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Lui Ken, 
pentru încurajarea ta,
pentru sprijinul tău 

şi pentru dragostea ta.



LYNN AUSTIN este câştigătoarea, în 2002 şi în 2003, a
premiului Christy pentru romanul istoric Târâmuri ascunse,
respectiv Candel in the Darkness [Lumină în întuneric]. Pe lângă
faptul că este autoare, Lynn este o oratoare celebră la conferinţe,
în aziluri şi la diferite evenimente bisericeşti şi şcolare. Ea şi soţul
ei au trei copii şi locuiesc în Illinois.



PA RT E A  Î N T Â IPA RT E A  Î N T Â I

Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, 
căci unii, prin ea au găzduit, 

fără să ştie, pe îngeri.

EVREI 13:2

Isus le-a vorbit din nou, şi a zis: 
„Eu sunt Lumina lumii, 

cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric,
ci va avea lumina vieţii.”

IOAN 8:12
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Bull Run, Virginia
21 iulie 1861

Strigătul de atac spintecă aerul ca o pânză sfâşiată. Julia
Hoffman se înfioră, cu părul măciucă. 

— Ce a fost asta? şopti ea.
— Rebelii, spuse unchiul Joseph. Dumnezeu să ne ajute... ne

atacă. Dădu binoclul reverendului Nathaniel Greene, aşezat în
trăsură vizavi de Julia.

— Poftiţi, domnule reverend. Priviţi-i!
Julia se aplecă, privind cu atenţie faţa tânărului pastor în timp

ce acesta îşi ducea binoclul de campanie la ochi şi cerceta câmpul
de luptă din depărtare. Când Nathaniel vorbi, vocea lui era stinsă
de uimire sau poate teamă. 

— De unde au apărut toţi aceştia?
— Ce se întâmplă? întrebă Julia. Spuneţi-mi, ce se petrece?
— Au sosit întăriri din partea Confederaţiei, spuse unchiul

Joseph. Par să fie câteva mii. Oare va rezista linia noastră,
domnule reverend?

— Nu aş putea spune. Nathaniel oferi binoclul congresma -
nului Rhodes, aşezat lângă el. Congresmanul corpolent scutură
din cap, frecându-se la ochi cu podul palmelor.
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— Mi-a intrat sudoarea în ochi. Ustură teribil. Căldura asta
blestemată e prea de tot. Se aşeză greoi lângă Nathaniel, arătând
ca o bucată de untură ce se topeşte încet în tigaie. Sticle de
şampanie goale se ciocniră la picioarele lui. 

Julia se întoarse spre unchiul ei care stătea în drumul prăfuit,
lângă trăsură, frângându-şi mâinile. 

— Parcă spuneai că lupta aceasta o câştigăm, spuse ea.
— Păi... o câştigam. Dar acum... nu pricep de unde vin toţi

rebelii ăştia. 
Caii de la trăsură se încordară brusc. Îşi ridicară capetele deo -

dată şi se holbară în direcţia luptei. Toată după-amiaza, păscuseră
liniştiţi pe marginea drumului, în timp ce Julia şi ceilalţi urmă -
riseră lupta, însă acum nu-i mai interesa iarba. Coama calului
jugănit se ridică într-o creastă, şi scoase un nechezat ca un tremur.

Julia se ridică în picioare şi luă binoclul de la Nathaniel. Astfel
putu să vadă foarte bine cele două armate luptând în depărtare şi
o casă dărăpănată ceva mai aproape. Dar ceea ce ea crezuse că sunt
pietre împrăştiate pe tot câmpul erau în mod cert soldaţi căzuţi.
Soldaţi morţi. Îşi mută repede privirea de la ei, îndreptând bino -
clul spre orizont. O masă mare, cenuşie, înainta cu baionete lică -
rind şi steaguri stacojii fluturând în căldura toropitoare. Dar când
trăsura se zgâlţâi, Julia scăpă binoclul şi căzu înapoi pe locul ei.

— Eşti bine? o întrebă unchiul Joseph.
— Cred că da. Poftim, poţi să iei binoclul înapoi. Ce s-a întâm -

plat cu caii? De ce se poartă aşa? Aceştia deveniseră tot mai
neliniştiţi, bătând din picioare şi clătinând trăsura. Vizitiul negru
trase tare de hăţuri pentru a-i ţine în frâu. 

— Îmi cer iertare, domniţă, spuse el. Or fi fost răniţi nişte cai
în luptă şi d-aia sunt ăştia nervoşi.

Julia întâlnise puţini negri până la cei nouăsprezece ani ai săi,
şi pe cei mai mulţi îi văzuse de la distanţă – foşti sclavi ce vorbeau
la întrunirile care dezbăteau abolirea sclaviei şi la care ea partici -
pase împreună cu reverendul Greene. Acasă, în cartierul prosper
din Philadelphia, nu erau negri şi cu siguranţă nu mai văzuse
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