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Capítulo 1

22 de dezembro

Elizabeth tentou relaxar enquanto a carruagem deixava Netherfield. Algo não parecia 
certo  sobre este  convite  de  Natal  para  Pemberley,  mas ela  não podia  exprimir  suas 
preocupações em voz alta para Jane e Charles. Como recém-casados, eles viam o mundo 
inteiro através de seus olhos felizes e estavam muito ansiosos para aceitar o que eles 
viram como um ramo de oliveira do Sr. Darcy. "Um negócio inesperado" tinha impedido 
o Sr. Darcy de servir como padrinho de Bingley em seu casamento em Outubro.

Elizabeth suspirou baixinho e olhou através da carruagem para Jane e Charles. "Qual 
é  o  pior  destino",  ela  pensou,  "estar  em  casa  com  a  mamãe ou  enfrentando uma 
viagem  para Pemberley com duas pessoas  que não têm mais  necessidade de um 
acompanhante?" Por mais envergonhada que Elizabeth ficava ao ver Charles entrelaçar 
os dedos nos cachos de cabelo de Jane que escaparam ao longo da nuca, ela decidiu que 
era melhor ficar presa em uma carruagem com dois pombinhos do que em casa com a 
Sra. Bennet. Elizabeth sentiu o rosto corar quando ela pensou em sua irmã e Charles 
como marido e mulher.  A descrição detalhada de Jane da vida de casada era muito 
longe da aula vaga de sua mãe sobre os deveres de esposa e tinha apenas servido para 
reforçar o desejo de Elizabeth de se casar por amor.

Elizabeth  ficou  surpresa  quando  Jane  disse-lhe  que  o  convite  para  o  Natal  em 
Pemberley tinha vindo de Miss Darcy. Ela não podia imaginar a menina tímida estando 
confortável  em seu papel  como anfitriã,  especialmente no Natal.  Era mais provável, 
Elizabeth  supôs,  que  o  Sr.  Darcy  -  sofrendo  de  um  caso  agudo  de  retrospectiva  e 
esperando a  fazer  reparações  a  Charles  em  pessoa   -  estava  realmente  por  trás  do 
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convite.

Sr. Darcy. Quando uma imagem de Darcy encheu sua mente, Elizabeth lamentou sua 
decisão.  Oh, por que não fiquei em casa com os nervos da mamãe? O que eu estava 
pensando  quando  aceitei  este  convite?  Enquanto  os  marcos  na  estrada  passavam, 
Elizabeth enfrentou a realidade que ela ignorou por meses: ela logo estaria cara a cara 
com Darcy, pela primeira vez desde que recusou a sua proposta na última Páscoa em 
Hunsford. 

Não que isso quase não tivesse acontecido em julho. Meras 24 horas separaram ela e 
Darcy então. Sua tia e tio Gardiner haviam sido informados que o mestre de Pemberley 
estava fora, permitindo que Elizabeth consentisse com uma visita sem a perspectiva de 
um encontro desconfortável. Sua visita na casa e jardins foi preenchida com os elogios a 
Darcy  como  um  irmão  amoroso  e  patrão  atencioso.  A  visita  terminou  na  galeria 
enquanto Elizabeth estava parada embaixo do retrato de Fitzwilliam Darcy. Mesmo em 
uma pintura, os familiares olhos castanhos pareciam capazes de paralizá-la e manter 
seu olhar. Elizabeth ficou por muito tempo olhando para imagem de Darcy; incapaz de 
compreender por que ele evocava emoções tão poderosas dentro dela. Ali,  sob a sua 
imagem, Elizabeth poderia finalmente avaliar as palavras da proposta de casamento de 
Darcy. Desta vez, em vez de ouvir a avaliação brusca das conexões inferiores de sua 
família reverberarem em sua mente, ela só conseguia lembrar da voz profunda de Darcy 
dizendo a ela o quanto ele a admirava e amava.

A carruagem balançou quando uma roda passou por um buraco pequeno na estrada 
congelada, sacudindo Elizabeth de suas lembranças. Com um sobressalto, ela percebeu 
que Jane estava falando com ela.

"Elizabeth. Gostaria de algo para comer da cesta? Eu estou com um pouco de fome 
por algo doce. "

Elizabeth sorriu agradecida e tomou o pequeno biscoito da mão de sua irmã. "Estes 
são bons, Jane. Eles me colocarão no clima da temporada. "

Elizabeth virou o rosto para a pequena janela da carruagem e longe de Jane, seus 
pensamentos voltando para Darcy. Como vou conseguir passar um mês na casa dele?  
Se ele não suportou ficar comigo por uma tarde no casamento de Jane, ele certamente  
não me quer em sua casa para uma visita prolongada. 

Tirando as migalhas do colo com a mão enluvada, ela prometeu a si mesma que, após 
esta visita e com o início de um Ano Novo, ela iria banir pensamentos do Sr. Darcy de 
sua mente. Elizabeth suspirou de novo, desta vez em frustração. Ela sabia que não podia 
mais impedir os pensamentos de Darcy de entrarem em sua mente do que ela poderia 
impedir o sol de se levantar no Leste. Ela não podia esquecer, sobretudo tendo em conta 
a maneira de seu último encontro. A mente de Elizabeth percorreu seu inventário do 
caráter de Darcy e, como sempre, constatou que grande parte da personalidade dele 
parecia estar sob regulação cuidadosa. Ela tentou se lembrar se ela já tinha visto  Darcy 
rir. Sua mente percorreu todos os seus momentos juntos e não podia agarrar-se a uma 
única instância em que Darcy riu. Ela teve um vislumbre de sua sagacidade quando ele 
corajosamente  afirmou  estar  admirando  as  figuras  dela  e  de  Miss  Bingley  em 
Netherfield. Mas, infelizmente, aquele humor nunca ressurgiu. Ainda bem, pensou ela, 
pois eu nunca poderia amar um homem sem senso de humor.
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23 de dezembro

Quando  a  carruagem  parou  na  entrada  de  Pemberley,  Elizabeth  endireitou  os 
ombros, se preparando para o encontro inevitável. Ela sabia que Bingley estava nervoso 
também.  Sua  usual  personalidade  falante  tinha  se  tornado  quieta  quando  se 
aproximaram de Derbyshire.

Elizabeth  pensou  sobre  o  pedido  de  desculpas  de  Darcy  para  Bingley  sobre  sua 
interferência com Jane. Elizabeth sabia o suficiente do caráter de Bingley para saber 
que  ele  teria  preferido  que  a  mensagem tivesse  sido  transmitida  em pessoa,  e  não 
entregue pelo correio.  Ela  revirou os  olhos com o pensamento do uso frequente de 
cartas por Darcy. Este homem é incapaz de expressar remorso em pessoa? 

