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Prólogo

Darcy olhou para cima dos restos de seu café da manhã, e olhou para fora da janela de sua 
casa  em  Londres.  O  tempo,  que  tinha  inicialmente  prometido  ser  ensolarado  e 
extremamente quente para o início de maio, estava rapidamente ficando nublado.  Ótimo, 
Darcy pensou, combina com o meu estado de espírito perfeitamente. Desde que ele voltou de 
Kent, em abril, Darcy tinha sido incapaz de sair de uma depressão profunda. A partida de 
Georgiana três dias antes para uma visita a Lord e Lady Fitzwilliam só piorou as coisas. Ela, 
pelo  menos,  era  ocasionalmente  capaz  de distraí-lo  de  sua  melancolia,  e  forçá-lo  a  pelo 
menos fingir ser alegre. Com sua partida, a casa parecia insuportavelmente vazia. Seu tio e a 
tia também tinham o incluído no convite, mas Darcy suspeitava que seu tio seria perspicaz o 
suficiente para sentir que algo estava errado, e ele não etava com vontade de se explicar.

O  som  do  relógio  interrompeu  seus  pensamentos.  Lembrando  uma  incumbência  na 
cidade, Darcy ordenou que seu cavalo fosse selado e partiu. A incumbência que o tirara de 
casa  foi  rapidamente  realizada,  mas  desejando evitar  o  retorno para  a  casa  vazia,  Darcy 
cavalgou por um tempo.  Perdido em pensamentos como ele estava,  ele ficou um pouco 
surpreso quando as nuvens escuras começaram a derramar uma chuva pesada e fria. Darcy 
estava a vários quilômetros de sua casa, e até o momento que voltou, suas roupas estavam 
encharcadas, e seus dentes estavam batendo.

Depois  de  um banho  quente  e  algo  para  comer,  Darcy  foi  para  o  seu  escritório  na 
esperança  de  lidar  com várias  questões  que  tinham sido  negligenciadas.  Sua  mente,  no 
entanto,  logo  vagou,  como tantas  vezes  fazia,  de  volta  para  Hunsford,  e  Miss  Elizabeth 
Bennet, e como ele se comportou horrivelmente. Se isso não fosse suficiente para impedir 
qualquer progresso com os livros de contas, ele logo foi acometido por uma dor de cabeça 
latejante. Ele empurrou os papéis na frente dele de lado, e colocou a cabeça sobre a mesa. 
Depois de um tempo, ele adormeceu, mas não foi um sono tranquilo, atormentado como ele 
era pelos mesmos pesadelos que tinham estado com ele no último mês.
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Ele foi acordado por um empregado, que perguntou sobre seus planos para o jantar. O 
latejar em sua cabeça não havia diminuído, e seu estômago se revoltou com o pensamento de 
alimentos.  Isto,  combinado  com  uma  garganta  dolorida,  o  convenceu  de  que  ele 
provavelmente estava com um resfriado, e ele se recolheu ao seu quarto de dormir.

Capítulo 1

Era de manhã, e a luz do sol brilhante estava entrando pela janela. Darcy abriu os olhos e 
depois  fechou-os  novamente.  Sua  cabeça  parecia  uma  bigorna.  Nesse  momento  o  seu 
empregado entrou na sala, e perguntou como ele estava. "Terrível, Martin, eu tenho uma dor 
de cabeça terrível," respondeu Darcy. Gemendo, ele abriu os olhos, e observou o quarto. 
"Onde estou?" ele perguntou, de repente entrando em pânico quando percebeu que não 
estava em seu próprio quarto.

"Está em Netherfield, Senhor," o empregado respondeu.
"Netherfield ?!?!" ele perguntou, começando a entrar em pânico. O que ele estava fazendo 

em Netherfield?  Ele  não tinha ido para  a  cama em sua casa  de  Londres?  O que estava 
acontecendo? Ele tentou ignorar o latejar em sua cabeça o tempo suficiente para ouvir o que 
o empregado estava dizendo.

"A casa  do  Sr.  Bingley,  em Hertfordshire,  Senhor.  O  senhor  veio  para  cá  ontem."  O 
empregado disse algo sobre providenciá-lo o café da manhã, e Darcy assentiu.

Depois que o homem desapareceu, Darcy olhou em volta, tentando dar sentido ao seu 
ambiente.  Ele  reconheceu  o  quarto  em  que  ele  tinha  ficado  no  outono  anterior  em 
Netherfield. "Esse deve ser outro pesadelo," Darcy pensou, e beliscou-se na esperança de 
acordar. No momento em que o empregado retornou com o café da manhã, Darcy sabia que 
ele não estava sonhando, e seu pânico foi aumentando. A dor em sua cabeça não estava 
ajudando-o  de  modo  algum em seus  esforços  para  entender  o  que  estava  acontecendo. 
"Martin," ele perguntou: "O que estou fazendo aqui?"

"Senhor," Martin começou, "O Sr. Bingley o convidou para se juntar a ele e suas irmãs aqui 
por um tempo. Ele recém alugou o lugar, e imagino que ele está procurando o seu conselho 
sobre  as  melhorias  e  tal."  Darcy  segurou  a  cabeça  e  gemeu.  Algo  estava  muito  errado. 
"Senhor, devo pedir ao ao Sr. Bingley para chamar um médico?" Darcy suspeitava que um 
médico não era realmente o que ele precisava, mas concordou prontamente. O empregado 
desapareceu. Darcy se aproximou e pegou o jornal sobre a mesa de cabeceira. A data nele o 
surpreendeu. Era 15 de outubro de 1811. 

Houve uma batida, e Bingley entrou no quarto. Ele parecia extremamente alegre. "Martin 
me disse que você não está se sentindo bem. Mandei chamar o médico, mas eu sei que isto é 
apenas uma tentativa de sua parte para não ir ao baile da assembléia amanhã." Bingley fez 
uma pausa e depois acrescentou: "Bem, você pode ficar aqui se quiser, mas eu pretendo ir e 
conhecer os meus novos vizinhos. Eu já ouvi muito sobre o quanto as garotas locais são 
bonitas."

"Bingley," Darcy perguntou, com medo de que ele já soubesse a resposta, "que dia é hoje?" 
Bingley pareceu confuso, mas respondeu: "É 17 de Outubro de 1811... Darcy, me desculpe, 

você realmente não parece bem. Eu não quis sugerir que eu não acredito em você."
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"Obrigado." Darcy murmurou, e fechou os olhos. Talvez se ele voltasse a dormir ele iria 
acordar, e nada disso teria acontecido. O sono, no entanto, o evadiu, e em qualquer caso, 
estava perfeitamente claro que isto não era um sonho. Algo muito estranho tinha acontecido.

Cerca de uma hora depois o médico chegou. Por esse tempo, a dor de cabeça de Darcy 
tinha diminuído consideravelmente, e ele tinha conseguido tomar café da manhã. O médico 
não encontrou nada grave de errado, e recomendou repouso. Darcy ainda estava tentando 
entender  o  que  tinha  acontecido:  Nada  grave  de  errado  -  isso  é  o  que  você  pensa.  Ele 
prontamente aceitou a recomendação do médico de descanso, no entanto, já que isso lhe 
daria tempo para pensar antes que ele tivesse que enfrentar outras pessoas.

Ele  claramente  não  estava  sonhando,  então  o  que  poderia  ter  acontecido?  Ele  estava 
sofrendo alucinações provocadas por uma febre? Ele estava enlouquecendo? Ele rapidamente 
rejeitou ambas as possibilidades. Além do resíduo da dor de cabeça, ele se sentia bem. De 
alguma forma, ele realmente tinha acabado em outubro de 1811. Mas como? e por quê? 
Como ele não podia entender,  mas o por quê de repente estava cristalino.  Bingley tinha 
mencionado o Baile da Assembléia --- a primeira vez que ele viu Elizabeth Bennet. Ele não 
tinha passado o último mês desejando que ele pudesse desfazer tudo o que tinha feito de 
errado, e orando por uma segunda chance? Talvez o seu desejo de alguma forma tinha sido 
concedido.

Capítulo 2

Muito bem, pensou Darcy. Vou participar do baile de amanhã e assim que vê-la vou pedir a  
ela para dançar. Vou ser educado com todo mundo lá. Não vou dá-la nenhuma razão para... 
Darcy  gemeu,  de  repente,  lembrando  que  ele  e  Elizabeth  ainda  não  tinham  sido 
apresentados. Ele, de  alguma forma tinha que conseguir uma apresentação. Como ele iria 
fazer isso? Bem, ele poderia esperar até que Bingley sugerisse que Jane os apresentasse, e 
desta vez concordar. Darcy rejeitou esta idéia. Aquilo tinha sido mais do que no meio da 
noite. Ele não achava que poderia esperar tanto tempo. Além disso, Elizabeth tinha ouvido a 
conversa, não tinha? Se ele a convidasse para dançar só depois de Bingley ter sugerido, ela 
pensaria que ele estava apenas agradando ao seu amigo.

Darcy estava tentando se lembrar o bastante do baile para montar uma estratégia. Pouco 
tempo depois de terem entrado no salão da assembléia, eles tinham sido recebidos por Sir 
William Lucas, que tinha apresentado Miss Lucas para eles. Bingley tinha então convidado 
ela para a primeira dança. Darcy tinha certeza que Bingley tinha dançado com Jane logo 
depois  disso  -  quem  os  apresentou?  Darcy  não  conseguia  se  lembrar  -  provavelmente 
Charlotte Lucas ou Sir William - provavelmente Sir William. Darcy supôs que se ele pudesse 
de  alguma  forma  conseguir  estar  perto  quando  as  apresentações  fossem feitas,  ele  seria 
incluído nelas.

Tendo resolvido isso, Darcy estava se sentindo melhor. Ele decidiu que estava pronto para 
se juntar aos outros, e desceu. Ao entrar na sala, ele ficou surpreso ao ver Bingley, Caroline, e 
os Hursts  junto de Sir  William Lucas.  "Sir  William!" ele disse surpreso.  Todos do grupo 
olharam para ele com espanto.

Bingley sorriu e disse: "Eu posso ver que uma apresentação não será necessária. Por favor, 
como você e Sir William se conhecem?"
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Darcy estava horrorizado. É claro - ele não deveria conhecê-lo. Sir William continuou a 
olhá-lo em surpresa. Darcy sabia que ele tinha que pensar rápido, ou eles estariam acusando-
o de feitiçaria, ou pior. Ele então se lembrou do tópico de conversa favorito de Sir William, e 
recuperou-se.  "Creio  que  foi  na  Corte  de  St.  James  que  nos  conhecemos,  não  foi,  Sir 
William?" 

"Oh sim", respondeu aquele senhor. Darcy podia ver que Sir William lutava sem sucesso 
para se lembrar, mas estava aliviado que ninguém ia pedi-lo uma explicação. Ele jurou ser 
mais cuidadoso no futuro.

Naquela tarde, Darcy e Bingley deram um passeio sobre os campos de Netherfield. Assim 
que eles estavam longe da casa, Bingley falou, "Eu suspeito que há mais na história de você e 
Sir William do que você está contando, e devo dizer que estou curioso. Estava muito claro 
que ele não lembra de você de modo algum."

Darcy ficou tenso, mas não disse nada.
Bingley  continuou,  "Você parece  horrorizado,  Darcy,  deve  ter  sido algo  terrível.  Não, 

deixe-me adivinhar? - Quanto champagne Sir William tinha bebido naquela noite? Deve ter 
sido um bocado para você se lembrar dele  tão claramente, e para ele não se lembrar de 
nada."

Darcy silenciosamente abençoou Bingley pelo fornecimento uma explicação tão sensata. 
Não querendo realmente caluniar o cavalheiro, ele apenas disse: "Eu prefiro que você não 
mencione  este  assunto  para  suas  irmãs.  Eu  não  gostaria  de  ser  a  fonte  de  fofocas 
embaraçosas."

"Claro." Bingley respondeu. "Não vamos falar mais disso." Bingley rapidamente mudou de 
assunto. "Fico feliz em ver que você está se sentindo melhor. Eu confio que não haverá novas 
tentativas de sua parte de se livrar do baile da assembléia de amanhã."

Darcy riu. "Obrigado," ele disse: "Eu me sinto melhor, e estou ansioso pelo baile, embora 
eu lhe asseguro que  minha dor de cabeça esta manhã não foi fingimento."

"Eu não quis sugerir que era," Bingley respondeu, "mas estou feliz que você está ansioso 
pelo baile... posso supor que isso significa que você vai realmente dançar?"

"Bem, pelo menos algumas danças," Darcy respondeu com uma risada.

Capítulo 3 Parte A 

Na noite seguinte, eles partiram para a assembléia, os Hursts ocupando uma carruagem, 
Darcy, Bingley e Caroline outra. Caroline passou a maior parte da jornada expressando suas 
suspeitas  de que a noite seria  um desperdício e a  companhia  indiferente.  Bingley estava 
claramente ficando irritado. "Caroline, eu nunca soube de você se opor a frequentar bailes na 
cidade."

"Mas Charles," ela respondeu, "você não pode ver que isso é diferente? Em Londres, os 
bailes  são frequentados por pessoas de bom gosto e elegantes." Caroline continuou nessa 
linha até que finalmente foi silenciada pela chegada ao seu destino. Darcy tentou se acalmar, 
mas estava incrivelmente nervoso. E se ele não conseguir ser apresentado a ela? E se ele disser  
a coisa errada?

Eles entraram no salão da assembléia, e Darcy imediatamente examinou a sala, avistando 
Elizabeth em um lado falando com vários oficiais.  Ele  rapidamente desviou o olhar,  não 
querendo ser visto olhando. O grupo foi recebido por Sir William Lucas, que saudou Darcy 

Uma Segunda Chance – by Lynn O – Tradução: Samanta Fernandes



como um velho amigo, e ansiosamente apresentou sua filha Charlotte para o grupo. Bingley 
não perdeu tempo em garantir a mão de Miss Lucas para o primeiro par de danças. Quando a 
música começou, Darcy observou Elizabeth se juntar a dança com o coronel Forster. Darcy 
estava  apreensivo  de  conversar  mais  com  Sir  William,  para  que  o  assunto  de  seu 
"conhecimento" anterior não viesse à tona de novo, mas como ele não deveria conhecer mais 
ninguém, as suas únicas alternativas eram ficar parado parecendo um tolo, ou conversando 
com Caroline, nenhuma das quais eram atraentes. Ele não precisava ter se preocupado. Sir 
William estava suficientemente envergonhado por seu fracasso em se lembrar do encontro, 
que ele perguntou sobre Derbyshire, a condição das estradas entre Londres e Meryton, e as 
últimas notícias da guerra - em suma, tudo, exceto o assunto que Darcy desejava evitar. 
Enquanto os pensamentos de Sir William sobre estes temas era uniformemente tolos, Darcy 
estava nervoso e distraído demais para realmente notar. 

Enquanto os  senhores  estavam assim envolvidos,  eles  foram abordados por um jovem 
rapaz cujo traje era a própria antítese da alta moda. Sir William apresentou-o para Darcy 
como  o  Sr.  Deighton.  O  cavalheiro  curvou-se  e  gaguejou  uma  saudação  nervosa.  Após 
diversos  momentos,  ele  perguntou  hesitante  para  Darcy  se  ele  iria  apresentá-lo  à  Miss 
Bingley. Darcy suprimiu uma risada e concordou prontamente, refletindo que ele poderia 
depois  pedir-lhe  para  devolver  o  favor  e  também  realizar  uma  apresentação.  Darcy  e 
Deighton caminharam até onde Caroline estava parada,  e a apresentação foi feita.  Darcy 
imediatamente voltou para Sir William, e logo se divertiu ao notar Deighton e Caroline se 
juntando ao conjunto, o rosto de um coberto de um sorriso, o outro olhando furioso em sua 
direção.

Quando o primeiro par de danças terminou, Bingley se juntou a Darcy e Sir William. Ele 
discretamente apontou na direção de Miss Bennet, e perguntou a Sir William quem ela era. 
Sir William riu, "Essa," disse ele, "é Miss Jane Bennet, e a jovem ao lado dela, de quem o seu 
amigo não consegue tirar olhos, é sua irmã Elizabeth. Venha, deixe-me apresentá-los."

Capítulo 3 Parte B 

Darcy ficou horrorizado ao saber que tinha sido tão óbvio.  Alguém mais tinha notado? 
Darcy não apreciava o pensamento da Sra. Bennet fazendo uma observação semelhante. E se 
Elizabeth tinha notado? O que ela iria pensar?  Com estes pensamentos passando em sua 
cabeça, Darcy viu-se diante das irmãs.

