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Rozdziaï pierwszy

B

ardzo niewiele osób zrozumiaïo jego decyzjÚ o odejĂciu z Metropolitan Police i podjÚciu pracy w Avon and Somerset Constabulary, ale Nick Dixon ani przez chwilÚ nie ĝaïowaï tego, ĝe postanowiï siÚ tu przenieĂÊ. SpacerujÈc wczesnÈ jesieniÈ wzdïuĝ podstawy
klifów na cyplu Brean Down w piÚkny, sïoneczny poranek, szczególnie wyraěnie dostrzegaï trafnoĂÊ dokonanego wyboru. Wokóï nie
byïo ĝywej duszy, trwaï odpïyw, a mokry piasek bïyszczaï w promieniach sïoñca znajdujÈcego siÚ nisko nad liniÈ horyzontu.
Robienie kariery i zaspokajanie wïasnych ambicji nigdy nie byïo
dla niego szczególnie waĝne, natomiast zawsze miaï zamiar wróciÊ
w rodzinne strony przy pierwszej nadarzajÈcej siÚ okazji. Awans na
wyĝsze stanowisko w policji oznaczaï zarzÈdzanie innymi, a to byïa
kolejna rzecz, do której go nie ciÈgnÚïo. Dla niego liczyïo siÚ w tym
zawodzie jedno: wykrywanie przestÚpstw. Musiaï przyznaÊ, ĝe komfort pracy w Met byï lepszy niĝ tutaj, ale to teĝ nigdy nie byïo dla
niego czynnikiem motywujÈcym. To byïa po prostu profesja, dziÚki
której zajmowaï siÚ tym, co sprawiaïo mu przyjemnoĂÊ. Teraz mógï
na dodatek podejmowaÊ te dziaïania w miejscu, które kochaï. Bez
wÈtpienia byïa to wïaĂciwa decyzja.
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Jego dziewczyna nijak nie byïa w stanie tego zrozumieÊ i na krótko
przed tym, jak staïa siÚ jego byïÈ dziewczynÈ, daïa mu bardzo jasno
do zrozumienia, ĝe nie ma zamiaru utknÈÊ w jakiejĂ dziurze zabitej dechami.
Jego rodzice teĝ nie potrafili siÚ pogodziÊ z decyzjÈ, którÈ podjÈï.
Zawsze zakïadali, ĝe obejmie przynajmniej stanowisko szefa Metropolitan Police i otrzyma tytuï szlachecki; nie przepuszczali teĝ ĝadnej
okazji, by przypomnieÊ mu, jak kosztowna byïa jego edukacja i jak
wiele wyrzeczeñ siÚ z niÈ wiÈzaïo. Bardzo jasno dawali mu do zrozumienia, ĝe wybór, którego dokonaï, byï dla nich ogromnym rozczarowaniem.
Dixon ukoñczyï studia prawnicze i uzyskaï moĝliwoĂÊ wykonywania zawodu radcy prawnego. Dopiero wtedy postanowiï, ĝe zacznie
pracowaÊ w policji. DziÚki swojemu wyksztaïceniu bïyskawicznie
awansowaï do rangi inspektora, co wywoïywaïo jawnÈ zawiĂÊ jego
wspóïpracowników. Ku irytacji swoich przeïoĝonych nalegaï póěniej,
by przeniesiono go do wydziaïu kryminalnego. Przepracowaï piÚÊ lat
w Wimbledonie, zanim pojawiïa siÚ okazja, by przenieĂÊ siÚ do Avon
and Somerset Constabulary.
Gdy siÚ nad tym zastanawiaï, nie byï pewien, czy jego nowi koledzy wiedzÈ, dlaczego przeszedï tu z Met. KrÈĝyïy rozmaite plotki
podajÈce róĝne uzasadnienia czegoĂ, co byïo powszechnie uznawane
za koniecznoĂÊ dyskretnego przeniesienia go w nowe miejsce. Dixon
stwierdziï, ĝe nikt nie bÚdzie chciaï uwierzyÊ w tak prozaiczne wytïumaczenie jak chÚÊ zmiany otoczenia, wiÚc zrezygnowaï z prób wyjaĂniania kierujÈcych nim motywów.