A carta que Darcy deu a ela em Rosings alterou as opiniões de Elizabeth sobre ele, 
especialmente aquelas sobre seu relacionamento com o Sr. Wickham. Depois de voltar 
para casa, Elizabeth usou seus conhecimentos recém-adquiridos do verdadeiro caráter 
de Wickham para evitar que sua irmã Lydia viajasse para Brighton. Ela fez seu caso com 
o pai e quando ele pareceu ceder sob os lamentos prolongados de Lydia, ela trouxe  Jane 
para ecoar sua história. O Sr. Bennet se viu tendo que escolher entre a decepção de 
Lydia  ou enfrentar um verão da desaprovação combinada de  Elizabeth e Jane.  Ele 
escolheu a primeira.

Agora, enquanto Bingley a ajudava a descer da carruagem, Elizabeth ficou surpresa ao 
ver apenas Miss Darcy para cumprimentá-los. "O Sr. Darcy está em casa?" Perguntou 
ela.

Georgiana  rapidamente  olhou  para  os  pés.  Quando  ela  voltou  seu  olhar  para 
Elizabeth, ela havia recuperado a compostura e disse educadamente: "Ele está em uma 
viagem de negócios. Esperamos ele em casa para o Natal."

Elizabeth queria tirar seu pedido de desculpas por seu comportamento em Hunsford 
fora  do  caminho  o  mais  rapidamente  possível.  Onde  ele  poderia  ter  ido  em 23  de 
dezembro?

Georgiana andou atrás dos convidados e rangeu os dentes. Ela não esperava ter que 
explicar a ausência de seu irmão até o jantar. Ela percebeu que havia subestimado a 
maneira  curiosa  de  Elizabeth.  Talvez  tenha  sido  uma  das  qualidades  que  tinha 
encantado seu irmão. Certificando-se de que seus hóspedes estavam indo para cima 
com a Sra. Reynolds, Georgiana parou no corredor antes de entrar no escritório de seu 
irmão. Parecia como sempre: pilhas bem arrumadas de papéis, livros de contabilidade e 
alguns  romances  sobre  a  mesa.  Um  fogo  ardia  na  lareira.  Ela  tomou  um  rápido 
inventário mental: O globo e os mapas, o retrato de seu pai, os colecionáveis favoritos 
de Fitzwilliam de suas viagens e negócios: todos estavam no lugar. A única coisa que 
faltava era seu irmão.

Georgiana tinha amadurecido da menina volúvel  para  uma jovem mulher  no ano 
passado.  Apesar  de  ter  apenas 16  anos,  ela  havia  tirado suas  próprias  conclusões  a 
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respeito do porque ela estava tão disposto a fugir com Wickham. Uma delas era que os 
modos descontraídos dele eram tão diferentes da  formalidade contida de seu irmão. Ele 
era tímido e ela sabia, e embora ele nunca falasse de sua perda, ele foi terrivelmente 
ferido quando sua mãe morreu. A Sra. Darcy tinha sido a luz da casa, um complemento 
amoroso  e  divertido  à  atitude  severa  de  seu  pai.  A  Sra.  Darcy  tinha  se  jogado  em 
feriados e aniversários.  E então ela se foi,  deixando para trás um viúvo de luto,  um 
menino de 12 anos destruído e um bebê. Tudo isso,  Georgiana concluíu, preparou o 
palco para Fitzwilliam cuidadosamente guardar suas emoções por medo de ser ferido 
novamente.

Depois de testemunhar o humor sombrio de seu irmão na primavera passada, ela 
havia tentado obter uma explicação de Fitzwilliam. Darcy indeferiu a pergunta inicial, 
mas quando ela  repetiu  a  pergunta,  várias  vezes  para  ser  exata,  ele  relutantemente 
abordou o  assunto.  Georgiana podia  sentir  o  desconforto  de  Darcy  com a  conversa 
porque  ele  não  ofereceu  detalhes.  Ele  simplesmente  afirmou  que  ele  tinha 
equivocadamente proposto casamento a uma mulher que ele conheceu enquanto estava 
em  Hertfordshire  e  tinha  sido  recusado.  Não  foi  até  poucas  semanas  depois  que 
Georgiana  encontrou  seu  irmão  em  seu  escritório   -  embriagado  e  tagarela  -   e 
murmurando  o  nome  de  Elizabeth  Bennet.  Georgiana  ficou  chocada  ao  conhecer 
Elizabeth, quando ela apareceu em Pemberley com a tia e o tio. Não tendo certeza qual 
tipo de mulher teria cativado seu irmão e depois recusado a mão dele em casamento, ela 
havia  achado  Elizabeth  revigorante   e  que  ela  possuía  modos  verdadeiramente 
calorosos.  Georgiana  era  inteligente  o  suficiente  para  não  mencionar  o  humor 
deprimido  do  irmão,  mas  aproveitou  a  oportunidade  da  visita  de  Elizabeth  para 
destacar as boas qualidades dele.

Georgiana esperava que seu irmão fosse renovar seu conhecimento com Elizabeth no 
casamento de Bingley. Quando ele se recusou a participar, Georgiana sabia que ela tinha 
que fazer a próxima jogada. Convocando sua coragem, ela escreveu para Netherfield e 
convidou os Bingleys e Elizabeth para o Natal. Depois de receber a resposta afirmativa, 
ela esperou até um dia antes da chegada deles para informar o irmão de suas ações, 
pensando que o curto espaço de tempo o impediria de viajar para Londres. 

Agora, um dia depois, parada no escritório dele, ela estremeceu quando lembrou de 
suas  palavras  -  "Como  se  atreve  a  convidar  pessoas  para  minha  casa  sem  meu 
consentimento!" Se Fitzwilliam esperava que Georgiana fosse correr da sala, ele não 
mostrou nenhuma surpresa quando ela manteve sua posição.

"Eu moro em Pemberley também!" Gritou ela, batendo o pé para adicionar ênfase. "E 
eu optei por convidar quem eu desejo para o Natal. Nem todos nós queremos sentar 
sozinhos neste feriado. Talvez o espírito da temporada lhe permitirá fazer as pazes com 
o Sr. Bingley. E eu achei que você poderia desfrutar da outra companhia."

Se Georgiana achava que a explosão inicial de seu irmão foi assustadora, ela ficou em 
estado de choque quando seu olhar gélido foi direcionado a ela. A única coisa que traiu 
sua fúria foi a sua torção raivosa de seu anel de sinete.

"Pelo amor de Deus, Fitzwilliam. Você acha que é a única pessoa a ser desiludida no 
amor? Sua tentativa infantil de evitar Elizabeth só vai magoar Bingley. Você não pode se 
esconder cada vez que se machucar. "
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Fitzwilliam olhou para a irmã como se ele nunca a tinha visto antes. Depois de um 
longo intervalo,  ele respondeu com uma voz fria.  "Bem, Georgiana. Vendo que você 
escolheu seus convidados para o Natal, você vai precisar  entretê-los. Eu não vou estar 
aqui."

Com isso, ele andou em torno de sua mesa, parando apenas um pouco para pegar a 
garrafa de conhaque de seu armário e foi para o andar de cima.

