
Aprecieri aduse seriei „Cronicile de la Fountain Creek”

„Un roman istoric și o poveste de dragoste încântătoare, cu 
personaje bine conturate și un fir narativ curgător și captivant 
care îi va face pe cititori să aștepte cu sufletul la gură apariția 
celui de-al doilea volum din serie. Îl recomand cu căldură…”

Tamara Butler, Library Journal

„Este o plăcere să citești acest roman de debut. Stilul nara-
tiv savuros, cadrul realist și personajele credibil creionate, 
combinate cu o poveste de dragoste mișcătoare vă vor aca-
para până târziu în noapte…”

Romantic Times

„O scriere plină de sensibilitate despre izbăvire… Rareori 
se întâlnește într-un roman de debut o îmbinare atât de reu-
șită între un subiect captivant și măiestria tehnică a proza-
torului. Alexander introduce în scenă un grup de personaje 
fermecătoare și se pare că poveștile de la Fountain Creek nu 
se sfârșesc aici.”

Kristine Wilson, Aspiring Retail

„Cel de-al doilea volum din seria «Cronicile de la Fountain 
Creek» este un roman plin de suspans în care autoarea zugră-
vește cu măiestrie sufletul rănit al eroinei și lupta acesteia cu 
regretele. Un succes garantat.”

Bev Houston, Romantic Times

„Volumul «Păcate răscumpărate» ne descoperă ce poate 
săvârși puterea iubirii și a iertării. Toate personajele din 
roman sunt interesante și complexe, până și cele care joacă un 
rol secundar. O poveste spirituală înduioșătoare.”

Nan Curnutt, Historical Novels Review

„Personajele Tamerei Alexander – profund umane și, deci, 
supuse greșelilor – sunt o minunată întruchipare a dreptății și 
îndurării lui Dumnezeu. Istoriile lor se devăluie strat cu strat, 
absorbindu-te tot mai adânc cu fiecare pagină.”

Sheryl Root, Armchair Interviews
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Lui Joe, cu dragoste.
Îţi mulţumesc pentru Paris.



Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre,  
şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. 
Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt  

de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele  
faţă de gândurile voastre.

Isaia 55:8–9
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Prolog

Cimitirul din Montmartre, Paris, Franţa
17 iulie 1870

Véronique Eveline Girard așeză un trandafir alb pe mormântul 
mamei sale și, aplecându-se, îi șopti celei trecute la cele veşnice:
— Dacă mă auzi cumva, maman… Mâna îi tremură pe mar-

mura rece. Să știi că nu îți pot îndeplini dorința. Mi-ar fi mult 
prea greu să…

Un fior straniu îi trecu pe șira spinării ca un deget de gheață. 
Simțind că nu mai este singură, Véronique se ridică și se întoarse 
încet. 

Sepulcrele înnegrite de vreme ale cimitirului Montmartre 
mărgineau, care mai înalte, care mai joase, bine cunoscuta alee 
pietruită. Morminte vechi, decolorate, se înșirau, îngrămădite, 
de-a lungul cărărilor șerpuitoare. Razele piezișe ale soarelui de 
vară se încăpățânau să pătrundă prin bolta de frunze, aruncând 
umbre tăcute pe marmura albă și gri a locurilor de veci.

Sesiză, cu coada ochiului, o mișcare.
În spatele unei pietre de mormânt de o vechime seculară, ședea, 

trăgând cu ochiul spre ea, un motan cu blana de culoarea cenușii.
Véronique oftă, zâmbind. 
— Vasăzică nu sunt, totuși, singură. Tu ești pezevenghiul care 

se furișa pe aici.
Mâța nu se urni din loc, ci continuă s-o privească, flutu-

rându-și coada într-o cadență ce vădea o oarecare curiozitate 
felină. Pisicile erau ceva obișnuit în Parisul acelor zile și, întrucât 
contribuiau la decimarea puhoiului de rozătoare, constituiau o 
prezență de-a dreptul bine-venită. 
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— Dumnealui nu este singurul pezevenghi ce dă târcoale pe 
aici, mademoiselle.

La auzul vocii venite chiar din spatele ei, Véronique tresări, 
recunoscându-i instantaneu timbrul profund. 

— Cristophe Charvet… 
Recunoscătoare să îl aibă alături, izbuti totuși să afișeze o 

mină dojenitoare când se întoarse, știind că el ar fi dezamăgit 
dacă n-ar face-o. 

— Când ai să încetezi să te furișezi pe urmele mele prin cimi-
tir? Véronique pufni ușor, apoi adăugă: Nu mai suntem de mult 
copii.

Căința umplu ochii bărbatului, amestecată cu o sclipire poz-
nașă. Acesta îi luă mâna și i-o duse la buze.

— Te încredințez, mademoiselle Girard, că au trecut mulți ani 
de când nu te mai privesc ca pe o copilă, spuse el cu o formali-
tate jucăușă ce contrasta cu intimitatea ce i se citea în privire – o 
intimitate pe care Véronique și-o amintea prea bine, dar pe care 
considera că o lăsaseră de mult în urmă. E de-ajuns un singur 
cuvânt de încurajare din partea dumitale, mademoiselle…

— Cristophe…
Știind ce va urma și dorind să ocolească subiectul, Véronique 

îi aruncă o căutătură prevenitoare.
Chipul lui Cristophe vădea o fermitate plină de blândețe.
— Un semn din parte-ți, mademoiselle, și aș face bucuros o 

ultimă încercare de a-ți cuceri inima cu aceeași ușurință cu care 
am câștigat inima fetiței care ai fost cândva.