Sama przeprowadzka odbyïa siÚ w sporym poĂpiechu. Przeniósï
siÚ z umeblowanego mieszkania w Wimbledonie do nieumeblowanego domku w Brent Knoll. I jedno, i drugie lokum byïo wynajmowane, a po dwóch miesiÈcach od przeprowadzki wyposaĝenie domostwa
Dixona ograniczaïo siÚ do ïóĝka i telewizora. Przy okazji stwierdziï
równieĝ, ĝe bÚdzie potrzebowaï samochodu. Uwaĝaï, ĝe w przypadku
osób mieszkajÈcych w obrÚbie pierĂcienia wyznaczanego przez trasÚ
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M25 wïasne auto jest zbÚdnym wydatkiem, szczególnie jeĂli wziÈÊ
pod uwagÚ dostÚp do tak dobrze funkcjonujÈcej komunikacji publicznej. Na wiejskich obszarach Somersetu sprawa przedstawiaïa siÚ
juĝ zdecydowanie inaczej. Dixon zdecydowaï siÚ na pamiÚtajÈcego
lepsze czasy niebieskiego land rovera defendera w dïugiej wersji.
Zainwestowaï takĝe w opublikowanÈ nakïadem wydawnictwa Haynes
ksiÈĝkÚ na temat samodzielnego wykonywania napraw w tego typu
samochodach i miaï zamiar wïasnorÚcznie reperowaÊ wszystko, co
mogïoby szwankowaÊ.
Najnowszym nabytkiem Dixona — o ile „nabytek” to w tym kontekĂcie wïaĂciwe sïowo — byï oĂmiomiesiÚczny, biaïy staffordshire
bull terrier, na którego policjant zaczÈï woïaÊ „Monty”. Psiak zostaï
porzucony przez poprzedniego wïaĂciciela i trafiï do schroniska,
ale pomimo tych przejĂÊ byï niezwykle radosny. Dixon byï pewien,
ĝe aĝ do teraz Monty nie miaï okazji pobiegaÊ spuszczony ze smyczy;
najwyraěniej nadrabiaï wiÚc zalegïoĂci. Uczyï siÚ równieĝ goniÊ za
piïkÈ tenisowÈ — przynoszenie jej z powrotem byïo ewidentnie
melodiÈ przyszïoĂci.
Dixon doszedï aĝ do Boulder Cove i usiadï na skale, by podziwiaÊ
widok. PatrzÈc w górÚ, zauwaĝyï Ălady magnezji na skale. Najwyraěniej to miejsce wciÈĝ byïo popularne wĂród lokalnych wspinaczy.
Dixon wiedziaï, ĝe zbliĝa siÚ przypïyw; zdawaï sobie równieĝ sprawÚ z tego, iĝ woda przybiera na tych pïaskich terenach w tempie
dorównujÈcym szybkiemu marszowi czïowieka. To nie byïo miejsce
dla nieostroĝnych. Zïapaï Monty’ego pod pachÚ i zaczÈï siÚ piÈÊ do
góry stromÈ ĂcieĝkÈ na lewo od Cove. Gdy dotarï na szczyt, opanowaï
chÚÊ postawienia Monty’ego na ziemi, przypominajÈc sobie, jak wiele
lat wczeĂniej znalazï u podnóĝa klifów martwego staffika. Zadzwoniï wtedy do wïaĂcicieli i przekazaï im smutne wieĂci dotyczÈce losów
ich psiaka, który uganiaï siÚ tamtego dnia za królikami. Od owego
dnia upïynÚïo sporo czasu, a on miaï juĝ okazjÚ przekazywaÊ wielu
osobom gorsze wieĂci.
???
