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Tuturor celor care au cunoscut
chinurile avortului

și familiilor lor
care suferă alături de ele 

în taină şi în tăcere.

Veniţi	la	Mine	toţi	cei	trudiţi
şi	împovăraţi,	şi	Eu	

vă	voi	da	odihnă.	Luaţi	jugul	Meu	asupra	voastră
şi	învăţaţi	de	la	Mine,	căci	Eu	sunt	blând

şi	smerit	cu	inima;	şi	veţi	găsi	odihnă
pentru	sufletele	voastre.	Căci	jugul	Meu	este	bun,

şi	sarcina	Mea	este	uşoară.
Matei	11:28-30
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R ick,	 îţi	 mulţumesc	 pentru	 sprijinul	 tău	 susţinut	 într-un	
an	 lung	 şi	 foarte	 încărcat	 emoţional.	 Fără	 sprijinul	 şi	
încurajarea	ta	şi	a	copiilor	noştri,	aş	fi	renunţat	demult	la	

finalizarea	acestui	proiect.
Doamnelor	care	mi-au	împărtăşit	experienţele	lor	legate	de	avort,	

le	sunt	în	mod	aparte	mulţumitoare.	Ca	de	la	răsărit	la	apus,	atât	de	
mult	a	îndepărtat	Isus	fărădelegile	noastre	de	noi.	Vă	iubesc	pe	toate.

Donna	Cornell,	eşti	o	minune.	Tu	şi	bărbaţii	şi	femeile	care	v-ați	
oferit	să	lucrați	ca	voluntari	la	PCC	aveți	inimi	atât	de	cuprinzătoare.	
Dragostea	lui	Isus	răzbate	prin	voi	în	timp	ce	le	slujiţi	zilnic	celor	
care	se	confruntă	cu	criza	unei	sarcini	nedorite	şi	celor	care	suferă	
în	urma	unui	avort	din	trecut	şi	a	incestului.	Rugăciunea	mea	este	
ca	lucrarea	voastră	plină	de	bunătate	să	se	răspândească	în	întreaga	
noastră	 ţară,	 să	 atingă	milioane	de	bărbaţi	 şi	 femei	 care	 suferă	 în	
taină	şi	în	tăcere.

Diane	Naber,	îţi	mulţumesc	pentru	că	mi-ai	împărtăşit	entuziasmul	
tău	şi	uimirea	de	care	eşti	cuprinsă	în	faţa	procesului	naşterii.	Copiii	
mei	 sunt	 deja	 adulţi,	 şi	 am	 uitat	 cât	 de	 fantastică	 este	 minunea	
naşterii.	Într-adevăr	binecuvântate	sunt	femeile	care	te	au	pe	tine	ca	
îndrumător.

De	asemenea	doresc	să-i	mulţumesc	lui	Lee	Ezell	pentru	timpul	
prețios	pe	care	l-a	petrecut	cu	mine,	împărtăşindu-mi	experienţele	şi	
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gândurile	ei.	Recomand	cu	căldură	cartea	ei	The Missing Piece�.	De	
asemenea	doresc	să-i	mulţumesc	Lissei	Halls	Johnson	pentru	că	mi-a	
împărtăşit	informaţiile	pe	care	le-a	cules	pentru	scrierea	romanului	ei	
No Other Choice��.	Fie	ca	Dumnezeu	să	vă	binecuvânteze	pe	amândouă	
în	lucrarea	voastră.

Peggy,	Leilani,	Karen	–	nimic	din	ce	aş	putea	eu	spune	nu	ar	fi	
suficient	 pentru	 a	 vă	 mulţumi	 pentru	 sfaturile	 voastre	 înţelepte	 şi	
pentru	rugăciunile	voastre.	Nu	aş	fi	putut	închega	romanul	acesta	fără	
voi.	Şi	lui	Rick	Hahn,	îţi	mulţumesc	pentru	sfatul	şi	răbdarea	ta.	De	
câte	ori	te-am	sunat	şi	te-am	rugat	să-mi	explici	un	anumit	verset?	
Sau	„Spune-mi	unde	găsesc	versetul	acela!“?	Continui	să	fii	un	om	
după	inima	lui	Dumnezeu	şi	o	binecuvântare	pentru	familia	bisericii	
noastre.

Tuturor	 celor	 de	 la	 Tyndale	 House,	 vă	 mulţumesc	 pentru	
încurajările	şi	sprijinul	vostru	continuu.	Fie	ca	tot	ce	facem	să	fie	în	
continuare	jertfa	noastră	pentru	Domnul.

�	 	Piesa	lipsă	(n.trad.)
��	 	Fără	ieşire	(n.trad.)
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•E
ra	 o	 seară	 geroasă	 de	 ianuarie	 când	 s-a	 petrecut	
inimaginabilul,	impardonabilul.

Seara	era	una	obișnuită	pentru	Dynah	Carey,	care	servea	
mâncare	la	Stanton	Manor	House,	un	azil	pentru	vârstnici	fondat	anume	
pentru	 angajaţii	 oraşului	 Middleton.	 Îi	 plăcea	 munca	 ei,	 povestind	
adesea	plină	de	 viaţă	 cu	bătrânii	 care	 coborau	din	 apartamentele	 lor	
minuscule	pentru	a	servi	mâncarea	în	comun	la	bufetul	de	la	parter.	Sally	
Wentworth	era	o	bucătăreasă	pe	cinste,	care	alcătuia	un	meniu	variat.	
Singura	plângere	pe	care	o	auzise	Dynah	în	cele	cinci	luni	de	când	lucra	
acolo	era	în	legătură	cu	resturile	prea	multe	de	mâncare	ce	se	aruncau.	
Majoritatea	oamenilor	 care	 locuiau	 la	Manor	 trăiseră	 în	perioada	de	
criză	economică	şi	nu	puteau	suporta	să	vadă	niciun	fel	de	risipă.

