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Parte 1

Uma languidez calma e plácida se respirava na sala de Longbourn. As 
mulheres Bennet passavam a tarde em um harmonioso silêncio, entretidas na leitura,  ou 
simplesmente  desfrutando de  seu momento  ocioso.  Pelo  menos,  até  que a  porta  do 
quarto  se  abriu  e  Kitty  veio  como um turbilhão,  gritando mais  excitada  do que de 
costume.

"Está aqui! Está aqui! Na porta!" gritou a menina correndo para a janela. 
As outras mulheres na sala se olharam confusas. "O Sr. Bingley!"

Ao ouvir o nome do cavalheiro, a Sra. Bennet endireitou-se no sofá como 
impulsionada por uma mola, repetindo o nome até constatar que Kitty estava dizendo a 
verdade e, naquele momento, a sala até então tranquila e pacífica caiu no caos. A Sra. 
Bennet  corria  para  lá  e  para  cá  dando ordens  e  diretrizes,  enquanto  as  meninas  se 
arrumavam rapidamente e percorriam a sala escondendo fitas e aventais e ocultando os 
vestígios do que havia sido sua tarde de ócio.

Lizzy  ajudava Jane e Mary quando a menção da presença do Sr. Darcy 
chegou aos seus ouvidos e sacudiu seu mundo. Ela correu para a janela só para ter 
certeza de que o nome do cavalheiro era o correto. Mas, quando viu Darcy e Bingley 
caminhando até a porta da casa, o pânico tomou-a de tal maneira que não pôde fazer 
outra  coisa  senão  retirar-se  da  janela  com  presteza  e  tentar  acalmar  sua  agitada 
respiração.

Como se comportar diante de Sr. Darcy agora? Depois de tudo que sabia? 
De ter  se  equivocado terrivelmente  ao julgá-lo  por  sua conduta  com Wickham? Da 
estranha intervenção e participação no casamento de Lídia? Mais ainda, sem saber as 
razões  que  o  levaram  a  se  envolver  em  uma  questão  extremamente  delicada. 
Possivelmente,  o Sr. Darcy,  em seu profundo senso de dever,  acreditou que deveria 
ajudar a família por não ter avisado sobre o comportamento reprovável de Wickham, 
mas talvez,  e apenas talvez – dizia-seLizzy,  recusando-se a abraçar plenamente essa 
possibilidade – Darcy tinha um motivo oculto, um que poderia também explicar a sua 
presença  em  Longbourn,  um  que  sugerisse  a  persistência  improvável  de  seus 
sentimentos por ela.



Pálida  e  inquieta,  Lizzy  voltou  ao  seu  lugar  e  esperou  que  a  criada 
anunciasse a visita dos cavalheiros, enquanto que, pelo canto do olho, Jane observava 
com preocupação. Essa visita seria difícil para ambas.

Quando a  criada  anunciou  os  cavalheiros,  as  cinco  mulheres  estavam 
apropriadamente  sentadas,  fingindo  passar  uma  perfeita  tarde  de  primavera.  Lizzy 
observou avidamente a Bingley, primeiro, e a Darcy atrás dele, como ambos cruzaram o 
umbral e fizeram uma ligeira reverência próximos à porta.

O coração de Elizabeth  pulou em seu peito quando Darcy entrou na sala, 
mas infeliz e rapidamente, afundou-se em desespero, quando a jovem viu como sua mãe 
se excedia em sua saudação e demonstrações de cortesia para Bingley, enquanto Darcy 
mal tinha sido corretamente recebido. Se sua mãe soubesse quanto deviam ao Sr. Darcy, 
se soubesse... se soubesse como seu coração tinha se encolhido com uma dor aguda e 
morna  quando  seus  olhos  se  cruzaram furtivamente  com  os  olhos  claros  dele,  se 
somente  pudesse  dar-se  conta  de  como  sua  fria  cortesia  fria  com  o  Sr.  Darcy 
machucava-a de uma forma que dificilmente poderia imaginar...

