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Parte Final

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 
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, 
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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."
"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 
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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.

"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 
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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.
"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 
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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.
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 
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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 

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 
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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.
"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.
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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 
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 
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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 
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."
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"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 
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.
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"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.

"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 
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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 
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.
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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.

"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 
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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.

"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 
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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." 
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.
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"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.
"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 

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



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."
"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 
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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.
"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 
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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.
"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."
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"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, 
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, 
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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 
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 
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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 
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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