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"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.
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"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.

"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."
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"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 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 
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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 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 
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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 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 
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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.

"...  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."

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



"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.
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"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 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 
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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. 

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 
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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.  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.
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"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.

"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 

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



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.

"Oh Jane, não é tão ruim assim," Elizabeth perguntou se ela poderia convencer sua irmã, 
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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 
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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 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 
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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 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?"
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"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 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.
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"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 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, 
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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 se importar."

"Você não vai ficar fora por muito tempo, eu espero!" A voz de Elizabeth traiu suas 
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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 
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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 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.
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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  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 
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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.

"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 
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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  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 
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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 
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que havia um documento  que 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 
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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 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. 

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 
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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 
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, 
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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 

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 
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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 
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.
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"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. 

"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 
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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 

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 
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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 
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.
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"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 
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, 
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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 
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. 
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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 
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." 
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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 
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 
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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.

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 
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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."

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?"
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"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 
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 
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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."
"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.
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"Ela nem mesmo é bonita!" Caroline Bingley estava no meio de um discurso muito bem 
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 
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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 
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.
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"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 
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.
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"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."

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.

"Miss Bingley, há um Sr. Sage aqui para vê-la. Ele diz que a senhorita está esperando por 
ele." A voz nítida do mordomo atravessou o chá da tarde do dia seguinte. Todos os olhos se 
voltaram em expectativa para Caroline, que fingiu não apreciar toda a atenção.

"Sim,  você vai  levá-lo  para  a  biblioteca,  eu vou demorar apenas um momento."  Ela 
levantou-se graciosamente e se desculpou. Ela caminhou propositalmente até a porta, mas 
uma vez fora da sala ela correu e seus passos podiam ser ouvidos correndo pelo corredor.

Os ocupantes remanescentes, que incluíam Bingley, Darcy, Jane e Elizabeth, olharam 
uns para os outros por uma pista, mas nada conseguiram. Bingley tinha a esperança de 
que ele era um cavalheiro interessado em sua irmã, enquanto os outros apenas pareciam 
desconfiados.

"Sr. Sage, eu não vou mentir, estou impressionada com sua velocidade," disse Caroline, 
sem fôlego, fechando a porta atrás dela.

"Significa apenas que eu achei muito pouco em Londres," ele respondeu secamente. Sua 
voz tinha um tom educado que correspondia a qualquer outro cavalheiro, mas era forçada 
e  desconfortável.  Ele  não  nasceu  para  esta  sociedade,  e  um observador  casual  nunca 
suspeitaria, porque ele era muito bom em esconder isso.

"Quanto é muito pouco?" perguntou ela nervosamente. O tempo estava se esgotando, e 
ela estava ficando sem opções.

"Eu  descobri  o  Sr.  Darcy  é  um cavalheiro.  Ele  tem pouquíssimos  inimigos,  e,  tanto 
quanto posso dizer, sem esqueletos no seu armário." Ele deu a Caroline quase nenhuma 
atenção, aborrecimento penetrando em sua voz. 

"Bem, você tem que olhar com mais atenção! Deve haver algo que está perdendo!" Ela 
estava ficando com raiva agora, abrindo mão do decoro e andando furiosamente.

"Se houvesse alguma coisa lá para encontrar,  eu teria.  O que a faz tão certa de um 
escândalo? Eu não ouvi o mais leve sussurro de má conduta até agora."

"Você vai conhecer a moça e a família dela esta noite. Eu acho que você vai entender as 
minhas suspeitas."
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"Desculpe-me?  Conhecê-la?  Isso  não  é  exatamente  como  eu  trabalho.  Eu  observo, 
investigo, acompanho."  Ele virou-se diretamente a ela pela primeira vez, seu olhar frio 
gelando a alma de Caroline.

"Nós não temos muito tempo. Você só tem que observar de uma maior proximidade." A 
flexibilidade não era a sua maneira, sua mandíbula estava definida. "O resto dos nossos 
convidados vão chegar as seis, e o jantar será servido às sete. Vou apresentá-lo como o 
irmão da minha grande amiga Sra. Winters, você pode lidar com o resto dessa enganação. 
Henry irá mostrar-lhe para o seu quarto." Ela então saiu da sala.

Agora sozinho, o senhor deixou cair os ombros enquanto um suspiro áspero escapou de 
seus lábios. Ele havia feito mil trabalhos como este, e ainda assim cada um era diferente. 
Sua tarefa habitual era seguir um marido ou esposa duvidosa em nome do cônjuge, na 
esperança de descobrir um amante ou escândalo. Desta vez, ele foi contratado pelo que ele 
assumiu ser a amante. Era uma situação bizarra.

O Sr. Sage não estava brincando quando falou de suas habilidades. Ele era inteligente e 
observador,  mas  quando  se  tratava  de  interação  humana  real  ele  decididamente  não 
impressionava.  O simples pensamento de novas amizades,  especialmente dessa classe e 
calibre, o levou a quebrar em um suor frio.

Foi no meio desta crise que Elizabeth entrou, ele queria correr, e ele queria se esconder. 
Ele  não  sabia  o  que  fazer  primeiro,  então  ele  acabou  ficando  perfeitamente  imóvel  e 
silencioso. Ela não percebeu ele quando entrou na sala, pegando um livro da cadeira perto 
da  lareira.  Ela  estava  prestes  a  sair  de  novo,  quando  ele  decidiu  fazer  sua  presença 
conhecida.

O Sr. Sge limpou a garganta, e Elizabeth, simultaneamente, gritou e jogou seu livro para 
ele. Impressionantemente, ele pegou o livro e começou as suas desculpas antes que o eco 
de sua surpresa havia desaparecido.

"Eu sinto muito! Eu não queria assustá-la..." Ele não sabia mais o que dizer, espreitar não 
era um crime. Elizabeth prendeu a mão no peito tentando abrandar seu coração. Ela estava 
prestes a pedir desculpas também, quando Darcy quase a derrubou quando ele correu em 
seu auxílio.

"Você está bem? Eu ouvi você gritar!" Ele examinou-a freneticamente, à procura de uma 
lesão.

"Darcy,  estou bem. Este  senhor apenas me surpreendeu, isso  é  tudo",  disse  Elizabeth 
tentando acalmá-lo.

"Senhor?" perguntou ele, agora percebendo o misterioso Sr. Sage. Quando ele se virou 
para ele, Darcy inconscientemente colocou um ombro entre Elizabeth e o estranho. Seu 
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rosto perdeu a sua máscara de pânico e preocupação, e substituiu-o com a fachada de 
pedra com a qual ele tratava todos os novos conhecido. "Posso perguntar-lhe o que quer, 
senhor?"

"Ah  ...  sim,"  ele  soltou  a  respiração  que  ele  estava,  inconscientemente,  segurando. 
"Permitam-me me apresentar apropriadamente: Eu sou Keaton Sage." Seus olhos correram 
rapidamente para Darcy tentando avaliar qualquer tipo de reconhecimento, imaginando 
inutilmente se um nome falso deveria ter sido utilizado. "Minha irmã, a Sra. Winters, é 
amiga de Miss Bingley e eu sou convidado dela." Ele parecia sem fôlego, mas seus olhos 
permaneceram frios e estáveis. "Miss Bennet, não é? Eu realmente sinto muito por assustá-
la, e por surpreendê-lo, Sr. Darcy." Ele tentou imitar os homens elegantes que ele era pago 
para seguir, que usavam o seu encanto como um acessório. Eles poderiam ligar e desligar 
tão facilmente como a remoção de um par de abotoaduras. Foi um ato aceitável, até que ele 
desajeitadamente empurrou o livro de volta nas mãos da senhora.

Darcy parecia estar prestes a repreender o homem mais jovem, mas Elizabeth teve pena 
dele e interrompeu. "É um prazer conhecê-lo, Sr. Sage. Eu receio que Darcy e eu estávamos 
prestes a fazer uma caminhada, mas tenho certeza de que podemos conhecê-lo melhor no 
jantar." Ela pegou a mão de Darcy e puxou-o da sala. O Sr. Sage quase desmaiou de alívio, 
mas se recuperou rapidamente e se reorientou para sua tarefa.

No corredor, ele observou o par novamente. O Sr. Darcy tinha parado de andar e puxou 
Elizabeth de volta para encará-lo. Sua mão inclinou o queixo dela para cima para buscar a 
verdade em seus olhos, o que o satisfez em um momento. Ele permaneceu na profundidade 
e beleza dos olhos dela por um momento quase esquecendo-se do estranho jovem. Ela 
sorriu,  envergonhada  com  toda  a  atenção,  e  repetiu:  "Eu  estou  bem,  realmente."  Ela 
levemente se afastou dele sem quebrar o contato. "Honestamente, Darcy, eu não sou feita 
de vidro. Precisará mais que um pouco de comoção para me despedaçar." Seu queixo se 
projetava agora desafiadoramente.

Sage maravilhou-se com o sorriso fácil que se espalhou pelo rosto previamente severo. 
"Claro,"  disse  Darcy,  "eu esqueci  a  sua  família.  Comoção é  praticamente  o  seu habitat 
natural." Os dois riram e continuaram em seu caminho, completamente inconscientes de 
sua audiência.

Keaton Sage estava agora mais confuso do que nunca. A única coisa que parecia não 
natural  sobre  o  encontro  era  ele.  Ele  se  maravilhou por  um momento,  observando as 
qualidades  contrastantes  e  complementares  do  casal.  A  questão  que  realmente  o 
surpreendeu foi que eles estavam felizes. Uma felicidade genuína, contente, e não apenas 
um ato encenado para a família e amigos. Ele teve a nítida sensação de que Miss Bingley 
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estava mentindo, não só para ele, mas para si mesma também. 

O  jantar  à  noite  foi  mais  emocionante  do  que  o  normal.  O clã  Bennet,  sem Lydia, 
juntamente com os Collins, os Bingleys, os Hurst, os Darcy, e Keaton Sage encheram a sala 
de jantar em Netherfield. Além do grande número, (14 no total), o casamento de Elizabeth 
Bennet  com  Fitzwilliam  Darcy  era  no  dia  seguinte  ao  próximo,  então  as  senhoras 
dificilmente poderiam sufocar os seus deleites. O casal em questão passou a maior parte da 
noite rindo loucamente um para o outro, às vezes corando com as risadas e gritos das 
senhoras do grupo.

Em meio a esse  caos,  Keaton Sage foi  tentando,  sem sucesso o bastante,  fazer o seu 
trabalho. Observando a sala, havia muitas pessoas interessantes, todas com seus próprios 
pequenos segredos. As mais óbvias e, portanto mais desinteressantes, eram Jane e Bingley. 
A doçura deles lhe deu uma dor de cabeça. Elizabeth e Darcy estavam quase próximos. Ele 
oferecia  o  braço  ou  a  mão  em  cada  oportunidade,  e  ela  aceitava  o  tempo  todo.  Na 
conversa, muitas vezes ela tocava a manga dele, e seus olhos raramente se deixavam. Mais 
uma vez,  o recém-chegado se perguntou por que ele estava ali.  Claramente não havia 
nenhuma encenação, nenhuma infidelidade.

No momento em que todos se retiraram para a biblioteca, o seu olho afiado caiu em 
Caroline Bingley. Seus sorrisos falsos e olhares velados eram dolorosamente óbvios. Uma 
imagem foi se unindo na mente de Sage: A menina, apaixonada  pelo melhor amigo de seu 
irmão  desde  a  infância,  cresce  em uma  mulher,  com tudo  o  que  ela  poderia  querer 
entregue a ela em uma bandeja.  Então,  a única coisa que ela quer é tomada por uma 
mulher que ela considera como inferior a ela. Desejo se transforma em obsessão, ciúme e 
se transforma em ódio. Amor não correspondido era uma aflição particularmente tóxica e 
um coração partido não cura facilmente. Uma onda de piedade tomou conta dele.

Foi  de  curta  duração,  pois  uma  vez  que  Caroline  pegou  ele  olhando  para  ela,  ela 
disparou punhais para ele e fez sinal na direção do casal feliz.  Elizabeth tinha apenas 
sussurrado algo no ouvido de Darcy e ele estava sorrindo. Ele suspirou, óbvio nunca era 
interessante.

"... Fui eu quem realmente arrumou as coisas para ela. Você sabia que ela nem sequer 
gostava de Darcy quando se conheceram? Mas, eu podia ver que ele gostava dela, então eu 
disse, 'Lizzie, eu acho que há mais naquele homem do que você pensa.' Tudo o que ela 
precisava era de um empurrãozinho, e ... você está me ouvindo? " A voz de Kitty finalmente 
quebrou através de seus pensamentos, mas já era tarde demais. Ele não estava ouvindo e 
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ela tinha pego ele.
Kitty saiu antes que ele pudesse se desculpar, foi só então que ele percebeu que estava 

sozinho com a outra irmã Bennet.
"Eu não me preocuparia com isso. Ela estava mentindo de qualquer maneira, e ela vai 

esquecer sobre isso amanhã", Mary disse simpaticamente, observando sua angústia.
"Obrigado."  Ele relaxou um pouco, confiando nela imediatamente.  "Eu acho que vou 

ficar muito bem sem a aprovação de Kitty Bennet."
"Você sempre ouve com seus olhos em vez de seus ouvidos?" A pergunta dela o pegou 

desprevenido.
"Você sempre lê sermões em jantares?" Ele perguntou, notando o livro em suas mãos. Ela 

ficou desconfortável sob o seu olhar afiado, fechando rapidamente o volume pesado.
"Quase sempre," respondeu ela, com os olhos firmemente sobre suas mãos. "Geralmente 

é mais interessante do que o que está sendo dito."
"É exatamente por isso que eu prefiro usar meus olhos, em vez de meus ouvidos." Ele 

sorriu para a garota tímida, descansando os olhos sobre ela pela primeira vez naquela 
noite.

Do outro lado da sala, Elizabeth percebeu essa interação com um sorriso malicioso. Ela 
puxou a manga de Darcy para chamar sua atenção.

"O que você está aprontando agora?" perguntou ele.
"Você viu isso? Ele sorriu para ela," disse ela entusiasmada. Quando ela virou-se para 

Darcy, ela viu que ele não estava olhando para a irmã ou o estranho. Seus olhos cintilantes 
estavam unicamente sobre ela. "O quê?" ela perguntou inocentemente.

"Vou lhe  dizer  no  dia  depois  de  amanhã,"  disse  ele  timidamente.  Os   olhos  dele  se 
moveram para o par, e seu olhar se tornou suspeito. "Eu não acho que eu gosto deste Sr. 
Sage."

"Oh fique tranquilo, Darcy. Ele parece inofensivo." Ela sorriu quando as linhas do  rosto 
dele  lentamente  desapareceram.  Os  olhos  simpáticos  de  Elizabeth  voltaram-se  para  o 
recém-chegado, mais uma vez. "Ele é muito estranho, realmente. Me sinto um pouco triste 
por ele." Agora, era a vez dela franzir a testa, "Que negócios ele poderia ter com Caroline?"
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"Você pode sempre dizer?" Mary perguntou, finalmente encontrando um motivo para 
colocar seu livro de lado.

"Quase sempre. É mais difícil com novas pessoas, mas pessoas que eu conheço - bem, 
quer dizer," ele corrigiu: "As pessoas que tenho observado, sim. Eu não errei ainda." Ele 
ficou surpreso  com a  quantidade  que  ele  falou,  era  tão  raro  que  as  pessoas  fizessem 
perguntas sobre ele, ele não sabia bem como agir.

"Observado? Muito científico da sua parte...  O que é que você faz exatamente?"  Ela 
tentou adotar o olhar que Elizabeth muitas vezes tinha, esperando que ela pudesse parecer 
tão  recatada  e  desconfiada  quanto  sua  irmã  mais  velha.  Mary  foi  apenas  um pouco 
prejudicada pela falta de jeito da sua postura, mas isso passou despercebido pelo Sr. Sage, 
que estava tentando pensar em um trabalho. Não lhe tinha ocorrido até agora que ele 
realmente não tinha planejado seu histórico. Ele acabou em algum lugar ao longo de um 
contador para uma empresa de transporte.

