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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ

Πριν από πολλά χρόνια, σε μια εξοχική έπαυλη που λεγό-
ταν Λόνγκμπουρν, ζούσε η οικογένεια Μπένετ· ο κύριος 
και η κυρία Μπένετ και οι πέντε κόρες τους: η Τζέιν, η 
Ελίζαμπεθ, η Μέρι, η Κίτι και η Λίντια.

Οι πέντε κοπέλες ήταν πολύ διαφορετικές μεταξύ 
τους. Η Τζέιν, η μεγαλύτερη, ήταν καλοσυνάτη κι ευ-
γενική. Η Ελίζαμπεθ, η δεύτερη, ήταν πνευματώδης, με 
ωραία αίσθηση του χιούμορ. Η Μέρι πίστευε ότι ήταν 
πολύ μελετηρή και σοβαρή, ενώ η Κίτι και η Λίντια, οι 
μικρότερες, όλη την ώρα χαχάνιζαν κι είχαν τον νου τους 
στις σκανταλιές. 

Ούτε ο κύριος και η κυρία Μπένετ είχαν πολλά κοινά 
μεταξύ τους. Ο κύριος Μπένετ προτιμούσε να περνάει 
τον χρόνο του πλάι στο τζάκι μ’ ένα βιβλίο στο χέρι, ενώ 
η κυρία Μπένετ να πηγαίνει επισκέψεις στις φίλες της, 
για να κουτσομπολεύουν ό,τι γινόταν στη γειτονιά. Αλλά 
αυτό που της άρεσε πάνω απ’ όλα ήταν να φαντάζεται 
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τους μελλοντικούς γάμους των πέντε θυγατέρων της, να 
βλέπει με τα μάτια της φαντασίας της τους πλούσιους 
και σπουδαίους συζύγους που ήλπιζε ότι θ’ αποκτούσαν 
όλες τους.

Μια μέρα γύρισε στο Λόνγκμπουρν ενθουσιασμένη: 
«Αγαπητέ μου κύριε Μπένετ!» αναφώνησε. «Έμαθες 

τα νέα; Έχουμε καινούριο γείτονα στο Νέδερφιλντ Παρκ! 
Ονομάζεται κύριος Μπίνγκλεϊ και είναι νέος, εργένης και 
πολύ πλούσιος. Εξαιρετική περίπτωση για τα κορίτσια μας!»

«Τι εννοείς;» τη ρώτησε εκείνος. «Πώς μπορεί να τις 
επηρεάσει κάτι τέτοιο;» 

«Κύριε Μπένετ, πώς μπορείς και γίνεσαι τόσο κουραστι-
κός; Για να καταλάβεις λοιπόν, σε ενημερώνω ότι σκοπεύω 
να τον δω παντρεμένο με μία από τις κόρες μας!» 

«Α, ώστε αυτή ήταν η πρόθεσή του, όταν μετακόμισε 
στη γειτονιά;» ρώτησε ο κύριος Μπένετ, που του άρεσε 
να την πειράζει. 

«Η πρόθεσή του; Μα τι ανοησίες είναι αυτές! Είναι πολύ 
πιθανό, ξέρεις, να ερωτευτεί κάποια από τις κόρες μας. 
Πρέπει να τον επισκεφτείς το συντομότερο δυνατόν, για 
να γνωριστείτε!»

Ο κύριος Μπένετ σήκωσε αδιάφορα τους ώμους: 
«Ω, θα του στείλω απλώς ένα σημείωμα, ενημερώνοντάς 

τον ότι μπορεί να παντρευτεί όποια απ’ τις πέντε κόρες μου 
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επιλέξει» είπε. «Αν και βέβαια θα του γράψω δυο λογάκια 
παραπάνω για τη Λίζι».

«Μην κάνεις τίποτα τέτοιο!» είπε έντρομη η κυρία Μπέ-
νετ. «Και, εν πάση περιπτώσει, η Λίζι δεν είναι καθόλου κα-
λύτερη από τις αδελφές της, αν κι εσύ πάντα την ξεχωρίζεις». 

«Είναι όλες τους ανόητες – αλλά η Λίζι είναι η πιο εύ-
στροφη ανάμεσά τους» απάντησε περιπαικτικά εκείνος.