Lizzy mudou o peso de seu corpo sobre os pés, cada vez mais nervosa 
com o monólogo da Sra. Bennet, quase rogando a Deus para que o chão se abrisse e a 
engolisse,  especialmente  quando  sua  mãe  decidiu  fazer  alarde  sobre  o  casamento 
embaraçoso de Lídia diante do Sr. Darcy. Decidida a interromper a desacertada fala de 
sua mãe,  Lizzy aproveitou que esta tomava ar por um segundo para tentar relaxar a 
conversa.

"Você vai ficar muito tempo no campo, Sr. Bingley?" perguntou a jovem 
quase engasgando-se com suas próprias palavras. Bingley, é claro, respondeu com um 
sorriso franco e muito educadamente, antes de que sua mãe voltasse a pegar as rédeas da 
conversa, oferecendo a ele sua própria propriedade para caçar.

Durante  a nova conversa inútil da Sra. Bennet, Lizzy conseguiu reunir 
coragem suficiente para levantar os olhos timidamente para o Sr. Darcy, assustando-se 
descobrir  seu  olhar  intenso  sobre  ela.  Hesitantemente,  ela  conseguiu  articular  uma 
pergunta  que,  quando  saiu  de  seus  lábios,  pareceu-lhe  a  mais  estúpida  que  seu 
normalmente racional cérebro tinha pensado em toda a sua vida.

“Se encontra bem, Sr. Darcy?"

Ele  olhou-a  atentamente  por  alguns  segundos  antes  de  responder  um 
breve "Muito bem, obrigado", que conseguiu fazer com que Lizzy se sentisse um pouco 
mais idiota do que já se sentia. Mesmo assim, ela decidiu tentar emendar seu erro com 
uma frase um pouco mais consistente.

"Espero que faça um bom tempo para a caça."

"Amanhã voltarei para a cidade."

Darcy olhou-a novamente por alguns segundos antes de uma nova frase 
sem sentido de sua mãe quebrasse a intimidade que seus olhos haviam mantido durante 
o curto espaço de tempo. Naquele breve instante, Lizzy havia se lembrado com absoluta 



clareza da mesma intensidade nos olhos de Darcy em um lugar e tempo diferentes, sob 
uma chuva espessa e torrencial  de acusações. A breve lembrança foi  suficiente para 
fazer a face de Lizzy queimar.

De repente, de maneira estranhamente absurda e obviamente encorajada 
pela conversa disparatada da Sra.  Bennet, Bingley desculpou-se e fugiu rapidamente 
como um coelho,  seguido  de perto  por  seu amigo Darcy,  quem,  obviamente,  pediu 
desculpas graciosamente,  deixando, atrás de si,  duas meninas lutando para manter  a 
compostura.

Lizzy  observou  Jane  sentar-se  no  sofá  tentando  esconder  seu 
desapontamento e correu para se sentar ao lado dela e confortá-la, enquanto sua irmã 
mais velha tentava parecer calma e indiferente à visita do Sr. Bingley.

"Estou feliz que está tudo acabado agora”, Jane disse a sua irmã com ar 
sereno. "Depois desse encontro, conheço minha força e sua presença não voltará a  me 
desconcertar."

"Oh, Jane" Lizzy respondeu com uma risada.

"Não  podes  supor-me  tão  fraca  a  ponto  de  acreditar  que  estou  em 
perigo."

"Eu realmente acho, querida Jane, que corres mais perigo do que nunca 
de que ele se apaixone por ti."

"Sinto que ele tenha vindo com o Sr. Darcy", Jane respondeu após um 
momento de reflexão. Lizzy abriu os olhos como se a sua irmã lhe tivesse golpeado com 
aquela declaração e apressou-se a corrigi-la.

"Não digas isso", murmurou Lizzy.

"Por  que  não?"  Jane  perguntou  confusa,  pois,  ainda  que  soubesse  da 
recusa de sua irmã à proposta de Darcy e da carta explicativa subseqüente, pouco sabia 
de  sua  reunião  em Derbyshire  e  ainda  muito  menos  do  envolvimento  de  Darcy  no 
casamento de Lídia, ou, como já supunha Lizzy, no regresso de Bingley a Hertfordshire, 
e nada, em absoluto, do quanto tinham mudado os sentimentos de sua irmã pelo Sr. 
Darcy.

"Jane ... Eu fui tão cega ... não soube ver ..."