Mary, porém, pensou que o pânico dele foi causado em parte por suas ações. Ela mudou 
rapidamente  de  assunto,  trazendo  à  tona  a  importância  da  empatia  para  a  sociedade 
funcionar como um todo. O Sr. Sage, sendo consciente da linguagem corporal das pessoas, 
percebeu imediatamente e estava convencido de que ela havia descoberto sua verdadeira 
identidade. Ambos eram tão dolorosamente estranhos, que poderia ser divertido se ambas 
as partes não estivessem tão aterrorizadas.

Do outro lado da sala, Darcy não poderia colocar o dedo sobre, mas algo estava errado. 
Até que ele conheceu Elizabeth Bennet ele  raramente duvidava de si  mesmo.  Ele  fazia 
decisões rápidas com facilidade, confiando em seus instintos, sem dúvidas. Mas Elizabeth 
mudou tudo isso. Agora, quando ele teve um mau pressentimento sobre Keaton Sage, ele 
não tinha certeza se era direcionado para o caráter do homem ou apenas o sentimento 
geral de cautela que ele sentia em relação a qualquer homem, quando ela estava por perto. 
Até que ele descobrisse qual, ele estaria mantendo um olho no estranho homem.

"Ok,  então  vamos  pensar  sobre  isso  logicamente."  O  comportamento  geralmente 
despreocupado de Elizabeth foi substituído por uma profunda reflexão: "Por que Caroline 
contrataria um bandido, na véspera do nosso casamento, para ir atrás de Mary?"

"Por favor, Lizzie,  ele dificilmente é um bandido," disse Darcy, achando difícil  de ser 
intimidado pelo homem menor e mais jovem. "Ele é praticamente uma criança."

"Ele não é mais jovem do que eu," fingindo se ofender, "eu sou uma criança, Sr. Darcy?"

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



Darcy gaguejou um pouco tentando encontrar a resposta certa, se houvesse uma, mas 
decidiu evitar o assunto totalmente. "Elizabeth, eu lhe disse o quão adorável você está esta 
noite?"

"Ora, Sr. Darcy, seu charme é simplesmente avassalador," ela respondeu com sarcasmo, 
mas sorrindo, no entanto.

"Em qualquer caso, eu não acho que Mary é a meta dele."
"O que te faz dizer isso?" Elizabeth disse voltando-se para o possível casal.
"Caroline  está  dando  olhares  maliciosos  para  ele  e  apontando  cada  vez  menos 

discretamente para nós."  Seu tom era tão prosaico,  que ela quase perdeu a mensagem 
alarmante que ele trazia.

"O que é que ela pode fazer agora?" exclamou ela, incrédula.
"Eu  tenho  certeza  que  vamos  descobrir  em breve,"  ele  respondeu  com apenas  uma 

sugestão de cautela.
"Meu Deus, Que noite linda!" Caroline exclamou em voz alta e muito pouco natural. "Eu 

acho que eu poderia tomar um pouco de ar fresco antes de me retirar. Keaton, querido, 
você quer dar um passeio comigo?" Todo mundo estava um pouco confuso com seu jeito 
todo,  mas especialmente em sua escolha da atividade. Todo mundo sabia que Caroline 
abomina o ar livre. Ninguém, no entanto, pareceu tão confuso e assustado quanto o Sr. 
Sage, que rapidamente concordou, apesar de seus medos.

"Eu concordo com você Caroline," Elizabeth se apressou, "Darcy e eu estávamos prestes a 
dar uma volta pelo jardim, não estávamos?" Ela deu uma cotovelada para despertá-lo de 
sua  própria  confusão  e,  com  uma  aparência  muito  semelhante  ao  acompanhante  de 
Caroline, ele se levantou e ofereceu sua mão para Elizabeth.

Como esperado,  foi  agora a vez de Miss  Bingley ficar inquieta enquanto o resto do 
grupo voltava às suas atividades anteriores e  os dois  casais  fizeram a sua saída.  Mary 
soltou um suspiro pesado e com relutância, reabriu seu livro. Por alguma razão, ele não 
conseguia  mais  segurar  sua  atenção.  Olhando  ao  redor  da  sala,  ela  não  encontrou 
ninguém  com  quem  preferia  falar,  então  ela  começou  a  procurar  um  livro  mais 
interessante. O título que encontrou foi um antigo romance. Ela reconheceu-o como um 
dos favoritos de Jane, mas nunca tinha lido ela mesma. Duas páginas depois e ela percebeu 
porque era o favorito de Jane e não o colocou de lado para o resto da noite.

Lá fora, o ar estava fresco e claro, como deveria ser em uma noite de verão. O chão 
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ainda estava quente, mesmo que o sol havia se posto há muito tempo. Logo que estavam 
fora do portão, Caroline começou a correr, mais ou menos. Ela se moveu tão rápido quanto 
pôde com seu vestido espalhafatoso, o braço do insuspeito Keaton Sage, e suas tentativas 
para parecer casual e inocente. Ela olhava para trás de vez em quando para ver Darcy e 
Elizabeth, que estavam tentando desesperadamente não rir.

"Eu não me importo com o que ela está tramando," comentou Elizabeth, uma vez que 
estavam fora  do  alcance  da  voz,  "valeu  a  pena  para  ver  isso!"  Quando a  senhora  em 
questão quase caiu ao tentar verificar eles, eles desistiram e desataram a rir. "Oh, Darcy," 
disse Elizabeth, voltando sua atenção para ele, "é realmente uma noite encantadora. É uma 
vergonha desperdiçá-la pensando sobre Caroline."

"Quem está pensando em CarolineBingley ?"
Elizabeth tremeu, em parte devido ao frio da noite, mas também por causa do olhar que 

Darcy  estava  dando a  ela.  Ele  percebeu e  entrou em ação  imediatamente,  roçando os 
braços para aquecê-la. Ela olhou para ele, mas foi distraída pela visão por trás dele. Ele 
moveu-se atrás dela para compartilhar a visão e quase perdeu fôlego. A lua estava cheia e 
pesada, refletindo o lago diante deles. Darcy a puxou para mais perto, os braços rodeando 
sua cintura. Ela recostou-se em seu peito, esquecendo qualquer preocupação que pudesse 
tê-la  atormentado.  Com  a  cabeça  apoiada  levemente  acima  de  Elizabeth,  Darcy  não 
percebeu o retorno de Caroline. Ela estava sozinha agora, observando o casal com fúria 
escalante.  Com  a  mandíbula  e  os  punhos  fechados  com  força,  ela  se  distanciou 
silenciosamente. Era hora de plano B. 

A noite estava chegando ao fim e até agora todas as partes se mantiveram relativamente 
ilesas.  As despedidas haviam se tornado um processo prolongado já que as duas metades 
não se encontrariam de novo até a manhã do casamento. A maior parte dos convidados 
estava se aproximando das carruagens, enquanto os casais ficaram para trás.

"Elizabeth, eu sei que a tradição proíbe que você visite amanhã, mas isso não significa 
que Jane não pode," Bingley comentou esperançoso. Elizabeth sorriu, mas tomou o braço 
de sua irmã protetoramente.

"Não,  me  desculpe,  senhor.  Eu  vou  precisar  dela,  se  espero  sobreviver  ao  dia  sem 
assassinar um membro da minha família", disse ela com franqueza.

"Não! Bem, nós não queremos isso," respondeu ele, levando ela mais a sério do que ela 
pretendia.  Seu  olhar  perplexo  ganhou  um  riso  de  todos,  exceto  de  Caroline,  que  foi 
aparecendo nas proximidades.  "Bem, eu nunca pensei que você seria um a rir às minhas 
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custas, Darcy." Ele pareceu mais surpreso do que ofendido com o seu amigo por entrar nas 
piadas de boa índole.

"Sinto muito, Bingley. Com toda a excitação, pareço ter esquecido meus modos," Darcy 
respondeu facilmente.

"Eu não posso reclamar, é bom ouvir você rir tanto. Eu sinto que deveria agradecer a 
Elizabeth por isso."  Ele acenou para ela graciosamente, e ela abriu um grande sorriso em 
troca. "Acho que ele vai dar um irmão excelente," ele pensou à toa.

"O riso é uma explosão muito vulgar, tão grosseiro," comentou Caroline.  Eles tinham 
quase esquecido que ela ainda estava lá, então com seu comentário ousado e brutal, eles 
foram pegos completamente fora de equilíbrio. O grupo olhou de um para outro sem fala 
até Elizabeth interferir.

"Oh, se você quiser ser realmente refinada, você tem que estar morta. Não há ninguém 
tão digno quanto uma múmia."  Todo mundo riu nervosamente e se apressaram em suas 
despedidas.  Os  cavalheiros  escoltaram  seus  amores  respectivos  para  a  carruagem, 
enquanto Caroline acenou sem entusiasmo. Seu rosto ficou um profundo tom de vermelho 
quando Darcy beijou a mão de Elizabeth.

Keaton Sage estava em seu quarto, rapidamente embalando suas coisas. Ele continuava 
lembrando a si mesmo que não era culpa dele.  Caroline estava ciente de sua ocupação e 
conjunto  de  habilidades.  Ela  deveria  ter  contratado  um mágico  se  ela  queria  que  ele 
fabricasse  mentiras  e  chantagens  do  nada.  Ele  não  estava  lá  para  as  despedidas 
prolongadas.  Ele não viu o desejo nos olhos dos casais ou as mãos que não queriam se 
deixar.  Ele  também não viu a  raiva crescente  em Caroline ou o sorriso  malicioso que 
estava espalhando lentamente sobre seu rosto. Ele não a viu escapar para os estábulos ou o 
mensageiro que saiu logo depois. Seus olhos aguçados tinham perdido isso tudo. 

Naquele  momento,  seus  pensamentos  estavam ocupados  com raiva  e  uma estranha 
sensação  de  culpa  com  relação  a  Mary  Bennet.  Ele  havia  deixado  uma  discussão 
abruptamente e não voltou para dizer adeus. Isso foi um pouco rude, mas inevitável.  Ele 
decidiu enviar-lhe uma nota de desculpas amanhã,  quando ele partisse para a cidade. 
Espere, pensando bem Longbourn estava em seu caminho de volta para Londres, mais ou 
menos. Ele poderia muito facilmente parar e dizer adeus ao clã Bennet inteiro. Ele estava 
consumindo-se com pensamentos do dia seguinte.  Será que elas  achariam a sua visita 
muito ousada? O que ele diria? Elas iriam questionar sua partida abrupta?

O dia seguinte  passou a um rastejamento agonizante.  Elizabeth acordou muito mais 
cedo e não conseguia sentar quieta, tomada de antecipação animada durante todo o dia. 
Ela primeiro pegou um livro para manter sua mente ocupada, mas só conseguiu ler uma 
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linha repetidamente até que ela se esqueceu sobre o que era a história em primeiro lugar. 
Mary,  que  estava  em seu  lugar  habitual  no  pianoforte,  quase  caiu  do  banco  quando 
Elizabeth finalmente bateu o livro fechado em sinal de rendição. Mary nunca tinha visto a 
irmã em um estado tão nervoso e simpatizava totalmente.

"Lizzy,  você não quer tocar um dueto comigo? Faz muito tempo desde que tocamos 
juntas," disse ela gentilmente.

"Oh, sim, seria um favor e tanto a você, tenho certeza." Elizabeth não foi enganada pelo 
truque  de  sua  irmã.  "A  razão  por  que  não  tocamos  juntas  nos  últimos  tempos  é 
simplesmente porque você se cansou dos meus erros freqüentes-"

"Você estava errando de propósito!" Mary interrompeu.
"Talvez," ela admitiu maliciosamente.
"Tudo bem, nada de duetos hoje. Talvez um jogo de cartas? Eu tenho certeza que Jane e 

Kitty iriam juntar-se a nós."
"Receio que eu não conseguiria mais me concentrar em um jogo do que eu poderia no 

pianoforte ou neste livro," disse ela jogando a literatura inútil de lado.
"Você está realmente tão assustada, Lizzy?"  Mary tinha sempre ficado impressionada 

com a compostura de Elizabeth, mas isso parecia ter abandonado ela hoje. 
"Não é exatamente isso. Eu não tenho medo," ela respondeu com sinceridade. "Oh, se eu 

apenas soubesse o que estou sentindo agora?"
"O que você quer dizer?"  A menina mais nova saiu de seu instrumento, ansiosa para 

finalmente ser permitida na confiança de sua irmã mais velha.
"Estou um pouco nervosa, é verdade. Mas eu estou tão feliz, eu não posso colocar em 

palavras. Eu sinto como se eu pudesse explodir!"  Seus olhos brilhavam e seu sorriso era 
radiante,  então  vacilou.  "Então,  no momento seguinte,  tudo que eu posso  pensar  é  no 
papai."  Mary sorriu tristemente para isso também, e pegou a mão da irmã e a deixou 
divagar. "Eu gostaria que ele pudesse estar aqui."

"Ele teria gostado de ver seu sorriso hoje", observou Mary com simpatia.
"E, ele teria gostado de ver a condição em que mamãe tem torcido os nervos." As meninas 

riram com vontade quebrando toda a tensão e movendo-se a pensamentos mais felizes. "Eu 
acho que o distúrbio dela deve ser contagioso!" Elas prosseguiram destacando as crises 
recentes de sua mãe, até que foram interrompidas por Jane.

"Oh, deixe-a desfrutar de sua histeria, Lizzy," a mais velha pediu suavemente.  "Vai ser 
bastante calmo por aqui uma vez que você e eu partirmos."

"Como poderia ser calmo, com a mamãe vangloriando-se constantemente sobre suas 
filhas bem casadas?" Elizabeth interveio. "Eu não sei sobre Jane, mas eu prefiro muito mais 
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falar sobre todas as coisas boas que vamos ter." Ela riu ao choque de sua irmã.
O riso continuou até que Hill entrou para anunciar o seu visitante. As meninas ficaram 

todas surpresas ao ver o Sr. Sage, mas ninguém ficou mais chocada do que Mary. Elizabeth 
percebeu o rubor dela imediatamente e cutucou Jane para deixá-la entrar na conspiração.

"Boa tarde, senhoras," disse ele calorosamente e um pouco nervoso. Elas voltaram a sua 
saudação,  mas  calaram-se  em  curiosidade.  "Desculpe  interromper,  mas  eu  queria 
oferecer-lhe um adeus apropriado."

"Você está indo embora?" Mary irrompeu sem jeito.  Elizabeth e Jane tentaram o seu 
melhor para saltar em assistência de sua irmã.

"Sim, Sr. Sage, eu achava que iria ficar para o meu casamento. O que o leva para longe 
tão de repente?"

"Espero que não seja nada grave,"  o  coração gentil  de Jane governava todas as suas 
ações.

"Não,  não  é  nada  disso.  São,  uh  ...  negócios",  respondeu ele  com voz  trêmula.  "Sim, 
negócios urgentes, em Londres."

"Você vai estar de volta a Netherfield uma vez que seus negócios estejam concluídos?" 
Mary perguntou esperançosamente.

"Não, eu acho que não," disse ele tristemente. "Meu negócio com Caroline está concluído. 
Eu  não  acho que eu vou encontrar-me nesta  parte  do país  novamente."  Tanto  Jane  e 
Elizabeth viram a tristeza em seus olhos e nos olhos de sua irmã.

"Oh, que pena,"  a mais jovem murmurou.
"Sim, é um crime absoluto," Elizabeth disse corajosamente. "Você não pode voltar a triste 

e velha Londres, sem desfrutar plenamente do campo primeiro."
"Você  não  poderia  possivelmente  desviar-se  por  algumas  horas?"  Jane  perguntou 

gentilmente. 
"Sim!"  Mary  encontrou  sua  voz  novamente.  "Nós  estávamos  prestes  a  ir  para  uma 

caminhada, gostaria de se juntar a nós?"  As meninas praticamente gritaram quando ele 
consentiu e saíram sem demora. Uma vez no ar fresco todos respiraram um pouco mais 
fácil.  Keaton relaxou sob circunstâncias  menos  formais.  Mary  ainda  estava  um pouco 
instável,  mas conseguiu.  Jane e Elizabeth andaram na frente,  deixando-os sem parecer 
óbvio demais. Elas olharam para trás algumas vezes para certificarem-se de que sua irmã 
não estava se debatendo, mas logo viram que os dois estavam se entendendo muito bem.