În	seara	aceasta,	cei	care	luaseră	cina	se	întorseseră	între	timp	în	
locuinţele	lor;	toţi	în	afară	de	Domnul	Packard,	care-şi	lua	tot	timpul	
pentru	a-şi	sorbi	ceaşca	de	cafea	fără	cofeină.

—	Maşina	ta	e	tot	la	mecanic,	Dynah?
—	Da,	domnule.	Nu	au	primit	încă	piesa	comandată.
—	Credeam	ca	ar	fi	trebuit	să	termine	ieri	cu	reparaţiile.
—	E	vorba	de	o	întârziere,	cred,	spuse	ea	ridicând	din	umeri.	Nu-şi	

făcea	griji	pentru	asta.
—	Vine	tânărul	acela	să	te	ia	deseară?	o	întrebă	el,	privind-o	pe	

Dynah	în	timp	ce	umplea	solniţele	cu	sare.
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Ea-i	zâmbi	când	trecu	la	masa	următoare.
—	Nu	în	seara	asta,	domnule	Packard.	Ţine	un	studiu	biblic.
—	Poate	că	te	poate	duce	Sally	acasă.
—	Staţia	de	autobuz	nu-i	departe.
—	E	cel	puţin	jumate’	de	kilometru	până	acolo,	şi	o	fată	drăguţă	ca	

tine	n-ar	trebui	să	umble	singură	pe	afară	după	lăsarea	întunericului.
—	Am	grijă	întotdeauna.
—	Nu-i	suficient	în	vremurile	astea	să	ai	grijă.	Urăsc	să	mai	citesc	

ziarul	de	câte	scriu	ăştia.	Era	o	vreme	când	te	puteai	plimba	dintr-un	
capăt	în	celălalt	al	oraşului	fără	să-ţi	faci	nicio	grijă.	Scutură	întristat	
din	cap.	Acum	oraşul	e	atât	de	mare	de	nu	se	mai	cunoaşte	nimeni	cu	
nimeni.	Oamenii	vin	şi	pleacă	mereu.	Nici	nu	mai	ştii	cine	locuieşte	
la	uşa	alăturată.	Ar	putea	fi	Pollyanna	sau	fiul	lui	Sam.	S-au	construit	
case	peste	tot,	şi	nu	mai	este	nicio	logică	în	felul	în	care	le-au	aşezat.	
Mi-amintesc	când	eram	copil,	îi	cunoşteam	pe	toţi.	Ne	lăsam	uşa	la	
casă	descuiată.	N-a	 trebuit	 să	ne	 temem	niciodată.	Nu	ştiu	 încotro	
se	îndreaptă	lumea	de	azi.	Mă	bucur	că	am	ajuns	aproape	la	capătul	
vieţii.	Când	eram	mic,	obişnuiam	să	şed	afară,	pe	verandă	şi	să	stau	
la	 poveşti.	Vecinii	 treceau	 pe	 la	 noi	 şi	 îi	 serveam	 cu	 limonadă.	 Ce	
vremuri.	 Acum,	 nimeni	 nu	 mai	 are	 timp	 de	 nimic.	 Nici	 măcar	 nu	
se	 mai	 construiesc	 verande	 la	 case.	Toţi	 sunt	 înăuntru	 şi	 se	 uită	 la	
televizor,	şi	nu-şi	mai	spun	practic	nimic	unul	altuia.

Dynah	rămase	în	apropiere	de	el,	răspunzând	la	durerea	singurătăţii	
pe	 care	o	 simţi	 în	 cuvintele	 şi	 vocea	 lui.	Nu	 se	 văicărea.	 Jelea	de-a	
dreptul.	Soţia	lui	murise	în	urmă	cu	patru	luni.	Familia	se	strânsese	
în	jurul	lui	doar	cât	durase	serviciul	de	înmormântare,	după	care	toţi	
se	răspândiseră	prin	toate	Statele	Unite	ale	Americii.	Cei	doi	fii	ai	săi	
trăiau	pe	Coasta	de	Vest,	mult	prea	departe	pentru	a-l	vizita	mai	des.	
Fiica	lui	locuia	în	Indiana,	dar	îl	suna	în	fiecare	duminică.	Duminicile	
erau	zile	bune	pentru	domnul	Packard.

Azi	era	miercuri.
—	 Mi-e	 dor	 de	 Trooper,	 spuse	 el	 încetişor.	 Zâmbi	 visător.	

Obişnuiam	să-i	spun	Fredei	„Trooper“	(Cavalerist,	n.ed.).
Domnul	Packard	îi	spuse	lui	Dynah	de	unde	culese	porecla	asta,	

imediat	după	al	Doilea	Război	Mondial.	Luptase	în	Pacific	timp	de	
doi	ani,	înainte	să	fie	aruncat	în	aer	cu	tot	cu	o	maşină	de	transport.	
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Fusese	apoi	dus	 într-un	 spital	de	 campanie,	unde	 îşi	petrecuse	 trei	
luni	de	zile,	după	care	a	fost	trimis	acasă.

—	Cât	timp	am	fost	departe,	Freda	l-a	născut	pe	fiul	nostru	şi	a	
reuşit	să	aibă	şi	un	serviciu	cu	jumătate	de	normă.	Când	s-a	îmbolnăvit	
tata	de	cancer,	ea	şi-a	dat	demisia,	a	preluat	atribuţiile	lui	şi	a	ajutat-o	
pe	mama	să	întreţină	aprozarul	familiei.	Freda	a	mea	era	un	soldat	pe	
frontul	de	acasă.	Expresia	lui	se	îmblânzi,	când	îşi	aduse	aminte,	iar	
ochii	îi	luciră	plini	de	lacrimi.

—	Aşa	că	i-am	spus	„Trooper“,	şi	aşa	i-a	rămas	porecla.
—	Trebuie	să	închidem,	Dynah!	strigă	Sally	de	după	tejghea.	O	

spuse	suficient	de	tare	ca	sărmanul	domn	Packard	să	o	audă.	Dynah	
se	uită	la	faţa	lui	şi	îi	veni	să	plângă.

