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Ε ίναι μια πεποίθηση βαθιά ριζωμένη σ’ όλο τον κόσμο. 
Ένας άντρας ελεύθερος και με σημαντική περιουσία 
χρειάζεται οπωσδήποτε μία σύζυγο!

Όσο κι αν είναι ελάχιστα γνωστά τα αισθήματα και οι απόψεις 
ενός ελεύθερου άντρα, όταν εμφανιστεί για πρώτη φορά σε μια 
γειτονιά, επειδή η πεποίθηση αυτή είναι πολύ βαθιά ριζωμένη 
στα μυαλά των οικογενειών της περιοχής, εκείνος θεωρείται, δι-
καιωματικά, ιδιοκτησία της μιας ή της άλλης θυγατέρας τους.

«Αγαπητέ μου κ. Μπένετ» έλεγε στον σύζυγό της μια μέρα η 
κυρία Μπένετ «έμαθες ότι νοικιάστηκε επιτέλους το Νέδερφιλντ 
Παρκ;».

Ο κ. Μπένετ απάντησε πως δεν το είχε μάθει.
«Κι όμως νοικιάστηκε» επανήλθε εκείνη «διότι η κυρία Λονγκ 

ήταν μόλις τώρα εδώ και μου είπε όλα τα σχετικά».
Ο κ. Μπένετ δεν απάντησε.
«Δεν θέλεις να μάθεις ποιος το πήρε;» φώναξε ανυπόμονα η 

γυναίκα του.
«Εσύ θέλεις να μου πεις κι εγώ δεν έχω αντίρρηση να το 

ακούσω».
Αυτό αρκούσε ως πρόσκληση.
«Ε, λοιπόν, αγαπητέ μου, πρέπει να το μάθεις. Η κυρία Λονγκ 

λέει πως το Νέδερφιλντ το πήρε ένας νέος άντρας με μεγάλη πε-
ριουσία από τη Βόρεια Αγγλία, ο οποίος ήρθε τη Δευτέρα με μια 
άμαξα με τέσσερα άλογα για να δει το μέρος και ενθουσιάστηκε 
τόσο πολύ, που συμφώνησε αμέσως με την κυρία Μόρις και θα το 
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έχει στην κατοχή του πριν από το φθινόπωρο. Μερικοί από τους 
υπηρέτες του θα βρίσκονται στο σπίτι μέχρι το τέλος της επόμενης 
εβδομάδας».

«Πώς είναι το όνομά του;»
«Μπίνγκλεϊ».
«Είναι παντρεμένος ή ελεύθερος;»
«Α! ελεύθερος, αγαπητέ μου, αυτό είναι σίγουρο! Ένας ανύπα-

ντρος άντρας με μεγάλη περιουσία, τέσσερις ή πέντε χιλιάδες τον 
χρόνο. Σπουδαίο γεγονός για τα κορίτσια μας!»

«Πώς κι έτσι; Τι σχέση μπορεί να έχουν μ’ αυτό;»
«Αγαπητέ μου Μπένετ» απάντησε η γυναίκα του «πώς τα κα-

ταφέρνεις και γίνεσαι τόσο κουραστικός! Δεν καταλαβαίνεις πως 
αναφέρομαι στον γάμο του με μια απ’ αυτές;».

«Με αυτόν τον σκοπό εγκαταστάθηκε εδώ;»
«Σκοπό! Ανοησίες, πώς μπορείς και μιλάς έτσι! Αλλά είναι 

πολύ πιθανό να ερωτευτεί, ίσως, μια απ’ αυτές, επομένως πρέπει 
να τον επισκεφθείς αμέσως μόλις έρθει».

«Δεν βλέπω κανένα λόγο να το κάνω. Εσύ και τα κορίτσια 
μπορείτε να πάτε, ή μπορείς να τα στείλεις μόνα τους, πράγμα που 
ίσως είναι ακόμα καλύτερο διότι, καθώς είσαι εξίσου όμορφη με 
εκείνα, μπορεί ο κ. Μπίνγκλεϊ, απ’ όλη την παρέα, να προτιμήσει 
εσένα».