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Staï w pobliĝu starych instalacji wojskowych niedaleko Fort, gdy
usïyszaï dzwonek swojego telefonu.
— Dixon.
— Mówi Harding. Przepraszam, ĝe zakïócam panu niedzielÚ.
— Nie ma sprawy, Dave. Co siÚ dzieje?
— Kilka razy dzwoniï do nas John Fayter i dopytywaï o pana.
— O co mu chodziïo?
— Jego syn zginÈï w wypadku wspinaczkowym w wÈwozie Cheddar. Tragedia rozegraïa siÚ w piÈtek wieczorem.
Dixon poczuï siÚ tak, jakby ktoĂ wymierzyï mu potÚĝny cios
w doïek.
— Jake?
— Tak. Znaï go pan?
— Owszem.
— John Fayter chciaï siÚ z panem spotkaÊ. Twierdziï, ĝe to pilne.
Mieszka w…
— …w Burnham-on-Sea. Znam adres. Zadzwoñ do niego i powiedz, ĝe juĝ jadÚ, dobrze?
???

Dixon potrzebowaï dwudziestu minut, by dotrzeÊ z powrotem do
samochodu. CoĂ, co miaïo byÊ przyjemnym spacerem w sïoñcu,
zmieniïo siÚ w ponurÈ podróĝ do krainy wspomnieñ. Spotkaï Jake’a
Faytera wkrótce po ukoñczeniu szkoïy. Dixon wróciï w rodzinne
strony z jasnÈ wizjÈ: chciaï zaczÈÊ siÚ wspinaÊ. Znalazï pracÚ na
polu golfowym w Burnham-on-Sea i to wïaĂnie za zarobione tam
pieniÈdze kupiï pierwszÈ parÚ butów wspinaczkowych, uprzÈĝ, linÚ,
trochÚ szpeju i woreczek na magnezjÚ. Potem ruszyï na rowerze do
Brean Down, by zaczÈÊ swojÈ przygodÚ ze wspinaniem. To, ĝe
w ogóle wróciï tamtego wieczoru do domu, byïo zasïugÈ Jake’a.
Jake od razu dostrzegï, ĝe Dixon nie ma tak naprawdÚ pojÚcia,
na co siÚ porywa, po czym zaproponowaï mu wspólnÈ wspinaczkÚ
na drodze Pandora’s Box — bardzo zachÚcajÈcej rysie znajdujÈcej
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siÚ na prawym koñcu Ocean Wall i wycenionej na VS 4c. Dla nowicjusza byïo to ambitne wyzwanie, ale pomimo braku doĂwiadczenia sprawnie pokonaï tÚ drogÚ. To byï poczÈtek ich partnerstwa
wspinaczkowego, które trwaïo niemal do momentu, kiedy Dixon
wyjechaï do Londynu, by wstÈpiÊ w szeregi Met.
Dixon szybko zrozumiaï, ĝe wspinaczy moĝna podzieliÊ na dwie
kategorie: jedni przesuwali swoje granice, a drudzy przesuwali granice. Szybko pogodziï siÚ z tym, ĝe bÚdzie siÚ musiaï zadowoliÊ pokonywaniem wïasnych granic, ale od samego poczÈtku byïo wyraěnie
widaÊ, iĝ Jake ma zamiar walczyÊ z prawdziwymi granicami. Niemal
co weekend organizowali wypady wspinaczkowe, obierajÈc za cel
WaliÚ, Peak District i Lakes, a Dixon spÚdzaï wiÚkszoĂÊ czasu na asekurowaniu Jake’a. ByÊ moĝe zdoïaïby mu dorównaÊ pod wzglÚdem
umiejÚtnoĂci technicznych, ale nigdy nie byï w stanie osiÈgnÈÊ poziomu prezentowanego przez Jake’a podczas prowadzenia. GotowoĂÊ do wyjĂcia daleko nad przelot i zaakceptowania konsekwencji
byïa czymĂ, co zawsze sprawiaïo Dixonowi problemy.
