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Parte II

Os medos de Elizabeth tinham se realizado. Lydia havia arruinado a si e sua família, 
embora ela não parecia estar preocupada com qualquer um deles. Elizabeth andou de um 
lado  para  o  outro  em seu  quarto,  sentindo-se  totalmente  inútil.  Ela  não  percebeu  as 
lágrimas que caíam de seus olhos quando saiu correndo à procura de sua tia e tio. Antes 
que ela os encontrasse, Georgiana cruzou seu caminho. Elizabeth estava se movendo em 
uma velocidades frenética, e apesar de Georgiana ser ligeiramente mais alta, ela teve que 
se esforçar para acompanhá-la.

"Miss Elizabeth, o que está errado? Você se machucou?"
"Eu tenho que encontrar meu tio," Elizabeth disse entre soluços.
"Por quê? O que aconteceu?"
"Minha irmã, Lydia ..." foi tudo que ela conseguiu, antes de perder seu último fragmento 

de compostura.
"Sua irmã mais nova! O que aconteceu com ela?" Georgiana agarrou as mãos tremulas 

de Elizabeth forçando-a a parar.
"Ela fugiu... com o Sr. Wickham!" A mulher mais jovem deixou cair as mãos em estado 

de choque, os olhos arregalados. Elizabeth lamentou sua franqueza, e Georgiana se virou e 
correu. Apesar de considerar segui-la, ela logo voltou ao seu curso original de ação. Ela 
finalmente encontrou-os na sala ao sul tomando chá. Eles viram seu sofrimento e foram ao 
seu  lado  num  instante.  Ela  empurrou  a  carta  nas  mãos  de  seu  tio  enquanto  sua  tia 
envolveu-a em um abraço.

"Eu devo ir a Londres imediatamente!" O Sr. Gardiner afirmou, partindo abruptamente 
na direção dos estábulos. A Sra. Gardiner fez o seu melhor para acalmar Elizabeth, mas ela 
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não podia verdadeiramente tranqüilizá-la de nada.
"Como Lydia pôde fazer isso?" Elizabeth disse, finalmente, se afastando de sua tia.
"Ela é jovem, e ela acha que está apaixonada," a Sra. Gardiner respondeu simplesmente.
"De toda a milícia, ela fugiu com Wickham," ela disse seu nome com desgosto. "Qualquer 

soldado  e eu teria lhe dado os parabéns." Elizabeth riu em desespero. Um momento depois, 
Georgiana irrompeu na sala praticamente arrastando seu irmão pelo braço.

"Georgie, diga a Sra. Reynolds embalar as coisas deles imediatamente," disse o Sr. Darcy 
com calma, e a menina desapareceu rapidamente.

"Meu  marido  já  foi  ao  estábulo  para  preparar  nossa  carruagem,"  a  Sra.  Gardiner 
forneceu.

"Sim, eu falei com ele. Vou para Londres com ele, a senhora e Elizabeth vão tomar minha 
carruagem de volta para Longbourn." Elizabeth começou a respirar mais fácil só de ouvir a 
garantia em sua voz.

"Eu deveria ir ajudar a fazer as malas," a Sra. Gardiner disse, rapidamente deixando os 
dois sozinhos.

"Darcy, isso é um completo desastre!" Elizabeth disse. Ele fechou o espaço entre eles e a 
puxou para mais perto.

"Eu vou cuidar disso." Elizabeth se perguntou como ele parecia tão seguro, mas queria 
muito  acreditar  nele.  Antes  que  eles  pudessem  desfrutar  deste  momento,  ambos 
perceberam a urgência da situação.

Do lado de fora os Gardiners estavam se despedindo, enquanto Georgiana chorava em 
silêncio. Darcy beijou a testa de Elizabeth antes relutantemente liberar a mão dela.  Ele 
então virou-se para sua irmã, que pulou em seus braços.

"Tenha cuidado", a menina disse severamente. Após sinceramente prometer que ele teria, 
Darcy subiu na carruagem depois do Sr. Gardiner.

"Meu  irmão  nunca  quebrou  uma  promessa  para  mim,"  declarou  Georgiana  soando 
estranhamente distante.

"E, tenho certeza que ele nunca irá," disse a Sra. Gardiner.
"Só  espero  que  Wickham  aceite  o  dinheiro,"  a  mulher  mais  jovem  disse 

melancolicamente, surpreendendo as duas mulheres mais velhas. Vendo a confusão delas, 
ela esclareceu. "Meu irmão irá certamente oferecer dinheiro a ele, mas se ele não aceitar, 
ele será forçado a lutar com ele."

"Tenho ouvido que ele  joga,  eu tenho certeza  que o dinheiro  é  tudo o  que ele  está 
procurando," Elizabeth raciocinou.

"Sim, mas Wickham faria qualquer coisa para ofender meu irmão, e ele não luta de 
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forma justa."
A carruagem das senhoras estava pronta e à espera, quando Georgiana virou-se para 

Elizabeth, ela parecia muito mais velha do que dezesseis anos. "Você deve se apressar, sua 
mãe deve estar arrasada. Vá," disse ela com firmeza antes que Elizabeth pudesse protestar. 
As  duas  mulheres  viajaram  em  relativo  silêncio,  ambas  tomadas  por  pensamentos 
perturbadores.  Ao chegar em Longbourn, Elizabeth abandonou a Sra. Gardiner por sua 
mãe, deixando a outra mulher para continuar em sua jornada.

Georgiana tinha razão, a Sra. Bennet estava devastada. Seus olhos estavam vermelhos e 
inchados com os restos de lágrimas, e sua voz era rouca.

"Se algum dia eu ver a Sra. Forster, vou arrancar os cabelos dela!" ela proclamou.
"Mamãe, não é culpa dela. Todos nós temos tentamos e falhamos com Lydia," Jane disse 

com tristeza.
"Então, a culpa está comigo! Eu gerei essa criança malévola!" ela disse, esperando por 

elas para contradizê-la, o que elas fizeram. "Eu sou apenas grata que seu pai não está aqui 
para ver isso."

"Ela tinha planejado isso desde que a milícia partiu," Kitty entrou no quarto com um 
punhado de cartas, nenhuma das quais era da Sra. Forster.

