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Parte I

"Lizzie,  você  está  absolutamente  encharcada!"  exclamou  Charlotte  Collins,  mas  Elizabeth  não 
parecia  ouvi-la.  Charlotte  se  virou  para  sua  empregada,  pedindo  lençóis  de  flanela  e  um banho 
quente. "Lizzie, você me ouviu? O que aconteceu?"

"O quê? Oh, nada", respondeu Elizabeth, mas aquele olhar distante nunca deixou seus olhos.
"Venha,  nós  temos  que  tirar  você  dessas  coisas  molhadas  antes  que  pegue  um resfriado,"  disse 

Charlotte mandando sua amiga subir as escadas. Elizabeth olhou para suas roupas molhadas, como se as 
vendo pela primeira vez, finalmente, rompesse o nevoeiro que havia estado nublando seus sentidos.

Elizabeth  se  banhou  rapidamente,  precisando  desesperadamente  falar  com  sua  melhor  amiga. 
Quando ela entrou em seu quarto, Charlotte já estava lá com chá e sanduíches na escrivaninha ao lado 
da janela. Elizabeth sorriu, apesar de seu coração pesado, e silenciosamente agradeceu aos céus por 
uma amiga assim.

"Ok, o que está errado?" Charlotte perguntou.
"O Sr. Darcy me propôs casamento," ela disse que lentamente, de modo que não poderia haver 

confusão, então esperou a reação. Quando tudo que ela conseguiu foi um pequeno sorriso de sua 
amiga, ela ficou desconfiada: "Por que você não está chocada? Eu fiquei pasma."

"O Sr. Darcy chegou aqui procurando por você, quando eu lhe disse que você não estava aqui, 
acho que quebrei o coração dele," Charlotte riu. "Eu nunca vi o Sr. Darcy tão desanimado."

"Eu acho que... Eu acho que ele quase me beijou," ela não poderia evitar o rubor que acompanhou 
esta declaração, então ela escondeu o rosto nas mãos. Charlotte não pôde deixar de rir outra vez, agora 
Lizzie era tão desanimada quanto o Sr. Darcy.

"Desde quando você é tão conservadora? Não é tão estranho um homem beijar a própria noiva." 
Elizabeth espiou por entre seus dedos, e sua amiga sabia em um instante. "Você não aceitou," não era 
uma pergunta, mas Charlotte ainda não entendia. Ela tinha visto o par dançando no Baile Netherfield, 
o fogo em seus olhos era impossível de perder. Ela viu novamente na noite anterior no pianoforte de 
Lady Catherine, havia algo lá.
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"Como eu poderia?" Elizabeth tomou as mãos de Charlotte, "Ele me disse que me ama, e no mesmo 
fôlego ele insultou tudo sobre mim."

"Não deveríamos deixar os exageros para Kitty ou Lydia?"
"Estou falando perfeitamente sério. Ele disse que ele lutou contra seus sentimentos por mim, que era 

contra o bom senso," ela estava começando a ficar com raiva de novo. Por que sua melhor amiga 
estava tomando o lado do Sr. Darcy?

"Você  o  rejeitou  apenas  porque  ele  te  insultou?"  O  sorriso  divertido  de  Charlotte  tinha 
desaparecido, agora ela estava perfeitamente séria também.

"Não, uh, ... há um...", as razões que Elizabeth tinha dado para Darcy agora a escaparam. Seus olhos 
vasculharam a sala como se seus motivos estivessem escondidos atrás das cortinas ou debaixo do tapete. 
Charlotte decidiu que dizer à Lizzie o que ela não queria ouvir não iria levá-la a lugar nenhum, ela 
tinha que deixá-la descobrir por si mesma.

"O Sr. Collins vai estar se perguntando onde estamos escondidas," Elizabeth nem sequer tentou 
esconder a sua careta. "E, tenho certeza que ele ficará terrivelmente desapontado quando eu informá-
lo que você não vai se juntar a nós para o jantar, devido a uma febre ligeira adquirida ao andar na 
chuva," Charlotte bateu carinhosamente na mão dela quando saiu do quarto.

Elizabeth tentou classificar os pensamentos que corriam em sua cabeça. O rosto de derrota e tristeza 
continuavam a  persegui-la.  Ela  nunca  tinha  visto  uma agonia  tão  profunda  e  sincera,  nem tinha 
conscientemente causado tanta dor. Mas o Sr. Darcy tinha causado grande dor também, para Jane e 
para Wickham. Tinha ele sentido tanta angústia quanto ele causou? Não importando o quanto ela 
tentasse dizer a si mesma que ele merecia, a culpa ainda a incomodava. Este processo de racionalização 
e de auto-aversão era cansativo. Ela estava dormindo quando o jantar foi enviado ao seu quarto.

Acordando  cedo,  Elizabeth  foi  dar  um  passeio  para  limpar  seus  pensamentos.  Infelizmente,  o 
assunto do seu pensamento deve ter tido a mesma idéia, pois depois de apenas um quarto de hora, os 
seus caminhos se cruzaram.

"Bom dia, Sr. Darcy," Elizabeth disse formalmente e sem diminuir o passo.
"Espere, Miss Elizabeth!" Darcy a alcançou rapidamente, facilmente caminhando ao lado dela. "Eu 

gostaria de explicar, se você deixar."
"Você parece muito determinado, Sr. Darcy, eu duvido que possa pará-lo," Elizabeth manteve a sua 

formalidade, tentando desesperadamente não encontrar os olhos dele. Ela sabia que se ela visse aquela 
tristeza novamente ela iria pedir desculpas, por isso sua natureza obstinada manteve os olhos para a 
frente e congelados em indiferença.

Eles continuaram a caminhar e o Sr. Darcy fervorosamente pediu desculpas pela sua incompreensão 
da natureza de Jane e moveu para o tema de Wickham. Elizabeth notou sua mudança de tom, mas 
ainda se recusava a olhar para ele, até que ele contou a ela da conexão de Georgiana. Seus olhos 
arregalados  se  voltaram para  ele  apenas  para  descobrir  que  ele estava  agora  olhando  para  longe. 
Elizabeth ficou sem fala.

"Você não precisa se preocupar, não vou renovar os sentimentos que você achou tão repugnantes 
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ontem... Eu só não queria que ninguém se deixasse enganar pelo encanto de Wickham."
"Obrigado",  Elizabeth  percebeu  que  aquilo  não era  o  suficiente,  mas  não  conseguiu  encontrar 

palavras. Ela foi resgatada pela voz de Charlotte, chamando-a do outro lado do caminho. Ela sorriu, 
instintivamente  para  Charlotte,  mas  havia  lágrimas  em  seus  olhos  quando  ela  alcançou  o  par. 
"Charlotte, se acalme. O que aconteceu?"

"Lizzie, seu pai morreu," Charlotte disse sem rodeios, desejando que houvesse uma melhor maneira 
de dar a notícia.

Ela não podia falar, ela não conseguia se mover. Elizabeth sentiu como se o chão estivesse tremendo 
e o mundo estava girando para trás. Seu pai, seu querido pai se fora, perdido para sempre. Ela não 
estava lá para dizer adeus, para ouvir a última sabedoria que ele iria dar. Ela não conseguia respirar, 
então de repente ela estava caindo. Ela estava consciente da terra se levantando para encontrá-la, mas o 
impacto que ela sentiu que não era o de bater no chão. Foi o do Sr. Darcy capturando-a. Naquele 
momento  a  segurança  que  ela  sentiu  lhe  permitiu  se  entregar.  Elizabeth  deixou  de  lutar  para 
permanecer consciente e flutuou para a escuridão que se aproximava. 

Quando  Elizabeth  acordou  no  quarto  de  hóspedes  da  casa  dos  Collins,  ela  esperou  por  um 
momento  que  ela  tivesse  sonhado  os  eventos  da  manhã.  Olhando  para  baixo  para  ver-se 
completamente vestida, com sua baínha ainda molhada de orvalho, toda a esperança estava perdida. 
Uma onda de tristeza a esmagou, e as lágrimas saltaram aos olhos mais uma vez. Ela não queria nada 
mais do que ficar ali e chorar todos os seus sofrimentos. Ela sabia muito bem que ela não podia, que 
ela devia voltar para casa e se preparar para o funeral.

O Bennets teriam de deixar Longbourn; o pensamento a fez fisicamente doente. Pela primeira vez 
ela começou a lamentar sua recusa do Sr. Collins.

Recobrando-se, ela endureceu-se, prometendo não chorar até que estivesse em segurança de volta 
em casa. Ela andou na ponta dos pés da escada, escutando a voz do Sr. Collins; era a última pessoa que 
ela queria ver no momento. Ela quase caiu nos últimos quatro degraus quando ouviu a voz do Sr. 
Darcy ressoando na sala pessoal de Charlotte. Quando ela se recuperou do choque, ela calmamente se 
posicionou do lado de fora. Ela tinha repreendido suas irmãs mais jovens por ouvirem a conversa dos 
outros, mas ela simplesmente não pôde resistir.