Înţelegând	aluzia,	bătrânul	se	ridică	în	picioare.
—	În	vremurile	de	azi	toţi	se	grăbesc,	spuse	el	aruncând	o	privire	

spre	bucătărie.	Noapte	bună,	Dynah.	Ai	grijă	pe-afară	în	seara	asta.
—	O	să	am,	domnule,	spuse	ea	cu	un	zâmbet	cald,	atingându-l	pe	

umăr	când	trecu	prin	dreptul	ei.	Să	nu	vă	faceţi	griji.
Juan	 Garcia	 începu	 să	 întoarcă	 scaunele	 cu	 picioarele	 în	 sus,	

aranjându-le	 pe	 mese.	 După	 ce	 adună	 lingura,	 paharul	 şi	 farfuria	
domnului	 Packard,	 Dynah	 îl	 urmări	 pe	 bătrân	 traversând	 băţos	
încăperea.	Reumatismul	îi	dădea	din	nou	de	furcă.

—	N-am	vrut	să	vă	întrerup	mica	şuetă,	spuse	Sally	când	Dynah	
puse	toate	vasele	în	maşina	industrială	de	spălat	vasele,	şi	închise	apoi	
uşa.	Unii	din	bătrânii	ăştia	ar	putea	vorbi	până	încărunţeşti	şi	tu.	Îşi	
luă	sveterul	de	pe	cuierul	de	pe	perete.	Nu	au	unde	să	se	ducă	şi	nu	
au	nimic	de	făcut.

—	I-i	dor	de	soţia	lui,	spuse	Dynah	şi	se	gândi	să	urmeze	sfatul	
domnului	Packard	şi	să	o	roage	pe	Sally	să	o	ducă	acasă	cu	maşina.

—	Ştiu.	Şi	mie	mi-e	dor	de	soţul	meu.	Şi	de	copiii	mei.	Ţie	ţi-e	
dor	de	frumosul	tău	 logodnic.	Îşi	zvârli	geanta	de	umăr	pe	tejghea	
şi	 îşi	 îmbrăcă	 sveterul	 şi	 hanoracul.	 Dar	 după	 cum	 spunea	 mereu	
Scarlett	O’Hara:	„Şi	mâine-i	o	zi.“	Îşi	luă	geanta,	îi	ură	noapte	bună	
şi	se	îndreptă	spre	uşa	din	spate.

Sally	părea	atât	de	grăbită,	încât	Dynah	nu	vru	să	o	încurce.	Şi-apoi,	
chiar	nu	era	departe	staţia	de	autobuz,	şi	erau	o	mulţime	de	felinare	
până	acolo.	Dynah	îşi	luă	rucsacul	din	vestiar,	în	timp	ce	se	descălţa	
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de	pantofii	albi	cu	talpă	de	cauciuc	şi-şi	încălţă	cizmele	de	iarnă.	Îşi	
împachetă	pantofii	de	lucru	în	rucsac	și	îi	ură	noapte	bună	lui	Juan.	
Traversă	diningul,	se	duse	în	holul	care	dădea	în	parcarea	din	spate.	
Sally	stinsese	deja	luminile	de	veghe.	Nu	se	mai	vedea	decât	lumina	
slabă	de	la	becurile	de	siguranţă	şi	luminile	stridente	din	spatele	lui	
Dynah,	unde	Juan	se	pregătea	să	spele	şi	să	ceruiască	podelele.

Luându-şi	hanoracul	pe	ea,	Dynah	se	îndreptă	spre	uşa	din	spate.
Ideea	că	ar	fi	trebuit	să	îşi	facă	griji	nu-i	trecuse	până	acum	prin	

minte.	Manor	nu	era	chiar	un	centru	cu	criminalitate	 ridicată.	Cel	
mai	 grav	 lucru	 care	 se	 întâmplase	prin	 zonă	 fusese	 acela	 că	 cineva	
vopsise	cu	graffiti	pe	ziduri,	în	urmă	cu	trei	luni.	Managerul	pusese	să	
se	zugrăvească	peste	literele	şi	cifrele	imense	până	a	doua	zi	la	prânz,	
iar	poliţia	îşi	înteţi	numărul	rondurilor	pe	care-l	făceau	pe	acolo	în	
fiecare	seară.	Iar	vandalii	nu	îşi	mai	făcuseră	apariţia.

Împinse	uşa	şi	o	deschise,	apoi	ieşi	din	clădire.	Aerul	era	rece;	zăpada	
ce	căzuse	săptămâna	trecută	se	întărise	şi	era	murdară.	Respiraţia	i	se	
profila	albă	în	întuneric.	Auzi	uşa	închizându-se	cu	un	clic	înapoia	ei,	
şi	 tresări	uşor,	 înfiorată.	Îşi	 închise	fermoarul	hanoracului	până	sus,	
sub	bărbie,	şi	privi	în	jur.	Poate	că	avertismentul	domnului	Packard	o	
făcea	atât	de	irascibilă.	Nu	era	nimic	altceva	ce	s-o	fi	putut	îngrijora.	
Era	o	seară	ca	oricare	alta,	deloc	mai	întunecată,	nici	mai	geroasă.

Erau	umbre	peste	 tot,	dar	nimic	nefamiliar	 sau	 ameninţător,	 în	
timp	ce	cobora	pe	rampa	destinată	scaunelor	pentru	invalizi.	Apucă	
pe	 cărarea	 ei	 obişnuită	 prin	 parcarea	 din	 spate	 spre	 Maple	 Street.	
Erau	 doar	 câteva	 străzi	 în	 jos	 până	 la	 Main,	 apoi	 alte	 opt	 până	 la	
Sycamore,	 şi	 alte	 câteva	 până	 la	 Sixteenth,	 de	 unde	 lua	 autobuzul.	
Nu-i	lua	decât	un	sfert	de	oră	să	ajungă	apoi	la	staţia	ei,	la	Henderson.	
De	acolo,	mai	avea	şapte	străzi	până	la	cămin.