Pouco tempo depois,  as  irmãs  mais  velhas  tinham superado eles,  desaparecendo em 
torno de uma curva no caminho.  Não que os jovens admiradores haviam notado a sua 
saída. Eles conversaram sobre temas inocentes por algum tempo, vagando sem rumo. Eles 
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poderiam ter continuado assim por horas, se não fosse pela interrupção estridente de Jane.
Ela veio em torno de uma cerca viva, quase colidindo com eles.  Sem fôlego, ela não 

conseguia falar, eles só podiam observar em sua aparência. Seu cabelo despenteado e meio 
puxado para baixo, o vestido sujo e seu rosto vermelho com exaustão.

"Elizabeth!" ela gaguejou. "Elizabeth se foi!"
"Se foi? Se foi para onde?" Mary exigiu.
"O que aconteceu?" Keaton perguntou, se preparando para agir.
"Se foi! Alguém a levou!" 
Mary nunca soube que o mundo podia mudar tão rapidamente. A felicidade tranquila 

que veio com seu primeiro flerte foi quebrado em um momento. O dia leve foi de repente 
sombreado com nuvens ameaçadoras, o ar agora gelado.

Se foi. As palavras eram tão simples e puras. Normalmente, eles eram ditas sem pensar. 
Claro, a única coisa que veio à mente de Mary naquele momento era seu pai. Como em 
"seu pai se foi. ' Ela não estava pronta para Lizzie ter ido também.

"Se  foi!  Alguém a  levou!"  Jane  gritou.  As  irmãs  agarraram uma a  outra  para  apoio 
esquecendo  o  Sr.  Sage.  Quando  ele  falou,  elas  quase  não  o  reconheceram.  Aquela 
esperança tímida foi substituída por determinação fria.

"Qual a direção que eles estavam indo?" ele disse rapidamente. Ele pegou os ombros de 
Jane para firmar enquanto ela tentava recuperar o fôlego.

"Nós estávamos sob uma árvore ao virar da curva. Ele ... ele veio .. oh, eu não sei. Nós 
tentamos …"

"Eu sei, Jane", ele a acalmou. "Você fez muito bem, mas agora você tem que me dizer 
onde eles foram."

"Perto do rio....", ela resmungou antes de desabar novamente. Keaton agora virou-se para 
Mary.

"Mary,  volte  para Longbourn",  ele  disse  claramente.  "Tão rápido quanto você puder. 
Envie um mensageiro para Netherfield, diga a eles tudo o que sabe. Faça com o que o Sr. 
Darcy venha o mais cedo possível." Ela assentiu com a cabeça entorpecidamente.

"Mas, onde você está indo?" ela parecia mais jovem do que nunca.
"Eu vou atrás deles."
Mary  se  apressou  puxando  Jane  atrás  dela.  Keaton  respirou  fundo  e  observou  seu 

entorno. Era ruim, ele não estava preparado. Ele não conhecia o terreno, ele não tinha 
nenhuma arma. Ele nem sabia contra o que ele estava lutando.

Eis o que ele sabia: Caroline Bingley estava por trás disso. Ele não tinha nenhuma prova, 
mas  ele  estava  absolutamente  certo  disso.  Ele  correu  na  direção  em  que  Jane  tinha 
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indicado, inspecionando o terreno por pistas. Seus sentidos foram alertados para cada som 
e movimento. Disse a si mesmo que o sentido do dever que ele sentia em relação a esta 
menina não tinha nada a ver com Mary. Ele argumentou que se sentia culpado por não 
compartilhar suas suspeitas sobre Caroline. Isto era tudo. Ele quase não percebeu o medo 
terrível que tomou conta dela quando Jane chegou.

As pistas eram óbvias, graças a Deus por isso. Havia apenas um bruto, parecia e ele 
agradeceu aos céus novamente.  Elizabeth devia estar  lutando muito para que eles  não 
pudessem estar se movendo muito rápido. A vegetação rasteira foi devastada, cascas de 
árvore foram riscadas, a terra estava revirada. Ele seguiu a trilha por dez minutos antes de 
encontrar algumas gotas  de sangue.  Ele  esperava que fosse uma lesão superficial,  mas 
acelerou o ritmo mesmo assim.

Elizabeth Bennet tinha caminhado por estes bosques desde que ela podia andar, mas não 
tinha idéia de onde estava. Ela pensou que eles estavam indo para o rio à beira de sua 
propriedade, mas depois de toda a luta ela não podia ter certeza. Seu cabelo continuava 
caindo em seu rosto, embora, pela maneira como seu crânio doía ela ficou surpresa que 
ela ainda tinha todo o cabelo em sua cabeça. Suas mãos estavam em carne viva, sangrando 
em alguns lugares,  por se agarrar a tudo à vista. Sua garganta estava rouca de gritar e seu 
rosto estava pulsando de dor onde a mão enorme do homem havia batido nela. Ela ignorou 
toda uma série de outras dores que espetavam seu corpo.

Ela se forçou a se manter firme. Jane iria obter ajuda. Ela iria trazer Darcy. Ele viria para 
ela.

Quando o arbusto rasgou as palmas de suas mãos, então escorregou, ela caiu de costas 
contra a besta. Ele era praticamente um gigante, alto como Darcy e duas vezes mais largo. 
Seus olhos eram frios e escuros, quase pretos. Eles não mostravam remorso ou incerteza. 
Ela tinha desistido de contestação ou razão quase que imediatamente, não iria ajudar com 
um homem como este.

Espere um pouco. Darcy virá.
O súbito choque de água fria roubou o fôlego de seus pulmões. Ela continuou a chutar e 

arranhar,  mas  ela  estava  ficando  cansada,  parecia  que  horas  se  passaram.  Não,  não 
poderia ter sido por muito tempo, o rio não era muito longe.

Aguente. A notícia deve ter alcançado Netherfield agora.
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Jane tinha quase desmaiado quando chegaram a Longbourn, mas Mary correu sem um 
segundo  olhar.  Ela  escreveu  um  bilhete,  enquanto  seu  peito  arfava.  Ela  ignorou  as 
perguntas da família até que sua tarefa estava completa. "VENHAM AQUI AGORA! LIZZIE 
ESTÁ EM APUROS!" Ela explicaria o resto quando eles chegassem, o que ela esperava ser 
muito em breve.

"Isso precisa chegar Netherfield, agora", disse ela, segurando a histeria. "Entregue isso ao 
Sr. Darcy. É uma questão de vida ou morte!" O menino do estábulo não questionou suas 
ordens, a seriedade do assunto estava escrito por todo o rosto dela. "Dê direto a ele e mais 
ninguém. Uma vez feito isso, vá a Meryton e chame a polícia. Vá agora, não pare para 
nada!"

"Depressa", acrescentou ela, assim que ele superou o morro e caiu fora da vista.
Quando Mary voltou para a casa, ela ficou aliviada ao ver que Jane tinha se recuperado 

o  suficiente  para  informar a  família  da notícia  grave.  Ela  desabou em uma cadeira  e 
observou o relógio.

Trinta  minutos  se  passaram desde que o  menino desapareceu com o bilhete.  Trinta 
minutos longos. Jane andava de um lado para o outro torcendo as mãos enquanto Hill 
tentava limpar os arranhões e riscos. A Sra. Bennet chorava e desmaiava em turnos com 
Kitty tentando ajudá-la. Mary só olhava para o relógio. Quando contou o trigésimo quinto 
minuto ela calmamente se levantou e caminhou até o armário de bebidas. Mesmo que ela 
nunca tivesse tomado uma gota de álcool na sua vida, ela serviu um copo de conhaque e 
engoliu-o antes que alguém pudesse piscar. Ela saiu pela porta da frente e ficou de vigília 
na entrada.

Ele  ouviu  o  espirrar  de  água  antes  de  vê-los.  Manteve-se  baixo,  mas  moveu-se 
rapidamente sabendo que  a torrente de água iria disfarçar seus movimentos. Quando ele 
finalmente teve um vislumbre do par ele  queria  aplaudir a menina.  Tinham sido pelo 
menos quarenta minutos e ela ainda estava lutando. Mesmo que ele mentalmente torcesse 
por  ela,  seu  sangue  gelou.  O  homem  era  enorme,  e  um  homem  desse  tamanho  é 
memorável. Seu nome era Marcellus Burrows, ele era famoso em Londres. O Sr. Sage teve 
que trabalhar com ele apenas uma vez, mas jurou nunca mais fazer isso de novo.

O homem era uma besta, isso era óbvio. Ele também era um psicopata de uma natureza 
muito violenta que gostava de machucar as mulheres.

A dupla estava com a água na altura dos joelhos e meio atravessando o rio quando o 
joelho de Lizzie  golpeou duramente. Marcellus Burrows estava realmente cansado dessa 
menina. O golpe o pegou desprevinido e seus pés escorregaram nas pedras lisas do leito do 
rio. Ele caiu em cima dela, submergindo os dois e dando a Sage a oportunidade que ele 
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precisava.
Elizabeth já estava sem fôlego e não estava preparada para o peso repentino. Ela lutou 

para recuperar o equilíbrio e oxigênio, mas seu captor estava usando ela para se firmar. 
Ela, então, sentiu a carga ser levantada e mãos desajeitadas puxando para cima. Ela teve 
um segundo de ar glorioso antes que a carga caísse pesadamente sobre ela novamente.

Foi  diferente  desta  vez.  Ele  não  estava  empurrando-a  para  baixo  para  recuperar  o 
equilíbrio próprio. Em vez disso, quando ela lutou para subir ele caiu para o lado. A mão 
que  chegou  para  ajudá-la  era  menor  e  mais  suave.  Quando  seus  olhos  finalmente 
registraram, ela  viu Keaton Sage respirando pesadamente ainda segurando uma pedra 
ensanguentada em sua outra mão. Ele rapidamente deixou-a cair e se moveu para ajudá-
la de volta para a margem do rio.

Elizabeth  inclinou-se  pesadamente  sobre  o  quase  estranho  sussurrando  seus 
agradecimentos por todo o caminho. Com o seu primeiro passo em terra firme seu alívio 
foi arrancado. O bruto estava de volta. Sua mão segurou a parte de trás do pescoço de 
Keaton e puxou-o para trás.

"Corra,  Elizabeth!"  ele  gritou se  afastando dela.  Ele  estava  de  volta  na  água em um 
momento, sendo inundado por todos os lados. Marcellus deu um soco no rosto dele antes 
de voltar para o seu alvo original. Elizabeth tentou correr, mas suas roupas molhadas e 
exaustão severamente dificultaram sua fuga. Ela estava quase ao seu alcance quando um 
tiro  ecoou.  Elizabeth  pensou  que  devia  ser  seu  coração  batendo  forte,  mas  quando 
vermelho explodiu do peito dele, ela sabia que era Darcy.

Darcy estava a vinte metros em cima de um pequeno cume respirando pesadamente. 
Ninguém disse nada, nem sequer olharam para o corpo que estava flutuando. Tão logo a 
fumaça se dissipou o tempo reiniciou. Sage puxou-se para fora do rio, e Darcy correu para 
Elizabeth enquanto ela tentava ficar de pé com grande dificuldade.

Ele chegou a ela como uma onda chega a praia. Ele não conseguia decidir se queria 
abraçá-la mais próximo ou examinar suas feridas. Ele alternava desajeitadamente entre os 
dois, enquanto as lágrimas encheram seus olhos. Keaton Sage se sentiu mais indesejado do 
que nunca. Ele saiu para fora da água tentando não se intrometer.

"Keaton," disse Darcy de repente. "Obrigado."
Os  dois  cavalheiros  assentiram  gravemente,  mas  não  disseram  mais  nada  sobre  o 

assunto.

Não havia relógio no jardim. Mary não podia contar os minutos desde a partida de 
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Darcy. Com cada momento que passava ela ficava mais certa que ela nunca iria ver sua 
irmã novamente. Quando Bingley chegou com os policiais e o médico ela não tinha nada 
para lhes oferecer. Não havia nenhum paciente para curar e nenhum criminoso à prisão. 
Ela só sabia que eles estavam indo vagamente na direção do rio. Embora não fosse muito, 
Bingley e os dois policiais saíram correndo de qualquer jeito. O médico entrou na casa 
para cuidar de Jane e da Sra. Bennet.

Ela estava sozinha novamente. Nenhum relógio para observar. Nenhuma música para 
distraí-la.

Quando ela estava prestes a ruir em desespero ela os viu. Charlie estava conduzindo seu 
cavalo que estava carregando um surrado Sr. Sage. O Sr. Darcy tinha Lizzie embrulhada 
em seu casaco e a segurava muito perto. Mary correu para cumprimentá-los, esperando 
para ver a condição de sua irmã antes de comemorar.

"Ela  vai  ficar  bem?"  ela  perguntou  timidamente,  agora  vendo  a  sujeira  e  sangue  e 
hematomas.

"Ela precisa de um médico," Darcy disse solenemente.
"Darcy, não assuste ela!" Elizabeth disse fracamente. "Preciso de um banho e uma cama."
"E, você terá assim que o médico te examinar."
"Eu acho que preciso de um banho primeiro. A maioria deles é apenas sujeira."
"Lizzie", disse ele em advertência.
"Sr. Darcy," disse ela recuperando algum de seu ar habitual. "Eu não acredito que você 

está  autorizado  a  usar  esse  tom,  até  que  estejamos  realmente  casados."  Ele  sorriu  e 
balançou a cabeça cautelosamente. "Você pode me repreender amanhã."

Bingley ajudou Elizabeth a descer, então entrou para ver Jane e dar a notícia boa. Não 
ficou claro se Lizzie precisava do apoio de Darcy ou se ele só queria estar perto dela. Ela 
não estava reclamando.

Mary  estava  tão  aliviada  e  grata  que  ela  não  conseguia  falar.  Ela  tentou formar as 
palavras de gratidão ao Sr. Sage enquanto ele amarrava os cavalos, mas todas falharam. 
Em um movimento ousado e inesperado, ela jogou os braços ao pescoço dele e beijou sua 
bochecha.  Ela  se  afastou,  percebendo  a  impropriedade  de  suas  ações,  congelada  em 
constrangimento. O silêncio poderia ter se esticado a extensões desconfortáveis  se toda a 
família não tivesse corrido para fora naquele momento.

A multidão envolveu os quatro em uma chuva de agradecimentos e lágrimas. Darcy 
carregou Elizabeth para seu quarto para que o médico pudesse examiná-la, enquanto sua 
mãe e irmãs pairavam em preocupação. Os três homens foram deixados à própria sorte na 
sala de estar.
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"O nome dele era Marcellus Burrows," disse Sage quando o silêncio se tornou demais.
"Você o conhece!" a raiva de Darcy cresceu.
"Sim, mas deixe-me terminar," disse ele friamente. "Eu não sou sobrinho de ninguém. Fui 

contratado por sua irmã, Sr.  Bingley. Ela estava convencida de que Miss Bennet estava 
chantageando o Sr. Darcy em matrimônio." A mandíbula de Bingley caiu aberta enquanto 
Darcy rangeu os dentes. "Ela ficou muito chateada quando eu disse que não havia nada 
que eu poderia encontrar. Ela parecia bastante desesperada." As palavras pesavam no ar. 
"O Sr. Burrows era um bandido contratado, mas estou confiante de que Caroline não tinha 
idéia do que ele era capaz."

"Eu vou torcer o pescoço dela, eu juro!" rosnou Bingley. "Ela foi longe demais desta vez." 
Ele saiu sacudindo as paredes quando bateu a porta. Os policiais voltaram com notícias de 
Marcellus Burrows.

"Ele está morto," o mais velho dos dois disse simplesmente. "Eu vi a moça, nós podemos 
esperar para falar com ela, mas eu gostaria de ter alguns dos espaços preenchidos, se o 
senhor não se importa."

"O homem é um bandido de Londres," começou Sage bem acostumado a esses assuntos. 
"Acredito que ele tinha a intenção de raptar a Miss Bennet com a finalidade de-"

"Resgate," interrompeu Darcy. "Ela e eu estamos prestes a nos casar. Minha fortuna é 
bem conhecida, levando ela seria a melhor maneira de me machucar." Ele lançou um olhar 
significativo para o Sr. Sage indicando que nenhum outro detalhe deveria ser dado.

