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CZĘŚĆ DRUGA

prolog

Kiedy dziś myślę o samym początku Wyboru, o pierwszych dniach
spędzonych w pałacu, nie mogę uwierzyć w swoją nieprawdopodobną naiwność. I jednocześnie ogarnia mnie współczucie dla
ograniczonej i niedoświadczonej dziewczyny, którą wtedy byłam.
Jak i skąd mogłam wiedzieć, w co się właściwie pakuję?
W głowie miałam jedynie Wybór — a mimo to lekceważyłam
swój udział w nim. Chciałam jak najszybciej wrócić do naszego
miasteczka i zamieszkać z siostrą i jej mężem.
Mimo to wciąż nie mam pewności, czy będąc wówczas świadoma tego, co wiem dzisiaj, zachowałabym się inaczej. Być może.
Ale nie mogę wykluczyć, że tym bardziej rzuciłabym wyzwanie
przeznaczeniu.
Po starciu z Alissą, która w czasie treningu postawy celowo
podłożyła mi nogę, przez co upadłam, uszkodziłam sobie nadgarstek i zbłaźniłam się przed wszystkimi, znalazłam się na bardzo
grząskim gruncie. Choć oczywiście wówczas nie zdawałam sobie
z tego sprawy.
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Chyba głównie dlatego, że w moim życiu pojawiło się jeszcze
coś, co nieubłaganie pochłaniało coraz więcej uwagi, a przed czym
nie mogłam się obronić: przerażająco piękne i przerażająco straszne uczucie pierwszego zakochania. Nigdy jeszcze nie byłam siebie
tak niepewna i zrezygnowana, jak właśnie wtedy.
Kiedy poznałam czterech młodzieńców, dotarło do mnie, że
przez sposoby wychowawcze ciotki Danielle wzrastałam w oderwaniu od rzeczywistości i zupełnie nie znam otaczającego mnie
świata. Ironia losu, biorąc pod uwagę, że wszyscy w Królestwie
Viterry mieszkaliśmy przecież pod szklanym kloszem.
Nie miałam zielonego pojęcia o chłopakach, więc nic dziwnego,
że zachowywałam się jak wariatka. Kiedy dziś o tym myślę, chce
mi się wrzeszczeć i jednocześnie płakać ze śmiechu. Byłam wtedy
strasznie nerwowa i zdezorientowana. Nie miałam jeszcze pojęcia,
że to dopiero początek całego orkanu uczuć.
Całe szczęście, że miałam przy sobie Claire. Pozostałe kandydatki nie pałały do mnie sympatią.
Był jeszcze tajemniczy strażnik, którego spotkałam w ciemności. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, dzięki jego obecności czułam
się bezpieczna i chroniona.
Gdybym tylko miała wówczas pojęcie, jak bardzo będę potrzebować ochrony!
Ale nie uprzedzajmy faktów. Wracam teraz do wieczoru, kiedy
ogłoszono pierwszą konkurencję Wyboru.