Georgiana enxugou as lágrimas de seus olhos.  Fitzwilliam tinha sido sempre mal-
humorado e sua obscuridade era sempre aparente no Natal. Talvez mais uma noite com 
uma garrafa de conhaque iria melhorar a sua atitude. Georgiana era bem versada com 
os efeitos do álcool sobre os homens, graças às visitas freqüentes do Sr. Hurst, seu tio e 
seu primo, o coronel Fitzwilliam. Seu irmão tinha sido um bebedor pouco frequente, 
mas desde a Páscoa ele bebia regularmente, para grande consternação de Georgiana.

Como ela esperava, Fitzwilliam não apareceu na mesa do café na manhã seguinte. 
Não foi  até meio da tarde, enquanto ela praticava o pianoforte que a Sra.  Reynolds 
perguntou sobre Darcy. "O seu irmão a informou de seus planos de viagem?"

Surpresa, Georgiana se levantou do banco do piano. Certamente Fitzwilliam estava 
brincando quando lhe disse que iria deixar Pemberley para o Natal. Quando ele tinha 
partido e onde ele foi?

"Ele fez as malas para uma viagem longa?" Perguntou ela.

"As roupas e artigos pessoais dele estão intocados."

Sabendo quão rapidamente a fofoca se espalharia pelos comôdos dos empregados, 
Georgiana pensou rapidamente. "Talvez o Sr. Darcy esteja simplesmente precisando de 
um pouco de ar fresco e planeja nos fornecer com um perdiz para a ceia de Natal." 
Vendo  a  dúvida  no  rosto  da  Sra.  Reynolds,  ela  acrescentou:  "Por  agora,  vamos 
simplesmente dizer que ele foi chamado a negócios. Obrigado."

Algumas horas mais tarde, Georgiana estava saudando Elizabeth  e os recém-casados 
Bingleys, ainda sem a mais vaga idéia de onde seu irmão poderia estar.

Capítulo 2

Quanto ao paradeiro de Darcy,  ele tinha recuado para seu quarto depois da discussão 
com  Georgiana,  bebendo  conhaque  e  olhando  para  o  fogo  de  seu  local  habitual. 
Praguejando, ele jogou o copo para as chamas e viu o fogo saltar em adição de álcool. 
Sabendo que se ele permanecesse em sua cadeira diante do fogo, seus pensamentos 
inevitavelmente iriam se voltar para a recusa de Elizabeth da sua oferta de casamento, 
ele decidiu que iria tomar um pouco de ar fresco. 

Tendo vestido sua roupa de dormir mais cedo, ele se vestiu simplesmente para sua 
caminhada.  Ele  rapidamente  colocou  calças  velhas  e  uma  camisa  simples  que  ele 
mantinha para reparos em sua propriedade. Ele decidiu sair de casa através da escada 

O Holy Night – by Stacy – Tradução Samanta Fernandes



traseira. Darcy sempre buscava solidão entre os caminhos e bosques de Pemberley e até 
mesmo quando criança pequena aprendeu a sair de seu quarto sem ser notado. Seu 
corpo alto desceu as escadas rapidamente mas em silêncio, ignorando os lugares onde o 
ranger da madeira  trairia seus movimentos. Quando ele entrou no vestiário atrás da 
cozinha, ele percebeu que tinha deixado o casaco em seu quarto. Não querendo voltar 
para cima, Darcy pegou um casaco bem gasto de um empregado de um gancho perto da 
entrada dos fundos, puxando-o enquanto saía da casa. "Não é como se alguém vai me 
ver," ele pensou, sentindo os buracos dentro dos bolsos esfarrapados.

Darcy caminhou sem rumo, sua mente agitada com pensamentos de Elizabeth. Ele 
ainda podia ouvir as reprovações dela dentro de sua cabeça enquanto ela recusava sua 
oferta de casamento. A pequena voz dentro de sua cabeça lhe disse que ele era culpado 
de muitas das acusações que ela havia colocado diante dele, mas ele ainda tinha que 
admitir  suas  próprias  falhas.  Darcy  era  teimoso.  Ele  não  estava  acostumado  a  não 
receber algo que queria. E ele queria que Elizabeth.

O pensamento de qualquer mulher recusando seu pedido de casamento teria parecido 
absurdo até que Elizabeth tinha feito exatamente isso. Darcy percebeu que tinha apenas 
a si mesmo para culpar por sua falta de perspectiva. Afinal, ele havia assistido, ano após 
ano enquanto um desfile de mulheres tentavam conquistá-lo para ganhar o título da 
Senhora de Pemberley. Ele sabia que essas mulheres queriam a pompa de seu estilo de 
vida, mas pouco se importavam pelo próprio homem. Darcy fez uma careta na última 
ironia:  depois  de  arruinar  os  sonhos  conjugais  de  debutantes  incontáveis,  ele 
encontrou-se no outro lado da equação.

Depois de sua carta a Elizabeth em Rosings, Darcy havia escrito uma longa carta para 
Bingley, pedindo desculpas por sua interferência equivocada com Jane. Com seu dever 
com  Bingley  completo,  ele  retirou-se  para  Pemberley  e  escolheu  dois  novos 
companheiros: conhaque e vinho do porto. Os novos amigos de Darcy lhe convinham 
perfeitamente pois, como ele, eles odiavam conversar, detestavam danças formais e não 
gostavam de nada melhor do que uma noite tranquila em casa. Melhor de tudo, seus 
novos amigos eram capazes  de  manter  maiores  introspecções  em suas faltas  a  uma 
distância confortável.  Darcy descobriu que, quando sentado em seu refúgio sob uma 
névoa persistente de conhaque, era fácil ficar com raiva de Elizabeth por recusá-lo.

Os pensamentos de Darcy foram perfurados por uma voz de barítono. Olhando em 
volta, percebeu que estava fora da pequena capela de Pemberley e ficou surpreso ao ver 
o brilho suave de velas em seu interior a esta hora tardia. Seus pés estavam enraizados 
no lugar enquanto as palavras percorriam a noite fria Inglesa.

Ó Noite Sagrada, as estrelas estão brilhando intensamente;
É a noite do nascimento do querido Salvador;
E o mundo está em pecado e sofrendo em erro,
Até que Ele apareceu e a alma sentiu seu valor.

Uma ponta de esperança alegra a alma cansada,
Pois além quebra uma manhã nova e gloriosa; 

Fascinado pela música, Darcy entrou na capela. Dentro havia um reitor desconhecido 
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e um organista, também um estranho. Vestido com suas roupas simples, Darcy sabia 
que não seria reconhecido como dono da propriedade. Ele procurou um banco perto do 
fundo  e  sentou-se,  inclinando  a  cabeça.  O  cantor  tinha  parado  momentaneamente 
quando Darcy entrou mas rapidamente retomou, a partir do refrão pela primeira vez.

Caia de joelhos, Oh ouça as vozes dos anjos!
Ó noite divina, ó noite quando Cristo nasceu!

Ó noite divina, ó noite sagrada, ó noite divina.

As palavras perfuraram a alma de Darcy como se fossem um mandamento de Deus. 
Ele caiu de joelhos e cruzou as mãos em oração. Palavras saiam de sua mente enquanto 
a voz forte do reitor enchia a pequena igreja.