"Bem, não há muito a ser feito," disse ele. "Nós vamos procurá-lo em Londres. Marcellus 
Burrows? Existe alguma coisa que você sabe sobre ele?"

"Ele normalmente fica perto de Thornton Square," Sage ofereceu.
"Tudo bem então, vamos estar de volta quando Miss Bennet estiver bem descansada." 

Com isso, eles viraram suas chapéus e partiram. Embora o Sr. Sage não estivesse em falta, 
ele sempre respirava mais fácil uma vez que a polícia ia embora.

"Não posso jogar a irmã do meu melhor amigo na prisão," disse Darcy antes que Keaton 
Sage pudesse perguntar. "É horrível o que ela fez, mas eu sinto pena dela."

"À  sua  maneira,"  disse  ele,  resignado.  "Eu  não  tenho  certeza  se  irmão  dela  é  tão 
indulgente como você."

"Mamãe", implorou Elizabeth, "Se eu pudesse dormir um pouco-"
"Lizzie, você vai deixar o médico fazer o seu trabalho!" ela ralhou.
"Está  tudo  bem,  Sra  Bennet.  Eu  acho  que  estou  quase  pronto  aqui,"  disse  o  médico 

gentilmente. “Você estará muito cansada, Miss Elizabeth. Suas feridas são superficiais, mas 
você vai estar muito desconfortável por algumas semanas. Compressas frias diminuírão o 
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inchaço e não se esqueça de manter as feridas limpas. Bandagens novas todos os dias e eu 
acho que você vai curar bem. "

Elizabeth sorriu fracamente e agradeceu ao médico. Ele recolheu suas coisas e disse boa 
noite  para  as  senhoras.  Em seu  caminho para  fora  da  porta,  Darcy  sacudiu  sua  mão 
vigorosamente e agradeceu mais uma vez.

"Ela está muito cansada, Sr. Darcy. Vocês todos precisam ter cuidado com ela por um 
tempo, ela está bastante arranhada."

"Ela vai ter o melhor cuidado, eu prometo," Darcy disse gravemente. Com a saída do 
médico, Mary desceu.

"Ela gostaria de ver você," ela fez sinal para cima. "Minha mãe e Jane estão com ela," ela 
advertiu. Ele apertou a mão dela quando passou e então subiu as escadas dois degraus de 
cada vez. "Meu Deus, Sr. Sage! Suas roupas estão encharcadas. Posso lhe trazer uma toalha 
ou um chá talvez?"

"Eu aceitaria um conhaque, se você tiver," ele disse timidamente.
"Eu acho que você merece," ela moveu-se para o armário de bebidas. "Devo agradecer-

lhe novamente. Eu juro,  se  você não estivesse lá a minha irmã teria sido perdida para 
sempre."

"Miss Mary, eu tenho que dizer uma coisa."
"Sim, sobre antes, me desculpe. Eu não devia ter me atirado em você. Eu estava tão-"
"Oh, eu não me importo com isso. Eu só quero deixar tudo claro." Ele tomou um longo 

gole, deixando o líquido aquecê-lo. "Eu não sou um amigo de Caroline Bingley."
"Nem eu. Não vejo o que isso tem a ver com nada."
"Eu sou um investigador contratado. Eu era pago para espionar Darcy e sua irmã."
"Mas .... por quê?" ela ficou surpresa. "Eles não fizeram nada de errado, não é?"
"Não,  de  modo  algum!  Fui  contratado  por  Caroline  para  encontrar  provas  de 

improbidade por parte da sua irmã."
"Isso não é de todo surpreendente."
"Então, você não está com raiva de mim?" ele perguntou esperançosamente.
"Não, por que eu estaria? Você não conhecia eles ou a mim quando foi contratado. E 

você realmente acredita que eu poderia guardar rancor contra o salvador da minha irmã?" 
Ela estava ficando nervosa quanto mais tempo ela passava sozinha com ele. Ela serviu um 
copo pequeno para ela.

"Eu acho que não gosto da idéia de mentir para você."
"Bem, você está completamente absolvido," ela esperava que seu rubor não fosse óbvio 

demais. "Os Bennets estarão para sempre em sua dívida."
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"Bem, tudo que eu gostaria agora é me sentar perto do fogo por um tempo, se você não 
se importa?"

"Como se eu pudesse negar isso."

Darcy prendeu o fôlego na porta de Lizzie e bateu suavemente. Jane o deixou entrar e 
levou-o ao lado da cama da irmã.

"Mamãe, você já teve tantos ataques hoje. Por que você não vai ter um descanso. Eu 
posso ficar com eles," disse ela apressando sua mãe para fora do quarto. Darcy acenou seus 
agradecimentos e caiu de joelhos suavemente agarrando a mão de Elizabeth.

"Jane é um tesouro, não é?" Elizabeth disse em voz baixa.
"Você deveria estar dormindo," ele repreendeu suavemente.
"Eu posso ceder alguns minutos para o meu futuro marido."
"Como você se sente?"
"Estranhamente, eu me sinto como se eu tivesse sido arrastada por todo o campo,'' ela 

tentou rir, mas fez uma careta em seu lugar.
"Lizzie, não brinque. Apenas descanse agora." Ele empurrou o cabelo de sua testa para 

examinar o rosto machucado. "Eu quase perdi você."
"Você me salvou," ela o lembrou.
"Eu não vou te perder, nunca. Eu faria qualquer coisa para mantê-la segura, eu prometo 

isso."
"Eu acredito em você, meu querido." Ela estendeu uma mão enfaixada para acariciar seu 

rosto. "Você matou um homem hoje ...."
"Eu sei".

O sol  tinha acabado  de  mergulhar  abaixo do  horizonte  quando Jane  voltou para  o 
quarto que dividia com sua irmã. Ela tinha propositadamente andado mais lenta para dar 
a Elizabeth e Darcy tanto tempo juntos quanto possível.

"Ela está dormindo," ele sussurrou sem olhar para cima.
"Bom".  Ela viu quando ele carinhosamente acariciou o cabelo  de Elizabeth.  "Posso te 

trazer alguma coisa? Para deixá-lo mais confortável?"
"Meu conforto não é de nenhuma preocupação."
"Por favor, Lizzie não iria querer que você-"
"Eu não me importo," disse ele brevemente. "Eu não vou deixar ela."
"Posso pelo menos trazer algo para você comer ou beber?"

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



"Obrigado, Jane," ele suavizou o tom. "Realmente, eu estou bem."
"Mamãe vai jantar no quarto, eu vou mandar algo para você também." Ela então saiu 

antes que ele pudesse protestar. Com o clique do trinco, Elizabeth se agitou em seu sono.
"Shh, Lizzie. Volte a dormir."
"Meu corpo não está acostumado a dormir a esta hora. Mas você parece muito cansado," 

ela observou, "você deveria dormir um pouco."
"Eu vou dormir uma vez que estivermos casados."
"Então, você ainda pretende se unir a mim?" ela perguntou grogue.
"Eu  pensei  que nós tínhamos decidido  que você  não seria  engraçada  até  que esteja 

recuperada."
"Uma pequena brincadeira é tudo que posso fazer." Ela sorriu com cuidado com o lábio 

machucado. "Você não deveria estar me divertindo?"
"Eu não tenho certeza se eu posso conseguir isso, mas vou tentar." Ele delicadamente 

tomou  sua  mão  enfaixada  e  continuou:  "Eu  não  acho  que  Caroline  Bingley  vai  estar 
incomodando você novamente."

"Duvido disso. Tenho certeza que ela não vai desistir de você só porque você se casou 
com outra pessoa. Agora, que penso nisso, eu posso precisar contratar alguém para testar a 
minha comida antes de eu comer."

"Por quê?"
"Porque você iria dar um viúvo muito bonito," disse ela simplesmente.
"Obrigado,  Lizzie,  mas  devo  voltar  ao  ponto."  Ele  não  pôde  reprimir  um  sorriso, 

maravilhado com a  resiliência  dela.  "Caroline foi  quem contratou esse  homem para... 
levar você …"

"Como você sabe?"
"Keaton Sage. Ele também foi contratado pela Caroline ... para encontrar uma maneira 

de nos separar. Quando ele não conseguiu, ela ficou desesperada."
"Oh meu deus. Ela realmente ficou louca," pensou Elizabeth.
"Eu acho que Charlie também. Se você tivesse visto a cara dele quando ele descobriu que 

... bem, eu nunca senti pena dela até hoje."
"Vou esperar até que minhas feridas curem para dar as minhas condolências à ela." 

Darcy gentilmente beijou os nós dos dedos dela quando Kitty entrou com uma bandeja de 
comida.

"Lizzie, eu pensei que você estivesse dormindo."
"Desculpe desapontá-la," ela respondeu sarcasticamente.
"Oh, você sabe que não é o que eu quis dizer. Como você está se sentindo?"
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"Eu estou machucada e aliviada." Elizabeth disse mecanicamente. "Agora, você vai fazer 
o que você faz melhor? Diga a todos que estou bem, mas cansada então as pessoas vão 
parar de perguntar a cada dez minutos."

"Eu vou tentar. Você precisa de alguma coisa?" Darcy ficou surpreso com a qualidade 
nobre  da  voz  de  Kitty.  Ele  nunca  a  ouviu  falar  de  tal  maneira.  Ele  lembrou-se  da 
complexidade  do  vínculo  entre  duas  irmãs.  Enquanto  ele  tinha  um  laço  forte  com 
Georgiana,   ele  esperava  que  ela  em  breve  pudesse  apreciar  a  atenção  destas  irmãs 
também.

"Não realmente, eu não preciso de nada." Quando sua irmã estava prestes a sair, ela 
mudou de idéia. "Kitty, espere! O Sr. Sage ainda está aqui? Eu gostaria de agradecê-lo."

"Ele está se aquecendo perto do fogo .... com a Mary," ela riu.
"Então eu acho que isso pode esperar," rindo também. Pareceu tão maravilhosamente 

normal estar brincando sobre o novo amor de sua irmã. Kitty deixou a bandeja sobre a 
mesa ao lado da janela e fechou a porta atrás dela. "Darcy, certifique-se que ele fique para 
o casamento?"

"Eu farei dele o meu padrinho, se você pedir."
"Obrigado, mas eu acho que Charlie vai servir muito bem." Ela moveu-se para sentar-se 

e Darcy pulou para ajudá-la.  Com a sua proximidade,  ela  não conseguiu segurar sua 
parede de força e humor por mais tempo. Ela apertou seus ombros e enterrou o rosto em 
seu pescoço. Ele não se importou nem um pouco. Agora sentado na cama, ele passou os 
braços em volta dela, cuidando para não apertar com muita força. As pernas dela dobradas 
para trás enquanto seu corpo tremia com soluços.

"Os olhos dele.." ela murmurou.
"Eu sei."
"Eles eram negros. Ele ... ele queria me matar. Eu sei."
"Eu nunca deixaria isso acontecer," Darcy prometeu.
"As mãos dele…"
"Ele nunca poderá tocar em você novamente." Ela se enrolou mais perto tornando a si 

mesma tão pequena quanto possível. Ela queria desaparecer neste lugar quente e seguro. 
Apesar da dor que estava rastejando em seu corpo, ela nunca tinha se sentido mais inteira 
e amada em sua vida.

"Darcy, eu te amo. Me desculpe que demorei tanto tempo para aceitar isso. Sinto muito 
se eu lutei contra."

"Não pense nisso agora. Eu lutei contra minha atração quase tão duro quanto você. Eu 
ainda estava lutando mesmo quando eu propus como você pode recordar."
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O jantar no andar de baixo foi uma mistura vertiginosa de exaustão emocional e física. 
Com a ausência da Sra. Bennet, o grupo era mais relaxado do que nunca. O Sr. Bingley 
voltou com Georgiana. A menina normalmente reservada não conseguia parar de recontar 
em detalhes como ele tinha repreendido sua irmã.

"Roxo," exclamou ela. "O rosto dela estava roxo!"
"O que você disse a ela, Charlie?" perguntou Jane.
"Eu  simplesmente  informei  á  ela  suas  opções,"  disse  ele,  timidamente.  Quando  as 

mulheres insistiram, ele continuou, "eu disse a ela que ela poderia ir para a igreja ou para 
a cadeia. Ela sabiamente decidiu dedicar-se a Deus ...., na Escócia."

"Ela jogou alguma coisa?" perguntou Kitty animadamente.
"Alguma coisa?" Georgiana disse, incrédula. "Ela jogou tudo!"
"Não me atingiu uma vez!" Bingley disse orgulhosamente. O grupo se animou tão alto 

que Elizabeth e Darcy podiam ouvi-los no andar de cima.
"Lizzie,  você tem certeza que vai  estar forte o suficiente amanhã?"  Darcy perguntou 

timidamente. "Eu não quero que você fique com dor desnecessária ..." Ele podia sentir seu 
corpo enfraquecido tremendo contra ele.

"Eu não sei." Ela ficou nervosa de repente por algum motivo.
"Bem, eu acho que é melhor não irmos para Pemberley até depois do casamento de Jane 

e Charles. A viagem pode ser demais para você."
"Sim,  eu  não  acho  que  um  dia  de  viagem  de  carruagem  seria  muito  divertido  no 

momento."
"Tenho certeza de que podemos ficar em Netherfield enquanto quisermos."
"Talvez devêssemos esperar ..." Elizabeth disse, hesitante. "Eu não estou muito boa para 

você -" ela terminou deixando o silêncio falar por ela. Eu não estou muito boa para você  
como  uma  mulher,  ela  pensou.  "Eu  não  consigo  nem  beijar  você,"  ela  acrescentou 
desejosamente.

"Não foi por isso que eu perguntei." Ele a soltou para obter um olhar adequado para ela. 
"Eu não quero que você se canse. Eu não posso saber que você estaria com dor apenas por 
minha causa." Ela sorriu fracamente e colocou a palma da mão sobre a bochecha dele. Seu 
polegar repousando sobre nos lábios que ela não poderia beijar. "Eu vou estar aqui a todo 
momento possível," indicando a cadeira ao lado de sua cama, "até que eu saiba que posso 
mantê-la segura."

"Bem, então não devemos adiar. Aquela cadeira é muito desconfortável."
"Sim, eu gosto deste lugar muito mais," disse ele puxando-a para perto novamente.
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"Você realmente não pode ficar nessa cadeira durante toda a noite", ela disse mais a 
sério.

"Gostaria de fazer uma pequena aposta sobre isso?"
"Oh, eu tenho certeza que você tem a determinação, mas eu não quero que você faça 

isso." Ele se afastou parecendo um pouco magoado. "Eu quero você durma na sua cama 
agradável e confortável esta noite. Eu quero você bem descansado quando você se casar 
comigo amanhã. Dessa forma, você não pode culpar todo este calvário pela privação de 
sono." Ele tentou protestar, mas ela cobriu a boca dele com a ponta dos dedos. "Se você 
ficar, nenhum de nós vai dormir. Então há Jane para pensar. Eu não acho que vamos caber 
nós três." Ele riu baixinho e beijou sua testa.

Baques pesados nas escadas assustaram os dois. Nenhum dos dois queria abandonar o 
conforto que agora seguravam.

"Parece que um gigante está vindo para cumprimentá-la," ponderou Darcy. "É sempre 
tão alto?"

"Não, é apenas Jane, eu assumo. Ela está nos dando um aviso, para acatá-lo. Volte para 
sua cadeira."  Elizabeth estava certa.  Um momento depois,  houve uma batida tímida.  O 
rosto de Jane na porta logo se seguiu.

"Lizzie,  porque  você  não  está  dormindo?  O  jantar  acordou  você?"  Jane  perguntou 
preocupada.

"Não se preocupe. Eu estava acordada de qualquer maneira," Elizabeth a acalmou. "O 
jantar soou um pouco mais animado do que de costume."

"Bem, sem os elogios constantes da Mamãe, Charles foi capaz de falar livremente ..... 
Todo mundo falou mais livremente, na verdade. Georgiana é uma excelente contadora de 
histórias, tão animada."