Przygoda ze wspinaniem skoñczyïa siÚ dla niego pewnego popoïudnia w Stanage. To byïa jedna z rzadkich okazji, kiedy to on miaï
prowadziÊ. Czekaï wraz z Jakiem, aĝ inny zespóï zwolni upatrzonÈ
przez nich drogÚ, która nosiïa nazwÚ Left Unconquerable i byïa lokalnym klasykiem wycenianym na E1 5b. Gdy Dixon wspominaï tÚ
sytuacjÚ, odnosiï wraĝenie, ĝe wszystko rozegraïo siÚ bardzo powoli,
ale najbardziej wryï mu siÚ w pamiÚÊ odgïos towarzyszÈcy caïemu
zajĂciu. Pojedynczy przelot zaïoĝony w poziomej rysie. Nigdy tak naprawdÚ tego nie zrozumiaï. Wspinacz siÚ poĂlizgnÈï, wyrwaï przelot i wylÈdowaï pïasko na plecach tuĝ obok Dixona. Rozlegï siÚ gïoĂny trzask. Po niecaïych trzydziestu minutach na miejscu pojawiï
siÚ helikopter pogotowia ratunkowego.
Trzy dni póěniej Dixon wyjechaï do Londynu i juĝ nigdy nie
wróciï do wspinania. Przez pewien czas utrzymywaï kontakt z Jakiem,
a gdy wracaï w rodzinne strony, obaj chodzili razem na curry, ale
w którymĂ momencie i to siÚ skoñczyïo. Jake prowadziï blog, dziÚki
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czemu Dixon mógï byÊ na bieĝÈco z kolejnymi drogami pokonywanymi przez dawnego partnera wspinaczkowego. Zapisaï siÚ na listÚ
mailingowÈ, wiÚc otrzymywaï powiadomienia o nowych postach na
blogu, ale od pewnego czasu nie pojawiaïy siÚ tam ĝadne nowe informacje. Dixon byï zatem przekonany, ĝe Jake pracowaï nad czymĂ
naprawdÚ wyjÈtkowym. CzÚsto dyskutowali na temat prostowania
drogi Crow — policjant zastanawiaï siÚ, czy to wïaĂnie na tym skupiaï siÚ ostatnio Jake. KolejnÈ kwestiÈ, którÈ czÚsto poruszali podczas wspólnych rozmów, byïo umieranie.
???

Zanim Dixon zdecydowaï siÚ wreszcie zadzwoniÊ do drzwi, bardzo
dïugo staï na progu niewielkiego, parterowego domku, który miaï
okna po obu stronach gïównego wejĂcia i mieĂciï siÚ przy Braithwaite
Place. WyglÈdaïo na to, ĝe na przestrzeni lat bardzo niewiele siÚ tu
zmieniïo. Róĝe po obu stronach Ăcieĝki w ogródku nadal prezentowaïy siÚ nieskazitelnie, chociaĝ oknom przydaïoby siÚ chyba malowanie. Dixon zwróciï teĝ uwagÚ na to, ĝe na podjeědzie stojÈ dwa
samochody — honda civic i subaru impreza. Policjant obstawiaï,
ĝe drugi z tych pojazdów naleĝaï do Jake’a, który zawsze lubiï szybkie samochody.
John Fayter byï niskim mÚĝczyznÈ z rzednÈcÈ, szpakowatÈ fryzurÈ oraz siwym wÈsem. Powitaï Dixona pewnym uĂciskiem dïoni
i tak ciepïym uĂmiechem, jaki byï w stanie przywoïaÊ w tych okolicznoĂciach.
— Witaj, Nick. DziÚkujÚ, ĝe przyjechaïeĂ.
— Dzieñ dobry, panie Fayter.
— ProszÚ, mów mi John. SÈdzÚ, ĝe znamy siÚ wystarczajÈco dïugo.
— W porzÈdku. Co u ciebie sïychaÊ, o ile nie jest to idiotyczne
pytanie?