"... Apenas algumas vezes, eu não o conhecia bem", era a voz de Darcy.
"Então, tenho pena do senhor. Ele era um homem maravilhoso, muito inteligente. E, Lizzie é tão 

parecida com ele," Elizabeth sorriu para a observação de Charlotte.
"Então, eles eram muito próximos?"
"Sim, muito. O Sr. Bennet não fazia segredo sobre o fato de que Lizzie era sua favorita."
"Eu não posso culpá-lo," Darcy soou melancólico por um momento, mas rapidamente mudou de 

assunto. "Quando o seu marido vai chegar em casa, Sra. Collins?"
"Não até a hora do almoço," disse Charlotte com indiferença, notando a confusão do Sr. Darcy, ela 
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explicou: "Eu não contei para ele."
"Por que não?"
"Bem, ... eu quero que os Bennets tenham tanta paz em sua casa quanto possível, enquanto ela 

durar de qualquer maneira."
"O que você quer dizer?"
"Com a morte do Sr. Bennet, o Sr. Collins herda Longbourn."
"Mas ele é da família, certamente ele nunca iria deixá-las na rua," Elizabeth ficou chocada que o Sr. 

Darcy parecia genuinamente preocupado com a família Bennet, até que lembrou as coisas horríveis 
que ele havia dito ontem.

"Normalmente eu concordaria com você, Sr. Darcy, mas depois que Elizabeth o rejeitou, o Sr. 
Collins  tem mostrado pouca consideração pela  família  dela."  O Sr.  Darcy quase engasgou com o 
conhaque, Elizabeth podia ouvir sua tosse passar pela porta.

"O Sr. Collins propôs a ela?"
"Sim," respondeu Charlotte indiferente.
"Parece que ela está ficando muito boa em declinar propostas," A voz de Darcy foi tingida com 

amargura.
"Sr. Darcy, Elizabeth é minha amiga mais querida e eu conheço ela melhor do que a maioria," 

Charlotte tinha toda a atenção de ambos os ouvintes, embora apenas um podia ouvi-la corretamente. 
"Meu único desejo é a felicidade dela, então com isso em mente, ... acho que você deveria continuar 
tentando."

"Ela me rejeitou... em termos inequívocos, ela nunca vai se casar comigo."
"Há uma grande diferença entre o que queremos e o que precisamos. Elizabeth pode não querer 

você, mas eu suspeito que ela precisa de você." Charlotte dirigiu seus olhos afiados sobre o Sr. Darcy, 
"Especialmente agora."

Elizabeth não podia mais entender a conversa deles, lembrou-se agora por que ela desistiu de ouvir 
através de portas quando ela tinha doze anos. Ela nunca poderia ter exatamente certeza do que foi 
dito. Sua careta foi interrompida pela porta da frente sendo empurrada pelo dono da casa. Elizabeth 
correu para sala de Charlotte, na esperança de que ele não a tinha visto. Ela se virou para ver ambos 
Charlotte e Darcy olhando para ela. Charlotte imediatamente a envolveu em um abraço.

"Como está se sentindo?" ela perguntou hesitante.
"Não muito bem, mas melhor, obrigado," as duas amigas se abraçaram mais uma vez. Charlotte se 

afastou ao ouvir a voz de seu marido, "Estou indo," ela gritou distraidamente, e voltou para Lizzie. "Eu 
não contei para ele ainda, vou tentar distraí-lo, mas você deve ir muito em breve." Quando Charlotte 
saiu da sala, Elizabeth de repente sentiu como se estivesse equilibrando o mundo sobre seus ombros. 
Ela sentou-se tristemente, quase esquecendo que o Sr. Darcy estava sentado diante dela.

"Miss Elizabeth, sei que este momento é ruim, mas eu preciso perguntar de novo, aceita se casar 
comigo?" O Sr. Darcy olhou para as mãos, temendo o que ele poderia encontrar nos olhos dela.

"O quê! Como você pode me perguntar isso? Eu acabei de perder o homem mais querido que eu já 
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conheci. Não é como se isso deixasse um espaço aberto para o primeiro que aparecer", sua voz estava 
aumentando exponencialmente.

"Eu não pretendia desrespeitar o seu luto," Darcy levantou sua voz para combinar com a dela. "Eu só 
estava tentando ajudar."

"Tentando ajudar a si mesmo!" Elizabeth o corrigiu. Como ele ousava tirar proveito de sua dor?
"Não, eu poderia cuidar de você, de sua família," Darcy cresceu com raiva, ele nunca tinha sido 

repreendido por sua generosidade. Eles  estavam agora  abertamente franzendo o cenho um para o 
outro, e Darcy pensou que preferia estrangular aquela mulher do que casar com ela. Então, sem aviso, 
o queixo dela tremeu e uma lágrima correu por sua face, e ela rapidamente se virou. Ele tinha visto o 
seu momento de fraqueza, o medo e a tristeza por trás da fúria. De repente ele teve vergonha não só 
por gritar com uma mulher, mas uma que tinha acabado de perder o pai. Sua voz assumiu uma doçura 
que  ela  nunca  tinha  conhecido,  "Eu  sei  que  você  não  me  ama,  que  você  não  pode,  mas  ainda 
poderíamos ter um companheirismo, uma espécie de respeito. Talvez até mesmo uma amizade." A 
esperança dele partiu o coração dela. "Eu lhe asseguro que as minhas intenções são boas, eu quero 
ajudar."

Elizabeth se levantou e caminhou até a janela; ela teve um vislumbre de Charlotte e do Sr. Collins 
dando uma caminhada em direção a Rosings. Charlotte não parecia feliz, mas ela estava contente, o 
que era muito melhor do que infeliz.

"Mal  posso esperar  para  ver a  cara  de  Miss  Bingley quando nós  contarmos para  ela,"  Elizabeth 
ponderou ainda de frente para a janela. O Sr. Darcy, instintivamente, revirou os olhos para o tema de 
Caroline, mas se sobressaltou quando percebeu o que ela havia dito.

"... Quando nós ... Isso é um sim?"
"Ouso dizer que é," ela não podia deixar de sorrir para a alegria quase cômica dele. Charlotte estava 

certa. Ele queria beijá-la, mas se conteve, se contentando com um beijo na mão em vez de seus lábios.
"Miss Elizabeth, eu te prometo, você não vai se arrepender." Darcy estava ciente de que o seu tom 

se igualava ao de uma menina adolescente, então quando ele continuou ele fez isso de uma forma 
muito direta, "eu estarei de volta com minha carruagem, logo que eu tiver tudo em ordem." Ele partiu 
sem outra palavra, deixando Elizabeth sozinha de novo.

"Oh,  papai,  o  que  eu  fiz?"  Ela  disse  para  ninguém em particular.  Ela  se  forçou  a  sair  de  sua 
melancolia, com a velocidade que o Sr. Darcy partiu, ele poderia estar de volta a qualquer momento.

Elizabeth fez as malas rapidamente, esperando que se movesse rápido o suficiente o peso de sua 
decisão não iria chegar até ela. O Sr. Darcy já estava esperando do lado de fora quando ela terminou. 
Ele estava em tão profunda conversa com seu cocheiro quando ela se aproximou, que ele não a viu. 
Elizabeth notou o olhar ansioso no rosto do jovem; Darcy devia  colocar enorme temor em seus 
empregados. Ela supunha que ela devia adotar uma obediência similar, agora que ela era praticamente 
um de suas empregadas também.
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"...  Eu  não tinha  idéia.  Peço  desculpas.  Tão logo você  me deixar  em Netherfield,  você  deve 
retornar para Pemberley." Elizabeth ficou chocada que o orgulhoso Sr. Darcy estava se desculpando 
com tanta facilidade, mas permaneceu em silêncio.

"Obrigado, senhor."
"Quando eu voltar, você terá um bônus. Sua querida esposa está lhe dando um filho, o mínimo que 

você pode fazer é agradecê-la corretamente." O jovem cocheiro sorriu amplamente e tentou agradecer 
ao Sr. Darcy novamente, mas parou quando viu Elizabeth. Ele imediatamente endireitou ambos o 
rosto e sua postura. Darcy agora percebeu que ela também, "Miss Elizabeth", sua voz saiu muito mais 
alta do que ele pretendia. Ele, então, compensou o excesso soando muito frio e sério. "Você está 
pronta?"

"Sim", ela respondeu, tentando esconder sua diversão. Como resultado, seus olhos brilhavam e um 
pequeno sorriso enfeitou suas feições. Foi uma combinação letal, Darcy foi hipnotizado.

"Miss Elizabeth, ... você ... você já ... você se importa se," ele gaguejou tentando dar voz a três 
pensamentos diferentes ao mesmo tempo. Ele tomou uma respiração e concentrou seus olhos no 
chão, raciocinando que talvez se ele não olhasse para ela, ele seria capaz de pensamento consciente. 
"Sua constituição seria perturbada por uma jornada bastante vigorosa?"

"Obrigado, pela sua preocupação, Sr. Darcy, mas eu não desejo atrasar nenhum segundo. E, eu não 
acho que qualquer coisa possa prejudicar a minha saúde mais que as notícias desta manhã." Esta foi sua 
tentativa triste de uma piada, que ela se arrependeu imediatamente depois de ver a simpatia gravada no 
rosto de Darcy.

Ele a ajudou a entrar na carruagem, e depois de outra palavra com o motorista, ele subiu e eles 
partiram. O compartimento caberia, pelo menos, quatro adultos confortavelmente, por isso, quando 
Elizabeth entrou ela se sentiu bastante pequena. 

