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Rozdzia  pierwszy

ardzo niewiele osób zrozumia o jego decyzj  o odej ciu z Metro-
politan Police i podj ciu pracy w Avon and Somerset Consta-

bulary, ale Nick Dixon ani przez chwil  nie a owa  tego, e posta-
nowi  si  tu przenie . Spaceruj c wczesn  jesieni  wzd u  podstawy
klifów na cyplu Brean Down w pi kny, s oneczny poranek, szcze-
gólnie wyra nie dostrzega  trafno  dokonanego wyboru. Wokó  nie
by o ywej duszy, trwa  odp yw, a mokry piasek b yszcza  w promie-
niach s o ca znajduj cego si  nisko nad lini  horyzontu.

Robienie kariery i zaspokajanie w asnych ambicji nigdy nie by o
dla niego szczególnie wa ne, natomiast zawsze mia  zamiar wróci
w rodzinne strony przy pierwszej nadarzaj cej si  okazji. Awans na
wy sze stanowisko w policji oznacza  zarz dzanie innymi, a to by a
kolejna rzecz, do której go nie ci gn o. Dla niego liczy o si  w tym
zawodzie jedno: wykrywanie przest pstw. Musia  przyzna , e kom-
fort pracy w Met by  lepszy ni  tutaj, ale to te  nigdy nie by o dla
niego czynnikiem motywuj cym. To by a po prostu profesja, dzi ki
której zajmowa  si  tym, co sprawia o mu przyjemno . Teraz móg
na dodatek podejmowa  te dzia ania w miejscu, które kocha . Bez
w tpienia by a to w a ciwa decyzja.

B
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Jego dziewczyna nijak nie by a w stanie tego zrozumie  i na krótko
przed tym, jak sta a si  jego by  dziewczyn , da a mu bardzo jasno
do zrozumienia, e nie ma zamiaru utkn  w jakiej  dziurze zabi-
tej dechami.

Jego rodzice te  nie potrafili si  pogodzi  z decyzj , któr  podj .
Zawsze zak adali, e obejmie przynajmniej stanowisko szefa Metro-
politan Police i otrzyma tytu  szlachecki; nie przepuszczali te  adnej
okazji, by przypomnie  mu, jak kosztowna by a jego edukacja i jak
wiele wyrzecze  si  z ni  wi za o. Bardzo jasno dawali mu do zro-
zumienia, e wybór, którego dokona , by  dla nich ogromnym roz-
czarowaniem.

Dixon uko czy  studia prawnicze i uzyska  mo liwo  wykony-
wania zawodu radcy prawnego. Dopiero wtedy postanowi , e zacznie
pracowa  w policji. Dzi ki swojemu wykszta ceniu b yskawicznie
awansowa  do rangi inspektora, co wywo ywa o jawn  zawi  jego
wspó pracowników. Ku irytacji swoich prze o onych nalega  pó niej,
by przeniesiono go do wydzia u kryminalnego. Przepracowa  pi  lat
w Wimbledonie, zanim pojawi a si  okazja, by przenie  si  do Avon
and Somerset Constabulary.

Gdy si  nad tym zastanawia , nie by  pewien, czy jego nowi ko-
ledzy wiedz , dlaczego przeszed  tu z Met. Kr y y rozmaite plotki
podaj ce ró ne uzasadnienia czego , co by o powszechnie uznawane
za konieczno  dyskretnego przeniesienia go w nowe miejsce. Dixon
stwierdzi , e nikt nie b dzie chcia  uwierzy  w tak prozaiczne wyt u-
maczenie jak ch  zmiany otoczenia, wi c zrezygnowa  z prób wyja-
niania kieruj cych nim motywów.