«Αγαπητέ μου, με κολακεύεις. Σίγουρα ήμουν κι εγώ όμορφη, 
αλλά δεν ισχυρίζομαι πως είμαι ακόμη κάτι το εξαιρετικό. Όταν 
μια γυναίκα έχει πέντε κόρες της παντρειάς, οφείλει να μην σκέ-
φτεται τη δική της ομορφιά».

«Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, μια γυναίκα συνήθως δεν έχει και 
καμιά σπουδαία ομορφιά να σκεφτεί».
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«Αλλά, αγαπητέ μου, πρέπει να πας οπωσδήποτε να δεις τον κ. 
Μπίνγκλεϊ όταν έρθει στη γειτονιά».

«Πίστεψέ με, αυτό είναι δύσκολο να το υποσχεθώ».
«Σκέψου όμως τις κόρες σου. Σκέψου μόνο τι αποκατάσταση 

θα ήταν για μία απ’ αυτές. Ο σερ Ουίλιαμ και η λαίδη Λούκας 
είναι αποφασισμένοι να πάνε μόνο γι’ αυτόν τον λόγο, μολονότι 
ξέρεις πως δεν συνηθίζουν να κάνουν επισκέψεις σε νεοφερμέ-
νους. Πρέπει να πας οπωσδήποτε γιατί θα είναι αδύνατο να τον 
επισκεφθούμε αν δεν το κάνεις».

«Σίγουρα είσαι υπερβολικά τυπική. Τολμώ να πω ότι ο κ. 
Μπίνγκλεϊ θα χαρεί πολύ να σας δει, μάλιστα θα του στείλω και 
ένα σύντομο σημείωμα, προκειμένου να τον διαβεβαιώσω για την 
ολόψυχη συγκατάθεσή μου στον γάμο του με όποιο διαλέξει από 
τα κορίτσια. Αν και πρέπει να πω έναν καλό λόγο επιπλέον για τη 
μικρή μου Λίζι».

«Ελπίζω να μην κάνεις κάτι τέτοιο. Η Λίζι δεν είναι καθόλου 
καλύτερη από τις άλλες. Άσε που έχει ούτε τη μισή ομορφιά της 
Τζέιν, ούτε τον μισό από τον καλό χαρακτήρα της Λίντια. Αλλά, 
εσύ πάντα δείχνεις την προτίμησή σου σ’ εκείνη».

«Καμιά τους δεν έχει πολλά για να τα παινέψω» απάντησε εκεί-
νος. «Είναι όλες ανόητες και αμόρφωτες όπως και άλλα κορίτσια. 
Απλώς, η Λίζι είναι περισσότερο έξυπνη από τις αδελφές της».

«Κύριε Μπένετ, πώς μπορείς να προσβάλλεις με τέτοιο τρόπο 
τα ίδια σου τα παιδιά; Σ’ αρέσει να με εκνευρίζεις. Δεν δείχνεις 
καθόλου συμπόνια για τα καημένα τα νεύρα μου».

«Με παρεξηγείς, αγαπητή μου. Σέβομαι ιδιαίτερα τα νεύρα 
σου. Είναι παλιοί μου φίλοι. Σε ακούω με μεγάλη σοβαρότητα 
ν’ αναφέρεσαι σ’ αυτά τα τελευταία είκοσι χρόνια τουλάχιστον».
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«Ω! δεν ξέρεις πόσο υποφέρω».
«Ελπίζω όμως να το ξεπεράσεις και να ζήσεις για να δεις πολ-

λούς νεαρούς με τέσσερις χιλιάδες τον χρόνο να έρχονται στη γει-
τονιά».