As mulheres ficaram chocadas. Elas sabiam que Lydia era insensível e insensata, mas ela 
nunca tinha sido tão imoral antes.  A Sra. Bennet apenas lamentou mais alto,  com Jane 
tentando confortá-la. Kitty agiu duas vezes mais irritada e chateada como todos as outras 
para esconder o fato de que ela ainda estava com ciúmes das aventuras de sua irmã mais 
nova. Mary, que tinha perdido todo o respeito por suas irmãs mais novas há muito tempo, 
não ficou surpresa, e segurou a cabeça erguida. Ela pode não ser a mais bonita ou mais 
inteligente, mas pelo menos ela não tinha trazido vergonha para sua família inteira.

Elizabeth estava alheia a tudo isso, ela não conseguia esquecer as palavras de Georgiana. 
Os olhos da jovem tinham sido tão distantes,  "ele  não luta de forma justa."  Não havia 
emoção  por  trás  de  suas  palavras,  apenas  a  verdade.  Outro  pensamento  ocorreu  a 
Elizabeth agora: Se Wickham, Deus me perdoe, ferir Darcy, será minha culpa. Ele estava  
certo em querer evitar-me, e minha família horrível. Vou ter indiretamente tirado o irmão  
de Georgiana dela.

O pensamento a dominou, de repente ela não conseguia respirar. Ela caiu na cadeira 
mais próxima  e lá permaneceu durante o resto do dia. Três dias se passaram, como tal, 
com nenhuma palavra de Londres, mesmo Jane estava começando a perder a esperança. 
Era cedo no quarto dia, quando a carta chegou.

A carta infantil de Lydia disse à família que ela estaria retornando à noite, e ela estava 

Sob Uma Luz Diferente – by Ready Freddy – Tradução: Samanta Fernandes



em  perfeita  saúde.  Não  foi  até  o  final,  quando  Jane  leu  Lydia  Wickham,  que  elas 
compreenderam totalmente.

"Antes  que  eu  esqueça,  o  meu  marido  estará  me  acompanhando,"  escreveu  ela 
inteligentemente sob sua assinatura.

A  Sra.  Bennet  gritou  com entusiasmo  e  foi  colocar  seu  melhor  vestido.  Suas  filhas 
tiveram  uma  reação  muito  diferente.  Jane  e  Mary  desmoronaram  em  perplexidade, 
enquanto Kitty fugiu escondendo as lágrimas em seus olhos. Elizabeth pegou a carta, com 
necessidade de lê-la sozinha. Não havia menção do Sr. Darcy, e ela não tinha certeza se 
era para o bem ou não.

A casa estava em pânico preparando para o retorno triunfante de Lydia. Kitty e Mary 
aborrecidamente poliram  a prata boa, enquanto Jane e Elizabeth colocavam a mesa. A Sra. 
Bennet  nunca  ficou  fora  da  cozinha  por  mais  de  alguns  minutos.  Ela  não  estava 
cozinhando, ela estava olhando sobre o ombro de sua cozinheira e geralmente falando 
sobre cada aspecto da refeição.

O sol poente tinha tornado o céu  rosa pela hora que a carruagem chegou. Lydia estava 
no chão antes das rodas chegarem a parar. Ela combinou os gritinhos felizes de sua mãe, e 
pulou em seus braços. Wickham parecia entediado e não fez nada para esconder isso. Ele 
curvou-se corretamente,  mas  rolou os  olhos  dramaticamente.  Elizabeth lutou contra  o 
impulso de chutá-lo nas canelas.

O grupo moveu-se para a sala de estar sem um sopro de silêncio de Lydia. Elizabeth não 
tinha planejado isso, mas antes que Wickham pudesse segui-las, ela empurrou-o para o 
escritório do Sr. Bennet.

"Quanto ele te pagou?" ela perguntou sem rodeios, fechando a porta atrás dela.
"Eu sempre pensei que o dinheiro não pode comprar felicidade," Wickham respondeu 

agradavelmente.
"O que Darcy te ofereceu?" ela não tinha nenhum amabilidade em sua voz.
"Oh, sim, eu ouvi falar de seu noivado. Vocês tem os meus melhores votos", disse ele, um 

sorriso sarcástico nos lábios.
"Ele te desafiou?"perguntou ela, apertando sua mandíbula.
"Como você cruzou o caminho dele?" Ele questionou como se ela não tivesse dito nada.
"Você lutou com ele?" ela estava rapidamente perdendo a compostura.
"Suponho que o céu uniu vocês," ele zombou.
"Responda-me!" ela praticamente implorou.
"Tão exigente," ele repreendeu sarcasticamente. "Você já soa como uma Darcy."
"Não tenho nenhum problema de fazer minha irmã viúva," Elizabeth disse gravemente. 
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"O  que  aconteceu  em  Londres?"  Lágrimas  estavam  enchendo  seus  olhos,  mas  sua 
mandíbula estava definida e os ombros em linha reta.

"Lizzie, me dói ver você assim," ele fingiu preocupação. "Você está se tornando tão fria 
quanto o próprio velho Darcy." Ela estava pronta para ameaçar sua vida mais uma vez, 
mas Lydia entrou na sala antes que ela tivesse a chance.

"Aí está você! Não podemos jantar sem o convidado de honra!" ela gritou. O sorriso 
presunçoso de Wickham desbotou quando sua esposa tomou seu braço e o arrastou para 
fora. Elizabeth sorriu para sua infelicidade, mas apenas por um momento.

Frio? O que ele quis dizer com frio? Frio em tom e atitude? Ou, literalmente, frio, como  
na temperatura física? Como frio na sepultura? 

Elizabeth estava pálida durante todo o jantar e disse muito pouco. Jane observou seu 
desconforto e insistiu que ela se retirasse mais cedo. Elizabeth não tinha argumentos com a 
idéia, e não querendo passar outro momento na companhia de um dos Wickhams, ela foi 
direto para a cama.

Ela não conseguiu dormir, mas só pensou em Darcy. Lembrou-se do rosto dele após seu 
beijo.  Em tal  proximidade  seu  rosto  foi  distorcido,  mas  seus  olhos  eram claros  e  não 
continham nenhuma arrogância, nenhum desprezo ou presunção. Apenas amor, um amor 
sincero e seguro. A sensação encheu-a de calor, mas ela estremeceu ao pensar que ela 
poderia  nunca vê-lo novamente.

Não, ela pensou, eu me recuso a desistir agora. Wickham não tem um osso honesto em  
seu corpo, ele estava certamente mentindo agora. Elizabeth lembrou-se da força que ela 
sentiu quando Darcy a abraçou forte, Wickham não poderia ter vencido ele.