Ele ficou aliviado ao notar que a Sra. Bennet estava parada a alguma distância de suas 
filhas, engajada em uma conversa com a Sra. Long. Darcy estava nervoso o suficiente sem ter 
de suportar o escrutínio calculista daquela mulher. Darcy prendeu a respiração enquanto a 
apresentação era  feita.  Ela  era  ainda  mais  bonita  do  que  ele  tinha  lembrado.  Como ele 
poderia  ter  alguma vez pensado que ela  não era  bonita  o  bastante  para  tentá-lo?  Darcy 
tentou pensar em algo para dizer, mas as palavras lhe faltaram. Bingley convidou Jane para a 
próxima dança, e os dois se afastaram para se juntar ao conjunto.

Finalmente, Darcy conseguiu perguntar: "Posso ter esta dança?"
Elizabeth aceitou com um sorriso, e eles seguiram a sua irmã e Bingley para a dança.
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Darcy sabia que tinha de dizer algo, mas ele abominava a conversa fiada que era esperada 
entre novas amizades,  e seu nervosismo tinha amarrado sua língua em um nó. Elizabeth 
quebrou o silêncio perguntando se essa era a sua primeira visita a Hertfordshire.

"Não,  eu quero dizer...  sim....  muitas  vezes tenho viajado por esta  parte do país  entre 
Londres e minha casa, em Derbyshire, mas esta é a primeira vez que eu realmente visito 
aqui."

"Passa um bom tempo em Londres, então?" Elizabeth perguntou.
"Minha irmã mais nova passa a maior parte de seu tempo em Londres desde que o nosso 

pai morreu. Uma senhora vive com ela lá e superintende sua educação. A presença dela em 
Londres me mantém lá mais do que eu escolheria." Lembrando que ela tinha uma tia e um 
tio na cidade, ele perguntou: "Costuma visitar Londres?"

"Às vezes," respondeu ela, acrescentando: "a minha tia e meu tio moram lá, e eu às vezes 
vou visitá-los. Minha irmã e eu passamos duas semanas com eles na última primavera. Nós 
gostamos de ver nossos primos mais novos, e fomos ao teatro várias vezes."

Darcy perguntou que peças ela vira, e passou o resto da dança em uma discussão agradável 
sobre teatro.

Darcy ficou muito decepcionado quando a música parou, e ele e Elizabeth continuaram a 
conversa  enquanto  se  retiravam  da  pista  de  dança.  Eles  foram  logo  interrompidos,  no 
entanto, pela abordagem de um outro cavalheiro que convidou Elizabeth para a próxima 
dança. Com um olhar um pouco apologético na direção de Darcy, ela aceitou. Darcy não 
podia deixar de sentir ciúmes. Ele sabia que não podia dançar todas as danças com ela, mas 
doía-lhe vê-la dançando com outro.

Esperando que uma bebida  lhe  acalmasse  os  nervos,  Darcy se  dirigiu  para  a  mesa  de 
refrescos. Lá, ele foi abordado por Caroline Bingley.

"Bem, você parece estar se divertindo!" ela disse sarcasticamente.
Darcy balançou a cabeça e disse: "Para falar a verdade, eu estou. E você? Aproveitou a sua 

dança  com  o  Sr.  Deighton?"  Darcy  suspeitava  que  este  assunto  poderia  provocar  uma 
explosão, mas esperava que fosse distraí-la de dizer qualquer coisa sobre Elizabeth.

Caroline olhou para ele. "Por que exatamente você achou necessário me apresentar para 
aquele idiota?"

"Ora, porque ele me pediu," disse Darcy em falsa surpresa. "O que eu deveria dizer --- 
'Miss Bingley apenas se associa com os idiotas da cidade, não de Hertfordshire?'"

Caroline percebeu que teria sido rude para ele se recusar a realizar a apresentação, mas ela 
certamente não iria admitir isso. Mudando de assunto, ela disse: "Meu irmão parece estar se 
divertindo muito. Quem é aquela criatura sardenta com quem ele está dançando?"

Darcy olhou na direção de Bingley e reconheceu Mary King, mas lembrando que ele não 
deveria saber quem ela era, simplesmente deu de ombros. O fim do terceiro par de danças 
trouxe Bingley e a Sra. Hurst para se juntar a Caroline e Darcy. Caroline tentou entretê-los 
com comentários sarcásticos sobre a população local. Desejando escapar das críticas de Miss 
Bingley, Darcy convidou a irmã dela para a próxima dança.

Quando a dança terminou e a Sra.  Hurst  tinha andado de volta  para sua irmã, Darcy 
refletiu  que  ele  tinha  ainda  somente  dançado dois  pares  de  danças.  Ele  queria  convidar 
Elizabeth novamente, mas queria esperar até mais tarde na noite. Olhando em torno, viu 
Charlotte Lucas parada em um lado. Ele a convidou para as próximas danças, mas quando 
eles tomaram seu lugar no conjunto, ele imediatamente se arrependeu, pois Elizabeth estava 
sentada na falta de um parceiro. Como eu pude esquecer? Este foi o ponto onde Bingley veio até  
mim e sugeriu que eu dançasse com ela. Darcy decidiu que, quando esta dança terminasse, ele 
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iria convidá-la para as próximas, mas na ocasião,  Bingley reivindicou a mão dela antes que 
ele  fosse  capaz de fazer.  Darcy  ficou um pouco irritado com seu amigo por  isso,  e  em 
retaliação, ele decidiu dançar com Jane. Eles estavam no meio da dança, quando Darcy notou 
a Sra. Bennet observando atentamente ele e Jane. 

Capítulo 4 

"Oh!  Meu caro  Sr.  Bennet,"  gritou  sua  esposa  quando elas  voltaram para  Longbourn, 
"tivemos a noite mais agradável, um baile excelente. O Sr. Bingley era tão charmoso, e ele 
trouxe seu amigo Sr.  Darcy, que tem 10.000 por ano e uma propriedade muito boa em 
Derbyshire! Um cavalheiro bonito! E Sr. Bennet, ambos dançaram com Jane e com Lizzy! "

O Sr. Bennet olhou para suas duas filhas mais velhas em diversão, e perguntou: "Então, já 
ficou estabelecido entre vocês, qual vai se casar com o Sr. Bingley e qual vai se casar com o 
Sr. Darcy?"

Antes que qualquer uma das meninas pudesse responder, a Sra. Bennet interrompeu "Eu 
acho que seria melhor se Jane ficasse com o Sr. Darcy, pois ela é muito mais bonita, e isso 
deixaria o Sr. Bingley para Lizzy."

Jane corou com isso, e comentou "Eu acho que o Sr. Darcy preferiu a minha irmã."
"Oh besteira," respondeu a Sra. Bennet, "nunca iria dar certo. É óbvio que o Sr. Darcy se 

ofende facilmente - você não ouviu o que ele disse para a Sra. Long? E bem, Lizzy está 
sempre passando dos limites."

O Sr. Bennet riu disso e disse: "Se ele é tão facilmente ofendido assim, ouso dizer que ele 
não merece a atenção de qualquer uma das minhas filhas."

Quando Jane e Elizabeth estavam sozinhas,  Elizabeth perguntou a sua irmã "Diga-me, 
você disse a nossa mãe que você pensou que o Sr. Darcy preferiu a mim porque acreditava 
ser a verdade, ou porque você preferiu o Sr. Bingley?"

Jane hesitou por um momento, mas ao ver o sorriso de sua irmã, ela riu e respondeu: 
"Ambos."

"O Sr. Darcy dançou com você," destacou Elizabeth.
Jane riu,  e respondeu: "Sim, mas ele dançou com você duas vezes,  e apenas uma vez 

comigo, e enquanto ele dançava comigo, você sabe do que nós falamos?" Elizabeth balançou 
a cabeça. "Ora,  tudo o que ele parecia querer falar era de você."

Elizabeth riu com isso, e disse: "Que estranha coincidência, pois o Sr. Bingley estava cheio 
de perguntas sobre minha irmã." Ambas riram. 

"Você gosta bastante do Sr. Bingley, não é?" Elizabeth perguntou.
"Bem, eu acabei conhecê-lo, mas, sim, ele é sensível, bem humorado, alegre, e eu nunca vi 

modos tão felizes, tranquilidade com tão boa educação!"
"E o que acha das irmãs dele?"
Jane hesitou: "Elas parecem agradáveis o bastante quando você conversa com elas. Miss 

Bingley vai viver com seu irmão e manter a casa; e eu estou muito enganada se não vamos 
encontrar uma vizinha encantadora nela. Mas Lizzy, você está evitando de me dizer o que 
pensa do Sr. Darcy!"

Lizzy hesitou por um momento, "Ele não tem as maneiras fáceis de seu amigo, isto é 
certo, mas ele é bastante bonito, e eu gostei de falar com ele --- mas Jane, isso é bobagem, a 
nossa mãe está perfeitamente certa - certamente alguém como o Sr. . Darcy nunca iria se 
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interessar por mim."
"Mas Lizzy," Jane respondeu: "você foi a única pessoa que ele pediu para dançar uma 

segunda vez, e não houve muitas que ele pediu para dançar de qualquer maneira."
"Eu não sei Jane, eu estava sentada enquanto ele estava dançando com Charlotte, e ele me 

olhou curiosamente - talvez ele teve pena de mim, e foi por isso que ele me pediu de novo." 

Capítulo 5 

Os grupos de Longbourn e Netherfield encontraram-se em companhia várias  vezes ao 
longo da próxima quinzena, e cada uma dessas vezes, a Sra. Bennet era toda a atenção para 
Darcy,  e  tentava,  de  uma  forma  muito  óbvia,  atraí-lo  para  sua  filha  mais  velha.  Isto, 
naturalmente não agradou a qualquer membro do grupo de Netherfield. Miss Bingley ficou 
horrorizada com isso, e embora ela não detectasse nenhum sinal particular de atenção por 
parte de Jane ou Darcy pelo outro, no entanto, ela achou necessário insultar Miss Bennet e 
sua família sempre que tinha a oportunidade. O Sr. Bingley temia que a parcialidade por seu 
amigo mostrada pela mãe fosse compartilhada por Miss Bennet. Darcy ficou irritado além da 
medida pela presunção dela, e somente a sua determinação para não ofender Elizabeth o 
impediu de ser grosseiro com a mãe dela.

Estavam as coisas assim quando ambas os grupos encontraram-se em Lucas Lodge uma 
noite. Depois de cumprimentar o seu anfitrião, Bingley moveu-se rapidamente na direção de 
Jane, e os dois estavam logo conversando animadamente. Darcy deu um suspiro de alívio, e 
resolveu ficar o mais longe possível  do par,  de modo a não dar a  Sra.  Bennet nenhuma 
oportunidade  de  interferir.  Infelizmente,  por  enquanto,  isso  também  significava  evitar 
Elizabeth, que estava parada não longe de Jane e Bingley, conversando com o coronel Forster. 
Nesse momento ele foi abordado pela Sra. Bennet, que com um aceno na direção de Jane e 
Bingley, sugeriu que ele poderia estar perdendo uma oportunidade, e que seu amigo poderia 
estar conquistando uma vantagem.

Darcy não agüentava mais, e sem rodeios, disse, "Sra. Bennet, já tive o bastante disso," e se 
virando, ele se afastou. A Sra. Bennet não perdeu tempo em encontrar sua segunda filha, e 
ventilar seu desgosto com a  grosseria do Sr. Darcy.

Percebendo uma oportunidade para acabar com o embaraço de sua irmã, Elizabeth disse: 
"Se  não gostaria  que Jane  se  apegasse  a  uma pessoa  rude,  talvez  você devesse  parar  de 
encorajar  uma  união  nessa  direção?"  Elizabeth  ficou  aliviada  ao  ver  sua  mãe  concordar 
prontamente.

Pouco tempo depois Charlotte abriu o piano, e pediu a Elizabeth para tocar. Antes que 
Darcy soubesse o que estava fazendo, ele estava em pé perto do piano, encantado com o 
canto dela.  Darcy poderia  ter  ficado assim durante  toda a noite,  mas  Elizabeth foi  logo 
sucedida por Mary no piano, e Darcy se moveu para acompanhar Elizabeth, na esperança de 
finalmente  ter  a  oportunidade  de  falar  com ela.  Antes  que  ele  tivesse  dado seis  passos, 
porém, ele foi parado por seu anfitrião, que estava determinado a engajá-lo na conversa. Ele 
estava assim ocupado quando viu Elizabeth se mover em sua direção.

Darcy  estava  tentando  encontrar  uma  desculpa  para  interromper  a  conversa  com Sir 
William,  quando ouviu  o  último exclamar  "Minha  querida  Miss  Eliza,  porque  não  está 
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dançando?  -  Mr.  Darcy,  permita-me  o  prazer  de  vê-los  dançar  novamente,  ambos  tão 
excelentes na dança. "

Elizabeth, refletindo que o Sr. Darcy estava certamente cansado de ter moças jogadas em 
sua direção, respondeu: "De fato, Senhor, eu não tenho a menor intenção de dançar - peço-
lhe que não suponha que vim nesta direção a fim de implorar por um parceiro."

Essas  palavras  foram inteiramente  familiares  demais  para  Darcy.  Ele  tinha  que  fazê-la 
mudar de idéia  de alguma forma, e gravemente pediu à ela para reconsiderar. Algo nos olhos 
dele convenceu Elizabeth de que ele não estava pedindo-lhe somente por cortesia, e após um 
momento de hesitação, ela consentiu.

Capítulo 6 

A Sra. Bennet foi fiel à sua palavra. Desde a noite da festa em Lucas Lodge, ela desistiu da 
idéia de uma união entre Jane e o "rude" Sr. Darcy, e de repente percebeu que bonito casal 
Jane e Bingley faziam. Era uma pena que isto não deixava ninguém para Lizzy, mas o destino 
de sua segunda filha nunca foi a primeira preocupação da Sra. Bennet.

Caroline Bingley não tinha certeza se estava aliviada ou horrorizada com a mudança no 
objeto dos esforços da Sra. Bennet. Enquanto ela era mais sensível aos projetos de qualquer 
pessoa sobre Darcy do que ela era para aqueles sobre seu irmão, ela não viu nenhum sinal de 
que Darcy tinha algum interesse em Jane, e todos os muitos sinais de interesse por parte de 
seu irmão. Depois havia  o problema das atenções de Darcy à Elizabeth Bennet. Sempre que 
Caroline tentava atrair Darcy para esse assunto, ele parecia mudar de assunto ou lembrar de 
alguma coisa que ele tinha que fazer no resto da casa. Caroline desejava que houvesse uma 
maneira de obter uma idéia melhor das intenções das Bennet, e desencorajá-las, quaisquer 
que  fossem.  Os  senhores  iriam  jantar  com  os  oficiais  naquele  dia  -  isto  deu-lhe  uma 
oportunidade  perfeita.  Ela  iria  convidar  Jane,  fazer  algumas  perguntas  aguçadas,  e  soltar 
algumas insinuações sutis sobre a afeição de Bingley por Georgiana Darcy. Com um sorriso 
confiante, ela pegou um pedaço de papel e redigiu uma nota curta.

Darcy, Bingley e o Sr. Hurst tinham se vestido para o jantar com os oficiais, e estavam à 
espera  na  sala  de  visitas  pela  carruagem  ser  trazida.  Caroline  começou  a  fazer  mais 
comentários sarcásticos sobre Elizabeth Bennet, e tentando fazer com que Darcy concordasse 
com eles. Darcy mudou de assunto: "Então, Miss Bingley, como você e a Sra. Hurst estão 
planejando passar o seu tempo em nossa ausência?"

Darcy observou Caroline parecer momentaneamente alarmada antes de dizer: "Nós não 
temos nenhum plano em particular," confirmando assim as suas suspeitas.

Ele foi até a janela, e comentou: "Parece que vai chover, talvez devêssemos repensar nossos 
planos." 

"O  quê?"  perguntaram  todos  os  outros  em  uníssono,  Hurst  e  Bingley,  em  surpresa, 
Caroline e Louisa em horror.

A reação de suas irmãs não foi perdida para Bingley, nem foi a sugestão de um sorriso 
irônico no rosto do amigo.  Bingley pareceu momentaneamente  perplexo,  mas Darcy lhe 
lançou um olhar que dizia: "confie em mim." Após um momento de hesitação, Bingley disse, 
"Talvez você esteja certo."
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Caroline entrou em pânico: "O que você quer dizer?" perguntou ela. "Certamente você 
não quer ofender os nossos novos vizinhos. De qualquer forma, o que é um pouco de chuva, 
se vocês estão indo de carruagem. Vocês podem levar um guarda-chuva!"