«Δεν θα έχει καμιά σημασία για μας, ακόμα κι αν έρθουν εί-
κοσι, εφόσον εσύ δεν θα τους επισκέπτεσαι».

«Να είσαι σίγουρη, αγαπητή μου, πως όταν γίνουν είκοσι, θα 
τους επισκεφθώ όλους».

Ο κ. Μπένετ ήταν ένα πολύ περίεργο κράμα κοφτερού μυα-
λού, σαρκαστικής διάθεσης, επιφυλακτικότητας και ιδιοτροπίας, 
τόσο που ακόμα και η πείρα των είκοσι τριών χρόνων να μην εί-
ναι αρκετή στη γυναίκα του για να καταλάβει τον χαρακτήρα του. 
Το δικό της μυαλό δούλευε πολύ πιο απλά. Ήταν μια γυναίκα με 
φτωχή αντίληψη, λίγες γνώσεις και ασταθή χαρακτήρα. Όταν δεν 
ήταν ικανοποιημένη, φανταζόταν ότι υπέφερε από τα νεύρα της. 
Σκοπός της ζωής της ήταν να παντρέψει τις κόρες της και παρηγο-
ριά της οι επισκέψεις και το κουτσομπολιό.
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Ο κ. Μπένετ ήταν από τους πρώτους που επισκέφθηκαν 
τον κ. Μπίνγκλεϊ. Είχε πάντα την πρόθεση να τον 
επισκεφθεί, αν και μέχρι την τελευταία στιγμή δια-

βεβαίωνε συνεχώς τη γυναίκα του ότι δεν θα πήγαινε. Ακόμα 
και το βράδυ, αφού είχε γίνει η επίσκεψη, εκείνη δεν είχε ιδέα. 
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Αποκαλύφθηκε τότε, με τον εξής τρόπο. Παρατηρώντας τη δεύ-
τερη κόρη του να έχει καταπιαστεί με το στόλισμα ενός καπέλου, 
της είπε ξαφνικά:

«Ελπίζω να αρέσει στον κ. Μπίνγκλεϊ, Λίζι».
«Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι αρέσει στον κ. Μπίνγκλεϊ» είπε 

η μητέρα της χολωμένη «εφόσον δεν πρόκειται να τον επισκε-
φθούμε».

«Ξεχνάς, όμως, μητέρα» είπε η Ελίζαμπεθ «πως θα τον συνα-
ντήσουμε στις συγκεντρώσεις και πως η κυρία Λονγκ έχει υπο-
σχεθεί να μας τον συστήσει».

«Δεν πιστεύω πως θα το κάνει η κυρία Λονγκ. Έχει κι εκείνη 
δύο ανιψιές. Είναι εγωίστρια και υποκρίτρια γυναίκα και δεν της 
έχω καμιά εκτίμηση».

«Ούτε κι εγώ» είπε ο κ. Μπένετ «και χαίρομαι που ανακαλύ-
πτω πως δεν εξαρτάσαι από τις υπηρεσίες της».

Η κυρία Μπένετ δεν καταδέχτηκε να απαντήσει. Ανίκανη 
όμως να συγκρατηθεί, τα ’βαλε με μια από τις κόρες της.

«Μην βήχεις έτσι, Κίτι, για όνομα του Θεού! Δείξε λίγη κατα-
νόηση στα νεύρα μου. Τα κάνεις κουρέλια».

«Η Κίτι δεν είναι καθόλου διακριτική όταν βήχει» παρατήρη-
σε ο πατέρας της «διαλέγει λάθος στιγμή».

«Δεν βήχω επειδή έτσι μ’ αρέσει» απάντησε η Κίτι εκνευρι-
σμένη.

«Πότε είναι ο επόμενος χορός σου, Λίζι;» ρώτησε ο κύριος 
Μπένετ.