Embora ela tivesse adormecido, seu sono foi inquieto. Ela disse a si mesma que ele estava 
com a saúde boa, mas ela não iria respirar facilmente até que ela o visse com seus próprios 
olhos. Na manhã seguinte, ela encurralou Lydia em sua primeira oportunidade.

"Você viu o Sr. Darcy enquanto estava em Londres?" Ela tentou soar indiferente.
"Quem te disse?" disse ela corando.
"O que você quer dizer?" Elizabeth exigiu, desistindo totalmente da indiferença.
"Era para ser um segredo! Eu nunca mantive um segredo por tanto tempo na minha 

vida, e agora você estragou!" O tom histérico de Lydia estava começando a ficar igual ao de 
sua mãe.

"Que segredo?" Elizabeth balançou os ombros de sua irmã para chamar a atenção dela.
"O Sr. Darcy," ela começou, apreciando a atenção de sua irmã, "arranjou o casamento." O 
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alívio tomou conta de Elizabeth e Lydia continuou sem perceber.  "Ele  foi  o primeiro a 
encontrar-nos, foi tão embaraçoso." Elizabeth achou mais chocante que Lydia era capaz de 
sentir  vergonha,  mas não interrompeu.  Sua irmã divagou,  reclamando de sua falta de 
entretenimento  em  Londres  e  os  modos  desagradáveis  de  sua  tia.  Elizabeth  teria 
repreendido ela, mas estava muito grata que os dois homens não haviam feito um duelo 
para falar. "Darcy poderia ter tido que me levar ao altar se o nosso tio não tivesse voltado a 
tempo. Eu não teria me importado, Wickham usava casaco azul, e eu não percebi nada 
senão ele naquele dia."

Elizabeth  estava  logo  cheia  do  assunto  de  Wickham e  ficou  satisfeita  quando  o  Sr. 
Bingley  chegou proporcionando  uma distração  extra  para  a  família.  Ela  saiu  sem ser 
observada e passou a maior parte do dia sob sua árvore favorita.

Retornando no final da tarde, Elizabeth encontrou a casa em alvoroço. Jane correu para 
ela,  abraçando-a  com  firmeza.  Vendo  a  expressão  feliz  de  Bingley,  toda  a  confusão 
desapareceu. Elizabeth se regozijou em sua felicidade durante todo o jantar, ignorando 
totalmente Wickham. Jane e Bingley estavam em um mundo próprio, nunca se afastando 
mais  do  que  poucos  metros  um  do  outro  toda  a  noite.  Lydia,  ficando  agitada  pelo 
deslocamento da atenção do dia, fez o seu melhor para comandar os holofotes de volta 
para si mesma. O espetáculo feito pela Sra. Wickham deixou Elizabeth doente, e a imagem 
de devoção pintada por Jane e Bingley fez seu coração ansiar por Darcy.

O resto da noite passou tão agradavelmente como seria de esperar, com a tagarelice 
contínua de Lydia e os gemidos constantes da Sra. Bennet sobre a perda de uma filha. 
Elizabeth olhou para rosto sorridente de Jane mais  do que uma vez para recuperar a 
compostura.

Os Wickhams estariam partindo depois do almoço para o norte. A Sra. Bennet parecia 
ser a única verdadeiramente triste de vê-los ir, mas todo mundo prometeu escrever.

"Minhas  irmãs  noivas  devem  ter  tantas  perguntas  sobre  o  casamento,  vou  tentar 
responder suas perguntas, mas não posso prometer. As mulheres casadas não têm tanto 
tempo para tais frivolidades." Jane respondeu educadamente enquanto Elizabeth revirou os 
olhos para os comentários delirantes de Lydia.

Eles acenaram para a carruagem com uma grande mistura de emoções. Mary estava 
feliz com a paz e tranquilidade, enquanto Kitty encontrou o silêncio sufocante. Jane temia 
pela infelicidade de sua irmã, e Elizabeth não tinha dúvidas de que o casamento estava 
condenado.  A Sra.  Bennet  lutava  entre  orgulho e  solidão,  mas  logo  foi  distraída pelos 
planos de casamento de sua filhas mais velhas.

As emoções  das  últimas semanas tinham esgotado toda a  família,  e  foi  na calmaria 

Sob Uma Luz Diferente – by Ready Freddy – Tradução: Samanta Fernandes



depois da partida de Lydia que Lady Catherine chegou. Kitty, Jane e a Sra. Bennet estavam 
na cidade, quando a extravagante carruagem reduziu para parar em Longbourn. Elizabeth 
e Mary estavam partilhando um momento fraterno e não estavam cientes de sua visita.

"Você será a única ocupante sensata desta casa em breve, o que é um fardo e tanto." 
Elizabeth estava apenas parcialmente brincando.

"Receio  que  na  maioria  das  discussões  eu  vou  ser  anulada"  Mary  preguiçosamente 
brincava com melodias antigas em seu pianoforte. "Isto é, até eu desistir por completo."

"Você está convidada a visitar-me sempre que você sentir que a sua determinação está 
desaparecendo."

"Oh não, Kitty não vai me deixar. Ela está determinada a ser a próxima casada e ela não 
pode me dar alguma vantagem", disse Mary carinhosamente. Elizabeth riu do raciocínio de 
sua irmã, sabendo que era a mais pura verdade, não importa quão tola ela soava.  Ela 
esperava que Mary tivesse a oportunidade de florescer com três a menos para monopolizar 
as atenções. Antes que Elizabeth pudesse comunicar isso, a Sra. Hill entrou para informar 
Elizabeth que uma Lady Catherine de Bourgh estava na sala esperando por ela.

"O  que  ela  quer?"  Elizabeth  perguntou  a  si  mesma  em  voz  alta,  enquanto 
silenciosamente desejava que Darcy estivesse ao seu lado.

"Parabenizá-la, suponho," Mary respondeu inocentemente.
Elizabeth  desacelerou  seu  ritmo  deliberadamente,  se  fortificando  contra  os  olhares 

severos e observações que ela tinha certeza de receber. Embora Elizabeth tivesse usado seu 
tom  mais  gentil,  Lady  Catherine  apenas  balançou  a  cabeça  ligeiramente  para  sua 
saudação. Ela,  então, recusou qualquer refresco,  e declarou com firmeza que a família 
Collins estava em excelente saúde. Além disso,  Elizabeth estava em uma perda para os 
tópicos.

