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Assim que o Sr. Darcy estava fora de vista, Elizabeth caminhou na direção oposta. 
Ela precisava de privacidade para ler o que ele desejava que ela soubesse, e não tinha 
vontade de se deparar com ninguém. Ela caminhou uma boa distância, a espessa carta 
agarrada firmemente em sua mão. Ela não podia saber ao certo o que a carta continha, 
mas ela imaginava que era algum tipo de defesa contra as acusações que ela fez contra 
o Sr. Darcy na noite anterior quando ele propôs. Que o Sr. Darcy propôs ainda era 
surpreendente, e embora ela sentisse os elogios disso, ela ainda estava extremamente 
irritada com o método dele de declarar seu amor.

Ela também estava irritada com sua incapacidade de exercer contenção em resposta 
às propostas dele. Ela poderia ter sido mais gentil,  e claramente a referência ao Sr. 
Wickham havia causado dor à  ele.  A mão do Sr.  Darcy no assunto foi  atroz,  mas 
nenhum homem merecia ter o nome de outro homem mencionado pela mulher por 
quem  ele  é  supostamente  apaixonado,  especialmente  durante  uma  proposta  de 
casamento. 

Decidindo  que  ela  tinha  andado  o  bastante,  Elizabeth  puxou  sua  capa  mais 
firmemente em torno dela antes de sentar em um muro baixo de pedra. Com alguma 
apreensão, ela abriu a carta do Sr. Darcy e começou a ler. Ela tinha lido a carta várias 
vezes antes de perceber que a temperatura havia caído  significativamente desde que 
ela saiu. Tirando seus olhos da despedida caridosa do Sr. Darcy, ela arfou ao ver a neve 
caindo suavemente ao seu redor. Elizabeth sorriu e girou sob a neve caindo, espantada 
com a neve no início da primavera e tão ao sul. No entanto, o tempo logo começou a 
ficar mais frio e o vento aumentou, jogando a neve descontroladamente sobre ela. Ela 
puxou a capa firmemente em torno dela; a carta agarrada em sua mão e começou a 
fazer o caminho pelo qual tinha vindo. No entanto, após alguns minutos ela percebeu 
que não tinha idéia se ela estava indo na direção certa. E com a queda de temperatura 
e o ar cada vez mais branco de neve, Elizabeth começou a ficar com medo.

De repente, havia uma figura escura justo à sua frente e Elizabeth gritou por ajuda. 
A figura se virou para ela e rapidamente moveu-se para encontrá-la. Elizabeth sentiu 
um braço forte puxá-la contra o peito firme e ela ansiosamente derreteu-se no abraço 
caloroso. Eles estavam em movimento, arrastando-se através da neve. O gelo no vento 
queimava seu rosto, então ela virou-se mais plenamente no peito e inalou um rico 
cheiro amadeirado. A próxima coisa que ela sabia, seus pés haviam sido levantados do 
chão e ela estava completamente nos braços do alto cavalheiro.  Mas Elizabeth não 
tinha pensamentos de impropriedade ou de qualquer coisa realmente além de como 
era extraordiário ser segurada de tal  forma e a proteção que ele estava oferecendo 
contra a tempestade. 
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Um  tempo  indeterminado  depois,  ela  sentiu-se  sendo  colocado  no  chão,  mas 
envolta em um casaco grande, com uma respiração quente contra seu pescoço, como 
se alguém estivesse sussurrando em seu ouvido.  O escuro salvador se afastou, mas 
voltou algum tempo depois quando Elizabeth começou a voltar para suas faculdades 
racionais. A tempestade ainda estava rugindo, mas parecia vir de muito longe. O ar ao 
seu redor estava mais quente, e uma luz tremulante apareceu na periferia de sua visão. 
Ela piscou e balançou a cabeça levemente para limpar sua mente e arriscou um olhar 
para  a  fonte  da  luz.  Era  um fogo,  aceso  em uma  lareira  de  pedra  de  excelente 
condição;  pendurado acima da  lareira  estava  uma paisagem do campo no  outono. 
Olhando para si mesma, ela viu que sua mão direita ainda segurava a carta ao seu 
peito. Surpresa, ela soltou, e o papel caiu pesadamente no chão de madeira.

"Eu espero que você vá queimá-la," veio uma voz rouca à sua esquerda. Elizabeth 
olhou para cima lentamente, e mal foi surpreendida ao ver o Sr. Darcy, sem casaco, 
sentado pesadamente numa cadeira e aquecendo-se perto do fogo.

Lizzy  olhou  de  volta  para  o  casaco  em volta  dela  e  corou  vivamente  quando 
recordou  os  acontecimentos  que  levaram à  sua  situação  atual.  Então,  ao  invés  de 
responder, ela olhou em todas as direções, exceto na de seu salvador. Eles estavam no 
que parecia ser uma sala de estar,  mas Elizabeth duvidava que qualquer mulher já 
tinha entretido visitas lá. Depois de observar melhor, a pintura acima da lareira era 
uma cena de caça.  Enquadrando a  lareira  estavam cabeças  empalhadas  de  raposas. 
Elizabeth tremeu e se moveu para mais perto do fogo. Ela ouviu o Sr. Darcy limpar a 
garganta e se mover em sua cadeira.

"Este é um antigo alojamento de caça na borda do Parque de Rosings. Meu falecido 
tio sediava grupos de caça todo outono. A última vez que estive aqui foi quando eu 
tinha treze anos. Manteve-se em ótimas condições desde a morte do meu tio."