Sama przeprowadzka odby a si  w sporym po piechu. Przeniós
si  z umeblowanego mieszkania w Wimbledonie do nieumeblowa-
nego domku w Brent Knoll. I jedno, i drugie lokum by o wynajmowa-
ne, a po dwóch miesi cach od przeprowadzki wyposa enie domostwa
Dixona ogranicza o si  do ó ka i telewizora. Przy okazji stwierdzi
równie , e b dzie potrzebowa  samochodu. Uwa a , e w przypadku
osób mieszkaj cych w obr bie pier cienia wyznaczanego przez tras
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M25 w asne auto jest zb dnym wydatkiem, szczególnie je li wzi
pod uwag  dost p do tak dobrze funkcjonuj cej komunikacji pu-
blicznej. Na wiejskich obszarach Somersetu sprawa przedstawia a si
ju  zdecydowanie inaczej. Dixon zdecydowa  si  na pami taj cego
lepsze czasy niebieskiego land rovera defendera w d ugiej wersji.
Zainwestowa  tak e w opublikowan  nak adem wydawnictwa Haynes
ksi k  na temat samodzielnego wykonywania napraw w tego typu
samochodach i mia  zamiar w asnor cznie reperowa  wszystko, co
mog oby szwankowa .

Najnowszym nabytkiem Dixona — o ile „nabytek” to w tym kon-
tek cie w a ciwe s owo — by  o miomiesi czny, bia y staffordshire
bull terrier, na którego policjant zacz  wo a  „Monty”. Psiak zosta
porzucony przez poprzedniego w a ciciela i trafi  do schroniska,
ale pomimo tych przej  by  niezwykle radosny. Dixon by  pewien,
e a  do teraz Monty nie mia  okazji pobiega  spuszczony ze smyczy;

najwyra niej nadrabia  wi c zaleg o ci. Uczy  si  równie  goni  za
pi k  tenisow  — przynoszenie jej z powrotem by o ewidentnie
melodi  przysz o ci.

Dixon doszed  a  do Boulder Cove i usiad  na skale, by podziwia
widok. Patrz c w gór , zauwa y  lady magnezji na skale. Najwy-
ra niej to miejsce wci  by o popularne w ród lokalnych wspinaczy.
Dixon wiedzia , e zbli a si  przyp yw; zdawa  sobie równie  spra-
w  z tego, i  woda przybiera na tych p askich terenach w tempie
dorównuj cym szybkiemu marszowi cz owieka. To nie by o miejsce
dla nieostro nych. Z apa  Monty’ego pod pach  i zacz  si  pi  do
góry strom  cie k  na lewo od Cove. Gdy dotar  na szczyt, opanowa
ch  postawienia Monty’ego na ziemi, przypominaj c sobie, jak wiele
lat wcze niej znalaz  u podnó a klifów martwego staffika. Zadzwo-
ni  wtedy do w a cicieli i przekaza  im smutne wie ci dotycz ce losów
ich psiaka, który ugania  si  tamtego dnia za królikami. Od owego
dnia up yn o sporo czasu, a on mia  ju  okazj  przekazywa  wielu
osobom gorsze wie ci.
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Sta  w pobli u starych instalacji wojskowych niedaleko Fort, gdy
us ysza  dzwonek swojego telefonu.

— Dixon.
— Mówi Harding. Przepraszam, e zak ócam panu niedziel .
— Nie ma sprawy, Dave. Co si  dzieje?
— Kilka razy dzwoni  do nas John Fayter i dopytywa  o pana.
— O co mu chodzi o?
— Jego syn zgin  w wypadku wspinaczkowym w w wozie Ched-

dar. Tragedia rozegra a si  w pi tek wieczorem.
Dixon poczu  si  tak, jakby kto  wymierzy  mu pot ny cios

w do ek.
— Jake?
— Tak. Zna  go pan?
— Owszem.
— John Fayter chcia  si  z panem spotka . Twierdzi , e to pilne.

Mieszka w…
— …w Burnham-on-Sea. Znam adres. Zadzwo  do niego i po-

wiedz, e ju  jad , dobrze?