Se seu tamanho não tinha espantado-a, sua magnificência teria. Nenhum detalhe foi esquecido, mas 
ela se forçou a ignorar cada um deles. Ela se recusou a ficar impressionado com a riqueza dele ou 
coisas  elegantes.  Haviam  Caroline  Bingleys  o  suficiente  já  ocupando  este  mundo,  ela  estava 
determinada a não se tornar uma.

Elizabeth situou-se do lado esquerdo, não querendo participar de um concurso de encarar durante a 
viagem inteira, e estava sentada para trás. O Sr. Darcy fez exatamente o oposto, então a cada um 
sentou em silêncio em seus cantos.

Depois de alguns minutos, Elizabeth observou que ela nunca tinha viajado tão rápido e que ela 
podia ter superestimado sua constituição de aço. Ela tinha certeza que se ela pudesse se distrair ela 
ficaria bem. Olhar pela janela só piorava as coisas e ela tinha colocado todos os seus livros em seu baú 
sem pensar nas seis horas de viagem. Isto deixou-lhe somente uma opção.

"Sr.  Darcy,  eu  sinto  que  há  coisas  que  temos  de  discutir,"  afirmou Elizabeth  de  modo muito 
profissional.

"Tem toda a razão, e parece que não temos nada, senão tempo," respondeu Darcy combinando seu 
tom. Além disso, será difícil para matar alguém em uma carruagem em movimento, Elizabeth pensou 
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à toa.
"Eu gostaria de contar para a minha família, por minha própria conta, se você não se importa."
"Na verdade, eu preferiria esta abordagem."
"Você poderia ao menos fingir que não despreza minha família, Sr. Darcy," Elizabeth respondeu 

com firmeza. Darcy ficou de queixo caído, ela estava realmente brava com ele por concordar com ela?
"Eu tenho algumas coisas para atender quando chegamos em Meryton, e estou certo de que eu não 

poderia ser de nenhuma ajuda para você nesse assunto. Eu lhe asseguro, não tive a intenção de ofendê-
la." Ele disse, friamente voltando em direção à janela.

"Eu não sei o que há de errado comigo, eu realmente sinto muito, Sr. Darcy. Me comprometo a 
controlar as minhas explosões no futuro," ela olhou para seus sapatos vergonhosamente. Por que ela 
não podia manter uma conversa casual com ele?

"Você não vai fazer tal coisa!"
"O quê?" Agora era a vez de Elizabeth ficar chocada.
"Eu odiaria que você parasse de falar livremente. É o que o distingue você de Caroline Bingley e de 

Anne  Bourgh.  É  o  que  eu  gosto  em  você."  Darcy  parou  abruptamente,  sua  cabeça  finalmente 
alcançando seu coração. Ele agora desejava que ele pudesse controlar suas próprias explosões.

Elizabeth  não poderia  responder,  em primeiro  lugar  porque ela  estava  sem palavras  e  segundo 
porque ela  pensou que poderia  estar  passando mal.  Ela  rapidamente  manobrou pela  carruagem e 
prendeu a respiração, esperando que estar de frente para a direção certa resolvesse o problema.

"Perdoe-me, Sr. Darcy, mas eu não acho que eu deveria viajar nessa velocidade... virada para trás." 
Darcy começou a notificar o motorista, mas Elizabeth pegou na manga dele: "Não, não, vou ficar bem 
em um momento." Embora ele não acreditasse nela, Darcy sentou-se, a mão dela ainda apoiada em 
seu braço.

"Você tem certeza?" ele perguntou com sinceridade, sua preocupação era tocante.
"Como você pode ser tão bom para mim?" ela perguntou ignorando a pergunta dele. Seu espanto 

parecia ter superado os enjôos.
"Você sabe, eu quase matei Bingley uma vez?" Agora, ele ignorou a pergunta dela. Quando ela não 

disse nada ele continuou, "Foi anos atrás, pouco depois que meu pai faleceu. Ele tinha dito algo bobo 
e eu briguei com ele. Eventualmente, eu o desafiei  para um duelo." Elizabeth viu a dor que essa 
memória trouxe com ela e antes que ela soubesse o que estava fazendo, sua mão deslizou na manga 
dele e agarrou sua mão. "Quando chegou a hora, ele nem sequer levou uma arma, ele apenas ficou 
parado lá."

"Obrigado," disse ela finalmente. Ainda não era suficiente, mas naquele momento era tudo.
Com os cavalos cansados, a velocidade tornou-se suportável, e com a brisa fresca no rosto, a viagem 

tornou-se muito agradável. O estresse emocional do dia logo a apanhou, e Elizabeth cochilou. Darcy 
estava praticamente no céu, com a cabeça dela em seu ombro e sua mão na dele. A ansiedade que o 
manteve acordado até a metade da noite anterior tinha ido embora, e ele logo se juntou a sua futura 
esposa no sono. 
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A  carruagem  seguiu  pelas  estradas  poeirentas,  os  seus  ocupantes  alheios  ao  mundo  exterior. 
Elizabeth acordou com uma sacudida, esquecendo onde estava por um momento. Ela tentou levantar 
a mão aos olhos, só para descobrir que ainda estava descansando dentro da mão do Sr. Darcy. Ela 
poderia facilmente ter se afastado, mas admitindo para si mesma ou não, ela não queria quebrar a 
ligação. Parecia tão certo.

Ela  não  sabia  quanto  tempo  tinha  dormido,  mas  a  luz  diminuindo  sugeria  que  eles  estavam 
chegando ao fim da tarde. Ela estaria em casa em breve. O pensamento a sobrecarregou e ela afundou 
novamente no ombro do Sr. Darcy. Quando ela voltasse ela teria que ser forte e sensata, mas por 
enquanto ela podia ser tão assustada e triste quanto ela queria. Ele lembrou-se de agradecer ao Sr. 
Darcy por isso quando ele acordasse.

Elizabeth não teria que esperar muito tempo, pois o Sr. Darcy foi logo abalado por um grande 
solavanco na estrada. Uma vez que ele se recuperou do susto, ele se virou para verificar Elizabeth. Ele 
pareceu chocado ao encontrá-la acordada e acabou gaguejando algo sobre ter um bom descanso.

"Ficará satisfeito de saber que você não ronca, Sr. Darcy". Elizabeth teve pena dele e tentou aliviar 
qualquer tensão desnecessária. Ele ficou surpreso com a intimidade da conversa informal, mas tentou 
soar tão não-forçado quanto ela.

"Obrigado, Miss Elizabeth, eu estive me perguntando sobre isso há anos."
"E  eu  ronco?"  ela  continuou,  determinada  a  ter  pelo  menos  uma  conversa  com  ele  que  não 

terminasse em insulto.
"Certamente, uma de suas irmãs já lhe disse."
"Não, eu divido um quarto com Jane, que é boa demais para se queixar de... qualquer coisa, então 

eu não tenho como saber." Sua voz tinha tomado um tom quase de flerte que assustou os dois.
"Não, você não ronca, o que é uma sorte, porque eu não sou tão bom quanto Jane e certamente 

teria me queixado." O Sr. Darcy ficou surpreso com o riso de Elizabeth, ele nunca tinha sido um 
grande comediante, mas ele poderia se acostumar com isso. Elizabeth estava prestes a fazer uma outra 
observação inteligente, quando a carruagem parou. O sorriso dela sumiu e seus olhos escureceram; ela 
teria que voltar à realidade.

Darcy viu a mudança nela e desejou que houvesse algo que ele poderia fazer. Ele beijou-lhe a mão 
antes de finalmente liberá-la para sair da carruagem. Ela respirou fundo, ignorando a solidão repentina 
que veio com a ausência dele, antes de seguir para fora.

O Sr. Hill já estava levando seu baú para dentro, mas ela ficou surpresa ao ver que ninguém mais 
tinha saído para cumprimentá-la. Não havia nem mesmo qualquer rosto nas janelas, sua casa parecia 
tão vazia.

"Sr. Darcy, devo agradecê-lo de novo, por tudo."
"Mande me avisar se você precisar de alguma coisa." Elizabeth não podia acreditar que este era o 

mesmo homem que ela conheceu apenas alguns meses atrás. "Você pode dizer a sua irmã que o Sr. 
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Bingley irá se juntar a mim em Netherfield em poucos dias." Sua bondade a chocou mais uma vez, e 
antes que ela pudesse responder a voz de Mary chamou da porta.

"Lizzie? É você?" ela perguntou, não reconhecendo a carruagem extravagante.
"Sim Mary, eu estarei aí em um momento." Elizabeth se voltou para falar com o Sr. Darcy, mas ele a 

interrompeu.
"Vou fazer os preparativos para comprar Longbourn amanhã cedo, a casa será de vocês." Com isso 

ele se virou em direção a carruagem. Elizabeth observou-o ir com uma inexplicável tristeza em seu 
coração. Ela sacudiu-a, e foi até Mary, abraçando sua irmãzinha firmemente.

Mary parecia estar se saindo melhor do que o resto de sua família. Jane parecia como se ela poderia 
quebrar a qualquer momento. Kitty e Lydia choravam abertamente em frente ao fogo e Mama não 
tinha deixado seu quarto desde o acontecido. Elizabeth não pôde deixar de se juntar em sua tristeza. A 
escuridão logo caiu sobre sua casa e em seus corações. Ninguém dormiu bem naquela noite.

