Eagle Elite
Elita
„To jak na razie najlepsza książka tej autorki”.
– Book-Whisperer.blogspot.com

„Dobrze się zapowiada, więc na razie 4 gwiazdki!
To bardzo świeża, szalona i zabawna książka, po prostu inna.
Nie mogę się doczekać, by przeczytać następną część
pod tytułem Elect… Sądząc po pierwszej części,
kolejne będą fantastyczne”.
– NewAdultAddiction.com

Elect
„Sekrety, poświęcenia, krew, strach, oddanie…
Ta książka ma wszystko, co kocham! Rachel Van Dyken
to wspaniała autorka!”
– GirlBookLove.com

„Ta książka zabierze cię na przejażdżkę emocjonalnym
rollercoasterem. Opowiada o jednej z najlepszych
historii miłosnych. Nixon oczywiście trafił na moją listę
książkowych chłopaków”.
– SoManyReads.com

The Bet
The Bet
„Już dawno nie śmiałam się tak bardzo przy książce.
The Bet to ciepła, czasami komiczna historia.
Tak naprawdę przeczytałam ją dwukrotnie”.
– RecommendedRomance.com

The Wager
„Rachel Van Dyken szybko stała się jedną
z moich ulubionych autorek i nie mogę się doczekać,
by zobaczyć, co szykuje dla nas w przyszłości.
The Wager to książka, którą muszą poznać wszyscy ci,
którzy kochają historie miłosne z humorem.
Po przeczytaniu tej pozycji jeszcze długo będziecie
pod wrażeniem, a uśmiech nie zejdzie Wam z twarzy”.
– LiteratiBookReviews.com
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Prolog

Nie wiem, kto mi powiedział, że życie jest proste, ale wiem,
że kłamał. Życie jest trudne. Jest do kitu. A najśmieszniejsze
jest to, że nikt nie ma na tyle odwagi, by to przyznać. Każdy,
dosłownie każdy, ma jakiś sekret. Każdy ma historię, którą należy opowiedzieć. Cierpienie jest wszędzie; jako ludzie praktycznie toniemy w jego esencji, a jednak wszyscy udajemy, że
nie istnieje. Wierzymy, że wszystko jest w porządku, chociaż
tak naprawdę wszystko w nas krzyczy w gniewie. Nasza dusza błaga nas, żebyśmy chociaż raz byli w życiu szczerzy. Błaga
nas, żebyśmy zwierzyli się chociaż jednej osobie. Zmusza nas,
żebyśmy obnażyli się przed nią, a gdy tylko to robimy, wszystko staje się lepsze.
Przez chwilę życie nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje. Jest łatwe. A potem gilotyna opada.
Kiedy poznałam Nixona, nie miałam jeszcze pojęcia, co
szykuje dla mnie los. Nawet w najśmielszych marzeniach sobie tego nie wyobrażałam.
– Wszystko… – Przełknął głośno ślinę i na chwilę odwrócił wzrok, a potem ujął moją dłoń i ją pocałował. – Wszystko się zmieni.
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Rozdzial 1

