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Passeando no jardim. Passeando no jardim que estava cheio de neve. Sim, isso 
era uma coisa boa para fazer na véspera do Ano Novo.

Ok, não era passear. Ele estava andando de um lado para o outro, e isso não 
era bom de maneira alguma, porque sua mente estava cheia de pensamentos e 
arrependimentos.

E ela bem que merecia. Olhar para trás sobre o que ela tinha feito durante o ano 
passado só poderia causar arrependimentos.

Tudo bem, talvez não fosse tão ruim. Afinal, ela não tinha matado ninguém – e 
ela deveria obter pontos extras por isso, porque, no caso de Wickham, ela tinha 
sido tentada. Além disso, sua residência estava indo muito bem, e todos disseram 
que ela iria se tornar uma grande infectologista um dia, e ela havia publicado dois 
artigos dela e ...

Dane-se tudo, ela tinha perdido ele. Ela havia conhecido o homem perfeito, e 
enquanto ela tinha o ignorado, ele milagrosamente tinha se apaixonado por ela. 
Mas  em  vez  de  agradecer  a  Providência  Divina  por  organizar  tudo  para  sua 
vantagem, o que ela fez quando ele se declarou? Lançou acusações absurdas 
contra ele, descreveu a escandalosa mal impressão que ela tinha feito de cada 
detalhe e realmente deu um tapa  nele! Deus, ela deve ter deixado uma marca no 
rosto dele.

Não, não tinha sido um bom ano.
Como ela poderia esquecer a humilhação que sentiu quando descobriu sobre as 

mentiras que Wickham tinha enchido seu estúpido cérebro? E oh Deus, de todas 
as  memórias  dolorosas  do  ano,  qual  delas  poderia  superar  a  cena  de  sua 
despedida final com Darcy?

Durante uma semana breve, ela pensou que tudo não estava perdido quando 
eles  tinham se  encontrado por  acaso em um congresso  em Estocolmo.  Então 
Wickham apareceu com suas histórias vis sobre sobre como ela tinha conseguido 
a sua residência e fotos falsas dela e ameaças que iria destruí-la, a menos que ela 
lhe desse seus artigos. E Darcy ouviu tudo e o olhar em seus olhos foi... oh Deus... 
foi de pena. 

Seus dedos começaram a ficar dormentes. O vento frio encontrou o seu caminho 
até à sua espinha. No entanto, ele não poderia comparar com os arrepios que 
sentiu  quando viu  Bingley  retornar,  sem William,  para  propor  a  sua  irmã e de 
alguma forma saber que Darcy tinha algo a ver com isso. E todo mundo estava 
feliz,  porque  era  Natal  e  porque  eles  comemoraram  o  noivado,  e  ela  estava 
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absolutamente miserável, e ninguém parecia notar.
Não poderia ficar pior.
"Elizabeth? Algo de errado? "
Aparentemente, poderia ficar pior,  porque ela tinha falado em voz alta, e seu 

futuro  cunhado,  estava  observando-a  por  só  Deus  sabe  quanto  tempo,  e  ela 
duvidava  que  podia  pensar  em  alguma  desculpa  que  não  iria  fazê-la  parecer 
demente – embora ela fosse um pouco, ela tinha que admitir.

"Charles! Eu não sabia que você viria. "
Elizabeth sentiu um mal-estar crescente sob o olhar observador de Bingley.
"Você tem certeza que está bem?"
"Sim, é claro. Por que você está perguntando? " 
"Você estava  falando sozinha...  e  fazendo gestos  com raiva ...  Tem alguém, 

hmm, tornando sua vida difícil mais uma vez?"
Algo em seu tom de voz era suspeito. "Mais uma vez?"
"Eu vou ser seu irmão, Elizabeth. Eu vou cuidar de você. Eu prometi..." ele parou 

abruptamente.
"Você prometeu?"
"Jane", disse ele rapidamente, sem olhar nos olhos dela. "Eu prometi a Jane que 

eu iria protegê-la de …"
Elizabeth teve pena dele. Era óbvio que Jane tinha dito a ele sobre Wickham, e 

ele estava sendo muito discreto e galante sobre isso, ela teve que admitir.
"Não, eu não tenho problema nenhum." Ela sorriu docemente. "Estava apenas 

fazendo minhas resoluções de Ano Novo e ficando com raiva sobre as minhas 
anteriores - nenhuma delas foi cumprida, como de costume."

