
Aprecieri

O poveste uimitoare despre o iubire pierdută şi regăsită;  
despre redescoperirea încrederii şi a credinţei. Mi-a plăcut  
la nebunie!

Colleen Coble 
autoarea romanului Alaska Twilight  

din seria „Women of Faith”

O poveste de dragoste sfâşietoare şi totodată plină de spe-
ranţă, Flacăra reaprinsă este un roman captivant pe care, odată 
ce începi să-l citeşti, nu îl mai poţi lăsa din mână. Te adân-
ceşti în lectură până târziu în noapte, dorindu-ţi ca Larson şi 
Kathryn să găsească din nou calea unul spre celălalt. Doamna 
Alexander cucereşte inima cititorului şi nu o slăbește până 
la sfârşitul cărţii. Aştept cu nerăbdare apariţia următorului 
volum din serie.

Robin Lee Hatcher 
autoarea bestsellerurilor The Victory Club  

şi Diamond Place

Personajele extraordinare, în combinaţie cu povestea pasio - 
nantă, alcătuiesc un roman care va rămâne multă vreme înti-
părit în memoria cititorului. 

Randy Ingermanson 
autor distins cu Premiul Christy

Romanul reaprinde, în adevăratul sens al cuvântului, 
o iubire veşnică între două personaje remarcabile. Tamera 
Alexander a creat o superbă poveste de dragoste despre un 
soţ şi o soţie care, pe măsură ce se apropie de Dumnezeu şi 
ajung să se cunoască mai bine unul pe celălalt, descoperă cât 
de profundă poate fi iubirea. Bravo, Tamera!

Maureen Lang 
autoarea seriei „Pieces of Silver”



Tamera Alexander ne dăruieşte o carte fascinantă despre 
bunătatea lui Dumnezeu şi speranţa iubirii reaprinse. M-a aca-
parat de la prima pagină şi mi-a părut rău când povestea a luat 
sfârşit.

Tracie Peterson 
scriitoare distinsă cu numeroase premii literare,  

autoare a seriei de mare succes „Heirs of Montana”  
şi a bestsellerului What She Left For Me

Tamera Alexander ne dăruieşte o frumoasă poveste des-
pre izbăvire şi speranţă, populată de personaje memorabile 
şi amplasată într-un cadru istoric atât de bine zugrăvit, încât 
citind cartea, am avut senzaţia că mă întorc în timp. Abia 
aştept să apară următorul roman din seria „Cronicile de la 
Fountain Creek”.

Deborah Raney 
autoarea romanelor Over the Waters  

şi A Vow to Cherish
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Părinţilor mei, Doug şi June Gattis
Dragostea ocrotitoare cu care m-aţi crescut mi-a modelat 

sufletul pentru totdeauna şi pentru asta am să vă fiu  
de-a pururi recunoscătoare. Acea iubire care s-a revărsat 

până în adâncul fiinţei mele mi-a dat şi încă îmi mai dă aripi. 
Vă mulţumesc că mi-aţi îndreptat neobosit paşii  

spre Cruce şi că aţi fost „mântuitorii mei în carne şi oase”  
pe acest pământ.

Soacrei mele, Claudette Harris Alexander
Tu eşti cea care mi-a călăuzit paşii spre cariera de scriitor 

dăruindu-mi o carte din care am aflat cum e să fim învăluiţi 
de iubirea Lui. Nădăjduiesc că, de acolo de unde eşti, poţi 

vedea la ce a dus acel dar. Îţi simţim lipsa în fiecare zi. Vezi 
care sunt cele mai bune poteci de drumeţie. Vom sosi şi noi 

Acasă în curând. 



Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, 
căci l-am lepădat.

Domnul nu Se uită la ce se uită omul;
omul se uită la ceea ce izbeşte ochii,  

dar Domnul Se uită la inimă.

1 Samuel 16:7 
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Prolog

Teritoriul Colorado, 1868  
La umbra masivului Pikes Peak

Larson Jennings îşi imaginase de mii de ori această clipă şi,  
ca de fiecare dată, îl străbătu un fior. Îndreptându-se în şa, 

pironi cu privirea cărarea şerpuită de pământ şi pietriş ce se întin-
dea în faţa lui, la care visase, atât în somn, cât şi cu ochii deschişi, 
de cinci luni încoace. Emoţia întoarcerii acasă se împletea însă cu  
o presimţire neagră ce nu lăsa loc niciunui sentiment festiv. 