Véronique ridică privirea spre el. Faptul că Cristophe aborda 
din nou subiectul nu era întru totul surprinzător – și cu atât mai 
puțin acum, după moartea mamei sale. Ceea ce o luase pe nepre-
gătite era cât de fierbinte își dorea să existe vreun temei ca să-i 
dea speranțe. 

Îl cunoștea pe Cristophe de când aveau amândoi cinci ani și se 
bălăciseră despuiați în fântâna din curtea deputatului Marchand. 
Amintindu-și pedeapsa usturătoare pe care o primiseră în urma 
acelei ofense, rezistă cu greu tentației de a-și trece mâna peste 
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turnura rochiei. Acele escapade continuaseră până în adoles-
cență când, după ce își isprăveau în pripă treaba, o zbugheau 
aici să exploreze nenumăratele ascunzători din această citadelă 
tăcută a sepulcrelor.

Pe vremea aceea îl adora pe Cristophe. El, pe de altă parte, nu 
a început s-o privească în felul acela decât peste ani, când sim-
țămintele ei pentru el se stinseseră de mult și nu dădeau niciun 
semn că ar putea fi retrezite.

Îi repetă numele – de astă dată pe un ton mai blajin.
— Știi că ești prietenul meu cel mai drag…
Cristophe își arcui sprânceana castanie.
— Prieten drag, îngână el, după care făcu o grimasă. Cuvinte 

pe care orișice bărbat amorezat nădăjduiește să le audă de la o 
femeie pe care o adoră. 

Sarcasmul lui o făcu să zâmbească. Totuși, era sigură că orișice 
suferință va fi simțit Cristophe din pricina respingerii avea să fie 
de scurtă durată. În fond, el spusese „o femeie”, nu „femeia”.

Cristophe dădu din cap.
— Ei, orice bărbat este dator să încerce, Véronique. Mai ales 

când miza jocului este atât de atrăgătoare; zâmbi resemnat. 
Acestea fiind zise, îmi reînnoiesc pe această cale jurământul 
solemn pe care ți l-am făcut atunci când aveam amândoi două-
zeci și șase de ani…

— Douăzeci și cinci, îl corectă Véronique, ridicând o sprân-
ceană, și gândul îi zbură la acea după-amiază din urmă cu cinci 
ani când Cristophe îi făcuse promisiunea în timp ce se plimbau 
în promenada înverzită de pe Champs-Elysées.

— Pardon, ma chérie, ai dreptate; Cristophe își îngustă ochii preț 
de o clipă, și acea sclipire jucăușă pe care Véronique o cunoștea 
prea bine îi lumină pupilele întunecate. Îți prezint scuzele mele și 
de acum înainte am să renunț la vremelnica-mi speranță că draga 
mea prietenă, sublinie el mucalit cuvintele, va ceda în cele din 
urmă șarmului meu și se va învoi să își revizuiască sentimentele.

Privind serioasă într-o parte, Véronique încercă să îi egaleze 
umorul.
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— N-ai s-o regreți, Cristophe, fiincă eu nu ți-aș fi nicidecum 
pe plac. Crede-mă pe cuvânt.

Ridicând din umeri, Véronique arătă cu un gest depreciativ 
spre propria persoană, nădăjduind în taină că mama ei le putea 
auzi cumva dialogul. Maman se amuza mereu de felul în care  
se tachinau și ținuse enorm la Cristophe. 

— Sunt ca vinul lăsat prea multă vreme în pivniță. Fermentând 
prea mult, mi-am pierdut dulceața și am devenit amară.

Cristophe o apucă jucăuș de mână și își încreți șăgalnic fruntea.
— Ei, dar în cei treizeci de ani ai mei eu am învățat ceva ce ție 

se pare că ți-a scăpat, mademoiselle Girard.
Zâmbetul îi deveni conspirativ.
— Ești bun să-mi spui și mie ce anume, monsieur Charvet?
În ochii lui Cristophe se citea voioșia, dar și sinceritatea.
— Că cel mai ales Bordeaux francez, tare și aromat, devine 

mai bun odată cu trecerea anilor, ma chérie.
Incapabilă să găsească o replică spirituală, Véronique alese 

în schimb tăcerea. Înfățișarea chipeșă a lui Cristophe și tăria lui 
plină de blândețe atrăgeau atenția femeilor de ani de zile. Nu 
înțelegea în ruptul capului de ce el era încă amorezat de ea.

Se înțeleseră dintr-o privire și, după o clipă, Cristophe încu-
viință din cap. 

Strânse ușor mâna lui Véronique, apoi făcu o reverență 
adâncă, imitând gestul formal pe care îl făceau zilnic bărbații ce 
slujeau la casa Marchand unde crescură împreună în rândurile 
servitorimii.

— De acum încolo am să mă mulțumesc cu titulatura pe care 
o dețin în inima ta, mademoiselle Girard, și am s-o prețuiesc 
toată viața; Cristophe schiță un zâmbet, apoi adăugă mai încet: 
Cum am făcut și până acum, ma petite.

Micuţa mea.
Felul în care o dezmierda Cristophe în copilărie o făcu să se 

îndrepte din spate. Dar chiar și așa, la cei nici 160 de centimetri ai 
ei, nu avea nicidecum o alură impozantă și știa prea bine că arată 
mai degrabă ca o fătucă de optsprezece ani decât ca o femeie  
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de treizeci. Mama ei îi spusese întotdeauna că într-o bună zi avea 
să fie recunoscătoare pentru înfățișarea ei tinerească. Dar ziua 
aceea încă nu venise.