«Σε δεκαπέντε μέρες από αύριο».
«Α, ώστε τότε είναι» φώναξε η μητέρα της «και η κυρία Λονγκ 

δεν επιστρέφει παρά μόνο την προηγουμένη. Επομένως, θα της 
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είναι αδύνατο να τον συστήσει, αφού δεν θα τον γνωρίζει ούτε και 
η ίδια».

«Τότε, αγαπητή μου, πιθανώς να έχεις το πλεονέκτημα και να 
της συστήσεις εσύ τον κ. Μπίνγκλεϊ».

«Αδύνατον, κ. Μπένετ, αδύνατον, αφού δεν τον έχω γνωρίσει 
προσωπικά. Πώς μπορείς να είσαι τόσο είρων;»

«Θαυμάζω τη φρόνησή σου. Μια γνωριμία ενός δεκαπενθή-
μερου μόνο είναι οπωσδήποτε σύντομη. Δεν μπορείς να ξέρεις 
μέσα σ’ ένα δεκαπενθήμερο τι είναι πραγματικά ένας άνθρωπος. 
Αλλά, αν δεν το αποτολμήσουμε εμείς, κάποιος άλλος θα το κάνει. 
Και, στο κάτω κάτω, η κυρία Λονγκ και οι ανιψιές της πρέπει να 
έχουν και εκείνες τις πιθανότητές τους, γι’ αυτό λοιπόν, καθώς θα 
το θεωρήσει πολύ ευγενική πράξη, αν αρνηθείς να κάνεις το κα-
θήκον σου, θα το αναλάβω εγώ».

Τα κορίτσια είχαν καρφώσει τα μάτια τους στον πατέρα τους. 
Η κυρία Μπένετ είπε μόνο: «Ανοησίες, ανοησίες!».

«Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η τόσο έντονη διαμαρτυρία;» 
φώναξε εκείνος. «Θεωρείς το τυπικό μιας σύστασης, και την εξαι-
ρετική σημασία που έχει, ότι είναι ανοησίες; Δεν μπορώ να συμ-
φωνήσω απολύτως μαζί σου σ’ αυτό. Εσύ τι λες, Μαίρη; Ξέρω ότι 
είσαι μια νέα με βαθιά αντίληψη, που διαβάζει σπουδαία βιβλία 
και βγάζει συμπεράσματα».

Η Μαίρη ήθελε να πει κάτι πολύ έξυπνο, αλλά δεν ήξερε πώς.
«Όσο η Μαίρη βάζει σε τάξη τις ιδέες της» συνέχισε εκείνος 

«ας επιστρέψουμε στον κ. Μπίνγκλεϊ».
«Έχω βαρεθεί τον κ. Μπίνγκλεϊ» φώναξε η γυναίκα του.
«Λυπάμαι που το ακούω, γιατί δεν μου το έλεγες νωρίτερα 

όμως; Αν το ήξερα σήμερα το πρωί, σίγουρα δεν θα τον είχα επι-
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σκεφθεί. Μεγάλη ατυχία. Τώρα βέβαια που τον επισκέφθηκα, δεν 
μπορούμε να αποφύγουμε πια τη γνωριμία».

Η κατάπληξη των κυριών ήταν ακριβώς αυτό που περίμενε, 
αλλά εκείνη που πραγματικά είχε μείνει άναυδη ήταν η κυρία 
Μπένετ. Αφού όμως είχε περάσει η πρώτη έξαψη της χαράς, άρ-
χισε να δηλώνει πως πάντα το περίμενε.

«Πόσο ευγενικό ήταν εκ μέρους σου, κ. Μπένετ! Το ήξερα 
πως θα σε έπειθα τελικά. Ήμουν σίγουρη πως αγαπούσες τα κο-
ρίτσια σου πάρα πολύ για να αγνοήσεις μια τέτοια γνωριμία. Ω! 
πόσο ευτυχισμένη είμαι! Και είναι τόσο ωραίο αστείο, επίσης, 
να έχεις πάει κιόλας σήμερα το πρωί και να μην έχεις πει λέξη 
γι’ αυτό μέχρι τώρα».