"Como está sua filha, Lady Catherine?" Ela perguntou.
"Não muito bem," afirmou friamente. "Como ela pode estar depois de ouvir tais boatos 

escandalosos sobre seu futuro marido."
"Oh, isso é inquietante," Elizabeth disse em preocupação debochada. "Que rumores são 

esses?”
"Você certamente é a origem destas falsidades, não finja ser ignorante," Lady Catherine 

estava agora incapaz de conter sua raiva em uma posição sentada.
"Eu lhe asseguro,  eu não ouvi  rumor algum,"  respondeu ela,  seu tom calmo apenas 

enfurecendo mais Lady Catherine.
"Foi-me dito que em breve você seria unida com o meu sobrinho," ela virou seu olhar 

frio sobre Elizabeth para avaliar sua reação. Ela encontrou o brilho altivo com um olhar de 
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inocência satisfeita. "Eu sei que isso é impossível, mas eu não ofenderia Darcy sugerindo-
o."

"Se estava tão certa de que é impossível, o que a senhora espera realizar ao vir aqui?"
"Eu vim para ouvi-la contradizer!" Ela estava gritando agora e Elizabeth estava perdendo 

a paciência.
"Dói-me desapontá-la, mas não posso fazer tal coisa." Ela orou para que sua voz não iria 

vacilar, se recusando a mostrar o menor desconforto na presença dessa mulher. "Existe 
alguma coisa que eu possa oferecer-lhe?"

"Você vai acabar esse noivado de uma vez! O Sr. Darcy está prometido em casamento a 
minha filha!”

"Noivo de duas mulheres? Esta é uma acusação muito escandalosa. Tem certeza de que 
quer que sua filha seja  conectada com um cavalheiro questionável?" Lady Catherine ficou 
surpresa com tal audácia, e não podia falar. "Se isso for verdade, eu poderia reconsiderar 
meus próprios planos com o Sr. Darcy."

"O casamento foi arranjado na infância pela mãe dele e eu. Mesmo você não se atreveria 
a interferir nisso!" Ela declarou como verdade, mas sua voz estava com medo.

"Se Darcy decidiu renunciar os desejos de sua mãe, isso é escolha dele. Não há nada para 
me impedir de aceitá-lo." Como poderia esta mulher pedir-lhe para romper seu noivado? 
A diversão de Elizabeth com a aflição Lady Catherine estava se tornando raiva.

"Honra e decoro a proíbem! A família dele nunca vai reconhecer você. Eu, por exemplo, 
não vou me rebaixar para falar  seu nome,  se  você continuar com essa  desgraça!"  Ela 
andava com raiva, com o rosto tingido de um vermelho profundo.

"Como a esposa do Sr.  Darcy, com as muitas fontes de felicidade que vêm com essa 
posição, eu duvido que sua desaprovação iria me torturar," Elizabeth sabia que seu tom era 
além de rude, mas não estava prestes a ajustá-lo.

"Então, a riqueza é o seu objetivo!"
"Sim, porque o Sr. Darcy não é nada mais do que uma fortuna para mim," Elizabeth 

respondeu sem vida.
"Bem, então você deve deseja melhorar sua posição social," Lady Catherine disse irritada.
"Ora, ora, de filha de um cavalheiro para a esposa de um cavalheiro, esse é um salto, não 

é ?" Elizabeth levantou e encontrou o olhar da senhora diretamente. "Isso pode chocá-la, 
mas eu não quero nenhuma dessas coisas. Eu me casaria com o Sr. Darcy se ele fosse um 
cavador de covas, o filho de um criador de porcos." Elizabeth tinha finalmente silenciado-a 
e ela não iria desperdiçar o seu momento. "Nosso casamento não vai ter nada a ver com 
linhas de família ou a aliança de fortunas, é por isso que a senhora não entende." Ela estava 
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fechando o espaço entre  elas agora.  Lady Catherine estava claramente  afetada,  mas se 
recusou  a  ceder.  "Eu  amo  ele.  Nenhum  argumento  que  você  poderia  sonhar,  jamais 
poderia mudar isso!" As duas mulheres estavam olho a olho, e poderiam ter permanecido 
assim se o cavalheiro na porta não tivesse limpado a garganta.

Mary era a mais discreta de suas irmãs, mas mesmo ela não podia ignorar a comoção na 
sala de estar. Ela desceu para investigar, mas não ousou entrar. Quando o Sr. Darcy bateu 
na porta, ela mesma atendeu e sem explicação o levou para a sala onde sua tia e futura 
esposa foram discutindo.

Com uma sílaba, o Sr. Darcy compreendeu a situação perfeitamente. Ele calmamente 
agradceu Mary, lamentando tê-la agrupado com sua mãe e irmãs mais novas. Ele esperou 
lá na porta, até que parecia que as senhoras poderiam realmente agredir uma a outra, 
então limpou a garganta.

"Darcy, você deve corrigir esta menina! Ela está espalhando mentiras cruéis sobre você!" 
Lady Catherine estava perto de lágrimas histéricas.

"Receio que é a senhora quem está errada, tia Catherine," Darcy disse calmamente, mas 
com firmeza.

"Você fez uma promessa a Anne!"
"A única promessa que eu fiz é a Miss Bennet." Darcy tentou fazer-se claro, mantendo o 

seu  temperamento  sob  controle.  "E,  mesmo  que  não  fosse  o  caso,  eu  ainda  não  teria 
nenhuma inclinação para Anne." Lady Catherine exclamou sobre os desejos de sua mãe, 
mas  ele  continuou,  "Se  a  senhora  parasse  para  perguntar  a  ela,  eu  acho  que  poderia 
descobrir que Anne não tem desejo de casar-se comigo também."

Lady Catherine parecia como se o ar tivesse sido roubado de seus pulmões, Elizabeth 
quase teve pena dela. Agora que Darcy tinha perdido sua força, ele sentiu que não podia 
mais falar tão livremente com sua tia.

"Eu acho que a senhora deveria voltar para casa agora, tia Catherine," afirmou Darcy 
finalmente. Ela se aproximou de seu sobrinho recolhendo toda sua pompa e ostentação, 
mas ele não tremeu sob sua carranca. Lady Catherine passou por ambos e foi embora sem 
dizer mais nada.

"Não  foi  gentil  da  parte  da  sua  tia  nos  felicitar  pessoalmente?"  comentou  Elizabeth 
sarcasticamente. Darcy sorriu para resiliência dela e moveu-se para ela de braços abertos. 
Ela entrou no seu abraço, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se ela tivesse 
feito isso mil vezes.

