
Aprecieri
Aprecieri aduse romanului Flacăra reaprinsă, primul volum 
din seria „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 narativ 
savuros, cadrul realist și personajele credibil creionate combi-
nate cu o poveste de dragoste mișcătoare vă vor acapara 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 reușită 
între un subiect captivant și măiestria tehnică a prozatorului. 
Alexander introduce în scenă un grup de personaje fermecă-
toare și se pare că poveștile de la Fountain Creek nu se sfâr-
șesc aici.

Kristine Wilson, Aspiring Retail

Tamera Alexander a scris un roman de debut remarcabil, 
plin de lirism și bogat în lecții de viață și despre credința în 
iubirea lui Dumnezeu, cu două personaje principale extrem 
de agreabile. Personajele secundare sunt, de asemenea, 
memorabile și abia aștept să le reîntâlnesc în următoarele 
volume ale seriei. Romanul va câștiga, cu siguranță, inimile 
multor cititori!

InspirationalRomanceWriters.com

Un roman de dragoste scris cu măiestrie, care sparge 
cu siguranță tiparele literaturii creștine de gen. Flacăra rea-
prinsă… este un test al credinței. Este pusă la încercare nu doar 



fidelitatea spirituală a personajelor, ci și încrederea în sine de 
care trebuie să dea dovadă atunci când sunt puse în situația de  
a lupta pentru iubirea și pentru convingerile lor. 

Michelle Buonfiglio, Romance: 
B(u)y the Book, WNBC.com/romance
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Doamnei Deborah Ackey,
care mi-a fost profesoară în clasa a șaptea la  

Idlewood Elementary School din Tucker, Georgia.

Aidoma proverbialului mesaj în sticlă,  
lansez această dedicație pe valurile mării,  

în speranța că într-o bună zi are să ajungă la dumneavoastră. 
Cu mulți ani în urmă, ați citit poeziile și povestirile unei 

fetițe și i-ați insuflat speranța și încrederea de a persevera, 
deși scrierile ei nu erau nici pe departe meritorii.

De-a lungul anilor m-am gândit adesea la dumneavoastră  
și nădăjduiesc că Dumnezeu v-a binecuvântat  

pentru tot ce ați făcut pentru mine  
și pentru atâția alți copii.



Isus a mai spus şi pilda aceasta pentru unii care se încredeau  
în ei înşişi că sunt neprihăniţi şi dispreţuiau pe ceilalţi.  

„Doi oameni s-au suit la Templu să se roage;  
unul era fariseu, şi altul vameş.  

Fariseul stătea în picioare şi a început să se roage în sine astfel: 
«Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, 
hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameşul acesta.  

Eu postesc de două ori pe săptămână,  
dau zeciuială din toate veniturile mele.»

Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii  
să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept şi zicea:  

«Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!»  
Eu vă spun că mai degrabă omul acesta  

s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt.  
Căci oricine se înalţă va fi smerit;  

şi oricine se smereşte va fi înălţat.”

Evanghelia după Luca 18:9–14
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Prolog

Teritoriul Colorado, 14 mai 1870
La umbra Munţilor Stâncoşi

Annabelle Grayson McCutchens se uită cu ochii pierduți la 
bărbatul ce trăgea să moară lângă ea, dorindu-şi, la fel ca în 

ziua când se căsătorise cu el, să îl poată iubi mai mult. Să îl poată 
iubi cu aceeaşi pasiune pe care o simțea el pentru ea. După toți 
bărbații pe care îi cunoscuse, cum de acum, când întâlnise un om 
cu adevărat bun care o iubea în pofida a ceea ce făcuse și fusese 
ea înainte, inima ei nu i se putea dărui pe de-a-ntregul? Oricât ar 
fi încercat.

Jonathan se căzni să inspire. Aşezată lângă el, Annabelle se 
înfioră când auzi cum i se prelinge firicelul de aer în jos pe gâtlej, 
abia înălțându-i pieptul lat, lovindu-se cu un hârâit înfundat de 
fluidele din plămâni.

Simți că i se strânge inima de durere. Cum se putea ca un 
munte de om ca Jonathan să fie doborât de boală într-un răstimp 
atât de scurt? Durerile în piept apăruseră, fără veste, în urmă 
cu câteva săptămâni, iar în ultimele zile senzația de oboseală şi 
accesele de tuse ale soțului ei se înrăutățiseră, luând o întorsă-
tură de rău augur. Cum putea o inimă ce bătea atât de puternic şi 
de statornic să se stingă atât de repede?

O adiere de vânt şfichiui coviltirul căruței şi Annabelle îşi 
ridică privirea spre moleşitul soare văratic ce atârna pe jumătate 
ascuns în spatele celor mai înalte piscuri ale Munților Stâncoşi. 
O lumină roşiatică scălda câmpiile estice, vestind asfințitul. 
Caravana cu care porniseră din Denver cu aproape o săptămână 
în urmă a aşteptat o zi alături de ei, cum era încheiată înțelegerea 
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de la bun început în astfel de împrejurări, în speranța că Jonathan 
se va înzdrăveni. Dar starea soțului ei s-a înrăutățit şi, văzând 
că nu mai există nicio nădejde de însănătoşire, Jack Brennan a 
declarat, cu părere de rău, că grupul trebuie să pornească mai 
departe. Din pricina neaşteptatelor ploi de primăvară, porniseră 
cu întârziere şi nu mai aveau timp de pierdut dacă voiau să 
ajungă în teritoriul Idaho înainte de prima ninsoare. 

