,,WYŚCIG Z WIATREM’’
,,WYŚCIG Z WIATREM’’ jest to druga część trylogii napisanej przez
LAUREN ST JOHN.
Książka opowiada o nastoletniej CASEY BLUE oraz jej koniu SZTORMIE;
zostali oni zakwalifikowani do prestiżowych zawodów jeździeckich. Było to
spełnienie dziecięcych marzeń dziewczyny, właśnie w tym momencie otwiera się
wielka szansa przed Casey i Sztormem. Po całym dniu emocji przyszedł czas na
wieczorne gratulacje oraz świętowanie. Z powodu zmęczenia, główna bohaterka
postanowiła położyć się, lecz jej noc nie była długa…

Niedługo później ktoś zapukał do drzwi, okazało się, że to policja przyszła
po jej ojca ROLANDA BLUE, gdyż został niewinne oskarżony o popełnienie
zbrodni. Dziewczyna zostaje ofiarą szantażu, jest zmuszona wygrać konkurs
w zawodach trzydniowych Kentucky Three-Day Event w Stanach Zjednoczonych.
Napotyka na swej drodze wiele problemów. Więź, która łączyła głównych
bohaterów już nie była taka silna jak przed aresztowaniem ojca Casey.
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myślała jeszcze o szantażyście. Pani Smith, która była jej

nauczycielką, a także najlepszą przyjaciółką, radziła jej, żeby całe złe emocje
zepchnęła na dalszy plan i była pełna radości. Dziewczynie było trudno
o wszystkim zapomnieć, lecz dla wierzchowca zrobiłaby wszystko, pragnęła, by
ich relacje na nowo się odbudowały. Gdy zostały już dwa tygodnie do zawodów,
pani Smith rozpoczęła przygotowania. Postanowiła zacząć od początku.

Kiedy przyszedł właśnie ten wyjątkowy dzień dla Casey i Sztorma, rano do
jej pokoju zadzwonił telefon z informacją, że nie mogą wygrać pod żadnym
pozorem, ponieważ to jedyny dowód, który może uwolnić ojca dziewczyny z
aresztu. Głównej bohaterce różne myśli chodziły po głowie, lecz postanowiła dać
z siebie wszystko. W całej sprawie pomaga im detektyw McLeoda.

***
Czy bohaterka wygra zawody?
Czy ojciec Casey został słusznie oskarżony?
***

„SZTORM” jest to książka lekka, idealna dla miłośników koni oraz
zwierząt. Cała historia jest godna polecenia. Powieść szybko się czyta, można
wyobrazić sobie najlepsze momenty Casey oraz Sztorma. Polecam wszystkim
pierwszą część ,,BEZCENNY” oraz trzecią część ,,ŻYWY OGIEŃ”.
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