«Τώρα, Κίτι, μπορείς να βήξεις όσο θέλεις» είπε ο κ. Μπένετ 
και λέγοντας αυτά εγκατέλειψε το δωμάτιο, κουρασμένος από τη 
συγκίνηση της γυναίκας του.

«Τι υπέροχο πατέρα που έχετε, κορίτσια» σχολίασε εκείνη, 
όταν έκλεισε η πόρτα. «Δεν ξέρω πώς θα τον ανταμείψετε για την 
καλοσύνη του, ή κι εμένα ακόμα, στο θέμα αυτό. Μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω πως, στην ηλικία μας, δεν είναι και τόσο ευχάρι-
στο να κάνεις νέες γνωριμίες κάθε μέρα. Αλλά για το χατίρι σας 
θα κάναμε οτιδήποτε. Λίντια, αγάπη μου, αν και είσαι η νεότερη, 
είναι πιθανόν ο κ. Μπίνγκλεϊ να χορέψει μαζί σου στον επόμενο 
χορό».

«Ω!» είπε η Λίντια με αυτοπεποίθηση. «Δεν φοβάμαι, επειδή, 
αν και είμαι η μικρότερη, είμαι η πιο ψηλή».

Η υπόλοιπη βραδιά πέρασε με εικασίες για το πόσο σύντομα 
θα ανταπέδιδε εκείνος την επίσκεψη του κ. Μπένετ και προσπα-
θώντας να αποφασίσουν πότε έπρεπε να τον καλέσουν σε γεύμα.
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Ό σες ερωτήσεις κι αν έκανε όμως η κυρία Μπένετ, με 
τη βοήθεια και των πέντε κοριτσιών της, για το θέμα, 
δεν στάθηκαν αρκετές για να αποσπάσουν από τον σύ-

ζυγό της κάποια ικανοποιητική περιγραφή του κ. Μπίνγκλεϊ. 
Τον πολιορκούσαν με ένα σωρό τρόπους, με ευθείες ερωτήσεις, 
πανέξυπνες εικασίες, έμμεσες υποθέσεις, αλλά εκείνος ξέφευ-
γε από την πονηριά τους και τελικά υποχρεώθηκαν να απο-
δεχτούν την πληροφόρηση από δεύτερο χέρι της γειτόνισσάς 
τους, της λαίδης Λούκας. Η περιγραφή της ήταν εξαιρετικά 
ευνοϊκή. Ο σερ Ουίλιαμ είχε γοητευτεί μαζί του. Ήταν αρκετά 
νέος, πολύ όμορφος, τρομερά ευχάριστος και, πάνω απ’ όλα, 
είχε σκοπό να έρθει στην επόμενη συγκέντρωση με μια μεγάλη 
συντροφιά. Τίποτα δεν μπορούσε να είναι πιο υπέροχο! Το ότι 
λάτρευε τον χορό ήταν ένα ασφαλές βήμα προς τον έρωτα και 
πολύ ζωηρές ελπίδες άρχισαν να πλανώνται για την καρδιά του 
κ. Μπίνγκλεϊ.

«Να μπορούσα μόνο να δω μία από τις κόρες μου να αποκαθί-
σταται ευτυχισμένη στο Νέδερφιλντ» έλεγε η κυρία Μπένετ στον 
άνδρα της «και όλες τις άλλες το ίδιο καλοπαντρεμένες, και δεν 
ήθελα τίποτε άλλο».