Îşi scoase cu grijă mănuşile din piele şi îşi privi mâinile di- 
forme. Când îşi îndoi uşor degetele, senzaţia neplăcută care îi 
săgetă braţul îl făcu să tresară. Rănile ce îi acopereau mâna şi 
aproape jumătate din corp se vindecaseră aproape complet, dar 
în acele locuri pielea era întinsă până la refuz. Îi scăpărară prin 
minte crâmpeie din acea noapte fatidică. Lumina albă, orbitoare, 
dogoarea insuportabilă. 

Închise ochii. Sub imperiul amintirilor, respiraţia îi deveni 
sacadată şi simţi furnicături în tot corpul. Chiar dacă de astă dată 
îi refuzase morţii victoria, o părticică din el murise, fără doar şi 
poate, în încleştare.

Cum va reacţiona Kathryn când îl va vedea în halul ăsta?  
 cum o scosese, singură, la capăt în aceste cinci luni? Poate că, 
neprimind nicio veste de la el în tot acest răstimp, renunţase să-l 
mai aştepte, crezându-l mort. Gândul acesta îi atingea o rană 
sufletească mult prea adâncă şi nu avu puterea să zăbovească 
asupra lui. Kathryn va fi acolo… Va fi acolo.
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Poate că, dac-ar fi fost un soţ mai bun, mai înstărit, sau dac-ar 
fi fost în stare să-i ofere ceea ce îşi dorea ea cu adevărat, acum 
s-ar fi simţit altfel acum, la întoarcere. Dar neputinţa lor de a avea 
copii adâncise o prăpastie între ei cu ani în urmă. Neajunsurile 
căsniciei lor erau de netăgăduit, aidoma cicatricelor ce îi brăzdau 
corpul. Iar vina îi revenea, în mare parte, lui – acum ştia asta. 

Trecu de dumbrava de plopi tremurători ce mărginea hotarul 
nordic al fermei lor şi traversă vadul pârâului Fountain Creek. 
Printre presimţirile negre îşi croiau drum amintiri mai îndepărtate 
şi mai plăcute, iar Larson le întâmpină cu recunoştinţă. Kathryn 
avea doar douăzeci de ani când o adusese pe aceste meleaguri. 
Călătoria din Boston până în Colorado fusese anevoioasă, dar ea 
nu se plânsese. Nici măcar o dată. Totuşi, Larson sesizase frica 
tăcută ce o năpădea tot mai abitir cu fiecare milă ce o îndepărta 
de casa părintească. Gândul îi zbură la clipele de neuitat pe care 
le petrecuseră adăpostiţi în căruţă într-o noapte furtunoasă a călă-
toriei. Rafalele de vânt măturau preria şi ploaia cădea în torente. 
Era o aventură şi avea de gând să savureze fiecare clipă, spusese 
Kathryn curajoasă, singurul lucru care îi trăda teama fiind tremu-
rul din voce. În noaptea aceea, în timp ce stăteau întinşi unul în 
braţele celuilalt, Larson simţise o dragoste nemărginită pentru 
soţia lui şi jurase s-o ocrotească şi să aibă grijă de ea. Şi îşi dorea să 
își respecte acel jurământ şi de acum încolo – oricât de modestă se 
dovedise a fi realitatea în comparaţie cu năzuinţele sale.

Acum Kathryn însemna totul pentru el. Era soţia şi iubita lui 
şi, mai presus de orice, fiinţa care îl întregea, care cumpănea prin 
calităţile ei lipsurile pe care el nici nu ştiuse că le are. Regreta 
că trebuise să fie la un pas de moarte pentru a-şi da seama de 
asta. Acum nu putea decât să spere că ea va putea să privească 
dincolo de aspectul exterior şi să vadă că devenise un alt om.

