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Dedicaţie


Lui Judy Angle

Mulţumesc că ai ţinut secretul
şi ai binecuvântat ideea prin rugăciune,

dându-i aripi. 
Cu recunoştinţă şi dragoste. 



BEVERLY LEWIS, născută în centrul ţinutului Pensylvania Dutch, 
a fost nominalizată de New York Times drept cea mai bună autoare 
pentru peste optzeci de cărţi. Istorisirile ei au fost publicate în 
unsprezece limbi. Un deosebit interes faţă de moștenirea amish a 
mamei sale a inspirat-o pe Beverly să scrie multe romane care au 
ca subiect principal viaţa comunităţii amish, începând cu Izolarea 
care s-a vândut în peste un milion de exemplare. The Brethren 
[Frăţietatea] a obţinut Premiul Christy în 2007.

Beverly și soţul ei, David, locuiesc în Colorado.



Nota autoarei


În timp ce scriam paginile care urmează, inima mi-a fost copleşită 
de durerea interioară a lui Katie şi de căutarea ei disperată după 
adevăr. Povestea ei continuă la câteva zile după ce abandonează 
comunitatea amish şi se mută la rudele ei menonite. Şi la câteva 
săptămâni după ce tulburătoarea scrisoare a lui Daniel Fischer 
ajunge în Hickory Hollow…



Partea I


Omul nu se mulţumește niciodată să se târască  
dacă simte nevoia să plutească.

Helen Keller
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Prolog: Katherine


Îmi amintesc totul din clipa în care am văzut, pentru prima oară, 
bucătăria verișoarei Lydia. Era cât se poate de modernă și lumi-
nată cu curent electric. 

Fiind doar o copiliţă de trei anişori, m-am ambiţionat să ajung 
la întrerupător, icnind din greu în timp ce mă ridicam pe vârful 
picioarelor, întinzându-mă să ajung sus… tot mai sus, aruncând 
totodată priviri furişe dincolo de uşă, ca să văd dacă cei mari  
mă urmăreau.

În cele din urmă, degetele mele mici atinseră obiectul magic. 
Pornit… oprit, pornit, oprit din nou – făceam ca lustrele lungi 
atârnate de tavan să bâzâie şi să clipească, aruncând sclipiri flu-
orescente pe duşumea şi pe tapetul de pe pereţi. Cred că m-am 
jucat așa mai bine de cinci minute. 

Tata a fost acela care mi-a spus să încetez. 
— Nu trebuie să te joci cu luminile, Katie. S-ar putea să le arzi, 

spuse blând, dar ferm.
Apoi m-a ridicat în braţele lui lungi şi m-a dus în camera din 

faţă, alături de restul rudeniilor mele amish.
Aproape douăzeci de ani mai târziu, am zâmbit când am 

constatat înnoitul meu interes faţă de întrerupătoarele pe care le 
găseam în fiecare încăpere a fermei menonite pe care o deţineau 
Peter şi Lydia Miller. Mai ales cel auriu, lucios, din camera pe 
care o închiriasem şi pe care acum o numeam „casă”.

Fiind crescută în Vechiul Ordin amish, nu trăisem niciodată 
în preajma unor lucruri atât de moderne dintr-un simplu motiv: 
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Ordinul, ca o listă nerostită de norme și reguli ce domoleau orice 
cuvânt, faptă şi, adesea, orice gând pe care-l aveam. 

Eu, din păcate, încălcasem aceste legi, câteva dintre ele – nu 
respectasem promisiunea pe care o făcusem în timpul confe-
siunii înaintea episcopului John, refuzând să distrug o chitară 
interzisă. Ca plată pentru răutatea mea, am fost pusă deoparte, 
izolată, pentru tot restul vieţii mele. 

Tot restul vieţii mele…
Dacă şi numai dacă eram gata să merg la episcop şi să mă 

pocăiesc – să-mi plec genunchii cu căinţă autentică, implorân-
du-L pe Dumnezeu şi pe membrii bisericii să-mi arate îndurare – 
numai atunci putea un păcătos ca mine să fie primit înapoi în 
sânul comunităţii de oameni simpli, amish. 

Aşadar, Katie Lapp, fiica „înfiată” în taină de părinţi amish, 
era ca moartă. Aceasta era practica „izolării” în Hickory Hollow –  
o practică neschimbată de trei sute de ani. 

Însă ce se întâmpla cu Katherine Mayfield – numele meu real 
şi adevăratul sine? Ei bine, nu mi-o puteam imagina pe Katherine 
îngenunchind cu căinţă pentru ceea ce făcuse. Pentru nimic în 
lume. Miza era prea mare. 