Dixon potrzebowa  dwudziestu minut, by dotrze  z powrotem do
samochodu. Co , co mia o by  przyjemnym spacerem w s o cu,
zmieni o si  w ponur  podró  do krainy wspomnie . Spotka  Jake’a
Faytera wkrótce po uko czeniu szko y. Dixon wróci  w rodzinne
strony z jasn  wizj : chcia  zacz  si  wspina . Znalaz  prac  na
polu golfowym w Burnham-on-Sea i to w a nie za zarobione tam
pieni dze kupi  pierwsz  par  butów wspinaczkowych, uprz , lin ,
troch  szpeju i woreczek na magnezj . Potem ruszy  na rowerze do
Brean Down, by zacz  swoj  przygod  ze wspinaniem. To, e
w ogóle wróci  tamtego wieczoru do domu, by o zas ug  Jake’a.

Jake od razu dostrzeg , e Dixon nie ma tak naprawd  poj cia,
na co si  porywa, po czym zaproponowa  mu wspóln  wspinaczk
na drodze Pandora’s Box — bardzo zach caj cej rysie znajduj cej
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si  na prawym ko cu Ocean Wall i wycenionej na VS 4c. Dla no-
wicjusza by o to ambitne wyzwanie, ale pomimo braku do wiad-
czenia sprawnie pokona  t  drog . To by  pocz tek ich partnerstwa
wspinaczkowego, które trwa o niemal do momentu, kiedy Dixon
wyjecha  do Londynu, by wst pi  w szeregi Met.

Dixon szybko zrozumia , e wspinaczy mo na podzieli  na dwie
kategorie: jedni przesuwali swoje granice, a drudzy przesuwali grani-
ce. Szybko pogodzi  si  z tym, e b dzie si  musia  zadowoli  poko-
nywaniem w asnych granic, ale od samego pocz tku by o wyra nie
wida , i  Jake ma zamiar walczy  z prawdziwymi granicami. Niemal
co weekend organizowali wypady wspinaczkowe, obieraj c za cel
Wali , Peak District i Lakes, a Dixon sp dza  wi kszo  czasu na ase-
kurowaniu Jake’a. By  mo e zdo a by mu dorówna  pod wzgl dem
umiej tno ci technicznych, ale nigdy nie by  w stanie osi gn  po-
ziomu prezentowanego przez Jake’a podczas prowadzenia. Goto-
wo  do wyj cia daleko nad przelot i zaakceptowania konsekwencji
by a czym , co zawsze sprawia o Dixonowi problemy.

Przygoda ze wspinaniem sko czy a si  dla niego pewnego popo u-
dnia w Stanage. To by a jedna z rzadkich okazji, kiedy to on mia
prowadzi . Czeka  wraz z Jakiem, a  inny zespó  zwolni upatrzon
przez nich drog , która nosi a nazw  Left Unconquerable i by a lo-
kalnym klasykiem wycenianym na E1 5b. Gdy Dixon wspomina  t
sytuacj , odnosi  wra enie, e wszystko rozegra o si  bardzo powoli,
ale najbardziej wry  mu si  w pami  odg os towarzysz cy ca emu
zaj ciu. Pojedynczy przelot za o ony w poziomej rysie. Nigdy tak na-
prawd  tego nie zrozumia . Wspinacz si  po lizgn , wyrwa  prze-
lot i wyl dowa  p asko na plecach tu  obok Dixona. Rozleg  si  g o-
ny trzask. Po nieca ych trzydziestu minutach na miejscu pojawi

si  helikopter pogotowia ratunkowego.
Trzy dni pó niej Dixon wyjecha  do Londynu i ju  nigdy nie