"Desde quando você tem estado tão preocupada com o que os nossos vizinhos pensam de 
nós?" Bingley perguntou incisivamente.

Darcy acrescentou, "Eu não venho me sentindo muito bem ultimamente e eu não quero 
arriscar me molhar."

Hurst não se importava onde ele jantasse, desde que houvesse abundância de boa comida 
e bebida, por isso ele se recusou a tomar partido. Nesse momento começou a chover. Bingley 
enfiou a cabeça para fora da porta e pediu que a carruagem fosse guardada.

Caroline ainda estava tentando convencer os senhores que a chuva estava prestes a parar 
quando Miss Bennet foi anunciada, e apareceu totalmente encharcada. Bingley olhou de Jane 
para Caroline e para Darcy com espanto. Caroline momentaneamente parecia que ela queria 
cair no chão, mas rapidamente recuperou o controle da situação, e convidou a Miss Bennet 
para cima para se trocar por uma roupa seca.

Assim que as senhoras  estavam fora da  sala,  Bingley olhou para Darcy e disse:  "Você 
sabia?" Foi mais uma declaração do que uma pergunta.

Darcy assentiu com um sorriso, e depois acrescentou: "Eu não queria ser rude quando já 
tínhamos aceitado um convite, mas sua irmã me provocou." 

Capítulo 7 

Na manhã seguinte, Jane enviou um bilhete para Longbourn explicando sua doença, e 
Elizabeth, ansiosa sobre a condição de sua irmã, decidiu ir visitá-la. Seu pai lhe ofereceu o 
uso  da  carruagem,  mas  Elizabeth  informou  que  ela  preferia  andar.  Sua  mãe  protestou 
dizendo que ela não estaria digna de ser vista quando ela chegasse. Elizabeth hesitou por um 
momento. Ela realmente não queria que o Sr. Darcy a visse seis centímetros de profundidade 
na lama, mas ela precisava da caminhada para tentar organizar seus pensamentos. Ela não 
tinha antecipado vê-lo novamente tão cedo, e ainda estava insegura de seus sentimentos. Ela 
decidiu caminhar, mas resolveu andar devagar e manter um olho aberto para as poças. Suas 
irmãs mais novas decidiram acompanhá-la até Meryton, e elas partiram.

Quando Elizabeth chegou à vista de Netherfield, ela foi recebida pelo Sr. Darcy, que por  
acaso estava justamente caminhando nessa direção. Ele cumprimentou-a com um sorriso, e 
perguntou: "Veio caminhando desde de Longbourn?" Ela respondeu afirmativamente. "Você 
deve estar cansada," disse ele, oferecendo-lhe o braço. Enquanto caminhavam em direção à 
casa, Darcy percebeu que havia apenas um pouco de lama na bainha da saia dela. Engraçado, 
ele pensou, eu me lembro da saia dela ter estado muito mais suja do que isso. Eu poderia estar  
me lembrando errado?

Caroline não ficou satisfeita ao ver Elizabeth, e o fato de que ela veio com Darcy não 
ajudou. Ela conseguiu, no entanto, manter-se educada, e se ofereceu para levar Elizabeth até 
sua irmã. A condição de Jane não tinha melhorado, e Elizabeth passou boa parte da tarde em 
sua companhia. Quando ela desceu as escadas no final da tarde, ela teve que relatar que Jane 
não estava melhor. Bingley a convidou para ficar até que Jane estivesse recuperada, mas mal 
tinha acabado o convite quando Caroline  protestou, "Oh, eu não acho que isso é necessário 
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Charles, vou ficar mais do que feliz em cuidar de Jane, e podemos mandar uma das criadas 
ficar com ela constantemente. "

Bingley podia ver que Caroline queria Elizabeth fora da casa o mais rápido possível, mas 
depois do que sua irmã tinha feito no dia anterior, ele não estava disposto a cooperar. "Miss 
Bennet," ele disse, "Eu insisto em sua estada. Tenho certeza que será um grande conforto para 
sua irmã." Elizabeth concordou, e mandaram buscar suas coisas .

Capítulo 8 

Às seis e meia, Elizabeth foi convocada para o jantar. Ela se viu sentada ao lado do Sr. 
Hurst, que, quando ele descobriu que ela preferia um prato simples a um ragu, não tinha 
nada a dizer a ela.  Darcy se viu sentado entre Miss Bingley e a Sra.  Hurst,  que estavam 
determinadas com sua atenção constante a impedi-lo de ter uma chance de olhar para a 
outra ponta da mesa. Bingley, vendo o desconforto de seu amigo, prometeu que esta seria a 
última vez que Caroline faria os arranjos dos assentos. Quando o jantar acabou, Elizabeth 
voltou para sua irmã, e Miss Bingley começou a injuriá-la logo que ela estava fora da sala. Os 
modos  dela  foram pronunciados  serem muito  ruins  de  fato,  uma  mistura  de  orgulho  e 
impertinência, não tinha conversa, nem estilo, nem gosto, nem beleza.

A Sra. Hurst acrescentou: "Ela não tem nada, em suma, para recomendá-la, senão ser uma 
excelente andarilha."

Caroline riu disso,  "Você a viu esta manhã?" perguntou ela. "O cabelo dela estava tão 
desarrumado, e a bainha da saia estava toda enlameada."

"Eu achei que ela parecia muito bem nesta manhã," disse Bingley, "Eu não notei qualquer 
lama."

"Você observou,  Sr.  Darcy,  tenho certeza,''  disse  Miss  Bingley,  "e  eu estou inclinada a 
pensar que não gostaria de ver sua irmã fazendo tal exposição.''

Darcy ainda estava tentando descobrir por que Elizabeth parecia menos enlameada do que 
ele se lembrava. "Considerando a condição das estradas," disse ele, "um pouco de lama foi 
provavelmente inevitável."

"Mas," Caroline repetiu, "com certeza não gostaria de ver sua irmã fazer tal exposição"
"Isso me lembra," disse Darcy "Eu tenho uma carta de minha irmã para ler. Se me der 

licença?"
Elizabeth sentou-se com a irmã até tarde da noite, quando Jane finalmente adormeceu. Ela 

então desceu as escadas. Quando ela entrou na sala de estar, Darcy e Bingley perguntaram 
por sua irmã. "A febre ainda está alta, mas ela está dormindo," respondeu Elizabeth. Todo o 
grupo jogava cartas, e ela foi convidada para se juntar a eles, mas suspeitando que estavam 
jogando alto, ela recusou, dizendo que iria se divertir com um livro.

O Sr. Hurst olhou para ela com espanto. "Prefere a leitura do que as cartas?'' Disse ele,"isso 
é bastante singular.''

"Miss Eliza Bennet,'' disse Miss Bingley, "despreza cartas. Ela é uma grande leitora e não 
tem prazer em qualquer outra coisa.''

"Eu  mereço  nem tal  louvor  nem tal  censura,"  exclamou Elizabeth.  "Eu não sou uma 
grande leitora, e tenho prazer em muitas coisas."

Darcy gemeu silenciosamente. Isso tudo era muito familiar. Ele tinha que pensar em algo 
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para dizer para distrair Miss Bingley …
"Você nunca vai jogar?" perguntou Hurst em aborrecimento. Darcy percebeu que era a 

vez dele, e distraidamente jogou uma carta.
Elizabeth escolheu um livro e se sentou, mas foi incapaz de se concentrar. A conversa na 

mesa de cartas, muitas vezes chamava a atenção dela, e quando ela olhava para cima, os olhos 
do Sr. Darcy estavam freqüentemente sobre ela. Elizabeth logo colocou o livro de lado e 
postou-se entre o Sr. Bingley e a Sra. Hurst para observar o jogo. Com Elizabeth na frente 
dele, Darcy perdeu a pouca habilidade para se concentrar que ele havia possuído até então, e 
logo o jogo terminou em favor do Sr. Hurst.

"Eu não estou jogando muito bem esta noite," observou Darcy, e se recusou a continuar.
Miss Bingley,  suspeitando o motivo de sua súbita falta de interesse no jogo, protestou 

"Mas Sr. Darcy, você é um jogador tão habilidoso, certamente a sua sorte está para mudar."
"Às vezes," comentou Elizabeth secamente, "a maior habilidade é julgar quando se deve 

parar." Caroline atirou um olhar gélido, mas permitiu que ela estava cansada do jogo. Bingley 
e os Hursts continuaram sozinhos.

Elizabeth retornou ao seu lugar no sofá. Darcy estava começando a ir nessa direção, mas 
Caroline alcançou-o e tomou o assento ao lado de Elizabeth. Darcy, em seguida, puxou uma 
cadeira para se juntar a elas.

Tentando  pensar  em  um  assunto  que  permitiria  Elizabeth  pouca  oportunidade  de 
contribuir, Caroline perguntou a Darcy sobre a carta que tinha recebido de sua irmã. "Como 
está minha querida Miss Darcy? O que ela lhe escreve?"

Darcy não tinha certeza de como responder a isso. A carta de Georgiana tinha sido cheia 
de angústia e auto-censura sobre Ramsgate. Por fim, ele disse: "Ela escreve que está muito 
feliz com sua nova acompanhante, e está trabalhando duro em seus estudos."

"Ela está muito crescida desde a Primavera? Será que ela vai ser tão alta quanto eu?"
"Ela agora está da altura de Miss Elizabeth Bennet, ou mais alta," respondeu Darcy.
Esta resposta não agradou Caroline, ela tentou uma tática diferente "Eu nunca encontrei 

com alguém que me encantasse tanto, ela tem modos tão perfeitos, e é sempre tão cuidadosa 
com sua aparência," (aqui o olho dela descansou momentaneamente em Elizabeth) "e ela é 
tão prendada. O desempenho dela no pianoforte é extraordinário."

Aqui Bingley entrou na conversa, expressando seu espanto que todas as moças eram tão 
prendadas, observando que todas elas pareciam tricotar bolsas e forrar biombos.

"Sua  lista  de  talentos  comuns  tem  muita  verdade,"  comentou  Darcy.  "O  termo  é 
freqüentemente aplicado a mulheres que o merecem por nada mais do que tricotar uma 
bolsa ou cobrir um biombo. Mas eu estou longe de concordar com sua definição, e não posso 
me orgulhar de conhecer mais de meia dúzia, em toda a gama do meu conhecimento, que 
são realmente prendadas. "

"Nem eu, tenho certeza," acrescentou Caroline.
"Então,"  respondeu  Elizabeth,  "deve  compreender  muita  coisa  em  sua  idéia  de  uma 

mulher prendada."
"Sim, compreendo," respondeu Darcy, olhando de forma significativa nos olhos dela.
"Oh,  certamente!"  opinou  Caroline,  estabelecendo  uma  longa  lista  de  realizações 

estreitamente alinhadas àqueles que acreditava possuir.  Ela esperava que este recital fosse 
convencer Darcy da inferioridade de Elizabeth, mas ficou consternada ao notar que os olhos 
de Darcy nunca deixaram Elizabeth.

Quando ela finalmente terminou sua lista, Darcy acrescentou: "A isto ela também deve 
adicionar algo mais substancial, na melhoria de sua mente através da leitura extensiva."
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Incapaz de não compreender seu significado, Elizabeth corou ligeiramente, mas respondeu 
"Eu não estou mais surpresa que conheça apenas seis mulheres prendadas, me pergunto agora 
se conhece alguma."

"É mesmo?" perguntou ele.
Caroline não gostou nada do rumo que a conversa estava tomando, e desesperada para se 

livrar de Elizabeth, expressou sua preocupação sobre como a "querida Jane" estava. Elizabeth 
é claro não poderia fazer nada então, senão se desculpar e ir verificar sua irmã. Assim que ela 
estava  fora  da  sala,  Caroline  começou a  falar  mal  de  Elizabeth novamente.  Ignorando-a, 
Darcy pegou um livro da prateleira,  e  moveu-se para  sentar-se perto do fogo.  Elizabeth 
voltou apenas tempo suficiente para dizer que sua irmã estava pior, e que precisaria ficar 
com ela.

Capítulo 9 

Na manhã seguinte, Jane tinha melhorado um pouco. Elizabeth considerou solicitar uma 
visita de sua mãe para ela formar seu próprio julgamento sobre a condição de Jane, mas 
lembrando  o  comportamento  recente  de  sua  mãe,  pensou  melhor.  O  Sr.  Jones  foi 
convocado, e enquanto ele não recomendou que Miss Bennet fosse movida, ele pronunciou 
que ela não estava em perigo. Elizabeth elaborou um bilhete para seus pais, assegurando-
lhes que não havia motivo para preocupação.

Enquanto  Jane  estava  dormindo naquela  tarde,  Elizabeth se  aventurou a  descer.  Ao 
entrar na sala,  ela encontrou o Sr.  Hurst  estirado no sofá roncando,  e Bingley e Darcy 
envolvidos em uma discussão sobre os planos de Bingley para a melhoria de Netherfield. 
Informaram-lhe  que  Miss  Bingley  e  a  Sra.  Hurst  tinham ido  para  a  cidade,  mas  eram 
esperadas de volta em breve. Bingley imediatamente perguntou sobre o progresso de sua 
irmã, e foi encorajado pela resposta de Elizabeth.

Apontando para fora da janela, Darcy disse: "Eu estava justamente dizendo a Bingley que 
eu pensei que aquele canto lá é particularmente bem adequado para um jardim de rosas."

"Ora, uma vez havia um lá," respondeu Elizabeth.
Ambos os senhores pareceram surpresos. "Quando foi isso?" Darcy perguntou.
Elizabeth pensou por um momento. "Deve ter sido mais de dez anos atrás, quando a 

família  Knowlton  viveu  aqui.  Jane  e  eu  éramos  amigas  de  sua  filha  mais  nova,  e 
costumávamos visitar aqui."

"Se lembra muito da propriedade daqueles dias?" Bingley perguntou.
"Eu tinha apenas nove ou dez anos,” Elizabeth respondeu," mas eu me lembro de muitas 

coisas."
Bingley,  de repente teve uma idéia.  "Talvez todos nós  poderíamos caminhar,  e você 

poderia nos dizer o que se lembrar." Ele sugeriu.
Elizabeth estava  hesitante.  "Eu não tenho certeza  se  deveria  deixar  Jane  por  muito 

tempo," disse ela.
"Ela  vai  ficar  bem",  insistiu Bingley,  e  pediu a uma criada para checar  Miss  Bennet 

periodicamente. Finalmente Elizabeth concordou, e eles partiram.
Enquanto vagavam sobre os campos de Netherfield,  Elizabeth ficou surpresa com o 
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quanto  ela  se  lembrava.  Havia  vários  esconderijos  de  muito  tempo  atrás  de  jogos  de 
esconde-esconde, havia o buraco na cerca que ela e Margery Knowlton usavam para passar. 
(Vários outros buracos que se juntaram nos anos seguintes.) Elizabeth lembrou de uma 
macieira que ela e Margery usavam para escalar, e levou os senhores lá.

Bingley exprimiu a  sua surpresa  "Eu não tinha idéia  de que havia  uma macieira  na 
propriedade."

"Oh" respondeu Elizabeth, com um sorriso, "há, ou pelo menos havia, várias outras na 
parte inferior do morro, mas elas não têm galhos nos lugares certos para escalar." Darcy não 
poderia deixar de rir com isso. Ele tentou imaginar Elizabeth aos nove anos, correndo até a 
árvore em busca das melhores maçãs.

O som de uma carruagem chegando interrompeu seus pensamentos. "Espero que sejam 
minhas irmãs," comentou Bingley. "É melhor eu ir para cima e encontrá-las, há algumas 
questões que preciso discutir com Caroline, mas por que vocês dois não continuam?" 

Darcy  e  Elizabeth  vaguearam por  algum tempo,  conversando  e  rindo.  De  repente, 
Elizabeth se virou e caminhou rapidamente para o canto que Darcy tinha sugerido para 
um jardim de rosas. Darcy a seguiu de perto. O que viram quando chegaram ao local não 
foi muito promissor. Não havia sinal de quaisquer rosas, e toda a área estava coberta de 
mato e espinhos. Para a surpresa de Darcy, Elizabeth mergulhou determinadamente nos 
arbustos. Ela parecia estar procurando algo. Darcy hesitou por um momento, e depois a 
seguiu, ocasionalmente observando os restos em decomposição de uma roseira a seus pés. 
Finalmente ela pareceu encontrar o que estava procurando. Darcy se aproximou, e viu 
uma única roseira que não só tinha permanecido viva, apesar do frio de novembro, mas 
ainda tinha algumas flores determinadas nela.

"Incrível," respirou Darcy, "Eu nunca teria acreditado que algo tão bonito pudesse ser 
encontrado em tal lugar."