Totuşi, durerea din inima mea persista, şi uneori, în zilele 
senine, de la fereastra celui de-al doilea nivel al casei, reuşeam 
să disting conturul alb al unui acoperiş îndepărtat, cu cele două 
hornuri – vechea fermă unde fusesem crescută. 

Casa de piatră a familiei Lapp, Samuel şi Rebecca, se afla 
ce-i drept la mai puţin de doi kilometri depărtare, mai sus pe 
Hickory Lane, cu toate că putea fi foarte bine la sute de kilome-
tri în zilele întunecate ale lunii decembrie, zile ca aceasta. Stând 
acolo, privind spre trecut, mi se părea că lumea mea va deveni 
tot mai înnegurată dacă-i îngăduiam așa ceva. Încăpăţânată cum 
eram, refuzam să cedez durerii respingerii. Şi trădării. N-aveam 
de gând să îngădui ca amintirea punerii mele deoparte să-mi 
acopere cu un nor cenuşiu viitorul. Ciudat, dar asta era salvarea 
mea – asta şi rudeniile mele menonite. 
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Dacă n-ar fi fost Peter şi Lydia, m-ar fi cuprins disperarea. 
Însă ei s-au purtat cu mine ca şi cum eram parte din familie. Iar 
asta din prima mea zi aici. 

Ochii mei au început să se deschidă faţă de mai multe 
lucruri. Unul dintre acestea era, de pildă, felul în care vorbeau 
cu Dumnezeu. Uneori mi se părea de-a dreptul surprinzător. 
Oh, de-a lungul anilor îi auzisem rostind binecuvântarea pen-
tru bucatele de pe masă, însă timpul devoţional şi rugăciunile ce 
urmau erau noi pentru mine. Şi pline de încântare. 

Şi ce cântări! Armonii pe trei sau patru voci umpleau casa în 
fiecare seară după cină. Chitara mea găsise o casă temporară,  
şi inima mea frântă la fel. 

Mi-a trebuit ceva timp până când m-am obişnuit să răspund 
la numele „Katherine”, în loc de „Katie”, asta-i sigur. Nu era 
un lucru de apucat să schimbi ceva atât de confortabil precum 
numele mic, doar pentru că, într-o zi, ai hotărât că eşti altcineva. 
Totuşi, eram hotărâtă să încerc.

Uneori Lydia trebuia să mă strige de două sau trei ori 
pentru a-mi atrage atenţia. Cred că ceea ce mi se părea greu 
nu era numele în sine, Katherine, cât legătura cu ce reprezenta  
acest nume. 

Adevărul era că-i aparţineam cuiva care niciodată nu cunos-
cuse Ordinul şi practicile-i restrictive, cuiva care înţelegea foarte 
bine lumea modernă, aglomerată, despre care eu nu ştiam multe. 
Mama mea naturală, Laura Mayfield-Bennett – ea era ruda mea 
adevărată. Şi, dacă era să mă încred în ceea ce mi se spusese, 
femeia se afla pe moarte din cauza unei boli teribile, greislich*. 
Trebuia să acţionez grabnic, însă teama din inima mea era foarte 
mare. La început, m-a ţinut în chingile ei, împiedicându-mă până 

* Înfiorător – în dialectul vorbit de comunitatea amish din Pennsylvania. 
În cuprinsul acestui volum vor apărea şi alţi termeni specifici acestei 
comunităţi. Cei mai mulţi dintre ei au fost deja explicaţi în primul volum al 
seriei – Izolarea (n.ed.). 
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şi să învăţ să conduc maşina sau să încerc să vorbesc la telefonul 
agăţat pe perete din bucătăria Lydiei. 

Dar a fost un lucru pe care n-am ezitat să-l fac. Un lucru de 
la care frica, oricât de mare ar fi fost, nu mă putea împiedica. 
Verişoara Lydia m-a dus în oraş şi m-a lăsat în faţa celui mai 
frumos salon de înfrumuseţare pe care-l văzusem vreodată. 
Desigur, nu intrasem niciodată într-un asemenea salon – doar 
m-am uitat de la distanţă… şi am tânjit să intru. Nu aveam pro-
gramare, însă m-au luat pe loc şi mi-au aranjat părul.

Ce fericire! Ce libertate am simţit când foarfecele au început 
să îndepărteze şuviţele inegale, care nu fuseseră tăiate niciodată. 

Ei bine, toată greutatea lumii a căzut de pe umerii mei pe 
podea, într-o grămadă de păr roșcat. Am clătinat din cap, iar 
aerul mi-a trecut prin păr până la scalp și m-am întrebat de ce 
așteptasem atâta pentru a face ceva atât de încântător. 