Charles sorriu de volta. "Deixe-me levá-la para dentro da casa. Este é um dia 
feliz – chega de raiva. " 

Ela  era  de  uma  opinião  diferente,  já  que  ela  ainda  tinha  muita  raiva  e 
arrependimentos armazenados dentro dela, mas ele estava sendo tão gentil que 
ela não podia recusar. Além disso, ela podia murmurar em sua mente - ela não 
precisava de voz para repreender-se. A voz não era inteiramente necessária.

"William ainda está em Nova York com a irmã dele?" Ela deixou escapar.
Maldita boca! Por que não ouvir a sua mente! E maldito Bingley! Ela lhe fez uma 

pergunta  simples.  Quão  difícil  era  para  respondê-la  imediatamente?  Virando  a 
cabeça para ele,  ela percebeu que ele estava olhando para ela  com interesse 
quase clínico.

Depois de uma digna carranca da parte dela - ou que ela pretendia que fosse - 
Bingley pareceu encontrar sua voz.

"Eu acredito que sim. Nós conversamos há três dias, e ele estava muito decidido 
a ficar com Georgiana por algum tempo. Eu estava zangado com ele porque ele 
vai perder a festa de noivado, mas ele disse que ele iria nos compensar depois."

Quantos músculos são necessários para fingir um sorriso? Elizabeth pensava 
que deveriam haver pelo menos mil deles, ou não seria tão difícil.

"Ótimo. Passar momentos em família. Isso é o que todos nós fazemos, certo? 
Não, não, você vai para dentro. Eu preciso andar um pouco mais. Eu realmente 
preciso  terminar  essas  resoluções.  Não,  eu  não  vou  andar.  Eu  vou  dirigir.  De 
qualquer maneira... Diga para minha mãe que eu não vou estar de volta para o 
almoço, está bem? "

Ela se foi antes que Bingley pudesse responder a ela. Jane veio correndo para a 



porta para cumprimentar o noivo, e ela só teve um vislumbre de sua irmã antes de 
ela entrar no carro e desaparecer.

"Qual é o problema com Elizabeth?" Jane perguntou, preocupação evidente em 
suas belas feições.

"Só melancolia, amor." 

*    
***

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

**

Ela não podia ir muito longe, é claro, e ela não precisava, de qualquer maneira. 
Elizabeth só precisava de um lugar onde pudesse andar e gritar e chorar sem 
ninguém interrompendo-a, e havia muitos desses lugares, agora que estava tão 
frio. Ela decidiu que o campo de futebol no bairro serviria muito bem. Ela deixou o 
carro lá fora, entrou, ficou por um quarto de hora e depois decidiu que ela poderia 
chorar no carro onde estava muito mais confortável, e havia muito menos perigo de 
congelar até a morte.

Três horas mais tarde, ela tinha os olhos inchados, pele vermelha, voz rouca, 
menos beleza e auto-confiança e uma sensação muito desagradável de fome, mas 
ela decidiu que poderia começar a agir como um ser humano normal e voltar para 
casa e continuar com sua vida. Assim, depois de uma última fungada, ela ligou o 
motor.

Eram somente cinco horas da tarde quando ela chegou em casa, mas já estava 
escuro. Não que ela tinha medo de nada, essa era a sua vizinhança afinal. Além 
disso, auto-piedade era seu sentimento de destaque agora, e que deixava muito 
pouco  espaço  para  qualquer  outra  coisa.  Ela  suspeitava,  no  entanto,  que  sua 
família podia estar um pouco preocupada, dado o fato de que eles não confiavam 
nela dirigindo e que ela havia desligado o celular.

Qualquer que seja a reação que ela esperava, no entanto, não poderia prepará-
la para a que ela recebeu. Quando ela ouviu uma voz gritando o nome dela, ela 
pensou que estava tendo alucinações. E quando ela se virou para olhar para a 
porta da frente, ela pensou que tinha entrado em um mundo além da imaginação. 