"Eu não sabia que Georgie estava aqui," refletiu Darcy. "Ela já foi embora?"
"Sim. Charles insistiu em levá-la para casa após a terceira vez que ela cochilou no meio 

da frase."
Darcy ficou satisfeito ao saber que sua irmã estava saindo de sua concha e se dando tão 

bem com sua futura família.
"Tem alguém mais ainda?" perguntou ele, se perguntando se ele havia ultrapassado o 

horário.
"O Sr. Sage é o último. Ele e Mary não pararam de falar a noite toda. Eu não tenho 

certeza se é adequado deixá-los sozinhos, mas eu sou muito cansada para esta noite para 
ser  acompanhante.  Afinal,  ele  salvou  a  vida  da  Lizzie  ,  eu  não  sei  se  as  mesmas 
formalidades se aplicam. " Jane caiu cansada na cadeira junto à janela.
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"Eu acho que estamos seguros. Eu suspeito que ele será da família em breve," riu a irmã.
"Eu espero que sim. Eu acho que eles são um excelente par e a atenção é tão bom para 

ela. Crescer com nós quatro não pode ter sido fácil." Com os comentários de Jane o riso de 
Elizabeth se transformou em um riso descontrolado.

"Kitty vai enlouquecer!" ela explicou e Jane se juntou à ela. Darcy sorriu, apesar de tudo. 
Ele estava feliz que elas poderiam rir depois do dia em que tinham experimentado. Ele 
estava tão orgulhoso de sua noiva e ele novamente lamentou algum dia ter pensado mal 
dela  ou  da  família  Bennet.  De  certa  forma,  essas  mulheres  eram mais  fortes  do  que 
qualquer homem que ele jamais conheceu.

"Eu suponho que eu devo deixá-la," disse Darcy, lembrando a exaustão de Jane. "Existe 
alguma coisa que eu posso fazer antes de eu sair?" Jane discretamente fingiu mexer com os 
restos de comida na bandeja e virou as costas para eles.

"Beije-me boa noite?" Elizabeth sugeriu.
"Eu ficaria feliz em atendê-la se você me dissesse onde não iria machucá-la." Ela pensou 

por um momento e depois apontou para a bochecha isenta de hematomas. Ele se inclinou e 
deu um beijo suave sobre ela.

"Bons sonhos, Sr. Darcy."
"Não importa o quão doce os sonhos, eu ainda vou acordar sozinho," ele amuou de bom 

humor.
"Pela última vez."
Após dar boa noite para Jane, ele lamentavelmente moveu-se para a porta, não soltando 

a mão de Elizabeth até que fosse absolutamente necessário.
"Que horas são?" ela perguntou depois que a porta se fechou atrás dele.
"É muito tarde. Quase 2 da manhã, eu acho," respondeu Jane.
"Eu gostaria vivessemos na China," anunciou ela, sonolenta. Na confusão de sua irmã, ela 

continuou. "A China é a leste daqui. Milhas e milhas a leste. O sol nasce mais cedo. Na 
China, já é amanhã. Na China, eu seria a Sra. Elizabeth Darcy agora."

Eram três e meia da manhã. A casa estava silenciosa, exceto pelo crepitar do fogo e duas 
vozes suaves.

"É muito tarde. Eu realmente deveria ir," disse Keaton com pesar.
"É estranho, eu não estou cansada," comentou Mary. "Não parece tão tarde."
"Eu não posso acreditar que você não está esgotada depois da tensão do dia."
"Não parece real." Mary pensou por um momento, e depois continuou. "Parece que foi 

há séculos. Ou, como se fosse uma história de um livro. Eu não posso acreditar que isso 
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aconteceu conosco. Eu não posso acreditar no que você fez." Em um momento de coragem, 
ela estendeu a mão e agarrou a mão dele. "Se eu viver até os cem anos, eu nunca vou 
esquecer o que você fez por nós. Por Elizabeth."

"Eu estava pensando em você. Só em você," ele assumiu. No decurso da noite os dois 
tinham falado de tudo. O comportamento de sua mãe, a sociedade de Londres, moralidade, 
cachorros, música, tudo. Tudo, exceto amor, ou o que fosse que estava florescendo entre 
eles. Eles haviam habilmente evitado os temas de casamento e romance mesmo que fosse o 
primeiro em ambas as suas cabeças. Eles tinham evitado até agora.

O Sr. Sage olhou para longe desajeitadamente e as bochechas de Mary coraram em um 
vermelho profundo. Ela não sabia o que dizer ou fazer. Nenhum homem jamais havia lhe 
dado tal elogio.

"Como eu disse, eu deveria estar no meu caminho." Ele rapidamente se levantou para 
sair  e  por  um momento  terrível  Mary  pensou que ela  tivesse  feito  algo errado.  "Miss 
Mary?" ele se virou esperançoso. "Será que você reservaria a primeira dança para mim 
amanhã?" Ela balançou a cabeça alegremente e sorriu amplamente. "Bem, então. Boa noite, 
Miss Bennet." Seu sorriso combinava com o dela e ele beijou-lhe a mão antes de sair.

Keaton estava em um humor tão bom em seu caminho que ele esqueceu que não tinha 
lugar  para  ficar  naquela  noite.  Ele  havia  deixado  Netherfield  naquela  manhã  sem 
nenhuma intenção de retornar. Claro, muitas coisas mudaram desde então.

Eu não posso simplesmente bater na porta às quatro da manhã. Especialmente após o  
dia que eles haviam sobrevivido.

Enquanto estava selando seu cavalo ele pesava suas opções. Ele poderia ir para a cidade 
na esperança de que um quarto estivesse disponível e que alguém estaria acordado para 
dá-lo  ele.  Com  os  seus  sentidos  embotados  pela  emoção  e  cansaço,  ele  não  ouviu  a 
aproximação do cavalheiro. Ele quase pulou para fora de sua pele quando o Sr. Darcy 
bateu em seu ombro.

“Eu não queria assustar você," o homem mais velho se desculpou.
"Eu pensei que você tinha partido horas atrás," Keaton disse recuperando o fôlego.
"Eu fui. Eu estava apenas..." Ele parou.
"Você estava apenas .... em patrulha?"
"Sim," disse Darcy culpado. "Eu disse à Lizzie que iria para casa, mas eu não posso. A 

idéia de deixá-la indefesa ... Eu não posso suportar."
"É compreensível."
"Para você, talvez," ele fez uma pausa para olhar para a casa. "Eu não acho que Elizabeth 

gosta da idéia."
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"Seu segredo está seguro, senhor," respondeu casualmente Keaton.
"Ou seja, dois favores que lhe devo agora," disse Darcy cobrindo um bocejo.
"Por favor, é realmente nada. Você deve dormir um pouco. Sua noiva vai querer você 

acordado quando disser os votos amanhã."
"Sim,"  Darcy  riu.  "Você  pode  imaginar  o  rosto  de  Lizzie  se  eu  bocejar  durante  a 

cerimônia?"
"Acho que deveria se preocupar é com a Sra. Bennet!" Os senhores cansados riram. "Sr. 

Darcy, você deve ir. Eu vou ficar."
"Não, eu não posso pedir mais de você-"
"Está tudo bem. Isso é o que eu faço. Bem, uma das coisas que eu faço. E sou muito bom 

nisso," interrompeu o Sr. Sage. Darcy tentou protestar novamente, mas sem sucesso. Ele 
empurrou o homem mais velho para seu cavalo, em seguida, afastou-se para as sombras.

Enquanto Darcy assistia o homem desaparecer, ele não sentia medo ou desconfiança. Ele 
estava cansado, exausto de fato. A hora era tarde, mas este não era o problema real. Ele 
sentiu seu coração parar naquele dia. Um medo que ele nunca tinha conhecido congelou 
seus ossos e  enfraqueceu seus músculos.  Claro,  este  homem havia sentido medo antes. 
Perder seus pais e cuidar de sua irmã fez isso bastante certo. Isto foi diferente. A idéia de 
viver sem Elizabeth era uma sensação completamente diferente.

O céu estava tingido de um rosa pálido na manhã fria. Keaton Sage esfregou as mãos 
para afastar o frio. Seus membros estavam se sentindo pesados, mas seus sentidos eram 
afiados. Ele ouviu o cavalo e o cavaleiro, antes que ele os visse.

"Bom dia," disse Sage saindo assim que o estranho veio ao redor da curva. Sua voz era 
dura, nenhum sinal de cordialidade, e os ombros estavam definidos. Ele ficou no centro do 
caminho e agarrou as rédeas do cavalo para parar o viajante. "Posso ajudar?"

"Não, na verdade, estou aqui para ajudá-lo," disse ele em um tom mais amigável, apesar 
de sua frieza. "Coronel Fitzwilliam, à seu serviço. Eu sou primo de Darcy, ele me enviou 
para substituí-lo."

"Oh, eu sinto muito pela-"
"Tudo bem. Eu recuso qualquer pedido de desculpas." Este homem era impossível de não 

gostar. Ele tinha um jeito de falar que insinuava que ele estava sempre à beira do riso e era 
contagiante. "Eu imagino que se eu fosse o inimigo você teria sido muito intimidante." Ele 
desmontou do cavalo e caminhou em direção aos estábulos.

"Obrigado, mas eu acho que a intimidação é tudo o que posso conseguir," observou Sage 
esfregando os músculos rígidos em seu pescoço.
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"Pelo que ouvi, você é capaz de muito. Darcy disse que você fez mais do que suficiente," 
disse Fitzwilliam sinceramente. Sage tentou livrar-se do elogio, mas o coronel continuou: 
"Ele diz que você salvou a vida de Elizabeth ontem. Eu gostaria de acrescentar a minha 
gratidão a dele." O jovem não sabia o que dizer e optou pela modéstia. Eles caminharam 
em silêncio por alguns momentos, mas ao alcançar o celeiro Fitzwilliam começou em sua 
forma anterior. "Darcy queria que você tivesse algum tempo para descansar e refrescar-se 
antes do casamento. Ele disse que Elizabeth o deixaria  aleijado se você não estiver lá."

"Oh, eu estarei lá. Mary me prometeu sua primeira dança."
"Se eu não correr, todas as mulheres Bennet vão se casar antes que eu tenha a minha 

chance!" disse ele batendo no ombro do Sr. Sage quando ele partiu. 

O grupo do café da manhã era enorme e com esse tamanho vem o ruído. A conversa 
parou abruptamente quando a noiva entrou na sala. O grupo inteiro ficou sentado com a 
respiração suspensa enquanto Elizabeth fez seu caminho até o fim da mesa. Eles estavam 
observando como falcões por qualquer gemido ou uma careta de dor. Ela estava preparada 
e encobriu a dor muito bem. Após a agitação que havia recebido de sua mãe e irmãs 
durante toda a manhã, ela estava preparada para jogar um ovo na próxima pessoa que 
perguntasse se ela estava bem.

O volume do grupo era compreensível  e teria sido suportável se não fosse pela Sra. 
Bennet, que gritava para todo mundo ficar quieto a cada poucos minutos. Apesar de suas 
interrupções, todo mundo estava de bom humor. Por causa disso a refeição levou o dobro 
do tempo do que de costume. Não havia pressa sobre o assunto enquanto o grupo estava 
esperando a chegada dos Wickhams.

Ninguém ficou muito chateado quando, em vez de o casal em questão, chegou uma 
carta. Kitty leu em voz alta, enquanto a Sra. Bennett gritava, que os Wickhams não seriam 
capazes de se unirem na celebração de Elizabeth. Por um momento, todo mundo ficou um 
pouco preocupado com a saúde deles, mas logo perceberam que Lydia estava fazendo um 
de seus velhos truques.

"Estou muito muito triste pela nossa ausência, mas é inevitável. Não estou em condição  
para viajar, mas eu prometo que em pouco tempo estarei perfeitamente bem novamente.  
Ninguém  deve  se  preocupar  e  em  poucos  meses  vocês  podem  esperar  todos  os  três  
Wickhams!"

"Três?" questionou Kitty.
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"Não me diga-" murmurou Elizabeth.
"Eu sou uma avó!" gemeu a Sra. Bennett. Os demais só rolaram seus olhos.
Na empolgação do momento Elizabeth decidiu escapar para a sala. Livre dos olhos de 

toda sua família ela finalmente se permitiu relaxar. Ela se deitou no sofá mais próximo da 
janela e fechou os olhos enquanto as felicitações irromperam na sala de jantar. O som do 
ranger da porta sendo aberta a assustou e ela pretendia se levantar, mas a voz a impediu.

“Não se levante," ele disse suavemente. Ela obedeceu e o Sr. Darcy fechou a distância 
entre eles. "Descanse um pouco, Lizzie."

"Lydia não pode deixar ninguém ter um pouco de atenção, pode?" Ela deixou seus olhos 
fecharem novamente. "Eu deveria estar com raiva dela, mas ...."

"É  uma  distração  agradável."  Ele  sentou-se  humildemente  no  chão  ao  lado  dela  e 
gentilmente pegou a mão dela. "Posso dizer que você está com dor, e não há nada que eu 
possa fazer."

"Não é tão ruim, minha pele só parece terrivelmente pesada hoje." Quando ela roubou 
uma olhada para ele, a preocupação era óbvia. "A única coisa que preciso é tempo," disse 
ela  suavemente,  em  seguida,  acrescentou  amargamente  "...e  que  todos  parem  de  me 
perguntar como eu me sinto!"

"Eu gostaria de salientar que eu não perguntei, exceto uma vez na noite passada."
"Eu agradeço por isso."
"Aí está você!" Georgiana exclamou ao entrar na sala. "Eu não sei como você aguenta 

todas elas, eu preciso de uma pequena pausa."
"Não se sinta muito mal," acalmou Elizabeth. "Eu tive mais de duas décadas com elas e 

elas ainda me desgastam." Georgiana começou a falar novamente, mas seu irmão cortou.
"Não pergunte como ela está se sentindo!" Ele alertou.
"Eu não ia!" ela disparou de volta, mas acrescentou desculpando-se: "Tudo bem, eu ia 

perguntar. Não seria indelicado não perguntar sobre a saúde de alguém?"
"Sim, mas você está esquecendo que eu vou ser da sua família em breve,"  Elizabeth 

entrou na conversa, os olhos ainda fechados, "Você não tem mais que ser educada comigo."
"Bem,  você  parece  bem  para  mim.  Eu  não  vou  perguntar  de  novo,  eu  prometo," 

Georgiana apaziguou.
"Se apenas o resto da nossa família fosse tão facilmente aplacada," disse Elizabeth. Ela 

usou a palavra 'nossa' sem pensar, e não viu o calor que ela trouxe para as bochechas de 
ambos os Darcys.  "Uh-oh,"  os olhos de Elizabeth se abriram agora.  Seus companheiros 
eclodiram em preocupação e confusão, mas ela os acalmou rapidamente.

"Está muito quieto na sala de jantar," disse ela gravemente.
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No próximo segundo a porta se abriu e o restante do grupo entrou. Elizabeth se levantou 
enquanto Darcy tentava ajudá-la. Ele franziu o cenho quando ela bateu em suas mãos, 
mas logo se transformou em um sorriso relutante. Claro que, quando Georgiana riu da 
cena a carranca foi redirecionada para ela. O que, então, causou Elizabeth a rir .... Era um 
ciclo vicioso.

Elizabeth foi então levada para cima com todas as outras mulheres para os preparativos 
finais do casamento. Isto significava rebuliço sobre o cabelo mais uma vez e colocar um 
belo colar que Darcy tinha enviado para ela. Bastante comoção sobre algo tão mundano. 
Essa  agitação  foi  rapidamente  superada  quando  chegou  a  hora  de  ir  à  igreja.  Todas 
queriam sentar ao lado de Elizabeth, mas não tão perto que poderiam machucá-la. No 
final, ela sentou-se entre Mary e Georgiana enquanto Jane e Kitty sentaram-se em ambos 
os lados de sua mãe. A Sra. Bennet já tinha desmaiado duas vezes de tanta excitação.

A igreja estava quase cheia no momento em que elas chegaram lá. O Sr. Hepworth, o 
chefe da pequena paróquia, parecia mais nervoso a cada nova chegada. Elizabeth tentou 
acalmar sua respiração enquanto foi conduzida em uma pequena sala perto da entrada da 
igreja. Uma vez lá, suas irmãs passaram a se preocupar sobre o cabelo uma última vez.