"Oh Deus. Eu fui um egoísta ser egoísta toda a minha vida, na prática, embora não em 
princípio. Quando criança me ensinaram o que era certo, mas eu não fui ensinado a 
corrigir o meu temperamento. Me foi dado bons princípios, mas fui deixado a segui-los 
em orgulho e vaidade. "

Guiados pela luz da fé serenamente radiante
Com corações reluzindo pelo berço Dele estamos

Assim, liderados pela luz de uma estrela brilhando docemente
Aí vêm os homens sábios do Oriente

O Rei dos Reis estava, assim, na manjedoura humilde
Em todos nossas provações nascido para ser nosso amigo.

Caia de joelhos, Oh ouça  as vozes dos anjos!
O noite divina, ó noite quando Cristo nasceu!

O noite divina, ó noite sagrada, ó noite divina.

Darcy continuou a sua procura da alma com as palavras saindo de seu coração para os 
ouvidos de Deus.

“Infelizmente, como único filho homem e por muitos anos único filho, eu fui mimado 
por meus pais, que apesar de serem pessoas boas, permitiram, incentivaram, quase me 
ensinaram a ser egoísta e arrogante, a não me importar com ninguém além do meu 
círculo familiar, a pensar mal de todo o resto do mundo; a desejar, pelo menos, pensar 
mal de seu senso e valor em relação ao meu próprio. Por isto e todas as  minhas falhas, 
eu sinceramente me arrependo. "

Darcy era um homem que costumava usar seu  Livro de Oração Comum como um 
meio de manter sua distância de Deus. Mas quando o terceiro verso do novo hino de 
Natal  se  derramou  sobre  ele,  a  cuidadosa  fachada  emocional  de  Darcy  começou  a 
desmoronar. Apesar de sua força de vontade, uma única lágrima escapou de seus olhos 
bem fechados. Quando sentiu a umidade em seu rosto, ele percebeu a profundidade do 
seu amor por Elizabeth, pois ele não tinha chorado com a morte de nenhum de seus 
pais.
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Darcy foi sacudido de seu devaneio por uma mão em seu ombro. Olhando para cima, 
viu o reitor.

"Você está bem?" O reitor perguntou Darcy.

"Sim, er ... Não. A canção- eu nunca a ouvi antes. É realmente linda."

"É uma nova música da França. Mas estou mais preocupado com você. Mais uma vez, 
eu  pergunto,  você  está  bem?”  O  reitor  fez  uma  pausa  e  olhou  para  a  aparência 
desgastada de Darcy.  "Se for necessário, eu poderia oferecer algumas sugestões para 
melhorar as relações com seu empregador ou a sua esposa. Esta pode ser uma época do 
ano difícil." 

"Não, eu não sou casado." Darcy fez uma pausa e respirou fundo antes de continuar. 
"Eu cometi alguns erros na minha vida e eu acabei de perceber quão egoísta eu fui. Eu 
culpava Deus por ter tirado minha mãe de mim em uma idade jovem. Eu culpava ... eu 
culpava um monte de pessoas que estavam sem culpa. O meu orgulho e preconceito 
danificaram uma boa amizade e arruinaram...” a voz de Darcy ficou rouca enquanto ele 
lutava para terminar. "E arruinaram as minhas chances de um casamento com a mulher 
que eu amo."

“Talvez a música ofereça mais conforto do que eu: Uma ponta de esperança alegra a 
alma cansada, Pois além quebra uma manhã nova e gloriosa."

"Está me dizendo que amanhã é um novo dia e uma nova chance."

"Sim. Cabe a você tirar o máximo proveito de cada dia. Você pode continuar a culpar 
Deus pelas perdas em sua vida ou você pode agradecer a  Ele  pela  bondade e  pelas 
riquezas que você recebeu por meio dele. "

Quando  saiu,  ele  ponderou  este  conselho  enganosamente  simples.  Ele  ainda  não 
estava pronto para enfrentar Georgiana. Ele lembrou de um chalé de inquilino que tinha 
acabado de ser desocupado. Pensando que o chalé lhe daria a privacidade que desejava, 
ele partiu, a lua cheia guiando sua rota.

****************

Georgiana surpreendeu até a si mesma com suas habilidades de conversação durante 
seu primeiro jantar com seus convidados. Ela manteve  Jane e Elizabeth conversando e 
não negligenciando Bingley, já que ele era o único homem na mesa. Se seus convidados 
notaram a ausência do Sr. Darcy, ninguém falou em voz alta. Após o jantar, Elizabeth e 
Georgiana  fizeram  um  dueto  no  pianoforte.  Os  Bingleys  se  retiraram  pouco  tempo 
depois, deixando Elizabeth sozinha com Georgiana.

"Os negócios  do  seu irmão surgiram de  repente  ou  foram planejados?"  Elizabeth 
perguntou.  Tendo  se  resignado  a  pedir  desculpas  a  Darcy,  ela  estava  se  sentindo 
incomodada pela ausência dele. Quando ele chegasse, ele seria orgulhoso e distante? Ou 
será que ele iria recebê-la com maneiras perfeitas,  escolhendo ignorar tudo o que já 
havia ocorrido entre eles?

"Foram de natureza súbita," Georgiana disse. Um arrepio percorreu seu corpo e ela 

O Holy Night – by Stacy – Tradução Samanta Fernandes



estendeu o braço através do sofá e agarrou a mão de Elizabeth. "Eu não posso esconder 
por mais tempo, Elizabeth. Eu não sei onde ele está. Ele foi embora - nós tivemos uma 
discussão ontem à noite e eu não o vi desde então. Eu esperava que ele tivesse voltado 
até agora. Eu ter convidado você e os Bingleys para o Natal veio como um choque para 
Fitzwilliam,  mas  eu  não  esperava  essa  reação.  Para  ser  honesta,  estou  bastante 
preocupada.” 

A mente de Elizabeth tentou imaginar o que a gentil Georgiana  poderia ter feito para 
provocar o Sr. Darcy.  "O Sr. Darcy não queria convidados para as festividades?" Ela 
perguntou.

Georgiana sentou sem se mover por muito tempo, então respondeu com uma voz 
suave.  "Como você sabe,  eu nunca  conheci  a  minha mãe.  Fitzwilliam tinha 12 anos 
quando ela morreu e por alguma razão, ele sente falta dela terrivelmente no Natal. Ele 
tenta comemorar comigo, mas, a medida que eu vou ficando mais velha, eu vejo que ele 
está  apenas  passando pelos  rituais  do feriado.  Nós nunca  temos  convidados para  o 
Natal e eu sempre desejei alguns nesta época do ano.”

Elizabeth  levantou-se  e  pediu  licença  por  alguns  instantes.  Ela  voltou  alguns 
momentos depois com uma lata pequena. "Aqui Georgiana. Eu queria lhe dar isso no 
dia de Natal, mas estamos apenas antecipando por dois dias. Meu tio Gardiner obtem 
esses da Alemanha e eu acho que você vai precisar deles esta noite."

Incerta do que ela poderia encontrar, Georgiana abriu a lata, permitindo que o aroma 
leve de amêndoas escapasse.