"Você lidou com ela  brilhantemente.  Eu nunca ouvi  ninguém enfrentar a  minha tia 
assim. Se eu já não te amasse, acho que o discurso teria feito isso," disse ele ternamente. Ele 
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libertou a cintura dela para tomar seu rosto em suas mãos. "Eu estava querendo fazer isso 
por tanto tempo," ele a beijou apaixonadamente e sem reservas.

"Eu certamente espero que você não estava contando com um noivado longo, Sr. Darcy," 
Elizabeth disse de forma sonhadora. Ele riu de puro alívio e exaustão, mas era um começo. 
"Você tem uma risada encantadora, Darcy. Você é egoísta por mantê-la escondida todo 
esse tempo."

"Comprometo-me a compartilhar com você a cada oportunidade," disse ele beijando-a 
mais uma vez.

"Como você é indecente, Darcy. Embora, devo admitir que gosto muito dessa qualidade," 
Elizabeth disse maliciosamente.

"Eu lhe asseguro, Lizzie, é inteiramente culpa sua."
Depois da semana passada,  Elizabeth não queria nada mais do que ficar assim. Nos 

braços de Darcy, conversando calorosamente, rindo facilmente. Claro, isso não poderia ser. 
Ela temia o retorno do resto de sua família, enquanto ele tinha para relatar que Caroline 
Bingley viajou de volta de Londres com ele. Auto-preservação o impediu de dizer a ela de 
seu  noivado,  mas  era  só  uma  questão  de  tempo.  Assim,  ambos  se  agarraram  a  este 
momento roubado, não querendo pensar nos tempos turbulentos que poderam seguir.

"Por  mais  que eu gostaria  de  ficar,  devo voltar  para Netherfield,"  disse  Darcy  com 
relutância. Sua voz era profunda e tranquila, o que fez Elizabeth desejar que ele ficasse 
ainda mais tempo.

"Você irá pelo menos se juntar a nós para o jantar?" Elizabeth fez beicinho, brincando 
com lapelas dele.

"Eu não acho que seja possível. Caroline Bingley acabou de chegar de Londres, eu vim 
aqui para avisá-la." O rosto de Elizabeth caiu com o pensamento de outra noite sem Darcy 
e que Miss Bingley teria sua companhia ao invés dela. "Embora, agora que eu vi o quão 
bem você lidou com a minha tia, você certamente não irá vacilar por Caroline."

"Tenho certeza de que Caroline é um pouco mais ágil do que Lady Catherine, e o ciúme 
é uma emoção poderosa. A propósito, como ela recebeu a notícia?" perguntou ela,  sem 
sucesso escondendo um sorriso.

"Ela não sabe," disse ele quase timidamente. Elizabeth ficou chocada e inclinou-se para 
trás para ver seu rosto claramente. "Bingley e eu vamos contar a la, logo que eu voltar." 
Darcy a puxou para mais perto de novo, "é por isso que é tão difícil te deixar."

"Eu acho que esta visita é mais para sua proteção do que a minha."
"Você me pegou, eu estou sendo muito egoísta," ele respondeu sarcasticamente. "Eu vou 

ir então," ele soltou Elizabeth de seu abraço e moveu-se para a porta. Ela agarrou sua mão 
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antes que ele chegasse muito longe, e se moveu para seu caminho.
"Não vá ainda! Você mal se recuperou do encontro com sua tia, e você vai precisar de 

toda a convicção para  lidar com Caroline," Elizabeth ridicularizou.
"Você está certa, e com tal uma semana extenuante atrás de mim. Talvez, eu deveria 

ficar mais um pouco, para recuperar a minha força." Elizabeth ficou na ponta dos pés, 
beijando-o suavemente.

"Pronto, você já não se sente mais forte?"
"Absolutamente, mas Caroline tem um temperamento muito ruim. A noite com certeza 

será desagradável. Eu não estou certo de que posso suportar." Assim, Elizabeth se inclinou 
para beijá-lo  novamente.  Desta vez,  porém,  ele  logo assumiu,  puxando Elizabeth mais 
perto, e aprofundando o beijo.

"Eu acho que isso deve sustentá-lo até amanhã," Elizabeth disse quando eles finalmente 
se separaram.

"Sim,  amanhã,  eu  quase  esqueci.  Bingley  estendeu  um convite  para  você  e  Jane  se 
juntarem a nós para um piquenique amanhã."

"Eu adoraria, e eu duvido que Jane iria querer estar em outro lugar, por isso vou aceitar 
em seu nome também. Mas, Caroline estará lá?" Darcy temia esta parte do plano também, 
mas  pensou  que  ter  que  lidar  com  Miss  Bingley,  seria  largamente  compensado  pela 
presença de Elizabeth.

"Sim,  mas vamos ter  que encará-la eventualmente,"  Elizabeth cedeu facilmente,  com 
Darcy ao lado dela,  não seria insuportável.  "Além disso, Caroline tem uma tendência a 
jogar coisas quando ela está com raiva,  então estar ao ar livre não só irá limitar suas 
oportunidades, mas nos permitirá colocar uma distância segura entre ela e nós."

"Oh, que atencioso da sua parte," comentou Elizabeth, rindo de sua lógica. Ele silenciou-
a com um beijo de despedida, e com relutância, eles se separaram. Embora ela ficou muito 
triste por sua ausência, ela andou em um devaneio.

Elizabeth relatou os planos do dia seguinte para Jane que alegremente concordou, e 
então ambas contaram as horas até de manhã. Ela também encontrou um momento para 
agradecer a Mary por sua discrição, mas o resto do dia foi passado a andar sem rumo e 
pensando em Darcy. Ele disse, "Nós," ela pensou alegremente. Ela sabia que era bobagem 
analizar demais uma coisa tão simples, mas ela não conseguia esquecer a voz dele quando 
ele disse isso. Tão confiante, e carinhosa, como se ela nunca mais tivesse que enfrentar 
outro problema, ainda que pequeno ou grande, sozinha de novo.
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Jane e Elizabeth se remexeram com entusiasmo todo o caminho até Netherfield. As irmãs 
sorriam  sem  perceber,  riam  sem  motivo  e  coravam  incontrolavelmente.  Elas  estavam 
felizes, não havia outra explicação para isso. A mais velha das duas tentou o seu melhor 
para esconder a sua alegria, não querendo perturbar Caroline, mas Elizabeth não tinha 
intenção de censurar-se para o benefício da senhora.