"Lizzie, você tem certeza que não quer que Charlie ou tio Gardiner entrem com você?" 
Jane perguntou enquanto arrumava o bouquet de sua irmã pela centésima vez.

"Não," ela respondeu com firmeza: "Isso não será necessário."
"Você realmente quer ir sozinha?" perguntou Kitty com algum espanto.
"Bobinha,"  disse  Elizabeth  gentilmente  tomando  a  mão  da  irmã.  "Eu  não  vou  estar 

sozinha. Papai estará comigo. Ele está com todas nós... Especialmente em dias como este." 
Cada menina estava à beira das lágrimas, até que Mary acrescentou.

"São apenas alguns metros, afinal," observou ela limpando os cantos dos olhos.
"Eu acho que posso lidar com isso," acrescentou Elizabeth.
Estava quase na hora e seus nervos estavam finalmente afetando-a. Felizmente, Kitty 

estava distraindo sua mãe,  que estava indo para sua terceira  crise  nervosa do dia.  Os 
convidados tinham chegado e estavam conversando tranquilamente no salão principal. O 
barulho da conversa a acalmou, o silêncio teria sido muito inquietante. Houve uma batida 
suave na porta e as mulheres prenderam a respiração.

"Entre," disse Elizabeth, envergonhada do vacilo em sua voz.
"O  Sr.  Hepworth  diz  que  está  pronto  quando  você  estiver,"  anunciou  Charlie 

timidamente.
"Estou pronta," desta vez ela falou com mais certeza. Ele enfiou a cabeça de volta para 
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fora e acenou em direção ao piano. A música começou a ressoar um momento depois. 
Charlie  deu  à  Elizabeth  seus  melhores  votos  e  ofereceu  o  braço  a  Sra.  Bennet,  que 
milagrosamente se recuperou. Ela caminhou até o altar lentamente acenando para todos. 
Em seguida, Mary e Kitty entraram de braços dados, seguidas por Georgiana acompanhada 
pelo  coronel  Fitzwilliam.  Bingley  retornou  para  acompanhar  Jane  e,  agora,  Elizabeth 
estava sozinha.

Ela ouviu a congregação ficar em silêncio. Ela ouviu a mudança de música. Ela sabia o 
que aquilo significava. Já era tempo. Tempo de se casar. Tempo para caminhar até o altar. 
Sozinha. Poderia muito bem ter sido uma prancha.

Elizabeth não conseguia descobrir qual era o problema. Eu amo Darcy, ela pensou. Eu  
quero casar com ele. Ele me faz tão feliz. Qual é o problema comigo? Por alguma razão as 
pernas dela não se mexiam. Ela se perguntou o que seu pai estaria dizendo agora. Ele 
estaria sugerindo que a condição nervosa de sua mãe era hereditária e é por isso que ela 
não conseguia colocar um pé na frente do outro. Ou se ela estava esperando a chegada de 
Lady Catherine, ela poderia muito bem esperar que o inferno congelasse. Ou se ela não se 
apressasse Kitty provavelmente tentaria tomar o lugar dela.

Os pensamentos de seu pai eram tão vívidos que ela podia praticamente ouvir a voz 
dele. Antes que ela percebesse, ela estava sorrindo. O sorriso ficou com ela quando ela 
enfrentou a igreja.

Darcy tinha ido a alguns casamentos em seu tempo. A maioria eram da alta sociedade, 
nada como este. Esses outros eram esnobes e frios. Este era casual, mesmo barulhento por 
vezes, já que Kitty não conseguia parar de rir. Ele decidiu que gostava desta versão muito 
mais. A única coisa era, nessas cerimônias a noiva nunca demorava tanto tempo para fazer 
sua aparição. Ele estava começando a ficar um pouco nervoso, mas depois ele a viu. Ela 
estava linda.

Elizabeth sorriu  com tanta  intensidade que ninguém notou as  sombras da aventura 
aterrorizante de ontem. O sol que passava através das janelas acrescentava um brilho aos 
seus olhos. A noiva olhou em cada rosto, exceto no de seu futuro marido. Elizabeth estava 
com medo que ela poderia chorar de felicidade, mas ela queria manter um pedaço de 
compostura. Ela parou algumas vezes para abraçar sua velha amiga, Charlotte, e sua tia, 
então ela caminhou em frente com confiança. Ele estava certo, ela podia entrar sozinha. 
Ela parou novamente para apertar a mão de Keaton Sage.

"Eu não tive a oportunidade de agradecer a você," ela sussurrou.
"Tem certeza de que em outro momento não seria mais conveniente?" ele sussurrou de 

volta corando profusamente.
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"Eu odeio adiar essas coisas," disse ela antes de beijar seu rosto e seguir em frente. Todas 
as outras noivas que Darcy lembrava nunca tinham feito nada assim. Aquelas mulheres 
apenas se arrastavam com os olhos baixos parecendo levemente apavoradas. Não havia 
nada como essa mulher em todo o mundo. O noivo estava de repente agradecido. Não só 
pela existência de Elizabeth, mas também que ele nunca havia escutado Lady Catherine ou 
Caroline e se casado simplesmente por tradição. Ele esperou por sua pérola.

Ela parou uma última vez para beijar sua mãe com o  rosto já manchado de lágrimas. 
Então ela finalmente virou-se para Darcy. A força de seu olhar quase o derrubou. Por um 
momento, ambos se esqueceram de respirar. Cada moça disponível, e algumas das casadas, 
quase desmaiaram de inveja. Se apenas um sujeito rico, bonito olhasse para elas daquela 
forma.

Os bancos soltaram um coro de rangidos quando a congregação sentou-se. O barulho 
pareceu  surpreender  o  casal  que  tinha  esquecido  todas  as  outras  pessoas  na  sala.  As 
primeiras palavras do Sr. Hepworth saíram como um grito nervoso, tanto que ele teve que 
limpar a garganta e tentar novamente.

A cerimônia transcorreu em um instante. Elizabeth e Darcy estavam em tal torpor que 
teriam  dito  "sim"  para  qualquer  coisa.  Ela  nem  sequer  revirou  os  olhos  quando  ela 
prometeu "obedecer" esse homem para sempre. Quando dada a permissão do pastor, Darcy 
se curvou e beijou sua bochecha intacta evitando o lábio ainda inchado exatamente como 
ele havia feito na noite anterior.

A multidão riu quando Elizabeth olhou fulminantemente para ele.  Ela agarrou o seu 
rosto e lhe beijou os lábios, sem pausa ou permissão. Sim, doeu um pouco, mas valeu a 
pena. Ela não podia deixar o primeiro beijo de seu marido ser no seu rosto.

"Aleluia!" A Sra. Bennet berrou quando tudo estava dito e feito, o que lhe valeu um outro 
riso de todos, Darcy incluído desta vez.

No momento em que Elizabeth estava andando em direção ao sol novamente ela havia 
esquecido  completamente  qualquer  dor  causada  pelo  dia  anterior.  Esta  manhã,  ela 
duvidava que pudesse sair da cama, mas agora ela estava convencida de que poderia voar 
se ela realmente quisesse.  Naquele momento,  porém, ela estava perfeitamente satisfeita 
onde ela estava. Ao lado do marido.

"Você  estava  me  deixando  um  pouco  nervoso  lá  atrás,"  comentou  Darcy  enquanto 
estavam fora da igreja. A congregação estava prestes a sair, mas por enquanto eles estavam 
afortunadamente  sozinhos.  "Então  me diga,  você  realmente  estava  repensando a  nossa 
união? Ou, apenas tentando fazer a sua entrada mais dramática?"

"Bem, eu tive que ver o meu cabelo,"  brincou ela.  "Uma viagem de carruagem pode 
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realmente estragar o penteado de uma mulher."
"Eu posso pensar em algumas maneiras melhores para desarrumar você," disse ele com 

malícia.  Ela riu quando ele a beijou uma última vez antes de seus amigos e familiares 
chegarem.

Por  causa  dos  eventos  calamitosos  do  dia  anterior,  os  arranjos  foram  pouco 
convencionais.   Após  a  cerimônia,  todo  o  grupo  se  dispersou.  Os  amigos  próximos  e 
familiares voltaram a Longbourn para o chá e refrescos. O resto foi para casa para uma 
pausa antes do grande baile que estaria sendo realizado em Netherfield naquela noite. 
Elizabeth estaria ausente das festividades em sua antiga casa, já que ela seria examinada 
mais uma vez, desta vez pelo médico pessoal de Darcy.

"O Dr. Jaquith tem cuidado de mim desde que eu nasci!" Elizabeth protestou "Eu tenho 
certeza que ele fez um bom trabalho ontem. Eu confio completamente no diagnóstico dele."

"Mas,  esse  médico  já  cuidou  de  mim há  tanto  tempo  assim  e  eu  vou  confiar  no 
diagnóstico  dele. E, o Sr. Chipping é o médico da família Darcy," ele raciocinou. "Como 
você agora é uma Darcy, ele é o seu médico." Ela ainda pensava que ele estava sendo um 
pouco  bobo,  mas  como era  por  cuidado  e  preocupação,  ela  permitiu.  Além disso,  ela 
gostava muito da idéia de "ser uma Darcy", embora ela não tinha certeza de tudo o que isso 
implicava.

"Tudo  bem,  tudo  bem.  Onde você  está  me  levando à  propósito?"  ela  perguntou em 
resignação afável.

"Para o seu quarto," disse ele simplesmente. "Aqui estamos nós, Sra. Darcy." O quarto era 
enorme para dizer o mínimo. Uma vez que Elizabeth se acostumou com o tamanho, ela foi 
capaz de absorver tudo o mais. O teto impossivelmente alto, com janelas combinando, a 
bonita mesa de escrever e mobiliário de luxo. A cama era enorme e parecia tão confortável 
que ela quase mergulhou nela logo em seguida. Um detalhe ocorreu à ela.

"Meu quarto?"
"Sim, todo seu."
"E o seu," ela acrescentou.
"Uh-uh, o meu é por ali." Ele apontou para uma porta grande e ornamentada que era 

praticamente uma obra de arte em si.
"Não mais. Você vai precisar se mudar."
"Para onde você quer que eu me mude?" ele perguntou fingindo ignorância. "Há um 

quarto lindo no final do corredor."
"Toda aquela conversa sobre nunca deixar meu lado..." Ela parou de explorar o quarto e 

caminhou na direção dele. "É um pouco cedo demais no nosso casamento para quebrar 
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promessas-" Ele a cortou com um beijo suave. Quando ele se afastou ela estava sorrindo 
como uma idiota. "Se você continuar assim nunca teremos uma briga boa."

"Eu acho que você se subestima, Lizzie."  Só então, houve uma batida suave na porta. 
Darcy abriu para revelar uma pequena jovem de cerca de vinte e três anos que Elizabeth 
não conhecia. "Esta é Violet, ela costumava ser criada de Caroline."

"É bom conhecer você, Violet", disse ela calorosamente.
"Quando passarmos por Londres você pode selecionar quem você quiser, mas eu pensei 

que ela podia ver as suas necessidades por enquanto."
"Muito gentil de sua parte." Ela não sabia muito o que dizer, ela nunca teve uma criada 

particular antes. "Violet?"
"Sim, senhora," disse ela timidamente. Ela não era normalmente uma garota tímida, mas 

as circunstâncias a fizeram se sentir estranha. Ela estava certa de que esta mulher devia 
odiá-la por causa de sua  empregadora anterior.

"Quanto tempo você trabalhou para Caroline?"
"Três anos, minha senhora."
"Você tem outra posição alinhada para depois que partimos para Pemberley?" Ambos 

Violet e Darcy pareceram intrigados com a pergunta.
"Não, senhora. Ainda não."
"Bem, então não há razão para eu encontrar uma substituta para você em Londres," disse 

ela gentilmente.
"Não, senhora. Acho que não," ela concordou, esperançosa.
"Acho que o fato de que sua empregadora anterior era comprovadamente louca é um 

endosso excelente. É muito impressionante você ter tolerado ela por três anos."
"Você sabia que eu conhecia Miss Bingley por quase toda a minha vida?" Darcy zombou.
"Você é um homem muito impressionante," Elizabeth sorriu, e ele corou em troca.
"Eu vou ter uma palavra com o médico. Lizzie, por que você não se deita e vou enviá-lo 

à você depois de um tempo." Com isso, ele partiu deixando as mulheres sozinhas.
"Obrigado, Sra. Darcy," Violet deixou escapar quando a porta se fechou.
"Não é nada, realmente," ela disse com modéstia. "Você pode me chamar de Lizzie, se 

quiser."
"Tudo bem, eu vou." Ambas estavam em uma perda por palavras. A patroa nunca teve 

uma criada pessoal e não estava acostumada a dar ordens. A criada estava acostumada a 
Caroline  latindo  suas  exigências  antes  que  ela  pudesse  pensar  no  que  oferecer.  Elas 
estavam em território igualmente estrangeiro. "Hum, gostaria de se lavar antes de deitar?"

"Não, obrigado. Eu estou tão cansada, tudo que eu faço parece ter duas vezes o esforço 
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hoje. Talvez mais tarde. Antes de me vestir para o baile?"
"Tudo bem, minha senhora," disse ela sorrindo pela primeira vez. "Eu vou ajudá-la a se 

despir."
Lizzie não sabia inteiramente o que fazer. Se ela recusasse assistência, esta mulher iria 

pensar que ela era menos refinada do que Caroline Bingley? Ela ficou rígida e permitiu 
que a menina  começasse nos pequenos botões na parte de trás do vestido.

"Alguma vez já teve uma criada?" perguntou Violet sentindo seu desconforto.
"Não, apenas irmãs."
“Bem, isso não é tão diferente." Ela ficou aliviada que a culpa não era dela. "Exceto que 

não irei  puxar seu cabelo ou roubar o seu melhor par de sapatos."
"Então, você tem irmãs também?" Elizabeth riu, sentindo-se mais confortável já.
"Apenas uma. Rosemary. Ela trabalha em uma pequena estalagem no Norte." Ela fingiu 

não notar os arranhões e hematomas nos braços da senhora e nas mãos. "Nós não nos 
vemos mais, mas escrevemos em cada oportunidade." Ela ajudou Elizabeth a sair de seu 
vestido e entregou-lhe um roupão.

"Este roupão é mais agradável do que a maioria dos vestidos que possuo," a nova Sra. 
Darcy comentou mais para si do que ninguém.

"Vai se acostumar com isso, eu prometo." Violet a conhecia há apenas alguns minutos e 
ainda assim ela já se sentia mais próxima dela do que ela jamais se sentiu de Caroline. 
Elizabeth afundou na cama, que acabou por ser ainda mais confortável do que parecia. 
"Descanse um pouco agora. A senhora está absolutamente precisando."

"Tudo bem, Violet," disse ela já adormecendo. "É melhor escrever para sua irmã, diga-lhe 
tudo sobre a sua terrível nova patroa."

"Eu vou, minha senhora", ela riu.
"Você pode querer perguntar se ela estaria disposta a viajar para o Sul?" Seus olhos 

estavam fechados, mas um sorriso estava se espalhando por todo seu rosto. "Uma ou duas 
de minhas irmãs podem ser visitantes freqüentes em Pemberley. Eu pensei que talvez seria 
bom ter uma mão extra nesses casos."

"Obrigado, Lizzie!" Ela tentou recuperar a compostura com alguma dificuldade. "Eu vou 
deixar  você  descansar  agora.  Eu  irei  aprontar  seu  banho  às  quatro  horas."  Elizabeth 
agradeceu novamente quando ela fez a sua saída. Violet observou que, em curto espaço de 
tempo sua nova patroa já havia mostrado a ela mais bondade do que Caroline tinha feito 
em todos os três anos.
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"Eu contratei  uma nova criada.  Eu espero que você não se  importe,"  Elizabeth disse 
sonolenta enquanto o Dr. Chipping a examinava e refazia as ataduras nas suas mãos. Ela 
zombou quando o médico repetiu tudo o que o Dr. Jaquith disse a ela ontem. Ela estava 
cansada demais para "Eu te disse" no momento. Na saída, o médico disse a ela que um 
descanso antes do baile era exigido e ela estava feliz em obedecer.