Inima începu să îi bată mai năvalnic când coti şi bine cunos-
cuta privelişte îi răsări în faţa ochilor. Peisajul din jurul casei lor 
din bârne, cuibărite între pâlcuri de sălcii şi plopi tremurători 
proaspăt înfrunziţi, la umbra acestor munţi neîmblânziţi ce 
aveau să fie mereu căminul lui, îi tăia şi acum respiraţia. 
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I se puse un nod în stomac când scrută gospodăria tăcută. În 
timp ce se apropia călare, o adiere venită dinspre culmile muntelui 
alunecă printre crengile de deasupra lui, făcând frunzişul să foşne-
ască. Uşa casei se deschise cu un scârţâit. Larson ridică fulgerător 
privirea şi un val de adrenalină îl furnică din cap până-n picioare.

— Kathryn? 
Murmurul hârâit sunase ca o cutiuţă muzicală cu mecanismul 

hodorogit şi ars. 
Descălecă şi privi în spate, spre grajd. În jur domnea o linişte 

nefirească, de mormânt.
Avu nevoie de un minut ca să-şi recapete echilibrul şi să-şi 

dezmorţească picioarele. Piciorul drept îl durea şi se simţi ispitit 
să întindă mâna după toiagul pe care îl legase de şa, dar reuşi 
să reziste tentaţiei. Nu voia să se arate în faţa lui Kathryn ca un 
schilod. Vulnerabilitatea îi potopi inima, ştergându-i toate rugă-
minţile în afară de una.

Dă, Doamne, să mă mai vrea.
Împinse uşor uşa şi intră în casă.
— Kathryn?
Îşi roti ochii prin încăpere. Odaia era pustie. Uşa camerei de 

culcare era închisă. Larson traversă odaia şi apăsă smucit clanţa. 
În afară de patul lor conjugal, dormitorul era gol. Nedumerit şi 
îngrijorat, simţi că i se pune un nod în stomac.

Se duse să o caute în grajd, strigând-o, dar singurul răspuns 
pe care îl primi fu vâjâitul vântului printre copaci. Gâfâind, dar 
hotărât să nu dea atenţie durerii, Larson se săltă din nou în şa.

Mai târziu în după-masa aceea, istovit de galopul până la 
Willow Springs, Larson îşi mână calul pe o stradă lăturalnică 
mai puţin aglomerată. Aici ar fi trebuit s-o caute pe Kathryn de 
la bun început. Dar îşi dorise atât de fierbinte ca soţia lui să fi 
reuşit cumva să păstreze ranch-ul*. Îşi struni calul şi luă, pe rând, 

* Fermă de mari proporţii pentru creşterea vitelor în vestul SUA 
şi în Mexic, n.tr.
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toate locurile unde se gândea că ar putea s-o găsească pe Kathryn. 
Apropiindu-se de marginea oraşului, îşi puse frâu gândurilor 
când privirea i se opri pe o mână de oameni strânşi lângă biserică.

Doi bărbaţi coborau în groapă un sicriu pus pe funii. Alte trei 
persoane stăteau deoparte şi priveau în tăcere – o femeie îmbră-
cată în straie cernite, cu doi bărbaţi ce-i stăteau alături. Privind  
în treacăt restrânsul grup, Larson nu putu să nu-l compăti mească 
pe sărmanul defunct şi se întrebă ce fel de viaţă o fi dus acesta 
de erau atât de puţini cei ce îl conduceau pe ultimul drum. În 
momentul acela femeia îşi întoarse faţa şi îi spuse ceva bărba-
tului de lângă ea. Nu se poate…

Larson simţi că îi trece un fier ars prin inimă.
Kathryn.
Descălecă şi dădu să pornească spre ea, dar ceva îl ţintui 

locului.
Kathryn se apropie de movila de lângă groapă şi luă un pumn 

de pământ. Făcu un pas în faţă, şovăi preţ de o clipă, apoi lăsă în 
sfârşit să i se scurgă ţărâna printre degete. Larson era îndeajuns 
de aproape ca să audă zgomotul înfundat făcut de pământ şi de 
pietricele când căzură pe sicriul de dedesubt. O văzu pe Kathryn 
cutremurându-se. Mişcările ei erau domoale şi măsurate.