– Czuję twój oddech na karku, Trace. – Dziadek ścisnął kierownicę i uśmiechnął się do mnie słabo, a potem poklepał
mnie po dłoni.
Tak, poklepał mnie po dłoni.
Jakby to miało mnie uspokoić.
Zamknęłam oczy i odetchnęłam głęboko kilka razy, próbując się skoncentrować na ekscytacji, a nie strachu. Nie chciałam się bać, tylko dlatego że ta sytuacja była dla mnie nowa.
Jasne, do wczoraj nigdy nie leciałam samolotem, ale przecież ja wcale nie panikowałam… A w każdym razie jeszcze nie.
Tęskniłam za moimi psami i za wszystkim, co znajdowało
się na naszym ranczu w Wyoming. Kiedy moja schorowana
babcia zasugerowała, bym wzięła udział w konkursie, zgodziłam się, żeby ją uszczęśliwić – zrobiłabym wszystko, by chociaż przez chwilę nie skupiała się na swojej chorobie. Poza
tym każdy marzy o studiach w Eagle Elite, jednak szanse na
to, że się tam dostaniesz, są niemal równe zeru – jakaś firma
przeprowadziła badanie i przedstawiła wniosek, że szansa na
to jest tylko odrobinę większa niż na to, że twoje ciało zmieni
się w ciało wieloryba.
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Chyba wychodzi więc na to, że jestem wielkim, ogromnym,
grubym wielorybem, bo się dostałam. Jestem całkiem pewna,
że ta firma przeprowadziła to badanie w ramach żartu, ale co
z tego. Spośród miliona aplikujących wyciągnięto mój numer,
moje imię. Więc strach… tak, w tej chwili nie był opcją. Studiowanie na pierwszym roku w Eagle Elite oznaczało, że będę
ustawiona do końca życia. Będę miała szansę na karierę, a także
wszelkie środki, by osiągnąć sukces. Dostałam szansę, o której
inni mogą tylko pomarzyć.
Niestety, w tym świecie liczy się to, kogo znasz, a mój dziadek, chociaż to cudowny człowiek, zna się tylko na tym, jak
prowadzić ranczo i być dobrym dziadkiem. Więc zrobię to.
Zrobię to dla siebie i dla niego.
– Czy to już? – Dziadek wskazał na coś, przerywając moją
wewnętrzną przemowę motywacyjną. Opuściłam szybę i wyjrzałam na zewnątrz.
– Eee… Na bramie jest napisane E.E. – wymamrotałam,
wiedząc doskonale, że patrzę na żelazną bramę, z której byłoby dumne każde więzienie.
Mężczyzna wyszedł z małej budki znajdującej się niedaleko
wejścia i pomachał do nas. Kiedy się pochylił przy samochodzie, zobaczyłam broń ukrytą pod jego kurtką. Po co mu broń?
– Nazwisko – zażądał.
Dziadek się uśmiechnął. Oczywiście. Pokręciłam głową, gdy
przygotował się, by wygłosić przed ochroniarzem przemowę,
tę samą, którą przedstawiał od kilku miesięcy wszystkim naszym sąsiadom.
– Widzi pan, moja wnuczka, Trace – wskazał na mnie, a ja
zagryzłam wargę, by się nie uśmiechnąć – dostała się do tej eli8