Quando eles voltaram para a casa, Elizabeth foi diretamente para cima para verificar a 
sua  irmã.  Darcy  se  juntou aos  outros  na  sala  de  estar.  "O que  aconteceu com você?" 
perguntou Caroline.

"Eu fui para uma caminhada," respondeu Darcy.
"Parece que você caiu em um espinheiro ou rolou em uma pilha de folhas," Ela disse. 

Darcy olhou para suas roupas e percebeu que ela estava certa.
"Talvez eu deva me trocar," ele murmurou, e desapareceu no andar de cima. Depois de 

mudar de roupa, ele se sentou por alguns minutos, contemplando as últimas semanas em 
geral, e este dia em particular. Ele estava fazendo melhor desta vez? Darcy pensava que ele 
tinha conseguido evitar fazer qualquer coisa para ofendê-la, e ela dava toda a aparência de 
desfrutar de sua companhia, mas além disso ele não estava certo. Seria possível que ela 
sentia por ele mesmo uma fração do que ele sentia por ela? 

 

Capítulo 10 

Enquanto  isso,  Elizabeth  estava  sentada  com  sua  irmã,  que  estava  definitivamente 
melhorando. Observando os espinhos e galhos na saia  de sua irmã, Jane perguntou-lhe 
onde tinha andado. "Você se lembra do jardim de rosas de quando o Knowltons estiveram 
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aqui?" Elizabeth perguntou.
"Sim, acho que sim," respondeu Jane.
"O  Sr.  Bingley  e  o  Sr.  Darcy  manifestaram  interesse  no  que  eu  me  lembrava  da 

propriedade daqueles dias, e saímos para dar uma olhada. Eu temo que o roseiral já viu 
melhores  dias  -  mas  havia  um arbusto  que  tinha  conseguido se  agarrar,  e  ainda  tinha 
algumas flores."

Jane riu: "Eu poderia saber que você iria encontrá-las. Mas Lizzy," ela acrescentou, "É 
melhor você se trocar, eu posso imaginar o que Caroline Bingley iria dizer se ela visse você 
desse jeito."

"Aquela mulher," murmurou Elizabeth. "Sinto muito Jane, mas eu simplesmente não 
consigo ver como ela e o seu Sr. Bingley podem ser irmão e irmã."

“Tenho certeza que ela não é tão ruim," Jane respondeu: "e Lizzy, ele não é  meu Sr. 
Bingley."

"Oh, eu acho que ele é," Elizabeth respondeu com um sorriso. "Eu não posso entrar em 
uma sala sem ele ansiosamente perguntar como você está."

"Bem," respondeu Jane, com um sorriso, "você está aproveitando a oportunidade para 
passar mais tempo com o seu Sr. Darcy?"

Elizabeth corou com isso, e respondeu: "Ele não é o meu Sr. Darcy, embora .... eu acho 
que não me importaria se ele fosse .... eu gosto da companhia dele quando Miss Bingley não 
está por perto, mas ela tem sido insuportável."

Jane riu, "Lizzy, eu acho que talvez ela está com um pouco de ciúmes."
"Eu  não  duvido,"  Elizabeth  disse  com  uma  risada,  "mas  isso  não  faz  dela  menos 

insuportável." 
Naquela noite, o grupo mais uma vez se reuniu na sala de estar. O Sr. Hurst e o Sr. 

Bingley  começaram  um  jogo  de  piquet,  e  a  Sra.  Hurst  sentou-se  perto  para  assistir. 
Elizabeth  tinha  trazido  alguns  bordados,  e  Darcy,  lembrando que  ele  ainda  não  havia 
respondido à carta de Georgiana, sentou-se à mesa para fazê-lo. Caroline postou-se nas 
proximidades,  alternadamente pronunciando mensagens para Miss Darcy e comentando 
sobre  o  estilo  da  escrita  de  Darcy.  Elizabeth  podia  ver  que  Darcy  não  gostava  da 
interrupção constante de Caroline, e, por fim, ela sugeriu, "Miss Bingley, já que você tem 
muito a dizer a ela, por que você mesmo não escreve a Miss Darcy?" Darcy sufocou uma 
risada com isso, enquanto Caroline disse algo sobre não encontrar tempo para escrever 
cartas.

Quando Darcy  terminou  a  carta,  ele  pediu  a  Miss  Bingley  e  Elizabeth  por  alguma 
música. Miss Bingley moveu-se com entusiasmo para o pianoforte, e depois de um pedido 
educado para  que  Elizabeth fosse  primeiro,  o  que  a  outra  educadamente  recusou,  ela 
sentou-se. A Sra. Hurst cantou com sua irmã. Enquanto estavam assim ocupadas, Elizabeth 
não poderia deixar de notar enquanto folheava alguns livros de música com que freqüência 
os olhos do Sr. Darcy estavam fixos nela. Ela achava isso agradavelmente desconcertante.

Quando Caroline e Louisa tinham terminado, Elizabeth sentou-se ao piano e começou a 
tocar.  Darcy  imediatamente  se  aproximou  do  pianoforte,  se  posicionando  de  modo  a 
comandar uma visão completa do rosto da bela executante . Elizabeth sabia a peça tão 
bem que ela foi capaz de olhar para cima de vez em quando e encontrar os olhos dele. A 
segunda vez que ela olhou para cima, ele sorriu,  e Elizabeth quase esqueceu em quais 
teclas seus dedos deveriam estar.  Ela voltou os olhos para a música por um momento, 
depois olhou para cima novamente, seu sorriso quase parando coração de Darcy.
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Capítulo 11 

Na noite seguinte, Jane se sentiu bem o suficiente para se juntar as senhoras na sala 
depois do jantar.  Caroline e Louisa manifestaram o seu grande prazer de vê-la melhor. 
Elizabeth achava que elas estavam mais felizes com a perspectiva da partida das irmãs, do 
que estavam com a melhoria de Jane. Quando os cavalheiros entraram, Jane já não era o 
primeiro objeto de Caroline e Louisa. Os olhos de Miss Bingley estavam voltados para 
Darcy  instantaneamente,  e  ela  tinha algo  a  dizer  a  ele  antes  que ele  tivesse  avançado 
muitos passos. Ele dirigiu-se diretamente a Miss Bennet, com uma congratulação educada, 
o Sr. Hurst também fez uma ligeira vénia e disse que estava "muito contente". Bingley 
estava cheio de alegria e atenção. A primeira meia hora foi gasta em aumentar o fogo, para 
que ela não sofresse com a mudança de ambiente, e ela se moveu por desejo dele para o 
outro lado da lareira, para que ela pudesse estar mais longe da porta. Ele então sentou-se ao 
lado dela e mal falou com outra pessoa. Darcy tomou assento perto de Elizabeth, mas 
Caroline  rapidamente  moveu-se  para  colocar-se  entre  eles.  Darcy  não  estava  com 
disposição para ouvir Caroline, então ele pegou um livro da prateleira, e estabeleceu-se 
para ler. Caroline seguiu o seu exemplo, selecionando o segundo volume do seu.

A atenção de Miss Bingley estava quase tão envolvida em assistir  o progresso do Sr. 
Darcy através de seu livro, quanto em sua própria leitura, e ela estava perpetuamente ou 
fazendo alguma pergunta,  ou olhando para as páginas dele.  Ela não podia vencê-lo,  no 
entanto, com qualquer conversa, e quando ele olhava para cima, era só para olhar para 
Elizabeth, que estava concentrada em seu trabalho de bordado. Por fim, Caroline deu um 
grande bocejo e disse: "Como é agradável passar uma noite assim, eu declaro afinal que não 
há prazer como a leitura! Quando eu tiver uma casa minha, serei infeliz se não tiver uma 
excelente biblioteca." Ninguém fez qualquer resposta. Logo depois, Caroline levantou-se e 
andou pela sala. Sua figura era elegante, e ela andava bem, mas Darcy, a quem tudo era 
destinado, ainda estava inflexivelmente estudioso. No desespero de seus sentimentos, ela 
resolveu em um esforço mais;  e  voltando-se  para  Elizabeth,  disse,  "Miss  Eliza  Bennet, 
deixe-me persuadi-la a seguir o meu exemplo e dar uma volta na sala. Eu lhe asseguro que 
é muito refrescante depois de tanto tempo sentado em uma atitude."

Elizabeth  ficou  surpresa,  mas  por  educação,  concordou  de  imediato.  Miss  Bingley 
conseguiu nada menos do objeto real de sua civilidade. O Sr. Darcy olhou para cima e 
fechou  o  livro.  Ele  foi  imediatamente  convidado  a  participar  do  grupo,  mas  recusou, 
observando que ele poderia imaginar apenas dois motivos para a escolha delas de andarem 
pela sala juntas, e em ambos ele iria interferir.

"O que ele quer dizer?" Caroline perguntou, "Você pode entendê-lo?"
"De jeito nenhum," disse Elizabeth com um sorriso,  "mas já que ele quer nos dizer, 

talvez devêssemos desapontá-lo não perguntando." Miss Bingley, no entanto, perseverou 
em exigir uma explicação de seus dois motivos.

"Eu não tenho a menor objeção a explicá-los," disse ele, logo que ela lhe permitiu falar. 
"Ou vocês escolheram esse método de passar a noite porque estão em confidência uma da 
outra e tem assuntos secretos para discutir..." Elizabeth não pôde deixar de rir do absurdo 
desta  sugestão.  "Ou,"  Darcy  continuou,  "porque  estão  conscientes  de  que  suas  figuras 
parecem  a  maior  vantagem  ao  caminhar;  se  o  primeiro,  eu  estaria  atrapalhando 
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completamente, e se o segundo, eu posso admirá-las muito melhor enquanto me sento 
perto do fogo. "

"Oh! Escandaloso!" exclamou Miss Bingley. "Nunca ouvi nada tão abominável. Como 
vamos puni-lo por tal discurso?"

"Nada é tão fácil," disse Elizabeth com uma risada. "Provoque-o, ria dele, íntima como 
você é,  deve saber como é para ser feito."

"Pela  minha  honra,  eu  não sei."  respondeu Caroline.  "Eu lhe  asseguro  que  a  minha 
intimidade ainda não me ensinou isso. Provocar calma de temperamento e presença de 
espírito! Não, eu sinto que ele pode desafiar-nos aí. E quanto ao riso, não vamos expor-nos, 
por favor, por tentar rir sem um motivo."

"O Sr. Darcy não é para ser ridicularizado!" Elizabeth exclamou, "é uma pena, porque eu 
adoro uma risada.  Sr.  Bingley,  sua irmã e eu estamos perdidos em encontrar  algo para 
provocar o Sr.  Darcy.  Como você o conhece há mais tempo,  talvez possa nos ajudar," 
Darcy não foi nada encorajado pelo largo sorriso de Bingley. 

"Por onde devo começar?" perguntou Bingley. "Ah, eu sei, o baile na última primavera 
nos Harringtons."

"O que tem o baile?" Darcy perguntou, tentando se lembrar. Ele explicou para Elizabeth 
e  Caroline   que  ele  e  Bingley  tinham  ido  visitar  seu  amigo  John  Harrington,  em 
Northamptonshire, e tinha havido um baile de debutante de sua irmã mais nova, Miss 
Margaret Harrington.

"Ora," respondeu Bingley, "Darcy dançou apenas duas danças a noite inteira."
"Bingley", replicou Darcy, "Eu não conhecia ninguém além de você, Harrington, o pai e 

a irmã dele, e eu dancei com Miss Harrington."
Elizabeth podia ver que Darcy estava muito desconfortável com este assunto, então ela 

perguntou: "Sr. Bingley, certamente você pode fazer melhor que isso. Não pode pensar em 
nada realmente engraçado?"

Bingley pensou por um minuto, e então um sorriso diabólico apareceu em seu rosto. 
"Bem, Darcy," disse ele com uma risada, "devo contar para elas sobre um certo incidente 
de aves há dois anos em Derbyshire?"

Darcy gemeu. "Eu tenho uma escolha?" perguntou ele.
"Não", respondeu Bingley. "Dois anos atrás, Darcy, seu primo o coronel Fitzwilliam e eu 

estávamos caçando em Pemberley. Fitzwilliam atirou em um pássaro, mas ele apenas o 
feriu,  e ao invés de tentar voar para longe,  ele veio em nossa direção.  Ele pareceu ter 
perdido a capacidade de voar quando estava bem sobre a cabeça de Darcy,  e aí bateu 
brevemente, antes de continuar a sua descida."

Elizabeth começou a rir com isso, mas parou para perguntar com um olhar solidário, 
"Você se machucou?"

"Meu orgulho foi mais ferido do que a minha cabeça." respondeu Darcy. "Meu primo 
nunca perde uma oportunidade de contar essa história, mas Bingley é normalmente gentil 
o suficiente para abster-se." 

"Eu espero," disse Elizabeth, "que a ave pagou um alto preço por sua insolência."
"Por sorte," disse Bingley, "ela não sobreviveu a queda, senão poderia ter escapado, já 

que Fitzwilliam e eu estávamos rindo demais para fazer algo sobre isso." 
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Capítulo 12

Na manhã seguinte, Jane e Elizabeth concordaram que deveriam escrever para a mãe e 
solicitar que a carruagem fosse enviada para elas naquele dia. A Sra. Bennet, no entanto, 
mandou dizer que a carruagem não poderia ser usada até terça-feira. Miss Bingley muito 
prontamente se ofereceu para colocar sua carruagem a disposição das irmãs Bennet assim 
que elas tivessem prontas para partir, mas Bingley insistiu que ficassem pelo menos mais 
um dia, e finalmente foi acordado que elas iriam voltar para casa no domingo depois do 
culto da manhã. Com isso resolvido, Bingley anunciou sua intenção de seguir com a sua 
vaga promessa anterior de dar um baile, e de fazê-lo dentro da próxima quinzena. Darcy 
ficou surpreso com isso não, porque Bingley estava planejando dar um baile, mas porque 
de repente, ocorreu-lhe que a Sra. Bennet e as meninas mais jovens não tinham vindo para 
visitar e sugerir o baile. Como ele conseguiu escapar disso?

Naquela tarde,  Darcy em um ponto se  encontrou sozinho na sala  com Elizabeth,  e 
aproveitando  a  oportunidade,  sugeriu  que  fossem para  uma  caminhada.  "Então,"  disse 
Elizabeth, logo que eles estavam fora, "você é realmente tão inteiramente sem defeitos 
quanto Miss Bingley quer nos fazer crer?"

"Eu não acho isso possível para ninguém," disse ele. Ele tentou não pensar na litania de 
defeitos que Elizabeth mesma tinha apontado para ele. "Bingley aludiu a um defeito na 
noite passada: Eu muitas vezes não fico à vontade com pessoas que eu não conheço." Ele 
hesitou por um minuto. "Eu nem sempre penso tanto quando deveria nos sentimentos dos 
outros. Eu tenho às vezes sido muito arrogante." Uma vez, em particular, vem à mente.

Elizabeth sorriu e disse: "Tudo isso pode ser verdade, mas devo dizer que não tenho 
visto nenhuma evidência disso."

"Estou feliz de ouvir isso," respondeu Darcy.
"Bem," disse Elizabeth, "já que você confessou todos os seus defeitos, acho que devo 

confessar os meus."
"Eu não sabia que você tinha algum," respondeu Darcy com um sorriso.
"Agora," disse Elizabeth com uma risada, "você não disse há um momento atrás que isso 

não era possível para ninguém. Às vezes sou rápida demais a julgar as pessoas, muito rápida 
para encontrar defeitos nas pessoas. E eu sou muito impertinente."

"Tenho certeza que você encontra defeitos apenas quando é merecido," replicou Darcy, 
"e eu não tenho certeza que impertinência se qualifica como um defeito, pelo menos não 
em você."

Elizabeth riu. "Você é galante demais," disse ela, "mas como eu não posso encontrar 
nenhuma evidência dos seus defeitos, eu não vou objetar que negligencie os meus." Eles 
caminharam por um tempo, falando de todos os tipos de coisas: de livros, de sua infância, 
suas famílias, lugares que tinham visitado.

Eles chegaram à beira de um pequeno riacho onde havia um banco e sentaram para 
descansar por um momento. Reunindo toda a sua coragem, Darcy virou-se para Elizabeth, 
e com grande agitação disse, "Miss Bennet, eu..." 