Certamente era William Darcy, mas não poderia ser William Darcy, porque ele 
estava uns poucos milhares de quilômetros de distância, em outro continente, pelo 
amor de Deus! À  esquerda dele estava sua mãe, a mesma mãe que havia jurado 
que não podia suportar estar um quilômetro perto dele. À sua direita estava o seu 
pai,  que ela duvidava algum dia ter  falado uma palavra sequer para ele.  Além 
disso, os três estavam parecendo furiosos e não porque eles estavam discutindo 
entre si. Eles gritavam com ela!

"Você está tentando me matar? Sumindo na neve e sem nenhuma palavra... 
Nada! O que você acha que estava fazendo? Eu costumava ter orgulho da sua 
maturidade,  mas você está agindo pior  do que a Lydia quando ela tinha cinco 
anos!"

"Menina insensível,  você arruinou todos os nossos preparativos! Todo mundo 
estava preocupado com você e a festa de hoje à noite quase foi cancelada. Nós 
ligamos  para  todo  mundo,  e  ninguém  tinha  visto  você!  Estávamos  prestes  a 



chamar a polícia."
"O susto que você me deu hoje, Elizabeth ... Eu nunca vou te perdoar por isso. 

Nunca."
Na verdade, foi Darcy quem falou as últimas palavras.
Elizabeth piscou uma vez,  duas vezes,  e  ele  ainda estava lá  e  falando.  Ela 

definitivamente precisava de tempo para se ajustar a presença dele ali. Ela tinha 
se colocado em um estado de miséria total, pois ela pouco esperava que iria vê-lo 
tão cedo. Isso poderia muito bem mudar tudo.

Ela  tinha  de se concentrar.  Ela  tinha  que provar  a  eles  que ela  não estava 
demente. O que ele estava dizendo?

"Você não vai me perdoar por  isso?" As palavras saíram da boca de Elizabeth 
antes de ela sequer perceber isso.

Ela o viu respirando profundamente para se acalmar. Ela tinha visto ele fazer 
isso  uma  vez  antes.  Após  o  tapa.  Ela  fez  uma  careta  de  dor  apenas  com a 
memória disso.

"Você está nos criticando por estarmos preocupados?" Seu pai parecia pronto 
para ter uma apoplexia a qualquer momento. Ela tinha soado um pouco dura, era 
verdade, mas ela acreditava que as circunstâncias a justificassem.

"Mamãe, papai, vocês estavam totalmente certos de estarem preocupados. Sinto 
muito."

"Você nos deu um susto e tanto!" Seu pai gritou. 
"Este bom rapaz estava louco de preocupação!" A mãe dela soou igualmente 

irritada em nome de Darcy.
Definitivamente, além da imaginação.
"Sim,  foi  imperdoável  da  minha  parte,  mas  eu  tinha  problemas.  Problemas 

pessoais."
"Problemas?" Seu pai fez uma careta.
"Pessoais?" Olhos de sua mãe brilharam.
Darcy  parou  de  tomar  suas  respirações  calmantes  e  olhou  para  ela,   ainda 

impassível  como uma estátua.  Ele poderia ser  francamente terrível  quando ele 
queria ser.

"Sim. Vocês poderiam por favor nos deixar a sós por um momento?" Ela indicou 
Darcy com um aceno curto. "É um assunto particular." Adivinhando que seu pai 
estava prestes a recusar, ela acrescentou em sua melhor voz doce, "Nós vamos 
terminar  em  um  minuto,  e  então  eu  vou  estar  lá  dentro  e  pronta  para  ser 
repreendida pelo tempo que vocês desejarem. Embora, realmente, eu tenho 26 
anos de idade!" Ela terminou muito firmemente, e ela teve a satisfação de ver seu 
pai se conformar e permitir que sua mãe o empurrasse para dentro de casa.

Elizabeth ficou ali parada olhando para William por um minuto depois que seus 
pais entraram. Ele a olhou de volta, e ela perdeu qualquer esperança de ler alguma 
coisa escondida por trás daqueles olhos escuros e penetrantes dele.