Cristophe arătă spre stradă.
— Am venit să te însoțesc până acasă. Domnul Marchand a 

convocat o ședință cu toți angajații. 
Trase aer în piept, ca și cum ar fi vrut să mai adauge ceva, apoi 

șovăi. Cutele din jurul ochilor i se adânciră.
Véronique îl cercetă cu privirea, intuind că mai era ceva.
— S-a întâmplat ceva, Cristophe?
El își încreți fruntea, dar voioșia parcă-i dispăruse.
— Zi mersi că am venit eu după tine, ma petite. Doctorul Claude –  

pezevenghiul acela bătrân – s-a oferit să vină în locul meu, dar eu 
nici n-am vrut să aud.

Auzind de intenția doctorului, Véronique schiță o grimasă.
— Trebuie să fii cu băgare de seamă în preajma lui, Véronique. 

N-am auzit nimic bătut în cuie, dar cred că se consideră vrednic 
de tine și s-a dus la domnul deputat Marchand să îți ceară mâna.

— De vrednicia sa nu mă îndoiesc, iar rangul și situația lui 
sunt mult peste ale mele, spuse Véronique, cu gândul la domnul 
Claude, medicul personal al familiei Marchand. Dar e mult prea 
bătrân pentru mine și îi miroase mereu gura; se strâmbă.

Cristophe pufni în râs. 
— La cei cincizeci de ani ai lui, o fi el, într-adevăr, mai vârstnic 

decât tine, dar nu e nici pe departe cu un picior în groapă, ma 
chérie; clătină din cap. Ești mereu atât de francă, Véronique… 
Sinceritatea ta este o calitate admirabilă, dar, dacă nu se îmbină cu 
o judecată sănătoasă, are să te bage într-o grămadă de buclucuri.

Véronique se holbă la el cu gura căscată.
— Ba să știi că am o judecată perfect sănătoasă și, orice ai 

spune tu despre franchețea mea, scumpa mea maman – fie-i țărâna 
ușoară – zicea mereu că un răspuns sincer și cinstit este asemeni 
unei sărutări pe buze.

Cristophe zâmbi.
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— Când răspunsul este cel pe care și-l dorește celălalt, fără 
îndoială.

Véronique dădu să riposteze, dar el o opri printr-un gest.
— Dar un lucru e sigur – dacă scumpa ta maman avea orișice 

convingere ce o contrazice pe una dintr-ale mele, voi renunța 
numaidecât la părerea mea și-o voi îmbrățișa negreșit pe a 
ei; Cristophe își întoarse privirea spre mormântul mamei lui 
Véronique. Căci mama ta a fost o adevărată sfântă.

Trecu pe lângă Véronique și, îngenunchind, își așeză mâna pe 
mormânt, lângă trandafirul alb, și își plecă fruntea.

Véronique îl privi preț de o clipă, știind cât de mult ținuse 
Cristophe la mama ei, apoi îngenunche lângă el și își trecu mâna 
peste piatra netedă și rece. Mama ei se stinsese încet. Prea încet 
pe de o parte, prea repede pe de alta.

Arianne Elisabeth Girard a suferit mult și, nopți la rând, adân-
cită într-un somn zbuciumat indus de laudanum, L-a implorat pe 
Dumnezeu să o ia la El. Véronique, pe de altă parte, Îl implora pe 
Cel de Sus să nu îndeplinească dorința maică-sii. Cât de egoistă 
fusese rugămintea aceea…

Dar nu mai egoistă decât rugămintea pe care i-o adresase 
maman în ultimul ei ceas.

Fusese o rugăminte nedreaptă, care implica mult prea multe 
sacrificii. În împrejurări obișnuite, mama ei ar fi realizat lucrul 
acesta, dar febra și medicamentele îi încețoșaseră gândirea. 
Véronique îi auzise pe mulți spunând că nu îți revii niciodată 
după pierderea mamei și, judecând după aceste ultime săptă-
mâni, se temea că era adevărat.

Văzând cu ochii minții chipul lui maman, încercă din răsputeri 
să găsească alinare într-un sonet pe care îl păstrase în memorie 
de ani de zile. Dragi mamei sale, cuvintele sonetului, scrise cu 
peste două sute de ani în urmă, erau abia acum menite să treacă 
prin focul purificator al încercării în viața lui Véronique.

Dorind să simtă pe buze cuvintele așa cum le va fi simțit auto-
rul lor, alese limba poetului englez în locul limbii sale materne.
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— Death, be not proud, though some have called thee mighty and 
dreadful, for thou art not so. 

Cristophe, deși vorbea și el cursiv limba engleză, la fel ca 
Véronique, rămase tăcut, cu capul plecat.

Véronique avea fruntea încrețită de concentrare. Glasul i se 
auzi abia șoptit.

— For those whom thou think’st thou dost overthrow, die not, poor 
death. Nor yet canst thou kill me.*

Memoria nu o înșela niciodată, dar următoarele pasaje ale 
sonetului amenințau de fiecare dată să îi pună un nod în gât.

Cugetările lui John Donne îi aduseseră oarece consolare 
în ultimele luni în care privise neputincioasă cum mama ei se 
stinge încetul cu încetul. Dar în loc să îi ofere alinare, în dimi-
neața aceasta „Sonetul sfânt” al lui Donne părea să își râdă de ea. 
Pretinsa victorie descrisă în poem suna fals și găunos în lumina 
vieții răpite recent de Moarte, oricât de vremelnică s-ar fi dovedit 
această răpire în viața de apoi.

Véronique scoase din buzunar cărticica de sonete, cu coperta 
aproape străvezie din pricina uzurii, și o deschise la ultima 
pagină marcată de mama ei.