Na manhã seguinte, estava clara e brilhante. Uma por uma, cada uma das irmãs migraram para o 
lado da mãe. No início, ninguém falou, apenas choravam em silêncio.

"Mama, onde vamos viver?" perguntou Mary depois do que pareceram horas. A Sra. Bennet nem 
sequer respondeu.

"Como você pode falar de uma coisa dessas em um momento como este?" Lydia explodiu.
"Mary está certa. Não podemos esperar até estarmos na rua para lidar com isso", Kitty argumentou. 

Jane  e  Elizabeth  ficaram  chocadas,  esta  foi  a  primeira  vez  que  Kitty  e  Lydia  tinham  realmente 
discordado sobre algo. Era ainda mais chocante que a Sra. Bennet ainda não tinha nada a dizer, todos 
esperavam um ataque de histeria. As três meninas  mais jovens continuaram a discutir sobre o seu 
futuro, com Jane tentando moderar. Lizzie apenas olhava para a mãe. Ela nunca tinha a visto em tal 
estado, era enervante.

"Nós  vamos  ficar  bem,  contanto  que  fiquemos  juntas,"  exclamou  Jane.  Suas  irmãs  pareciam 
discordar dela, pois todas começaram a falar de uma só vez, cada uma com uma opinião diferente.

"Quietas! Todas vocês, escutem!" Elizabeth tinha a atenção de todas, era agora ou nunca. "Nós não 
vamos a lugar nenhum, esta é a nossa casa e permanecerá assim por muito tempo."

"Mas, o Sr. Collins ...," Jane gaguejou enquanto todo o resto ficou sem fala.
"O Sr. Darcy estará comprando Longbourn em nosso nome", disse ela simplesmente, tolamente 

esperando que elas  não exigiriam uma explicação. Mas é claro que elas  exigiram, todas elas...  ao 
mesmo tempo. "O Sr. Darcy e eu estamos noivos." Ela prendeu a respiração, temendo a reação.

"Todo mundo para  fora!"  A  Sra.  Bennet  berrou.  "Lizzie  e  eu  precisamos  conversar  a  sós."  As 
meninas estavam tão chocadas que saíram do quarto sem perguntas. A Sra. Bennet fez sinal para que 
sua segunda filha se sentasse ao lado dela, e tomou suas mãos. "Lizzie, é verdade?" Ela soou quase 
infantil.
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"Eu nunca iria brincar com uma coisa dessas", Elizabeth estava com medo de onde a montanha-russa 
emocional de sua mãe iria levá-la.

"Eu sinceramente agradeço, Lizzie. Você salvou a todos nós." A Sra. Bennet sorriu tristemente. 
Elizabeth abraçou a mãe com força. Pela primeira vez, ela entendeu perfeitamente a sua filha, e ela 
reagiu com calma e racionalmente. Seu momento de lucidez teve vida curta. "Oh, Lizzie", ela sorriu 
quando finalmente saiu da cama. "Dez mil por ano! E, um homem tão bonito, também!" Elizabeth 
ficou maravilhada com a rápida recuperação de sua mãe, mas não disse nada. "Venha, nós devemos 
comemorar", exclamou ela puxando a filha para fora do quarto. Quando ela abriu a porta ela quase 
colidiu com o resto de sua família, e em um movimento fluido envolveu-as em um abraço. "Sem mais 
lágrimas, minhas queridas. Vocês devem ficar felizes por sua irmã."

Todas elas deram um suspiro coletivo de alívio por encontrar sua mãe de volta para seu estado 
normal, e de saber que não seriam colocadas na rua. Mary foi instruída a tocar algo alegre, enquanto 
comiam um pequeno-almoço. (A maioria delas não tinha comido nada ontem.)

A cabeceira da mesa parecia muito vazia sem o Sr. Bennet, mas as meninas estavam determinadas a 
se alegrar com a vida ao invés de desespero com a morte. Mais fácil dizer do que fazer.

Na parte da tarde, Elizabeth enviou um bilhete a Netherfield, informando o Sr. Darcy que ele 
poderia se juntar a elas para o jantar, se quisesse. Ela acrescentou que entenderia se ele quisesse esperar 
por reforços na forma do Sr. Bingley. Sua resposta veio na hora, e ele estaria chegando pontualmente 
às seis. Ela estava quase sorrindo quando Jane encurralou-a, mas vendo a expressão séria de sua irmã, 
seu sorriso desapareceu.

"Lizzie, o que você está fazendo?" Jane disse.
"O que você quer dizer? Estou salvando nossa família." Elizabeth estava agora tendo a conversa com 

Jane que ela tinha estado evitando ter consigo mesma.

"Mas você o odeia, como você pode se casar com ele?" Jane quase gritou. Elizabeth a silenciou, e 
apontou para a porta. Elas caminharam rapidamente até chegar a uma distância segura da casa.

"Eu não odeio ele", afirmou Elizabeth, mas sua irmã ainda não estava convencida. "Eu não o amo 
também, mas realmente temos outras opções?" Jane quis discordar, mas quando ela abriu a boca nada 
saiu.

"Eu não posso suportar a idéia de você ser infeliz", disse ela em sua segunda tentativa.
"E, eu não podia suportar a idéia de ver você sem-teto," Elizabeth respondeu.
"Lizzie, fale sério!"
"Eu estou! Ele se ofereceu para cuidar de mim, de todas nós, como eu poderia dizer não?" A dupla 

tinha parado de andar. Jane parecia estar a beira de lágrimas e Lizzie não estava muito atrás. "Charlotte 
está  contente em ter  sua  própria  casa,  não será  impossível  para  mim também",  ela  falou devagar, 
tentando controlar suas emoções. "E, o Sr. Darcy é muito mais agradável do que o Sr. Collins."

"E, eu suponho que se Pemberley é tão grande, dificilmente você vai notá-lo." Jane comentou 
sarcasticamente.
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"Oh Jane, não é tão ruim assim," Elizabeth perguntou se ela poderia convencer sua irmã, quando ela 
mesma ainda estava indecisa. "Fora o amor, por que eu não deveria casar com ele?"

"E o Sr. Wickham? Esqueceu-se o tipo de homem que Darcy é?"
“Wickham  é  um  mentiroso",  Elizabeth  respondeu  sombriamente.  "Ele  não  merece  a  menor 

simpatia." Jane estava confusa, mas sabiamente decidiu terminar a conversa sobre Wickham mais tarde.
Depois disso Jane não tinha outros argumentos, e nem Elizabeth. Esta revelação afetou ambas, mas 

foram interrompidas por uma carruagem que descia a estrada.
"Falando no diabo", Jane murmurou vendo o Sr. Darcy deixando a carruagem. Ele fez sinal ao 

cocheiro para ir sem ele e começou a andar na direção das irmãs. "Eu acho que eu deveria voltar, eu 
prometi a Lydia eu ... ah ... ajuda com ..." Jane era uma mentirosa terrível, mas se retirou antes que 
Elizabeth pudesse impedi-la.

"Boa noite, Sr. Darcy," Elizabeth inclinou a cabeça educadamente, e começaram a caminhar na 
direção da casa.

"Miss  Elizabeth,"  ele  retornou  secamente.  Ele  estava  tão  nervoso  que  mal  percebeu  quando 
Elizabeth parou abruptamente. "Há algo errado?”

"Este é o ponto de não retorno. Você ainda pode mudar de idéia e voltar atrás." Elizabeth estava 
indicando mais do que apenas um jantar em família, mas ele ignorou qualquer segundo significado  e 
dirigiu-se ao óbvio.

"Eu não vou mentir, estou muito ansioso, e como você sabe eu não sou excepcional quando se trata 
de novas amizades, mas isso vai ser uma boa prática." Ele sorriu e ofereceu Elizabeth bravamente seu 
braço, que ela aceitou sem hesitação. Ela estava muito nervosa também, mas decidiu que não faria mal 
nenhum em esconder isso do Sr. Darcy.

"Eu lhe garanto, senhor, que se você pode lidar com minha mãe e irmãs, você certamente pode 
conquistar o mundo." Eles riram, inquietos, inconscientemente retardando o seu ritmo. Esta seria uma 
noite muito interessante. 

O jantar começou como a maioria dos jantares. Depois de uma rodada um pouco desajeitada de 
cumprimentos, a família e o Sr. Darcy sentaram-se. A Sra. Bennet sentou em seu lugar habitual em 
uma extremidade da mesa, do outro lado ficou vago. Darcy estava a sua direita, com Elizabeth à sua 
esquerda. Jane observou ambos atentamente de seu lugar ao lado de Elizabeth, enquanto Lydia e Kitty 
sussurravam e riam ao lado do Sr. Darcy. Mary mal falou durante todo o jantar e foi quase esquecida.

"O Sr. Bennet teria ficado encantado com a notícia do noivado da minha Lizzie, e ele sempre falou 
tão bem de você, senhor." A seqüência de elogios da Sra. Bennet ao Sr. Darcy parecia não ter fim. Ele 
agradeceu-lhe educadamente a cada vez, tentando não se contorcer sob a atenção.