"Eu pensei que você gostava de Violet?" ele questionou de seu lugar na beira da cama.
"Eu gosto. É por isso que eu contratei a irmã dela," Ela falou com lógica evidente.
"Querida, você pode ter quantas criadas quiser."
"Uma é o bastante para mim.  A segunda é para as minhas irmãs,"  explicou ela.  "Sr. 

Darcy?"  perguntou ela abrindo as pálpebras pesadas para olhá-lo com desconfiança.
"Sra. Darcy?" ele respondeu.
"O que você está fazendo sentado na beira da cama assim?"  Ela  fechou os  olhos na 

tentativa de esconder um sorriso.
"Eu odeio desapontá-la no dia do seu casamento. O que é que eu estou fazendo errado?"
"Vamos ver ... estamos absolutamente a sós. Pela primeira vez. Sem acompanhantes, sem 

interrupções." Ela sentiu o deslocamento do peso e ouviu dois estrondos quando as botas 
dele caíram no chão. "E, você está sentado lá do outro lado da nossa cama ..." Seus olhos 
ainda estavam fechados, mas ela sentiu ele se levantar e remover o casaco pesado. Depois 
de mais alguns momentos ele se deitou suavemente na cama ao lado dela. "Isso é muito 
melhor."  Darcy avançou para mais perto e passou os braços em volta dela,  puxando-a 
contra o peito. "Sempre há espaço para melhorias," ela murmurou antes de adormecer.

Darcy não dormiu.  Ele inalou o cheiro do cabelo de Elizabeth e saboreou a simples 
sensação da mão dela sobre seu peito. Ele nunca tinha estado tão perto dela antes, seus 
corpos estavam conectados desde seus peitos aos seus quadris para seus pés. Ele teria sido 
capaz  de  desfrutar  o  momento  mais  se  ele  não  tivesse  que  tentar  se  controlar  tanto. 
Quando ela agitou-se em seu sono, ele prendeu a respiração para não atacá-la.

"Darcy, o que você está fazendo?" Elizabeth perguntou. A voz dela o chocou causando 
uma respiração pesada.

"Estou tentando desesperadamente não atacá-la." O corpo dela tremia de tanto rir e ela 
se moveu para olhar para ele.

"Você não precisa se esforçar tanto," disse ela em voz baixa, descansando o queixo no 
peito dele.

"Sério, Lizzie. Você não está facilitando as coisas para mim!" Seu tom era severo, mas ela 
sabia  que não devia  ser  dissuadida.  Ela  estendeu a  mão para  acariciar  o  rosto  dele  e 
encontrando a gravata ausente, os dedos exploraram seu pescoço, uma área geralmente 
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restrita. "Lizzie," ele alertou.
"Darcy," ela refletiu seu tom. Ele retirou a mão errante e apertou sua mandíbula.
"E se eu te machucar?" ele perguntou sério.
"Não seria de propósito. Eu sei disso."  Ela libertou sua mão e descansou ela sobre os 

músculos tensos ao redor da boca dele. "Estou arranhada e machucada, mas isso não é 
motivo para me colocar em uma redoma de vidro."

"Se tudo que eu pudesse fazer era olhar para você, eu acho que eu poderia enlouquecer," 
ele disse com a sugestão de um sorriso.

"Bem, nós não podemos deixar isso acontecer," ela se mexeu de novo de modo que seu 
tronco fosse arranjado no peito dele.

"Mesmo delirando de louco, eu ainda seria o homem mais feliz do mundo. Contanto que 
eu possa olhar para você, todos os dias ..." Ele brincou com alguns cachos que se soltaram 
de seus grampos. Enquanto ele olhava nos olhos dela, todo o resto desapareceu. Ela não 
notou a dor em suas mãos enfaixadas ou a dor em seus braços e pescoço. Tudo o que ela 
podia sentir era a electricidade onde seus corpos se tocavam.

Eu me pergunto como pode ser sem essas camadas de tecido entre nós? Ela pensou. Só a  
minha pele com a pele dele ... Pela maneira que seu marido estava olhando para ela, ela 
suspeitava que  não teria de esperar muito para descobrir.  As mãos dele foram de seu 
cabelo para suas costas e vieram descansar em seus quadris. Ele apreciou a curva natural 
do corpo dela livre de um espartilho ou vestido.  Apenas o algodão fino da camisola a 
protegia de seu toque. Darcy tentou falar,  mas Elizabeth o interrompeu com um beijo, 
ignorando a dor quando ela esmagou seus lábios contra os dele.

Com isso, as comportas se quebraram. Ele a puxou com força contra ele e ela puxou seu 
colarinho.  Ele  encontrou a  bainha de  sua camisola  e  empurrou a  mão por  baixo.  Ela 
estremeceu quando as mãos dele se arrastaram para as pernas e para a pele lisa de suas 
costas. Ela beijou a parte do pescoço que seus dedos tinham tão recentemente descoberto.

"Lizzie, você tem certeza?" ele perguntou, ainda se perguntando se ele poderia parar se 
ela pedisse.

"Eu sou sua esposa. Eu quero isso." Ela o beijou mais uma vez enterrando os dedos nos 
cabelos grossos na base do seu crânio. "Eu tenho certeza e não pergunte novamente," disse 
ela sem fôlego. Elizabeth abriu a camisa dele e se apertou contra os painéis rígidos de seu 
peito. "Você nunca poderia me machucar."

A partir de então, não houveram mais perguntas. Elizabeth não tinha certeza se houve 
algum pensamento consciente depois desse ponto.
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"Você acha que sempre vai me chamar de 'Darcy'?" o cavalheiro perguntou. Elizabeth 
estava em seus braços quase exatamente como ela tinha estado antes. Desta vez, seu cabelo 
era um emaranhado e agora até mesmo o tecido fino que tinha os separado havia sumido.

"Eu não sei. Acho que é um pouco estranho para uma esposa estar sempre chamando 
seu  marido  pelo  sobrenome.  Do  que  devo  chamá-lo  então?"  ela  perguntou,  os  olhos 
fechados contentemente.

"O que você achar adequado, será bom para mim."
"Oh, ora vamos. Eu tenho certeza que posso pensar em um nome que você detestaria."
"Eu  estava  esperando  que  esse  não  seria  o  seu  objetivo."  Ele  beijou  seu  ombro  nu, 

enviando arrepios na espinha dela.
"Hmmm, vamos ver," ela ronronou. "Docinho, chuchu,…moranguinho?"
"Você não pode se referir a mim como um produto!" ele protestou quando ela deu uma 

risadinha.
"... Muffin?"
"Nem doces!" Antes que ela pudesse oferecer mais sugestões, ele interveio de novo. "E 

nem pequenos animais fofos também."
"Bem, eu estou em uma perda," ela olhou para ele derrotada. "Eu acho que nós vamos 

ficar com 'Darcy' por enquanto."
"Você tem uma vida  inteira  para pensar  em apelidos  ridículos  para  mim.  Você não 

precisa se esforçar hoje."
"Sim, esse pode ser o desafio de amanhã. Hoje eu tenho que me forçar para deixar esta 

cama." Ela pretendia fazer isso, mas ainda assim não fez nenhum movimento.
"Receio não posso ajudá-la nesse esforço especial," observou Darcy beijando seu cabelo e 

circundando-a completamente. "Há bastante tempo antes de nós precisarmos nos preparar 
para o baile, eu sugiro que você obtenha o descanso recomendado pelo médico."

"Eu vou tentar. Você acha que pode se conter desta vez?"
"Eu vou tentar." 

"Precisa de mais alguma coisa, Sra. Darcy?" Perguntou Violet. Ela já tinha preparado o 
banho de sua senhora, ajudou-a em seu vestido, e prendeu os cabelos.

"Existe uma maneira de me impedir de sorrir como uma idiota?" Elizabeth perguntou 
olhando para seu próprio reflexo de seu assento na penteadeira.

"Não, senhora. Receio que seu rosto está preso dessa maneira. Pode ser permanente," a 
criada disse  enquanto colocava o colar de luxo.
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"Bem, então. Você não me serve em nada," disse ela calorosamente. As mangas do vestido 
e as luvas longas escondiam com sucesso os ferimentos e curativos. As canelas agredidas e 
joelhos  esfolados  iriam  ficar  completamente  despercebidos  debaixo  da  saia.  Enquanto 
ninguém  prestasse  muita  atenção  quando  ela  caminhava  ou  se  sentava,  jamais 
suspeitariam que  seu  quadril  esquerdo  e  mais  de  algumas  costelas  estavam quase  do 
mesmo tom de azul / verde que o seu vestido. Seu rosto seria o único indício, ela decidiu. O 
inchaço diminuiu dramaticamente, mas a sombra sob seu olho e em sua bochecha parecia 
ter escurecido.

"Está linda, Sra. Darcy," Violet afirmou percebendo o escrutínio de sua senhora. Nesse 
momento houve uma batida suave na porta, e um segundo depois o Sr. Darcy entrou no 
quarto  de  vestir  de  sua  esposa.  Isso  não  era  algo  que  a  ex-criada  de  Caroline  estava 
acostumada. As pessoas, especialmente senhores, quase nunca visitavam as senhoras em 
seu quarto.  E,  nunca ninguém entrou sem esperar pela sua resposta.  Elizabeth nem se 
preocupou. Na verdade, se fosse possível, seu sorriso se alargou.

"Lizzie,  você  parece  perfeita.  Absolutamente  linda!"  Ele  aproximou-se  e  beijou  seu 
pescoço, delicadamente descansando as mãos em seus ombros.

"Eu sei", disse ela despreocupadamente recostando-se contra ele. "Violet já me disse."
"Violet, isso é inaceitável!" ele disse gravemente. "Você não tem permissão para elogiar 

minha esposa até que eu tenha a oportunidade. Não vou ficar atrás."  Ambas as moças 
riram, mas ele não se importou nem um pouco. Apenas ser capaz de chamar Elizabeth de 
sua esposa valia a pena ser ridicularizado. Violet mal reconhecia o Sr. Darcy mais. Quando 
ele estava em torno de Caroline, ele sempre parecia tão sombrio e agourento. Este parecia 
ser um homem completamente diferente.

Quando outra batida foi ouvida à porta, Elizabeth casualmente disse "Entre", antes que 
sua criada pudesse dar dois passos nessa direção. Sua nova patroa era praticamente uma 
espécie diferente de sua antecessora.

Em um instante, a sala estava cheia de mulheres, todas sorrindo e rindo de excitação. 
Elizabeth saltou de sua cadeira, estremecendo por um instante, quando ela bateu o joelho 
contra a cadeira. Ela dispensou a preocupação de todos e começou a cumprimentar os seus 
convidados.

"Receio  que  vou  fazer  minha  retirada  já  que  estou  vastamente  em  desvantagem," 
anunciou Darcy. "Vou voltar com reforços para acompanhar todas para baixo." Com sua 
saída, todas as mulheres falavam ao mesmo tempo.

"Acalmem-se!"  Elizabeth gritou alegremente.  "Violet,  eu orgulhosamente apresento as 
minhas irmãs. Você conhece Georgiana, é claro. E estas são Jane, Mary e Kitty Bennet." 
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Suas irmãs inclinaram suas cabeças, uma por uma em saudação. "E, minha amiga muito 
querida, Charlotte. Desculpe-me," ela corrigiu, "Sra. Collins."

"Você está perdoada, Sra. Darcy," a senhora respondeu incisivamente.
"Oh, Lizzie! Isso soa tão estranho!" explodiu Kitty.
"Eu não posso acreditar que você não é mais uma Bennet," disse Jane apertando a mão de 

sua irmã.
"Você vai estar trocando de nome em breve também," lembrou a caçula do grupo.
"As  'Miss  Bennet'  do  mundo  são  agora  uma  espécie  em  extinção,"  comentou  Mary 

pesarosamente, mas o sorriso nunca deixou seu rosto.
"O  que  é  toda  essa  bobagem?  Eu  ainda  sou  filha  do  meu  pai,"  a  nova  Sra.  Darcy 

contestou. "Eu sempre serei Bennet. Aqui", indicando seu coração.
"Só um pouco mais bem vestida agora," acrescentou Mary.
"E, o que há de errado com o seu vestido? Você está linda," Elizabeth reagiu.
"Claro  que  você gosta.  Ela  costumava  ser  seu!"  Todas  as  mulheres  irromperam  em 

gargalhadas.
"E você usa ele quase tão bem quanto eu."
"Você pode não capturar um 'Darcy'," disse Georgiana brincando, "mas eu acho que você 

está  mais  do  que  qualificada  para  capturar  outro  cavalheiro."  Um  rubor  profundo 
penetrou o rosto de Mary quando suas irmãs continuaram com sua brincadeira de boa 
índole. Ela ficou grata quando o Sr. Darcy voltou anunciando que a maioria dos outros 
convidados tinham chegado.

"Minhas tropas estão reunidas no saguão," disse ele nobremente, "aonde pacientemente 
aguardam  a  sua  chegada."  Ele  desapareceu  e  as  mulheres  voaram  com  entusiasmo 
endireitando suas saias e empurrando mechas de cabelo que não cooperavam.

"Lizzie!" Mary disse em pânico. "Eu prometi ao Sr. Sage minha primeira dança! O que 
vou fazer?"

"Você vai dançar", a irmã respondeu alegremente. "Não é tão assustador."
"Mas  eu  não  sou  uma dançarina  muito  boa.  Eu  sempre  fico  de  fora  das  primeiras 

rodadas. E, mesmo assim, dificilmente alguém me convida," Ela chiou, pela primeira vez 
agindo de acordo com sua idade.

"Ele já te convidou,” destacou Jane. "Isso é metade da batalha ganha!"
"Talvez, se vocês cansarem de dançar," sugeriu timidamente Violet, "você pode propor 

um passeio no jardim."
"Isso não é um pouco impróprio?" perguntou Jane com ceticismo.
"É romântico!" jorrou Georgiana.
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"Não é justo!" amuou Kitty.
"Minha  irmã  me  envia  livros  terríveis,"  explicou  Violet.  "Principalmente  romances 

franceses …"
"Eu acho que é uma idéia inspirada," Elizabeth interveio, "não consigo dançar muito. 

Uma volta pelo jardim seria um substituto perfeito."  Ela,  então, agradeceu a sua criada 
graciosamente e informou que ela não precisava esperar acordada. "Tudo bem, senhoras. 
Me sigam!" Quando as mulheres saíram, Violet afundou em um banco. Esta nova posição 
iria levar algum tempo para se acostumar.

Como  patinhos  Elizabeth  levou-as  para  fora  da  pequena  sala  e  no  corredor  para 
encontrarem seus  acompanhantes.  O  Sr.  Gardiner  se  adiantou  para  tomar  sua  jovem 
sobrinha, que ainda estava amuada. O coronel Fitzwilliam ofereceu o braço a sua  prima, 
enquanto o Sr. Collins bruscamente dirigiu sua esposa em direção às escadas.

Enquanto  a  multidão  diminuía,  Mary  finalmente  notou  o  Sr.  Sage.  Olhando  entre 
Elizabeth  e  Jane,  ela  logo  percebeu  que  ele  estava  lá  para  ela!  Ela  ricocheteou  entre 
excitação  e   medo  em questão  de  segundos.  Jane  sorriu  encorajadoramente  enquanto 
deixava  Bingley  conduzi-la,  mas  não  ajudou  muito.  Se  não  fosse  por  um  empurrão 
estratégico de sua irmã, Mary poderia ter ficado enraizada neste ponto durante toda a 
noite. Talvez os ataques nervosos de sua mãe fossem realmente hereditários.

Ela pegou o braço oferecido pelo Sr. Sage, mas não se atreveu a olhar para ele. Em vez 
disso ela se concentrou em lembrar de como descer as escadas, uma ação que, de repente 
parecia muito complicada. Mary decidiu que ela poderia olhar para ele quando estava em 
segurança no piso térreo.

Agora tudo o que restavam eram os noivos. Elizabeth estava diante dele tomando a mão 
direita dele nas suas. A mão esquerda dele encontrou o rosto dela, com cuidado para evitar 
a descoloração  que contaminava sua aparência encantadora.