Λίγες μέρες αργότερα, ο κ. Μπίνγκλεϊ ανταπέδωσε την επί-
σκεψη του κ. Μπένετ και κάθισε στη βιβλιοθήκη περίπου δέκα 
λεπτά μαζί του. Διατηρούσε ελπίδες ότι θα γινόταν δεκτός παρου-
σία των νεαρών κυριών, για την ομορφιά των οποίων είχε ακού-
σει πολλά, αλλά είδε μόνο τον πατέρα. Οι κυρίες ήταν κάπως πιο 
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τυχερές, μιας και είχαν το πλεονέκτημα να διαπιστώσουν από ένα 
παράθυρο του επάνω πατώματος ότι εκείνος φορούσε ένα μπλε 
παλτό και ίππευε ένα μαύρο άλογο.

Λίγο αργότερα, έστειλαν μια πρόσκληση σε γεύμα, κι ενώ 
η κυρία Μπένετ είχε σχεδιάσει ήδη τι θα περιλάμβανε ώστε 
να εκτιμηθεί η νοικοκυροσύνη της, έφτασε μια απάντηση που 
όμως τα ανέτρεψε όλα. Ο κ. Μπίνγκλεϊ ήταν υποχρεωμένος να 
βρίσκεται την επόμενη μέρα στην πόλη και συνεπώς δεν ήταν 
σε θέση να δεχτεί την τιμητική πρόσκληση. Η κυρία Μπένετ 
συγχύστηκε αρκετά. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι δουλειά 
μπορούσε να έχει στην πόλη, τόσο σύντομα μετά την άφιξή του 
στο Χέρτφορντσαϊρ, και άρχισε να φοβάται πως ήταν πιθανό να 
γυρνούσε συνέχεια από το ένα μέρος στο άλλο και να μην έμενε 
ποτέ μόνιμα στο Νέδερφιλντ, όπως όφειλε να κάνει. Η λαίδη 
Λούκας καθησύχασε λίγο τους φόβους της, ρίχνοντας την ιδέα 
πως ίσως είχε πάει στο Λονδίνο απλώς για να φέρει κάποιους 
φίλους του για τον χορό. Γρήγορα ακολούθησε η φήμη πως ο 
κ. Μπίνγκλεϊ θα έφερνε δώδεκα κυρίες και επτά κυρίους μαζί 
του στην εκδήλωση. Τα κορίτσια μελαγχόλησαν με τον αριθμό 
των κυριών, αλλά ένιωσαν καλύτερα την παραμονή του χορού, 
όταν άκουσαν πως, αντί για δώδεκα, είχε φέρει μαζί του από 
το Λονδίνο μόνο έξι, τις πέντε αδελφές του και έναν εξάδελφό 
του. Και όταν η συντροφιά μπήκε στην αίθουσα του χορού, η 
παρέα τελικά αποτελούνταν από πέντε όλους κι όλους: τον κ. 
Μπίνγκλεϊ, τις δύο αδελφές του, τον σύζυγο της μεγαλύτερης και 
άλλον ένα νεαρό άνδρα.