Os senhores ajudaram as mulheres a sair  de sua carruagem, e após suas saudações 
unilaterais  a  Caroline,  todo  o  grupo  partiu.  A  mulher  em  questão,  seguiu  na  frente 
emburrada, deixando o resto, pelo menos vinte passos para trás.

"Bingley, o que aconteceu com seu rosto?" Jane perguntou quando Caroline estava fora 
do alcance da voz.  Elizabeth agora olhou mais  de perto  também, e viu que havia  um 
hematoma leve na bochecha superior.

"Sim, eu ... ah ... caí ... fora da cama", ele estava mentindo e não muito bem.
"Foi provável culpa sua, Jane," Darcy entrou em cena para ajudar, "Ele pode ter estado 

apenas sonhando com você." O grupo riu, enquanto Jane corou. Eles seguiram Caroline, 
mas Elizabeth, que tinha estado no braço de Darcy desde a sua chegada,  deliberadamente 
o fez reduzir o passo e permitiu-lhes ficar para trás.

"Nós contamos a ela na biblioteca, foi uma primeira edição de Fantomina," Darcy disse 
antes de Elizabeth perguntar. Ela riu, então parou para examinar seu rosto. "Felizmente, eu 
sou  um pouco  mais  rápido  do  que  ele."  Ela  riu  de  novo  e  eles  continuaram em seu 
caminho.

A estranheza se instalou quando eles se reagruparam em um pequeno morro. Eles não 
perderam tempo em desembalar  o  almoço,  deu-lhes  algo  para  se  concentrar  além do 
silêncio desconfortável. Jane tentou em vão envolver Caroline em conversa agradável, mas 
foi desprezada em cada tentativa. Apesar das tentativas de Bingley para proteger Jane dos 
insultos velados, no final ela estava quase chorando.

Elizabeth lutou para permanecer em silêncio, mas ela tinha ouvido o bastante. Assim 
que ela estava prestes a defender sua irmã, Bingley decidiu enfrentar a irmã.

"Caroline, já chega!" Todo mundo ficou chocado com seu tom e volume. "Você teve a sua 
opinião na noite passada e eu lhe disse, então, que nada poderia vir entre Jane e eu" Ele não 
estava acostumado a gritar e parecia que ele poderia desmaiar depois. Um olhar para Jane, 
que sorriu com orgulho, e Bingley foi restaurado. "Se você continuar a insultar a minha 
futura esposa, você não terá mais um quarto na minha casa."
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Isso a silenciou, mas ela não podia engolir sua raiva por muito tempo. Depois de um 
momento, ela deixou escapar o que poderia ser descrito como um rosnado exasperado.

"Caroline,  talvez  você  devesse  parar  antes  de  envergonhar-se,"  Darcy  cortou  seu 
discurso antes que ela pudesse começar, mas seu comentário apenas alimentou a sua raiva.

"Eu? Me envergonhar?" suas bochechas ardiam de um vermelho brilhante. "Você é o 
único envergonhando a si mesmo!" Darcy ficou sem palavras, Caroline nunca levantou a 
voz para ele.  Ele não conseguia sequer lembrar de um tempo que ela tinha realmente 
discordado dele. "Eu sei que meu irmão é incompetente e idealista, mas eu esperava mais 
sensibilidade de você!" Ela estava de pé agora, andando e procurando alguma coisa para 
jogar. "Ela está abusando de suas finanças e manchando o seu bom nome!" Agora, Darcy 
estava, com os punhos cerrados.

"Nem mais uma palavra, Caroline!" ele disse com firmeza, mas ela não tinha acabado. 
Ela jogou uma maçã meio comida nele, que ele ignorou sem vacilar, já que ricocheteou em 
sua têmpora.

O resto do grupo agora se levantou, era quatro contra um.
"Eu não preciso me conter para o benefício  delas,"  ela exclamou, apontando para as 

irmãs. Elizabeth moveu-se novamente para enfrentá-la, mas foi novamente cortada, desta 
vez por Jane. Foi uma tarde muito estranha.

"Se  você  não  deseja  bem a  TODOS  nós,  então  eu  preferiria  que  você  não  dissesse 
absolutamente nada sobre o assunto,"  disse Jane sem encontrar os olhos de Caroline. A 
determinação em sua voz mais do que compensava por isso. Agora Caroline não era a 
única sem palavras, e ela se virou e fez seu caminho em direção a Netherfield. A cada 
poucos passos ela soltava um grito frustrado, mas na realidade não disse outra palavra.

"Muito bem feito, Jane." Elizabeth disse, orgulhosamente abraçando a irmã, em seguida, 
dando tapinhas no ombro de Bingley. Todos eles deram um suspiro coletivo de alívio e 
relaxaram pela  primeira  vez  naquele  dia.  O outro  casal  seguiu  seu  próprio  caminho, 
enquanto Elizabeth aproximou-se de Darcy, tentando examinar a lesão da maçã. "Você é 
alto demais, Senhor,” ela comentou, cansada de ficar na ponta dos pés.

"Vou  tentar  trabalhar  nisso,"  disse  Darcy,  puxando  para  baixo  Elizabeth  com  ele 
enquanto se sentava.

"Sr. Darcy, isso foi uma piada?" Elizabeth riu, então fingiu angústia. "Bem, se Jane agora 
está enfrentando Caroline, e você está fazendo piadas, o que devo fazer?"

"Bem, devo mantê-la ao redor para isso," ele a beijou levemente, "se nada mais." Elizabeth 
riu dele mais uma vez, mas logo ficou em silêncio.

"Eu odeio que ela estava certa", disse ela simplesmente. Darcy tentou contradizê-la, mas 
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ela continuou a pressionar. "Não negue, estou arruinando você!"
"Não, eu estou!"  Esta  confissão  surpreendeu os  dois.  Seu  rosto  suavizou  quando ele 

tomou as mãos dela, olhando fixamente em seus olhos. "Sim, estou casando com você, por  
opção,  apesar  de  sua  falta  de  fortuna  ou  conexões.  Eu  não  me  importo  com  as 
consequências  sociais.  Na verdade,  talvez  agora que eu sou uma desgraça,  eu vou ter 
alguma paz e sossego", ele terminou sarcasticamente.