După câteva minute, Jonathan începu să respire normal. Avea 
ochii închişi şi Annabelle se întrebă dacă n-o fi ațipit din nou.

— Eşti frumoasă ca nimeni alta, Annabelle, spuse el cu glas 
blajin şi, ridicând mâna, îşi trecu degetele peste fruntea ei şi în 
jos, pe obraz.

Annabelle râse amar şi clătină din cap.
— O, da, sunt o partidă de invidiat! Bine că m-ai cerut tu pri-

mul şi nu ți-a luat-o altul înainte. Că aveam o suită întreagă de 
pețitori, zău aşa!

Văzându-l că surâde în colțul buzelor, Annabelle zâmbi şi ea.
Fusese drăguță în tinerețe, dar frumusețea era o trăsătură pe 

care timpul – şi alegerile făcute – i-o şterseseră de pe chip, iar ea 
o ştia prea bine. Partea de sus a obrazului drept îi era brăzdată de 
o cicatrice subțire, zbârcită, ce urca de-a lungul tâmplei, pierzân-
du-se apoi în păr. Cicatricea, pe care o avea de cincisprezece ani, 
era o amintire tangibilă a primei ei lecții despre ce socoteau drept 
plăcere unii dintre bărbații care frecventau bordelul.

— Oare ce faci acolo, Annie, fetițo?
Abia atunci realiză Annabelle că își trăgea, involuntar, părul, 

încercând să-şi acopere acea parte a feței. Îşi coborî iute mâna 
şi râse, căutând să-şi ascundă stânjeneala, dar râsul sună slab  
şi neconvingător.

— Bag seamă, Jonathan McCutchens, că-ți plac cicatricele.
Cu obişnuita-i blândețe, el îi mângâie obrazul.
— Mie tu îmi placi, doamnă McCutchens. Tu şi nimeni alta.
Tandrețea lui reduse la tăcere gluma sarcastică ce îi stătea pe 

limbă şi inima, îndurerată, începu să îi zvâcnească în piept. Ţinea 
la acest om cum nu mai ținuse vreodată la cineva. Atunci de ce 
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nu îşi putea constrânge sentimentele să le oglindească pe ale lui? 
De când se ştia, fusese încredințată că nu te poți bizui pe senti-
mente. Sentimentele se nasc într-o clipită şi mor la fel de repede, 
iar dacă dăinuiesc în timp, ele pot deveni chiar perfide. Aşa că ea 
învățase să nu le acorde mare atenție. Totuși, nădăjduise că, după 
căsătorie, dragostea va veni de la sine.

Se rugase de nenumărate ori să poată simți mai multă pasiune 
pentru Jonathan. Dar pesemne că Dumnezeu nu asculta rugăciu-
nile de acest soi. Sau poate că doar pe ale ei nu le băga în seamă.

— Îți mulțumesc că ai primit să-mi fii soață, Annie. Aveam 
atâtea planuri pentru noi… pentru copilul nostru.

Îşi mişcă mâna şi Annabelle i-o aşeză pe pântecul ei. Jonathan 
îi mângâie uşor abdomenul încă plat, încercând parcă să liniş-
tească pruncuşorul cuibărit înăuntru.

În timp ce mâna lui Jonathan îi desena încet cercuri con-
centrice pe pântec, o amintire dureroasă din adâncul ei îşi croi 
drum spre suprafață. Annabelle strânse din ochi şi aşteptă, mută 
şi lipsită de apărare, ca sentimentul de vinovăție şi ruşinea de 
peste ani s-o împresoare din nou. Într-un bordel, nu era ieșit din 
comun ca fetele să rămână grele, dar la fel de obișnuite erau siro-
purile şi prafurile purgative menite să întrerupă sarcina, adesea 
lăsându-le pe cele care le înghițeau schilodite pe viață.

Faptul că purta în pântec pruncul lui Jonathan era o binecu-
vântare. Faptul că rămăsese din nou însărcinată… era un miracol.

— Îmi pare nespus de rău să te părăsesc în chipul acesta, 
Annie. Lucrurile n-au…, iar vocea groasă a bărbatului se frânse, 
gâtuită de emoție. Lucrurile n-au ieşit aşa cum mi-am dorit. 
Iartă-mă…

Annabelle scutură din cap şi se aplecă, apropiindu-şi fața de 
a lui.

— Nici prin cap să nu-ți treacă să-ți ceri iertare, Jonathan 
McCutchens, şopti ea, aşezându-şi mâna rece pe fruntea lui.

La atingerea ei, Jonathan slobozi un oftat.
— La o adică, eu sunt cea care trebuie să-ți ceară iertare. Îmi…
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Buzele i se mişcară, dar nu ieși niciun sunet. Cunoscându-i 
trecutul, mulți n-ar fi înțeles, dar intimitatea de această natură îi 
era încă străină.

— Îmi pare rău că n-am fost femeia pe care ai fi meritat s-o 
ai alături. Eşti – împinse cuvintele dincolo de nodul dureros ce 
i se urcase în gât – eşti cel mai grozav om pe care l-am întâlnit 
vreodată, Jonathan. Şi îți mulțumesc… îți mulțumesc că m-ai ales 
să-ți fiu nevastă.

Bărbatul oftă iar şi îşi trecu încet privirea peste chipul ei, ca şi 
cum ar fi văzut-o pentru prima oară. Sau pentru ultima. Apoi, cu 
mâna tremurândă, arătă în spatele său, spre fundul căruței. 