Răspunsul era încâlcit în reguli și așteptări, la fel ca șuviţele 
mele de păr lungi până la brâu – legate într-un nod sub o bonetă, 
în toţi acești ani. Însă acum nu mai era nevoie să car după mine 
un păr lung și gros. Eram liberă să fac ce voiam cu el… și cu faţa 
mea. Și cu hainele. Un sentiment minunat. 

Privind în oglindă, am văzut buzele rujate ale lui Katherine 
Mayfield zâmbindu-mi. Când îmi șopti în urechi: „Ce mai faci?”, 
parcă am auzit vocea ei „englezească” rafinată. Totuși, era nevoie 
de exerciţiu pentru a rosti cuvintele corect de fiecare dată. 

Am ridicat mâinile și mi-am trecut degetele prin părul lung 
până la umăr; sincer, m-au trecut fiori când l-am simţit atât 
de liber. Noua tunsoare îmi mai oferise ceva. O cascadă de  
bucle fine!

— Ai un păr foarte frumos, cu bucle naturale, Katherine, 
spuse coafeza cu un zâmbet larg.

Ce zi! Buclele, atât de multă vreme ascunse, își făcuseră în 
sfârșit apariţia. Eram mai mult decât recunoscătoare și i-am  
spus asta. 
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În ce privește telefonul Lydiei, mi-am dat seama că nu mai 
puteam amâna folosirea lui. Nu puteam lăsa frica să mă domine, 
așa că am prins curaj. La cinci zile de la sosirea mea într-o casă 
modernă – cu electricitate, cuptoare cu microunde, aer condiţio-
nat… și cel mai înalt și frumos pom de Crăciun pe care-l văzu-
sem vreodată – am pus mâna pe cartea de instrucţiuni pentru 
folosirea telefonului și am citit tot ce se putea citi despre felul în 
care puteam contacta un operator la distanţă. 

Apoi, închizând cartea, m-am gândit la păcatul pe care eram 
gata să-l înfăptuiesc. Oare nu voi înceta niciodată să rătăcesc de 
la calea neprihănirii? Mi se părea că păcătuisem atât de mult, 
încât ce mai conta încă un păcat?

Un simţ al urgenţei mă copleși. Mama mea naturală era pe 
moarte… dorea să mă vadă. Eu doream s-o văd, s-o cunosc pe 
femeia pe nume Laura, oriunde s-ar afla.

Destul îmi cântărisem greșelile și fărădelegile. Era timpul să 
fac primul pas spre găsirea propriilor rădăcini. Un pas uriaș,  
cu siguranţă. 

Am întins mâna spre telefon…
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Capitolul 1


Era întuneric și teribil de frig când Laura se întoarse de la biroul 
avocatului. Era sfârșită și ofta din greu, simţind pe inimă greuta-
tea recentei întâlniri. 

Theodore Williams, șoferul ei de multă vreme, îi aruncă o pri-
vire peste bancheta de piele a limuzinei. 

— Doamnă Bennett, vă simţiţi bine?
— Puţin obosită, răspunse ea. Te rog, nu te îngrijora.
— Foarte bine, se auzi glasul profund și blând.
Laura se rezemă de spătarul banchetei din spate, așteptându-l 

pe Theodore, care se duse în spatele mașinii, la portbagaj. Oh, 
cum mai tânjea după zilele în care se putea deplasa singură, când 
putea veni și pleca după plac. Oare trecuse numai o lună de când 
se aventurase la atâta distanţă, în frig, avându-l alături pe șoferul 
care o purtase într-un îndepărtat ţinut amish din Pennsylvania? 
Nici atunci nu se simţise pregătită pentru o asemenea călătorie, 
însă cel puţin reușise să se deplaseze sigură în timp ce era acolo, 
fără prea mult ajutor. 

Din păcate, călătoria de la mijlocul lunii noiembrie nu avu-
sese niciun rezultat. N-o găsise pe fiica ei – singurul ei copil – cu 
toate că Theodore fusese dispus să facă un du-te-vino în diferite 
locuri din Hickory Hollow și din împrejurimile lui înainte să se 
întoarcă a doua zi acasă, unde copilărise ea, în regiunea Finger 
Lakes din New York. 