"Eles são chamados Spritz," disse Elizabeth. "Veja, eles os carimbam com desenhos 
diferentes." Georgiana pegou o pequeno biscoito amantegado e admirou o carimbo de 
um cachorro no biscoito.  Os outros na lata eram decorados com pássaros,  flores ou 
árvores.

"Vamos pedir um chá e sentar para desfrutar deste deleite delicioso," disse Elizabeth. 
"Eu já me preocupei o suficiente para hoje." Com isso, as duas mulheres começaram a 
comer, conversando com facilidade sobre música, os campos de Pemberley e até mesmo 
a  tolice  de  qual  chapéu usar  para  ir  à  igreja  no Natal.  Eventualmente,  o  longo  dia 
alcançou Elizabeth e ela abafou um bocejo.

"Que egoísta da minha parte detê-la de seu repouso," Georgiana exclamou. "Faz tanto 
tempo desde que conversei com outra pessoa que não fosse Fitzwilliam. Perdi a noção 
do tempo. Quando eu pensei que meu irmão poderia se casar, que eu esperava  tanto... "

Elizabeth  se  inclinou  para  frente  para  dar  um  abraço  em  Georgiana,  silenciando 
eficazmente  sua  sentença.  "Não  importa  o  que  se  passou  entre  mim  e  seu  irmão, 
seremos para sempre amigas. Por favor, não fique desconfortável ao meu redor. Além 
disso, então eu seria deixada para terminar esses biscoitos sozinha," Elizabeth disse, 
fazendo Georgiana sorrir.
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24 de dezembro

No dia seguinte, Elizabeth ansiava por um pouco de exercício para limpar sua mente. 
Ela ainda estava insegura quanto a razão exata para a ausência de Darcy. Podia ele ser 
tão inflexível sobre não querer me ver que ele iria abandonar sua irmã no Natal? 
Esperando  parar  os  pensamentos  que  corriam  em  sua  mente,  Elizabeth  vestiu  um 
chapéu forrado de pele, luvas de lã grossas e uma capa pesada. Ela planejava caminhar 
o  perímetro  do  lago,  uma  caminhada  de  várias  milhas  que  ela  deveria  facilmente 
realizar antes do anoitecer. 

Havia um pouco de neve no chão. A brancura e a falta de vegetação em comparação 
com sua visita no verão muito alterou a visão de Pemberley.  Estabelendo um ritmo 
acelerado, Elizabeth percebeu que ela voltaria para a casa mais cedo do que o previsto se 
mantivesse  o  caminho  do  lago.  Quando  ela  se  aproximou  de  um  caminho  lateral, 
rapidamente decidiu tomar a rota que ela não tinha andado com Georgiana no verão 
passado,  preferindo ver  uma nova  perspectiva.  A  neve  rangia  sob  suas  botas  e  sua 
respiração congelava no ar enquanto ela caminhava. Estava frio, mas a luz do sol e a 
falta de vento faziam um dia de inverno perfeito.

Elizabeth  observou  ao  seu  redor:  os  falcões  flutuando  sobre  as  correntes  de  ar 
predominantes  na  encosta  de  Derbyshire  e  um  coelho  saltando  em  seu  caminho 
enquanto ela  dobrava  a  esquina.  Quando ela  se  aproximou de  um afloramento,  ela 
deixou o caminho para obter uma melhor visão do vale abaixo. Na metade do morro, ela 
viu uma pequena cabana. Enquanto ela a observava de sua localização abrigada, ela viu 
um homem abrir a porta e seguir em direção a pilha de lenha ao lado. Ele parou na 
frente da lenha, como se em pensamento e distraidamente empurrou o cabelo para trás 
da testa. Então, ele rapidamente pegou várias toras e voltou para a cabana.

Em um choque de reconhecimento, Elizabeth exclamou para si mesma: "Sr. Darcy! "

Capítulo 3

Não, não podia ser, pensou ela. O que ele poderia estar fazendo em uma cabana? O 
Sr. Darcy carregando sua própria lenha?

Era  tão  altamente  improvável  que  Elizabeth  pensou  que  seus  olhos  estavam  lhe 
pregando peças. Poderia ser realmente ele? O que ele estava fazendo ali e por que ele  
nem ao menos contou a sua irmã? Elizabeth aos poucos se afastou do afloramento com 
pensamentos  de  voltar  para  a  casa  e  dizer  a  Georgiana.  Então,  ela  fez  uma pausa, 
lembrando-se do relato de Georgiana da discussão deles.  Talvez, eu possa informá-lo 
da preocupação de Georgiana.  Certamente ele não estaria aqui se soubesse o quanto 
isso estava preocupando sua irmã.
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Mal parando para considerar o que ela estava fazendo, Elizabeth pegou a saia com 
ambas as mãos e desceu a colina em direção a cabana. Foi só quando ela se aproximou 
da porta da frente que ela percebeu o nível de seu atrevimento. Ela fez uma pausa, se 
perguntando se ela deveria bater ou simplesmente entrar.

A pergunta foi respondida para ela quando o cavalheiro em questão abriu a porta da 
cabana.

"Miss Bennet!" Darcy exclamou.

"Sr. Darcy," Elizabeth disse enquanto olhava para baixo e fez uma reverência.

"Eu estava indo pegar mais lenha," disse ele, agarrando-se ao que dizer.

Elizabeth congelou,  olhando para  o  terreno nevado.  Quando ela  deixou seu olhar 
desviar para o rosto dele,  ela suprimiu um suspiro.  Elizabeth não tinha visto Darcy 
desde a Páscoa. Ele parecia mais magro e cansado. Seus olhos estavam vermelhos e, ela 
observou, corando, ele estava com barba por fazer. Quanto à sua roupa, Elizabeth não 
conseguia  se  lembrar  de  ter  visto  o  arrogante  Darcy  vestido  assim....  Sem  colete  e 
gravata ... apenas uma camisa simples e calças.

Retirando os olhos do seu corpo, ela lutou por algo a dizer. "Você não veio para o 
casamento do Sr. Bingley."

"Eu tinha negócios …"

"E agora tem negócios para o Natal, eu vejo," ela respondeu. "O seu advogado irá se 
juntar  a  você  hoje?  Essa  é  uma  nova  tática  de  negociação,  os  donos  das  fazendas 
recolherem sua própria lenha?"

Darcy permaneceu em silêncio, dando Elizabeth a abertura para continuar.

"O Sr. Bingley - Charles e Jane, ficaram magoados pela sua ausência no casamento. "

"Eu sinceramente duvido que minha ausência causou a eles algum dano real. Como 
alguém  me  disse  uma  vez,  lamento  ter  causado  dor  a  qualquer  um.  Tem  sido 
inconscientemente feito e espero que seja de curta duração."

Elizabeth empalideceu quando ele jogou suas próprias palavras contra ela, torcendo o 
seu significado.

"Charles ficou magoado e foi um ato consciente de sua parte para evitar o casamento."

Darcy afastou-se de Elizabeth e caminhou para dentro da casa. Sem pensar, Elizabeth 
seguiu-o para dentro.

"Eu  também  fiquei  magoada  pela  sua  ausência,"  Elizabeth  disse,  sua  voz  quase 
inaudível.