Nesse momento eles foram interrompidos pelo som da voz de Caroline Bingley, "Aí 
estão vocês, eu me perguntava onde poderiam ter desaparecido. Louisa e eu tínhamos dado 
vocês como perdidos. Miss Eliza, você não deveria estar cuidando da sua irmã? "Caroline 
podia ver que ambos Darcy e Elizabeth estavam lívidos, e adivinhando o que ela devia ter 
interrompido, congratulou-se em seu tempo certo. Elizabeth esperou alguns minutos com 
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esperanças de que Caroline iria  embora,  mas quando ela  não o fez,  resignadamente se 
levantou  e  começou  a  andar  rapidamente  de  volta  para  a  casa.  Darcy  a  seguiu 
imediatamente. Eles estabeleceram um ritmo rápido, mas Caroline estava determinada a 
manter-se com eles, mesmo que isso significasse pés doridos durante uma semana. 

Capítulo 13

Muito para tristeza de Elizabeth, as irmãs partiram na manhã seguinte como planejado. 
Segunda-feira  seu  pai  disse-lhes  da  iminente  visita  do  Sr.  Collins,  e  naquela  tarde  ele 
chegou.  A família  foi  presenteada com tudo que poderiam querer  ouvir  falar de Lady 
Catherine e sua casa. Na manhã de terça, todas as irmãs, exceto Mary, decidiram caminhar 
até Meryton, e a pedido do Sr. Bennet, o Sr. Collins as acompanhou. Logo após entrar na 
cidade, a atenção das moças foi apanhada por um jovem, a quem nunca tinham visto antes, 
de aparência muito cavalheiresca, andando com o Sr. Denny do outro lado do caminho. 
Kitty e Lydia, determinadas a descobrir quem era o desconhecido, atravessaram a rua. O Sr. 
Denny  dirigiu-se  diretamente,  e  suplicou  permissão  para  apresentar  o  seu  amigo,  Sr. 
Wickham, que havia voltado com ele no dia anterior da cidade, e ele estava feliz em dizer, 
aceitou  uma  comissão  na  milícia.  Todo  o  grupo  estava  em  pé  e  conversando  muito 
agradavelmente quando o som de cavalos chamou sua atenção, e Darcy e Bingley foram 
vistos cavalgando pela rua.

Darcy e Bingley estavam indo para Longbourn, sob o pretexto de perguntar sobre a 
saúde  de  Jane,  quando Bingley  viu  as  irmãs.  Quando eles  se  aproximaram,  Darcy  viu 
Elizabeth, e abriu um largo sorriso. Elizabeth retribuiu o sorriso com igual entusiamo, seus 
olhos  se  fixando  por  um momento.  Nesse  momento  Wickham se  virou,  e  o  sorriso 
desapareceu  do  rosto  de  Darcy.  Ele  amaldiçoou-se  por  esquecer  sobre  a  chegada  de 
Wickham, mas tudo o que tinha sido capaz de pensar desde sábado foi a interrupção de 
Caroline de sua proposta, e como ele poderia ficar sozinho com Elizabeth  para tentar 
novamente. A raiva de Darcy por Wickham pelo que ele tinha feito para sua irmã e como 
ele tinha manchado seu nome com Elizabeth o dominou, e ele sabia que se ele ficasse lá 
um minuto a mais, ele não poderia ser responsável por suas ações. Com um olhar pesaroso 
para  Elizabeth,  ele  fez  as  suas  desculpas,  e  partiu.  Bingley  logo  se  juntou  a  Darcy,  e 
perguntou o que tinha acontecido.  Darcy hesitou, e então disse:  "Basta dizer que o Sr. 
Wickham e eu  não  somos os  melhores  amigos,  e  se  eu  tivesse  permanecido  lá  outro 
momento, eu não poderia ser responsável por minhas ações.

Bingley pareceu preocupado. "Darcy," disse ele, "ele está para se juntar ao regimento, 
temo que não seremos capazes de evitá-lo completamente." Depois de uma pausa, Bingley 
perguntou: "Devo excluí-lo dos convites para o baile? Eu tinha a intenção de convidar 
todos os oficiais." Darcy, lembrando-se do não-comparecimento de Wickham, assegurou 
Bingley que ele podia fazer o convite, poisWickham com certeza iria recusá-lo.

Elizabeth tinha visto o rosto de ambos os senhores quando eles olharam um para o 
outro, e ficou espantada com o efeito da reunião. Qual poderia ser o significado disso? Era 
impossível imaginar, era impossível não querer saber. As irmãs logo em seguida visitaram 
sua tia, e a Sra. Phillips persuadiu-as a comparecer a uma festa na noite seguinte. 
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Capítulo 14 

Na  quinta-feira,  Bingley,  suas  irmãs,  e  Darcy  foram  a  Longbourn  para  entregar 
pessoalmente o convite para o baile, que seria realizado na terça-feira seguinte. Eles foram 
mostrados para a sala de estar, mas Darcy ficou decepcionado que Elizabeth não estava 
presente. Jane desajeitadamente pediu desculpas pela ausência de sua irmã, dizendo que 
ela não estava se sentindo bem. Havia uma preocupação genuína em seu rosto, mas Darcy 
sentiu que ela  estava escondendo algo.  Elizabeth estava realmente doente? Ou ela não 
estava disposta a vê-lo depois de ouvir os contos de Wickham? Como ela poderia acreditar 
em Wickham sobre ele? Apesar de tudo, ela ainda preferia esse monstro do que ele? Darcy 
refletiu, no entanto, que Elizabeth não tinha ouvido seu lado da história, e resolveu visitar 
Longbourn novamente e falar com ela na primeira oportunidade. No caso, entretanto, o 
tempo o impediu de se aventurar nessa direção antes do baile.

A noite do baile finalmente chegou, e Darcy nervosamente ensaiou o que ele diria para 
Elizabeth. Ele ansiosamente andava de um lado para o outro,  ocasionalmente acenando 
para  alguém no salão de baile  que enchia  lentamente.  Ele estava apenas  começando a 
recuperar  um pouco de sua  confiança  quando viu Wickham entrar  com vários  outros 
oficiais. Darcy rapidamente saiu do salão antes que Wickham pudesse vê-lo, e se dirigiu 
para a biblioteca. Ele tinha que ficar sozinho para pensar por alguns instantes. Ele estava 
certo de que Wickham não tinha comparecido o baile da última vez. O que ele deveria 
pensar de sua aparição? O que mudou? Darcy sabia que ele tinha que resolver o assunto, 
mas estava zangado demais para pensar racionalmente. Tudo o que ele conseguia pensar era 
a perspectiva de Elizabeth dançando com Wickham. O pensamento era mais do que ele 
podia suportar.

Depois  de  um  tempo  Darcy  conseguiu  se  acalmar  um  pouco.  Ele  sabia  que  se 
escondesse na biblioteca, Wickham ganharia por omissão. Ele tentou se lembrar de tudo 
que podia do baile. Seu conhecimento deveria dar-lhe alguma vantagem sobre Wickham. 
Ele  lembrou que Elizabeth tinha dançado as  duas  primeiras  danças  com o Sr.  Collins. 
Depois disso, ela dançou com um oficial, ele não se lembrava quem. Depois disso, ela tinha 
ido falar com Charlotte, e ele mesmo havia se aproximado dela. Ele suspeitava que o Sr. 
Collins tinha garantido as duas primeiras danças antes da sua chegada no baile, mas depois 
disso, se ele pudesse bater aquele oficial convidando-a para as próximas duas, ele teria a 
oportunidade de falar com ela. Tendo resolvido isso, Darcy voltou ao salão a tempo de ver 
o Bennets fazerem a sua entrada. 

Capítulo 15 

Darcy se moveu para a entrada, onde ele podia ver o Sr. E a Sra. Bennet e Jane fazendo 
seu caminho na linha de recepção. Ele podia ver Mary, Kitty e Lydia atrás deles, mas onde 
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estava Elizabeth? Ele assumiu que ela deveria ter parado para falar com alguém ou voltado 
para buscar alguma coisa da carruagem. Logo, porém, ficou claro que Elizabeth não tinha 
chegado com a família. Na primeira oportunidade, ele se aproximou de Jane e Bingley, e 
perguntou para Miss Bennet se ele poderia ter uma palavra com ela. Bingley, adivinhando a 
causa da agitação de seu amigo,  pediu licença para saudar o resto de seus  convidados. 
Darcy não sabia como começar,  então ele ficou aliviado quando Jane ofereceu: "Minha 
irmã  disse  que  ela  não  se  sentia  bem esta  noite.  Mamãe  tentou  persuadi-la  a  vir  de 
qualquer jeito, mas ela foi insistente. Meu primo se ofereceu para ficar com ela, então o 
resto de nós veio. "

"A sua irmã está doente?" Darcy perguntou, um pouco agitado. Se isso era tudo....
Jane hesitou por um longo minuto antes de responder: "Eu acho que não."
Darcy  tentou  pensar  no  que  dizer,  como  perguntar  o  que  tinha  que  descobrir. 

Finalmente, ele perguntou, incapaz de esconder a angústia em sua voz, "Pode me dizer o 
que está errado?"

Jane  balançou  a  cabeça  tristemente.  "Eu  não  sei.  Ela  simplesmente  não  quer  falar 
comigo."

Darcy ficou sobressaltado com isso. Ele estava sob a impressão de que Elizabeth e Jane 
contavam quase tudo uma à outra.

Jane pareceu hesitar, então disse, "Talvez não seja adequado para mim dizer isso, mas 
estou tão preocupada..." por fim, ela continuou, "Na noite de quarta fomos a um jantar na 
minha tia Phillips. Lizzy parecia um pouco agitada naquela noite, mas eu não pensei muito 
nisso. Então, a primeira coisa na manhã seguinte, nosso primo sugeriu que Elizabeth lhe 
mostrasse os nossos jardins. Ela assentiu muito rapidamente, o que achei muito estranho, já 
que ela não parecia... " Jane tentou encontrar uma maneira educada para explicar, "ela não 
parecia desfrutar da companhia dele. Eles ficaram fora por talvez cinco minutos, depois 
disso Lizzy veio para dentro, parecendo muito agitada. Ela subiu para seu quarto e trancou 
a porta. Ela não me deixou entrar, mas eu podia ouvi-la chorando. Sr. Darcy, eu não tenho 
certeza se eu deveria estar dizendo isso...." A voz de Jane  foi sumindo. Finalmente, ela 
continuou: "Sr. Darcy, eu estou perdida em como explicar isso, e estou muito preocupada 
com a minha irmã. Ela não tem sido ela mesma desde aquela manhã. Você tem alguma 
idéia...." Sua voz novamente parou.

Darcy tentou absorver o que ele tinha acabado de ouvir.  Ele ficou surpreso e muito 
agradecido que Jane contou tanto. Era óbvio que ela não só confiava nele, mas acreditava 
que havia um tal  grau de intimidade entre ele e sua irmã para tornar possível que ele 
tivesse alguma idéia sobre o motivo da angústia dela. Seus instintos lhe disseram que a 
culpa era de Wickham. Ele olhou em volta da sala, e encontrou esse cavalheiro a uma certa 
distância, observando-os atentamente, com um olhar divertido no rosto. Darcy de alguma 
forma conseguiu controlar o seu temperamento. Ele então perguntou, sua voz embargada 
de emoção, "Ela tem estado muito na companhia do Sr. Wickham?"

Jane ficou surpresa com esta pergunta. Ela pensou por um tempo, e depois respondeu: 
"Ele estava na festa da minha tia, e eu acredito que ela falou com ele por um tempo lá, mas 
estou certa de que ela não o viu desde então. O que ele pode ter que ver com isso? "

"Miss  Bennet,  eu  não posso  dizer  isso  com força  suficiente.  O Sr.  Wickham não é 
confiável. Eu tenho uma lista bastante longa de queixas contra ele, que eu preferiria não 
entrar em..." Jane acenou com a cabeça, mas ela ainda parecia confusa.

Bingley voltou, e Darcy atravessou o salão, onde ele foi abordado por Caroline Bingley. 
"Está sofrendo pela perda de Miss Eliza Bennet?" ela perguntou sarcasticamente. Darcy não 
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se preocupou em responder, e afastou-se, apenas para ouvir a Sra. Bennet especulando com 
Lady Lucas que sua segunda filha em breve se tornaria a Sra. Collins. Darcy tentou dar 
sentido as informações de Jane. Elizabeth tinha, aparentemente, ficado aborrecida depois 
de falar com o Sr. Collins. A mãe dela estava pressionando-a a aceitar aquele homem? Era 
certamente possível, mas ele não podia pensar porque a mãe dela estaria pressionando-a 
mais agora do que ela teria da vez anterior... Darcy sabia que havia apenas uma maneira de 
resolver este enigma. Ele tinha que falar com Elizabeth.  Ele dirigiu-se para os estábulos e 
pediu que seu cavalo fosse selado.

Ao chegar em Longbourn ele foi recebido pela governanta, Sra. Hill, que lhe informou 
que Elizabeth estava no quarto. Ele perguntou se ela poderia informar a Miss Bennet da 
sua presença. Vendo o olhar angustiado no rosto de Darcy, ela concordou. Ele foi mostrado 
na casa, onde foi recebido pelo Sr. Collins. Este último, ao saber a identidade do visitante, 
lançou-se  em  um monólogo  sobre  o  seu  prazer  em conhecer  Darcy,  e  sua  profunda 
gratidão pela generosidade de sua tia. Em sua ansiedade, Darcy mal ouviu uma palavra do 
que o pastor falou. Por fim a Sra. Hill voltou com a notícia de que Miss Bennet não se 
sentia bem para descer. O Sr. Collins lançou-se em um pedido de desculpas pela ausência 
prolongada de sua prima, que Darcy interrompeu com um curto adeus.

Enquanto Darcy voltava para Netherfield, ele sentiu-se oprimido pela desesperança da 
situação. Parecia que não importava o que ele fizesse, Elizabeth simplesmente não gostava 
dele. Incapaz de enfrentar a multidão do salão, Darcy percorreu os campos de Netherfield. 
Ele encontrou-se irresistivelmente atraído para o jardim de rosas. Ele se perguntou se ele 
poderia  encontrar  a  roseira  no  escuro.  Ele  procurou  no  meio  do  mato  e  espinhos,  e 
finalmente a encontrou, mas a chuva do fim de semana havia retirado as flores restantes. 
Não sobrou nada, senão algumas pétalas no chão. Resignadamente ele voltou para a casa e 
entrou despercebido até as escadas de volta para seu quarto.

Capítulo 16 

Nota do autor: Para aqueles de vocês que ainda não descobriram o que aconteceu na festa  
de Sra. Phillips... 

Quando as irmãs entraram na sala de sua tia, elas foram informados que o Sr. Wickham 
tinha  aceitado o  convite  de  seu  tio,  e  estava  então  na  casa.  Enquanto  esperavam por 
Wickham e os outros oficiais aparecerem, elas foram obrigados a ouvir a admiração do Sr. 
Collins do mobiliário, e comentários sobre Rosings. Quando o Sr. Wickham apareceu, as 
duas meninas mais jovens ficaram muito desapontadas ao vê-lo tomar um assento ao lado 
Elizabeth.  Ele  começou  com várias  observações  eloqüentes  sobre  o  tempo,  mas  logo 
começou  o  assunto  que  Elizabeth  estava  mais  interessada.  Ele  perguntou  qual  era  a 
distância de Netherfield para Meryton, e depois de receber uma resposta, perguntou de 
forma hesitante há quanto tempo o Sr. Darcy estava lá.

"Cerca de um mês," disse Elizabeth. "Percebi que o conhece?" perguntou ela.
"Eu tenho sido conectado com a família dele em uma maneira particular desde minha 

infância." Elizabeth não podia deixar de parecer surpresas. "Pode muito bem ficar surpresa, 
Miss Bennet, em tal afirmação, depois de ver, como provavelmente viu, a maneira muito 
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fria de nossa reunião de ontem. Conhece muito bem o Sr. Darcy?"
Algo disse a Elizabeth para ser cautelosa. "Eu estou um pouco familiarizada com ele. 

Nós nos conhecemos cerca de um mês."
"E qual é a sua opinião sobre ele?" Wickham perguntou.
"Eu quase não o conheço o suficiente para formar uma grande opinião sobre ele", disse 

Elizabeth. "O senhor o conhece há muito mais tempo, qual é a sua opinião sobre ele?" 
Wickham hesitou, e então começou: "O pai dele, Miss Bennet, o falecido Sr. Darcy, foi 

um dos melhores homens que já viveu, e o mais verdadeiro amigo que eu já tive, e eu 
nunca posso estar na companhia desse Sr. Darcy sem ficar triste por mil recordações. O 
comportamento dele comigo tem sido escandaloso, mas eu acredito que poderia perdoá-lo 
tudo e qualquer coisa, do que decepcionar as esperanças e desonrar a memória de seu pai." 
Wickham começou a falar sobre temas mais gerais: Meryton, a vizinhança, a sociedade. Ele 
estava cheio de elogios para ela e para a comunidade em geral. Sua incapacidade de chegar 
ao ponto levou Elizabeth a  duvidar que havia um.