Embora ele mais uma vez ficou em silêncio, Elizabeth estava grata por sua tentativa 
de conversa.  Sua mente estava tão cheia de seus encontros  passados que qualquer 
distração era muito bem-vinda. "O que mais há nessa estrutura?" Elizabeth perguntou 
alguns momentos depois.

O Sr.  Darcy ficou surpreso ao ouvir o som de sua voz, mas logo respondeu: "É 
apenas  uma  pequena  estrutura  -  mais  uma  base  para  um  dia  de  caça.  Existe 
posteriormente um estábulo na parte traseira para os cavalos, bem como um barraco 
para os lucros da caça serem armazenados. Quanto ao alojamento, além dessa sala, há 
alguns quartos para o caso de mau tempo."

Elizabeth finalmente se sentiu o suficiente em suas faculdades para olhar para ele: 
não diretamente para o rosto dele, mas fixamente para a gravata. "Acho que devo 
agradecer-lhe,  senhor,  tanto  pelo  seu  resgate  da  minha  pessoa  quanto  pela  sua 
lembrança  deste  lugar.  Sem  você,  eu  temo  que  eu  teria  que  sucumbido  aos 
elementos."

Mr. Darcy fez uma careta: "Depois que eu lhe dei ... aquela carta ... eu pretendia 
voltar para Rosings e me preparar para a minha partida,  mas eu descobri que não 
podia suportar a presença de ninguém. Então eu segui o mesmo caminho que tantas 
vezes  fizemos.  Quando  a  neve  começou,  apressei-me  para  o  presbitério  para  me 
assegurar do seu retorno seguro. Quando eu soube que você não foi vista desde antes 
do café da manhã, saí na direção que eu tinha visto você pela última vez."

"Mais uma vez, sou infinitamente grata com a sua memória e preocupação com 



meu bem-estar."
"Preocupação?" disse o Sr. Darcy com algum sentimento. "Você deve saber que eu 

iria procurar toda a terra por você, se eu soubesse que estava em perigo! Eu não ficaria 
muito tempo neste mundo se soubesse que você estava morta!"

Elizabeth corou e focou em suas mãos se contorcendo e percebeu tardiamente que 
ela tinha deixado de usar luvas. "Sr. Darcy, eu desejo, eu desejo que você não …"

De repente, o Sr. Darcy estava ajoelhado diante dela, envolvendo as mãos frias dela 
em suas quentes, e olhando para ela atentamente. "Elizabeth, por favor, eu não posso 
suportar ouvir mais palavras ruins de você. Eu te imploro para me poupar. Toda vez 
que  eu  fecho  meus  olhos,  eu  ouço  suas  justas  condenações  vez  após  outra.  Eu 
preferiria não ouvir mais nada de você.. "

Elizabeth ficou impressionada com a expressão desolada no rosto dele e avaliando 
seus próprios sentimentos, ela sabia que não tinha mais nenhum desejo de machucá-lo 
assim. Era tudo tão estranho, a mudança de sua própria opinião. Ontem, ela não só 
havia  rejeitado  o  seu  coração,  a  proposta  de  casamento,  mas  ela  tinha 
intencionalmente o atacado com palavras que ela tinha escolhido propositadamente 
para magoá-lo mais.  Depois que a raiva inicial  do evento tinha passado, ela sentiu 
vergonha  de  como ela  lidou  com a  situação.  E  agora,  depois  de  suas  palavras  de 
explicação, ela não sabia se poderia perdoar-se por  julgar alguém tão mal, e ser tão 
enganada, tanto pelo veneno do Sr. Wickham e pelo seu próprio orgulho e vaidade.

"Sr.  Darcy,  apesar  de  sua  aversão ao assunto,  preciso  falar  sobre  isso.  Deve me 
permitir  pedir desculpas por como tratei  você de forma vil.  Há muito tempo me 
orgulho do meu discernimento e agora aprendi que errei muito. Uma vez que você 
saiu ontem à noite, e minha raiva esfriou, eu comecei a lamentar a maneira como eu 
lhe respondi. A sua carta então me mostrou a injustiça dos meus modos com você e 
agora não posso deixar de lamentar não só os meus modos, mas as palavras que usei 
em retaliação. "

O  Sr.  Darcy  olhou  espantado  e  respondeu  com  grande  sentimento,  "Mas  que 
palavras você usou que eu não merecia? As lembranças do que eu disse então, da 
minha conduta, meus modos, minhas expressões durante todo o nosso conhecimento, 
são agora indizivelmente dolorosas para mim.  E como eu devo ter ferido você, com a 
mais atrozes das propostas. Se apenas eu pudesse ter segurado a minha língua! Quanto 
à minha carta, eu temo que escrevi em um estado de espírito amargurado e agora está 
causando a você mais dor do que eu jamais iria querer. Peço-lhe para queimá-la e 
esquecer o que eu escrevi."

Elizabeth  piscou  rapidamente  e  disse:  "Sua  carta  talvez,  iniciou-se  com alguma 
amargura, mas continuou com mais equilíbrio do que eu poderia ter tido ao relatar tais 
circunstâncias terríveis. Você terminou com uma grande caridade que prova que você 
é um homem bom e honrado. Estou feliz que você não deixou a sua aversão à mim o 
impedir de esclarecer a minha compreensão do caráter do Sr. Wickham. Agora posso 
voltar a Longbourn e avisar minha família dos perigos da presença desse homem." Ela 
olhou  atentamente  para  o  rosto  do  Sr.  Darcy,  para  ver  se  ele  entendia  que  ela 
acreditava em tudo o que ele escreveu, mas ela ficou chocada ao ver dor gravada em 
seu semblante.