"O que tu queres dizer?" Jane voltou a insistir.

"Darcy...  ele  não  é  como  eu  pensava,  não  é  ....  absolutamente  como 
pensávamos..." Lizzy tentou explicar com dificuldade e algum embaraço.

"Eu sei que nós cometemos um erro com o porquê de seu comportamento 
para com Wickham, Lizzy", ela explicou, franzindo a testa, um pouco confusa: "Mas ele 
é tão orgulhoso e tão sério, e tu eras quem mais me dizia o quanto te desagradava."



"Não é..." Elizabeth lutou em vão  consigo mesma, tentando encontrar 
uma maneira de explicar a sua irmã como estava errada. "Ele não é assim, Jane, eu 
estava errada, todos o fizemos mas eu mais do que ninguém ... e ... agora ... agora eu 
temo tê-lo perdido para sempre."

"Perdido?"  Jane  perguntou,  olhando  para  sua  irmã  completamente 
surpresa. "Lizzy, talvez você... você tem sentimentos pelo Sr. Darcy?"

"Eu  ..."  Elizabeth  tentou  responder,  mas  vendo-se  incapaz  de  dizer 
qualquer coisa, ela apenas levantou os olhos nublados de tristeza e olhou fixamente para 
sua irmã mais velha.

"Oh, Lizzy!" Jane exclamou em um sussurro contido, levando com uma 
mão aos lábios. Lizzy equivocadamente interpretou sua atitude como uma reprovação e 
tentou esconder o rosto do olhar fixo de sua irmã, que então se dispôs a corrigir o seu 
erro. "Lizzy, espera. Não é o que pensas ... fiquei apenas surpresa.... Por que não me 
disseste antes?"

"Eu não sabia como, Jane."

"Querida Lizzy" Jane murmurou aproximando-se de sua irmã dando-lhe 
um  abraço  terno,  que  foi  correspondido  em  seguida.  "Somos  um  desastre",  Jane 
sussurrou com um sorriso que contagiou Lizzy, enquanto as duas se separaram sorrindo 
e enxugando discretamente as lágrimas.

Elas ainda estavam consolando-se uma à outra por seus desafortunados 
amores, quando um novo grito de Kitty quebrou o silêncio da sala.

"É ele! Voltou! Veio outra vez!" 

Surpresas,  todas  as  mulheres  se  voltaram para  Kitty.  Lizzy e  Jane se 
levantaram do sofá e correram para a janela a tempo de ver o Sr. Bingley – desta vez 
sozinho – subir as escadas da casa.

Ignorando  qualquer  protocolo,  Bingley  abruptamente  abriu  a  porta  e 
entrou na sala sem esperar ser anunciado. Obviamente alterado e nervoso, as palavras 
lutavam para sair corretamente da boca do cavalheiro, mas, graças a Deus, desta vez a 
Sra.  Bennet  estava  demasiadamente  surpresa  com  as  maneiras  de  Bingley  para 
interrompê-lo.

Quando o pedido do cavalheiro foi conhecido pela Sra. Bennet, esta se 
apressou a pôr o resto de suas filhas para fora da sala, e assim poder deixar o jovem 
sozinho com Jane. 

Lizzy tomou a mão de sua irmã e apertou-a entre as suas com um sorriso 
cúmplice e sincero. Mas quando estava prestes a sair, Jane segurou-lhe a mão.

"Deverias  assegurar-te  se  é  certo  que  tu  o  perdeste",  sussurrou  Jane, 
sorrindo de volta. "Pode ser que ainda haja esperança."



Elizabeth observou sua irmã sorrir-lhe, enquanto desviava seu olhar dela 
para Bingley.  Expandindo o seu sorriso, assentiu fervorosamente e saiu da sala com 
rapidez.

Como era esperado, sua mãe e irmãs estavam amontoados no corredor. 
Mas Lizzy não podia ficar, ela sabia com certeza qual seria o resultado da reunião entre 
Jane e Bingley, e, além disso, havia outro assunto e outro senhor em particular que a 
requeriam com urgência.

Tomando seu xale ao passar pela porta principal,  Lizzy saiu de casa e 
respirou fundo o ar fresco, um pouco antes de lançar-se a correr pela estrada, atrás do 
rastro do Sr. Darcy.