Mina Johna Faytera powiedziaïa Dixonowi jedno: to byïo idiotyczne pytanie.
— JakoĂ siÚ trzymam. PamiÚtasz Maureen?
14
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Maureen Fayter pojawiïa siÚ w holu. Natychmiast mocno objÚïa
goĂcia i zalaïa siÚ ïzami. Dixon czuï, jak szloch wstrzÈsa caïym jej
ciaïem. Kobieta próbowaïa coĂ powiedzieÊ, ale nie byïa w stanie
wydusiÊ z siebie choÊby sïowa. Dixon odwzajemniï jej uĂcisk, po czym
spojrzaï na Johna Faytera, który tylko wzruszyï ramionami. Dixon
przypomniaï sobie, ĝe sïuĝba w Royal Marines wyrabia w czïowieku
umiejÚtnoĂÊ ukrywania uczuÊ, tak wiÚc jego wizyta byïa przypuszczalnie dla Maureen Fayter pierwszÈ okazjÈ, by okazaÊ ĝal.
— Co powiesz na filiĝankÚ herbaty? — spytaï John. Ruszyï w kierunku kuchni, ale Maureen odpÚdziïa go gestem rÚki i udaïa siÚ na
tyïy domu. Dixon nadal sïyszaï jej szlochanie, gdy przeszedï z Johnem
Fayterem do salonu.
— Dobrze ciÚ znów widzieÊ, John. ¿aïujÚ tylko, ĝe spotykamy
siÚ w takich okolicznoĂciach.
— Zawsze obawialiĂmy siÚ czegoĂ takiego, chociaĝ nigdy nie sÈdziliĂmy, ĝe to naprawdÚ siÚ wydarzy. Nie wiem, czy te sïowa majÈ
w ogóle jakikolwiek sens.
— SÈ caïkiem rozsÈdne.
Dixon pomyĂlaï, ĝe John Fayter wybuchnie zaraz pïaczem. Jego
oczy zrobiïy siÚ wilgotne, a gdy przemówiï, widaÊ byïo, ĝe drĝy mu
broda.
— WyglÈda na to, ĝe bÚdÈ musieli przeprowadziÊ identyfikacjÚ
na podstawie DNA. Spadï z ponad stu dwudziestu metrów, wiÚc
niewiele z niego zostaïo… Nie wspominaïem o tym Maureen… —
Jego gïos robiï siÚ stopniowo coraz cichszy.
Dixon przejÈï inicjatywÚ.
— Czy zawiadomiono koronera?
— Tak. Rozmawiaïem z nim, a posterunkowy Cole z Wells dzwoniï, by powiedzieÊ, ĝe przydzielono go do tego dochodzenia. To on
wspomniaï o koniecznoĂci przeprowadzenia identyfikacji zwïok.
— Czy to subaru, które stoi na zewnÈtrz, naleĝaïo do Jake’a?
— Tak, to jego wóz. Nie wiedziaïem, co jeszcze moĝna byïoby
z nim zrobiÊ, wiÚc kazaïem go tutaj przyholowaÊ. Przynajmniej nie
15
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stoi na drodze. Samochód nie ma opïaconego podatku drogowego.
Jake potrafiï siÚ czasem zachowywaÊ jak skoñczony idiota.
— Czy wiadomo juĝ, co siÚ wydarzyïo?
— Niezupeïnie. Spadï z okolic szczytu High Rock, wiÚc musiaï
pracowaÊ nad prostowaniem Crow. Ten projekt byï jego oczkiem
w gïowie. Posterunkowy Cole mówiï, ĝe pod skaïÈ byli Ăwiadkowie.
TuryĂci. Robili zdjÚcia tuĝ przed tym, jak spadï. Byï oczywiĂcie sam.
— A wiÚc musiaï zjechaÊ z wierzchoïka i wspinaï siÚ z Shuntem?