Dynah	se	uită	la	ceasul	ei	de	mână.	Nouă	şi	jumătate.	Janet	Wells,	
colega	ei	de	cameră,	avea	să	stea	până	târziu	la	bibliotecă,	să	înveţe.	
Janet	 îşi	 lăsa	 întotdeauna	 totul	 pe	 ultima	 clipă,	 şi	 apoi	 lua	 fiecare	
examen	cu	brio.	Dynah	zâmbi	în	sinea	ei,	dorindu-şi	să	fi	fost	şi	ea	la	
fel	de	norocoasă.	Ea	trebuia	să	studieze	tot	semestrul	ca	să	reuşească	
să	ia	note	suficient	de	mari	pentru	a-şi	păstra	bursa.

Relaxându-se	 în	timp	ce	mergea,	Dynah	savură	noaptea	senină.	
Îi	plăcea	întotdeauna	strada	asta,	cu	casele	ei	de	la	sfârşitul	secolului.	
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Şi-i	imagina	pe	oameni	şezând	vara	pe	verandele	din	faţă,	sorbindu-şi	
limonadele,	exact	aşa	cum	şi-i	amintea	domnul	Packard.	Ca	o	imagine	
desprinsă	dintr-un	film.	Era	o	viaţă	cu	totul	diferită	de	felul	în	care	
crescuse	ea	pe	Ocean	Avenue	 în	San	Francisco	–	 şi	 cu	 toate	astea,	
oarecum	asemănătoare.

Privind	în	urmă,	îşi	dădu	seama	cum	fusese	protejată	de	părinţii	
ei	şi	complet	izolată	de	lume,	parcurgând	cursurile	școlare	acasă.	Din	
multe	puncte	de	vedere	dusese	o	viaţă	idilică,	cu	foarte	puţine	piedici	
şi	dificultăţi	pe	drum.	Sigur,	existaseră	momente	când	fusese	curioasă	
să	ştie	ce	se	afla	dincolo	de	zidurile	înalte	pe	care	le	înălţaseră	părinţii	
ei	 în	 jurul	 ei.	 Când	 întrebase,	 ei	 îi	 explicaseră,	 şi	 ea	 se	 mulţumise	
cu	atât.	Îi	iubea	şi	îi	respecta	mult	prea	mult	pentru	a	pretinde	mai	
mult.

Mama	 şi	 tatăl	 ei	 erau	 creştini	de-o	 viaţă.	Nu-şi	 amintea	niciun	
moment	 când	 ei	 să	 nu	 fi	 fost	 implicaţi	 în	 biserică	 sau	 în	 vreun	
proiect	comunitar.	Mama	ei	cânta	 în	cor	şi	conducea	studiul	biblic	
de	 duminică	 dimineaţa.	 Dynah	 crescuse	 înconjurată	 de	 dragoste,	
protejată	şi	călăuzită	la	fiecare	pas	pe	drum,	până	la	porţile	New	Life	
College.	 Iar	acum,	viaţa	ei	părea	 să	continue	 în	aceeași	manieră,	 la	
braţul	lui	Ethan	Goodson	Turner.

Nu mă plâng, Doamne. Sunt mulţumitoare, atât de mulţumitoare. 
M-ai binecuvântat cu părinţii pe care îi am şi cu bărbatul cu care mă voi 
căsători. Oriunde privesc, văd binecuvântările Tale. Lumea este un loc 
atât de minunat, până la stelele de pe cer.

Doamne, vrei Te rog să-i dai sărmanului domn Packard puţin din 
speranţa şi bucuria pe care le simt eu? Are nevoie de Tine. Şi Sally, 
Doamne. E întotdeauna măcinată de ceva şi întotdeauna atât de grăbită. 
Are atât de puţină bucurie în viaţă şi Juan spunea că unul din copiii lui e 
bolnav, Tată. Pedro, cel mic. Juan nu are asigurare şi...

O	maşină	trecu	încet	pe	lângă	ea.
Dynah	 observă	 plăcuţa	 cu	 număr	 de	 Massachusetts	 înainte	 ca	

maşina	să	prindă	viteză.	Luminile	din	spate	semănau	cu	nişte	ochi	
roşii	ce	o	priveau	în	timp	ce	maşina	coborî	mai	departe	pe	drum,	apoi	
viră	scrâşnind	pe	strada	Sycamore.	Se	încruntă	uşor,	uitându-se	după	
maşina	aceea	în	timp	ce	se	făcea	nevăzută	după	colț.

Ciudat.
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Gândurile	ei	hoinăriră	din	nou	 în	altă	direcţie	 în	 timp	ce	 trecu	
încetişor	 prin	 dreptul	 casei	 ei	 preferate.	 Se	 afla	 la	 două	 case	 de	 la	
colţul	 cu	 strada	 Sycamore,	 o	 casă	 imensă,	 victoriană,	 cu	 o	 verandă	
pe	 întreaga	 faţadă.	Luminile	 erau	 aprinse	 în	 spatele	perdelelor	din	
dantelă	de	Nottingham.	Uşa	de	la	intrare	era	din	lemn	greu	de	mahon,	
cu	paneluri	din	sticlă	plumbită	şi	în	partea	de	sus	un	ochi	de	vitraliu.	
Modelul	era	o	explozie	de	galben	şi	auriu.

Ce	 frumos	 trebuia	 să	 fie	 să	 locuieşti	 pe	 o	 stradă	 umbroasă	 ca	
aceasta,	într-o	casă	mare,	cu	gazon	îngrijit,	o	grădină	de	flori	în	faţă,	
şi	o	curte	în	spate	cu	un	leagăn	şi	o	ladă	cu	nisip	pentru	copii.	Zâmbi	
gândindu-se	la	visele	ei.	Probabil	că	Ethan	va	fi	repartizat	la	o	biserică	
într-un	oraş	mare	ca	Los	Angeles	sau	Chicago	sau	New	York.	Un	om	
cu	talentul	său	de	predicator	nu	trebuia	să	se	plafoneze	într-un	oraşel	
din	Midwest.