Însemnarea din josul paginii îi atrase privirea.
Amintindu-și caligrafia impecabilă pe care o avusese cândva 

mama sa, cu bucle și înflorituri artistice care semănau atât de 
mult cu ale ei, Véronique simțea o strângere de inimă ori de câte 
ori vedea cuvintele mâzgălite, aproape indescifrabile, ce coborau 
pieziș pe foaie. Dar recitirea ultimelor cugetări ale mamei sale îi 
aducea de fiecare dată un dram de speranță.

— „Moartea este doar o oprire, și nicidecum un sfârșit, 
scumpa mea Véronique.”

* Traducerea versurilor recitate de Véronique este următoarea:
Nu fi semeaţă, moarte, chiar dacă prin lume se spune
C-ai fi temută și de neînvins, căci nu ești.
Aceia pe care tu crezi că îi nimicești,
Nu mor, sărmano. Și nici pe mine nu mă poţi răpune. (n.tr.)
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Véronique își îndulci vocea, știind că astfel glasul îi va aduce 
mai mult cu cel al mamei – în ultimii ani lumea sesizase în repe-
tate rânduri asemănarea dintre vocile lor. Acum își dorea, mai 
mult ca niciodată, să poată auzi și ea acea asemănare.

— „Când, în cele din urmă, plămânii se golesc de aer și încep 
să se umple cu dulceața suflării cerești, fiecare va realiza că, 
deși a existat și înainte, abia în clipa aceea va începe cu adevărat  
să trăiască.”

Cerneala lăsase o dâră subțire și tremurată ce dispărea în 
cotorul cărții, ca și cum cea care scrisese cuvintele nu ar fi avut 
puterea să ridice vârful peniței de pe foaie.

Mâna lui Cristophe o acoperi preț de o clipă pe a ei.
Véronique închise ochii și o lacrimă i se prelinse, solitară, pe 

obraz. Plângea și acum, dar mai rar. Odată cu trecerea timpului, 
îi venea mai ușor – și totodată mai greu. 

Privirea îi alunecă peste numele gravat în marmură – 
ARIANNE ELISABETH GIRARD – apoi poposi dedesubt, pe 
portretul minuscul încastrat în piatră și acoperit cu sticlă. Îl 
pictase chiar ea la începutul lui februarie, cu puțin înainte de 
moartea mamei sale, la cererea acesteia, lângă un pod peste Sena 
ce ocupa un loc special în inima ei. De acel pod o legau mai multe 
amintiri dragi.

Amintiri cu un bărbat pe care nu îl cunoscuse niciodată cu 
adevărat… dar fără de care îi fusese greu toată viața.

Amintirile cu el erau încețoșate și tulburi, ca apa Senei. Totuși, 
își amintea clar ce plăcut era să îl țină de mână. Tonul vocii lui 
când zugrăvea peisaje mintale cu ajutorul cuvintelor, descriind 
cum se juca soarele dimineții pe oglinda apei, răsplătind privito-
rul cu prisme de culoare.

Deși avea doar cinci ani când el a plecat, Véronique își amin-
tea și acum cum se simțea când se plimbau împreună pe malul 
apei – îndrăgită, specială, iubită.

Studie micul portret al mamei sale. Îi trasase liniile feței din 
memorie, așa cum făcea în mai toate tablourile sau desenele ei. 
Încă un dar de la Dumnezeu, așa îl numise mama ei. Era de ajuns 
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să vadă un lucru o singură dată pentru a și-l aminti apoi în cele 
mai mici detalii. Îl punea spre păstrare în adâncul memoriei, ca 
într-un cufăr ferecat cu grijă, din care să îl poată scoate și picta 
mai târziu.

Sau, mă rog, așa stătuseră lucrurile înainte. Nu mai luase 
pensula în mână de luni de zile, de când căzuse mama ei la pat.

Totuși, n-o putea pune doar pe seama bolii mamei – criticile 
deloc măgulitoare primite din partea unui instructor respectat 
contribuiseră și ele în mare măsură. Se afla la Musée du Louvre, 
copiind portrete ale clasicilor împreună cu alți cursanți, când 
instructorul i-a adus o critică extrem de dură. „Dumneata nu 
încerci decât să ne impresionezi, mademoiselle Girard, când de fapt ai 
avea mai mult de câștigat dacă ai respecta hotarele artei convenţionale. 
Te afli aici să înveţi de la maeștri și din tehnicile lor, nu să le răstălmă-
cești lucrările.”

Cuvintele profesorului fuseseră usturătoare. Deși era obiș-
nuită cu criticile și acestea erau, în parte, întemeiate, aprecierea 
publică făcută de instructor cum că lucrările ei nu erau vrednice 
de atenție și că îi lipsea talentul îi zdruncinase binișor încrederea 
în sine.

Vântul foșni în frunzișul de deasupra.
Véronique trasă cu privirea razele luminoase ce cădeau oblic 

peste mormânt, făcând marmura să pară de un alb strălucitor pe 
fundalul maro-gălbui pictat în jur de vara secetoasă. De când se 
știa, existase mereu un ungher în sufletul ei ce rămânea incom-
plet, plin de dor. Pesemne că Dumnezeu o înzestrase cu talentul 
de a picta tocmai pentru a-i satisface această nevoie de împlinire.

Totuși, de la moartea mamei sale, toate strădaniile ei de a 
umple golul pictând fuseseră doar nişte încercări neizbutite.

Iar acel vid sufletesc împinse acum la suprafață o amintire 
zguduitoare – ultima dorință a mamei sale.

— Vreau să faci ceea ce eu n-am putut niciodată, Véronique. 
Du-te la el…

Véronique ar fi vrut s-o ia la goană, dar tonul stăruitor al 
mamei sale o făcuse să rămână nemișcată la căpătâiul patului.
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— Caută-l… Știu că tatăl tău este încă în viață; ochii mamei 
sale se scăldau în lacrimi. Fă-o pentru el, pentru tine… Tăticul 
tău e un om bun.