— Dokïadnie. Policja zabezpieczyïa jego sprzÚt wspinaczkowy,
na którym nie widaÊ ĝadnych uszkodzeñ. Posterunkowy Cole wychodzi z zaïoĝenia, ĝe liny siÚ rozwiÈzaïy.
Maureen pojawiïa siÚ z herbatÈ na tacy. Przyniosïa filiĝanki,
spodeczki i ciasto.
— Nie musiaïaĂ siÚ tak kïopotaÊ z mojego powodu, Maureen.
— To ĝaden problem, naprawdÚ. — Nalaïa herbaty. — John juĝ
ci powiedziaï, ĝe oni uwaĝajÈ, iĝ to byï wypadek?
— Powiedziaïem, ĝe zdaniem posterunkowego Cole’a liny Jake’a
siÚ rozwiÈzaïy. Na litoĂÊ boskÈ, Nick, ile razy sïyszaïeĂ o tego rodzaju zdarzeniach?
Dixon odparï po chwili namysïu:
— To nie jest bïÈd, który wspinacz moĝe popeïniÊ dwa razy.
— RzeczywiĂcie. Nie jest to teĝ bïÈd, który popeïniïby… który
mógïby popeïniÊ Jake. — John spojrzaï na Maureen, która udawaïa, ĝe nie zwróciïa uwagi na te sïowa.
— Zawsze ïÈczyliĂmy liny za pomocÈ wÚzïa pïaskiego z póïsztykiem po kaĝdej stronie. Im bardziej obciÈĝasz taki ukïad, tym mocniej
siÚ zaciska. Jeĝeli zjechaï z High Rock, nie ma mowy o tym, by ten
wÚzeï mógï siÚ rozwiÈzaÊ.
— Dokïadnie — powiedziaï John. — Posïuchaj, to oczywiste, ĝe
nie wiemy, co siÚ wydarzyïo, ale nie chcemy, ĝeby bez stosownego
dochodzenia uznano to za wypadek. Sprawie powinien siÚ przyjrzeÊ
ktoĂ, kto zna specyfikÚ wspinania; byïoby dobrze, gdyby byïa to równoczeĂnie osoba, która znaïa Jake’a.
16
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— Prosimy tylko o to, ĝebyĂ obserwowaï dochodzenie — dodaïa
Maureen. — Zadbaj o to, by niczego nie pominiÚto. ProszÚ. JesteĂ
to winien Jake’owi.
— To prawda. OczywiĂcie zrobiÚ, co w mojej mocy.
— Jak radzisz sobie teraz z cukrzycÈ? — spytaïa Maureen. —
Czy to jakiĂ problem w kontekĂcie pracy w policji?
— Bynajmniej. Nie wolno mi kierowaÊ radiowozami, ale pracujÈc
w wydziale kryminalnym, i tak bym tego nie robiï. Poza tym muszÚ
tylko dowieĂÊ, ĝe nie zdarzyïa mi siÚ ostatnio hipoglikemia, a w tym
momencie panujÚ nad tÈ kwestiÈ, wiÚc to teĝ nie jest ĝaden problem.
— To dobrze. PamiÚtam okres, kiedy zdiagnozowano u ciebie
cukrzycÚ. To wydarzyïo siÚ dosyÊ niespodziewanie, prawda?
— Owszem.
Dixon poczuï potrzebÚ zmiany tematu dyskusji.
— Gdzie mieszkaï Jake?
— Razem z Sarah, swojÈ dziewczynÈ, wynajmowaï mieszkanie
przy The Grove, za klubem tenisowym — odpowiedziaïa Maureen.
— Sarah? Co siÚ staïo z Ruth?
— Rozstali siÚ jakiĂ rok temu. Póěniej spotkaï Sarah i zamieszkali
razem. WciÈĝ miaï teĝ pokój w naszym domu.
— Czy miaïem okazjÚ poznaÊ Sarah?
— ByÊ moĝe. Najwyraěniej pracowaïa w Clarence. Nie jestem
pewien, co teraz robi — odparï John.
— Czy on pracowaï?