— Am pus ceva în raniță. Câteva rânduri pe care le-am așter-
nut pe hârtie azi-dimineață.

Annabelle se uită peste umăr, apoi îşi întoarse iar privirea spre 
el. Fără a pune vreo întrebare, ghici despre ce era vorba. Îi zâmbi 
cum că a înțeles, aşteptând să audă adevărul de pe buzele lui.

Privirea lui Jonathan rămase ațintită asupra ei.
Dorința lui de a-i asigura viitorul era una nobilă, dar sila care 

se citise în ochii fratelui mai tânăr al soțului ei ultima dată când 
se întâlniseră în Willow Springs îi rămăsese întipărită în memo-
rie. După ce nu se văzuseră vreme de opt ani, cei doi frați se 
reîntâlniseră toamna trecută, în urmă cu şapte luni. Or, judecând 
după reacția pe care o avusese Matthew Taylor în acea seară  
de octombrie, nu se îndoia câtuși de puțin că propunerea ce se 
regăsea, probabil, în scrisoarea lui Jonathan se va lovi de un 
refuz categoric.

Amintirea certei care se iscase între cei doi bărbați – din pri-
cina ei – o frigea încă la inimă. Frați numai după mamă, cei doi 
se deosebeau nu doar la vorbă şi la trup, ci pare-se că şi la suflet.

Matthew nu ştia că este însărcinată cu pruncul fratelui 
său, dar asta nu i-ar fi schimbat oricum părerea în privința ei,  
şi nici ceea ce fusese ea cândva – şi avea să rămână mereu în  
ochii lui.

Oftând uşor, Annabelle se întinse spre capătul adăpostului lor 
înghesuit şi scoase scrisoarea din raniță. Şi-o aşeză, nedeschisă, 
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pe genunchi, apoi luă mâna lui Jonathan şi, aplecându-se, îi şopti 
la ureche:

— Ştii bine că nu pot s-o fac, Jonathan. Chiar dacă am şti unde 
se află, n-aş putea să-i cer lui Matthew să…

Degetele plăpânde ale soțului ei i se încleştară pe mână.
— Nu este pentru Matthew. Scrisoarea este… pentru pastor.
Un acces de tuse îi spintecă trupul, lăsându-l fără suflu, şi 

Jonathan îşi apăsă mâna pe piept, căznindu-se să ia aer.
— Am trecut totul în scrisoare, toate amănuntele, continuă el 

când tusea se potoli. Pastorul va şti ce să facă… cum să te ajute.
Annabelle îşi aşeză mâna peste a lui, întrebându-se cât timp 

le mai rămânea. Una dintre femeile din caravană, cunoscătoare 
în ale bolilor de inimă, îi spusese că soțul ei mai avea de trăit o zi 
sau cel mult două.

Privi în ochii lui Jonathan şi văzu din nou ceea ce văzuse în 
ei anul trecut, în după-amiaza de vară când se întâlniseră pentru 
prima oară în salonul pastorului. Jonathan McCutchens era cel 
mai cinstit om pe care îl cunoscuse vreodată. Nu că ea ar fi întâlnit 
mulți oameni cinstiți în viața asta. Blajin, înzestrat cu o blândețe 
pe care n-ai fi bănuit-o la un munte de om de peste 1,90 m, și un 
devotament nemărginit, Jonathan era un bărbat trecut prin viață, 
care săvârșise, la rându-i, mai multe greşeli şi le cunoştea pe ale 
ei. Spunea că o iubise din prima clipă şi, deşi ea nu înțelegea cum 
de era cu putință, o încălzea gândul că ar putea fi adevărat.

Cercetând chipul soțului ei prin umbrele ce se adunau sub 
coviltirul căruței, Annabelle regretă că nu se putea vedea, măcar 
o dată, aşa cum o vedea Jonathan. Dar se cunoştea prea bine ca 
să-şi închipuie că, uitându-se în oglindă, ar vedea altceva decât  
o femeie pângărită, decăzută.

Ochii lui Jonathan se încețoşară.
— Vasăzică scrisoarea este pentru pastorul Carlson, spuse ea, 

străduindu-se să dea întrebării care îi persista în minte forma 
unei afirmații.

Jonathan încuviință încet din cap.
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— Am notat totul. Pământul care te aşteaptă în Idaho, banca 
la care sunt depuşi banii noştri. 

Annabelle zâmbi. Deşi ea nu adusese nimic de valoare mate-
rială în această căsnicie, el spunea mereu „banii noştri”.

— Cu banii rămaşi după ce pastorul va tocmi o călăuză care 
să te însoțească până acolo, vei avea din ce trăi. Ferma este încă 
la început de drum, Annie, dar ar trebui să meargă bine. Carlson 
poate să…

Se înecă şi începu să tuşească.
Annabelle aproape că-i auzea plămânii cedând. Făcu sul încă 

o pătură şi i-o aşeză sub cap şi umeri în speranța că îl va ajuta să 
respire mai uşor. 

— Şşt… Am să mă descurc, Jonathan. Nu-ți face griji pentru 
mine. Am s-o scot eu la capăt, îl linişti ea, dorindu-şi să poată 
crede la rându-i în ceea ce spune.

Jonathan respira greu, hârâit. Privirea îi deveni din cale afară 
de hotărâtă.