Privirea mamei sale alunecă peste măsuța de lângă pat și, 
apoi, poposi pe un teanc de scrisori. Cândva albe, acum îngăl-
benite și purtând urmele repetatelor lecturări, foile erau legate 
strâns – parcă prea strâns – cu o panglică pe care Véronique nu-și 
amintea s-o fi văzut până atunci. 

— Acestea nu mai sunt scrisorile mele, Véronique. Sunt ale 
tale; o lacrimă se prelinse pe tâmpla stângă a mamei sale, dispă-
rând în păr. De fapt, au fost întotdeauna ale tale. Ia-le. Citește-le, 
ma chérie.

Nu o putuse refuza atunci pe mama ei, dar nu își dorea scri-
sorile. Nu avea de ce să le recitească. Știa deja de promisiunile 
tatălui ei cum că va trimite după tânăra lui soție și fiica lor de 
cinci ani de îndată ce își va face un rost în Americi – adică de 
îndată ce va face avere din negoțul cu blănuri.

Dar Pierre Gustave Girard nu a trimis niciodată după ele.
În momentul acela, Cristophe se ridică și îi întinse brațul. 

Véronique se ridică și ea și îl luă de braț, dorindu-și din răsputeri 
ca întrebarea nerostită ce îi zăbovea pe marginea gândurilor să 
fie redusă la tăcere o dată pentru totdeauna.

Căminul ei era Parisul. Cum a putut maman să-i ceară să-și 
părăsească orașul natal pentru a porni în căutarea unui bărbat 
care le părăsise pe amândouă?

Cristophe o conducea încet pe aleea pietruită, potrivindu-și 
pasul după al ei.

Frunzișul copacilor sub care mergeau formau un umbrar des 
ce făcea ca țârâitul greierilor să stăruie mult după ora la care 
aceștia ar fi trebuit să amuțească în arșița verii. Licheni agățători 
îmbrăcau piatra mormintelor în mantii de un verde cenușiu. 
Porțile de fier ale mausoleelor barau intrarea vizitatorilor fără 
cheie, lanțurile cu care erau prinse ușile atârnând sleite sub greu-
tatea misiunii lor.
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— Cristophe, cum de timpul se scurge atât de încet uneori și 
alteori pare să fie atât de neîndestulător? 

După cum se așteptase, întrebarea ei îl făcu să zâmbească.
— Mereu aceeași perspectivă poetică asupra vieții; Cristophe 

își coborî privirea spre ea. Un lucru pe care am dorit întotdeauna 
să îl înțeleg, dar am dat-o pe de lături ori de câte ori am încercat.

— Poftim? Să renunți tu la gândirea realistă? La abilitatea –  
Véronique își vârî bărbia în piept, încercând să-i imite vocea 
groasă – de a vedea lumea așa cum este ea cu adevărat, nu așa 
cum o văd alții?

Cristophe clătină, zâmbind, din cap.
— Doamne, ce memorie ai, ma petite! Cum de reții fiecare 

frază, fiecare imagine cu atâta precizie? Nu uiți niciodată nimic.
— Ei, asta nu este adevărat și o știi prea bine. În ultima vreme, 

gândurile îmi zboară adesea aiurea și mai uit una, alta.
— A, da, uiți să mănânci atunci când te adâncești în pictat 

până noaptea târziu; Cristophe îi aruncă o privire mustrătoare. 
Sau, mă rog, uitai pe vremea când pictai. Uiți să stingi flacăra din 
lampă când adormi citindu-l pe cum îi zice – și pocni din degete –  
poetul acela străin care îți place ție atât de tare.

Véronique îl plesni peste braț, chicotind.
— Știi foarte bine cum se numește.
— Oui, știu de maestrul John Donne. Dar de ce trebuie să fie… 

englez?
Felul în care rostise cuvântul, de parcă ar fi fost ceva revoltă-

tor, o făcu să pufnească în râs.
Cristophe își coborî privirea spre ea.
— Îmi place să te aud râzând, ma petite, spuse el, pornind mai 

departe de-a lungul aleii. Hm, unde rămăsesem?
— Tocmai îmi înșirai defectele și greșelile. Într-un mod nu 

foarte delicat.
— Oui, mademoiselle. Dar trebuie să recunoști că lista e lungă! 
Tonul vocii îi oglindea zâmbetul.
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— Deunăzi, bunăoară, când ai uitat să pui zahăr în ceaiul 
doamnei Marchand, am crezut că va trebui să convocăm Parla-
mentul ca să-ți hotărâm soarta.

Véronique zâmbi, înfiorându-se pe dinăuntru când își aminti 
de madame Marchand, matroana familiei. Cu șase ani în urmă, 
domnul deputat Marchand o transferase pe Véronique în slujba 
maică-sii, după ce fiica lui, căreia Véronique îi fusese însoțitoare 
încă din copilărie, se măritase.

În ziua în care a făcut acea eroare gravă omițând zahărul, 
madame Marchand a mustrat-o în nu mai puțin de patru rân-
duri. Și, fără să mai rostească un cuvânt, bătrâna a continuat 
ofensiva pe parcursul următoarelor zile, aruncând priviri scurte 
și tăioase – de la zaharniță înspre Véronique. 