— Nie, przynajmniej nie oficjalnie. Imaï siÚ róĝnych zajÚÊ, za
które dostawaï gotówkÚ, ale wiÚkszoĂÊ czasu przeznaczaï na wspinanie. Wykonywaï prace wysokoĂciowe przy kolejce górskiej w parku
rozrywki. Wynagrodzenie pobieraï oczywiĂcie w gotówce. Robiï jeszcze inne tego typu rzeczy.
— W porzÈdku. Porozmawiam jutro z posterunkowym Cole’em
i zobaczymy, czego zdoïam siÚ dowiedzieÊ. Na tym etapie informacji
moĝe byÊ niewiele, ale bÚdÚ wam wszystko przekazywaï na bieĝÈco.
Czy moĝesz mi podaÊ numer telefonu osoby, która dzwoniïa do
ciebie z biura koronera, John?
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John Fayter udaï siÚ do przedpokoju po oïówek i kawaïek papieru, które leĝaïy na kredensie. Dixon zauwaĝyï, ĝe Maureen walczy
o to, by zachowaÊ panowanie nad sobÈ.
— MuszÚ wiedzieÊ, co mu siÚ staïo… — Jej sïowa zostaïy zagïuszone przez szloch.
John wróciï do pokoju i usiadï obok Maureen, po czym objÈï jÈ
ramieniem.
Dixon zapisaï na dole kartki otrzymanej od Johna numer swojego telefonu komórkowego. Oderwaï ten kawaïek, po czym oddaï go
ojcu Jake’a.
— To numer mojej komórki. Jeĝeli zdarzy siÚ coĂ, o czym waszym zdaniem powinienem wiedzieÊ, po prostu dzwoñcie.
— Co siÚ bÚdzie teraz dziaïo? — spytaï John.
— Posterunkowy Cole zbierze zeznania od wszystkich Ăwiadków. Spodziewam siÚ, ĝe postara siÚ zdobyÊ wszelkie fotografie wykonane w tym czasie przez turystów.
— Czy bÚdziemy go mogli zobaczyÊ?
— Na razie nie, Maureen. Zobaczycie go jednak podczas dochodzenia.
— CzujÚ siÚ zdecydowanie lepiej, majÈc ĂwiadomoĂÊ, ĝe bÚdziesz
w to zaangaĝowany.
— Moje dziaïania bÚdÈ musiaïy pozostaÊ nieoficjalne. Trzeba teĝ
pamiÚtaÊ o tym, ĝe jestem tu stosunkowo nowy, a to teĝ w niczym
nie pomaga.
— ZdajÚ sobie z tego sprawÚ, ale pamiÚtaj, Nick, zadbaj o to, by
sprawdzono wszystkie tropy.
???

Dixon jechaï przez chwilÚ Berrow Road, a potem skrÚciï w prawo
w Allandale Road. Dojechaï do koñca tej drogi, po czym zaparkowaï samochód w miejscu z widokiem na morze. Miaï przed sobÈ
znajomÈ sylwetkÚ Hinkley Point, ale spoglÈdaï w przestrzeñ.
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W linii prostej

RzeczywiĂcie, Maureen Fayter miaïa racjÚ. Dixon byï dïuĝnikiem Jake’a. Jake wiele razy go uratowaï, choÊ Dixon teĝ dokonaï
tego samego. Na tym polegaïa istota partnerstwa wspinaczkowego.
Dixon musiaï jednak przyznaÊ, ĝe sytuacja, do której nawiÈzywaïa Maureen, byïa wyjÈtkowa. To, co zrobiï Jake, zdecydowanie wykraczaïo poza obowiÈzki asekuranta. Wszystko wydarzyïo siÚ niedïugo po tym, jak lekarze zdiagnozowali u Dixona cukrzycÚ, a on
nie nauczyï siÚ jeszcze kontrolowaÊ poziomu cukru we krwi. Zorganizowali wyjazd do Pembroke i wspinali siÚ w Huntsman’s Leap.