Desassossegada e ansiosa, Lizzy correu até o fim da estrada e olhou com 
apreensão para ambos os lados, sem vislumbrar  o Sr. Darcy em nenhum lugar. Sentindo 
o  desânimo  causar  efeito  em  seu  semblante  por  não  ter  visto  o  cavalheiro,  Lizzy 
respirou  fundo  e  ponderou  se  deveria  continuar  com  esta  corrida  absurda,  que 
provavelmente levaria a uma enorme catástrofe.  Porque, sendo racional,  que homem 
esperaria ou mesmo desejaria uma mulher que já lhe havia rejeitado? Mais ainda, um 
homem tão orgulhoso como o era o Sr. Darcy? Sem dúvida sua honra e seu julgamento 
preveniriam-lhe contra semelhante ato. Quando já estava completamente determinada a 
desistir de seus esforços, a questão do porquê dos últimos atos do Sr. Darcy em relação 
à  sua  família  voltou  a  assaltar  a  sua  preocupação.  Talvez  ele  tivesse  procurado 
Wickham e Lydia porque sentia que era sua obrigação  por não haver alertado quanto ao 
verdadeiro  caráter  deste,  mas  ainda  assim  tinha  se  incumbido  de  questões 
exageradamente desagradáveis. E o retorno de Bingley para Netherfield só poderia ser 
devido à intervenção de Darcy de alguma maneira a qual Lizzy não conhecia, mas que 
desejava fazê-lo. Não eram muitos problemas para um homem tão sério e reservado 
como ele? Não eram demasiados apenas para alguém tentando defender-se de algumas 
acusações emitidas por ela própria, que ninguém além dele tinha ouvido?

Com  um  sorriso  decidido,  Lizzy  retomou  sua  corrida,  tomando  o 
caminho em em direção a Netherfield e rezando para que Darcy não tivesse tomado 
outro caminho.

Parte 2

Depois  de  um  tempo  correndo  ao  longo  do  caminho  que  ia  para 
Netherfield Park, com seu cabelo desgrenhado e seu coração acelerado com o esforço, 
Lizzy viu à distância um homem caminhando rapidamente à frente dela, e orou para que 
fosse Darcy.

Ela parou por um momento, respirando com força, e tentou chamar o Sr. 
Darcy para se  certificar  de que era  ele,  mas  o cavalheiro  continuou andando e  não 
parecia ouvir os seus chamados. Frustrada, Lizzy bufou e, agarrando a saia,  começou a 
correr com o último fôlego que lhe restava.

Quando faltavam apenas alguns metros para alcançá-lo, o homem virou-
se,  provavelmente  alertado  pelo  som  de  passos  atrás  dele,  demonstrando  ser 
efetivamente  o  Sr.  Darcy.  Ele  abriu  os  olhos  espantado,  perdendo  sua  postura 



normalmente severa ao ver Lizzy correndo na direção dele, os cabelos revoltos caindo 
sobre seus ombros, suas bochechas rosadas por causa de seu esforço e seu peito subindo 
e descendo mais rápido do que o habitual.

"Srta. Bennet?" Darcy perguntou, incapaz de esconder sua perplexidade.

Lizzy  queria  responder  mais  do  que  tudo,  mas,  ao  aproximar-se  de 
Darcy, ofegou como um peixe fora de água, precisando de ar desesperadamente. Suas 
pernas tremiam pelo esforço, recusando-se a mantê-la em pé por mais tempo, o que fez 
com que Lizzy caísse de joelhos à frente de Darcy.

"Srta. Elizabeth!” exclamou Darcy assustado, estendendo os braços em 
sua  direção,  disposto  a  impedir  a  inevitável  queda  dela  no  cascalho  do  caminho. 
"Aconteceu alguma coisa?", perguntou Darcy com grande preocupação, procurando os 
olhos de Elizabeth enquanto ela tentava recuperar o fôlego. Incapaz de responder com 
palavras, Lizzy negou com a cabeça, aliviando levemente a preocupação do senhor de 
joelhos diante dela, cujas mãos estavam colocadas ao redor da cintura. Novamente ela 
tentou falar, mas foi capaz de emitir apenas um arfar cansado.