"Aversão?" Ele sussurrou, segurando a mão dela. "Oh Elizabeth, eu nunca poderia 
desprezar você! Eu admito que fiquei com um pouco de raiva depois de sua recusa, 



mas logo fui capaz de transferir essa raiva  para mim e comecei a atender as suas 
reprovações. É apenas um começo, mas espero que com tempo eu possa ser digno de 
você. Você me fez um homem melhor. "

Elizabeth não podia mais suportar a intensidade do olhar dele, e, assim, se levantou 
e caminhou até a janela, olhos voltados para a nevasca do lado de fora. Ela ouviu o Sr. 
Darcy se levantar bruscamente e depois caminhar fortemente para o lado oposto da 
sala. Um armário foi aberto e o som de vidros clicando ecoou sobre o crepitar do fogo 
e o arranhar da tempestade pela janela. Elizabeth espiou por cima do ombro e viu o Sr. 
Darcy engolir um copo de conhaque, e em seguida servir outro. Ele trouxe o copo aos 
lábios, mas desta vez tomou um gole pequeno. Elizabeth de repente percebeu que ele 
tomou a remoção dela de sua presença como uma rejeição da sua pessoa.  Isto foi 
confirmado quando ele olhou para ela através da sala com uma expressão tão sombria 
que ela sentiu seu coração perto de quebrar em ser a causa disso.

Inconscientemente, ela atravessou a sala na direção dele, enquanto ele permaneceu 
congelado com o copo de conhaque na mão. "Sr. Darcy ..." ela começou, uma vez que 
ela se pôs diante dele, mas ele abruptamente se virou para a mesa e serviu um copo de 
conhaque.  Vacilante,  ela  pôs os olhos  de volta  para o chão na frente dela  e ficou 
surpresa quando ele se dirigiu a ela. 

"Miss Bennet?" O Sr. Darcy perguntou, entregando-lhe um copo de conhaque. "Isso 
vai ajudar a aquecê-la."

Elizabeth aceitou relutantemente o copo, mas tomou um gole ao notar a seriedade 
do semblante dele. O líquido queimou um pouco enquanto descia, antes de aterrissar 
em um ponto quente no centro dela, espalhando o calor. Ela sorriu para o Sr. Darcy e 
tomou um gole maior e se sentou no sofá próximo. Ele hesitou antes de pegar seu 
próprio copo e se sentar ao lado dela. Houveram mais alguns momentos de silêncio, 
mas era mais amigável do que antes. Sentaram-se assim por vários minutos, e Elizabeth 
tornou-se menos contente simplesmente ouvindo o vento uivando lá fora, e as batidas 
de  seu  próprio  coração.  Ela  sabia  que  ela  devia  dizer  algo,  para  que  eles  não  se 
separassem para  sempre  com tudo isso  entre  eles.  Sim,  ela  pediu  desculpas  e  ele 
parecia surpreendentemente não odiá-la. No entanto, ela sentiu que precisava deixar 
bem claro que ela não odiava ele. Ela tinha o desprezado, mas a opinião dela havia 
mudado e ela não podia suportar que ele fosse embora achando que ela pensava mal 
dele.

"Sr. Darcy, acho que antes de nos despedirmos devo dizer algo mais. Eu sei que há 
muito entre nós que deve ser resolvido. O Sr. Wickham não vale a pena mencionar 
mais, com o meu erro completo a esse respeito. Embora eu esteja irritada com sua 
interferência arrogante no assunto de minha irmã e do Sr. Bingley, quando penso nisso 
e  compreendo  seus  motivos,  há  pouco  pelo  qual  eu  posso  culpa-lo,  já  que  eu 
provavelmente  teria  agido  da  mesma forma  se  as  situações  se  invertessem.  Se  eu 
sentisse que a minha irmã tinha todo o afeto e o Sr. Bingley foi pouco afetado, eu teria 
feito o que eu podia  para protegê-la  da  decepção.  Suas  ações foram,  pelo menos, 
motivadas pela amizade, por isso temo que a maior parte da culpa se encontra com o 
Sr. Bingley por ser tão facilmente persuadido contra seus próprios sentimentos e as 
irmãs dele pela maldade que encaminhou a separação."

Aqui,  o  Sr.  Darcy  interrompeu:  "É  um crédito  para  o  seu  coração  generoso  e 
clemente, que você perdoe tão facilmente a minha parte na infelicidade presente da 



sua irmã e do meu amigo. Eu não posso me permitir ignorar o quão insensivelmente 
eu pareço ter agido - em não ser capaz de determinar os afetos de Miss Bennet, e na 
ausência de prova de amor, imediatamente tomei o coração de sua irmã como um não 
facilmente tocado e passível de persuasão por sua mãe. Percebo agora, como a sua 
irmã agiu apropriadamente, não se expondo ao ridículo, agindo como uma aventureira, 
mas sim como uma moça educada e despretensiosa. Receio que a minha exposição às 
mães casamenteiras e caçadoras de fortuna em Londres me impediram de descobrir o 
afeto de uma mulher realmente bem educada."