"Então, você disse que não vai me perdoar por isso?"
Ele  continuou  olhando.  Aparentemente,  ele  não  achou  a  pergunta  digna  de 

resposta.
"Eu ignorei e magoei você e acreditei nas mentiras de todos em vez de você 

quando você estava me dizendo só a verdade."
Um olhar para ele lhe disse que ela tinha apanhado ele de surpresa com sua 

franqueza. Obviamente, ele considerava que alguns assuntos permaneceriam tabu 



entre eles. Ela era de uma opinião diferente e passou a falar com fervor.
"Eu fui  ruim com você e ...  e eu te dei  um tapa.  Eu quase envolvi  você no 

escândalo com Wickham e ... o que quero dizer é ... Pelo amor de Deus, você não 
se lembra de todas aquelas coisas horríveis que eu disse para você? "

Ele não parecia gostar da memória, mas sua surpresa foi escondida atrás de 
uma máscara inexpressiva. Seu sorriso era forçado, amargo e irônico quando ele 
respondeu. 

"Claro que eu lembro. Elas foram bastante inesquecíveis, não foram?"
"Elas foram inesquecíveis  e imperdoáveis.  Mas eu nunca vi  você tão irritado 

como hoje. O que eu fiz hoje? Eu só queria ficar sozinha!"
A cuidadosa máscara de compostura dele pareceu quebrar naquele momento. 

"Oh sim! Queria ficar sozinha! E sim, por que você devia avisar alguém? Quem se 
preocuparia  se  você  tinha  sumido  por  quatro  horas  no  frio  congelante? 
Especialmente  já  que  você  levou  o  carro  -  que  até  o  cão  sabe  que  você  é 
totalmente incapaz de dirigir? Sim, quem pensaria que você poderia ter sofrido um 
acidente e que você podia estar deitada inconsciente ou até mesmo... " Sua mão 
empurrou o cabelo da testa num gesto nervoso, ele fez uma pausa para ganhar 
fôlego. "Você foi egoísta e insensível e descuidada, e eu posso ter te perdoado por 
todos os seus erros estúpidos, mas isso Elizabeth... A angústia que você me fez 
sentir hoje... Eu juro que eu vou me ressentir disso para o resto da minha vida."

Ela tinha parado de ouvi-lo no momento em que ele tinha dito que ele a tinha 
perdoado por seus erros estúpidos. O pensamento tinha a absorvido tanto que ela 
não percebeu que ela estava caminhando na direção dele e ele na dela, até que 
estavam a um passo de distância. Então ela começou a gritar com ele. 

"Meus erros  estúpidos? Não,  eles  foram erros,  mas  não estúpidos  de modo 
algum dado o fato de que você me enganou desde o início, com sua indiferença e 
arrogância  fingida...  "  Sua  expressão  se  transformou  de  enfurecida  para 
extremamente desamparada em um instante. "Oh Deus, nós estamos fazendo de 
novo."

Ele  pareceu assustado com a súbita  mudança de comportamento dela,  mas 
antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela continuou.

"Sinto muito. Eu digo todas as coisas erradas quando você está perto de mim. 
Eu sou tola, e eu cometi erros estúpidos." Sua voz era seca, como se estivesse 
recitando  uma  lição  de  anatomia.  "Você  tem  todo  o  direito  de  estar  zangado 
comigo, por qualquer motivo que você escolher, e eu sinto muito. Por tudo, e por 
desaparecer também." Ela parou novamente e sua voz tornou-se mais animada 
novamente. "Mas, realmente, te dar um tapa foi o pior, não foi?"

Quando ela encontrou a coragem para olhar para ele, ela não podia acreditar em 
seus olhos. Ele estava sorrindo.

"Eu realmente desperto o pior em você, não é?"
"Sim," respondeu Elizabeth um tanto aliviada que ele entendia que ela não era 

uma pessoa tão má, e desapontada porque essa afirmação significava que eles 
não tinham chance juntos.

"Acho que é um conforto que eu gosto de você quando está mal-humorada e 
irritada, então."

"Você  gosta?"  Ela  pensou  que  ele  estava  sendo  legal,  embora  tivesse  um 
suspeito tom alegre.

Ele balançou a cabeça.