wróci  do wspinania. Przez pewien czas utrzymywa  kontakt z Jakiem,
a gdy wraca  w rodzinne strony, obaj chodzili razem na curry, ale
w którym  momencie i to si  sko czy o. Jake prowadzi  blog, dzi ki
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czemu Dixon móg  by  na bie co z kolejnymi drogami pokonywa-
nymi przez dawnego partnera wspinaczkowego. Zapisa  si  na list
mailingow , wi c otrzymywa  powiadomienia o nowych postach na
blogu, ale od pewnego czasu nie pojawia y si  tam adne nowe infor-
macje. Dixon by  zatem przekonany, e Jake pracowa  nad czym
naprawd  wyj tkowym. Cz sto dyskutowali na temat prostowania
drogi Crow — policjant zastanawia  si , czy to w a nie na tym sku-
pia  si  ostatnio Jake. Kolejn  kwesti , któr  cz sto poruszali pod-
czas wspólnych rozmów, by o umieranie.

Zanim Dixon zdecydowa  si  wreszcie zadzwoni  do drzwi, bardzo
d ugo sta  na progu niewielkiego, parterowego domku, który mia
okna po obu stronach g ównego wej cia i mie ci  si  przy Braithwaite
Place. Wygl da o na to, e na przestrzeni lat bardzo niewiele si  tu
zmieni o. Ró e po obu stronach cie ki w ogródku nadal prezen-
towa y si  nieskazitelnie, chocia  oknom przyda oby si  chyba ma-
lowanie. Dixon zwróci  te  uwag  na to, e na podje dzie stoj  dwa
samochody — honda civic i subaru impreza. Policjant obstawia ,
e drugi z tych pojazdów nale a  do Jake’a, który zawsze lubi  szyb-

kie samochody.
John Fayter by  niskim m czyzn  z rzedn c , szpakowat  fry-

zur  oraz siwym w sem. Powita  Dixona pewnym u ciskiem d oni
i tak ciep ym u miechem, jaki by  w stanie przywo a  w tych oko-
liczno ciach.

— Witaj, Nick. Dzi kuj , e przyjecha e .
— Dzie  dobry, panie Fayter.
— Prosz , mów mi John. S dz , e znamy si  wystarczaj co d ugo.
— W porz dku. Co u ciebie s ycha , o ile nie jest to idiotyczne

pytanie?
Mina Johna Faytera powiedzia a Dixonowi jedno: to by o idio-

tyczne pytanie.
— Jako  si  trzymam. Pami tasz Maureen?
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Maureen Fayter pojawi a si  w holu. Natychmiast mocno obj a
go cia i zala a si  zami. Dixon czu , jak szloch wstrz sa ca ym jej
cia em. Kobieta próbowa a co  powiedzie , ale nie by a w stanie
wydusi  z siebie cho by s owa. Dixon odwzajemni  jej u cisk, po czym
spojrza  na Johna Faytera, który tylko wzruszy  ramionami. Dixon
przypomnia  sobie, e s u ba w Royal Marines wyrabia w cz owieku
umiej tno  ukrywania uczu , tak wi c jego wizyta by a przypusz-
czalnie dla Maureen Fayter pierwsz  okazj , by okaza  al.

— Co powiesz na fili ank  herbaty? — spyta  John. Ruszy  w kie-
runku kuchni, ale Maureen odp dzi a go gestem r ki i uda a si  na
ty y domu. Dixon nadal s ysza  jej szlochanie, gdy przeszed  z Johnem
Fayterem do salonu.

— Dobrze ci  znów widzie , John. a uj  tylko, e spotykamy
si  w takich okoliczno ciach.

— Zawsze obawiali my si  czego  takiego, chocia  nigdy nie s -
dzili my, e to naprawd  si  wydarzy. Nie wiem, czy te s owa maj
w ogóle jakikolwiek sens.

— S  ca kiem rozs dne.
Dixon pomy la , e John Fayter wybuchnie zaraz p aczem. Jego

oczy zrobi y si  wilgotne, a gdy przemówi , wida  by o, e dr y mu
broda.

— Wygl da na to, e b d  musieli przeprowadzi  identyfikacj
na podstawie DNA. Spad  z ponad stu dwudziestu metrów, wi c
niewiele z niego zosta o… Nie wspomina em o tym Maureen… —
Jego g os robi  si  stopniowo coraz cichszy.