N-ar	fi	crezut	niciodată	că	un	tânăr	ca	Ethan	s-ar	fi	uitat	de	două	
ori	la	ea,	darămite	să	se	mai	şi	îndrăgostească	de	ea	şi	să	o	ceară	în	
căsătorie.	 Îi	 spusese	 că	 ştiuse	 din	 ziua	 când	 o	 întâlnise	 că	 voia	 lui	
Dumnezeu	era	ca	ea	să	fie	soţia	lui.

Nici	nu	 l-ar	fi	 întâlnit	dacă	părinţii	 ei	nu	 ar	fi	 insistat	 ca	 ea	 să	
viziteze	New	Life	College.	Se	hotărâse	dinainte	să	urmeze	cursurile	
unei	 facultăți	 din	 California.	 Când	 pomeniră	 de	 NLC,	 ea	 refuză,	
convinsă	 că	 distanţa	 şi	 costurile	 aveau	 să	 îl	 scoată	 din	 calcul.	 Ei	 o	
asigurară	că	cea	dintâi	dintre	inconveniente	aveau	să-i	fie	de	folos,	iar	
pentru	cea	de-a	doua,	făcuseră	planuri	din	timp.	Părinții	își	doreau	ca	
ea	să	devină	mai	independentă,	iar	frecventarea	unei	şcoli	în	Illinois	
avea	să	fie	o	modalitate	potrivită	pentru	asta.	Şi-apoi,	notele	ei	erau	
suficient	de	bune	cât	să	o	ajute	să	obţină	chiar	şi	o	bursă.

Dynah	 zâmbea	 acum	 când	 îşi	 amintea.	 Părinţii	 ei	 nu	 fuseseră	
niciodată	prea	subtili	în	ceea	ce-şi	doreau	pentru	ea.	Mama	ei	lăsase	
broşuri	despre	o	duzină	de	colegii	creştine	răsfirate	prin	toată	casa,	
pentru	 a-i	 stârni	 curiozitatea.	 Toate	 se	 aflau	 în	 locaţii	 frumoase,	
idilice,	cu	gazon	bine	întreţinut	şi	grădini	îngrijite.	NLC	cuprindea	
un	 complex	de	 şase	 clădiri	 cu	 coloane	 albe	 şi	 faţada	din	 cărămidă,	
două	la	est,	două	la	vest,	una	la	nord	şi	o	biserică	spre	sud.	Dar	ceea	
ce	o	atrăsese	cel	mai	tare	pe	Dynah	fuseseră	feţele	minunate,	tinere	şi	
zâmbitoare	ale	studenţilor	de	acolo.
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Era	dintotdeauna	o	certitudine	că	avea	să	urmeze	cursurile	unei	
facultăți	creştine.	Ce	alt	loc	mai	bun	unde	să	înveţe	cum	să	slujească	
Domnului	 decât	 într-o	 atmosferă	 creștinească?	 Totuşi,	 Midwestul	
păruse	atât	de	departe	de	casă	încât	nu	se	gândise	niciodată	cu	interes	
la	locul	acela.

În	ultima	 jumătate	de	an,	 în	timp	ce-şi	pregătea	proiectele	pentru	
diploma	de	liceu,	trimise	o	duzină	de	scrisori	de	intenție	şi	primise	tot	
atâtea	 scrisori	 de	 acceptare.	 Reduse	 opţiunile	 la	 patru,	 renunţând	 la	
toate	cele	care	erau	în	afara	statului.	Tatăl	său	îi	sugeră	să	facă	o	excursie	
împreună	cu	mama	ei	în	sudul	Californiei	şi	să	viziteze	cele	trei	campusuri	
din	zonă.	După	ce-l	vizită	pe	cel	din	San	Jose,	 îşi	 făcu	programare	 la	
celelalte	două	pentru	a	discuta	cu	decanul	și	pentru	a	se	familiariza	cu	
condițiile	de	admitere,	programa	de	curs	şi	bursele	pe	care	le	ofereau.

Cât	timp	fusese	ea	plecată,	tatăl	său	luă	legătura	cu	patru	facultăți	
pe	 care	 el	 le	 considera	„destul	 de	 bune“	pentru	fiica	 lui.	Una	 era	 în	
Pennsylvania,	 una	 în	 Indiana,	 şi	 două	 în	 Illinois.	 De	 la	 una	 dintre	
facultăți	primise	și	un	video	de	prezentare.	De	la	alte	două	facultăți	au	
sunat-o	câțiva	studenți	ca	să	discute	cu	ea	despre	campus,	activităţi	şi	
arie	curriculară.	Cea	din	urmă,	New	Life	College,	îi	trimiseră	un	catalog	
şi	o	invitaţie	de	a-i	vizita	pentru	a	se	edifica	în	legătură	cu	oferta	lor.

Ei	 i	 se	 păru	 ridicol	 şi	 o	 risipă	 de	 bani	 înfiorătoare	 din	 partea	
părinţilor	ei,	dar	tatăl	ei	insistase	să	se	ducă.

—	Trebuie	odată	să	înveţi	să	zbori	singură.
Era	pentru	prima	oară	când	se	ducea	undeva	fără	părinţii	ei	şi	fără	

un	grup	de	la	biserică.	Toate	aranjamentele	fuseseră	făcute	dinainte	de	
facultate,	aşa	că	nu	trebuia	să	se	îngrijoreze	că	va	fi	singură	pentru	multă	
vreme.	Un	student	urma	să	o	 întâlnească	 la	aeroport	şi	 să	o	aducă	 la	
campus,	unde	avea	să	petreacă	două	zile	împreună	cu	un	ghid	personal.