"Não tente falar ainda. Recupere o fôlego, primeiro, por favor", disse ele 
vendo os esforços de Elizabeth e olhando fixamente em seus olhos, de modo que ela só 
foi  capaz  de  assentir,  entorpecida  pelo  olhar  dele.  "Você  pode  colocar-se  de  pé?", 
perguntou  Darcy  depois  de  alguns  segundos  de  silêncio,  interrompido  apenas  pela 
respiração ofegante da jovem. Lizzy assentiu, pouco convencida de que ela realmente 
pudesse se levantar.  "É melhor  que nos retiremos da estrada.  Poderia ser perigoso." 
Darcy acrescentou ao ver a hesitação de Elizabeth, que assentiu de novo e tentou se 
levantar,  o  que  foi  mais  fácil  do  que  ela  pensava  graças  ao  apoio  inesperado  do 
cavalheiro.

"Deixe-me  ajudá-la.  Apoie-se  em mim",  Darcy  sussurrou,  novamente 
respondido por um ligeiro aceno dela.  Tomando a mão esquerda Lizzy em sua mão 
esquerda  e  passado  seu  braço  direito  em  volta  da  cintura  dela,  tentou  ajudá-la  a 
caminhar até uma árvore à beira do caminho. 

No  entanto,  Lizzy  não  sabia  se  aquele  gesto  cavalheiresco  realmente 
ajudava a acalmar o seu estado, já que a proximidade e o menor contato físico com o Sr. 
Darcy intensificaram o rubor produzido pela corrida, bem como o seu já alterado pulso.

O Sr. Darcy retirou a ambos da estrada e acompanhou Elizabeth até um 
grande carvalho, onde a ajudou a sentar-se para que recuperasse o fôlego enquanto ele 
se ajoelhava diante dela, sem deixar de observá-la um único segundo. Elizabeth, que 
ofegante lutava para retomar sua respiração, tampouco podia retirar seu olhar do rosto 
de preocupação do Sr. Darcy.

"Sr. Darcy", ela sussurrou após alguns minutos durante os quais somente 
haviam estado olhando-se fixamente, como enfeitiçados por uma melodia que só eles 
podiam ouvir. "Eu quero ... eu preciso pedir desculpas a você."

"Srta.  Bennet,  não  há  nada  do  que  você  deveria  pedir  desculpas", 
interrompeu-a  o  Sr.  Darcy,  descansando sobre  o joelho  que não   estava  no chão e 



inclinando-se ligeiramente na direção dela.  Lizzie  sacudiu a cabeça com veemência, 
pois ainda tinha dificuldade para falar normalmente, e levantou a mão para impedir que 
o Sr. Darcy continuasse falando.

"Não", ela disse brevemente, ainda segurando sua mão no ar, antes que o 
Sr. Darcy pudesse intervir  mais uma vez. "Desejo fazê-lo, Sr. Darcy.  Eu devo pedir 
desculpas a você, não só pelo meu comportamento, mas também pela maneira como eu 
o censurei, repreendi e acusei de ações que você nem mesmo cometeu."

"Srta. Elizabeth." Darcy sussurrou novamente, desta vez num tom mais 
calmo e surpreso, mas novamente Lizzie  negou-lhe a oportunidade de continuar.

“Por favor, Sr. Darcy, todas aquelas coisas que eu disse ... todas aquelas 
coisas que das quais o acusei  e que resultaram não só não serem verdadeiras”, Elizabeth 
continuou  sacudindo  a  cabeça  com um meio  sorriso  apagado  e  baixando  seu  olhar 
nervoso para suas próprias mãos, “mas que também se voltaram contra mim, eu quero ... 
eu quero pedir desculpas. Preciso que  você saiba o quão profundo e sincero é o meu 
arrependimento pela minha teimosia e pelos preconceitos que me cegaram e não me 
deixaram ver o tipo de cavalheiro que você é realmente.  Eu sei ... eu sei que não é 
provável que você me perdoe... e ... ", ela balançou a cabeça mais uma vez, olhando 
para baixo para clarear as ideias,"e eu também quero agradecer a você ... por Lydia, por 
tudo que você fez por ela e por minha família e quero desculpar-me por eles, porque não 
sabem como estamos endividados com você, Sr. Darcy .... E ainda que eu saiba que não 
é seguro ... que você não... Eu desejaria... Desejaria .... pelo menos ter sua amizade", 
concluiu Lizzie, levantando a vista de suas mãos até encontrar-se com os olhos do Sr. 
Darcy, que a olhava com uma intensidade e ternura tão palpáveis que ela sentiu seu 
rosto corar sob o olhar dele.