"Mas eu não gosto de mim mesma quando eu perco o controle. Eu digo coisas 
horríveis, e caramba, eu realmente não me importo quando digo coisas horríveis 
para pessoas horríveis, mas você... Como eu pude ser tão cega? "

Ele ficou sério mais uma vez. "Você mesma disse, Elizabeth. Você não teria sido 
cega se eu não tivesse agido como um asno. Se você foi  estúpida,  eu fui  um 
completo idiota."

Ela começou a protestar, mas ele colocou a mão em sua boca, silenciando-a 
eficazmente. Ela ficou tão chocada com o contato de seus dedos nos lábios dela 
que duvidou que ela pudesse encontrar sua voz tão cedo. Além disso, ela tinha 
assuntos mais urgentes para cuidar, como a luta contra o desejo de beijar a palma 
da mão dele que estava tão tentadoramente perto.

"Não vamos começar a discutir de quem é a maior culpa, vamos?" Disse ele, 
sorrindo novamente.

"Que tal parar de discutir por completo?" Elizabeth finalmente se permitiu relaxar 
um pouco.

"Duvido  que  isso  é  possível,  mas  que  poderíamos  chamar  de  uma  trégua 
temporária."

"Viu? É por isso que eu... gosto de você." Bem,  gostar (like*)  não era o verbo 
que melhor descrevia seus sentimentos, mas tinha o mesmo número de letras e 
começava com a mesma letra  do  verbo  mais  adequado (love*),  de  modo que 
Elizabeth decidiu que iria servir.  "Você é calmo, e nunca perde a paciência."  À 
medida que ela o viu levantar as sobrancelhas, ela corrigiu: "Quase nunca, e você 
pode confortar as pessoas agitadas e aflitas. Realmente, as pessoas se sentem 
seguras quando você está perto delas."

Ela rezou para que ela não estivesse corando. Pelo menos, não muito.
"Eu não sabia que você tinha uma opinião tão elevada de mim", respondeu ele 

sorrindo, mas algo em sua voz suave e seu olhar fez as batidas do coração de 
Elizabeth acelerarem consideravelmente.

"Eu... Você não devia estar em Nova York?"
Se  ele  ficou  surpreso  com  sua  mudança  repentina  de  assunto,  ele  não 

demonstrou. "Sim, eu devia. Mudança de planos," ele respondeu casualmente.
Não  havia  nada que ela  pudesse  pensar  para  continuar  a  conversa,  mas  o 

tempo de repente decidiu ser misericordioso. Elizabeth sentiu uma carícia leve e 
fria na bochecha e virando os olhos para cima, ela percebeu que a neve começou 
a cair de novo. Ela sorriu, daquela forma discreta e privada dela, mas que não foi 
perdida para Darcy. 

"Você gosta de neve, não é?"
"Sim." Ela estava com um largo sorriso agora. "Como você pode sempre dizer o 

que estou pensando?"
"Sempre? Não, eu não posso me gabar de tal coisa. Houve um tempo quando 

eu não tinha idéia nenhuma sobre o que você estava pensando."
Por um momento, memórias dolorosas surgiram e pareceram inundar o espaço 

entre eles, lançando sombras sobre seus rostos e escurecendo seus sorrisos. Mas 
foi  nesse  mesmo  instante  de  lembranças  dos  terríveis  mal-entendidos  que 
Elizabeth encontrou determinação para falar mais abertamente.

"As minhas opiniões naquela época eram tão erradas que eu sinto muito que 
você tenha ouvido elas. Eu queria que você pudesse esquecê-las. Eu queria que 
nós pudéssemos fazer um novo começo. "



Ele não disse nada, apenas estudou-a atentamente, como se ele ainda estivesse 
tentando decidir qual o peso que suas palavras carregavam.

"Por que não tornar isso uma resolução de Ano Novo?" Elizabeth esperava que 
ela não parecia muito desesperada.

"Um novo começo?"
"Uma segunda chance."
"Uma segunda chance para quê, Elizabeth?"
Não havia sorriso no rosto dele agora, e seu olhar tornou-se tão penetrante que 

ela achou difícil encontrá-lo. Ela sentiu como se ele estivesse quebrando-a -  todas 
as suas defesas, todos os seus pretextos, o direito de seu coração - e ela achou 
muito difícil resistir.