Dynah	 zâmbi	 când	 îşi	 aminti	 de	 reacția	 ei	 când	 îl	 văzu	 pentru	
prima	oară	pe	Ethan	cu	o	hârtie	în	mână	pe	care	era	înscris	numele	
ei.	Se	gândi	că	era	cel	mai	atrăgător	tânăr	pe	care-l	văzuse	vreodată.	
Mama	ei	 îi	 spusese	 că	 cei	de	 la	 facultate	 aveau	 să	 trimită	probabil	
un	 tânăr	 prezentabil	 pentru	 a	 o	 întâmpina	 şi	 a	 o	 conduce	 apoi	 la	
sediu.	Dar	nu	se	aşteptase	ca	acel	tânăr	să	arate	ca	un	actor	de	cinema.	
Fusese	 fâstâcită	 şi	 aproape	 că	 nu	 vorbi	 nimic,	 dar	 pe	 când	 erau	 la	
jumătatea	drumului	spre	facultate,	el	reuşise	să	o	facă	într-atât	să	se	
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relaxeze,	încât	îi	şi	povestise	toată	viaţa	ei	de	pe	Ocean	Avenue.	Până	
să	ajungă	la	destinație,	ştiu	că	Ethan	nu	numai	că	arăta	extraordinar,	
dar	şi	era	un	om	extraordinar.	Se	citea	în	ochii	 lui	pasiunea	pentru	
Dumnezeu,	era	ambiţios	şi	avea	planuri	extraordinare.

—	Tata	e	pastor,	şi	la	fel	a	fost	şi	bunicul,	îi	spuse	el.	Străbunicul	a	
fost	un	vestitor	ambulant	al	Evangheliei.	Iar	eu	calc	pe	urmele	lor.

Pe	când	treceau	pe	sub	bolta	din	cărămidă	ce	marca	intrarea	spre	
campusul	NLC,	era	convinsă	că	Ethan	Goodson	Turner	avea	să	fie	
următorul	Billy	Graham.

Când	 sosiră	 la	 căminul	de	 fete,	Ethan	o	prezentă	 lui	Charlotte	
Hale,	din	Alabama,	studentă	în	ultimul	an	la	muzică.	Charlotte	avea	
un	şarm	şi	o	ospitalitate	tipic	sudice,	pline	de	viaţă.	Urma	să	absolve	
în	iunie,	şi	deja	îşi	făcuse	planuri	să	plece	cu	un	grup	de	misiune	în	
Mexic	şi	să	predice	Evanghelia	prin	muzică	şi	piese	de	teatru.

În	următoarele	două	zile,	fiecare	minut	 îi	 fu	ocupat	cu	vizitarea	
campusului,	mai	ales	a	departamentelor	de	care	Dynah	era	interesată	
în	mod	special:	muzică	şi	educaţie.	Auzise	despre	diferite	programe,	
burse	şi	activităţi,	şi	întâlni	o	mulţime	de	oameni.	Charlotte	părea	să-i	
cunoască	pe	toţi	şi	o	prezentă	pe	Dynah	tuturor.	Întâlni	profesori	şi	
studenţi,	decanii,	managerul	bibliotecii	şi	chiar	doi	dintre	grădinarii	
care	îngrijeau	terenul	din	jur.	Dynah	adoră	fiecare	clipă	din	timpul	
petrecut	acolo.

Sâmbătă	seara,	spre	surpriza	şi	încântarea	ei,	Ethan	li	se	alătură	la	
o	cină	dată	în	sala	mare.	Ea	roşi	când	el	se	aşeză.	Rămase	cu	ele	până	
când	o	fată	veni	la	ei	şi	îl	întrebă	dacă	urma	să	participe	la	un	studiu	
biblic	de	seară.

—	Jumătate	din	fetele	din	campus	îşi	doresc	să	se	căsătorească	cu	
el,	remarcase	atunci	Charlotte,	privindu-l	cum	se	îndepărtează.

—	Nu	mă	miră,	 spusese	Dynah,	 amintindu-şi	 cât	de	 stânjenită	
fusese	ea	când	îşi	dăduse	seama	că	ea	însăşi	visase	la	asta	pe	drumul	
de	la	aeroport.

Charlotte	o	privise	atunci	drept	în	faţă	şi	zâmbise.
—	Ar	trebui	să	te	întorci.	Va	fi	în	ultimul	an	la	anul.
Ea	nu	înţelese.
—	Adică	 îmi	 sugerezi	 să	mă	alături	 legiunii	de	admiratoare	ale	

lui?
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Charlotte	râse.	Nu	mai	spusese	nimic	despre	Ethan	după	aceea,	
dar	era	evident	că	făcuse	tot	posibilul	pentru	a	semăna	o	sămânţă	la	
care	să	se	gândească.

Nu	 trecuseră	 cincisprezece	 minute	 de	 când	 ajunseseră	 la	 cămin,	
când	 sună	 Ethan.	 Îi	 spuse	 lui	 Dynah	 că	 urma	 să	 o	 ia	 şi	 să	 o	 ducă	
personal	înapoi	la	aeroport.	Îi	mulţumi	şi	îi	promise	să	fie	gata	la	ora	
stabilită.	Până	dimineaţa,	Dynah	luase	hotărârea	să	nu	vină	la	NLC,	
tocmai	din	cauza	lui	Ethan.	Dacă	era	atât	de	fermecată	de	el	după	doar	
câteva	zile,	ştia	că	avea	să	se	îndrăgostească	nebuneşte	de	el	dacă	avea	
să-l	vadă	zi	de	zi	un	an	întreg,	iar	NLC	nu	era	un	campus	atât	de	mare	
încât	să-l	poată	evita	mereu.	Nu,	nu	voia	să	devină	una	din	legiune,	şi	
nu-şi	făcea	nicio	speranţă	deşartă	că	ar	putea	deveni	aleasa	lui.