Oftă, clătinând din cap.
— Mă tem că în ultima vreme am fost cam distrată.
— O, dar stai așa! Încă n-am pomenit de cusururile tale cele 

mai mari.
Cristophe se opri și ea făcu așijderea.
— Uiți întruna greșelile celorlalți chiar și când aceștia ți-au 

făcut rău cu bună știință. Ierți chiar și atunci când iertarea nu îți 
este meritată… Expresia lui Cristophe deveni mai gravă. Iar atât 
tu, cât și scumpa ta maman, ați slujit mereu familia Marchand în 
mod ireproșabil, oricât de arțăgoasă și de pretențioasă ar fi fost 
madame Marchand, scorpia aia bătrână și nerecunoscătoare…

Véronique făcu ochii rotunzi când auzi felul în care o descrise 
Cristophe pe madame Marchand. Deși, la drept vorbind, uneori 
gândise și ea același lucru.

Când cotiră de pe alee, Véronique zări una dintre trăsurile dom-
nului Marchand așteptând la intrare. În dimineața aceasta străbă-
tuse pe jos cei trei kilometri până la cimitir, bucurându-se de răgazul 
de gândire, departe de ochii iscoditori ai doamnei Marchand. 

— Ședința convocată de domnul Marchand este chiar atât de 
grabnică?

Cristophe rămase cu privirea ațintită înainte și seriozitatea de 
pe chipul lui făcu să îi pălească zâmbetul.
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— S-a întâmplat ceva? stărui Véronique.
Cristophe o ajută să urce în trăsură, apoi luă loc lângă ea și 

bătu în portieră, dându-i de înțeles vizitiului s-o ia din loc.
Véronique ar fi vrut să insiste asupra problemei, dar se abținu. 

Nu avea niciun rost să îl preseze pe Cristophe. Rezultatele nu 
erau niciodată favorabile.

Vizitiul mână trăsura pe una dintre șoselele principale, apoi 
pe un bulevard ce trecea pe lângă Luvru și Sena. Râul se arcuia 
prin centrul orașului, apele-i întunecate și tulburi emanând 
miasmele ritualurilor zilnice ale parizienilor.

Conștientă de înnegurarea ce se lăsă pe chipul însoțitorului 
ei, Véronique dădu la o parte draperia de catifea ce acoperea 
fereastra, să intre puțin aer în trăsură.

Cristophe se aplecă în față, rezemându-și antebrațele pe coapse.
— Trebuie să îți spun ceva, ma chérie, și te rog să mă lași să 

isprăvesc înainte de a-mi da un răspuns; își întoarse privirea spre 
ea. Altfel, mă tem că n-am să fiu în stare să-mi duc sarcina până 
la capăt.

Neobișnuita solemnitate a vocii lui constituia o motivație cât 
se poate de temeinică pentru a-i îndeplini dorința. Véronique 
încuviință, tăcută, din cap.

— Peste câteva ceasuri, împăratul Napoleon are să declare 
război Prusiei. Domnul deputat Marchand a fost înștiințat în 
taină cum că guvernul prusac își mobilizează deja armata. Cu 
siguranță că spaniolii li se vor alătura de bunăvoie. Domnul 
deputat Marchand…

Trăsura opri brusc. Cristophe aruncă o privire pe fereastră, 
apoi continuă, în șoaptă:

— Domnul deputat Marchand socotește că disputa va lua 
amploare. Așa că notre patron a aranjat să plecăm neîntârziat  
la Bruxelles, iar… eu va trebui să îl însoțesc. Întreaga familie se 
va muta la Bruxelles.

Înțelegând în sfârșit motivul îngrijorării lui Cristophe, 
Véronique îi atinse ușor brațul.
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— Nu vreau să părăsesc Parisul, Cristophe, și cu atât mai 
puțin acum. Dar dacă… Trăsura se urni din loc cu o zdruncină-
tură. Dacă familia trebuie să se mute la Bruxelles, am s-o însoțesc 
bucuroasă pe madame Marchand. Sunt sigură că șederea acolo 
nu are să fie de lungă durată și că această… lovitură suferită de 
țara noastră se va remedia cu repeziciune.

Cristophe dădu din cap, cu o privire care o făcu să se simtă 
aidoma unei școlărițe naive.

— Nu este atât de simplu, Véronique. Din mai multe motive.
Cutele de pe fruntea lui se adânciră și Véronique încercă să îi 

risipească îngrijorarea.
— Am să fac față. O excursie la Bruxelles s-ar putea chiar 

să-mi priască. Și când ne vom întoarce, totul va fi…
— Madame Marchand l-a anunțat pe notre patron că nu vrea 

s-o însoțești.
Auzindu-i tonul plat și categoric, Véronique avu senzația 

că o mână nevăzută îi strânge corsetul, micșorându-l cu două 
numere. Încercă să tragă aer în piept.

— Bine, dar nu… nu înțeleg; clătină năucă din cap. Eu sunt… 
doamna ei de companie.

Cristophe își îngustă ochii.
— Am fost anunțat că… madame Marchand a găsit deja o 

nouă doamnă de companie care s-o însoțească la Bruxelles.
Véronique își mișcă buzele, dar nu ieși niciun sunet.
Trăsura coti pe drumul pietruit ce ducea la reședința Marchand.
Descoperirea retrogradării sale – oricare ar fi fost noua sa 

poziție – îi puse în gât un nod de mânie și lacrimi. Se căzni să 
înghită nodul și să vadă partea plină a paharului, cum ar fi 
îndemnat-o mama ei. 

— Să înțeleg că restul angajaților vor rămâne aici să aibă grijă 
de casă până la întoarcerea familiei?

Cristophe își strânse buzele, dar nu răspunse. 
— Cristophe, murmură ea, tot mai neliniștită cu fiece clipă. 