Elizabeth imediatamente compreendeu a alusão e sentiu novamente sua própria 
tolice em não detectar a própria parcialidade dele por ela. E ela foi mais afetada pela 
auto-recriminação dele do que ela gostava. Por isso, ela continuou: "Meu perdão não 
veio tão facilmente como você acredita, mas já que o meu perdão veio depois de uma 
maior compreensão do seu caráter e motivos, sua força não é facilmente diminuída. 
Portanto,  quando  digo  que  eu  o  perdoei,  eu  fiz  com  todo  o  coração  e  não  foi 
facilmente concedido. Me esforço para lembrar do passado apenas de uma maneira 
que me dá prazer. Portanto, em matéria do Sr. Bingley e Jane vou tentar lembrar disso 
como Jane não foi muito aberta em suas afeições e você estava preocupado com seu 
amigo fazer  uma união desigual.  Você aconselhou-o a  permanecer  na  cidade  para 
impedi-lo  de  fazer  uma  oferta  de  casamento  que  temia  que  ela  só  aceitaria  pela 
persuasão da mãe da noiva, que está tão decidida em ter suas filhas bem casadas que 
ela não se preocuparia com afeição mútua ou compatibilidade de caráter. " 

O Sr. Darcy deu um leve sorriso em resposta. "Sob esta luz, você faz minhas ações 
parecerem bastante nobres, quando eu sei que elas foram muito mais influenciadas 
pela minha própria natureza egoísta. Você está sendo gentil demais com esse vilão 
involuntário."

Elizabeth  riu.  "Gentil  demais  senhor?  Bem,  se  a  sua  natureza  egoísta  está 
influenciando o que poderiam ter sido nobres ações, devo fazer o trabalho da minha 
vida encorajar a sua natureza nobre  provocando-lhe impiedosamente quando você 
estiver sendo um pouco egoísta."

Elizabeth  ouviu  o  Sr.  Darcy  prender  a  respiração  e  imediatamente  corou  ao 
perceber o que suas palavras tinham indicado. Ela rapidamente tomou outro gole para 
encobrir seu embaraço, mas foi tomada por um ataque de tosse. O Sr. Darcy estava 
imediatamente diante dela,  esfregando suas costas suavemente e pegando o copo e 
colocando de lado. Quando o ataque passou, Elizabeth foi imediatamente lembrada 
dos sentimentos extraordinários que tinham passado por ela quando o Sr. Darcy tinha 
levado-a até a cabine. Os mesmos sentimentos ameaçaram dominá-la quando ele a 
apertou perto dele em um esforço para confortá-la e quando seu hálito quente fez 
cócegas em seu rosto e pescoço tão intimamente. Antes que ela pudesse se conter, ela 
se virou para olhar para ele. Seus olhos se encontraram brevemente antes de Elizabeth 
ver os olhos do Sr. Darcy flutuarem até seus lábios.

"Elizabeth," ele sussurrou reverentemente, afagando um cacho de cabelo solto para 
atrás da orelha dela antes de eliminar a distância restante entre eles e esmagar seus 
lábios  nos dela.  A mão esquerda dele permaneceu no pescoço dela,  segurando sua 
cabeça,  enquanto sua mão direita,  corria  pelas  costas dela  lentamente,  puxando-a 
quase em seu colo.

A reação de Elizabeth foi inteiramente complementar. Seu coração se sentiu pronto 



para estourar no momento que os lábios dele encontraram os dela e ela imediatamente 
moveu-se para prolongar o contato. Ela correu uma mão pelos cabelos despenteados 
dele  e  deliciosamente  agarrou  o  colarinho  de  sua  camisa,  afrouxando  a  gravata. 
Quando ele aprofundou o beijo, Elizabeth não conseguiu mais reprimir um gemido e 
se mexeu para empregar as duas mãos na remoção de sua gravata. O calor que ela 
sentiu antes não era nada com o que ela estava se sentindo agora, e apesar dos receios 
do que isso levaria e o futuro além disso, o sentimento de que era certo estar nos 
braços do Sr. Darcy estava esmagando cada pensamento inteligente em sua cabeça.

Momentos mais tarde, os lábios do Sr. Darcy deixaram de voltar para os dela depois 
de um fôlego, e Elizabeth preguiçosamente abriu os olhos para encontrar os olhos dele 
olhando para ela com uma expressão incompreensível. Elizabeth sorriu timidamente e 
imediatamente os olhos do Sr. Darcy suavizaram, mas havia uma apreensão em seus 
olhos. Num impulso, ela se moveu e deu-lhe um beijo rápido antes de se afastar e 
corar com suas ações. Apesar de seu constrangimento, ela não foi capaz de perder a 
alegria pura, sincera que foi exibida no rosto do Sr. Darcy e então ela não poderia 
trazer-se a lamentar suas ações.

O Sr. Darcy se levantou rapidamente e caminhou em direção a garrafa de conhaque, 
mas no meio do caminho, ele se virou e olhou para ela, e tão rapidamente voltou ao 
seu lugar ao lado dela no sofá. 

"Elizabeth," começou ele, segurando seu olhar tão ternamente que Elizabeth pensou 
que  ela  iria  derreter.  "Estou  infinitamente  feliz  pelos  eventos  que  nos  uniram 
novamente e nos permitiram chegar a um entendimento um do outro. No entanto, 
apesar  das  minhas  expectativas  esta  manhã  quando  eu  lhe  entreguei  aquela  carta 
miserável,  este interlúdio me deu esperança quando tudo que  podia imaginar era 
desespero.  Posso  perguntar  se  seus  sentimentos  em  relação  a  mim  se  alteraram 
materialmente?"