Não sabendo mais o que dizer, ela se virou para sair, mas Darcy foi mais rápido. Ele 
virou-se e agarrou o pulso dela, puxando-a para ele.

"O que você sabe de mágoa?" Ele implorou, balançando os ombros dela.

Quando ela não olhou para cima, Darcy puxou o chapéu da parte de trás da cabeça 
dela com uma mão. Durante meses, Darcy tinha sido capaz de conjurar uma variedade 
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de imagens agradáveis de Elizabeth. Uma de suas favoritas era dela parada diante dele 
com os cabelos soltos. Encontrando dificuldade para distinguir entre a Elizabeth de suas 
fantasias e a mulher real diante dele, ele passou os dedos pelos cabelos dela, causando 
os grampos se espalharem no chão de pedra calcária da cabana. Darcy apertou ainda 
mais o corpo dela e enterrou o rosto em seu cabelo. Elizabeth sentiu o peito dele se 
elevar contra o seu corpo e percebeu que Darcy estava tentando conter as lágrimas.

Elizabeth nunca tinha estado tão perto de um homem - ou teve um chorando em sua 
presença. Não sabendo como consolá-lo, ela deixou os braços flutuarem até as costas 
dele, inconscientemente o afagando como se ele fosse uma criança pequena.

"Elizabeth," ele sussurrou. "Elizabeth, estou tão perdido sem você." 

Incapaz de acreditar que ele ainda tinha sentimentos tão profundos por ela, ela forçou 
seus pensamentos para a mulher que ela sabia que Darcy amava – Georgiana.

"Senhor, deve retornar para Pemberley para o Natal. Georgiana está tão preocupada."

"Eu não posso," disse ele, com a voz abafada em seu cabelo. "Eu não posso voltar para 
Pemberley. Eu tinha me deixado acreditar que neste Natal ... você e eu estaríamos.... 
lá... juntos. "

"Mas eu estou aqui para o Natal,"  Elizabeth disse,  não percebendo o que ele quis 
dizer.

Ele levantou a cabeça de seus cachos e a distanciou. "Pelo amor de Deus, Elizabeth, eu 
pensei que iríamos estar casados neste Natal. Pela primeira vez .... desde que minha 
mãe morreu, eu pensei que eu poderia aproveitar as festividades. Gostaria de estar na 
companhia da mulher que eu amava. Eu estava tão ocupado planejando a nossa vida 
nunca considerei que você iria... " Incapaz de concluir sua declaração, Darcy afundou 
lentamente para o chão, caindo em frente ao fogo.

Elizabeth reprimiu um sorriso irônico para a confissão emocional  de Darcy.  Bem, 
pensou,  eu  acho  que  eu  estava  errada  sobre  ele  ser  incapaz  de  expressar  
arrependimento em pessoa. Ele parece bastante adaptado a isso.

Elizabeth se ajoelhou ao lado dele e esfregou suas costas. Sem pensar, ela pressionou 
um beijo suave no rosto dele, espantada com a aspereza do seu rosto com a barba por 
fazer.

Darcy  colocou uma mão na  nuca  dela  e  acariciou sua  bochecha levemente  com a 
outra. "Você é tão macia e bonita." Darcy se inclinou para frente, puxando Elizabeth 
para ele e beijou-a. Seu coração batia forte no peito, ainda não querendo compreender 
que Elizabeth estava ali com ele enfim.  Sentindo a tensão de Elizabeth, ele rapidamente 
removeu seus lábios dos dela.

"Elizabeth… eu sinto muito," disse ele em voz áspera. "Eu estava na... ahh.... igreja... 
ontem  à  noite  e  cheguei  à  conclusão  de  que  meu  temperamento  é  intolerável.  Na 
verdade, eu tinha uma lista bastante extensa de falhas para confessar. Eu percebi que 
fui muito rude com você durante a minha proposta e.... "

"SSHH.  Vem cá,  Fitzwilliam.  Pois  eu  lhe  devo  um pedido  de  desculpas  também. 
Nenhum de nós é sem culpa." O coração de Darcy pulou dentro de seu peito quando 
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Elizabeth  falou  seu  nome.  Ela  puxou a  cabeça  dele  em seu  ombro  e  deixou  a  mão 
brincar com seus cachos. "Deixe-me te segurar por algum tempo. Percebi que você está 
em necessidade de conforto."

Darcy suspirou e encostou-se em Elizabeth. Ele se regozijou na proximidade dela, a 
fragrância leve de lavanda em seu cabelo e a suavidade de seu corpo pressionado contra 
o  dele.  Desconhecido  para  ele,  a  proximidade  estava  tendo um efeito  similar  sobre 
Elizabeth.  Darcy  tinha  cheiro  de  fumaça  de  madeira  e  suor  e  ela  encontrou  a 
combinação estranhamente atraente.

"O que trouxe você para a igreja fora dos cultos de domingo?" Elizabeth perguntou 
baixinho, esperando acalmar os solavancos perigosos de calor percorrendo seu corpo 
através da introdução de religião na conversa.

"Eu fui atraído para lá por uma canção. Uma vez lá dentro, percebi quanto tempo 
havia sido desde que me arrependi por minhas ações. Elizabeth, eu tenho sido um tolo. 
Estou sinceramente envergonhado pelo meu comportamento, minha proposta. Minhas 
faltas foram pesadas, de fato."

A mente de Elizabeth analisou esta confissão. Darcy parecia contente no silêncio e por 
muito tempo, nenhum dos dois falou. Elizabeth quebrou o silêncio primeiro, pedindo 
detalhes sobre a canção, incapaz de imaginar que uma música poderia provocar este 
nível de reflexão em Darcy.

"É uma canção de Natal francesa recém traduzida para o Inglês. Não posso expressar 
o que a música significou para mim. Era como se fosse destinado apenas para eu ouvir 
naquele exato momento," explicou Darcy, sua voz rouca de emoção. Tenho vergonha de 
admitir que caí de joelhos e pedi perdão diante de Deus. Eu teria desistido de tudo o que 
tenho por uma segunda chance com você. Eu te amo, Elizabeth. Eu sempre amei, desde 
o início. E agora, pouco mais de 12 horas depois que abri minha alma diante de Deus, eu 
te encontro aqui diante de mim e eu ainda sou incapaz de tratá-la com o respeito e a 
honra que você merece. "

"Fitzwilliam, quieto. Você se prende a um padrão que ninguém pode alcançar. Você 
não  pode  ser  perfeito,  ninguém  pode.  Você  tem  tantas  responsabilidades  para  um 
homem da sua idade, sua irmã,  sua propriedade. Gostaria  de saber quem te abraça 
quando você está com medo? Talvez seja a minha responsabilidade."

Com essas palavras, o coração de Darcy expandiu dentro do peito e a dor e a angústia 
dos últimos meses desapareceu. Ele agarrou-se a Elizabeth e enquanto ela o segurava, 
ela  podia  sentir  a  tensão  diminuindo  em  seus  ombros  e  costas.  Sua  respiração 
desacelerou e  por um momento,  ela  se  perguntou se ele  havia  adormecido em seus 
braços. Então, ela ouviu um barulho estranho no peito dele.