Noi doi am fost mereu sinceri unul cu altul. Spune-mi care este 
noua mea funcție.
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Cu ochii pironiți pe podeaua trăsurii, bărbatul oftă din toți  
rărunchii.

— Începând de săptămâna viitoare… n-ai să mai fii în slujba 
familiei Marchand. Domnul Marchand ți-a găsit un post la fami-
lia deputatului Descantes, care va porni numaidecât spre Anglia.

Puțin mai târziu, când fu chemată în biroul privat al dom-
nului Marchand, Véronique își adună puținul curaj care îi mai 
rămăsese și încercă să își domolească pulsul frenetic. Aerul 
oficial al biroului o intimidase dintotdeauna, iar zgomotul ușii 
supradimensionate ce se închise în spatele ei nu făcu decât să îi 
adâncească neliniștea.

Îl zări pe Cristophe stând în picioare lângă fereastra din capă-
tul opus, cu spatele la ea. Domnul Marchand ceruse să vorbească 
întâi cu el și Véronique răsuflă ușurată, realizând că acesta va fi 
de față la discuție. 

— Bonjour, mademoiselle Girard.
Stând în picioare în spatele biroului său, domnul Marchand îi 

făcu semn să ia loc pe unul dintre scaunele gondolă din lemn de 
mahon din fața lui.

Véronique făcu o reverență, apoi alese scaunul care o plasa 
în raza vizuală directă a lui Cristophe. De s-ar întoarce spre ea!

Domnul Marchand rămase tăcut preț de o clipă, șovăiala sa 
făcând-o să creadă că îi venea extrem de greu să spună ce avea 
de spus.

— Monsieur Charvet m-a înștiințat că a stat de vorbă cu dum-
neata, mademoiselle Girard. Și că ești la curent cu schimbarea 
survenită.

Véronique aprobă din cap. De ce nu se uita Cristophe la ea?
— Înainte de a continua, permite-mi să-ți spun că a fost din 

cale afară de important pentru mine să îți găsesc o slujbă care să 
reflecte cât de mult apreciez modul impecabil în care ne-ai slujit 
familia în toți acești ani, mademoiselle; ochii domnului Marchand 
se umplură de regret. În care ne-ați slujit atât dumneata, cât și 
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mama dumitale, adăugă el cu o surprinzătoare tandrețe. Iată de 
ce am cerut să fii angajată de către familia deputatului Descantes.

— Merci beaucoup, domnule Marchand, murmură ea cu un 
zâmbet forțat, bucuroasă că Cristophe îi mărturisise deja asta  
în trăsură.

Îi întâlnise pe soții Descantes o dată, la un dineu. Deputatul 
Descantes, în pofida înfățișării sale severe, fusese extrem de ama-
bil și la fel de amabilă se dovedise a fi și soția lui. 

— Vă sunt profund îndatorată că v-ați folosit de influența 
domniei voastre pentru a mă ajuta. 

Domnul Marchand ridică o mână.
— Nu doar grație influenței mele ai obținut această slujbă, ci și 

a domnului Charvet. Te-a recomandat punându-și chezășie pro-
pria reputație. Poate că nu știi cum merg lucrurile în Parlament, 
dar ai fără îndoială habar de acordurile încheiate între alianțe.

Véronique încuviință din cap.
— Se deschid tratative, se cade la învoială, se încheie înțele-

geri solemne, și toate acestea printr-o strângere de mână. Nimic 
mai mult. Cuvântul unui bărbat stă chezășie respectării pactului. 
Nimic nu trebuie să fie trecut în scris fiindcă reputația bărbatu-
lui, bărbatul însuși, este garanția. Înțelegi ce spun?

— Bineînțeles, domnule Marchand.
Véronique înțelegea că era obligatoriu să accepte slujba ofe-

rită la familia Descantes. În caz contrar, nimeni altcineva n-ar 
mai angaja-o și, atât reputația domnului Marchand, cât și cea a 
lui Cristophe, ar fi compromise.

— Ești o tânără inteligentă, mademoiselle Girard. Acesta este 
unul dintre motivele pentru care, cu mulți ani în urmă, te-am 
ales personal să îi ții companie fetei mele. Lui Francette i-a lipsit 
mereu spiritul de inițiativă. Cred că asta s-a datorat, în parte, 
faptului că și-a pierdut mama la o vârstă atât de fragedă, dar eu 
îmi găsesc și mie o parte de vină. Fiind singurul ei părinte, i-am 
dat prea multe, prea ușor.

Véronique gândise adesea același lucru, dar firește că nu îl 
rostise niciodată cu voce tare.
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— Așa că am început să caut o tovarășă care să o scoată pe 
Francette din apatia ei și s-o inspire prin propriul exemplu; 
domnul Marchand zâmbi cu duioșie. Căutările mele au fost de 
scurtă durată, căci am găsit-o pe acea copilă chiar aici, sub aco-
perișul casei mele. Dumneata ai fost modelul de care avea nevoie 
Francette; zâmbi amar. Ai făcut ceea ce eu n-am putut niciodată.

Ultimele cuvinte ale domnului Marchand și schimbarea sub-
tilă survenită pe chipul lui o făcură să își îndrepte spatele.

— Domnule Marchand, eu…
Privirea cu care o aținti deputatul o făcu să amuțească.
— Véronique… Domnului Marchand îi scăpă un oftat și chi-

pul i se umplu de mâhnire. Te rog să nu mă întrerupi, mademoi-
selle, și să asculți tot ce am să-ți spun.

Surprinsă de apelativul familiar și, pusă la locul ei, Véronique 
se făcu mică și aprobă din cap. Era a doua oară pe ziua de azi 
când i se aducea această admonestare.