— Carlson poate să găsească un om de încredere care să 
te conducă până la o altă caravană ce se îndreaptă spre nord. 
Pastorul va avea grijă de tine. Sunt sigur de asta.

Îşi trecu limba peste buzele crăpate şi Annabelle i le tamponă 
din nou cu o cârpă umedă. Chiar dacă Jonathan nu îi purta defel 
pică fratelui său – iertarea altora era pentru el la fel de firească 
precum respiratul – Annabelle ştia că ruperea relației îi lăsase o 
rană adâncă în suflet. Oare Matthew avea habar cât de mult îl 
iubește Jonathan? Cât de adânc îl îndurerase ruptura dintre ei?

— Vreau să îți revină tot ce este al meu, Annie. Tot ce am 
vrut să împart cu tine. Te rog… să-i duci scrisoarea pastorului 
Carlson.

Annabelle îi tamponă fruntea fierbinte şi, în cele din urmă, 
încuviință din cap.

Totuşi, era clar că nu fusese destul de convingătoare. Nu 
încercase niciodată să îl mintă – cu o singură excepție. Dar chiar 
şi în noaptea aceea, când s-a uitat în ochii ei, Jonathan a înțeles 
care era adevărul.
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— Annabelle, se căzni el să îşi ridice capul, dă-mi cuvântul 
tău de onoare că ai să te întorci la Willow Springs şi ai să faci 
precum te-am rugat.

După tot ce ai făcut pentru mine, Jonathan. După tot ce ai sacrifi-
cat… Se strădui să zâmbească.

— Îți jur că aşa am să fac.
Tensiunea de pe chipul lui se risipi şi Jonathan se lăsă înapoi 

pe culcuşul de paie.
— N-ai vrea să mai mănânci puțină supă? Sau să bei nişte 

grog pentru tuse? L-am lăsat pe foc să se încălzească.
El dădu din cap, fără să facă o alegere anume. Ştiind ce l-ar 

ajuta mai mult, Annabelle se duse după leac, apoi reveni în 
căruță, se aşeză lângă el şi, ducându-i de mai multe ori lingura 
la buze, îi dădu să bea din amestecul cald de whisky şi miere. 
După câteva înghițituri, el ridică mâna şi Annabelle puse grogul 
deoparte.

Peste nici un minut, Jonathan avea ochii închişi. Se odihnea. 
Pe moment doar se odihnea.

Annabelle îşi trecu privirea peste fruntea şi tâmplele lui, apoi 
în jos, de-a lungul bărbii ce îi acoperea obrazul. Ca înfățişare, 
Jonathan nu avea nimic remarcabil, nefiind nicidecum genul de 
bărbat după care să întorci capul pe stradă. Totuşi, gândindu-se 
la bărbații mai chipeşi pe care îi cunoscuse în viața ei, Annabelle 
realiză că frumusețea lor pălea cu totul în comparație cu bunăta-
tea pe care i-o arătase omul acesta.

Îi luă mâna mare şi muncită într-ale sale. El nu făcu nicio 
mişcare. Aş da orice să te pot dori aşa cum ar trebui să-şi dorească 
o nevastă bărbatul, Jonathan McCutchens. În noaptea nunții lor, 
Jonathan a iubit-o ca pe o fecioară, neîntinată şi neprihănită. Ea 
a încercat să îi ofere ceea ce credea că îşi doreşte el, repede şi 
sigur aşa cum fusese învățată, dar răbdarea şi dorința lui sinceră 
de a-i oferi ei plăcere au luat-o cu totul prin surprindere. Şi l-a 
dezamăgit şi în această privință.
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Chiar dacă a făcut-o doar cu intenția de a-i menaja senti-
mentele, aceea a fost prima – şi ultima – dată când a încercat  
să-l mintă.

Expiră încet aerul ținut îndelung în piept.
Mâna lui se strânse peste degetele ei şi abia atunci realiză 

Annabelle că Jonathan o urmărise în tot acest timp. Profunzimea 
iubirii lui, atât de nemeritată, o mișcă până în adâncul inimii.

— Eşti bună, Annie, să te întinzi lângă mine?
O adiere de vânt flutură pânza ce acoperea căruța. 
— Ţi-e frig? Vrei încă o pătură? întrebă ea, arătând spre lada 

cu pături.
Dădu să se ridice, dar Jonathan o prinse de încheietura mâinii 

şi o trase înapoi lângă el.
— Nu… vreau doar să-mi simt nevasta aproape… să te mai 

simt, o vreme, lângă mine.
O vreme.
Tonul implorator al acestei rugăminți simple aproape că îi 

sfâşie inima. Până ce vei închide ochii pe veci, asta vrei să spui. Ridică 
pătura de bumbac şi se cuibări lângă el. Atentă să nu îl apese pe 
piept, se lipi de el, conştientă că Jonathan dorea să îi simtă trupul 
lângă al său, şi îi ascultă cu atenție bătăile inimii, să le întipă-
rească ritmul în minte pentru totdeauna. 

