisse sob 
seus pés e os engolisse.
"Bingley!" Darcy correu uma mão pelo cabelo desgrenhado. Bingley nunca tinha visto Darcy se parecer mais com uma 
criança castigada pego roubando biscoitos extras antes de deitar. "Temo que você acabou de nos pegar celebrando o 
consentimento de Miss Elizabeth  para eu cortejá-la," admitiu com um sorriso acanhado. 
De todas as coisas em que Darcy tinha sido o primeiro ao longo dos anos; esgrima, equitação,  notas na universidade, 
Bingley sempre tinha pensado que ele iria bater Darcy no casamento, pois o homem nunca havia mostrado qualquer 
interesse em se casar antes. Agora, parecia que Darcy estava prestes a vencê-lo nisso também, pois uma proposta de 
corte de Darcy era apenas um trampolim para noivado e casamento. Bingley ainda estava um pouco perdido para 
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palavras em seu espanto diante do rumo dos acontecimentos.  "Meus parabéns,  Darcy,  Miss Elizabeth."  Seus olhos 
estavam descontroladamente olhando de um para o outro, tentando dar sentido à notícia chocante, até que seus olhos 
pararam no braço de Darcy, um abraço que ainda estava em torno da cintura de Elizabeth. "Entretanto," continuou ele, 
"eu  espero  que  vocês  entendam  que  suas  ações  foram  altamente  inapropriadas."  Ambos  pareciam  devidamente 
castigados. "Miss Elizabeth, você está sob meus cuidados durante a sua estadia aqui, e eu não posso pegar vocês dois 
desse jeito de novo." Ele fixou Darcy com seu olhar severo.
"Eu entendo, Charles. Tenha certeza de que isso não vai acontecer novamente," Darcy garantiu à ele.
"Certo então," Bingley pareceu animar-se agora que ele tinha feito seu ponto, "talvez você pudesse vir até o meu estúdio 
e me ajudar a resolver toda a papelada, Darcy. Tenho certeza de que Miss Elizabeth gostaria de verificar a irmã dela." 
Darcy concordou com a cabeça quando Bingley deixou a biblioteca. 
Elizabeth  se  voltou  para  ele.  "Você  prometeu à  ele  que  não  iria  me beijar?"  Ela  reclamou.  Parecia  que  ela  estava 
condenada a contínuas garantias de que ela não iria receber mais beijos.
Darcy sorriu maliciosamente. "Eu não prometi tal coisa." Ela abriu a boca para protestar, mas ele a interrompeu. "Eu 
disse que ele não iria nos pegar," e com isso, ele a apertou mais e beijou-a novamente, amando como ela se derreteu em 
seus braços.
Infelizmente, seu beijo teve que ser cortado por medo que Bingley voltasse para encontrá-los, mas eles se separaram 
com sorrisos felizes quando Elizabeth foi ver a Jane e partilhar a sua notícia maravilhosa, e Darcy dirigiu-se ao estúdio.
Durant o resto da estadia das irmãs Bennet em Netherfield, Bingley tornou difícil para Elizabeth e Darcy encontrarem 
tempo juntos,  determinado a  compensar  seu lapso  no  início.  No  entanto,  Darcy  e  Elizabeth  eram ambos  de  tais 
disposições inteligentes e criativas, que eles conseguiram roubar alguns momentos juntos todos os dias, muito do qual 
foi gasto em seu novo passatempo favorito de beijar - uma atividade viciante, de fato. Eles também passaram tempo 
conhecendo um ao outro, o que só serviu para fazê-los se apaixonarem ainda mais quando eles perceberam que suas 
personalidades eram infinitamente compatíveis com a do outro. Isso não significava que os debates tivessem terminado, 
pois  Darcy  adorava  discutir  com  Elizabeth,  amando  o  brilho  de  fogo  que  os  olhos  dela  possuíam  enquanto  ela 
argumentava veementemente um ponto.
No mesmo dia que Elizabeth e Jane retornaram a Longbourn, Darcy apresentou-se ao Sr. Bennet e obteve permissão 
oficial para cortejar Miss Elizabeth, o que lhe valeu uma infinidade de elogios e bajulação na forma da Sra. Bennet, o 
que ele suportou de bom humor. Se o Sr. Bennet suspeitava que algo incomum tinha ocorrido em Netherfield, ele não ia 
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comentar sobre isso, pois Darcy era muito jovem e apto para desafiá-lo, e insultar um homem de tal riqueza e status 
não faria bem algum. Afinal, o Sr. Bennet preferia viver em um estado de ignorância feliz quando se tratava de suas 
filhas.
A chegada do  Sr.  Collins  derrubou o  humor um pouco,  mas o  homem foi  logo  dado a  entender  que  tanto Miss 
Elizabeth e Miss Jane Bennet estavam fora do alcance, pois Bingley tinha seguido o exemplo de seu amigo e começou a 
cortejar Jane. O pároco então voltou sua atenção para Mary, que estava encantada por finalmente receber atenção, não 
importando a fonte dela.
Pelo  tempo  que  Wickham  chegou,  toda  a  vizinhança  tinha  mudado  sua  opinião  sobre  Darcy,  e  Wickham  não 
encontrou simpatia por suas histórias, decidindo que uma transferência para a milícia em outra área era uma idéia 
sábia.
A paixão mútua e amor ardente de Darcy e Elizabeth fizeram as semanas antes do casamento uma luta, já que eles 
desejavam mais do que beijos roubados, então eles ficaram rapidamente noivos e casaram em uma cerimônia dupla 
com Jane e Bingley, antes do Natal, para a alegria da Sra. Bennet.
Nos  próximos  anos,  quando um hóspede  ocasional  perguntava  porque os  melhores  livros  em Pemberley  estavam 
localizados nas prateleiras mais altas, Darcy e Elizabeth apenas sorriam secretamente. Sua filha mais velha, seguindo os 
passos de sua mãe, subiu as prateleiras muitas vezes quando criança, e quando ela tinha quinze anos, encontrou um 
livro  surpreendente,  que  ela  levou para  sua  mãe.  Elizabeth  riu  quando viu  o  livro,  a  mesma cópia  de  'Um Guia 
Completo para Ganhar um Marido Rico," que Darcy tinha trazido para Pemberley como um lembrete do dia que sua 
vida mudou para melhor, e a data dos primeiros beijos deles. Depois de tranquilizar a filha que ela não queria que ela 
tentasse qualquer coisa que o livro recomendava, ela se resignou a contar à filha do fatídico dia, quando ela caiu da 
estante e foi capturada perfeitamente pelo arrojado Darcy.

Fim.
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