Ela acenou com a mão em resignação. "O que você quer que eu diga? Que eu 
me humilhe? Que eu pague pela dor que eu te causei? Eu..."

"Eu nunca quis que você se humilhasse." Darcy interrompeu ela, seu tom sério. 
Ele parecia calmo, embora Elizabeth viu que seus punhos estavam cerrados. "Eu 
jamais  desejaria  que  qualquer  um  tenha  os  arrependimentos  que  tive,  muito 
menos..."

"Não."
Ela parou antes que ele pudesse dizer 'você'. Por um momento ninguém falou, 

em seguida, Elizabeth continuou, sua voz quase um sussurro.
"Não seja  bom comigo.  Eu  não  mereço  isso.  Não  seja  amigável  comigo  só 

porque você é uma pessoa boa e clemente.  Eu não posso suportar isso.  Não, 
deixe-me falar. Apenas deixe-me falar, por favor. " Ela respirou fundo, então falou 
com uma voz mais alta. "Eu te amo. Eu sei que é tarde, que você seguiu em frente, 
e foi um milagre que você sequer me amou um dia, então por que você deveria 
continuar  depois  de  tudo  isso?  Quer  dizer,  eu  só  atraí  cafajestes  antes,  e  eu 
sempre pedia uma chance, e quando me foi dada essa chance, eu estraguei tudo. 
E então eu fui e me apaixonei por você porque você é gentil e generoso e forte e 
solidário e brilhante e simplesmente perfeito. E meu coração está partido, sabe? 
Porque eu não apreciei o que você me deu, e agora tudo o que posso pensar é 
porque eu não posso voltar o relógio e..."

Ela começou a chorar e a neve estava caindo pesadamente em torno deles. Ela 
estava derramando seu coração para ele e o esforço estava se tornando muito 
cansativo. Então, de repente, ela estava consciente dos braços dele em torno dela. 
Suas próprias mãos voaram até a cintura dele quase que por sua própria vontade, 
e ela se viu num abraço tão apertado que ela mal podia respirar, mas ela já estava 
se sentindo melhor e mais forte, então ela continuou falando com uma voz mais 
firme.

"Eu saí hoje para chorar. Peguei o carro e fui para o campo apenas para chorar, 
porque todo mundo estava tão feliz, e eu sentia tanto sua falta, e você estava em 
Nova York com todas aquelas mulheres sofisticadas que apreciam você, e isso foi 
demais para suportar."  Ela fungou enquanto se afastava um pouco para trás e 
afrouxava o aperto nele para arriscar olhar em seu rosto. "Então você não pode 
realmente estar com raiva de mim sobre isso. Foi tudo culpa sua. "

A expressão dele a desconcertou. Nunca, nem mesmo em seus sonhos mais 
selvagens, ela tinha esperado ver tanta ternura em suas feições, dirigido a ela, 
nunca mais.

Uma mão manteve-se frouxamente apertada em volta da cintura dela, enquanto 



a outra  - oh céus - veio descansar em sua bochecha. A palma mal estava tocando-
a,  enquanto  o  polegar  traçava  uma  linha  debaixo  de  seus  olhos,  afastando 
algumas lágrimas.

"Você quer saber o que causou a minha mudança de planos? Você quer saber 
por que eu vim de New York? "

Ela balançou a cabeça. Não havia como nada de ruim sair da boca dele quando 
seus olhos estavam olhando para ela assim. Ela estava predisposta a gostar de 
tudo o que ela ouvisse, mesmo que fosse apenas uma proposta de negócio que 
tinha o trazido de volta para ela.

"Voltei porque queria estar perto de você. Porque em todos os planos que fiz 
para  o  Ano  Novo,  pequenos  ou  grandes,  você  conseguia  esgueirar-se  neles. 
Porque eu não poderia fazer uma resolução de Ano Novo que não incluísse você. 
Porque não era mais  eu, era sempre  nós. Porque eu sonhei com você todas as 
noites. Porque eu ansiava por você todos os dias. Como eu poderia deixar de te 
amar? Eu nunca tentei,  nem mesmo no pior  de tudo.  Eu só esperava que eu 
pudesse aprender a viver com isso, mas Elizabeth...  Voltei porque o meu amor 
ficou mais forte que eu, e ele se recusou a não lutar mais por você. Meu amor por 
você me disse que pertencemos um ao outro e que se eu tivesse que passar anos 
como um simples amigo para fazer você perceber, eu tinha que fazê-lo." 