Ο κ. Μπίνγκλεϊ ήταν όμορφος και έδειχνε πολύ καθωσπρέ-
πει κύριος. Είχε όμορφο πρόσωπο και απλούς, ανεπιτήδευτους 
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τρόπους. Οι αδελφές του ήταν ωραίες γυναίκες, με έναν αέρα 
που έδειχνε αναμφισβήτητη κομψότητα. Ο γαμπρός του, ο κ. 
Χερστ, έμοιαζε λίγο με κύριο, ο φίλος του όμως, ο κ. Ντάρσι, 
τράβηξε αμέσως την προσοχή της αίθουσας με το όμορφο, ψηλό 
παρουσιαστικό του, τα ωραία χαρακτηριστικά και το αριστοκρα-
τικό ύφος. Και η φήμη που κυκλοφόρησε σε όλη την αίθουσα, 
μέσα σε πέντε λεπτά από την είσοδό του, ήταν πως είχε δέκα 
χιλιάδες εισόδημα τον χρόνο. Οι κύριοι αποφάνθηκαν πως 
επρόκειτο για έναν πολύ εμφανίσιμο άνδρα, ενώ οι κυρίες δή-
λωσαν πως ήταν πολύ πιο όμορφος από τον κ. Μπίνγκλεϊ και 
τον κοιτούσαν με μεγάλο θαυμασμό τη μισή βραδιά περίπου, 
μέχρι που οι τρόποι του δημιούργησαν κάποια δυσαρέσκεια, η 
οποία αντέστρεψε το κλίμα της συμπάθειας που είχε επικρατήσει 
μέχρι τότε. Αποδείχτηκε ότι ήταν υπερήφανος, ακατάδεκτος με 
όλους και ότι δεν ευχαριστιόταν με τίποτα. Ύστερα από αυτά, 
ακόμα κι αυτή η τεράστια περιουσία του στο Ντέρμπισαϊρ δεν 
ήταν δυνατό να τον σώσει από τη διαπίστωση πως είχε ένα εξαι-
ρετικά απωθητικό, αντιπαθητικό ύφος και πως ήταν ανάξιος να 
συγκριθεί με τους φίλους του.
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Ο κ. Μπίνγκλεϊ πολύ γρήγορα γνωρίστηκε με όλους τους 
επιφανείς ανθρώπους στην αίθουσα. Ήταν κεφάτος και ανοι-
χτόκαρδος, χόρεψε όλους τους χορούς, θύμωσε μάλιστα που η 
εκδήλωση τέλειωσε τόσο νωρίς και ανακοίνωσε πως θα έδινε 
ο ίδιος ένα χορό στο Νέδερφιλντ. Τέτοιες σπουδαίες αρετές μι-
λούν από μόνες τους! Τι αντίθεση μεταξύ αυτού και του φίλου 
του! Ο κ. Ντάρσι χόρεψε μόνο μία φορά με την κυρία Χερστ και 
μία φορά με τη δεσποινίδα Μπίνγκλεϊ, αρνήθηκε να τον συ-
στήσουν σε οποιαδήποτε άλλη κυρία και πέρασε την υπόλοιπη 
βραδιά περιφερόμενος ολόγυρα στην αίθουσα, μιλώντας μόνο 
περιστασιακά με κάποιον από τη δική του παρέα. Ο χαρακτήρας 
του ήταν ολοφάνερος. Ήταν ο πιο υπερήφανος, ο πιο αντιπαθη-
τικός άνθρωπος στον κόσμο και όλοι ευχήθηκαν να μην ξαναρ-
χόταν ποτέ. Ανάμεσα σε εκείνους που ήταν περισσότερο έξαλλοι 
μαζί του ήταν η κυρία Μπένετ, της οποίας η απαρέσκεια για τη 
γενικότερη συμπεριφορά του έφτασε σε βαθμό μίσους, έπειτα 
από την επιδεικτική αδιαφορία που είχε δείξει για μία από τις 
κόρες της.

Η Ελίζαμπεθ Μπένετ είχε υποχρεωθεί, μιας και σπάνιζαν οι 
κύριοι, να καθίσει για δύο χορούς συνέχεια. Και σχεδόν όλη αυτή 
την ώρα, ο κ. Ντάρσι στεκόταν αρκετά κοντά της, ώστε να ακούσει 
άθελά της μια συζήτησή του με τον κ. Μπίνγκλεϊ, που είχε διακό-
ψει για λίγο τον χορό του προκειμένου να πιέσει τον φίλο του να 
χορέψει κι αυτός.

«Έλα, Ντάρσι» έλεγε. «Πρέπει να χορέψεις. Δεν μου αρέσει 
καθόλου να σε βλέπω να στέκεσαι ολομόναχος, μ’ αυτό το ηλίθιο 
ύφος. Θα ήταν πολύ καλύτερα αν χόρευες».

«Όχι, βέβαια. Ξέρεις πόσο το απεχθάνομαι όταν δεν γνωρίζω 