«Κύριε Μπένετ, πώς μπορείς και μιλάς με τόση απρέ-
πεια για τα ίδια τα παιδιά σου; Το απολαμβάνεις να με 
συγχύζεις!» αγανάκτησε η κυρία Μπένετ. «Δε λυπάσαι 
καθόλου τα καημένα τα νεύρα μου!»

«Αυτό δεν αληθεύει διόλου!» διαμαρτυρήθηκε αμέσως 
ο κύριος Μπένετ. «Τρέφω μεγάλη συμπάθεια για τα νεύρα 
σου – είναι παλιοί μου φίλοι. Τα τελευταία είκοσι χρόνια 
όλο γι’ αυτά μου μιλάς!»

Στην πραγματικότητα, ο κύριος Μπένετ σκόπευε εξαρχής 
να γνωριστεί με τον κύριο Μπίνγκλεϊ. Ήταν από τους 
πρώτους της γειτονιάς που πήγε να τον επισκεφτεί, αν και 
δεν είπε λέξη γι’ αυτό στην οικογένειά του.

Απεναντίας, μόλις είδε την Ελίζαμπεθ να στολίζει ένα 
καινούριο καπέλο, σχολίασε: 

«Ελπίζω ν’ αρέσει στον κύριο Μπίνγκλεϊ». 
«Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι αρέσει στον κύριο Μπίν-
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γκλεϊ και τι όχι, αφού αρνείσαι να τον επισκεφτείς!» είπε 
θυμωμένα η κυρία Μπένετ. Και στράφηκε νευριασμένη 
στην Κίτι: «Σταμάτα πια να βήχεις, Κίτι! Λυπήσου λίγο 
τα νεύρα μου!»

Αλλά ο κύριος Μπένετ δεν έδειξε να προσέχει την κακή 
διάθεση της γυναίκας του. Συνέχισε λοιπόν να κάνει διά-
φορα σχόλια για τον κύριο Μπίνγκλεϊ, ώσπου επιτέλους 
η κυρία Μπένετ φώναξε: 

«Φτάνει πια με τον κύριο Μπίνγκλεϊ, τον σιχάθηκε η 
ψυχή μου!»
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Μόνο τότε ο κύριος Μπένετ τής είπε: 
«Πολύ λυπάμαι γι’ αυτό που ακούω! Αν το ήξερα νωρί-

τερα, δε θα τον είχα επισκεφτεί σήμερα το πρωί. Μεγάλη 
ατυχία – δε γίνεται πια ν’ αποφύγουμε τη φιλία του».

Μεμιάς, ο θυμός της εξανεμίστηκε: 
«Αγαπητέ μου κύριε Μπένετ! Τι χαρά μού έδωσες τώρα! 

Και τι ωραία πλάκα, να πας χωρίς να μας πεις λέξη!» είπε.
«Λοιπόν, Κίτι, νομίζω ότι μπορείς πλέον να βήχεις όσο 

τραβάει η όρεξή σου» είπε χαμογελαστά ο κύριος Μπένετ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ

Η κυρία Μπένετ δεν ήταν η μόνη στη γειτονιά που είχε 
ενθουσιαστεί με την άφιξη του κυρίου Μπίνγκλεϊ. Όλοι 
στη γειτονιά μιλούσαν γι’ αυτόν, δεδομένου ότι –κι αυτό 
είναι μια αλήθεια με παγκόσμια ισχύ– ένας ανύπαντρος 
πλούσιος άντρας χρειάζεται, ασφαλώς, στο πλευρό του 
μια σύζυγο. 

Η Ελίζαμπεθ και οι αδελφές της σύντομα έμαθαν ότι 
ήταν νέος και ωραίος, ίππευε ένα μαύρο άλογο και φο-
ρούσε μπλε παλτό. Το καλύτερο απ’ όλα, του άρεσε ο 
χορός – σκόπευε να παρευρεθεί στον επόμενο χορό που 
θα δινόταν στο χωριό.

Και πράγματι, ένας ψίθυρος διέτρεξε την αίθουσα του 
χορού μόλις ο κύριος Μπίνγκλεϊ έκανε την εμφάνισή του. 
Ήταν ακριβώς όπως τον περιέγραφαν: νέος, ωραίος και 
πρόσχαρος. Μάλιστα, δεν ήταν μόνος· συνοδευόταν από 
δύο κυρίες και δύο κυρίους: ήταν η αδελφή του, η κυρία 
Χερστ, μαζί με τον σύζυγό της, τον κύριο Χερστ, η άλλη 
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αδελφή του, η δεσποινίς Μπίνγκλεϊ, που ήταν ανύπαντρη, 
κι ένας πολύ καλός φίλος του, ο κύριος Ντάρσι.