Arăta oarecum schimbată. Sorbind-o din priviri, Larson simţi 
cum fărâmele împrăştiate ale vieţii lui se lipesc laolaltă, formând 
din nou un întreg.

Oare cine o fi în acel sicriu? Primul nume care îi veni în minte 
fu Bradley Duncan. Gândurile îi zburară la după-masa când îl 
găsise pe tânăr în casa lui, stând de vorbă cu Kathryn. Deşi îşi 
petrecuse ultimele luni implorându-L pe Dumnezeu să îi poto-
lească gelozia şi să îi dea prilejul de a-şi răscumpăra greşelile faţă 
de soţia sa, în momentul acela o scânteie amară se reaprinse în 
străfundurile sufletului său.

Plecă ochii în pământ. Va avea vreodată puterea de a se lepăda 
de firea lui de odinioară? În acel moment, Kathryn se întoarse 
spre el şi Larson ştiu că răspunsul era „nu”.
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Nu putea fi adevărat. Nu voia s-o creadă. Cunoştea corpul lui 
Kathryn la fel de bine ca pe al său – îl păstrase întipărit în memo-
rie şi îl visase în tot acest timp. Or uşoara rotunjime a pântecului 
ce se ghicea sub fustele ei nu lăsa loc de echivoc. Larson simţi că 
i se taie picioarele.

Matthew Taylor, vechilul său şi presupusul lui prieten, care 
stătea acum lângă Kathryn, îşi petrecu braţul pe după umerii ei 
şi o trase spre el. Un şuvoi de foc ţâşni prin venele lui Larson.  
Îi încredinţase lui Matthew Taylor ce avea el mai de preţ pe 
lumea asta – ferma şi pe soţia lui. Iar Taylor se pare că îi înşelase 
aşteptările pe ambele fronturi. Unde mai pui că, între timp, îi 
oferise lui Kathryn ceea ce el nu putuse să îi ofere niciodată.

Sprijinită de Taylor, Kathryn se întoarse cu spatele la mor-
mânt. Vechilul îi şopti ceva şi ea îi răspunse printr-un surâs. 
Larson simţi că îi împietreşte inima. Cei doi trecură pe lângă el 
fără să-l bage în seamă. Brusc, se simţi invizibil şi, pentru prima 
dată în viaţă, faptul că nu fusese recunoscut nu îl deranjă câtuşi 
de puţin. Înfrângerea şi furia se războiau în sufletul lui în timp 
ce îi petrecea cu privirea pe Kathryn şi pe Taylor, care făceau cale 
întoarsă spre oraş.

După ce predicatorul se întoarse în biserică şi groparii îşi 
terminară treaba şi plecară, Larson se apropie de locul de veci. 
Când citi numele gravat pe scândura crăpată a crucii rudimen-
tare înfipte la capul mormântului, i se tăie răsuflarea şi se pră-
buşi în genunchi. Într-o fracţiune de secundă, întreaga sa lume 
fu întoarsă pe dos.

Sub datele 1828–1868 era trecut numele…

LARSON ROBERT JENNINGS
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Capitolul 1

În urmă cu cinci luni   
24 decembrie 1867

Larson Jennings privea încordat prin fereastra acoperită de 
chiciură a căsuţei troienite. Lapoviţa îi lovea nemilos faţa, dar 

lui puţin îi păsa de frigul înţepător al iernii. Un foc începu să îi 
ardă înăbuşit în măruntaie şi răsuflarea-i fierbinte aburi geamul 
îngheţat prin care îi urmărea pe cei doi.

Zâmbetul nevesti-sii şi râsul ei, adresat în întregime altui băr-
bat, îi treziră o amintire dureroasă, trecându-i prin inimă ca un 
fier roşu. De furie, mai că dărâmă uşa când intră în casă. 

Kathryn, care şedea lângă Bradley Duncan, la masa din bucă-
tărie, se ridică imediat în picioare, o vădită mirare umbrindu-i 
frumoşii ochi căprui.

— Vai, Larson, cât mă bucur că ai ajuns acasă! 
Dar privirea ei spunea cu totul altceva. O privi încruntat cum 

îşi pune grăbită ceaşca pe masă şi se îndepărtează de scaunul pe 
care şezuse. 