Dixon przej  inicjatyw .
— Czy zawiadomiono koronera?
— Tak. Rozmawia em z nim, a posterunkowy Cole z Wells dzwo-

ni , by powiedzie , e przydzielono go do tego dochodzenia. To on
wspomnia  o konieczno ci przeprowadzenia identyfikacji zw ok.

— Czy to subaru, które stoi na zewn trz, nale a o do Jake’a?
— Tak, to jego wóz. Nie wiedzia em, co jeszcze mo na by oby

z nim zrobi , wi c kaza em go tutaj przyholowa . Przynajmniej nie
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stoi na drodze. Samochód nie ma op aconego podatku drogowego.
Jake potrafi  si  czasem zachowywa  jak sko czony idiota.

— Czy wiadomo ju , co si  wydarzy o?
— Niezupe nie. Spad  z okolic szczytu High Rock, wi c musia

pracowa  nad prostowaniem Crow. Ten projekt by  jego oczkiem
w g owie. Posterunkowy Cole mówi , e pod ska  byli wiadkowie.
Tury ci. Robili zdj cia tu  przed tym, jak spad . By  oczywi cie sam.

— A wi c musia  zjecha  z wierzcho ka i wspina  si  z Shuntem?
— Dok adnie. Policja zabezpieczy a jego sprz t wspinaczkowy,

na którym nie wida  adnych uszkodze . Posterunkowy Cole wy-
chodzi z za o enia, e liny si  rozwi za y.

Maureen pojawi a si  z herbat  na tacy. Przynios a fili anki,
spodeczki i ciasto.

— Nie musia a  si  tak k opota  z mojego powodu, Maureen.
— To aden problem, naprawd . — Nala a herbaty. — John ju

ci powiedzia , e oni uwa aj , i  to by  wypadek?
— Powiedzia em, e zdaniem posterunkowego Cole’a liny Jake’a

si  rozwi za y. Na lito  bosk , Nick, ile razy s ysza e  o tego ro-
dzaju zdarzeniach?

Dixon odpar  po chwili namys u:
— To nie jest b d, który wspinacz mo e pope ni  dwa razy.
— Rzeczywi cie. Nie jest to te  b d, który pope ni by… który

móg by pope ni  Jake. — John spojrza  na Maureen, która udawa-
a, e nie zwróci a uwagi na te s owa.

— Zawsze czyli my liny za pomoc  w z a p askiego z pó szty-
kiem po ka dej stronie. Im bardziej obci asz taki uk ad, tym mocniej
si  zaciska. Je eli zjecha  z High Rock, nie ma mowy o tym, by ten
w ze  móg  si  rozwi za .

— Dok adnie — powiedzia  John. — Pos uchaj, to oczywiste, e
nie wiemy, co si  wydarzy o, ale nie chcemy, eby bez stosownego
dochodzenia uznano to za wypadek. Sprawie powinien si  przyjrze
kto , kto zna specyfik  wspinania; by oby dobrze, gdyby by a to rów-
nocze nie osoba, która zna a Jake’a.
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— Prosimy tylko o to, eby  obserwowa  dochodzenie — doda a
Maureen. — Zadbaj o to, by niczego nie pomini to. Prosz . Jeste
to winien Jake’owi.

— To prawda. Oczywi cie zrobi , co w mojej mocy.
— Jak radzisz sobie teraz z cukrzyc ? — spyta a Maureen. —

Czy to jaki  problem w kontek cie pracy w policji?
— Bynajmniej. Nie wolno mi kierowa  radiowozami, ale pracuj c

w wydziale kryminalnym, i tak bym tego nie robi . Poza tym musz
tylko dowie , e nie zdarzy a mi si  ostatnio hipoglikemia, a w tym
momencie panuj  nad t  kwesti , wi c to te  nie jest aden problem.