Elizabeth teve tanta admiração pelo cavalheiro nesse momento que ela não conseguiu 
controlar-se. Ela voou para seus braços batendo-o de costas, e se fixando em seu peito. 
"Estar arruinado é a melhor coisa que já aconteceu comigo." Ele suspirou satisfeito.

"Devo dizer, a única coisa melhor do que encontrar essa felicidade, é saber que essa 
alegria atormenta Caroline tão plenamente." O peito de Darcy balançou com o riso  sobre 
as reflexões de Elizabeth. Ele sentou-se facilmente apesar de seu peso, e ela deixou-se ser 
puxada de pé. Eles começaram sua lenta caminhada de volta para a casa, saboreando o 
silêncio confortável e o ar livre.

"Você não acha que Caroline construiu um arsenal enquanto estávamos fora?" Elizabeth 
perguntou uma vez que Netherfield Hall veio à tona.

"Não se preocupe, eu tenho certeza que irei fazer um escudo excelente."
"Você  está  brincando,  mas  podemos  estar  testando  essa  teoria  muito  em  breve." 

Elizabeth, mais uma vez se sentiu segura ao lado dele, como se nenhuma observação afiada 
ou olhar maldoso jamais pudessem alcançá-la. Darcy era realmente um bom escudo.

---------
"Eu acho que realmente vi  vapor saindo das orelhas dela desta  vez,"  disse Elizabeth. 

Faltavam quatro dias até o casamento, quatro longos dias.
"Fúria realmente não combina com ela,"  acrescentou Darcy com naturalidade.  "Devo 

dizer, eu acho que realmente tivemos sorte no departamento de acompanhante." O par 
estava  situado  confortavelmente  debaixo  de  uma árvore,  Darcy  deitado  com a  cabeça 
apoiada no colo de Elizabeth. A acompanhante que ele falava era Mary Bennet, que tinha 
discretamente os abandonado quase uma hora atrás.

"Concordo  plenamente,"  riu  Elizabeth.  "Incomodaria  você  se  Mary  nos  visitasse  em 
Pemberley?"

"Como será sua casa tanto quanto minha, você pode ter quantos visitantes quiser," disse 
ele, trazendo-lhe a mão aos lábios. "Acho que ela gostaria de Georgiana."

"Todo mundo gosta de Georgiana," ela fez uma pausa, pensativa: "E eu acho que seria 
bom para Mary ficar longe da mamãe e Kitty por um tempo."
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"Sim, eu posso me compadecer." Elizabeth deu um tapa em seu braço brincando, mas 
não  discordou.  A  paciência  com  sua  mãe  tinha  sido  esticada  até  ao  limite.  Os  dois 
permaneceram em silêncio por um longo momento, cada um sonhando com o futuro. 
Quatro dias no futuro, para ser exato.

Elizabeth gostava de vê-lo tão relaxado. Empurrando o cabelo da testa, ela viu que todas 
as  linhas  que  poderiam ter  escurecido sua  testa,  haviam desaparecido  no  decorrer  da 
tarde.  E  as  únicas  vezes  que  ele  apertava  sua  mandíbula  ainda  eram na  presença  de 
Caroline e sua mãe, mas ninguém pode culpá-lo por isso.

"Quatro dias é muito tempo," disse Elizabeth sonhadora. "Você deveria ter proposto cinco 
dias antes, então teríamos  casado ontem."

"Você só teria me recusado mais cedo e, sem dúvida, com mais entusiasmo."
"Bem, se você não tivesse sido tão grosseiro quando nos conhecemos, eu não teria odiado 

você assim," ela informou.
"Admito que não fui amigável, mas eu acho que grosseiro é um exagero."
"Você quase não falou mais do que algumas sílabas para mim, e eu lembro que você 

disse que eu era pouco atraente," disse ela, cruzando os braços sobre o peito.
"Pouco atraente! Quando foi que eu chamei você de pouco atraente?" Darcy sentou-se 

agora,  e  estabilizou seu olhar sobre ela.  Ela  encolheu um pouco sob o seu olhar,  mas 
gaguejou de qualquer maneira.

"Quando você estava falando... com Bingley... sozinho..." Ela se recusou a olhar nos olhos 
dele.

"Então, você estava escutando conversa alheia?"
"Eu inadvertidamente ouvi."
"Você não faz nada sem querer," disse ele presunçosamente.
"Eu estou escolhendo tomar isso como um elogio," Elizabeth respondeu com altivez.
"É preciso compreender que Bingley me empurrava para cima de todas as moças que 

conhecemos  desde  que  saímos  da  escola.  Apenas  se  tornou  um  hábito  expressar 
desinteresse desde o início, é muito mais fácil, ... para todas as partes envolvidas."

"Então, você quis me poupar do desgosto que é Fitzwilliam Darcy," ela respondeu de 
forma dramática.

"Ela nem mesmo é bonita!" Caroline Bingley estava no meio de um discurso muito bem 
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praticado,  enquanto  sua  criada  fingia  interesse.  "Como  ele  pode  conectar-se  com  tal 
inferioridade? Ela não tem dinheiro, nem conexões .. Aposto que é chantagem." Ela parou 
enquanto as rodas em sua cabeça começaram a girar.

"Não poderia ser amor, não é?" Violet perguntou inocentemente.
"Não! Está fora de questão. Você tem lido os romances franceses de novo?" Ela virou um 

olhar  de  fogo  a  sua  companheira  que  murmurou  um  pedido  de  desculpas  pouco 
convincente. Caroline começou a andar novamente, cerrando os punhos com força. "Sim, 
deve ser a chantagem. Ela deve saber algo sobre Darcy."

"É de se admirar que a senhorita não tenha pensado nisso antes."
"Eu estava esperando que não tivesse que chegar a esse ponto." Ela parecia perdida em 

suas próprias fantasias delirantes por um momento. "Meu pobre Darcy, se casando com ela 
apenas para proteger seu bom nome e reputação honrosa, pelo amor de Georgiana não 
menos." Violet revirou os olhos, mas não disse nada. Ela tinha sido criada de Caroline e 
acompanhante há quase três anos e tinha desistido de fazer sentido de suas declamações 
iludidas.

"Eu tenho que fazer alguma coisa, ela deve ser impedida." Violet não gostou do olhar no 
rosto de Caroline, isso significava que ela tinha um plano.