— Trebuie să-ți spun ceva, Annie. Ştiu…
Începu să respire sacadat şi îşi apăsă mâna dreaptă pe piept. 
— Ştiu că nu-ți face plăcere să vorbim despre asemenea 

lucruri, reluă el după ce durerea se domoli.
În întunericul tot mai dens, vocea lui răsuna blajin, prin pereții 

pieptului, în urechea ei. 
— Frate-meu e tânăr. După cum ți-am mai spus, n-a avut  

o copilărie uşoară. Suferința pe care a îndurat-o atunci i-a lăsat  
o urmă adâncă în suflet. Eu eram mai mare şi probabil că de 
aceea mi-a fost mai uşor să țin piept greutăților. Matthew mai 
are încă multe de învățat, dar sunt sigur că va ajunge să învețe tot 
ce trebuie. Tu şi cu mine, Annie, noi…
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Râse încetişor, luând-o prin surprindere, iar Annabelle îşi 
aminti reacția pe care o avusese prima oară când îl auzise râzând. 
Sunetul trecu prin ea ca o ploaie răcoritoare, pornită din senin 
într-o zi sufocantă de vară, uşurând povara momentului. 

— Noi doi, continuă Jonathan, avem oarecum un avantaj față 
de Matthew. Eu unul aşa consider. 

Annabelle pufni în râs.
— Avantaj? Ce avantaj să aibă un bărbat ca tine şi o târ…
Brațul lui Jonathan se strânse în jurul ei. Annabelle tăcu şi 

strânse din buze. De câte ori nu îi domolise soțul ei sarcasmul 
printr-o simplă atingere sau privire!

Nici Jonathan şi nici ea nu duseseră vieți de sfinți. Matthew, pe 
de altă parte, în pofida părerii pe care o avea despre ea, i se părea 
a fi un cetățean onorabil, îndrăgit şi respectat. De cele câteva 
ori când se întâlniseră pe vremea când el o ajuta pe Kathryn 
Jennings, Matthew se arătase cordial, dar în ochii lui citise clar 
adevărul, înțelesese cât de jos se coborâse. Ce avantaj să aibă ei 
față de unul ca el?

Citindu-i parcă gândurile, Jonathan o mângâie pe creştet.
— Amândurora ni s-au iertat multe păcate, iar noi o ştim prea 

bine. Am văzut ce suntem fără Isus, cum arătăm acoperiți de 
petele ruşinii noastre. Cei ce nu înțeleg lucrul acesta nu pot fi nici 
pe departe îndeajuns de recunoscători. Nu pot să îi ierte pe alții 
fiindcă nu au înțeles câtă nevoie au ei înşişi de iertare.

Cuibărindu-se în brațele soțului ei, Annabelle lăsă adevărul 
vorbelor lui să îi pătrundă încet în suflet. Cam acelaşi lucru îi 
spusese şi nevasta pastorului din Willow Springs cu un an şi 
jumătate în urmă când Larson, născut practic pentru a doua 
oară, s-a recăsătorit cu Kathryn. Îşi amintea şi acum dimineața 
friguroasă a nunții lor, fulgii de nea ciupindu-i obrajii.

— Cui i se iartă mult iubeşte mult, fuseseră vorbele înțelepte 
rostite de Hannah Carlson în timp ce îi urmăreau pe fericiții miri. 
Să-l luăm, de pildă, pe Larson. Orbit de gelozie şi neîncredere, 
a fost cât pe ce s-o piardă pentru a doua oară pe cea pe care i-o 
hărăzise Dumnezeu. Dar acum iubirea lui pentru ea este mai 
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puternică decât a fost vreodată fiindcă a ajuns să cunoască nu 
doar propriile-i slăbiciuni, ci şi pe ale ei. Şi, chiar de sună nițel 
straniu, aceste cusururi nu îi fac să se iubească mai puțin, ci dim-
potrivă – Hannah îşi aținti privirea spre soțul ei. Un soț şi o soție 
nu se pot iubi cum este dat de la Dumnezeu până nu se cunosc 
cu adevărat unul pe celălalt, or o astfel de iubire nu ia naştere 
de la o zi la alta. De cele mai multe ori durează o viață de om 
până să ajungi la ea. Alteori, însă, puterea unei asemenea iubiri ți  
se poate dezvălui fulgerător, tăindu-ți răsuflarea.

Annabelle invidia iubirea ce îi unea pe Larson şi Kathryn 
Jennings – perechea care îi călăuzise paşii pe această nouă cale, 
departe de ceea ce fusese, spre ceea ce era acum.

Cui i se iartă mult iubeşte mult.
Hannah îi arătase şi pasajul din Scriptură de unde provenea 

acea cugetare şi Annabelle marcase pagina punând o panglică 
drept semn de carte. Panglica era încă acolo. Vru să se ridice să 
ia Biblia, dar se răzgândi. Nu voia să plece de lângă Jonathan. 
Rămase tăcută, lipită de el, urmărindu-i cu atenție pieptul ce 
urca şi cobora încet.

Ridică mâna şi, cu mişcări domoale, îi netezi pe spate părul 
castaniu şi des de pe tâmple. El îşi întoarse obrazul în palma 
ei, făcând-o să se minuneze din nou de profunzimea sentimen- 
telor lui. 

— Tu m-ai salvat, Jonathan, şopti ea, fără să ştie dacă soțul ei 
o aude sau nu. Tu ai văzut dincolo de ceea ce eram.

Şi ceea ce ai să fii mereu, îi răsună în minte o voce cunoscută. 
Dar, aşa cum o învățase Hannah, Annabelle nu îi dădu ascultare.

— Tu m-ai răscumpărat, Jonathan. Dacă nu erai tu, aş fi murit 
în bordelul ăla.