— După cum te-a înștiințat domnul Charvet mai devreme, ai 
într-adevăr o slujbă asigurată la familia Descantes. Vei fi medi-
tatoare și doamnă de companie celor patru fiice ale deputatului 
Descantes. Dar ceea ce nu știa domnul Charvet, ceea ce i-am 
ascuns dinadins, este că familia nu va merge în Anglia.

Deputatul se opri, și timpul păru să se oprească în loc odată 
cu el.

Véronique se uită cu ochii lărgiți de uimire peste birou, la 
bărbatul pe care îl știa de-o viață, fără să-l fi cunoscut vreodată 
cu adevărat. Cristophe se răsuci, atrăgându-i atenția. În ochii lui 
se citea o singură emoție covârșitoare – mânie. 

Greața îi spintecă abdomenul. Aerul din încăpere deveni subit 
sufocant și umed. 

— Eu și ta mère…, începu domnul Marchand, ținându-și pri-
virea ațintită asupra biroului somptuos în spatele căruia ședea, 
conversam deseori până seara târziu, aici, în odaia aceasta. Cu 
trecerea timpului, am devenit… prieteni. Și nimic mai mult, se 
grăbi el să adauge, citindu-i parcă gândurile. Totuși, am ajuns să 
țin foarte mult la mama dumitale. Te-a iubit ca pe ochii din cap, 



Tamera Alexander

26

Véronique. Mi-a împărtășit visurile, speranțele pe care le avea 
pentru tine. Și spre sfârșit… regretele ei. I-am făcut mamei tale  
o promisiune înainte să moară.

Lui Véronique îi venea greu și să respire, darămite să rămână 
pe scaun. Rederulă în minte ultima dorință a mamei sale. „Vreau 
să faci ceea ce eu n-am putut niciodată.”

Se ridică încet, strângând din pumni să își domolească tremu-
rul mâinilor. Se auzi punând o întrebare, la care, în mod straniu, 
știa deja răspunsul.

— Care este destinația familiei Descantes?
Deputatul Marchand se ridică și, ocolind masa, se opri 

aproape de ea, păstrând totuși o distanță respectuoasă. 
— Destinația lor finală sunt Americile, ma chérie. Pleacă peste 

o săptămână în Italia, iar dumneata îi vei însoți. Deputatul 
Descantes va avea de rezolvat câteva chestiuni de ordin politic 
acolo vreme de câteva săptămâni sau poate chiar mai mult, 
apoi vei călători cu familia până în Americi, într-un oraș numit 
New York City. La sosire, angajamentul dumitale față de fami-
lia Descantes se va încheia și va veni cineva să te însoțească  
mai departe.

Véronique privi de la domnul Marchand la Cristophe, mută 
de uimire, simțindu-se pe de o parte trădată și pe de alta, în mod 
absurd, ocrotită.

— Mai… departe?
Cristophe făcu un pas spre ea. Ochii îi străluceau de emoție.
— Ești puternică, ma petite. Mult mai puternică decât pari și 

decât crezi că ești.
Véronique clătină din cap. Asta obișnuia să spună mama ei.
— M-am săturat să fiu puternică, Cristophe.
Domnul Marchand oftă ușor, atrăgându-i iar atenția. 
— Printr-o legătură stabilită de deputatul Descantes, am toc-

mit un domn care te va aștepta la New York City. I-am expediat o 
misivă cu instrucțiuni chiar în dimineața aceasta. Domnul depu-
tat Descantes îi va aduce la cunoștință data sosirii de îndată ce  
va fi stabilită – un zâmbet blajin accentuă urmele tinereții apuse 
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ce înconjurau ochii domnului Marchand. Conform dorinței 
mamei tale și promisiunii pe care i-am făcut-o, acest domn te  
va însoți până în teritoriul Colorado, la ultima adresă cunoscută 
a tatălui dumitale – un orășel numit Willow Springs. 



28

Capitolul 1

În apropiere de Big Hill, pe Drumul Oregonului
Martie 1871

Îngenunchind în peisajul dezolat al văii pârjolite de secetă, Jack 
Brennan își scoase pălăria și închise o clipă ochii. Soarele de 

dimineață îi încălzea spatele și arunca o umbră lunguiață pe bine 
cunoscutul petic de pământ. Întinse încet mâna și o așeză, cu 
evlavie, pe locul nemarcat.

Minutele se scurseră în tăcere.
Un vânt zelos de primăvară mătura firicele de praf peste și 

printre degetele lui. Mormântul acesta simplu, fără cruce sau 
alte înfrumusețări, aflat la sud-est de Idaho, ascundea ceea ce 
însemnase cândva totul pentru el – trupul soției sale și pe cel al 
unicului lor fiu. 

Cu ochii ațintiți la locul de veci, întâmpină cu bucurie noianul 
de amintiri ce îl împresurau ori de câte ori se întorcea aici. La 
locul unde se întâmplase. Aceste amintiri dragi nu erau multe 
la număr, dar tocmai ele fuseseră cele ce îi dăduseră tăria de a 
merge mai departe.

A durat ani de zile, dar în cele din urmă inima i s-a vindecat. 
Pe de-a-ntregul.

Încet, privirea îi fu atrasă de floarea de câmp ce se înălța 
solitară chiar în locul în care s-ar fi putut așeza piatra funerară. 
Petalele delicate ale florii, sfidând peisajul dezolat, erau de un 
galben pal. Frunzele erau lipicioase la atingere și mărginite de un 
puf fin ce conferea plantei o culoare cenușie. Tulpina suplă a flo-
rii se înălța semeață spre înalturi, vădind curaj și o perseverență 
ce nu putea fi înfrântă cu una, cu două.