O fato de que a maioria deles eram descarados apenas incomodava Jane e Elizabeth. Por mais que 
elas  estivessem  envergonhadas  pelo  comportamento  de  sua  mãe,  elas  estavam  igualmente 
impressionadas  pelo  modo  como  o  Sr.  Darcy  estava  lidando  com tal  comportamento.  Elizabeth 
observava os ocasionais rubores e os quase constantes apertos de sua mandíbula, mas não podia fazer 
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nada para auxiliá-lo.
As perguntas de Kitty e Lydia foram muito mais constrangedoras do que as da Sra. Bennet.
"Você tem irmãos, Sr. Darcy?" Lydia perguntou, dando seu sorriso mais inocente.
"Não, eu tenho uma irmã." Ele estava fazendo seu melhor, mas suas respostas ainda permaneciam 

curtas. O sorriso de Lydia caiu em desilusão.
"Você tem primos?" Kitty ainda continuou mantendo a esperança. "Primos elegíveis", ela explicou. 

Jane tentou chutá-la debaixo da mesa.
"Nos fale sobre sua irmã, Sr. Darcy," Elizabeth perguntou antes que suas irmãs pudessem se tornar 

mais óbvias. Os ombros do Sr. Darcy visivelmente relaxaram ao encontrar um assunto que ele estava 
confortável.  Um sorriso  tão  fácil  agraciou  suas  feições  enquanto  ele  falava  de  sua  irmã  que  Jane 
começou  a  esquecer  o  quão  desagradável  esse  homem era.  Elizabeth  pareceu  esquecer  também, 
achando-o mais bonito do que nunca, embora ela nunca iria admitir isso.

O grupo discutiu Georgiana Darcy durante o prato principal e a sobremesa. Isso apenas incomodou 
Kitty e Lydia, que só queriam falar sobre jovens ricos, e os outros não deram importância à elas. O Sr. 
Darcy falou mais do que ele teria gostado, mas uma vez que o desconforto inicial passou, foi uma 
refeição bastante agradável.

Quando o grupo moveu-se para a sala de estar, Elizabeth começou a respirar com facilidade. A 
noite estava quase terminando e tinha passado sem catástrofe. Quase tão logo aquela sensação de bem-
estar se estabeleceu sobre ela, lhe foi arrancada.

As gargalhadas de Kitty chamaram a atenção da sala, fazendo-a corar, rir mais e causando Lydia 
roubar os holofotes.

"Lizzie, você acha que se Wickham propor em breve, poderemos ter um casamento duplo?" Lydia 
parecia satisfeita com o choque de Elizabeth, assumindo que tinha algo a ver com ciúme. Ela não 
poderia ter estado mais enganada, mas isso não era exatamente um novo território para a mais jovem 
das  Bennet.  "Não  aja  tão  surpresa,  irmã  querida.  A  vida  não  pára  enquanto  você  está  fora",  ela 
continuou a se vangloriar.

Elizabeth  olhou  imediatamente  para  o  Sr.  Darcy,  cujo  semblante  tinha  escurecido 
consideravelmente. Ela moveu-se para pedir desculpas, mas foi cortada por sua mãe.

"Sim, eu esqueci de te dizer, Lizzie. O Sr. Wickham tem mostrado um grande interesse em nossa 
Lydia enquanto você estava longe," disse ela excitada. "Se apenas a milícia não tivesse ido embora."

"Oh,  não,  mamãe",  Lydia  se  intrometeu,  ignorando  os  olhares  de  Elizabeth.  "Eu  acho  que  a 
distância só me tornou mais querida para ele. Ele tem escrito as cartas mais encantadoras, eu possa ler 
elas para você, se quiser."

"Não,  obrigado,"  Elizabeth  disse  rapidamente,  tentando  desesperadamente  encontrar  um  novo 
assunto. Jane percebeu esta angústia e tentou ajudar.

"Realmente Lydia, você tem apenas quinze anos. Você não precisa se apressar em nada." Jane tentou 
usar a lógica com a pessoa menos lógica na sala. Lydia continuo falando sobre de Wickham como se 
ninguém tivesse dito nada. "Mary, você toca algo para nós? Por favor!" Jane esperava que abafar sua 
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irmã iria resolver o problema.
"Eu sinto muito, eu não tinha idéia", sussurrou Elizabeth para o Sr. Darcy. Ele sorriu forçadamente, 

mas permaneceu em silêncio. Ela suspirou fundo, lembrando-se como a noite tinha sido agradável 
antes de Lydia abrir a boca.

"Se me der licença, Sra. Bennet, eu acho que devo ir," disse o Sr. Darcy depois que Mary terminou 
a  segunda  sonata.  Quando  ele  se  levantou  para  sair,  Elizabeth  temia  que  ele  nunca  voltaria.  Ele 
pareceu ler a insegurança dela, porque seu rosto sombrio se suavizou quando ele se virou para ela. 
"Quer se juntar a mim para o jantar de amanhã, Miss Elizabeth?" Ela quase riu de alívio, mas logo 
aceitou. "Com um acompanhante, é claro", ele acrescentou. Felizmente, Jane se ofereceu antes que a 
Sra. Bennet tivesse a chance.

Logo que a carruagem do Sr. Darcy estava fora de vista, Jane puxou Elizabeth para seu quarto e 
trancou a porta.

"Você tem algumas explicações a dar!" ela exigiu.
"Eu não sei por onde começar", disse Elizabeth, caindo na cama.
"Wickham,"  Jane  disse  simplesmente.  Respirando  fundo,  ela  contou  a  sua  irmã  a  história 

questionável  do  oficial  favorito  de  todos.  Jane  pareceu  perder  toda  a  cor  no  momento  em que 
Elizabeth tinha terminado. "O próprio Sr. Darcy lhe contou isso?" Elizabeth assentiu, e Jane continuou 
hesitante. "Como sabemos que é verdade? Sinto muito, Lizzie, mas eu tenho dificuldade em acreditar 
que ele iria partilhar informações pessoais, tão livremente, a menos que houvesse uma motivação."

"Você escolheu um momento estranho para  de repente se  tornar desconfiada dos objetivos das 
pessoas. O que aconteceu com minha irmã querida, que achava que todo o mundo é gentil e bom?"

"O pai dela morreu", respondeu Jane severamente. "E, agora sou forçada a abrir mão de minha irmã 
mais querida, você não pode esperar que eu me alegre."

"Jane, eu ouvi a voz dele, é a verdade. Ele me disse depois que eu já tinha o recusado. Ele só queria 
que eu soubesse a verdade, para impedir que Wickham me machucasse também." O comportamento 
de Jane perturbava Elizabeth por duas razões. Em primeiro lugar, porque ela odiava ver a irmã tão 
infeliz, e em segundo lugar, porque ela sabia que não iria sobreviver os próximos meses sem o apoio 
de Jane. "Você entende por que estou tão confusa?"

"Eu mal posso compreender," Jane disse simpaticamente.
"Você não pode deixar escapar que você sabe, é claro!" Elizabeth disse, sabendo que seu segredo 

estava a salvo com Jane. Ela passou a compartilhar o resto da história, do comportamento estranho do 
Sr.  Darcy  em  Kent  a  viagem  de  carruagem  interessante.  Ao  final,  Elizabeth  estava  corando 
incontrolavelmente e as duas não conseguiam parar de rir.

Logo após o pequeno almoço no dia seguinte, os Gardiners chegaram para prestar seus respeitos. O 
casal foi como uma lufada de ar fresco lógico varrendo a casa Bennet. Eles ficaram muito felizes ao 
ouvir do noivado de Elizabeth, e exigiram conhecer o noivo o mais breve possível.

Os dois foram convidados para jantar em Netherfield, e alegremente aceitaram. Quando Elizabeth 
enviou a Darcy um bilhete para informá-lo da mudança no tamanho do seu grupo, ele tinha um 
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acréscimo próprio: o Sr. Bingley. Elizabeth optou por deixar esse fato permanecer em segredo, afinal, 
ela não queria que a noite fosse tediosa.

À medida que o dia passava,  Elizabeth encontrou-se inquieta. Ela não podia ficar parada ou se 
concentrar em uma coisa particular por mais de alguns instantes. Ela não poderia nem mesmo desfrutar 
de conversa com a tia e o tio. Ela vagou cada centímetro de sua casa, não querendo vagar seus próprios 
pensamentos. Ela estava obviamente nervosa, toda a família estava ciente disso. Era somente Jane, que 
podia ver que sua irmã não estava ansiosa por medo ou pavor, mas emoção. Elizabeth estava animada 
para o jantar de hoje à noite em Netherfield.

"Lizzie, você está linda", disse Jane, tentando aliviar os nervos de sua irmã, sem sucesso.
"Você  tem  certeza?  Talvez  o  vestido  verde  seria  -"  Jane  agarrou  sua  irmã  pelos  ombros, 

empurrando-a para a cadeira em frente à penteadeira.
"Respire fundo", Jane instruiu escovando o cabelo de Elizabeth. "Você não tem razão para estar 

nervosa, ele já propôs."
"As pessoas podem mudar de idéia," Elizabeth disse claramente.
"Acho que a única pessoa que mudou de ídéia é você," Jane parou de escovar e começou arrumar o 

cabelo de Lizzie. "E, agora você pode realmente querer se casar com ele -"
"Eu vou colocar o vestido verde," Elizabeth interrompeu, pulando para cima e desaparecendo no 

armário.
"Espere, eu não terminei seu cabelo!" Jane gritou, mas sua irmã não estava escutando. Elizabeth 

reapareceu depois de alguns momentos, com a intenção de ignorar a conversa anterior. Ela se sentou e 
Jane retomou ao penteado, mas não deixando o assunto morrer.