Acum	zâmbi	când	se	gândi	la	asta,	simţind	parcă	inelul	de	logodnă	
pe	deget	în	timp	ce-și	atingea	inelarul	cu	degetul	mare.	Fusese	atât	
de	emoţionată	pe	drumul	înapoi	spre	O’Hare.	Îi	spusese	lui	Ethan	că	
o	putea	lăsa	în	faţa	terminalului	Delta,	dar	el	insistase	să	o	însoţească	
până	la	avion.	Parcase,	îi	luă	trollerul	şi	rămase	cu	ea.	Când	intrară	în	
terminal,	rămase	lângă	ea	la	rând	când	îşi	preluă	biletul	de	întoarcere.	
Apoi	se	aşeză	împreună	cu	ea	la	uşa	de	îmbarcare	în	avion.	Fusese	atât	
de	stânjenită,	încât	îi	venea	să	se	strecoare	sub	scaun.

—	Ştiu	că	n-am	prea	ieşit	în	lume,	Ethan,	dar	nu	am	nevoie	de	
dădacă,	spuse	ea,	încercând	să-i	ia	în	derâdere	grija	ce	i-o	afişa.

—	Ştiu,	spuse	el	încetişor.
—	Şi	nici	de	bodyguard	n-am	nevoie.
El	 o	 privise	 atunci,	 iar	 ea	 se	 simţise	 tânără	 şi	 naivă,	 mult	 prea	

tânără	pentru	el.	În	privirea	lui	era	atâta	intensitate	încât	ea	roşi.
—	Întoarce-te	la	NLC,	Dynah.
Atunci	îi	sunase	ca	un	ordin.	Zâmbise.
—	Trebuie	să	îţi	faci	vreo	normă?
—	Dumnezeu	te	doreşte	aici.
Păruse	atât	de	sigur,	de	serios,	încât	fusese	nevoită	să-l	întrebe:
—	De	unde	ştii?
Sigur,	dacă	Dumnezeu	o	voia	 la	NLC,	atunci	avea	să	 i-o	spună	

personal.
—	 Pur	 şi	 simplu	 ştiu,	 Dynah.	 Am	 ştiut	 din	 clipa	 când	 te-am	

văzut.
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Privind	în	ochii	lui	albaştri,	se	hotărî	să	nu	ia	uşor	cuvintele	lui.	
În	realitate,	voise	să-l	creadă.	Voise	să-l	revadă	pe	Ethan	Turner,	şi	
gândul	că	şi	el	îşi	dorea	acelaşi	lucru	era	de-a	dreptul	incendiar.

—	O	să	te	rogi	pentru	asta?
Ea	încuviinţă	din	cap,	ştiind	că	asta	era	tot	ce	intenţiona	să	facă,	

cu	ardoare.
Nu	mai	auzi	nimic	de	la	Ethan	toată	primăvara	şi	toată	vara,	dar	în	

toamna	ce	urmă,	imediat	după	ce	păşi	în	sala	de	sport	unde	se	făceau	
înscrierile,	el	veni	drept	la	ea	şi-şi	puse	mâna	pe	umărul	ei,	de	parcă	
ar	fi	pus	public	stăpânire	pe	ea.	Primul	lucru	pe	care-l	făcu	apoi	fu	să	
o	prezinte	lui	Joseph	Guilierno,	cel	mai	bun	prieten	al	său	şi	colegul	
său	de	cameră.

Joe	fu	o	surpriză	pentru	ea.	Nu	părea	să	se	potrivească	în	marele	
grup	NLC,	ci	semăna	mai	de	grabă	cu	unul	din	tinerii	pe	care-i	văzuse	
prin	San	Francisco	în	excursiile	pe	care	le	făcuse	împreună	cu	părinţii	
ei.	Înalt,	cu	ochii	negri,	vânjos,	Joe	arăta	călit	şi	mai	în	vârstă	decât	
Ethan.	Nu	atât	ca	ani,	cât	ca	experienţă	de	viață.

—	Nu	mă	mir,	 spuse	 Joe	enigmatic	 şi-i	 întinse	mâna.	Degetele	
sale	i	le	cuprinseră	ferm	pe	ale	ei	şi	îi	zâmbi.	Trei	luni	mai	târziu,	după	
ce	purta	deja	inelul	de	logodnă,	Joe	îi	spusese	că	în	ziua	când	o	luase	
de	la	aeroport,	Ethan	se	întorsese	în	apartamentul	lor	spunând	că	o	
întâlnise	pe	fata	cu	care	avea	să	se	însoare.

—	 L-am	 întrebat	 dacă	 S-a	 consultat	 cu	 Dumnezeu,	 iar	 Ethan	
mi-a	spus	că	Dumnezeu	i-a	pus	ideea	asta	în	cap.

Zâmbind	din	nou,	 la	 fel	 cum	 făcuse	 şi	 atunci	 când	 îi	 spusese	
Joe	 asta,	 Dynah	 ajunse	 la	 colţul	 cu	 strada	 Sixteenth.	 Îşi	 lăsă	
mintea	 să-i	 hoinărească	 pe	 alei	 trandafirii.	 Ethan	 avea	 un	 viitor	
minunat	 înainte.	 Avea	 să	 absolve	 cu	 notă	 maximă	 la	 sfârşitul	
anului.	 Decanul	 Abernathy	 era	 foarte	 impresionat	 de	 munca	 lui	
şi-l	încuraja	pe	Ethan	să	continue	cu	studiile	de	master.	El	aranjase	
deja	totul	pentru	ca	Ethan	să	lucreze	cu	jumătate	de	normă	la	una	
din	bisericile	locale.	Dynah	putea	astfel	să-şi	încheie	şi	ea	studiile.	
Ethan	era	hotărât	ca	ea	să-şi	termine	studiile	la	rândul	ei,	convins	
că	studiile	ei	în	muzică	şi	în	lucrarea	cu	tineretul	aveau	să-i	fie	de	
mare	folos	în	lucrare.

Se	simţea	atât	de	binecuvântată.	Aveau	să	fie	amândoi	înjugaţi	la	
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acelaşi	jug,	lucrând	împreună	pentru	slava	lui	Dumnezeu.	Ce	altceva	
îşi	putea	dori?