Elizabeth sorriu mais intensamente do que ela já havia na presença dele. "De fato, 
senhor, os meus sentimentos agora são completamente o oposto do que eu acreditava 
que eles fossem anteriormente."

Darcy olhou para ela mais intensamente. "Minha querida Elizabeth, por você eu fui 
justamente humilhado, mas eu sei que há muito mais no meu caráter que precisa ser 
alterado. Você me fará a grande honra de me ensinar a ser o cavalheiro que você quer 
que eu seja?"

Os olhos de Elizabeth ameaçaram se encher de  lágrimas com a candura de seu 
discurso, e ela foi facilmente tocada pela forma humilde com que ele abriu-se para ela, 
logo depois que ela tinha tão insensível e cruelmente o rejeitado. Os sentimentos dele 
não  haviam  mudado,  tinham  sofrido  uma  decepção  do  pior  tipo,  e  eram  tão 
profundamente uma parte dele, que abriu-lhe para suas próprias faltas. Quanto aos 
sentimentos dela, eles eram realmente muito contrários do que haviam sido.

Em  Hertfordshire,  ela  afirmou  o  mais  profundo  desagrado  por  ele,  baseado 
unicamente em sua vaidade ferida,  ignorância intencional e a maliciosa calúnia de 
uma vil desgraça para o título de cavalheiro. E agora, na ausência de tudo o que ela 
tinha colocado entre eles, estava um homem honrado e inteligente que a amava além 
da razão. Ela poderia fazer outa coisa senão amá-lo em troca?

Elizabeth ergueu uma das mãos e passou os dedos levemente ao longo da mandíbula 
do Sr. Darcy e sorriu, "Sr. Darcy, tal empreendimento levaria uma vida inteira. No 



entanto, temo que ninguém está apto para o desafio de provocá-lo a ter melhores 
maneiras."

O Sr. Darcy não tinha resposta para essa declaração, exceto tomá-la de volta em 
seus braços novamente e colocar suas bocas em uma ocupação muito mais prazeroza 
do que a discussão de perdão ou de caráter. Quando seus lábios se separaram desta 
vez, o Sr. Darcy segurou Elizabeth ao seu lado, e ela simplesmente descansou a cabeça 
em seu ombro. Havia uma espécie de atitude doméstica de estarem se aconchegando 
juntos  diante  da  lareira  que  era  tão  gratificante  para  ambos,  que  demorou algum 
tempo para Elizabeth lembrar onde estavam e que ela tinha estado completamente 
ausente do presbitério por algumas horas.

Corando, Elizabeth se retirou lentamente do abraço do Sr. Darcy e moveu-se para 
onde sua capa e chapéu estavam pendurados perto fogo. "Bem Sr. Darcy," ela começou 
com algum constrangimento, "parece que o vento está diminuindo e que eu deveria 
aproveitar esta oportunidade para fazer o meu caminho de volta à civilização. Você 
vai se juntar a mim?" 

O Sr. Darcy se levantou do sofá e caminhou em sua direção. "Certamente que não! 
Nenhum de nós vai a lugar nenhum. Você já olhou para fora da janela?  Há ainda gelo 
caindo e a qualquer momento, o vento poderia ficar pior do que antes. Muitas vezes 
temos  tais  tempestades  em  Derbyshire.  Venha.  Vamos  sentar  perto  do  fogo 
novamente. Temos uma espera e tanto diante de nós."

Elizabeth suspirou, voltando-se para olhar pela janela e tocou a mão no vidro frio, 
sussurrando: "Eu realmente não posso ficar."

O Sr. Darcy deu um passo mais perto, até que ele estava diretamente atrás dela: 
"Mas Elizabeth, está frio lá fora."

Elizabeth sorriu e virou-se. "Senhor, uma pobre desculpa! Você certamente percebe 
a  impropriedade  completa  de  nós  estarmos  aqui  juntos,  sozinhos.  Devo voltar  ao 
presbitério. Enquanto eu preferiria não deixar a sua companhia tão cedo, eu devo ir."

"Eu acho que não Miss Bennet," respondeu o Sr. Darcy com um sorriso encantador. 
"O tempo está ruim demais para arriscar uma caminhada lá fora. Venha, deixe seu 
casaco e chapéu para secar," ele tomou-lhe as mãos e levou-a de volta para o sofá. 
Uma  vez  sentados,  ele  começou  a  esfregar  as  mãos  sobre  as  dela  de  uma  forma 
deliciosamente  perturbadora.  "Minha querida,  suas  mãos  estão  congelando.  Eu não 
posso te ter você ainda mais gelada. Eu sou excessivamente atento a estas coisas ..." 

Elizabeth riu, o que rapidamente transformou-se em suspiros silenciosos quando o 
Sr.  Darcy  começou  a  beijar  as  mãos  e  o  interior  de  seus  pulsos.  Sentindo  sua 
determinação enfraquecer, ela tentou novamente. "Eu estou fora por tanto tempo, eu 
tenho  certeza  que  Charlotte  começou  a  se  preocupar,  e  o  Sr.  Collins  deve  estar 
andando de um lado para o outro, sem dúvida, temendo a condenação de sua tia por 
ter um parente como eu. Então, realmente seria melhor se eu me apressasse de volta. "

"Elizabeth..." O Sr. Darcy rosnou, quando ele começou a beijar seu braço na direção 
do cotovelo.