În momentul acela o izbi ironia situației. Gândul umplu 
tăcerea de sub coviltirul căruței. Erau singuri, abandonați în 
prerie. Ea, în sfârşit răscumpărată şi eliberată de trecutul său, 
şi Jonathan, cel care plătise prețul libertății ei şi acum trăgea să 
moară. Viața era pur şi simplu nedreaptă.
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— Nu eu te-am răscumpărat, fetițo. O făcuse deja Isus; 
Jonathan îşi trecu degetele aspre peste obrajii ei. Eu n-am făcut 
decât să te iubesc, iar asta a fost cât se poate de uşor.

Cu maxilarul încleştat cuibărit în palma lui, Annabelle încercă 
din răsputeri să zăgăzuiască valul uriaş de emoție ce se înălța 
de undeva din adâncul ființei. Nu era obişnuită cu lacrimile. Nu 
avea încredere în ele. Trăise ani întregi ascunzându-şi emoțiile, 
mascându-şi sentimentele ca să supraviețuiască. Dar acum lacri-
mile îşi ieşeau impetuos din matcă, de parcă nu s-ar mai fi găsit 
loc înăuntrul ei pentru atâta durere. Sau poate fiindcă nu mai 
avea niciun motiv să le ascundă.

— Ai fost tot ce mi-am dorit, Annie, chiar dacă tu nu poți 
spune acelaşi lucru despre mine. Ai fost sinceră cu mine de la 
bun început. Ştiam care îți sunt sentimentele. Dar, vezi tu… 
nimeni nu poate dărui ceea ce nu are.

Tonul lui nu conținea pic de ranchiună. Adăugă, coborând 
vocea:

— Ca să poți iubi pe altul, întâi trebuie să înveți să te iubeşti 
pe tine. Dumnezeu mi-a sădit acest adevăr în suflet cu mult timp 
în urmă. Sămânța iubirii este deja în tine, Annie. Nu trebuie decât 
să prindă rădăcini. Am socotit că – strânse uşor din umeri – până 
va veni momentul acela, am să iubesc eu cât pentru amândoi.

Annabelle închise ochii preț de o clipă, cugetând la cuvintele 
lui. Deşi era recunoscătoare pentru bunătatea lor, simți cum îi 
creşte pulsul şi o durere în piept pe care nu şi-o putea explica. 
Nu putea nega că lucrurile spuse de el s-ar putea să fie, în parte, 
adevărate.

Poate era adevărat că nu ştia să iubească…
„Nimeni nu poate dărui ceea ce nu are”, aşa spusese Jonathan. 

Cât îşi dorea să poată schimba asta, mai ales având în vedere cât 
de înțelegător, răbdător şi generos fusese el cu ea! Relația cu el 
era atât de diferită de cele pe care le avusese cu alți bărbați…

În timp ce încerca să desluşească tâlcul vorbelor lui, ceva 
îngropat adânc în sufletul ei începu să se dezvăluie, fremătând –  
ca o surcea aruncată în foc, cu câteva secunde înainte de a fi 
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mistuită de flăcări. Rezultatul fu unul neaşteptat, tulburător. 
Ştiind că aceasta s-ar putea să fie ultima ei şansă de a i-o spune, 
se ridică ușurel în cot şi privi în ochii lui, sperând că va găsi 
cuvintele potrivite. 

— În viața asta n-am săvârşit nimic care să mă facă vrednică 
de iubirea ta, Jonathan. 

Îşi aşeză mâna tremurândă pe pieptul lui şi îi văzu ochii 
îngustându-se uşor.

— Dar, dacă mi-ar sta în putință, vreau să ştii… că mi-aş trăi 
tot restul vieții învățând să te iubesc aşa cum mi-aș dori să te pot 
iubi acum.

Clipi şi o lacrimă i se prelinse pe obraz.
Jonathan o privi, posomorât, preț de o clipă, apoi fruntea i se 

descreți şi îi zâmbi. 
— Ai şi început s-o faci, fetița mea dragă; îi şterse lacrima, 

râzând încetişor. O văd… în ochii tăi.
De-ar fi adevărat…, gândi ea, aplecându-se şi sărutându-l. 

Buzele lui aveau încă gust de whisky îndulcit cu miere. În pofida 
fostei sale îndeletniciri, sărutatul se număra şi el printre intimită-
țile ce îi erau străine. Înțelegând cât de mult însemna asta pentru 
soțul ei, îşi lipi iar gura de buzele lui, într-o încuviințare tăcută. 
Probabil că Jonathan avea dreptate, măcar într-o privință –  
ea mai avea, într-adevăr, multe de învățat despre iubire. Dar cum 
învață oamenii să se iubească pe ei înşişi? Şi, mai cu seamă, cum 
să învețe asta una ca ea? Şi-apoi, pentru a fi vrednică de iubire, 
o persoană nu trebuie să fie, înainte de toate, vrednică ea însăşi?

Se cuibări iar lângă el şi o vreme rămaseră amândoi tăcuți. 
Apoi Jonathan slobozi un oftat prelung, ce părea să vină de 
undeva din adâncurile ființei. Alarmată, Annabelle se ridică în 
capul oaselor să se încredințeze că aceea nu fusese ultima lui 
suflare. Moartea nu îi era străină. Deşi nu îi văzuse niciodată 
chipul de aproape, o văzuse săvârșindu-şi lucrarea şi ştia că  
se apropie.

Soarele se lăsase în asfințit, luând cu el lumina zilei. Şi totuşi, 
în pofida întunericului, ştia că Jonathan o priveşte.
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— Te iubesc, Annabelle McCutchens, şi am să te iubesc şi… 
dincolo de moarte.