— To dobrze. Pami tam okres, kiedy zdiagnozowano u ciebie
cukrzyc . To wydarzy o si  dosy  niespodziewanie, prawda?

— Owszem.
Dixon poczu  potrzeb  zmiany tematu dyskusji.
— Gdzie mieszka  Jake?
— Razem z Sarah, swoj  dziewczyn , wynajmowa  mieszkanie

przy The Grove, za klubem tenisowym — odpowiedzia a Maureen.
— Sarah? Co si  sta o z Ruth?
— Rozstali si  jaki  rok temu. Pó niej spotka  Sarah i zamieszkali

razem. Wci  mia  te  pokój w naszym domu.
— Czy mia em okazj  pozna  Sarah?
— By  mo e. Najwyra niej pracowa a w Clarence. Nie jestem

pewien, co teraz robi — odpar  John.
— Czy on pracowa ?
— Nie, przynajmniej nie oficjalnie. Ima  si  ró nych zaj , za

które dostawa  gotówk , ale wi kszo  czasu przeznacza  na wspi-
nanie. Wykonywa  prace wysoko ciowe przy kolejce górskiej w parku
rozrywki. Wynagrodzenie pobiera  oczywi cie w gotówce. Robi  jesz-
cze inne tego typu rzeczy.

— W porz dku. Porozmawiam jutro z posterunkowym Cole’em
i zobaczymy, czego zdo am si  dowiedzie . Na tym etapie informacji
mo e by  niewiele, ale b d  wam wszystko przekazywa  na bie co.
Czy mo esz mi poda  numer telefonu osoby, która dzwoni a do
ciebie z biura koronera, John?
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John Fayter uda  si  do przedpokoju po o ówek i kawa ek papie-
ru, które le a y na kredensie. Dixon zauwa y , e Maureen walczy
o to, by zachowa  panowanie nad sob .

— Musz  wiedzie , co mu si  sta o… — Jej s owa zosta y zag u-
szone przez szloch.

John wróci  do pokoju i usiad  obok Maureen, po czym obj  j
ramieniem.

Dixon zapisa  na dole kartki otrzymanej od Johna numer swoje-
go telefonu komórkowego. Oderwa  ten kawa ek, po czym odda  go
ojcu Jake’a.

— To numer mojej komórki. Je eli zdarzy si  co , o czym wa-
szym zdaniem powinienem wiedzie , po prostu dzwo cie.

— Co si  b dzie teraz dzia o? — spyta  John.
— Posterunkowy Cole zbierze zeznania od wszystkich wiad-

ków. Spodziewam si , e postara si  zdoby  wszelkie fotografie wy-
konane w tym czasie przez turystów.

— Czy b dziemy go mogli zobaczy ?
— Na razie nie, Maureen. Zobaczycie go jednak podczas do-

chodzenia.
— Czuj  si  zdecydowanie lepiej, maj c wiadomo , e b dziesz

w to zaanga owany.
— Moje dzia ania b d  musia y pozosta  nieoficjalne. Trzeba te

pami ta  o tym, e jestem tu stosunkowo nowy, a to te  w niczym
nie pomaga.

— Zdaj  sobie z tego spraw , ale pami taj, Nick, zadbaj o to, by
sprawdzono wszystkie tropy.

Dixon jecha  przez chwil  Berrow Road, a potem skr ci  w prawo
w Allandale Road. Dojecha  do ko ca tej drogi, po czym zaparko-
wa  samochód w miejscu z widokiem na morze. Mia  przed sob
znajom  sylwetk  Hinkley Point, ale spogl da  w przestrze .
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Rzeczywi cie, Maureen Fayter mia a racj . Dixon by  d u ni-
kiem Jake’a. Jake wiele razy go uratowa , cho  Dixon te  dokona
tego samego. Na tym polega a istota partnerstwa wspinaczkowego.