Dominada pelos sentimentos que ele estava criando nela, ela sabia que precisava de 
um pouco de distância antes que ela jogasse a prudência completamente ao vento e 
esquecesse  os  20  anos  de  comportamento apropriado  de  uma  moça.  "Talvez,"  ela 
sussurrou, tentando acalmar sua respiração,   "talvez você possa me dar outra bebida."

O Sr. Darcy finalmente fez uma pausa e olhou para o rosto corado dela antes de 



concordar rapidamente e se levantou para encher os copos. Quando eles se sentaram 
um pouco mais separados para saborear seu conhaque, Elizabeth sentiu sua mente 
clara o suficiente para tentar um outro argumento. "Senhor, você sabe que eu tenho 
minha reputação para pensar. Se muito tempo passar e minha ausência for divulgada 
pela  vizinhança,  eu  não  sei  que  fofocas  maliociosas  podem  se  espalhar.  Minha 
reputação poderia ser esmagada em pedaços junto com a das minhas irmãs."

O Sr.  Darcy riu gostosamente e Elizabeth rapidamente se viu de volta  em seus 
braços, copos de conhaque vazios abandonados no chão. "Meu Deus, você é linda," 
sussurrou o Sr. Darcy, correndo os dedos pelos cabelos dela com reverência; lábios 
pairando sobre os dela. "Eu não vou deixar você ir a qualquer lugar, reputações que se 
danem. Eu tenho a intenção de fazer você minha esposa logo que esta tempestade 
permitir, por isso dificilmente importa sobre o que eles irão fofocar.”

"Mas mesmo depois de casar, vão haver rumores de que eu prendi ou seduzi você 
para forçá-lo a propor para mim."

Darcy sorriu. "Para o primeiro, o meu amor por você vai mostrar que eu não fui 
levado ao altar de má vontade. Mas vou dizer que eu sou completamente a favor de 
sua última sugestão..."

"Sr. Darcy!" Elizabeth divertidamente repreendeu. "Que cafajeste você se revelou!"
"Com  certeza!"  foi  a  resposta  dele,  seguido  por  uma  breve  confirmação  da 

repreensão dela. Desta vez,  porém, foi  o Sr. Darcy quem terminou o interlúdio se 
afastando e deixando escapar um suspiro. Ele suspirou de novo e descansou sua testa 
contra  Elizabeth.  "Talvez  você esteja  correta.  Meu auto-controle  tem sido sempre 
severamente  falho  quando  diz  respeito  a  você  e  eu  posso  ver  a  imprudência  da 
conclusão natural de nossas ações. Eu ainda mantenho que é muito arriscado deixar o 
chalé,  no  entanto,  um  pouco  distância  não  seria  errado."  Lentamente,  eles 
desembaraçaram seus membros e sentaram-se em extremos opostos do sofá. Darcy 
passou as mãos pelo seu cabelo e distraidamente endireitou o casaco antes de arriscar 
um olhar para Elizabeth. 

Ela não tinha feito nenhuma tentativa de se arrumar, e apenas sorriu para ele. "Está 
melhor assim, Sr. Darcy?"

Ele gemeu e se virou para desviar o olhar da imagem deliciosamente desgrenhada 
que ela fazia e colocou o punho à boca. Depois de alguns momentos de respiração 
lenta  e  profunda,  sentiu-se  apto à  tarefa  de  encará-la  com um pingo de controle. 
Virou-se  para  descobrir  que  ela  havia  alisado  o  vestido  e  arrumado o  cabelo;  ela 
colocou um último cacho atrás da orelha e sorriu timidamente para ele.

"Elizabeth," ele sussurrou e estendeu a mão, que ela pegou imediatamente. Eles se 
sentaram em silêncio  amigável,  olhando para  o  fogo  até que  toda  a  paixão  tinha 
esfriado. Elizabeth se deliciou com a facilidade que agora sentia na companhia do Sr. 
Darcy, e espantou-se em como, se não fosse a providência da tempestade, ela poderia 
nunca ter tido a chance de se reconciliar com ele, e começar a conhecer o homem real 
sob sua maneira orgulhosa e intimidante. Seus recém-descobertos sentimentos por ele 
eram bastante desconcertantes, bem como a facilidade em que poderiam dominá-la. 
Parecia depressa demais, mas o curso de seu relacionamento com o Sr. Darcy não era 
nada usual.

Eles passaram a hora seguinte em uma conversa amigável, revelando o quanto suas 
opiniões  coincidiam em muitos  tópicos  e  a  alegria  que recebiam em discutir  suas 



opiniões quando elas não estavam em tal harmonia. Finalmente a discussão voltou-se 
para um tema que era necessário para sua felicidade futura.

"Eu sou a favor de levar você diretamente para a Escócia, ou para o Continente, mas 
eu acredito que seria mais prudente publicar os proclames e casar assim que possível."

"Diante  do  fato  de  termos  passado  várias  horas  juntos,  eu  concordo  que  um 
casamento rápido iria contrariar qualquer fofoca prejudicial. No entanto, como ainda 
não ouvi uma oferta de casamento,  ou qualquer censura ao meu caráter,  não vejo 
nenhuma razão para me casar com você."

Darcy piscou várias vezes com essa resposta, então riu gostosamente antes de puxá-
la para um abraço amoroso. "Talvez eu simplesmente deva carregá-la todo o caminho 
de volta para o presbitério e beijá-la até perder os sentidos no jardim da frente!"