tarnej szkoły, bo wygrała coroczną loterię Elite! Da pan wiarę?
Właśnie ją przywiozłem. – Jak to możliwe, że dziadek zawsze
był taki opanowany? Może dlatego, że też zawsze miał przy
sobie broń. On i babcia byli najfajniejszymi dziadkami, nie
mogłabym prosić o lepszych.
Przełknęłam palące mnie w gardle łzy. Babcia i dziadek powinni mi tu towarzyszyć razem, ale ona zmarła na raka jakieś pół roku
temu, tydzień przed tym, kiedy dowiedziałam się o wygranej.
Dziadkowie byli całym moim światem. Wychowali mnie.
I to wcale nie jest takie złe, a przynajmniej wtedy, gdy ma się takich dziadków jak ja. Dziadek nauczył mnie, jak jeździć konno
i doić krowy, a babcia piekła najlepszą szarlotkę w stanie. Wygrywała nagrodę za to ciasto na każdym stanowym kiermaszu.
Moi rodzice zginęli w wypadku samochodowym, gdy byłam bardzo mała. Nie pamiętam wiele poza tym, że tej nocy,
gdy zmarli, poznałam również swoich dziadków. Miałam wtedy
sześć lat. Dziadek był ubrany w garnitur. Przyklęknął przede
mną i powiedział coś po włosku, a potem on i babcia zabrali mnie do swojego czarnego mercedesa. Dla mnie zmienili
całe swoje życie – mówili, że mała dziewczynka nie powinna
mieszkać w wielkim mieście. Chicago nie wydawało mi się
takie złe, przynajmniej tak wynika z moich wspomnień, których było niewiele.
Uśmiechnęłam się do dziadka przez łzy, a on wyciągnął
rękę i złapał moją dłoń w swoją – dużą i zniszczoną. Poświęcił dla mnie wszystko, a ja zamierzałam pójść do tej szkoły dla
niego. I dla babci. Może to brzmi głupio, ale jako jedynaczka
czułam tę przemożną potrzebę, by zadbać o niego teraz, gdy
babci już nie było, i mogłam to zrobić tylko przez znalezienie
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dobrej pracy, dzięki której będzie ze mnie dumny. Nie wiedziałam, czy utrzyma się dzięki emeryturze, czy w inny sposób, ale
chciałam o niego zadbać tak, jak on zadbał o mnie. Był moją
opoką i teraz ja musiałam nią być dla niego.
Dziadek puścił do mnie oko i uścisnął moją dłoń. Był również bardzo spostrzegawczy. Wiedział, że myślałam o babci, bo
pokiwał głową i wskazał na moje serce, potem na swoje, jakby
chciał powiedzieć: „Nosisz ją w swoim sercu. A ja w swoim”.
Wszystko będzie dobrze.
– Nie jesteś stąd, prawda? – Mężczyzna przerwał nam, kierując pytanie do mnie.
– Nie, proszę pana.
Zaśmiał się.
– Proszę pana? Hmm… Podoba mi się, jak to brzmi. No
dobra, masz pozwolenie. Jedźcie prosto przez dwa kilometry
i czterysta metrów. Parking znajduje się po prawej stronie,
a akademiki są naprzeciwko niego. Może ją tam pan wysadzić.
Klepnął w dach samochodu, a brama otworzyła się przed
nami.
Serce podeszło mi do gardła. Mijaliśmy duże drzewa rosnące wzdłuż drogi, gdy jechaliśmy wypożyczonym samochodem
w stronę akademików.
Nic mnie nie przygotowało na to, co zobaczyłam. Budynki były ogromne. Wszystko zostało zbudowane ze starego kamienia i cegły. Oczywiście, widziałam zdjęcia, ale zupełnie nie
oddawały rzeczywistego stanu. Akademiki wyglądały jak luksusowe hotele.
Kolejny ochroniarz podszedł do samochodu i nakazał
dziadkowi zgasić silnik. Otworzyłam usta ze zdziwienia i od10

chyliłam głowę, by przyjrzeć się jedenastopiętrowemu budynkowi.
– Przyjechała nowa. – Usłyszałam głos za sobą. Odwróciłam się i szczęka znowu mi opadła.
– Taka czysta i niewinna. Jak mała owieczka, prawda,
Chase? – Chłopak przekrzywił głowę. Ciemne włosy opadały
mu na czoło. Miał kolczyk w wardze, a ubrany był w podarte
dżinsy i obcisłą koszulkę.
Cofnęłam się jak mała owieczka – a tak naprawdę wieloryb, którym byłam.
Mój dziadek podszedł do mnie, jak zawsze był opiekuńczy,
i sięgnął do kurtki, pewnie po broń, którą zawsze tam nosił.
Byłam pewna, że tylko chciał nastraszyć tych chłopaków.
– Komitet powitalny? Co za miłe miejsce.
Wszyscy wiedzieli, że chłopcy stojący przed nami nie przyszli nas przywitać i na pewno nie byli częścią komitetu powitalnego, ale dziadek chciał tylko coś im wytknąć, pokazać, że
mnie chroni. Stanęłam za nim i przełknęłam ślinę, chociaż
gardło miałam suche.
– Jakiś problem? – zapytał dziadek, podwijając rękawy. Wow.
Czy mój siedemdziesięciodwuletni dziadek zamierzał się bić?
Chłopak z przebitą wargą zrobił krok w przód i zmrużył
oczy, przyglądając się dziadkowi.
– Czy my się znamy?
Dziadek się zaśmiał.
– A znasz jakiegoś farmera z Wyoming?
Chłopak podrapał się po głowie, przez co jego koszulka
podciągnęła się i odsłoniła cudowne mięśnie brzucha i opaloną
skórę. Przełknęłam ślinę i złapałam dziadka za ramię.
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