Wickham disse que a vida militar não era o que ele estava destinado, e acrescentou: "A 
igreja deveria ter sido a minha profissão - Eu fui criado para a igreja, e eu deveria neste 
momento me encontrar na posse de um benefício muito valioso, se não fosse pelo senhor 
de quem estávamos falando agora. "

"De fato," Elizabeth respondeu, mantendo sua voz neutra.
"Sim -  o  falecido Sr.  Darcy  me legou a  próxima apresentação do melhor  benefício 

eclesiástico em seu testamento. Ele era meu padrinho, e excessivamente apegado a mim Eu 
não posso fazer  justiça a  sua bondade Ele pretendia prover para mim amplamente,  e.. 
pensei que ele tivesse feito isso, mas quando o benefício se tornou vago, foi dado para 
outro."

"Mas como poderia ser isso?" perguntou Elizabeth. "Como poderia ser desconsiderado o 
testamento dele? Por que não procurou reparação legal?"

Parecendo  um pouco  desconfortável,  Wickham respondeu:  "Houve  apenas  uma  tal 
informalidade  nos  termos  do  legado  que  não me deu nenhuma esperança  de  lei.  Um 
homem de honra não poderia ter dúvidas sobre a intenção dele, mas o Sr. Darcy preferiu 
duvidar disso."

Elizabeth suspeitava que havia mais nesta história do que ele revelava. "Qual poderia ser 
o motivo para ele se comportar de tal forma?" perguntou ela. 

"Uma completa,  determinada antipatia  por mim",  disse  ele,  "uma antipatia  que não 
posso deixar de atribuir em alguma medida ao ciúme. Se o falecido Sr. Darcy gostasse 
menos de mim, seu filho poderia ter me suportado melhor, mas o apego incomum de seu 
pai a mim o irritou muito cedo na vida. "

Insatisfeito com a reação dela até agora, Wickham tentou outra tática. "Se fosse só isso, 
Miss Bennet, se tivesse sido apenas a mim que ele tivesse lesado, eu talvez pudesse perdoá-
lo, mas não foi assim." Wickham hesitou por um momento. "Este é um assunto bastante 
delicado.  Talvez  eu  não  devesse..."  Não  ouvindo  nada  de  Elizabeth  para  encorajar  ou 
desencorajá-lo, mas vendo que ele tinha sua atenção, Wickham continuou, "O Sr. Darcy, 
infelizmente, é um daqueles senhores que encontra grande divertimento em fazer moças se 
apaixonarem por ele. Quando ele chega em um lugar novo, ele escolhe um alvo. Um mês 
depois, quando ela está certa de que ele vai logo pedi-la para ser a próxima senhora de 
Pemberley, ele de repente descobre que tem negócios na cidade, ou em outro lugar, e vai 
embora. Minha querida irmã, infelizmente, foi vítima deste esquema há alguns anos. Eu 
tentei avisá-la que ela estava sendo tola, que ele nunca sonharia em se casar com alguém 
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cujo  status  era  tão  claramente  abaixo  de  seu  próprio,  mas  ela  achava  que  estava 
apaixonada, e não quis ouvir a razão. Quando tudo acabou, eu fui deixado para consolá-la."

Elizabeth lutou para manter o rosto impassível. "Eu espero," disse ela, "que sua irmã 
esteja bastante recuperada de sua decepção?"

Wickham parecia um pouco desconfortável com isso, mas respondeu: "Eu acredito que 
na maior parte, sim, ela está."

Ouvindo o Sr. Collins declarar que os cinco xelins que ele tinha acabado de perder no 
jogo de cartas não eram importantes graças à generosidade de Lady Catherine de Bourgh, 
Wickham perguntou a Elizabeth em voz baixa se  seu parente  era  muito intimamente 
familiarizado com a família de De Bourgh.

"Lady Catherine de Bourgh," ela respondeu: "recentemente deu à ele um benefício. Mal 
sei como o Sr. Collins foi apresentado à ela pela primeira vez, mas ele certamente não a 
conhece há muito tempo."

Wickham pensou por um momento, e depois continuou. "Você sabe, é claro que Lady 
Catherine de Bourgh e Lady Anne Darcy eram irmãs e, por conseguinte que ela é tia do 
presente Sr. Darcy."

"Eu acho que ouvi algo sobre isso," Elizabeth respondeu.
"A filha dela, Miss De Bourgh, terá uma fortuna muito grande, e acredita-se que ela e 

seu primo unirão as duas propriedades." Elizabeth fez o seu melhor para esconder seu 
choque com esta informação, mas sua agitação era evidente para Wickham, que estava a 
observá-la atentamente. Na primeira oportunidade, Elizabeth desculpou-se e foi sentar-se 
ao lado de sua irmã mais velha.

Wickham suprimiu uma risada. Ele tinha visto o olhar no rosto de Miss Bennet quando 
Darcy  se  aproximou  deles  no  dia  anterior  em  Meryton.  Isso  não  tinha  realmente  o 
surpreendido, as mulheres  sempre olhavam assim para Darcy. O que tinha o surpreendido 
foi a forma como Darcy tinha olhado para ela quando ele estava partindo, e isso tinha 
imediatamente lhe dado uma idéia. Wickham estava desapontado que Miss Bennet não 
pareceu dar muito crédito para a primeira parte de sua história, mas ele não tinha dúvidas 
de que ela se aplicaria a seu primo para a confirmação do noivado de Darcy, e uma vez 
recebido, ela provavelmente daria mais crédito para o resto de sua história. Se ele ganhasse 
as afeições de Miss Bennet, seria a vingança perfeita sobre Darcy, mas Wickham ficaria 
bastante satisfeito em meramente desapontar as esperanças de Darcy nesse sentido.

 

Capítulo 17

Elizabeth ficou acordada a maior parte da noite tentando decidir o que fazer com as 
informações  do  Sr.  Wickham.  A maior  parte  foi  claramente  contaminada  por  algum 
ressentimento profundo que Wickham tinha contra o Sr. Darcy, e ela não podia acreditar 
que as coisas tinham realmente sido exatamente como o Sr. Wickham as descreveu.  No 
entanto, que motivo ele poderia ter para mentir sobre o noivado do Sr. Darcy, especialmente  
quando pode ser facilmente provado ser uma mentira? Mas, certamente,  o Sr.  Darcy não 
poderia estar noivo de sua prima? Elizabeth estava quase certa de que ele estava prestes a 
fazê-la  uma  oferta  de  casamento  apenas  alguns  dias  antes,  quando  Caroline  tinha  os 
interrompido. Ou tinha ele? Ele realmente não tinha tido a oportunidade de dizer muito. 
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Talvez, pelo contrário, ele estava prestes a contar-lhe sobre seu noivado? Elizabeth tentou 
pensar como ela poderia descobrir a verdade, quando a resposta veio à ela. Certamente, se 
Miss De Bourgh e o Sr. Darcy eram noivos, o Sr. Collins teria ouvido falar disso. Elizabeth 
resolveu perguntar ao seu primo na primeira oportunidade.

Essa  oportunidade  não  se  fez  esperar.  Na  manhã  seguinte,  o  Sr.  Collins  manifestou 
interesse em ver os jardins, e pediu a sua "boa prima Elizabeth" para lhe mostrar. Elizabeth 
prontamente  concordou.  Quando eles  estavam no jardim,  ela  não teve dificuldade em 
desviar a conversa para Lady Catherine e sua filha. "Miss De Bourgh se casará em breve?" 
Ela perguntou tão casualmente quanto podia.

"Ora sim," respondeu o Sr. Collins, "ela está para se casar com seu primo, Sr. Darcy. Ora, 
Lady Catherine estava dizendo há uma semana..." Elizabeth não ouviu nada depois disso. 
Ela disse algo sobre uma dor de cabeça, e correu para dentro, e subiu para seu quarto e 
trancou a porta. 

No início, tudo que ela podia fazer era chorar. Logo, porém, ela começou a repreender-
se por sua própria tolice. Como ela poderia ter pensado que alguém como o Sr. Darcy 
poderia considerar alguém como ela, sem fortuna ou conexões? Depois da maneira que sua 
mãe tinha jogado Jane para cima dele, era uma maravilha que ele ainda conseguia ser civil 
com ela. Sua mãe não havia lhe avisado  que tais esperanças não eram realistas? Elizabeth 
se perguntou se ela deveria acreditar em qualquer outra coisa do que o Sr. Wickham tinha 
dito a ela, mas decidiu que o noivado do Sr. Darcy não  adicionava nenhuma credibilidade 
às acusações de Wickham. Pelo contrário, parecia provável que a irmã de Wickham, como 
ela,  tinha  simplesmente  sido  persuadida  por  seus  próprios  sentimentos  a  ver  algum 
sentimento especial onde só havia um caráter muito amável.

Os pensamentos de Elizabeth foram interrompidos por uma batida, e a voz suave de 
Jane.  Ela  já  havia  ignorado várias  perguntas  de  sua  irmã,  polidez  exigia  que  ela  agora 
respondesse. Ela abriu a porta, e tão calmamente quanto pôde, informou sua irmã que ela 
não se sentia bem o suficiente para deixar seu quarto. Elizabeth desejava que ela pudesse 
contar  para  Jane,  mas  ela  estava  muito  consciente  de  sua  própria  insensatez,  e  não 
querendo  admitir,  agora  que  não  havia  esperança,  toda  a  extensão  de  seus  próprios 
sentimentos. O grupo de Netherfield logo chegou com convites para o baile. Elizabeth, ao 
ouvir a sua chegada, estava feliz que ela ainda não tinha se arriscado no andar de baixo. 
Depois de terem partido, ela se recompôs o suficiente para aparecer lá embaixo. Ela ficou 
aliviada que à exceção de Jane, sua família parecia aceitar que ela estava sofrendo de nada 
pior do que uma dor de cabeça.

Ao longo dos próximos dias, Jane fez repetidos esforços para descobrir o que estava 
incomodando Elizabeth,  mas  ela  não  confiaria  em sua  irmã.  Quando a  noite  do  baile 
chegou, Elizabeth descobriu que não era capaz de encontrar o Sr. Darcy. Ela sabia que tal 
reunião deveria, eventualmente, ter lugar, mas ela esperava que o tempo tornasse mais fácil 
de suportar. Ela, portanto, informou sua família que ela não se sentia bem, e quis ficar em 
casa.  A Sra.  Bennet  a  princípio ficou indignada que Elizabeth deveria  permitir  alguma 
doença insignificante impedi-la de ir ao baile, e ela ficou ainda mais indignada que Jane se 
ofereceu para ficar com sua irmã. Quando Elizabeth insistiu que os outros fossem sem ela, 
e o Sr. Collins se ofereceu para ficar com sua prima, a Sra. Bennet começou a ver alguma 
virtude no plano, e concordou. 

Elizabeth tinha  a  esperança  de  passar  uma noite  tranquila  lendo na  biblioteca,  mas 
quando o Sr. Collins informou-lhe que ele tinha algo especial para lhe perguntar, ela achou 
prudente afirmar estar muito doente, e subiu as escadas o mais rápido possível. Algum 
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tempo depois, a Sra. Hill subiu para dizer que o Sr. Darcy desejava vê-la. Ao ouvir isso, 
lágrimas vieram aos seus olhos de novo, e com uma voz embargada, ela pediu a Sra. Hill 
para dizer-lhe que ela não estava bem.

Capítulo 18 

Na manhã seguinte, Darcy desceu as escadas para encontrar Bingley terminando seu café 
da manhã. Este último lembrou-lhe que ele estava partindo para Londres naquela manhã.

"Quanto tempo você vai ficar lá?" Darcy perguntou.
"Voltarei na sexta-feira," respondeu Bingley, "Eu tenho alguns negócios para cuidar, mas 

não deve demorar muito tempo."
"Onde você vai ficar?" Darcy perguntou.
"Hurst se ofereceu para me deixar ficar na casa dele", respondeu Bingley.
Darcy de repente teve uma idéia. "Posso me juntar a você? Poderíamos ficar em minha 

casa na cidade, e isso me daria uma chance de ver como Georgiana está." A última carta de 
Georgiana tinha sido mais otimista, mas Darcy ainda estava preocupado com ela, e, para 
dizer a verdade, pensou que dois dias longe de Hertfordshire fariam algum bem a  sua 
mente. Bingley prontamente concordou com o plano, e Darcy subiu para embalar algumas 
coisas. Cerca de uma hora depois, eles partiram.

Assim que eles estavam na estrada para Londres, Bingley casualmente disse: "Eu estou 
surpreso  que  nem  você  nem  minhas  irmãs  perguntaram  qual  é  o  meu  negócio  em 
Londres." Havia a sugestão de um sorriso no rosto dele. Darcy tentou lembrar qual era o 
negócio de Bingley em Londres, mas percebeu que nem dessa vez, nem da última, ele tinha 
se dado ao trabalho de perguntar.  A última vez,  ele tinha estado muito dividido sobre 
deixar Hertfordshire para sempre para pensar muito em uma coisa dessas. Desta vez, ele só 
tinha sido capaz de pensar sobre Elizabeth e Wickham.

"Bem?" Darcy perguntou. Bingley hesitou por um momento. 
"Darcy," ele perguntou: "você estaria disposto a acompanhar-me nos joalheiros? Gostaria 

de seu conselho na escolha de um anel de...." Darcy cobriu o rosto com as mãos. Bingley 
agora questionou se ele deveria ter contado ao seu amigo. "Darcy, eu pensei.... quer dizer... 
eu sei que minhas irmãs não aprovam, mas eu pensei que você...." A voz de Bingley foi 
sumindo.

"Não é isso," Darcy gaguejou, não sabendo como terminar. Ele não poderia muito bem 
dizer  a  seu  amigo que  de  repente  ele  entendia  algumas  coisas  que  Bingley  tinha  dito 
quando eles tinham chegado em Londres com as irmãs de Bingley,  que de repente ele 
entendia toda a extensão de sua própria culpa. Finalmente, ele conseguiu dizer "Estou feliz 
por você."

"Então",  Bingley perguntou: "você acha que ela vai  ....  você acha que ela se  sente...." 
Bingley parecia incapaz de terminar a frase, mas Darcy compreendeu o seu significado.

Uma vez antes, Darcy havia sido convencido de que o coração de Jane Bennet estava 
intocado. Elizabeth Bennet tinha dito que ele estava errado. Ele não tinha visto nenhuma 
evidência a mais do afeto de Jane desta vez, mas na noite passada ela havia estado tão 
preocupada com sua irmã, que ele mal podia esperar ver qualquer outra coisa. Finalmente 
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Darcy disse: "Eu não sei. Você vai ter que julgar isso por si mesmo. Vocês tiveram mais 
oportunidades para observar os seus sentimentos, e não sou especialista."

Bingley pareceu um pouco surpreso com essa declaração, mas acenou com a aceitação. 
"Mas, você não compartilha a desaprovação das minhas irmãs?" Bingley perguntou.

Darcy pensou em sua conversa com Jane Bennet na noite anterior. "Não," ele disse, "eu 
não compartilho."

Quando chegaram a casa de Darcy, eles ficaram surpresos ao ver o coronel Fitzwilliam 
lá. "Fitzwilliam!" Disse Darcy. "Eu não esperava vê-lo aqui, mas esta é uma surpresa bem-
vinda."

O coronel  Fitzwilliam explicou que tinha conseguido três  semanas de licença,  e ele 
decidiu vir ver Georgiana. "Pensei que você não estaria de volta em Londres até o Natal," 
Fitzwilliam disse, "e eu pensei que seria uma boa idéia ..." Fitzwilliam percebeu que ele 
provavelmente  não  deveria  dizer  mais  na  frente  de  Bingley.  Darcy  compreendeu. 
Georgiana estava melhor, mas ela ainda precisava de encorajamento. O coronel acrescentou 
que Georgiana e a Sra. Annesley estavam fora, mas deveriam estar de volta dentro de uma 
hora.

"Bingley," Darcy sugeriu: "Terei todo o prazer em ajudá-lo com a sua missão amanhã de 
manhã, mas eu gostaria de ver a minha irmã esta tarde. Tudo bem?"

"É claro", respondeu Bingley.
Georgiana logo retornou, e Darcy ficou muito aliviado ao ver que seu espírito estava 

muito melhorado, e ela falou mais animadamente do que ele tinha observado em qualquer 
momento desde Brighton. 