— Bradley s-a întors de la universitate şi a venit să-mi facă  
o vizită… pe neaşteptate.

Coborând privirea, Kathryn adăugă şoptit:
— Ca să stăm puţin de vorbă.
Bradley Duncan sări în picioare, aproape răsturnându-şi 

ceaşca. Larson se răsuci şi îi aruncă o căutătură piezişă imber-
bului şcolit care, deşi avea douăzeci şi trei de ani, în ochii lui 
nu era decât un băietan cu caşul la gură şi nicidecum un bărbat 
în adevăratul sens al cuvântului. Larson îl depăşea cu cel puţin 
15 centimetri în înălţime şi vreo 25 de kilograme de muşchi  
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în greutate. Dispreţuia slăbiciunea, or Duncan o emana prin toţi 
porii. Învăţat de la o vârstă fragedă să îşi folosească statura pen-
tru a-i intimida pe ceilalţi, acum lui Larson mai că-i venea să-l 
rupă în două pe băiat.

Se întoarse şi o sfredeli cu privirea pe Kathryn, încercând 
să detecteze trădarea pe chipul ei. Expresia ei temătoare nu 
făcu decât să îi înteţească furia. Nu îi venise niciodată uşor să 
se încreadă în oameni şi asta mai ales atunci când era vorba de 
relaţiile nevesti-sii cu alţi bărbaţi. Văzuse el felul în care o pri-
veau bărbaţii. O admirau în mod făţiş şi îi era lesne să ghicească 
gândurile desfrânate pe care le nutreau pe ascuns în privinţa ei.

— Domnule J-Jennings…, tânărul Duncan aruncă o privire 
spre Kathryn, apoi îşi întoarse iar ochii spre Larson. Am venit 
doar ca să-i aduc lui Kathryn nişte cărţi pe care le-am cumpărat 
la Boston. 

Lui Larson îi displăcu imediat felul în care suna numele 
nevesti-sii rostit de acest papă-lapte.

— Am socotit că i-ar face plăcere să le citească. Ştiţi, iubeşte 
cărţile, adăugă tânărul, de parcă Larson, vezi Doamne, n-ar fi 
ştiut atâta lucru despre femeia cu care era însurat de zece ani. 
Cărţile sunt scumpe. Şi, cum în ultima vreme treburile nu merg 
prea bine la ferma dumneavoastră, m-am gândit că…

Expresia de pe faţa lui Kathryn se schimbă, aproape imper-
ceptibil, şi Duncan nu-şi duse vorba mai departe. Sesizând 
avertizarea transmisă tacit de nevastă-sa acestui băietan care se 
legăna acum, pierdut, de pe un picior pe altul în faţa lui, Larson 
simţi că ia foc.

În momentul următor, pumnul său lovi năprasnic falca lui 
Duncan, făcându-l pe tânăr să se clatine. 

Kathryn gemu şi se albi la faţă.
— Larson…
Larson îi aruncă o căutătură fioroasă, reducând-o la tăcere, 

apoi îl înşfăcă pe tânăr de gulerul scrobit şi de vesta de mătase 
şi îl târî până afară, unde era priponit calul de rasă al acestuia. 
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După ce Duncan încălecă, Larson plesni crupa armăsarului şi 
pursângele porni ca din puşcă.

Kathryn aştepta în prag, cu şalul strâns în jurul umerilor, pri-
vindu-l cu ochi mâhniţi, dezaprobatori. 

— Larson, nu aveai niciun drept să te comporţi aşa. Bradley 
Duncan este doar un copil. Un tânăr onorabil.

Larson se întoarse în casă, trântind nervos uşa după el. 
— Las’ c-am văzut eu cum te privea „copilul” ăsta.
Kathryn râse încetişor, amuzată de neîncrederea lui.
— Bradley mă priveşte ca pe o soră mai mare şi nimic mai mult.
Larson se apropie de ea şi o străpunse cu privirea. Kathryn încre-

meni, dar, spre lauda ei, nu dădu înapoi. Nu o făcuse niciodată. 
— N-oi fi având eu fraţi, dar ascultă ce-ţi zic, Kathryn: un băr-

bat nu aşa se uită la soră-sa.
Kathryn lăsă să-i scape un oftat şi expresia îi deveni mai caldă, 

mai înţelegătoare.
— Larson, de când te-am cunoscut pe tine, nu m-am mai uitat 

la niciun alt bărbat. La niciunul, şopti ea, ducându-şi încet mâna 
spre obrazul lui, cu ochii strălucind de iubire. Viaţa pe care am 
ales-o este viaţa pe care mi-o doresc. Puţin îmi pasă ce gândesc 
alţi bărbaţi. Eu pe tine te vreau, doar pe tine. Când ai să înţelegi 
lucrul ăsta? 