Όλων τα βλέμματα στράφηκαν επάνω τους με θαυ-
μασμό. Η κυρία Χερστ και η δεσποινίς Μπίνγκλεϊ ήταν 
πολύ κομψές, ντυμένες σύμφωνα με την τελευταία λέξη 
της μόδας του Λονδίνου. Όσο για τον κύριο Ντάρσι, στην 
αίθουσα διαδόθηκε η φήμη ότι ήταν πιο πλούσιος από τον 
κύριο Μπίνγκλεϊ, ζούσε σε μια μεγαλοπρεπέστατη έπαυλη 
στο Ντέρμπισαϊρ και είχε τεράστια περιουσία. Όλες οι 
κυρίες συμφώνησαν ότι ήταν ο πιο ωραίος άντρας που 
είχαν δει στη ζωή τους.

Αλλά ο θαυμασμός για το πρόσωπό του δεν κράτησε 
πολύ. Διότι, ενώ ο κύριος Μπίνγκλεϊ συζητούσε φιλικά, 
χόρευε και γνωριζόταν με όλο τον κόσμο, ο κύριος Ντάρσι 
στεκόταν σε μιαν άκρη μόνος του, κοιτάζοντας ψυχρά και 
υπεροπτικά. 

Η Ελίζαμπεθ, που καθόταν και παρακολουθούσε τον 
χορό, πρόσεξε κάποια στιγμή τον κύριο Μπίνγκλεϊ να 
πλησιάζει τον φίλο του ενθουσιασμένος:

«Έλα, Ντάρσι» του είπε χαρωπά. «Πρέπει να χορέψεις. 
Καθόλου δε μ’ αρέσει να σε βλέπω τόση ώρα να στέκεσαι 
έτσι ολομόναχος». 

«Αποκλείεται» απάντησε αργόσυρτα εκείνος. «Ξέρεις 
ότι το απεχθάνομαι. Άλλωστε, οι αδελφές σου χορεύουν 
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ήδη και δε θα μπορούσα να χορέψω με καμία άλλη από 
όσες βλέπω εδώ πέρα». 

Ο κύριος Μπίνγκλεϊ κούνησε έκπληκτος το κεφάλι: 
«Μα γύρω μας υπάρχουν τόσες συμπαθητικές κοπέλες 

απόψε – ορισμένες μάλιστα είναι και πολύ όμορφες!»
«Εσύ χορεύεις με τη μοναδική όμορφη κοπέλα στην 

αίθουσα» είπε ο κύριος Ντάρσι, στρέφοντας το βλέμμα 
του προς την Τζέιν, την αδελφή της Ελίζαμπεθ. 
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Τα μάγουλα του κυρίου Μπίνγκλεϊ κοκκίνισαν: 
«Νομίζω ότι είναι το ωραιότερο πλάσμα που έχω δει 

στη ζωή μου» ομολόγησε. «Αλλά κοίτα εκεί, Ντάρσι – να 
μία από τις αδελφές της. Είναι κι αυτή πολύ όμορφη και, 
σίγουρα, πολύ συμπαθητική». 

Ο κύριος Ντάρσι γύρισε και κοίταξε την Ελίζαμπεθ, 
που καθόταν μόνη της:

«Χμμμ! Είναι υποφερτή, εντάξει, αλλά όχι αρκετά ωραία, 
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για να δελεάσει εμένα. Εξάλλου, δεν έχω καμία διάθεση 
να χορέψω με μια νεαρή κυρία που την αγνόησαν όλοι οι 
άλλοι καβαλιέροι».

Η Ελίζαμπεθ τον άκουσε και, στην αρχή, ένιωσε προ-
σβεβλημένη. Μετά όμως σκέφτηκε πόσο πομπώδες και 
ανόητο ήταν το ύφος του και τι πλάκα θα έσπαγε με τις 
φίλες της, όταν τους περιέγραφε το περιστατικό. Σύντομα, 
το διηγούνταν στη Σάρλοτ Λούκας και γελούσαν παρέα.

Δεν πρόσεξε όμως πως ο κύριος Ντάρσι κοιτούσε προς 
τη μεριά της – και πρώτη φορά στη διάρκεια εκείνης της 
βραδιάς φαινόταν κάπως αμήχανος. 