O, Doamne, eşti atât de bun cu mine. Voi face orice pentru tine. Tot ce 
sunt, tot ce sper vreodată să fiu, este de la Tine, Tată. Foloseşte-mă după 
voia Ta.

O	maşină	trase	lângă	trotuar	şi	încetini	aproape	în	ritmul	paşilor	
ei.	 Inima	 îi	 sări	 din	 loc	 când	 băgă	 de	 seamă	 că	 era	 aceeaşi	 care	 o	
depăşise	şi	pe	Maple	Street.	Nervii	ei	 se	 încordară	când	geamul	 fu	
lăsat	jos	şi	o	voce	de	bărbat,	fără	chip,	îi	spuse:

—	Vă	duceţi	spre	campus,	domnişoară?
—	Da,	spuse	ea,	înainte	să	se	gândească.
—	Pot	să	vă	duc	eu.
—	Nu,	mulţumesc.
—	 Eu	 acolo	 vreau	 să	 ajung.	 Sunt	 în	 vizită	 la	 fratele	 meu.	 Din	

nefericire,	m-am	rătăcit.	Sunt	pentru	prima	oară	 în	oraş.	Locuieşte	
chiar	lângă	poarta	principală	a	campusului.

Ea	 se	 relaxă	 şi	 se	 apropie	 de	 maşină.	 Se	 aplecă	 uşor	 şi	 arătă	
înainte.

—	Coborâţi	o	milă	spre	Henderson	apoi	viraţi	la	dreapta.	Mergeţi	
tot	înainte,	şi	veţi	da	de	campus.	E	la	o	stradă	după	parcul	oraşului.

Nu	reuşea	să	vadă	faţa	bărbatului.
—	Haide	să	te	duc	până	acolo,	şi	îmi	arăţi	drumul.
Simţi	dintr-odată	o	presimţire	ciudată.
—	Nu,	mulţumesc,	spuse	ea	politicos	şi	făcu	un	pas	în	spate.	Nu	

voia	 să-l	 ofenseze.	Ce	 scuze	putea	 invoca?	 Se	uită	 înspre	 staţia	 de	
autobuz	unde	aştepta	o	femeie	singură	şi	găsi	o	scuză.	Mă	întâlnesc	
cu	o	prietenă.

—	 Nicio	 problemă.	 Mersi	 de	 indicaţii,	 spuse	 bărbatul,	 părând	
parcă	dintr-odată	mult	mai	puţin	 amabil.	Geamul	 fu	 ridicat	 rapid.	
În	timp	ce	maşina	porni	 înainte	pe	Sixteenth,	văzu	că	maşina	avea	
aceleaşi	plăcuţe	cu	număr	de	Massachusetts.	Cele	două	lumini	roşii	
din	spate	continuau	să	o	fixeze	în	timp	ce	maşina	trecu	mai	departe	
de	staţia	de	autobuz.

Înfiorându-se,	continuă	să	meargă.	O	recunoscu	pe	chelneriţa	care	
şedea	pe	bancă.

—	Bună,	Martha.	Ce	mai	faci?
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—	Aşa-şi-aşa.	Mă	omoară	picioarele.	A	încercat	cineva	să	se	dea	
la	tine?

—	Nu	chiar.	Se	rătăcise.
—	Da,	sigur.	Asta-i	varianta	lui.
—	Nu	găsea	campusul.
—	Sper	că	i-ai	spus	unde	să	se	ducă.
—	I-am	dat	indicaţii	cum	să	ajungă	acolo.
—	Sunt	convinsă	că	nu	i-ai	dat	indicaţiile	pe	care	i	le-aş	fi	dat	eu.
Povestiră	de	serviciile	lor	până	când	sosi	autobuzul.	Martha	se	sui	

prima	şi	îşi	ocupă	locul	obişnuit	în	spate,	unde	îşi	putea	citi	în	voie	
romanul	de	dragoste.	Dynah	ocupă	un	loc	în	faţă,	lângă	şofer.

Încă	din	prima	ei	zi	observase	ecusoanele	frumoase	de	pe	reverul	
jachetei	de	uniformă	a	lui	Charles.	Când	îl	întrebase	ce	semnificaţie	
aveau,	 el	 îi	 spuse	 că	 fiecare	 dintre	 ele	 reprezenta	 câte	 cinci	 ani	 în	
care	 condusese	 fără	 accident.	 După	 câteva	 săptămâni	 de	 mers	 cu	
autobuzul	condus	de	el,	Dynah	se	dusese	 la	un	magazin	de	 trofee	
şi	comandase	o	plăcuţă	pentru	el	pe	care	scrisese	„În	onoarea	slujirii	
impecabile	a	oraşului	Middleton,	lui	Charles	Booker	Washington	i	
se	decernează	titlul	de	Şofer	Emerit.“	El	râsese	când	îşi	deschisese	
cadoul,	dar	acum	îl	agăţase	 lângă	plăcuţa	cu	„Fumatul	 interzis“	de	
pe	parbriz.

—	Ce	mai	faci,	Charlie?
El	îi	zâmbi	când	acţionă	butonul	de	închidere	a	uşilor.
—	Acum	destul	de	bine,	că	te-ai	urcat	în	maşina	mea.	Mi-a	lipsit	

zâmbetul	tău	strălucitor	aseară.
—	M-a	luat	Ethan.
—	Conduce	deja	Cadillacul	acela?
Ea	râse.
—	Nu,	domnule.	E	tot	cu	Buickul.	Se	aplecă	înainte	pe	locul	ei	

şi-şi	rezemă	braţele	de	balustrada	metalică.
Charlie	încuviinţă	din	cap.
—	 Când	 o	 să	 fie	 repartizat	 la	 o	 biserică,	 o	 să-şi	 primească	 şi	

Cadillacul.	Nu-i	lăsăm	pe	predicatorii	noştri	să	umble	cu	alte	maşini.	
Îi	tratăm	cum	se	cuvine.

—	Am	băgat	de	seamă.	
Când	se	dusese	la	biserica	lui	Charlie,	văzuse	noul	Cadillac	maro	