Ela nem mesmo tentou falar - ela sabia que o nó na garganta não permitiria 
mesmo  se  ela  tentasse,  então  ela  escolheu  enterrar-se  naqueles  braços 
maravilhosos, e não apenas ouvir suas palavras, mas senti-las vindo da boca dele, 
de seu corpo, diretamente para a dela.

"Eu te amo, e eu não quero que você chore mais pelo passado.  Estou aqui 
agora, e você está aqui agora, e isso é tudo que importa. Eu não vou deixar você 
ir, Elizabeth. Eu nunca vou." Sua mão desenhou padrões nas costas dela, e era tão 
suave,  como se  tivesse  estado  a  consolá-la  assim por  toda  a  vida.  "Nós  não 
precisamos esquecer o nosso passado, meu coração. Ele não tem poder agora 
para lançar nem mesmo a menor sombra sobre nossa felicidade, não é? "

Ela aumentou o aperto nele para mostrar a ele que ela concordava.
"Eu não me arrependo por um momento de te amar, Elizabeth. Nem um único 

momento. Nem mesmo quando eu não tinha esperança. Isso nunca foi um fardo 
para carregar, mas sempre foi a parte mais preciosa do meu coração. A parte que 
está ficando maior e maior a cada dia."

Ela se afastou abruptamente e, em seguida agarrou a boca dele com a sua. Ela 
mordiscou seu lábio superior, fechando os olhos enquanto uma onda de felicidade 
a envolvia. Seus cotovelos descansavam sobre os ombros dele, enquanto seus 
dedos brincavam com sua nuca. Ele pareceu surpreso a princípio por seu método 
de silenciá-lo, mas logo esqueceu tudo sobre quem iniciou o beijo, e quando ele 
provou a suavidade de seus lábios, o pensamento o abandonou completamente. 
Minutos de intimidade recém-descoberta se passaram, antes de Elizabeth falar. 

"Eu te amo. Não por tanto tempo quanto você tem me amado, mas com uma 
firmeza, uma força, um anseio, uma devoção que é totalmente nova para mim. Tão 
nova e tão poderosa que eu estou quase com medo. E ainda assim, eu me sinto 
segura com você, e eu quero dar tudo o que tenho em meu coração para você. Eu 
confio em você, William. "

Palavras tornaram-se inadequadas uma vez mais, e uma vez que a língua dele 
começou  a  fazer  amor  doce  e  implacável  com  a  dela,  seus  sentimentos  se 



tornaram grandes demais para serem descritos. O acasalamento de suas bocas 
era fervoroso, possessivo e cheio de entrega total e conquista de ambos os lados, 
e ainda assim não revelava sequer uma pequena porção do anseio esmagador 
que emanava de seus corpos. E quando os gemidos suaves dela se misturaram 
com os gemidos abafados dele,  ambos sabiam que não podiam esperar  outra 
noite. Eles tinham que se unir da forma mais íntima naquela mesma noite. Eles 
tinham que enfrentar o primeiro amanhecer do ano novo nús, na mesma cama, 
emaranhados e exaustos.

Eles estavam apenas vagamente conscientes do mundo à sua volta, e mesmo 
que ambos soubessem que vários pares de olhos estavam a observá-los, eles não 
poderiam se  importar.  O beijo  terminou,  e  foi  seguido por  carícias  suaves dos 
lábios  dele  em cada canto do rosto  dela.  Antes  que eles  pudessem satisfazer 
sequer uma parte da sua fome pelo outro,  Elizabeth encontrou refúgio em seu 
abraço apertado, mais uma vez, rindo quando ela ouviu o sussurro dele.

"Quer  saber?  Eu posso te  perdoar  pelo  susto  que você  me deu hoje  cedo, 
afinal." 

Fim