În ciuda faptului că nu ajunsese la niciun rezultat în căutarea ei, 
se agăţase cu încăpăţânare de o slabă speranţă – aceea că o femeie 
amish, stând într-o trăsură oprită în faţa magazinului general,  
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va respecta cererea ei. O rugase pe femeia în vârstă să-i încredin-
ţeze scrisoarea uneia dintre multele femei pe nume Rebecca din 
acea comunitate – adică acelei Rebecca care va înţelege rugămin-
tea ei disperată, așternută în scrisoare. Femeia a cărei fiică adop-
tată urma să împlinească douăzeci și trei de ani vara următoare, 
în 5 iunie…

Sunetul familiar al roţilor subţiri ale scaunului cu rotile care 
atinse pavajul rece o scoase din reverie. Se îndreptă ușor de spate, 
trăgându-se la marginea banchetei, în ciuda stării ei fragile.

Într-o clipă, șoferul ei, purtând costum negru și palton, des-
chise ușa mașinii. Ea zăbovi o clipă, străduindu-se să-și încheie 
nasturii de la haină pentru a se proteja de ger, în timp ce Theodore 
aşteptă, în spatele scaunului cu rotile. 

— Rosie! Domnişoară Judah! strigă el în direcţia casei. 
Doamna Bennett s-a întors.

Slujnica îşi făcu apariţia în câteva clipe, urmată de asistenta 
care o îngrijea pe Laura. Cele două femei o ajutară cu blândeţe 
pe stăpâna casei să iasă din maşina neagră, instalând-o în scaun.

Theodore rămase locului o clipă, apoi întrebă:
— Mergem?
Laura încuviinţă uşor şi fu condusă spre aleea largă, circu-

lară, curăţată de zăpada căzută recent – şi mai apoi în conacul în  
stil Tudor. 

Un magnific pom de Crăciun stătea de strajă în colţul imensu-
lui hol, împodobit cu porumbei şi miei albi, simbolizând pacea 
divină și, respectiv, pe Mielul lui Dumnezeu. Erau acolo superbi 
trandafiri albi, stele de culoarea fildeşului, mănunchiuri de floa-
rea miresei, hortensii şi sute de luminiţe albe, sclipitoare. 

Laura trase în piept aroma de brad, bucurându-se de mirosul 
pătrunzător de sărbătoare. Oare voi mai trăi ca să prind încă un 
Crăciun? se întrebă, luându-şi privirea de la pomul uriaş. 

Se strădui să-şi stăvilească lacrimile. Voi trăi atât cât s-o întâl-
nesc faţă în faţă pe Katherine a mea?
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Conștiincios, Theodore îndreptă scaunul spre uşile fran-
ţuzeşti largi din aripa de sud a conacului Bennett, de-a lungul 
holurilor pavate cu marmură lucioasă. Ajuns la destinaţie, vene-
rabilul gentleman se dădu la o parte, încredinţând-o asistentei, 
Natalie Judah. 

— Să aveţi o seară bună, doamnă Bennett! spuse el aproape 
în şoaptă.

— Oh, o să am, nu trebuie să-ţi faci griji.
Apoi făcându-i semn să se apropie, spuse:
— Ţine minte… niciun cuvinţel nimănui. De acord?
— Cum doriţi.
Înainte de a se îndrepta de spate, Theodore scoase un plic 

lung din buzunarul vestei. 
— Să mă ocup eu de treaba asta?
Laura nu trebui decât să încuviinţeze. 
— E ca şi făcută, doamnă Bennett. Noapte bună.
Şi plecă. 
Odată instalată în apartamentul confortabil, Laura îi îngădui 

sorei Judah s-o ajute să-şi dea jos şalul cu care era înfăşurată. 
Apoi întinse braţul şi Natalie îi verifică pulsul, cu o atingere 
blândă. Încruntându-se, tânăra infirmieră înveşmântată în alb – 
inclusiv pantalonii şi încălţările – zâmbi slab, apoi o bătu înceti-
şor pe mână. 

— Aţi avut o după-masă solicitantă, remarcă ea, întorcân-
du-se pentru a i se adresa lui Rosie. Cred că e mai bine ca cina să 
fie servită aici… în apartamentul privat al doamnei Bennett.

Rosie îşi muşcă buza, apoi făcu o încercare evidentă de a-şi 
masca îngrijorarea şi se apropie de scaunul cu rotile, aşezându-şi 
uşor mâna pe umărul Laurei. 

— Mă voi ocupa de asta.
Laura îşi privi asistenta în timp ce se pregătea să-i adminis-

treze obişnuita injecţie cu morfină din fiecare seară. Reticentă şi 
puţin iritată, privi acul. 
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— Dacă nu te deranjează, n-ar putea aştepta… puţin? întrebă 
ea, nefiind sigură din ce motiv îi ceruse asta.