"Eu  sei  que  você  não  o  ama,  Lizzie,  mas  ele  te  ama",  Jane  falou  calmamente.  "Eu  não  teria 
acreditado, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos", disse ela para si mesma mais do que 
ninguém. "Mas isso é suficiente para você?" Jane tinha terminado agora e encontrou o reflexo de 
Elizabeth, à espera de sua resposta.

"Acho que o outro vestido parecia melhor, eu vou mudar." Ela correu para o armário novamente. 
Jane, estando bem familiarizada com a teimosia de Elizabeth, decidiu deixar a questão de lado, por 
enquanto.

A viagem até Netherfield pareceu excruciantemente longa para Elizabeth. Jane e a Sra. Gardiner 
conversavam alegremente, enquanto Elizabeth permaneceu em silêncio apreensivo. O Sr. Gardiner 
logo tomou conhecimento disso e fez o seu melhor para soar paternal.

"Você tem estado tão quieta durante a nossa visita, Lizzie. Há algo de errado?" Elizabeth sorriu para 
a  preocupação  de  seu  tio,  mas  não  conseguiu  encontrar  uma  resposta  adequada.  Ela  não  podia 
dispensá-lo, isso iria parecer rude e apenas ampliaria seu desconforto. Ela também não podia dizer-lhe 
que ela estava desesperadamente tentando decodificar seus sentimentos por seu futuro marido.

"Eu estou um um pouco nervosa. Eu não poderia me casar com um homem que vocês dois não 
aprovassem." O pensamento tinha atravessado a mente dela, mas estava longe do topo de sua lista de 
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preocupações.
"Qualquer  homem  que  escolheu  você,  minha  querida,  tem  de  ser  muito  inteligente,"  O  Sr. 

Gardiner disse brilhantemente. Jane e a Sra. Gardiner tinham ouvido isso e juntaram-se à conversa.
"E, qualquer homem que poderia levar Lizzie a concordar com ele sobre qualquer assunto, muito 

menos casamento, deve ter uma inteligência ainda maior do que a dela," a Sra. Gardiner acrescentou. 
Eles todos riram, e até Elizabeth permitiu-se um sorriso.

"Esta é a casa do Sr. Darcy? É linda!" exclamou a Sra. Gardiner, uma vez que Netherfield veio à 
vista.

"Na verdade, esta é a casa do amigo dele, o Sr. Bingley. Ele ficará lá durante o noivado, para estar 
perto  de  Lizzie,"  Jane  corrigiu,  tentando  não  soar  afetada  ao  falar  do  cavalheiro  que  alugava 
Netherfield Park.

"O Sr. Darcy mora em Derbyshire, em Pemberley," Elizabeth acrescentou.
"O seu Sr. Darcy é aquele Sr. Darcy?" perguntou o Sr. Gardiner, ela assentiu com a cabeça. "Um 

homem inteligente, de fato. Meus colegas me dizem que ele tem um senso excelente de negócios. Eu 
tenho vontade de conhecê-lo há algum tempo."

"E, a alta sociedade de Londres tem se atirado sobre ele por anos," a Sra. Gardiner forneceu. "Vai ser 
bom finalmente conhecer o homem por trás de todas as fofocas", acrescentou sarcasticamente, fazendo 
com que o Sr. Darcy soasse quase como um show em um carnaval.

Veja o incrível Sr. Darcy! Bonito, rico, leal e amável! Um paradoxo ambulante! Elizabeth riu para a 
imagem que ela tinha pintado.

Entrando na casa, eles foram levados para a sala, onde Darcy e Bingley esperavam ansiosamente. 
Elizabeth quase bateu na traseira de Jane, que esta parou bruscamente ao ver o segundo dos dois.

"Sr. Bingley! Eu, ah, não sabia que você se juntaria a nós nesta noite," ela exclamou. Jane, Bingley e 
Darcy voltaram seus  olhares  confusos  para  Elizabeth,  que apenas  sorriu  maliciosamente.  Antes  de 
terem a oportunidade de questioná-la, ela moveu-se para apresentar sua tia eo tio.

Os Gardiners gostaram de Darcy imediatamente, e o cavalheiro compartilhou o sentimento. Na 
verdade,  o grupo conversou confortavelmente,  sem nunca ter  que recorrer  ao assunto Georgiana 
Darcy. Embora Jane tivesse feito o seu melhor para evitar Bingley, ele conseguiu se posicionar ao lado 
dela na mesa. Logo os dois estavam imersos em seu próprio mundo.

O Sr.  Darcy descobriu que ele  compartilhava bastante conhecidos  com os Gardiners,  e os  três 
falaram da sociedade londrina a maior parte da noite. Elizabeth encontrou-se situada entre estes dois 
diálogos confortáveis e não poderia estar mais satisfeita consigo mesma. Ela não tinha visto a irmã tão 
feliz há um bom tempo.

Virando-se para a outra conversa, ela descobriu Darcy olhando para ela. A tia e o tio estavam tendo 
um desentendimento de boa índole, ignorando o resto da mesa.

"Obrigado," murmurou Elizabeth, apontando para Jane e Bingley.
"Eu lhe asseguro, eu não posso levar o crédito por isso." O Sr. Darcy respondeu humildemente. 

"Miss Elizabeth, eu gostaria de contar a minha irmã sobre o nosso noivado pessoalmente, se você não 
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se importar."
"Você não vai ficar fora  por muito tempo, eu espero!"  A voz de Elizabeth traiu suas  emoções, 

surpreendendo os dois.
"Você pode se juntar a mim, se quiser. Eu adoraria que você conhecesse a minha irmã," ele sugeriu, 

esperançoso. Os olhos de Elizabeth se iluminaram, pensando que era uma idéia perfeita. "Eu pensei 
que Jane poderia acompanhá-la, mas eu não acho que Bingley me perdoaria por levá-la embora." 
Elizabeth riu, e os dois em questão tomaram conhecimento com a menção de seus nomes.

"O Sr. Darcy me convidou para visitar Pemberley," Elizabeth compartilhou animadamente.
"Podemos partir o mais cedo possível," o Sr. Darcy acrescentou.
"Tem certeza de Mama permitiria isso?" Jane perguntou cautelosamente, sem mencionar que ela 

também achava um pouco impróprio Elizabeth estar tão longe de casa sem um acompanhante.
"Nós poderíamos acompanhá-la, Lizzie. Certamente, sua mãe não poderia negar-lhe isso com dois 

guardiões responsáveis," o Sr. Gardiner ofereceu.
"Nós  estávamos  prestes  a  visitar  os  lagos,  mas  Peak  District  seria  uma  excelente  alternativa," 

acrescentou a Sra. Gardiner amigavelmente.
"Excelente idéia. Quando partimos?" O Sr. Darcy perguntou a Elizabeth. Ela não estava acostumada 

a ter tanta gente à sua disposição, mas gostou disso, e decidiu que eles iriam partir depois de amanhã.
Movendo-se para a sala, os gêneros forma divididos. Os homens discutiram negócios, deixando as 

mulheres para discutir todo o resto. Foi uma noite de maior sucesso, os convidados não partindo até 
bem depois do anoitecer. Os Gardiners renovaram o seu prazer de conhecer os dois cavalheiros e 
fizeram seu caminho para a carruagem. Jane e Elizabeth permaneceram em suas despedidas.

"Esta noite foi tão adorável," jorrou Bingley para Jane.
"Estou tão feliz por você ter voltado", Jane combinou com seu tom.
"Eu mal posso esperar para conhecer sua irmã, Sr. Darcy," Elizabeth disse com entusiasmo.
"E, foi um prazer conhecer sua tia e tio, são pessoas esplêndidas," o Sr. Darcy respondeu.
"Eu vou vê-lo amanhã?"
"Receio que devo ir na frente para Pemberley para  preparar para a sua visita", disse ele tristemente. 

O rosto de Elizabeth caiu em decepção. Pela segunda vez naquela noite, o Sr. Darcy se encheu de 
esperança.

"Bem,  agora  estou  ainda  mais  ansiosa  para  ver  Pemberley",  ela  argumentou.  Quando  Darcy 
finalmente entregou-a na carruagem, Elizabeth novamente notou o quão bem a mão dela se encaixava 
na dele. No momento que ela chegou a Longbourn, suas bochechas doíam do sorriso largo no rosto, 
mas ela não poderia evitá-lo. Ela sorriu como uma tola, até que ela adormeceu, mas mesmo assim ele 
não desapareceu completamente, pois ela teve alguns dos mais agradáveis sonhos. O dia depois de 
amanhã não poderia chegar cedo o bastante.