To byïo ich ulubione miejsce. Dixon prowadziï Quiet Waters —
drogÚ o wycenie E3 6a — ale powyĝej kluczowych trudnoĂci dopadïa go hipoglikemia. Poziom cukru w jego krwi gwaïtownie siÚ obniĝyï, a chwilÚ póěniej opuĂciïy go siïy i odpadï od Ăciany. Zawisï
bezradnie na linie, potrzebujÈc natychmiastowej dawki cukru.
Jake bez wahania przywiÈzaï drugi koniec liny u podstawy Ăciany,
po czym pokonaï caïÈ drogÚ bez asekuracji, z Marsem w woreczku
na magnezjÚ. Gdy siedzieli póěniej w pubie St Govan’s, Ămiali siÚ
z caïej tej sytuacji. Uznali, ĝe byïo to solowe przejĂcie drogi przez
Jake’a, który musiaï siÚ jeszcze dodatkowo ĂcigaÊ z czasem. Jego
odpadniÚcie byïoby jednak dla nich obu wyrokiem Ămierci1.
Przy innej okazji Dixon prowadziï wycenianÈ na E5 6a drogÚ
Poetry Pink w kamienioïomach ïupków w Llanberis. Ostatni spit
znajdowaï siÚ na wysokoĂci oĂmiu metrów, a trudnoĂci drogi byïy
1

W wiÚkszoĂci sektorów wspinaczkowych do czegoĂ takiego nigdy by nie doszïo, poniewaĝ reguïÈ jest uĝywanie liny, która jest przynajmniej dwukrotnie
dïuĝsza od pokonywanej drogi i umoĝliwia zjazd do podstawy Ăciany. Huntsman’s Leap jest jednak dosyÊ nietypowym miejscem — to wÈska i gïÚboka
rozpadlina, na której dno moĝna dotrzeÊ wyïÈcznie za pomocÈ zjazdu, a chcÈc
siÚ stamtÈd wydostaÊ, trzeba pokonaÊ którÈĂ z dróg wspinaczkowych. Ze
wzglÚdu na specyfikÚ tego miejsca przewodniki zalecajÈ korzystanie z dwóch lin
poïówkowych o dïugoĂci 50 metrów (choÊ drogi majÈ tu czÚsto powyĝej 35
metrów). To wystarczy do pokonania drogi i ĂciÈgniÚcia partnera do stanowiska, ale uniemoĝliwia asekurantowi opuszczenie na sam dóï wspinacza, który odpadï pod koniec drogi — przyp. tïum.
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na szesnastym metrze. OdpadniÚcie w kluczowym miejscu oznaczaïo lot aĝ do póïki, na której staï Jake. Dixon utknÈï w kruksie,
a Jake widziaï, ĝe noga prowadzÈcego wpada w telegraf. Asekurant
zauwaĝyï równieĝ, ĝe lina biegnie za prawÈ nogÈ wspinacza — to
oznaczaïo, ĝe zostanie on odwrócony w trakcie lotu i uderzy gïowÈ
w póïkÚ.
Gdy Dixon rzeczywiĂcie odpadï, Jake zrobiï krok do tyïu i skoczyï z póïki, by skróciÊ lot prowadzÈcego. Zero wahania. ¿adnych
krzyków. Po prostu skoczyï. Dixon zawisï do góry nogami jakieĂ póï
metra nad póïkÈ.
Policjant wziÈï gïÚboki wdech, zapiÈï pasy i odpaliï silnik. Spojrzaï na Monty’ego, który siedziaï na fotelu pasaĝera ze swojÈ piïkÈ
tenisowÈ w pysku. ChwilÚ póěniej mÚĝczyzna wyïÈczyï silnik, siÚgnÈï
w bok i otworzyï drzwi pasaĝera. Monty nie potrzebowaï dodatkowej zachÚty, a Dixon stwierdziï, ĝe bardzo przyda mu siÚ trochÚ
Ăwieĝego powietrza.
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