"Fitzwilliam Darcy! Indelicadamente feito! Você vai escandalizar os empregados, 
chocar a pobre Maria Lucas e levar o Sr. Collins a apoplexia!"

Darcy sorriu: "E a sua amiga, a Sra. Collins?"
Elizabeth sorriu. "Oh, teremos a total aprovação dela. Ela sempre me dizia que você 

tinha interesse e que eu deveria agarrá-lo enquanto eu podia!"
"Será que se perder em uma nevasca fora de época e forçar um cavalheiro a salvá-la 

seria um meio que ela aprovaria?"
"Oh,  definitivamente!  Embora,  talvez  ela  diria  que  eu  não  deveria  ter  sido  tão 

descarada a ponto de aceitar uma carta de você." 
Elizabeth descobriu que havia um grande prazer a ser encontrado em causar o Sr. 

Darcy a rir e sabia que seria seu dever suscitar essa reação tão freqüentemente quanto 
podia.  Ela  viu  quando  o  Sr.  Darcy  se  levantou  do  seu  lugar  ao  lado  dela  e  foi 
inspecionar a vista de uma das janelas. Isso deu à ela uma admiração considerável de 
seu perfil  posterior  e  ela  encontrou muita  coisa  que lhe  agradou.  Era  espantosa  a 
rapidez com que seus sentimentos pelo homem tinham crescido tanto em tão poucas 
horas!

"O tempo abriu," Darcy anunciou e recuou da janela para olhar para Elizabeth. 
"Temo que o nosso isolamento chegou ao fim e precisamos nos aventurar de volta à 
sociedade. Você deve, pelo menos, me permir acompanhá-la até o presbitério. Você 
pode  dizer  que encontrou abrigo  aqui.  Eu  vou aproveitar  a  deixa  do meu valete, 
Howe. Ele estava cobrindo a minha ausência para entregar essa carta. Se não houver 
muita atenção, então eu posso ter estado abrigado em meus aposentos esse tempo 
todo. "

Elizabeth sorriu atrevidamente e se levantou para encontrá-lo. "Eu pensei que você 
desprezasse dissimulações de todo tipo!"

Darcy  puxou-a  em  seus  braços.  "Então,  agora  você  deseja  que  eu  choque  a 
vizinhança afirmando que passei várias horas a sós com uma jovem e bela dama em 
uma cabana em um estado considerável de nudez?"

"Nudez? Acredito que isso seria um exagero senhor!"
"Se não deixarmos essa cabana em breve, você vai descobrir, minha senhora, que 

isso é inteiramente verdade!"
Um beijo rápido depois, Darcy estava ajudando Elizabeth com sua capa, enquanto 

ela  alisava  o resto de sua roupa.  Isso levou mais  tempo considerável  do que para 
arrumar  a  roupa  de  Darcy;  alguns  ajustes  e  ele  parecia  a  imagem  da  perfeição 
masculina. Quando Elizabeth comentou isso com ele, os lábios de Darcy estavam nos 



dela mas um momento antes ele respondeu: "Estou muito feliz que você pensa assim 
minha querida. Há muito tempo considero você a mulher mais bonita que conheço. 
Com a minha própria perfeição masculina , seremos o casal mais bonito e apaixonado. 
Mas venha, devemos estar no nosso caminho. Acho que a minha partida de Rosings 
deve ser adiada, mas ainda há coisas a serem realizadas."

A dupla deixou o chalé de caça depois que Darcy tinha apagado o fogo e Elizabeth 
colocou os  copos vazios  e  a  garrafa  de  conhaque de volta  no armário.  Não havia 
realmente  muita  neve  no chão,  um centímetro  ou dois  no máximo,  e  com o sol 
começando a sair de trás das nuvens, a neve começaria a derreter em breve.

"É estranho haver neve no início da primavera. E tão ao sul! Nós não tivemos neve 
em Longbourn desde fevereiro."

"Em Pemberley, temos neve assim tão tarde muitos anos. Eu até lembro que em um 
Abril, recebemos vários centímetros de neve, que levou alguns dias antes de começar a 
derreter."

"Então é bom que eu adoro a neve," Elizabeth respondeu e colocou a mão no braço 
livre de Darcy. Isso gerou um sorriso caloroso de seu companheiro e Elizabeth sabia 
que tinha de alguma forma vindo a amar esse homem.

Eles tinham quase atingido a alameda do presbitério quando Darcy interrompeu seu 
progresso e virou o rosto para Elizabeth. "Posso visitar você enquanto você estiver em 
Londres? Se você quiser,  eu levarei  o Bingley junto.  Eu não vejo ele tem algumas 
semanas, desde de sua viagem para Scarborough, mas ele tinha toda a aparência de 
sofrimento pela sua irmã. "

Elizabeth  sorriu  para  Darcy,  ele  era  realmente  o  melhor  dos  homens.  "Eu  lhe 
agradeço senhor. Acredito que a minha irmã sofre muito também. Tudo que eu peço é 
que eles tenham a chance de se encontrarem de novo. Eu não vou mencionar para 
minha  irmã  a  possibilidade  da  vinda  dele  se  você  não  puder  convencê-lo  a 
acompanhá-lo. Maria Lucas e eu deixaremos Hunsford em pouco mais de uma semana 
e vamos ficar em Gracechurch por alguns dias antes de retornar a Hertfordshire. Vou 
esperar que você me visite quantas vezes conseguir."