Capítulo 19 

Na manhã seguinte, Bingley e Darcy foram aos joalheiros. Quando eles voltaram para 
casa de Darcy, eles encontraram as irmãs Bingley lá. Darcy gemeu interiormente. Ele sabia 
o que estava por vir.  As irmãs disseram terem se cansado do campo, e tinham achado 
insuportável depois que os senhores partiram. Elas queriam ficar em Londres, e esperavam 
convencer os senhores a fazerem o mesmo. Darcy muito calmamente lhes disse que o 
negócio que tinha requerido Bingley vir para a cidade também exigiria que ele retornasse 
para Hertfordshire. Caroline tinha a esperança de encontrar um aliado em Darcy, mas ela 
não seria dissuadida.

"Se é apenas uma questão de alguns papéis de negócios tolos ou algo assim, não poderia 
ser tratado por correio?" perguntou ela.

"Não", respondeu firmemente Bingley.
Caroline tentou outra tática: "Certamente você não deseja deixar a querida Miss Darcy 

aqui sozinha?" perguntou ela.
Bingley imediatamente convidou Georgiana e o coronel Fitzwilliam para acompanhá-los 

de  volta  para  Hertfordshire,  o  que  eles  imediatamente  aceitaram.  Darcy  começou  a 
protestar - a última coisa que ele queria era que Georgiana visse Wickham novamente. Ele 
percebeu, no entanto, que ele não poderia explicar as suas razões na frente de todos, e 
qualquer coisa que ele pudesse dizer daria mais munição para Caroline. Seria melhor falar 
com Georgiana mais tarde a sós.
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Caroline e Louisa concordaram que Hertfordshire não seria tão ruim com Miss Darcy lá 
para fazer-lhes companhia. As irmãs decidiram fazer algumas compras, e partiram. Bingley 
também saiu para visitar um amigo. Assim que os outros tinham partido, Darcy pediu ao 
coronel Fitzwilliam se ele poderia ter uma palavra com ele na biblioteca. Quando eles 
estavam sentados, Darcy foi direto ao ponto.

"Georgiana não pode ir para Hertfordshire. Wickham está lá. Ele se juntou à milícia, que 
está baseada em Meryton."

A emoção crua na voz dele não foi perdida para o coronel. Fitzwilliam se ofereceu para 
ficar para trás com Georgiana e assumir a tarefa de convencê-la a desistir da viagem.

Darcy agradeceu, e acrescentou: "Se você não tiver que fazê-lo, eu preferiria que você 
não mencionasse Wickham."

"Eu vou tentar," disse Fitzwilliam. "Você e ele se encontraram?"  ele acrescentou.
Darcy estremeceu com isso. "Nós só nos encontramos muito brevemente. Eu por acaso 

o encontrei na rua uma vez, quando ele chegou pela primeira vez na cidade, mas saí logo 
que pude. Ele estava em um baile que Bingley deu na terça-feira, mas eu consegui evitá-lo. 
Como você pode imaginar, ele foi contando suas mentiras habituais sobre mim para todo 
mundo, fazendo o seu melhor para me fazer parecer um canalha." Darcy foi incapaz de 
manter sua voz firme nesta última frase.

Fitzwilliam riu, "Desde quando você se importa com o que as pessoas em alguma cidade 
do interior pensam de você? Que diferença faz?" O olhar no rosto de seu primo era de 
pura angústia. Vendo a dor no rosto de Darcy, Fitzwilliam parou de rir, pensou por um 
minuto, e então simplesmente disse: "Oh."

"Oh?" perguntou Darcy, "O que você quer dizer com isso?"
O coronel sorriu. "Por favor, me fale sobre ela. Espero que pelo menos me diga o nome 

dela."

Capítulo 20 

Darcy, a princípio protestou que ele não sabia do que seu primo estava falando, mas seu 
rosto  vermelho  apenas  confirmou  as  suspeitas  de  Fitzwilliam.  Fitzwilliam  riu.  "Devo 
perguntar  ao Bingley então?  Ou talvez  eu deva começar  a  adivinhar  nomes?"  Quando 
Darcy não respondeu, Fitzwilliam começou a dizer nomes femininos, começando com a 
letra  A.No momento que  ele  chegou ao final  da  letra  C,  Darcy  parou protestando,  e 
contou a história toda. (Bem, não a história inteira, mas tudo o que tinha acontecido desde 
a segunda vez que ele compareceu a assembléia.)

"O que você acha que Wickham disse à ela?" Fitzwilliam perguntou quando Darcy tinha 
finalmente terminado.

"Oh, o de costume, eu acho," respondeu Darcy. "Como eu o privei do benefício que 
deveria ter sido dele, esse tipo de coisa."

Fitzwilliam balançou a cabeça. "Isso não faz sentido."
"O que você quer dizer?" Darcy perguntou.
"Eu não sei,"  Fitzwilliam respondeu: "só me parece que está faltando alguma coisa." 

Fitzwilliam mudou de assunto. "Eu queria poder ter visto a expressão no seu rosto quando 
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Miss Bingley interrompeu você."
Darcy olhou fixamente para seu primo. Fitzwilliam riu de novo. "O que você acha tão 

divertido?" Darcy perguntou.
"Você," Fitzwilliam respondeu: "Eu nunca imaginei que jamais iria vê-lo violentamente 

apaixonado." Fitzwilliam ficou em silêncio por um momento antes de acrescentar: "Por 
que não falo com Georgiana?" Darcy balançou a cabeça, e seu primo voltou para a sala de 
estar.

Cerca  de  uma hora  depois,  o  coronel  voltou à  biblioteca,  e  sugeriu  que seu  primo 
sentasse. Darcy obedeceu. "Eu falei com Georgiana, e eu fiz o meu melhor para persuadi-
la, mas ela ainda quer aceitar o convite de Bingley." 

"Vamos ter  de dizer a  ela  que Wickham está lá,"  disse Darcy com pesar.  "Eu tinha 
esperança que pudéssemos poupá-la."

"Eu contei à ela", disse Fitzwilliam.
"Como ela reagiu?" Darcy perguntou com preocupação real.
"Ela ficou um pouco chateada no início, mas depois de ela ter tempo para se recuperar, 

ela me surpreendeu, dizendo que ainda queria aceitar o convite."
"O quê?!" perguntou Darcy em estado de choque.
Seu primo permaneceu calmo. "Ela disse que se sente forte o suficiente para enfrentá-lo, 

no caso improvável de que eles se encontrem; que ela está cansada de Londres e deseja ir 
para o campo; e não quer ofender o Sr. Bingley recusando um convite ela já tinha aceitado" 
Fitzwilliam hesitou por um momento antes de acrescentar: "Eu concordo com ela."

"O quê?" Darcy perguntou. "Você não pode estar falando sério."
"Darcy," Fitzwilliam respondeu: "Você não pode esperar que sua irmã passe o resto da 

vida evitando todos os condados porque Wickham pode estar lá. Se formos cuidadosos, ela 
não vai encontrá-lo, mas se isso acontecer, estaremos lá para garantir que nenhum dano real 
venha disso. Darcy, ela está crescendo, e você não será capaz de protegê-la para sempre. eu 
não acho que ficar olhando para as quatro paredes desta casa está fazendo muito bem à ela, 
e você sabe que ela não gosta de Londres mais do que você gosta."

Darcy continuou a discutir com seu primo, mas no final cedeu. Ele convocou sua irmã, e 
lhe perguntou: "Tem certeza de que quer fazer isso?" Ela assentiu, e Darcy a contragosto 
concordou com o plano, ignorando totalmente o olhar conspirador que passou entre seu 
primo e sua irmã. 

Capítulo 21 

O  coronel  Fitzwilliam  tinha  dito  a  seu  primo  a  verdade  sobre  sua  conversa  com 
Georgiana, mas ele tinha esquecido de lhe dizer toda a verdade. O objetivo original do 
coronel havia sido de fato  convencer Georgiana a permanecer em Londres, mas quando 
ele falhou nisso, ele começou a ver as vantagens para Darcy se ela se juntasse à eles. Quem 
melhor do que Georgiana, que tinha sofrido muito nas mãos dele, para revelar o verdadeiro 
caráter de George Wickham à Miss Bennet? Certamente se ela ouvisse o que Wickham 
tinha feito a Georgiana, ela não acreditaria nas falsidades que Wickham contou a ela sobre 
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Darcy.  O coronel  Fitzwilliam tinha,  portanto,  relatado a  Georgiana  o  interesse  de  seu 
irmão em Miss  Bennet,  e  o  provável  papel  de  Wickham no assunto.  Georgiana  tinha 
prometido segredo, e prometeu ajudar se ela tivesse a oportunidade.

Na tarde seguinte, todo o grupo voltou para Hertfordshire. Na manhã seguinte, Bingley 
expressou sua intenção de visitar os Bennets, e perguntou se algum dos outros queriam se 
juntar a ele. Era um belo dia, e Miss Darcy tinha manifestado interesse em ver os campos 
de Netherfield, então os outros decidiram se juntar a ela em um passeio. Bingley partiu 
para  Longbourn  sozinho,  o  que,  para  dizer  a  verdade,  servia  os  seus  propósitos 
perfeitamente. Um olhar para o rosto agitado do cavalheiro foi suficiente para convencer a 
Sra. Bennet que ela precisava da ajuda de todas, exceto uma de suas filhas no andar de 
cima. O Sr. Bennet é claro consentiu prontamente, e toda a família desejou felicidades ao 
casal.

Não  foi  até  a  noite  que  Bingley  voltou  a  Netherfield.  Quando  ele  fez  seu 
pronunciamento,  Darcy,  Georgiana  e  o  coronel  Fitzwilliam  imediatamente  e  com 
entusiasmo lhe desejaram felicidades. O Sr. Hurst disse algo indistinto antes de regressar ao 
seu brandy. Sua esposa juntou-se de boa vontade, embora sem entusiasmo. Caroline ficou 
visivelmente surpresa e angustiada, mas falou pouco. Bingley anunciou que todo o grupo 
foi  convidado  para  jantar  em  Longbourn  no  dia  seguinte,  e  que  Miss  Bennet  estava 
particularmente  ansiosa  para  conhecer  o  coronel  Fitzwilliam  e  Miss  Darcy.  Caroline 
começou a dizer algo sarcástico, quando então seu irmão informou que ela não precisava ir 
se  não quisesse. Reconhecendo que um encontro no qual o Sr. Darcy e Miss Elizabeth 
Bennet  estariam presentes  poderia  exigir  alguma interferência  por  parte  dela,  Caroline 
tomou um súbito interesse em ter uma oportunidade de acolher sua nova irmã. 

Após a sua entrada em Longbourn, o coronel Fitzwilliam se tornou imediatamente alvo 
dos cálculos da Sra. Bennet. Suas insinuações menos do que sutis sobre a inadequação de 
sua renda mitigaram o interesse dela um pouco, mas só muito ligeiramente. Como ele 
apareceu em roupas civis e cuidadosamente as ignorou, os interesse de Lydia e Kitty foi 
muito curto. Darcy passou toda a visita em frustração. Ele estava sentado o mais longe 
possível de Elizabeth, enquanto sua irmã e o primo estavam sentados muito perto dela. Ele 
estava feliz por ver sua irmã e Elizabeth se conhecendo melhor, mas seu primo estava 
prestando mais atenção nela do que ele gostaria, e Elizabeth parecia estar gostando dessa 
atenção. Darcy estava sentado perto de Jane e Bingley, e um olhar para a felicidade nos 
rostos de ambos disse-lhe o quão errado ele havia estado em suas suposições originais. 
Quando o grupo estava prestes a partir naquela noite, Darcy ficou muito surpreso ao ouvir 
sua irmã dizer para Elizabeth, "Miss Bennet, já que gosta muito de caminhar, pode achar 
tempo  para  me  mostrar  algumas  das  paisagens  por  aqui?"  Elizabeth  consentiu,  e  elas 
concordaram em se encontrar na manhã de segunda-feira. 

Capítulo 22 

 

Assim que os convidados haviam partido, a Sra. Bennet tomou sua segunda filha de lado. 
"Bem, Lizzy, o coronel Fitzwilliam parecia estar prestando muita atenção em você! Um 
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cavalheiro muito bonito ele é, e filho de um conde! Um filho mais novo, com certeza, mas 
você não poderia pedir por melhores conexões..." Elizabeth fez uma careta com isso. Eram 
precisamente as conexões dele que tornariam impossível que ela considerasse se casar com 
ele. Ela não podia suportar a idéia de estar constantemente vendo o Sr. e a Sra. Darcy em 
reuniões familiares.  Tinha sido duro o suficiente para ela estar na mesma sala com ele 
naquela noite. A voz de sua mãe interrompeu seus pensamentos: "Lizzy, se você recusar 
todos os cavalheiros elegíveis que aparecerem, eu não sei o que será de você quando seu 
pai estiver morto, pois eu ouso dizer que o Sr. Collins e Charlotte não vão se importar  de 
deixar você morrer de fome nas sebes!" Elizabeth ficou aliviada quando Jane lembrou sua 
mãe que ela sempre seria bem-vinda em Netherfield.

Mais  tarde  naquela  noite  o  coronel  Fitzwilliam encontrou  seu  primo na  biblioteca, 
olhando para um copo intocado de vinho do porto, e perguntou: "Você vai beber isso, ou 
apenas contemplá-lo?"

Darcy olhou para cima, e com um tom acusador disse: "Você passou um bom tempo 
com Miss Elizabeth Bennet esta noite."

O coronel riu. "Eu acredito que você está com ciúmes," disse ele.
"E se eu estou?" seu primo retrucou.
"Darcy, o meu único motivo de falar com ela foi tentar pensar como eu poderia ser útil 

para você. Embora, confesso, gostei muito dela."
Darcy suspirou. "Ela quase não falou comigo," disse ele, "e quando o fez, ela parecia 

triste."
O coronel não contestou isso, mas acrescentou: "Os olhos dela muitas vezes estavam 

olhando na sua direção." O coronel sentou-se e pensou por um tempo. Havia algo que ele 
e seu primo estavam perdendo, mas o quê?

"Eu acredito que Georgiana também conversou muito com ela," disse Darcy hesitante.
"Poucas vezes vi Georgiana tão animada," Fitzwilliam respondeu: "Devo confessar que 

não fui capaz de acrescentar muito à discussão delas sobre os méritos relativos de diversos 
compositores alemães."

Georgiana  encontrou Elizabeth em Longbourn na  manhã de segunda-feira.  Elizabeth 
tinha gostado de Miss Darcy de imediato, e, portanto, tinha sido incapaz de recusar o seu 
pedido para que caminhassem juntas. Ela só esperava que elas pudessem evitar falar sobre 
seu irmão. A última coisa que Elizabeth queria era começar a chorar novamente. Música 
tinha sido um tema seguro no jantar, então Elizabeth começou por dizer à Miss Darcy que 
ela tinha ouvido falar muito de seu talento musical de Miss Bingley. Georgiana pareceu 
embaraçada, e ficou em silêncio por alguns momentos. Ela agradeceu a Miss Bennet pelo 
elogio, e acrescentou: "Ouvi dizer que você também toca, que toca muito bem. Gostaria ..., 
isto é,  se houver uma oportunidade enquanto eu estiver em Hertfordshire,  eu gostaria 
muito de ouvir você tocar."

Elizabeth ficou muito surpresa com isso, e sem pensar, perguntou: "Eu toco, mas não 
muito bem. O que lhe deu a idéia de que eu sou tão talentosa?"

"Ora," Miss Darcy respondeu: "Meu irmão me disse que ele raramente ouviu algo tão 
agradável quanto sua música." Elizabeth se viu morder a língua para manter as lágrimas à 
distância.  Ela disse algo sobre o Sr.  Darcy exagerar muito seus talentos,  e rapidamente 
mudou  de  assunto,  perguntando a  Georgiana  sobre  seus  livros  favoritos.  Elas  estavam 
envolvidas  em uma discussão de vários  autores,  quando notaram um oficial  de  casaco 
vermelho aproximando-se delas no caminho.
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Capítulo 23 

Elizabeth e Georgiana tinham acabado de chegar a um pequeno riacho quando o Sr. 
Denny veio até elas. Ele saudou Elizabeth, e disse-lhe que estava em seu caminho para 
visitar  Longbourn,  e  estava  contente  de  ver  que ela  estava  recuperada  de  sua  doença. 
Elizabeth ficou confusa por um momento, antes de lembrar que ela tinha usado a doença 
como uma desculpa para evitar o baile de Netherfield. Elizabeth apresentou Miss Darcy à 
Denny, mencionando que ela estava hospedada em Netherfield.