"O Sr. Bingley parecia muito saudável ontem. Nosso ar puro do campo deve ser bom para ele," 
disse  Elizabeth  fingindo  inocência,  mas  ela  tinha  estado  provocando  Jane  dessa  maneira  a  cada 
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oportunidade. "Você não acha, Jane?" Sua irmã só fez uma careta de volta para ela. "Ou, talvez fosse 
apenas a companhia que trouxe cores tão boas ao rosto dele." Para isso, Jane jogou um monte de fitas 
em Elizabeth.

"Lizzie, quantas vezes devo lhe dizer, eu não estou mais resolvida no Sr. Bingley. Somos conhecidos 
casuais, e nós conversamos na noite passada como tais." Jane não tinha convencido ninguém, "Você 
está fazendo um barulho do nada!" Quanto mais ela protestava, mais óbvio se tornava.

"Prometa-me que você não vai fugir com ele enquanto eu estiver em Derbyshire," Elizabeth sorriu 
com o rubor  de Jane.  "Quando eu voltar,  nós  poderíamos ter  um casamento duplo!"  ela  sugeriu 
jovialmente.

"Acredite, Lizzie, ele não sente nada por mim!" Antes que Elizabeth pudesse contradizê-la, Hill 
entrou na sala para anunciar que o Sr. Bingley estava lá. O choque de Jane e o nervosismo de Bingley 
fizeram o encontro dolorosamente difícil. Elizabeth logo se cansou de levar uma conversa com duas 
pessoas  incapazes  de  pensamentos  lúcidos  e  sugeriu  uma  caminhada.  A mudança  de  cenário  não 
poderia  machucar.  Bingley tinha reflexivamente concordado com tudo o que  foi  dito até  aquele 
ponto, então convencê-lo foi fácil. Elizabeth pegou um livro e os três partiram.

A luz do sol e o ar fresco pareceram dissolver a neblina que havia estar nublando-os, pois depois de 
alguns  minutos  de  silêncio  Jane  e  Bingley  começaram a  falar  ao  mesmo tempo.  Eles  finalmente 
moveram para  uma  conversa  fácil,  e  o  constrangimento  que  os  afligia  agora  havia  desaparecido. 
Elizabeth  ficou  para  trás  discretamente,  e  parou  para  ler  debaixo  de  uma  árvore,  totalmente 
despercebida.

Elizabeth olhou para as palavras na página diante dela. Depois de um momento, ela percebeu que 
não estava lendo as palavras, apenas olhando para elas. Ela estava pensando sobre Jane e Bingley, como 
eram simples os sentimentos deles. Deveria ser muito bom amar alguém e ver aquele amor olhando de 
volta para você. Ela pensou no Sr. Darcy, também.

Como pode um homem mudar tão drasticamente em tão pouco tempo? Simples, pensou Elizabeth, 
ele não mudou, eu estava errado sobre ele desde o início. Agora, se ela apenas pudesse admitir isso a 
ele. Ela se perguntou se a aparência dele tinha mudado ou se ela estava simplesmente vendo-o sob 
uma luz diferente. Quando ele sorria, ele parecia uma pessoa completamente diferente, ela se viu 
desejando que ele sorrisse mais.

Ao imaginar o sorriso dele, ela pensou em sua carranca e naquele horrível olhar no rosto dele depois 
que ela o recusou. Aquele olhar de raiva e esperanças esmagadas a assombrava. Tinha sido tão fácil para 
ela odiá-lo, ela levou uma fração de segundo para decidir como se sentia. Por que era tão difícil amá-
lo? O pensamento abalou profundamente Elizabeth. Ela o amava?

"Miss Elizabeth, pensávamos que tínhamos perdido você!" exclamou o Sr. Bingley comicamente. 
Ele parecia estar em espíritos muito melhores do que mais cedo naquele dia. Elizabeth supôs que era a 
companhia e não o ar puro do campo.

"Oh, eu decidir tomar um descanso,"  disse ela, levantando uma sobrancelha para sua irmã, que 
corou profusamente. O trio voltou para a casa, e o Sr. Bingley estava logo em seu caminho, mas não 
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antes de convidar a família para jantar com ele no dia seguinte. Jane estava em uma névoa de sonho 
pelo resto do dia.

"Há quanto tempo você conhece o Sr. Bingley?" A Sra. Gardiner perguntou a Jane. Ela estava 
olhando pela janela, para o cavalheiro que partia e não registrando a pergunta de sua tia.

"Nós o conhecemos na mesma noite que conhecemos o Sr. Darcy," Elizabeth forneceu no silêncio 
de  Jane.  As  duas  compartilharam  um  sorriso  sobre  distração  de  Jane.  Seu  diálogo  agradável  foi 
interrompido pelo choro de Kitty da sala de jantar. Elas não ficaram confusas por muito tempo, Lydia 
entrou dançando na sala um momento depois.

"Oh ver meu Wickham de novo! Meu coração teria quebrado em ficarmos separados por mais um 
mês!"  Lydia  jorrou.  Kitty  estava  em  um humor  muito  diferente.  A  Sra.  Gardiner  estava  menos 
familiarizada com teatralidade das moças e questionou as lágrimas de Kitty.

"Lydia recebeu uma carta da Sra. Forster, ela quer que ela a visite em Brighton!" A Sra. Gardiner 
agora juntou-se a Jane e Elizabeth em sua indiferença em relação a histeria de Kitty. "Por que ela não 
convidou nós duas?. Deve ser eu, se alguém, eu sou dois anos mais velha!" Kitty gritou com raiva.

"Eu sou muito melhor companhia," respondeu Lydia, fingindo simpatia. Kitty saiu da sala, com 
Lydia logo atrás.

"Não há nenhuma maneira possível disso ter um final feliz ... para qualquer uma de nós,", afirmou 
Elizabeth. Ela  foi  imediatamente para  sua mãe, tentando argumentar  com uma mulher irracional. 
"Você não pode permitir isso! Ela vai fazer um tola de si mesma e de nossa família!"

"Oh, Lizzie, você já conseguiu um bom marido," disse a Sra. Bennet despreocupadamente, sem 
perceber o tom de sua filha.

"Mama,  este  não é  o ponto!  Lydia  não tem bom senso,  se  alguém não impedi-la....  Pode ser 
perigoso!" Elizabeth implorou.

"Ela vai estar com os Forsters, ela não pode entrar em qualquer dificuldade real."
"Ela vai fazer o seu melhor para que isso aconteça!" Elizabeth respondeu, mas sua mãe tinha movido 

para outros assuntos.
"Lizzie, devemos convidar os Townsend para o seu casamento? A Sra. Townsend é agradável o 

suficiente, mas o marido é um homem azedo, e o Sr. Bennet era o único que podia tolerá-lo," ela 
falou. Elizabeth ficou maravilhada com as prioridades ridículas de sua mãe, e saiu, na esperança de 
forçar a sua irmã à maturidade antes que fosse tarde demais.

Lydia foi uma parede de tijolos, como esperado, e Elizabeth só conseguiu dizer poucas palavras 
entre 'meu Wickam' isso, 'Brighton' aquilo. As poucas palavras que conseguiu foram ignoradas e Lydia 
foi tão irracional como sempre.

Após a excitação do dia e frustrações, Elizabeth estava exausta. Ela estava ansiosa pela viagem mais 
do  que  nunca.  Ela  dormiu  com facilidade  naquela  noite,  e  acordou  cedo  no  dia  seguinte.  Eles 
partiriam depois do pequeno almoço, então Elizabeth se ocupou preparando-se para a viagem.

"Tente fazer Lydia ver a razão antes que ela parta," Elizabeth implorou para Jane, enquanto dizia 
adeus.
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"Eu duvido que ela vai ouvir uma palavra que eu digo", respondeu Jane derrotada.
"Eu sei,  mas  temos que  tentar."  Elizabeth abraçou a  irmã e subiu  na carruagem. A viagem foi 

tranqüila e levou a maior parte do dia. Estava quase escuro quando eles chegaram em Pemberley. O 
Sr. Darcy cumprimentou-os avidamente, mas ainda mantendo a sua formalidade. Ele rapidamente 
levou-os a seus quartos para refrescarem-se antes do jantar.

"O Sr. Darcy pareceu nervoso para você?" perguntou a Sra. Gardiner quando eles desceram para a 
sala onde o senhor estava esperando.

"Ele parecia um pouco tenso," ponderou o Sr. Gardiner. Antes que eles pudessem discutir o assunto 
mais  longe,  chegaram  ao  grupo.  Os  Gardiners  entraram  primeiro  na  sala  e  foram  apresentados 
diretamente. Miss Darcy os cumprimentou educadamente, mas muito timidamente. Elizabeth viu que 
ela era clara e loira enquanto o Sr. Darcy era moreno, o contraste foi ampliado porque ela estava tão 
perto de seu irmão.

"Miss  Darcy,  é  bom finalmente  conhecê-la.  Pela  forma  como o  seu  irmão  falou  de  você,  eu 
esperava uma menina,  mas você está  muito crescida."  A menina corou com isso,  mas sorriu com 
orgulho.

"E, meu irmão tem falado tanto de você," ela começou a responder, mas o Sr. Darcy cortou.
"Deveríamos estar indo para a sala de jantar, eu acho," ele disse rapidamente. Elizabeth não pôde 

deixar de rir, o que chocou Georgiana, que nunca tinha ouvido ninguém rir às custas de seu irmão. O 
Sr. Darcy só corou um pouco, e lutou contra um sorriso, assim chocando sua irmã ainda mais. Vendo 
essa interação, ela sinceramente aprovou o casamento.