Darcy se afastou, o rosto ficando vermelho. "Sinto muito. Eu não tenho comido desde 
ontem. Temo  que saí de Pemberley bastante rápido em minha raiva."

"Esse foi o seu estômago, senhor?" Elizabeth brincou.

Elizabeth alcançou dentro de sua capa e procurou no bolso pequeno e, em seguida, 
em um movimento impulsivo, colocou um biscoito na boca dele.

"Eles são meu gosto favorito do Natal. Meu tio os importa da Alemanha. "
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"Spritz." Darcy respondeu sem pensar.

"Sim," disse Elizabeth, surpresa com sua resposta. 

"Minha mãe mandava assá-los para os feriados. Ela tinha trazido a receita de uma 
viagem ao continente, quando ela e meu pai se casaram. Eu não como um desde que era 
criança. "

"Então você precisa ter mais memórias felizes," disse Elizabeth, quando ela alimentou 
Darcy com  os dois biscoitos restantes. Ao terminar de mastigar, ela se inclinou e roçou 
as migalhas dos lábios dele com os dedos.

Darcy beijou os dedos de Elizabeth e depois deixou seus lábios deslizarem para a 
parte inferior de seu pulso. Faminto pelo lábios dela, ele a beijou e desta vez, Elizabeth 
não hesitou. Ela colocou as mãos nos ombros dele e retornou ansiosamente seu beijo. 
Todos os anseios reprimidos de Darcy foram derramados em seu beijo. Ele entreabriu 
os  lábios  e  ficou  chocado  quando  Elizabeth  encontrou  sua  ação  com  intensidade 
própria.  O  beijo  resplandeceu  através  de  seus  corpos.  Pela  primeira  vez  desde  o 
encontro, os dois estavam subitamente conscientes de que eles estavam completamente 
sozinhos na casa.

Darcy desamarrou a capa dela com uma mão e a deixou cair de seus ombros. Ele 
abaixou  Elizabeth  no  chão  e  olhou  para  ela,  seus  olhos  castanhos  encontrando  e 
segurando os dela. Elizabeth fechou os olhos enquanto Darcy inundava seus sentidos 
com a sua proximidade. O restolho de barba arrastado sobre seu rosto e seu cheiro a fez 
sentir-se tonta. Ele tinha gosto de amêndoas dos biscoitos e ela podia sentir o calor de 
seu corpo através de sua camisa. Os beijos dele choviam em seus lábios, seu pescoço e 
seu rosto. Cada novo beijo contruído sobre o anterior, criando ondas de desejo dentro 
de seu corpo.

O impacto da confissão de Darcy correu em sua mente: ele estava disposto a desistir 
de tudo por uma segunda chance com ela.  Ele ainda a amava. Ele queria  que ela e 
somente  ela  trouxesse  alegria  em sua vida e  sua casa.  Sabendo que ela  estava  para 
sempre ligada a  esse  homem, ela  instintivamente  arqueou seu corpo  mais  perto  de 
Darcy.

Darcy voltou seus beijos para os lábios dela, sua língua clamando a boca dela como 
sua. Suas mãos acariciavam os seios dela através do tecido do vestido, fazendo com que 
Elizabeth murmurasse "Fitzwilliam ..." 

Chocado por suas ações, Darcy se virou, puxando Elizabeth com ele até que ela estava 
deitada em cima dele. Ela era tão leve e suave -  assim como Darcy tinha imaginado. Seu 
cabelo castanho solto estava derramando sobre seus ombros.  Darcy estremeceu com 
desejo,  os  seus sonhos  dos  últimos meses  se  fundindo com a  realidade  diante  dele 
agora. Mas mesmo em seus sonhos mais vívidos, ele tinha imaginado Elizabeth e ele se 
unindo como marido e mulher no conforto de sua cama, não deitados no chão de uma 
cabana. Convocando todo o seu auto-controle restante, Darcy deixou seus braços caírem 
para os lados.

Elizabeth tinha ainda que perceber a intimidade da posição deles. Ela inclinou-se e, 
lentamente, roçou os lábios contra os dele  - seus beijos eram agora tão leves como 
plumas.  A  mão esquerda  de  Elizabeth  deslizou  para  dentro  do  colarinho aberto  da 
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camisa dele e ela podia sentir seu coração batendo debaixo de sua palma. Com a outra 
mão, ela empurrou um errante cacho da testa dele. Inconscientemente, sua mudança 
inocente de posição causou seu polegar roçar no mamilo de Darcy e redistribuiu seu 
peso através do corpo inferior de Darcy. Darcy fechou os olhos e exalou lentamente.

"Lizzy," Darcy gemeu baixinho. Foi uma advertência e um convite.

A voz de Darcy penetrou a névoa de desejo que tinha descido sobre Elizabeth. De 
repente,  ela  percebeu  onde  estavam  indo,  e  que  ela  tinha  uma  escolha  a  fazer. 
Envergonhada por sua falta de conhecimento sobre como proceder, Elizabeth recorreu 
ao humor.

"Talvez seja  hora de voltar para Pemberley,  Fitzwilliam. A menos que você esteja 
pensando em me manter aqui para sempre. Não é tão grande quanto Pemberley mas 
tem um certo charme. Talvez pudéssemos pedir ao Sr. Collins para instalar algumas 
prateleiras nos armários. E quanto a uma cama, eu suponho que há uma?

Elizabeth fez uma pausa, deixando Darcy alcançá-la mentalmente.

"Fitzwilliam.  Eu  não  vou  brincar  com  você.  Eu  te  amo  e  confio  em  você 
implicitamente. Diga-me o que você quer. "

"Elizabeth - eu quero você na minha cama, mas primeiro eu quero você como minha 
esposa."

"Muito bem. Como é que você propõe realizar essas tarefas? " 

"Por favor, Elizabeth. Nunca se refira a me casar com você como uma tarefa. E quanto 
a você na minha cama, eu posso pensar em dezenas de palavras mais deliciosas para 
descrever .... o que acontece lá... do que uma tarefa. "

"Serviço, trabalho," Elizabeth brincou.

Para espanto de Elizabeth, Darcy começou a rir. Se Elizabeth o achava bonito quando 
sério, ela ficou bastante impressionada com a boa aparência dele quando suas covinhas 
apareceram. Esforçando-se para falar, Darcy só conseguiu dizer: "Dever," antes de ele 
novamente ser superado com o riso. Com a respiração ofegante e enxugando lágrimas 
dos seus olhos, ele acrescentou, "Responsabilidade."

"Meu Deus! Eu vejo que casar com você vai melhorar o meu vocabulário. "

"Elizabeth,"  Darcy sussurrou, inclinando-se perto de seu ouvido quando ele  falou, 
"você não tem idéia."

Elizabeth corou em seu duplo sentido, mas também admirou sua destreza verbal.

"Venha, Elizabeth. Vamos voltar para Pemberley."

Eles deixaram a casa em silêncio, os dedos entrelaçados desprovidos de luvas apesar 
do frio.