"Isso me lembra," disse Denny, "Meus parabéns à sua irmã em seu noivado, mas eu ouso 
dizer que isso não veio como uma surpresa."

Elizabeth riu: "Não, minha mãe tem anunciado o noivado iminente dela por semanas."
Enquanto Denny continuava o caminho, ele se virou e disse: "Oh, eu quase esqueci, o Sr. 

Wickham me pediu para lhe dizer o quanto lamentou que não a viu no baile."
Elizabeth  virou-se  para  sua  companheira,  e  estava  prestes  a  retomar  sua  discussão 

literária  quando notou que Georgiana tinha ficado muito pálida.  "Você está bem Miss 
Darcy?" perguntou ela. Não ouvindo nenhuma resposta imediata, ela encontrou uma pedra 
lisa, e encorajou Georgiana a se sentar. Georgiana tinha prometido ao seu primo que se 
tivesse a oportunidade de contar a Miss Bennet sobre Wickham, ela faria isso. Agora que a 
oportunidade se apresentou, no entanto, Georgiana se viu incapaz de falar. Finalmente, ela 
balbuciou "O Sr. Wickham..." Ela lutou para conter as lágrimas, mas elas foram brotando 
em seus olhos.

Elizabeth colocou a mão no ombro de Miss Darcy, e tão delicadamente quanto possível, 
disse, "Eu encontrei com o Sr. Wickham brevemente um par de semanas atrás, quando ele 
entrou para a milícia. Ele aludiu a uma briga entre ele e seu irmão. Lamento se ouvir dele 
traz  dor  a  você.  Eu  não  o  vi  desde  então,  é  pouco  provável  que  você  e  ele  vão  se 
encontrar." Georgiana mordeu o lábio, e lentamente relatou os eventos do verão anterior, 
parando de vez em quando para limpar as lágrimas. 

Elizabeth fez o seu melhor para confortar Georgiana, assegurando-lhe mais uma vez que 
havia pouco risco de encontrar com o Sr. Wickham durante a sua estadia. Ela acrescentou: 
"Peço desculpa se o choque de ouvir o nome dele lhe levou a me dizer algo que você 
poderia ter desejado manter em segredo. Você pode ter certeza, eu nunca vou repetir uma 
sílaba a ninguém."

Georgiana conseguiu um breve sorriso. "Não, Miss Bennet, por favor não se desculpe. Eu 
sei que posso confiar em você, e eu estou feliz que lhe contei. Eu sei que você não é o tipo 
de pessoa... o tipo de pessoa que vai pensar mal de mim.., da minha família por causa disso, 
e eu ..., bem, eu acho que ajuda a falar sobre isso com um amigo. Espero, eu...., quer dizer, 
eu espero que você não se importe de eu considerá-la uma amiga, eu sei que nós não nos 
conhecemos há muito tempo..." Elizabeth rapidamente garantiu a Georgiana que ela estava 
feliz por tê-la como uma amiga, e que ela era bem-vinda para discutir qualquer coisa que 
quisesse com ela.

"Obrigado,"  disse Georgiana.  "Talvez se eu tivesse uma irmã, eu poderia falar dessas 
coisas com ela..." Georgiana observou o rosto de Elizabeth quando ela disse isso.
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Elizabeth pareceu triste por um momento,  e então perguntou: "Você não sente que 
pode falar dessas coisas com sua prima, Miss De Bourgh?"

Georgiana pareceu surpresa. "A prima Anne? Bom céus não! Eu tenho certeza que ela e 
minha tia nunca me perdoariam se elas soubessem. Em todo caso, eu não as vejo desde a 
Páscoa  passada."  Elizabeth  nada  disse  em  resposta  a  isso,  mas  ficou  triste  com  as 
informações de Georgiana. Se ela mesma não podia se casar com o Sr. Darcy, ela teria, pelo 
menos, desejado à ele uma esposa que fosse boa e compreensiva, mas a informação de Miss 
Darcy sugeriu que não era para ser.

Capítulo 24 

Na noite seguinte, a família Bennet inteira foi convidada para jantar em Netherfield. 
Após o jantar, Caroline pediu a Georgiana para tocar para eles. Georgiana prontamente 
concordou, mas somente na condição de que Elizabeth a precedesse. Elizabeth concordou 
relutantemente,  e  as  duas  moças  andaram juntas  até o  pianoforte.  Enquanto Elizabeth 
estava olhando por cima de alguns livros de música, Georgiana encontrou uma peça que 
gostava particularmente, e sugeriu que Elizabeth  tocasse. A escolha de Georgiana foi Voi 
che sapete de As Bodas de Figaro. Elizabeth mordeu o lábio. Não era o tipo de peça que ela 
teria  escolhido  nas  atuais  circunstâncias,  mas  ela  não  queria  ferir  os  sentimentos  de 
Georgiana.  Ela  conhecia a peça bastante bem, e como ninguém lhe pediu para cantar, 
talvez  ela  poderia  simplesmente  esquecer  as  palavras.  Ela  iria  pelo  menos  tentar.  Ela 
sentou-se  no  instrumento,  e  concentrou-se  na  música,  tentando  ignorar  as  palavras 
impressas  no  livro  de  música.  Ela  conseguiu  passar  a  primeira  parte  da  canção  sem 
incidentes, mas no final ela cometeu o erro de olhar para cima, e seus olhos encontraram os 
de Darcy. Ele tinha um olhar incrivelmente triste no rosto. Elizabeth rapidamente olhou 
para a música, mas ela sentiu as lágrimas brotarem dos seus olhos. As palavras da canção 
saltaram em sua mente. O que é esta tristeza que nada pode dissipar?

De alguma forma, Elizabeth conseguiu terminar a peça. Quando terminou, ela pediu 
para ser dispensada, e foi para a sala ao lado. Assim que ela estava sozinha, as lágrimas 
inundaram-lhe pelo rosto.  Georgiana começou a se levantar para seguir  Elizabeth,  mas 
vendo seu irmão fazê-lo, sentou-se novamente. A Sra. Bennet também pareceu que poderia 
seguir sua filha, mas Jane rapidamente perguntou a sua mãe em um sussurro como a sala 
poderia  ser  melhorada,  e  a  Sra.  Bennet  sugeriu  em  voz  alta  que  as  cortinas  podiam 
substituídas por uma cor mais brilhante. Caroline pareceu desgostosa, mas a Sra. Bennet 
esqueceu completamente de sua segunda filha.

O coronel Fitzwilliam sugeriu a Georgiana que ela esperasse até que seu irmão e Miss 
Bennet  voltassem  para  ter  a  sua  chance  ao  piano,  para  que  eles  pudessem  também 
desfrutar da música.  Georgiana concordou, e tomou um assento ao lado de seu primo. 
Vendo o instrumento vago,  Mary Bennet não perdeu tempo em tomar seu lugar nele. 
Enquanto Mary tocou e cantou, o coronel Fitzwilliam tentou fazer sentido do que tinha 
acontecido.  Miss Bennet parecia  bem até que ela olhou para Darcy,  então ela pareceu 
quase inconsolável, e ela, obviamente, deixou a sala para evitar chorar na frente de todos, 
mas por quê? 
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"Georgiana," o coronel perguntou num sussurro que foi mascarado dos outros pelo canto 
de Mary, "Quando você e Miss Bennet foram caminhar, ela disse alguma coisa que pode 
indicar como ela se sente sobre o seu irmão?"

Georgiana balançou a cabeça. "Sempre que eu falava dele ela parecia mudar de assunto. 
Depois que eu contei a ela sobre... sobre o verão passado, eu disse algo sobre o desejo que 
eu tivesse uma irmã para fazer confidências, mas ela não entendeu o que eu quis dizer."

O coronel estava frustrado com essa falta de informação. Ele continuava a suspeitar que 
havia algo que estava faltando. Por último, ele perguntou a Georgiana, "Por que você diz 
que ela não entendeu o que você quis dizer?"

"Oh, ela me perguntou se eu poderia fazer confidências à prima Anne. Foi difícil não 
rir...  Miss  Bennet  não  conhece  a  Anne  é  claro,  ela  estava  apenas  pensando  em meus 
parentes mais próximos do sexo feminino."

O coronel riu da idéia de alguém confidenciar tais coisas a sua prima, mas de repente 
parou de rir e se perguntou, poderia Miss Bennet achar que.....

Quando Darcy entrou na sala ao lado, ele encontrou Elizabeth sentada perto da janela, 
soluçando em silêncio. "Miss Bennet," ele disse suavemente, "não há nada que eu possa 
fazer  por  você,  algo  que  eu  possa  trazer  para  o  seu  alívio?"  Ela  balançou  a  cabeça. 
Hesitante  Darcy  disse:  "Minha  irmã  me  disse  que  ela  relatou  a  você  os  infelizes 
acontecimentos  do  último  verão.  Lamento..."  Sua  voz  ficou  embargada  enquanto 
terminava, "Eu sinto muito se essa informação magoou você."

Elizabeth ficou intrigada com isso. Será que ele acha que ela estava chateada com isso?  
Pelo menos ele não parece suspeitar o motivo real para a minha aflição. "Eu sinto muito se 
eu  fui  de  alguma  forma  a  causa  de  sua  irmã  ouvir  o  nome  dele  mencionado.  Foi 
obviamente  muito  doloroso  para  ela.  Você  pode,  naturalmente,  contar  com  a  minha 
discrição, e por favor, não culpe sua irmã por me contar isso."

Darcy hesitou por um minuto, e então disse: "Eu gostaria de poder dizer que este foi o 
único caso desagradável que tive com o Sr. Wickham, mas não é. Imagino que ele lhe disse 
que meu pai queria que ele tivesse um benef´cio, mas você deve saber que a versão dele da 
história... "

Elizabeth o interrompeu aqui, "Sr. Darcy, não se aflija. O Sr. Wickham me contou alguns 
contos sobre o benefício, e sobre outras coisas... mas eu nunca dei qualquer crédito à versão 
dele, nem, eu imagino, qualquer outra pessoa que conhece você."

Darcy não conseguia  esconder sua  incredulidade.  "Então,  você nunca acreditou nele, 
você nunca sentiu qualquer afeto por ele?"

Elizabeth ficou chocada. "Céus, não! Eu nunca poderia gostar de alguém que... eu nunca 
poderia acreditar em tais acusações contra alguém que eu..." As lágrimas mais uma vez 
subjugaram Elizabeth. Ela tinha quase dito "contra alguém que eu amo." Ela sabia que se 
conversasse mais com ele, isso ira escapar. "Por favor, desculpe-me," disse ela em meio às 
lágrimas, e fugiu para fora da porta. 

Capítulo 25 

Darcy seguiu Elizabeth para fora da casa no frio da noite de Dezembro. Assim que ela 
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percebeu que Darcy estava atrás dela, Elizabeth começou a correr. De alguma forma, ela 
tinha que se afastar dele antes que ela fizesse uma completa idiota de si mesma. Darcy 
sabia que a coisa cavalheiresca a fazer seria dar meia volta e voltar para a casa, mas de 
alguma forma, ele não conseguia fazê-lo. No momento em que ele fechou a distância entre 
eles, eles estavam bem distantes da casa. "Miss Bennet, por favor," ele disse, sua voz cheia 
de angústia. "Está me matando te ver assim. Tenho que saber o que está errado."

Ela não respondeu, mas estava muito cansada para continuar correndo. Ela caiu na grama 
e enterrou a cabeça nas mãos, chorando incontrolavelmente.

Darcy sentou-se a uma distância respeitável, e disse: "Miss Bennet, Elizabeth, eu te amo 
com todo meu coração, mas se você não me ama, se você não quer se casar comigo, eu vou 
conseguir viver com isso de alguma forma, mas eu tenho que saber o que está errado. Se o 
Sr. Wickham, ou alguém me acusou de algo, me diga o que é, para que eu possa tentar me 
defender. Se eu tiver ofendido você de alguma maneira, por favor, me diga como para que 
eu possa pedir desculpas e, se possível, reparar meu erro."

Lentamente, Elizabeth olhou para cima.  Ela tinha ouvido corretamente? Seria possível? 
Após alguns minutos, ela finalmente conseguiu balbuciar: "Mas eu pensei..."

"O quê?" Darcy perguntou tão delicadamente quanto podia. "O que você pensou?"
Foi mais alguns minutos antes de Elizabeth ser capaz de continuar: "Eu pensei que você 

fosse se casar com sua prima Anne de Bourgh."
Em surpresa, Darcy perguntou: "Anne? Eu não entendo. Quem lhe deu a idéia de que eu 

ia casar com Anne?"
Elizabeth hesitou antes de responder: "Foi o Sr. Wickham quem primeiro sugeriu isso, 

mas eu perguntei ao meu primo, e ele me garantiu que era verdade."
De repente, as peças começaram a se reunir na mente de Darcy. Ele lembrou-se das 

palavras de Jane: Lizzy parecia um pouco agitada naquela noite... Ela estava lá fora com o  
nosso primo por talvez cinco minutos, depois ela veio para dentro, parecendo muito agitada....  
Eu podia ouvi-la chorar...

Seria possível? Darcy se perguntava: Será que todo esse tempo, enquanto ele tinha certeza  
que  ela  o  desprezava,  ela  tinha  realmente...? Finalmente  Darcy  encontrou  sua  voz. 
"Elizabeth," ele disse suavemente, "é verdade que minha tia Catherine quer me casar com a 
filha dela desde que éramos crianças, e sem dúvida muitas vezes ela dá voz a esse desejo, 
mas mesmo antes de te conhecer, eu nunca pretendi me casar com minha prima, e eu 
nunca dei nem a minha tia  nem a minha prima qualquer razão para acreditar que eu o 
faria. "

Ao ouvir isso, Elizabeth encontrou novas lágrimas escorrendo por seu rosto. "Eu tenho 
sido uma tola," ela disse com voz quase inaudível.

Darcy colocou a mão no bolso, e encontrando um lenço, esticou o braço e gentilmente 
enxugou o rosto dela. "Elizabeth," disse ele, quando ela estava um pouco mais composta, 
"Algumas semanas atrás, eu estava a ponto de fazê-la uma pergunta importante, quando 
Miss Bingley nos interrompeu. Talvez eu deva tentar de novo, antes que ela perceba a 
nossa ausência?"

Elizabeth não pôde deixar de rir com isso. Ela balançou a cabeça.
"Elizabeth, eu te amo com todo meu coração. Estas últimas semanas, quando eu pensei 

que você me desprezava, foram pura agonia. Você vai aliviar meu sofrimento e consentir 
em ser minha esposa?" 

Haviam lágrimas frescas nos olhos de Elizabeth, mas desta vez eram lágrimas de alegria. 
"Nada poderia me fazer mais feliz,",  ela respondeu: "porque eu te amo com todo meu 
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coração.  Estas  últimas  semanas  foram uma agonia  para  mim também,  pois  não  podia 
suportar a idéia de você ser casado com outra."

Algum tempo depois, eles recordaram que tinham estado fora por um bom tempo, e 
decidiram voltar para a casa antes que pegassem um resfriado, ou Caroline novamente 
começasse  a  procurar  por  eles.  Quando  eles  entraram  na  sala  de  música,  o  coronel 
Fitzwilliam começou a se aproximar de seu primo para lhe dizer de suas suspeitas, mas o 
sorriso  no  rosto  de  Darcy  lhe  disse  que  se  ele  tinha  adivinhado  certo  ou  não,  a  sua 
interferência  não  seria  mais  necessária.  Jane  logo  percebeu  a  alteração  nos  ânimos  de 
Elizabeth, e logo que elas estavam sozinhas,  Elizabeth estava feliz em relatar a história 
toda.

Darcy visitou Longbourn no dia seguinte para pedir o consentimento do Sr. Bennet, que 
foi  prontamente  dado.  O  entusiasmo  da  Sra.  Bennet  não  conhecia  limites,  embora, 
naturalmente, ela assegurou a todos que ela suspeitava que isso iria acontecer o tempo 
todo. Assim que eles tiveram a oportunidade, Georgiana e o coronel Fitzwilliam disseram a 
Elizabeth o quão satisfeitos eles estavam por recebê-la na família. Bingley, é claro, ficou 
entusiasmado ao saber que ele e seu amigo seriam irmãos. Caroline amaldiçoou a si mesma 
que  tinha  sido  incapaz  de  impedi-lo,  mas  mesmo  assim  conseguiu  oferecer  parabéns 
insinceros. Wickham ficou surpreso e irritado, mas seus pensamentos logo tomaram um 
rumo diferente,  quando a mais jovem das irmãs Bennet chegou para visitar os oficiais. 
Talvez haja outra maneira de obter a minha vingança, ele pensou …

Fim
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