Larson vru să îi dea mâna la o parte, dar simţămintele pe 
care i le stârnise Kathryn erau mai puternice decât nevoia lui 
de a deţine controlul. O trase spre el şi o sărută apăsat. Voia s-o 
creadă când spunea că nu îşi dorise niciodată un alt bărbat şi nici  
o altă viaţă.

— Te iubesc, murmură ea, cu buzele lipite de ale lui.
Larson făcu un pas înapoi şi se uită în ochii ei, dorindu-şi să-i 

poată răspunde. Dar nu putea. Un ungher din străfundurile lui 
era ferecat cu mai multe lacăte. Nici măcar nu ştia ce fel de senti-
mente erau, de fapt, acelea, dar învăţase încă de mic copil că era 
mai cuminte să le ţină ascunse cât mai adânc.

Citindu-i parcă gândurile, buzele lui Kathryn se destinseră 
într-un surâs.
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Flacăra reaprinsă

Larson o cuprinse în braţe şi o sărută iar, mai tandru de astă 
dată, iar soţia lui slobozi un oftat de plăcere. Kathryn, probabil 
fără să-şi dea măcar seama, exercita asupra lui o putere care une-
ori îl speria de-a dreptul. Merita mult mai multe decât putuse 
el să-i ofere. El ar trebui să fie cel care îi cumpără cărţi şi alte 
cele – nu băieţandrul ăla amorezat. Îşi dorea să-i poată oferi lui 
Kathryn bunăstarea de care fusese înconjurată la Boston, în casa 
părinţilor ei, şi să vadă în ochii ei mândrie atunci când îl privea.

Dar nici nu mai ştia de când nu îl mai privise aşa.
Gustul bine cunoscut al eşecului se împleti brusc cu dră-

gălăşenia soţiei lui şi Larson îşi slăbi strânsoarea braţelor şi îşi 
desprinse cu grijă degetele din părul ei blond şi bogat. Kathryn 
îşi ţinea şi acum ochii închişi, respira sacadat şi avea obrajii 
îmbujoraţi.

Îşi trecu, tandru, degetul mare peste buzele ei. În cei zece ani 
de când încercau să-şi încropească un trai decent în acest terito-
riu aspru şi neprietenos, parcă devenise şi mai frumoasă. Nu era 
de mirare că toţi angajaţii de la ranch erau fermecaţi de ea.

Kathryn deschise încet ochii şi el le scrută adâncurile.
Kathryn îi spusese că nu şi-a dorit niciodată un alt bărbat, 

că era mulţumită de traiul modest pe care îl duceau. Iar felul în 
care răspunsese sărutării lui şi în care se uita acum la el aproape 
că îl făcea să creadă că bănuielile sale erau nefondate. Dar ştia 
că există ceva ce Kathryn îşi dorea din tot sufletul, ceva ce el nu 
era în stare să îi ofere. Oricât a încercat, oricât s-a rugat, toate 
strădaniile lui de a-i dărui un copil au fost în zadar.

O prezenţă întunecată din străfundurile lui îi dădu ghes, 
adâncindu-i sentimentul de neputinţă. Dând ascultare acelei 
voci neauzite, Larson simţi cum i se aprind în suflet scânteile 
îndoielii. Nu ar fi fost prima dată când Kathryn îl minţea.

O îndepărtă de el şi îi întoarse spatele.
— Am de lucru la grajduri. Am să mă întorc mai târziu.
Preferând frigul muşcător al iernii din Colorado expresiei 

rănite şi dezamăgite de pe chipul soţiei sale, Larson ieşi trântind 
uşa după el.