Dixon musia  jednak przyzna , e sytuacja, do której nawi zy-
wa a Maureen, by a wyj tkowa. To, co zrobi  Jake, zdecydowanie wy-
kracza o poza obowi zki asekuranta. Wszystko wydarzy o si  nie-
d ugo po tym, jak lekarze zdiagnozowali u Dixona cukrzyc , a on
nie nauczy  si  jeszcze kontrolowa  poziomu cukru we krwi. Zor-
ganizowali wyjazd do Pembroke i wspinali si  w Huntsman’s Leap.
To by o ich ulubione miejsce. Dixon prowadzi  Quiet Waters —
drog  o wycenie E3 6a — ale powy ej kluczowych trudno ci dopa-
d a go hipoglikemia. Poziom cukru w jego krwi gwa townie si  ob-
ni y , a chwil  pó niej opu ci y go si y i odpad  od ciany. Zawis
bezradnie na linie, potrzebuj c natychmiastowej dawki cukru.

Jake bez wahania przywi za  drugi koniec liny u podstawy ciany,
po czym pokona  ca  drog  bez asekuracji, z Marsem w woreczku
na magnezj . Gdy siedzieli pó niej w pubie St Govan’s, miali si
z ca ej tej sytuacji. Uznali, e by o to solowe przej cie drogi przez
Jake’a, który musia  si  jeszcze dodatkowo ciga  z czasem. Jego
odpadni cie by oby jednak dla nich obu wyrokiem mierci1.

Przy innej okazji Dixon prowadzi  wycenian  na E5 6a drog
Poetry Pink w kamienio omach upków w Llanberis. Ostatni spit
znajdowa  si  na wysoko ci o miu metrów, a trudno ci drogi by y

                                                          
1 W wi kszo ci sektorów wspinaczkowych do czego  takiego nigdy by nie do-

sz o, poniewa  regu  jest u ywanie liny, która jest przynajmniej dwukrotnie
d u sza od pokonywanej drogi i umo liwia zjazd do podstawy ciany. Hunt-
sman’s Leap jest jednak dosy  nietypowym miejscem — to w ska i g boka
rozpadlina, na której dno mo na dotrze  wy cznie za pomoc  zjazdu, a chc c
si  stamt d wydosta , trzeba pokona  któr  z dróg wspinaczkowych. Ze
wzgl du na specyfik  tego miejsca przewodniki zalecaj  korzystanie z dwóch lin
po ówkowych o d ugo ci 50 metrów (cho  drogi maj  tu cz sto powy ej 35
metrów). To wystarczy do pokonania drogi i ci gni cia partnera do stanowi-
ska, ale uniemo liwia asekurantowi opuszczenie na sam dó  wspinacza, któ-
ry odpad  pod koniec drogi — przyp. t um.
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na szesnastym metrze. Odpadni cie w kluczowym miejscu ozna-
cza o lot a  do pó ki, na której sta  Jake. Dixon utkn  w kruksie,
a Jake widzia , e noga prowadz cego wpada w telegraf. Asekurant
zauwa y  równie , e lina biegnie za praw  nog  wspinacza — to
oznacza o, e zostanie on odwrócony w trakcie lotu i uderzy g ow
w pó k .

Gdy Dixon rzeczywi cie odpad , Jake zrobi  krok do ty u i sko-
czy  z pó ki, by skróci  lot prowadz cego. Zero wahania. adnych
krzyków. Po prostu skoczy . Dixon zawis  do góry nogami jakie  pó
metra nad pó k .

Policjant wzi  g boki wdech, zapi  pasy i odpali  silnik. Spoj-
rza  na Monty’ego, który siedzia  na fotelu pasa era ze swoj  pi k
tenisow  w pysku. Chwil  pó niej m czyzna wy czy  silnik, si gn
w bok i otworzy  drzwi pasa era. Monty nie potrzebowa  dodatko-
wej zach ty, a Dixon stwierdzi , e bardzo przyda mu si  troch
wie ego powietrza.
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