"Eu vou sarar, Darcy. Eu não vou ficar desfigurada para sempre,"  disse ela, tentando 
fazer graça disso. "Ambos os meus médicos me disseram isso."

"Não era nisso que eu estava pensando," ele sorriu, balançando a cabeça. "Nem mesmo 
perto."

"O  que  você  estava  pensando,  então?"  Ela  olhou  para  baixo  em constrangimento  e 
apertou a testa no peito dele.

"Você  é  linda.  E,  você  é  minha.  E,  eu  tenho  sorte."  Ele  ergueu  o  queixo  dela  para 
encontrá-la sorrindo novamente. "Eu não tenho certeza se quero compartilhar você com 
um salão inteiro hoje à noite."

"Você deveria ter me dito isso antes de eu sair da cama."
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"Ou, pelo menos antes que você tivesse se vestido ..."

O grande salão já estava lotado quando os casais entraram pelas enormes portas duplas 
na parede leste. O ar estava pesado com a excitação e o salão praticamente brilhava com 
luz de velas. Quando os convidados de honra foram anunciados um silêncio se espalhou 
como  rastilho  de  pólvora.  Quer  o   interesse  viesse  da  inveja  ou  apenas  curiosidade 
extrema, era uma sala intimidante para entrar.

"Posso  apresentar,  o  Sr.  e  Sra.  Darcy!"  uma  voz  desconhecida  berrou.  Elizabeth 
endireitou os ombros e apertou o braço de seu marido um pouco mais apertado. Ele sabia 
que ela estava nervosa, mas ao olhar para ela era quase impossível de dizer. Ele fez uma 
nota mental de pedir a ela para lhe ensinar essa habilidade um dia. Sempre que ele estava 
inquieto, ele geralmente acabava dizendo algo áspero e sem querer ofendia alguém. Isso 
tinha quase a impedido de casar com ele, ele lembrou.

Eles  estavam unidos,  agora  e  para  sempre.  Nenhum deles  tinha muito  interesse  em 
deixar o outro. Eles permaneceram juntos a maior parte da noite, com exceção de algumas 
danças da noiva compartilhadas com seu tio e o Sr. Bingley. Suas irmãs e amigas ainda 
estavam se acostumando com a idéia de que se elas quisessem conversar com Elizabeth, o 
Sr. Darcy estaria iminente ao lado dela. Até o final da noite, no entanto, elas mal notavam 
ele, apesar do sorriso ocasional ou risada que ele dava com as suas conversas.

Mary se saiu muito bem, dando mais do que um passeio no jardim com o Sr. Sage. Ele 
ficou incrivelmente  grato  pela  opção  considerando que  ele  era  um dançarino  terrível 
também. Kitty estava determinada a dançar com todos os cavalheiros disponíveis e fez 
Georgiana sua parceira no crime. O Sr. Darcy ficou satisfeito ao ver a borboleta social que 
sua irmã estava se tornando, mas manteve um olhar atento sobre ela do mesmo modo.

"Geralmente  sou  eu  quem  fica  preocupado  com  o  que  a  irmã  está  aprontando," 
comentou Bingley.  "Eu estou feliz em passar o dever para você, meu amigo,"  ele bateu 
Darcy no ombro.

"Eu  duvido  que  Georgiana  Darcy  poderia  causar  tanto  tumulto  quanto  Caroline," 
exclamou Jane com compaixão.

"Eu  não  sei  ...  Com  um  pouco  de  determinação  e  a  ajuda  de  Kitty,  ela  pode  ser 
imparável," Lizzie ponderou.

"Obrigado,  minha  querida.  Eu  me  sinto  muito  melhor,"  respondeu  ironicamente  o 
marido.

"De nada, docinho," disse ela docemente.
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"Vocês Bennets …," ele tentou não sorrir, "você são problema, todas vocês." Os recém-
casados olharam fixamente um para o outro, ambos tentando parecer severos e falhando 
espetacularmente.

"Vocês não podem já estar brigando," interrompeu a Sra. Bennet, que tinha vindo fazer 
as rondas. "Vocês só estão casados há nove horas!" Além de alguns olhares saudosos e seu 
vestido preto, a senhora parecia estar em bons ânimos. O restante do grupo tentou explicar 
que os Darcys estavam apenas brincando, mas ela os cortou. "Já chega! Eu não vou ter você 
arruinando seu casamento, Lizzie. Pelo menos não tão cedo." Com isso, ela pegou braço da 
filha e puxou-a para o jardim. Ela sorriu, impotente e se despediu de seus companheiros.

"Mamãe,  nós  realmente  não  estávamos  brigando,"  Elizabeth  protestou.  "Foi  só  uma 
brincadeira. Eu prometo que meu casamento está perfeitamente seguro."

"Eu sei, minha querida." A Sra. Bennet desacelerou seu ritmo e tomou a mão da filha. 
"Era sempre divertido brigar com seu pai. Costumávamos ter esses debates quando éramos 
jovens." Sua voz tinha aquela mesma calma estranha que tinha tomado quando Elizabeth 
tinha voltado para casa de Rosings. Entristecia-a ser lembrada dos dias sombrios que se 
seguiram à partida do Sr. Bennet.

"Eu não sabia disso," disse ela, sentindo-se como uma criança novamente.
"Foi há muito tempo, muitas coisas mudaram desde então. Quando tive minhas filhas, eu 

comecei a olhar tudo de forma diferente." Ela gentilmente apertou a mão de Elizabeth, mas 
manteve os olhos fixos na lua quase cheia. "Eu estava sempre pensando em você e suas 
irmãs, de como proteger o seu futuro. Eu sei que eu era boba às vezes."

"Sempre nos divertimos com seus esquemas."
"Sim,  todos  os  meus  truques  e  artimanhas  ...  Mas  você  não  precisou  deles,  minha 

querida." Ela olhou para a filha pela primeira vez. "Oh Lizzie, você é tão inteligente, tão 
afiada. Você é muito mais forte do que eu jamais fui." Lágrimas começaram a encher os 
seus olhos, ameaçando cair a qualquer momento. "Estou tão orgulhosa de você."

Elizabeth colocou os braços firmemente sobre sua mãe, ignorando a pontada em suas 
costelas. Elas não tinham sido tão próximas desde que ela era uma garotinha.

"Se  você  tiver  a  metade  da  felicidade  que  seu  pai  queria  para  você,"  a  Sra.  Bennet 
enxugou as lágrimas escapando dos olhos de sua  filha, "estas serão as últimas lágrimas 
que você irá chorar."

"Eu te amo, mamãe."
"Eu também te amo, Lizzie."

"Você está bem, minha querida?" o Sr. Darcy perguntou quando ela voltou.

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



"Eu  estou  maravilhosa."  Ela  piscou  rapidamente  para  dissipar  quaisquer  lágrimas 
remanescentes. "Minha mãe acabou de me dar alguns conselhos matrimoniais."

"E, o que ela aconselha?" ele perguntou, olhando para ela com desconfiança.
"Ela disse que eu deveria discordar de você,"  Elizabeth respondeu friamente. "a  cada 

chance que eu tiver. Eu acho que é a coisa mais sensata que ela já propôs."
"Gostaria de se juntar a mim no terraço? Podemos brigar e caminhar," ele sugeriu.
"Eu prefiro muito mais uma dança. Uma valsa, eu acho. Não vai me cansar muito."
"Então, você gostaria de dançar e brigar?"
"Conseguimos isso antes," ressaltou ela, pegando a mão dele. "Neste mesmo salão, não 

menos."
"Estou bastante certo de que não será a última vez."
"Eu sinceramente espero que sim."
"Então,  sobre  o  que  você  gostaria  de  brigar  esta  noite?"  Ele  perguntou em voz alta, 

tomando-a nos braços para iniciar a valsa.
"Estou feliz que você perguntou. Agora, se os produtos e doces estão fora dos limites."
"E, pequenos animais fofos," Darcy lembrou ela.
"Sim, esses tambbém," ela admitiu. "Eu acho que vou ter apenas que inventar a minha 

própria palavra ..." Elizabeth franziu as sobrancelhas, experimentando algumas sílabas sob 
sua respiração. Todas pareciam ridículas e vagamente afeminadas, e Darcy não gostou do 
som de nenhuma delas. "Você começou isso, você sabe," disse ela alegremente quando viu a 
carranca em seu rosto. Havia algo muito sexy no olhar fulminante dele, mas ela não estava 
desistindo ainda.

"Sim,  eu  sei."  Ele  puxou-a  um  pouco  mais  perto,  tentando  lembrar  e  evitar  seus 
hematomas diversos.  "Eu pretendo terminar isso também." o Sr.  Darcy baixou os lábios 
para sua esposa, beijando-a suavemente.

"Eu ainda pretendo pensar no apelido mais ridículo do planeta-" Darcy interrompeu-a 
com outro beijo curto. "Eu simplesmente não consigo manter uma linha de pensamento no 
momento ..." Ela ficou espantada que eles ainda estavam dançando e chutou a si mesma 
por não escolher a privacidade parcial do terraço.

Os Darcys estavam cientes de muito pouco fora do seu abraço e a música enchendo o 
salão.  Eles  não  notaram a  audiência  que  tinham atraído  de  toda  a  sala.  Kitty  parecia 
irremediavelmente  ciumenta enquanto  todas  as  suas  outras  irmãs,  Georgiana  incluída, 
sorriam  amplamente.  Um  ano  atrás,  nenhuma  dessas  jovens  poderia  ter  previsto  o 
resultado dos eventos que levaram a este momento.

"Eu sabia o tempo todo," disse a Sra. Bennet ao se juntar as suas meninas. "Duas já foram, 
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agora só faltam três.  Quero dizer quatro,"  ela corrigiu, piscando para Miss Darcy. Elas 
riram um pouco, mas a deixaram prosseguir. Somente esta noite, elas iriam permitir que 
ela  se  gabasse  tanto  quanto  ela  quisesse.  As  mulher  mais  velha  se  deliciava  com  a 
felicidade  de  suas  filhas.  (Era  estranho,  mas  ela  já  estava  contando  Georgiana  nessa 
categoria.)

Jane  estava  brilhando  de  entusiasmo  sobre  suas  próprias  núpcias.  Mary   estava 
encantada com a atenção do Sr. Sage e esperando que ela pudesse logo seguir o caminho 
de suas irmãs mais velhas.  Georgiana teve o prazer de ver o irmão tão feliz,  mas sua 
alegria ia além disso. Ela finalmente se sentia como se ela fosse parte de algo, deixando de 
ser definida apenas pelo vínculo de seu irmão. E, quanto a Kitty? Ela estava feliz por voltar 
a ser a mais elegível Bennet agora.

Nenhuma pessoa na sala iria questionar a felicidade de Elizabeth. Naquele momento, 
não importa o quanto fugaz, a vida era boa. O mundo dessas mulheres continuaria a virar 
completamente alheio às suas esperanças e desejos individuais. O amanhã traria qualquer 
número de catástrofes, mas ainda teriam umas as outras. Elas tinham seus irmãos e irmãs, 
primos e amigos. Elas agora tinham um marido, um noivo, e um novo amor. Elas tinham 
uma tia, um tio e uma mãe. Elas tinham família. Elas tinham tudo.

Epílogo.

Depois da suposta desgraça do sobrinho, Lady Catherine de Bourgh escorregou para a 
reclusão. A história oficial era uma doença misteriosa, mas ao invés de médicos visitarem a 
senhora, era uma série de fofoqueiros, bisbilhoteiros e informantes. Seu orgulho teimoso 
era  bem conhecido,  então  a  maioria  da  sociedade  tirou  suas  próprias  conclusões.  Em 
qualquer caso, a maioria das pessoas escolheria a companhia de Elizabeth Darcy à de Lady 
Catherine a qualquer dia, tão poucos reclamaram da situação.

Devido à "doença" de sua mãe, Anne foi incentivada a visitar os parentes. Inicialmente, 
era uma manobra para obter informações, mas depois de uma visita a Pemberley, Lady 
Catherine não podia mais confiar nos relatos de sua filha. Com tanto ar fresco e sol, (e tão 
poucas críticas e controle), a saúde de Anne melhorou muito. Com a companhia de outras 
mulheres de sua idade, sua personalidade também começou a florescer.

Georgiana fez o seu melhor para elogiar Anne a cada oportunidade e Kitty destinava-se 
a arrastá-la para fora de sua concha, chutando e gritando. Quando Mary não estava no 
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meio de uma acalorada discussão com Keaton, ou lendo uma de suas muitas cartas, ela e 
Georgiana ensinavam Anne os conceitos básicos de música. O cavalheiro referido visitava 
tantas vezes quanto sua profissão permitia e sempre trazia suas últimas aventuras para 
partilhar.

O Sr. Darcy lhe ofereceu um emprego mais rentável em todas as oportunidades, mas 
sabia que o rapaz nunca iria aceitar. Apesar de mantê-lo longe da mulher que ele amava, 
o trabalho lhe convinha perfeitamente. Em um ano, ele teria dinheiro suficiente para uma 
casa considerável e manteria sua promessa à Mary, fazendo dela sua esposa.

A Sra. Bennet passava a maior parte de seu tempo em New Castle com sua filha caçula, 
ajudando-a a cuidar de suas três filhas (todas meninas, ha!). Os Bingleys compraram uma 
propriedade  impressionante  há  apenas  cinco  milhas  de  Pemberley  e  os  dois  casais 
mantiveram-se próximos,  partilhando cada tristeza e triunfo.

Elizabeth se sentia responsável, não só por suas próprias irmãs, mas por Georgiana e 
Anne também. Georgiana tornou-se mais assertiva e dogmática com cada dia que passa. 
Darcy teria ficado chateado com sua constante insolência, se ele não fosse tão orgulhoso 
dela.

Foi a transformação de Kitty que realmente chocou a todos. Um dia, enquanto os Darcy 
estavam fora, Georgiana estava ensinando algumas escalas para Anne e Mary estava com 
Keaton, ela ficou entediada. Ela entrou na grande biblioteca de Pemberley apenas para 
descobrir que todos os livros eram longos para manter seu interesse. Então ela tropeçou 
em um dos jornais descartados de Darcy. Ela ficou chocada com o grande volume de coisas 
que estavam acontecendo no mundo que ela não sabia. Daí em diante ela ficou viciada. 
Kitty procurava eventos e notícias atuais políticas com o mesmo vigor que ela usava para 
se dedicar a fofocas e soldados. Embora o tema dos discursos de Kitty tivessem mudado, o 
comprimento e o volume não tinha. Eventualmente, ninguém tinha qualquer necessidade 
de jornais, eles só contavam com Kitty para suas notícias.

A casa que uma vez foi descrita como bonita mas fria, estava quase irreconhecível. Era 
ainda  bonita  com certeza,  mas  agora  estava  estourando  com  vida.  Música  podia  ser 
ouvida em quase qualquer hora do dia,  e os visitantes estavam constantemente indo e 
vindo. Nas longas tardes de agosto, uma pessoa mal conseguia dar um passo sem ver um 
dos Darcys, Bennets, ou Bingleys sob uma árvore ou em um cavalo. No inverno, lareiras 
brilhantes e conversas animadas enchiam as grandes salas.

Essas mudanças foram drásticas, mas bem-vindas. Não havia ninguém mais surpreso do 
que  Elizabeth.  Ocasionalmente,  no  meio  de  um  piquenique  estridente  ou  um  baile 
animado, ela iria ficar para trás e admirar a colcha de retalhos da família diante dela. Kitty 
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tentando dar a Darcy conselhos de negócios baseados no último artigo que ela leu. Mary e 
Anne tocando um dueto bobo enquanto Keaton tentava instruir Bingley e Georgiana na 
última dança de Londres. Sua mãe relatando as últimas notícias de Lydia e seus filhos e 
com êxito aterrorizando Jane, cuja barriga estava crescendo a cada dia. O momento não 
poderia durar muito tempo, ela logo precisaria decidir o impasse entre o marido e a irmã. 
Em seguida, ela teria de confortar a nervosa e grávida Jane antes de entrar na aula de 
dança improvisada.

Houveram risos e lágrimas, mas muito mais do primeiro. A vida não era simples ou 
perfeita, mas não poderia ter sido melhor. 

Fim.
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