— Oh? Vă simţiţi rău? Vă este greaţă? Aveţi dureri?
Adevărul era că ieşirea de azi nu-i făcuse rău. 
— Mi-ar plăcea să mă odihnesc puţin… a fost o zi obositoare, 

răspunse ea.
— Trebuie să avem mai multă grijă de acum înainte, o dojeni 

cu blândeţe Natalie. Nu trebuie să vă obosiţi, doamnă Bennett.
Laura înţelegea perfect, fiindcă cele mai recente atacuri veni-

seră pe fondul oboselii excesive şi a stresului emoţional, aşa încât 
hotărâse să se mute într-un apartament aflat la nivelul de jos al 
casei, decizie pe care o luase mai ales din consideraţie pentru 
soţul ei. 

Un bărbat care ţinea la programul lui de lucru, cu multe cea-
suri petrecute în biroul de la etaj, Dylan Bennett s-ar fi putut 
simţi deranjat cu toată acea îngrijire medicală constantă şi, cum 
sora Judah şi Rosie intrau şi ieşeau de la ea la orice oră, alesese să 
se mute. Era mai bine pentru toţi. Într-adevăr, era esenţial şi din 
alte motive, necunoscute de acela care-i era soţ de nouă ani. 

Ca femeie credincioasă predată de curând lui Dumnezeu – 
Laura devenise creştină cu trei ani în urmă – ea credea cu tărie 
că Tatăl ei ceresc era în controlul vieţii ei şi a copilului ei pier-
dut. Recent, începuse să se roage cu ardoare pentru voia lui 
Dumnezeu cu privire la întâlnirea cu fiica ei – o întâlnire pe care 
soţul ei era posibil s-o găsească nepotrivită. Îi era suficientă şi 
numai o singură după-amiază împreună cu fiica ei, însă Laura 
ştia în adâncul inimii ei că această întâlnire trebuia să aibă loc 
curând… foarte curând, înainte ca boala aceasta devastatoare să 
avanseze şi să-i curme viaţa. 

Rugăciunile şi timpul devoţional de care se bucurase alături 
de alte femei creştine – în special alături de Rosie Taylor, slujnica 
ei personală – deveniseră o problemă spinoasă, un deranj pentru 
Dylan. Soţul ei, care nu-i împărtăşea nou-descoperita credinţă, 
nu încuraja întâlnirile de studiu biblic şi rugăciune în locuinţa 
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lor. Dacă ar fi pus piciorul în prag şi i-ar fi interzis cu fermitate 
această iniţiativă socială şi spirituală, ea ar fi ascultat, din respect 
pentru el. Se ruga ca Dylan să nu recurgă niciodată la o măsură 
atât de aspră. 

În timpul unei discuţii pe acest subiect, Laura fusese nevoită 
să-i spună că proprietatea era de fapt a ei – era căminul în care 
copilărise – moştenită după moartea mamei, Charlotte Mayfield, 
văduvă, cu doisprezece ani în urmă. Comentariul nu fusese bine 
primit de Dylan, provocând o şi mai pare prăpastie între ei.

Chiar şi aşa, Laura își invita din când în când câte o prietenă 
sau două de la biserică, nădăjduind că într-o bună zi, la momen-
tul hotărât de Dumnezeu, Dylan o va însoţi în studiul Scripturii. 
Mai important chiar, că îşi va găsi pacea cu Mântuitorul. 

Însă nu se gândise că făcând demersuri pentru schimba-
rea testamentului alimenta o controversă deja furtunoasă. De 
fapt, nici nu se gândise la asta până când domnul Cranston, 
avocatul şi consilierul ei privat, îi spusese astăzi c-ar fi bine să 
mediteze că acest lucru ar putea deveni o adevărată problemă.  
Decizia ei finală nu se născuse din răzbunare; nu făcea altceva 
decât să păşească pe urmele sensibilei şi iubitoarei sale mame. 
Asta era totul. 

Dar trebuia să fie discretă. Şi, deocamdată, Dylan nu trebuia 
să afle. 



Natalie Judah porni în căutarea celor mai călduroşi papuci 
de casă ai pacientei sale, trecând în grabă pe lângă încântătoarea 
cameră de toaletă în care se aflau un jacuzzi şi măsuţa de toaletă 
şi se îndreptă spre garderoba spaţioasă. Mintea ei lupta cu puter-
nicul ataşament ce-l simţea crescând faţă de femeia blândă, însă 
hotărâtă, pe care fusese angajată să o îngrijească în timpul acestei 
boli lungi şi grele. 

Laura Bennett. O femeie cu atât de puţină viaţă în ea. 