Darcy  tomou uma  das  mãos  de  Elizabeth  e  levantou-a  aos  lábios.  "Vou tentar 
agradá-la chegando na mesma tarde de sua chegada." Ele então olhou rapidamente ao 
redor  deles  antes  de  se  inclinar  para  dar  um beijo  breve  em Elizabeth.  "Se  estou 
prestes a ser privado da sua companhia por uma semana, então eu preciso de algo para 
suportar."

Elizabeth sorriu atrevidamente. "Então eu senhor, me esforçarei para agradá-lo," e 
em um movimento que surpreendeu os dois com sua ousadia, Elizabeth agarrou Darcy 
pelas lapelas e puxou-o para baixo em um beijo ardente que durou vários minutos e 
envolveu o conhecimento de línguas. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes 
e corados. 

"Bom Deus, Elizabeth! Como você espera que eu deixe você ir embora agora?"
"Com  muita  relutância,  Fitzwilliam,  mas  você  irá  conseguir  admiravelmente 

imagino. Um semana separados e uma semana juntos em Londres, antes de você poder 
me seguir para Hertfordshire. Depois de algumas visitas, será seguro para você pedir 
ao meu pai pela minha mão. Estou muito envergonhada que fui tão destemperada em 
meus sentimentos por você no outono, e isso se tornou a única opinião de meu pai do 
seu caráter. Vou escrever uma carta para ele hoje para começar o amaciamento da sua 



opinião  e  depois  de  nos  ver  juntos  algumas  vezes,  tenho  certeza  que  ele  ficará 
conformado com a união. E se você jogar suas cartas certo com a minha mãe, nós 
podemos  casar  com  pequeno  atraso,  especialmente  se  você  gastar  o  seu  tempo 
prodigiosamente na cidade para comprar uma licença."

"Vou me esforçar para me manter ocupado resolvendo tantos assuntos quanto eu 
puder preparar para o nosso casamento enquanto eu estiver sem você. Mas eu ainda 
estarei contando as horas até que eu te veja de novo."

Com outro beijo, desta vez concedido na mão dela, Elizabeth fez uma reverência 
em adieu antes de forçar-se a virar para o caminho do presbitério. A todo momento, 
ela olhava para trás para ver Darcy observando-a e na curva da estrada, quando ele 
estaria fora de sua visão, ela levantou a mão e acenou.

Quando  ela  chegou  ao  presbitério,  havia  uma  enxurrada  de  atividades,  com 
Charlotte na sala de estar, aconselhando um grupo de busca pelos caminhos que ela 
sabia  que  Elizabeth  favorecia.  Houve  uma  grande  confusão  e  excitação  quando 
Elizabeth entrou no meio deles, e ela logo se viu calorosamente abraçada pela Sra. 
Collins. 

"Oh Lizzy! Estávamos tão preocupados! O que aconteceu? O Sr. Darcy e o coronel 
Fitzwilliam estiveram aqui para se despedir. O Sr. Darcy permaneceu apenas alguns 
minutos, mas o coronel sentou e esperou você voltar. Quando o tempo fechou e era 
evidente que você não estava para voltar, ele enfrentou uma viagem para Rosings para 
organizar um grupo de busca. Estou tão feliz que você está segura! Temíamos o pior!"

Uma vez que ela foi libertada do abraço de Charlotte, ela virou-se para os outros na 
sala e agradeceu-lhes pelo serviço que eles teriam feito. Ela deu um agradecimento 
especial ao Coronel pela sua vigilância e preocupação, e ele logo partiu para retornar à 
Rosings, dando um beijo em sua mão, mas não foi nada comparado ao beijo de Darcy.

Depois de muita agitação por Charlotte  e  Mariah,  Elizabeth foi  autorizada a  se 
retirar para seu quarto e tomar um banho quente. Charlotte facilmente aceitou a sua 
explicação de se refugiar em uma cabana antes de marchar o caminho de casa. Sua 
amiga  arranjou  para  Elizabeth  receber  seu  jantar  em  seu  quarto  para  deixá-la 
descansar, e evitar qualquer comentário do Sr. Collins. A solidão permitiu a Elizabeth 
pensar sobre o mais incomum e maravilhoso dos dias. Quando ela olhou para fora da 
janela  enquanto secava seu cabelo,  a  neve sobre  o solo tinha derretido no chão e 
parecia não ter feito mal nenhum às flores da primavera. Além de um pouco de lama, 
era como se a neve nunca tivesse acontecido.

Elizabeth removeu a carta de Darcy do bolso do vestido e deitou-se sobre a cama 
para lê-la novamente. Sim, Fitzwilliam Darcy era o melhor dos homens, que estava 
disposto a admitir quando estava errado e em falta e perdoá-la quando ela estava tão 
errada também. Ele era bonito,  bem formado e bem educado.  Ele era seu igual  e 
Elizabeth não poderia ter criado um homem mais perfeito para seu marido. Com tais 
personalidades  fortes  e  opiniões  entre  eles,  a  vida  nunca  mais  seria  chata!  Ela 
agradeceu a Deus pela providência da tempestade, que lhes permitiu resolver tudo 
que estava entre eles e abrir sua mente para onde o seu coração estava levando. Ela 
agradeceu a Deus por Fitzwilliam Darcy, e pela mais fora de época das tempestades de 
neve.

Fim