"Lizzie, o que está errado?"
"Oh nada, estou só estava pensando sobre o casamento ..." ela parou distraidamente.
"Sério? O pensamento do nosso casamento colocou esse  olhar em seu rosto?"  Darcy 

respondeu  com  apenas  um  toque  de  insegurança.  Eles  estavam  agora  fazendo  o  seu 
caminho para encontrar Mary, para que pudessem retornar à casa. Elizabeth não tinha 
conhecimento de sua expressão severa, e agora baixou a cabeça, envergonhada.

"Me desculpe, eu não consigo parar de pensar em meu pai." Darcy deslizou o braço em 
volta dos ombros dela e deixou-a divagar. "O pai de uma menina é o primeiro homem que 
ela ama,  é com quem todos os outros são comparados, e cuja opinião eu valorizava mais. 
Eu me sinto um pouco perdida sem o conselho dele."

"Você acha que ele desaprovaria a nossa união?"
"Não. Eu era a sua favorita e ele me disse mais de uma vez que tudo que ele queria para 

mim era a felicidade. No caso de você não estar ciente, você me faz feliz sublimemente, 
então ele dificilmente seria capaz de olhar severo sobre nós." Darcy não podia esconder 
seu sorriso com isso, mas vacilou vendo que a carranca de Elizabeth tinha reaparecido. "Eu 
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só me pergunto quem me levará até o altar? E, não importa quem eu escolher, eu sinto que 
é um insulto ao meu pai."

"Lizzie, ninguém pode substituir o seu pai em seu coração, então substituí-lo em uma 
cerimônia  não  é  insulto.  Seu  tio  ficaria  feliz  em e  eu  estou  começando a  pensar  que 
Bingley perdeu a capacidade de dizer não, então você tem algumas opções lá. " Agora ele 
parou e se virou para ela: "Mas, se alguém tem a força para andar sozinha, minha querida, 
é  você."  Elizabeth ficou sem fala,  sim,  seu pai  teria  definitivamente  aprovado.  Em um 
momento, ela recuperou seus sentidos e tomou o braço de Darcy, puxando-o para a frente.

"Elas vão estar enviando um grupo de busca a qualquer momento."

O único som era o fraco riscar da pena de Caroline rapidamente sobre o papel. Violet 
tentou olhar sobre o ombro de sua senhora, mas ela, em seguida, dobrou a carta e selou. A 
bem ensinada  caligrafia  de  Caroline  dizia,  "Sr.  Keaton Sage,"  seguido  de  um endereço 
igualmente desconhecido.

"Quem é Keaton Sage?"
"Ele é um amigo de confiança de um amigo muito confiável," Caroline respondeu em 

aborrecimento.  "Tenha esta  entregue  imediatamente,  e  não  me  pergunte  sobre  isso  de 
novo!" Violet correu para fora com um olhar para trás.

Caroline estava sozinha, seu plano era sua única companhia. Agora, tudo o que podia 
fazer era esperar, um passatempo que ela não gostava nenhum pouco.

Violet  era  muito  discreta,  mas  mesmo  ela  teve  que  contar  a  alguém.  Ela  deu 
pessoalmente a carta ao mensageiro mais rápido, então ficou para trás para falar com o 
mais lento, mas muito charmoso mensageiro.

"Então,  o  que  Caroline  está  planejando  agora?"  Cooper  perguntou  quando  estavam 
sozinhos. Esta não era a sua primeira conversa. Ele era um empregado do Sr. Darcy, cujo 
quase único objetivo era levar a correspondência entre seu mestre e a irmã dele.

"Eu  não  tenho  certeza,  mas  não  é  bom,"  disse  Violet,  relaxando  pela  primeira  vez 
naquele dia. "Ela realmente acredita que Miss Bennet está chantageando o Sr. Darcy."

"Eu tinha descartado isso como uma união obrigatória desde o início,"  ele respondeu 

Sob Uma Luz Diferente – by Ready Freddy – Tradução: Samanta Fernandes



sarcasticamente.
"Você já viu os dois juntos? É como a poesia a maneira como ele olha para ela," disse ela 

na imaginação do desejo.
"Oh, eu vi  isso.  Não é muito diferente da maneira que eu olho para você. Você não 

reparou?" O menino olhou lascivamente para ela, mas ela não se ofendeu. Esse era um 
território familiar e era muito mais divertido do que a companhia da patroa.

"Um homem inteligente teria levado minha indiferença calculada como uma rejeição 
educada," Violet disparou de volta em seu tom de paquera. "Embora, você suportou tantas 
rejeições que esta deve ser totalmente estranha para você."

"Você  sabe  que  eu  não  desisto  tão  facilmente.  Agora,  há  alguma  outra  tarefa  ou 
mensagens da dona da casa? Ou você está aqui só para mim?" Sua voz era inculta e um 
pouco vulgar, mas ao mesmo tempo, era irresistível.

"Na verdade, eu tinha uma pergunta. Você conhece algum Keaton Sage?" Violet disse o 
nome devagar e observou a reação de Cooper, mas só foi premiada com um lampejo de 
surpresa.

"Agora como é que uma boa moça como você ouvi sobre o Sr. Keaton Sage?" Ele olhou-a 
com desconfiança, e ela adorou o interesse.

"Boas moças têm ouvidos, não é?"

"Quatro  dias  é  muito  tempo,"  disse  Darcy,  repetindo  os  sentimentos  anteriores  de 
Elizabeth.

"Não posso estar mais de acordo," disse Mary, que apareceu por trás deles. Percebendo a 
sua confusão, ela continuou, "Toda vez que ele vem visitar, é metade de um dia longe do 
meu piano." Elizabeth se afastou de Darcy para tomar o braço da irmã.

"A felicidade da sua irmã não é mais importante do que algumas escalas?" ela perguntou 
a sua irmã mais nova.

"Sim, mas o que essa irmã tem feito por mim ultimamente?"
"Oh  Mary,  vou  compensá-la,  eu  prometo.  Talvez,  quando"  Elizabeth  começou,  mas 

Darcy cortou.
"Você  deve  ter  um  quarto  permanente  em  Pemberley,  completo  com  seu  próprio 

pianoforte, para que possa visitar sempre que quiser. Mesmo se Elizabeth e eu estivermos 
na cidade ou em viagem."
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Ambas as senhoras se voltaram para ele com prazer, e tudo o que ele podia fazer era 
corar. Então, em um momento atípico, Mary estendeu a mão e não só beijou Elizabeth na 
bochecha, mas um muito surpreso Sr. Darcy também, antes de seguir em frente.

"Qualquer coisa pela minha irmã," ela exclamou.

Fim da Parte II
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