"Por.... por isso você veio correndo até aqui?" Darcy perguntou com uma 
voz tão suave e calma que Lizzie não pôde responder nada mais do que um leve aceno 
de cabeça. "Srta. Bennet, eu ... todas as minhas ações, tudo o que eu fiz desde... desde 
que a conheci não foi com outra finalidade do que a de ganhar a sua confiança e afeto. 
Você deve saber que a minha intromissão no casamento da sua irmã mais nova foi por 
você...  "  Darcy interrompeu sua declaração  com um sorriso nervoso para buscar  os 
olhos de Elizabeth. "Srta. Elizabeth, você conhece os meus desejos... meus sentimentos 
por você não diminuíram nem por um instante desde a última vez que os confessei... se 
você...  se você tão-somente deseja que eu a chame minha amiga,  me resignarei  que 
ocupe esse lugar em minha vida, mas eu... eu gostaria... gostaria de chamá-la de um 
modo muito mais carinhoso. "

"Sr. Darcy", Elizabeth sussurrou com os olhos fixos nos dele, uma onda 
de sentimentos anulava seu juízo e aquecia seu coração de uma forma que nunca havia 
sentido – ele ainda a amava, depois de todas as suas faltas e erros, ele ainda a amava. De 
repente, lágrimas frescas nublaram seus olhos, enquanto um sorriso bobo apareceu em 
seus lábios. "Eu... também gostaria de poder... chamá-lo de algo mais mais carinhoso 
que amigo."

Um sorriso parecido ao de Lizzie  surgiu nos lábios do Sr. Darcy e aos 
poucos os dois estavam rindo como bobos, as mãos dele sobre as dela e seus olhares de 
felicidade se entrelaçavam como o vínculo do amor recém-descoberto.



Quando  os  risos  terminaram,  ainda  olhando-se  fixamente  um  para  o 
outro, Darcy se inclinou para frente até tocar sua testa com a de Elizabeth, que soltou 
um suspiro de felicidade contida enquanto fechava os olhos por um momento.

"Eu posso então ... atrever-me a chamá-la de Lizzie?" Darcy sussurrou, 
separando-se  dela  apenas  o  suficiente  para  poder  olhá-la  nos  olhos,  segurando  as 
pequenas mãos dela entre as dele. Ela respondeu com um aceno tímido e beijou as mãos 
dele com devoção. "Minha muito amada Lizzie", ele sussurrou, fazendo com que a cor 
do rosto dela adquiresse um tom carmesim.

"Sr. Darcy..." murmurou ela com a voz tomada pela emoção. Ele, por sua 
vez, sacudiu a cabeça e levantou o olhar para seus olhos.

"Fitzwilliam,  por favor",  ele murmurou,  quase como uma súplica.  Ela 
assentiu e repetiu o nome dele, notando como se ruborizava ao fazê-lo. "Serás minha 
esposa?" ele perguntou num sussurro novamente. 

"Não há nada que eu queira mais  ..  Fitzwilliam."  Ela acrescentou seu 
nome à sua  declaração  quase  como uma reflexão de última hora,  o  que fez ambos 
sorrirem  novamente,  antes  que  ele  se  inclinasse  sobre  ela  e,  soltando  suas  mãos, 
tomasse o seu rosto com suavidade. Lizzie se perdeu na profundidade azul dos olhos 
dele durante vários segundos, antes de fechar seus olhos, aproximar seu rosto ao dele e 
beijar suavemente seus lábios.

E sob a sombra daquele carvalho grande e velho, Lizzie e Fitzwilliam 
declararam seu amor em várias ocasiões, entre risos felizes e doces beijos.

Final