Annabelle se ridică din nou şi, gâtuită de emoție, îi lăsă pe 
frunte o sărutare uşoară ca fulgul.

— Şi eu te iubesc, Jonathan. 
Şi, în felul ei, chiar îl iubea.
— Îți sunt recunoscătoare că m-ai luat de nevastă şi mă simt 

privilegiată să îți port copilul în pântec. Îți jur că pruncul nostru 
va şti ce om minunat a fost tatăl lui. 

Jonathan trase, cu greutate, aer în piept.
— Sau tatăl ei. Eu aş fi fericit orişicum.
Annabelle zâmbi, dar simțind cum spiritul lui se îndepărtează 

în mod misterios de ea, zâmbetul îi păli şi, cuprinsă de teamă, 
murmură:

— Nu ți-e frică?
Jonathan îşi întoarse privirea spre ea şi îşi încreți fruntea.
— De moarte?
Ea încuviință încet din cap.
Jonathan răspunse după un minut, clătinând din cap.
— Nu. Dar, acum că sunt atât de aproape de ea, îmi doresc să 

fi cumpănit din timp la venirea acestei zile. Așa poate că n-aş fi 
făcut atâtea greşeli în viață. 

Rămaseră amândoi tăcuți.
Dorindu-şi să poată face mai mult pentru el, Annabelle se 

întinse pe spate şi privi pe sub coviltirul căruței, spre cerul nop-
ții. Văzduhul era presărat cu o puzderie de stele cât nişte împun-
sături de ac şi vântul sufla lin peste ei. Chiar dacă Jonathan o 
salvase în atâtea privințe, adevărata ei mântuire nu se afla în 
bărbatul care o ținea acum în brațe, şi nici în iubirea lui, oricât 
ar fi fost ea de salvatoare. Mântuirea ei se afla într-un alt băr-
bat, un bărbat care, deşi nu Îl întâlnise niciodată față în față,  
ştia că există.

Se lipi de Jonathan şi el îşi strânse brațul în jurul ei.
— Ţi-e frig?
Annabelle strânse uşor din umeri.
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— Un pic.
Chiar şi acum, el îşi făcea griji pentru ea. Ceea ce îşi dorea de 

la Jonathan înainte ca el să moară nu era căldura trupului său, 
ci flacăra ce ardea puternic şi statornic în inima lui. Care îndem-
nase un bărbat ca el să iubească o femeie ca ea. Care o făcea pe ea 
să-şi dorească să fie mai bună doar pentru că era cu el.

Annabelle se trezi mai târziu în noaptea aceea, cuprinsă de o 
senzație nedefinită. Vântul rece de mai biciuia coviltirul căruței, 
iar ea rămase o vreme nemişcată, ascultând răpăitul stropilor de 
ploaie pe prelata de deasupra.

Apoi întinse mâna spre el. Când îl atinse, înțelese.
Liniştit şi discret, aşa cum intrase în viața ei, Jonathan 

McCutchens se stinsese din viață.

Annabelle rămase trează toată noaptea, mută şi nemişcată, 
atâta doar că trupul ei nu mai era lipit de cel al lui Jonathan. 
Când pâcla vineție a răsăritului se ridică peste câmpiile din 
Colorado, îşi strânse pătura în jurul corpului şi se ghemui într-o 
parte, cu spatele la el, incapabilă să scape de fiorul de gheață ce  
o pătrunsese până în adâncul ființei.

În urma ploii de peste noapte, aerul răcoros al dimineții avea 
o dulceață aparte, dar asta nu era o piedică în calea singurătății 
ce aştepta, amenințătoare, dincolo de siguranța căruței.

Spre ruşinea ei, acum că inima lui Jonathan încetase să bată, îşi 
dorea să i se poată alătura în moarte. Aproape că îl auzi îndem-
nând-o să nu renunțe, să meargă mai departe. Dar în fața fricii ce 
punea stăpânire pe ea, vocea închipuită se stinse.

Închise ochii, străduindu-se să distingă sunetele ce se auzeau 
dincolo de tăcerea adăpostită a căruței, zgomotele naturii care se 
trezea din somnul nopții – o vietate măruntă foşnind prin iarba 
rară a preriei, o adiere uşoară şfichiuind prelata căruței şi muge-
tul îndepărtat al vacii lor de lapte, urmat de zăngănitul tălăngii 
legate la gâtul animalului. Legase vaca de căruță după-masa 
trecută, dar se pare că în cele din urmă tenacitatea încăpățânată 
a animalului ieşise învingătoare. Din nou. Jonathan avusese 
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dreptate – nodul pătrat făcut de ea era, într-adevăr, departe de  
a fi perfect.

Amintindu-şi cum o lua peste picior din pricina asta, 
Annabelle se ridică încet în şezut şi întoarse capul. Şovăiel- 
nică, îşi trecu mâna peste pieptul inert al soțului ei, apoi şi-o 
retrase rapid.

Ochii i se opriră pe fața lui. Era liniştită, senină. Şi neînsuflețită.
— Ce am să mă fac fără tine în lumea asta nouă, Jonathan? 