********
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Elizabeth entrou em Pemberley à frente de Darcy e foi diretamente para seu quarto 
para refrescar-se antes do jantar. Ela foi procurar Jane só para encontrar ela e Charles 
já na sala de visitas com Georgiana. Encontrando os olhos de Georgiana do outro lado 
da  mesa,  ela  deu  um  sorriso  para  a  garota.  Sua  sugestão  provou-se  desnecessária 
quando Darcy entrou na sala, estendendo a mão para Charles.

"Charles, Sra. Bingley, Miss Bennett," disse Darcy, cumprimentando todos na sala.

"Charles, permita-me expressar o meu sincero pedido de desculpas por perder seu 
casamento. Eu percebo que a minha ausência lhe causou grande dor e por isso eu estou 
arrependido. Deixe-me aproveitar esta oportunidade para felicitá-lo pela sua excelente 
escolha de esposa. E, se eu posso ser tão ousado, vou aproveitar esta oportunidade para 
beijar a noiva ainda corada."

As bocas de Elizabeth e Georgiana caíram abertas quando Darcy se aproximou de 
Jane e deu um beijo suave na bochecha dela.

"Agora, quem gostaria de cantar músicas natalinas? Acho que deveríamos começar 
uma nova tradição dos Darcy e cantar nas casas dos inquilinos na véspera de Natal. O 
que vocês me dizem?"

Uma risada  irrompeu  da  boca  de  Elizabeth.  "Darcy,  você  soou  exatamente  como 
Bingley. O que aconteceu com você?"

"Será que precisa de uma desculpa para estar feliz no Natal? Que tipo de ogro você 
acha que eu sou? "

Ele ergueu a mão para silenciar Georgiana antes que ela pudesse responder.

"Se cantar não combina com vocês, nós poderíamos cortar flocos de neve de papel ou 
nos esgueirarmos na cozinha e roubar um doce."

Georgiana olhou para seu irmão como se ele fosse um fantasma. "O que se apoderou 
de você Fitzwilliam? Você está positivamente eufórico."

"Elizabeth e eu vamos nos casar. Eu pensei que você ficaria feliz. " 

Caminhando pela sala na direção de Elizabeth, ele a pegou em seus braços e a girou 
como se fosse uma criança pequena. Ela gritou, seus pés deixando o chão e seus cachos 
saltando enquanto Darcy continuava girando.

"Fitzwilliam, me coloque no chão!"

Darcy  concordou  e  soltou  Elizabeth,  mas  não  antes  de  sussurrar  em seu  ouvido. 
"Deixe-me deleitar-me no meu amor por você, como é Natal. De qualquer forma, eu 
tenho meses de mau humor para compensar, minha querida Elizabeth. E você está aqui 
para me guiar. "

O jantar foi anunciado  e o grupo começou a andar para a sala de jantar. Georgiana e 
Jane ficaram para trás, cheias de curiosidade sobre o anúncio de Elizabeth e Darcy. "Eu 
encontrei Darcy em uma caminhada nesta tarde," Elizabeth ofereceu, sem vontade de 
discutir todos os detalhes de seu encontro com sua irmã e futura cunhada.

"Acho muito improvável que depois de meses de separação, vocês dois foram capazes 
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de renovar a sua familiaridade tão rapidamente," disse Jane.

"Bem,  se  não  é  o  roto  falando  do  esfarrapado,"  Elizabeth  disse,  referindo-se  às 
notícias  do  noivado  de  sua  irmã  pouco  tempo  depois  de  Bingley  ter  voltado  a 
Netherfield.

Jane corou e gaguejou. "Nós ... Charles e eu …"

"Veja, Jane. Não é tão difícil de compreender. E eu dei para Darcy alguns biscoitos 
Spritz. Ninguém pode resistir a eles," Elizabeth disse, rindo.

Mais tarde naquela noite, o grupo partiu para a cerimônia da Meia- noite na capela de 
Pemberley. Georgiana entrou primeiro na capela, seguida por seu irmão acompanhando 
Elizabeth. Os Bingleys andavam atrás deles, mas se juntaram a eles no tradicional banco 
dos Darcy na primeira fila. Até que ele entrou na igreja, Darcy tinha deixado de lado as 
lembranças  da  sua  visita  mais  recente.  Quando  a  voz  já  tão  familiar  saudou  a 
congregação para  a  cerimônia  de véspera do Natal,  Darcy  olhou para  o reitor  e  fez 
contato com os olhos.

O reitor sorriu para Darcy e depois olhou para Elizabeth, seu sorriso voltando para 
Darcy.

"Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para receber os convidados para nossa 
cerimônia. O nascimento de nosso Senhor apresenta uma grande oportunidade para a 
reflexão. Agora, por favor juntem-se a mim na nossa música de abertura. "

Darcy  timidamente  encontrou os  olhos de  Elizabeth e  abriu  seu livro  de  orações, 
segurando-o para que eles compartilhassem. Apesar de seu encontro na cabana naquela 
tarde,  estar ombro a ombro na igreja  de alguma forma pareceu mais íntimo e mais 
exposto. As leituras familiares de Natal acalmaram Darcy e Elizabeth, deixando-os se 
ajustarem a este novo passo em seu relacionamento. Então, a voz do reitor apresentou a 
canção final.

"Senhoras  e  Senhores.  Sei  que isso é  um pouco fora do comum, mas eu tenho o 
privilégio de apresentar uma nova canção para vocês nesta noite especial. Ela foi escrita 
na  França  e  traduzida  para  o  Inglês  por  um colega  meu de  Oxford.  Eu espero que 
apreciem."

Darcy estremeceu, sem saber se ele seria capaz de manter a compostura durante a 
música inteira. Quando o primeiro verso começou, Darcy apertou ainda mais seu livro 
de orações e fechou os olhos. Elizabeth olhou para ele por debaixo da aba do seu chapéu 
e recordou as palavras de Darcy daquela tarde, quando ele disse que a música tinha o 
poder de desnudar sua alma. Elizabeth sabia naquele momento que o seu papel para o 
resto de sua vida era tranquilizar e confortar este homem -  mesmo quando ele tentasse 
se isolar do mundo. Ela sabia que seu amor por Darcy seria devolvido centuplicado por 
este homem reservado e ainda assim apaixonado. 

"Caia de joelhos, Oh ouça as vozes dos anjos!
O noite divina, ó noite, quando Cristo nasceu!

O noite divina, ó noite sagrada, ó noite divina”
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"Fitzwilliam ... eu estou aqui. Segure a minha mão."

Com esse pedido suave, Darcy exalou e sentiu seus ombros relaxarem e sua cabeça 
clarear. Elizabeth aumentou seu aperto nos dedos dele, apertando sua mão com firmeza 
na dela. Olhando para sua mão pequena sobreposta na dele, Darcy estava ciente de sua 
força e seu amor por ele. O restante da canção inundou sobre os dois, permitindo-lhes 
sentir a magnitude do nascimento de Cristo. Quando a nota final da música pairou no 
ar, Darcy se abaixou e beijou os lábios de Elizabeth.

Fim 
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