As duas jovens se deram bem imediatamente, conversando com facilidade durante todo o jantar. O 
Sr. Darcy estava feliz em ver sua irmã se comportar tão socialmente, e ficou aliviado ao ver que ela 
aceitou Elizabeth. A opinião dela era uma das únicas que poderia mudar a sua própria.

"Miss Elizabeth," Georgiana começou, indecisa olhando para seu irmão, que acenou com a cabeça 
tranquilizadoramente.  "Será  que você e a Sra.  Gardiner gostariam de ir a  um piquenique comigo 
amanhã?"

"Acho que essa é uma idéia excelente", disse Elizabeth, voltando-se para a tia.
"Sim, mal posso esperar para ver Pemberley à luz do dia," afirmou a Sra. Gardiner.
"Parece que as mulheres não têm nenhuma necessidade para nós, Sr. Darcy. Eu, por exemplo, estou 

de coração partido," o Sr. Gardiner observou agradavelmente.
"Eu espero que não fique muito desanimado de ir pescar durante a ausência delas amanhã," disse 

Darcy.
"Se eu devo," o cavalheiro respondeu sarcasticamente.
Com os planos definidos para o dia seguinte, o grupo retirou-se cedo. Os viajantes estavam exaustos 

e os Darcy estavam tão aliviados que a reunião tinha ido tão bem, que eles dormiaram muito bem 
também.

Os grupos separados partiram no final da manhã, as senhoras tomando uma carruagem aberta, os 
cavalheiros  a  cavalo.  Georgiana  ainda  estava  atormentada  com apreensão,  mas  estava  obviamente 
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tentando quebrar o hábito. A Sra. Gardiner e Elizabeth viram seus esforços, e a ajudavam sempre que 
podiam.

O dia estava ensolarado e quente, mostrando os campos de Pemberley em seu melhor. Após uma 
pequena turnê, elas pararam em um pequeno bosque para comer.

"Este lugar é tão bonito! Georgiana, você tem crescido em um conto de fadas," disse Elizabeth, 
admirando a paisagem.

"Esta será a sua casa em um curto espaço de tempo, Lizzie," A Sra. Gardiner observou.
"É um pensamento estranho, com certeza. Mas, depois de ver este lugar, não posso sonhar de viver 

em qualquer outro lugar."
"Eu espero que você seja feliz aqui, com meu irmão," disse Georgiana, parecendo muito mais jovem 

do que seus dezesseis anos. "Ele passou tanto tempo se preocupando comigo," ela olhou incisivamente 
para Elizabeth, certificando-se que ela entendeu o seu significado. "Ele merece ter alguém que se 
preocupe com ele."

"Vou fazer o meu melhor", Elizabeth prometeu.
"E, eu estou tão animada para ter uma irmã," a menina disse, assumindo um tom mais leve.
"Eu não tenho certeza se você sabe o que a espera," a Sra. Gardiner comentou. "Você não está 

ganhando  uma  irmã,  mas  você  vai  ter  cinco."  Os  olhos  de  Georgiana  se  arregalaram de  prazer. 
Elizabeth passou o resto da tarde respondendo perguntas sobre sua família grande.

"Esta viagem é o primeiro momento de paz que tive em anos!" Elizabeth disse, queixando-se de sua 
casa barulhenta.

"O único ruído em Pemberley sou eu tocando piano ou cantando. É por isso que passo tanto tempo 
praticando, caso contrário, o silêncio seria insuportável." Georgiana estava agora falando livremente, 
totalmente  abraçando  Elizabeth  como  membro  da  família,  e  desfrutando  da  sagacidade  da  Sra. 
Gardiner também. O grupo voltou em espíritos excepcionais, e mal notaram o Sr. Darcy esperando 
por elas no corredor.

O  Sr.  Gardiner  tinha  ido  para  seu  quarto  para  descansar,  e  a  Sra.  Gardiner  se  juntou  a  ele 
imediatamente, fingindo não perceber as feições sombrias do Sr. Darcy. Georgiana reconheceu aquele 
olhar e rapidamente fugiu, deixando Elizabeth por conta própria. A pessoa que ficou, embora menos 
familiarizada com os maneirismos de Darcy, tentou ler suas feições. Se ela fosse forçada a adivinhar, ela 
diria que ele estava preso entre a indecisão e arrependimento por uma decisão que ele já havia tomado. 
Sob estes dois era o seu mal-estar padrão, que Elizabeth tinha vindo a se afeiçoar  durante seu tempo 
juntos.

Ele precisava desesperadamente falar com ela, e ele não estava feliz com o tópico, mas ainda se 
sentia  obrigado a discuti-lo.  Eles  foram para  a biblioteca,  Darcy fechando a  porta  atrás  dele  com 
segurança.

"Miss Elizabeth, eu tenho algo para você", disse ele, finalmente, apontando para a mesa perto da 
janela. Ela estava tão preocupada com o comportamento dele que ela não notou as enormes estantes 
que a cercavam. Movendo-se lentamente em direção a mesa, ela viu que havia um documento  que 
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parecia muito oficial colocado lá.
"Eu não acho que entendo," disse Elizabeth lendo cuidadosamente o documento. "Isso é…"
"A escritura de sua casa," ele declarou simplesmente.
"Está…"
"Em seu nome? Sim." Ele não estava dando-lhe pista alguma.
"Mas por quê?" perguntou ela. Darcy estava tendo dificuldade em começar, mas Elizabeth não iria 

apressá-lo.
"A casa é sua, para sempre, e ninguém pode tirar isso de você."
"Mas, as mulheres não podem possuir propriedades, como isso é possível?" ela perguntou segurando 

os papéis.
"Você não precisa se preocupar com as formalidades legais. A casa é sua." Elizabeth ficou surpresa, 

para dizer o mínimo. "Eu mantive minha palavra, mas eu não podia forçá-la a infelicidade, apenas para 
meu orgulho." Ele andava furiosamente de um lado para o outro agora, e não ouviu Elizabeth falar.

"Eu sei que isto pode soar estranho, mas eu não me importo com aquela casa ou esta aqui, eu quero 
casar com você." Foi difícil para ela dizer, e quando ele não respondeu, ela começou a ficar frustrada. 
Elizabeth caminhou deliberadamente no caminho dele. Na sua angústia ele praticamente bateu contra 
ela. "Você está me ouvindo? Eu quero casar com você!" Ela estava perto de gritar e  finalmente ele 
ouviu. "Eu te amo," ela acrescentou silenciosamente.

"Bem, então," ele estava tão tenso como sempre. "Essa discussão foi bastante desnecessária... Você 
deve estar cansada do piquenique, eu vou deixar você descansar antes do jantar." Com isso, ele virou 
as costas e seguiu para a porta.

"Sr. Darcy!" Elizabeth exclamou antes que ele tivesse a chance de escapar. "Isso é tudo que você tem 
a dizer?" Ele se virou na direção dela quando ela chegou até ele. Enquanto ela tinha a intenção de 
continuar seu discurso, antes que ela pudesse falar os lábios dele cobriram os dela.

Toda a tensão e as emoções que tinham crescido foram transferidas para o beijo,  e eles não se 
afastaram até que estavam sem fôlego. Darcy segurou Elizabeth firmemente, a cabeça dela apoiada  em 
seu  ombro,  seu  hálito  fazendo  cócegas  no  pescoço.  Nenhum deles  sabia  por  quanto  tempo eles 
ficaram assim, apenas que teriam permanecido se o pianoforte de Georgiana não tivesse quebrado o 
encanto.

"Eu  provavelmente  deveria  descansar  antes  do  jantar,"  Elizabeth  repetiu  as  palavras  de  Darcy 
combinando o tom ansioso, e ele caminhou com ela até o corredor. Ela rapidamente se separou dele, 
temendo que se ela estivesse muito perto, ela não seria capaz de controlar-se.

"Lizzie," a voz de Darcy a parou mais uma vez. Ela se virou para ele com expectativa, e quando ele 
balançou a cabeça em outra direção do corredor, ela percebeu seu erro. Ela estava indo na direção 
oposta de seu quarto. Ela rapidamente se corrigiu e passou apressadamente pelo Sr. Darcy, obrigando-
se a não desmaiar sobre o quão bonito 'Lizzie' soava vindo de seus lábios. Ela agradeceu a Deus que ela 
foi capaz de encontrar o quarto dela, e se derreteu em cima da cama assim que a porta fechou.

Tão logo ela recobrou os sentidos, ela começou a escrever para Jane da revelação recente. Após se 
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mover para sua escrivaninha, ela encontrou uma carta esperando por ela. A escrita era Jane, mas ela era 
desleixada com pressa, fazendo com que o coração de Elizabeth se enchesse de pavor. Ela sentou-se 
pesadamente, e infelizmente abriu a carta que ela sabia que iria ter notícias sombrias.

Elizabeth desejava se agarrar a felicidade que a encheu um momento atrás, mas ela logo viu a mesma 
caligrafia apressada no interior que tinha saudado-a do lado de fora da carta e seu sangue gelou. Esta 
notícia era grave, de fato. 

Fim da parte I
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