întrebă ea abia şoptit. Cum am să-mi găsesc calea?
De fapt, nici nu voia să şi-o găsească. Nu fără călăuzirea lui. 
O durere surdă pe şira spinării o făcu să îşi schimbe poziția şi 

auzi ceva foşnind.
Scrisoarea.
Ridică foaia împăturită în lumina slabă a dimineții. Prin hâr-

tie se distingea vag scrisul lui Jonathan. Mai că putea desluşi 
cuvintele…

Scrisoarea nu era sigilată. Nici măcar nu era pusă într-un plic.
Îşi miji ochii şi țintui preț de o clipă foaia de hârtie, apoi 

întoarse încet privirea. Îşi coborî mâna, plie scrisoarea încă o dată 
şi şi-o vârî în cămașă. Pe lângă promisiunea de a duce răvaşul 
pastorului Carlson, îi mai făcuse soțului ei şi un jurământ tacit de 
credință ce îi unise în viață şi pe care nu avea de gând să îl încalce 
nici acum, după moartea lui.
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Capitolul 1

Annabelle străbătu cât putu de repede ruta sudică înapoi spre 
Pikes Peak, oprindu-se în Denver doar cât să fie pregătit pen-

tru îngropăciune trupul soțului ei. Ajunse în Willow Springs cu 
puțin înainte de asfințit, la şapte zile după moartea lui Jonathan. 
La revederea oraşului, simți un amestec de uşurare şi tristețe. 
Crezuse că nu se va mai întoarce niciodată aici. Oraşul îi răs-
coli amintirile şi gândul îi zbură la cuvintele pe care i le spusese 
Jonathan toamna trecută, când se pregăteau să se mute la Denver.

— Acum eşti o femeie renăscută, Annabelle McCutchens. Cei 
din Denver nu ne cunosc. 

Soțul ei dădea mereu de înțeles cum că ar fi egali, fapt cu care 
ea nu se putuse obişnui niciodată. 

— Vor presupune că eşti ceea ce pari a fi. Şi nu se vor înşela 
câtuşi de puțin. 

Îşi trecu uşor mâna peste părul ei brunet, curățit de amăgi-
toarea vopsea stacojie ce îl întinase odinioară, îi cuprinse fața 
în mâini şi se uită în ochii ei albaştri, care nu mai erau mânjiți  
cu boială. 

— Vor vedea ceea ce văd eu… o doamnă. O tânără frumoasă 
ce se mută în oraş împreună cu chipeşul ei bărbat, adăugă el, 
făcându-i jucăuş cu ochiul.

Amintirea îi încălzi sufletul. În ultimele sale ceasuri, Jonathan 
îi dăduse clar de înțeles că dorea să fie înmormântat aici, în 
Willow Springs. În timp ce străbătea oraşul, îndreptându-se spre 
casa pastorului, îşi aminti, fără să vrea, ziua în care l-a cunoscut 
pe Jonathan, perioada în care i-a făcut el curte, ziua nunții lor. 
Toate se petrecuseră aici, pe malurile pârâului Fountain Creek. 
După tot ceea ce făcuse Jonathan pentru ea, îi părea bine să-şi 



Păcate răscumpărate

25

aducă soțul înapoi la primul lor cămin. Asta deşi, în adâncul 
sufletului, nu avea nicio îndoială că Jonathan McCutchens era 
deja Acasă.

Gândul îi zbură la frumosul scrin din lemn de pin pe care i-l 
făcuse Jonathan drept cadou de nuntă; rămăsese abandonat pe 
câmp, laolaltă cu alte obiecte pe care fuseseră nevoiți să le lase 
baltă. În după-masa în care starea lui Jonathan s-a înrăutățit, la 
doar câteva zile după plecarea din Denver, bărbații din caravana 
condusă de Jack Brennan au scos comoda din căruța lor înghe-
suită ca acesta să se poată odihni înăuntru, la adăpost de arşița 
soarelui. Chiar şi aşa, soțul ei abia a avut loc să se întindă între 
maldărul de provizii. Dacă ar fi aici, Jonathan i-ar spune să nu 
îşi facă griji din cauza mobilei şi că era o pierdere de timp să 
zăboveşti cu gândul asupra lucrurilor pe care nu le poți schimba. 
Asupra celor vremelnice. Şi ar avea, desigur, dreptate. Şi totuşi…

Mână căruța pe o stradă laterală şi îl zări în depărtare pe pas-
torul Carlson, tăind lemne lângă casa cu lambriuri albe.

Bărbatul se răsuci şi aruncă o privire în direcția ei înainte de 
a-şi întoarce iar atenția asupra lucrului. Apoi încremeni. Întoarse 
încă o dată capul spre ea. Toporul îi căzu din mână.

Se apropie de căruță şi o ajută să coboare, cu o expresie ce 
vădea nedumerire şi îngrijorare. Apoi Patrick Carlson privi peste 
umărul ei, spre platforma căruței. Annabelle văzu cum vestea 
morții lui Jonathan întipăreşte pe chipul pastorului un amestec 
de nedumerire şi stupoare, pentru ca apoi acestea să facă treptat 
loc unei resemnări îndurerate.

Bărbatul îi luă scrisoarea din mână şi, după ce o citi, umerii i 
se lăsară în jos, apăsați parcă de o greutate nevăzută.

— Când a scris Jonathan scrisoarea asta?
— În ziua în care a murit. M-a pus să-i făgăduiesc că am să 

ți-o aduc. 
Nu-i venise niciodată uşor să accepte ajutor din partea altora 

şi cu atât mai puțin din partea bărbaților. Nu că pastorul ar fi 
reprezentat un pericol în acest sens, dar văzându-i expresia gravă,  
mai că regretă că nu citise scrisoarea înainte de a i-o înmâna. 


