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Prolog

Zachodzące słońce patrzy na cztery ludzkie sylwetki
na grani Everestu. Podążają w dół, równie mozolnie
jak ono. Drobiny życia pośród ogromu skalno-lodowej
pustyni.
Himalaiści przemieszczają się w dwóch parach.
Pierwsza schodzi kobieta. Huraganowy wicher ściągnął jej z głowy kaptur i odsłonił czerwoną czapkę.
Asekuruje ją niewysoki mężczyzna. Oboje są ubrani
w identyczne ciemnozielone puchowe kombinezony,
opalizujące w odbitych od śniegu promieniach słońca.
Drugą parę tworzy dwóch dryblasów w żółto-czarnych
kombinezonach.
Czwórka śmiałków znajduje się najwyżej na Ziemi
spośród siedmiu miliardów zamieszkujących ją ludzi — nie licząc pasażerów i załóg lecących właśnie
samolotami oraz kilkorga astronautów na pokładzie
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Rzadko się zdarza, żeby pod szczytem najwyższej
góry świata przebywała tylko jedna ekspedycja. W sezonie wspinaczkowym, który przypada na kwiecień
i maj, Everest oblegają tłumy. Czasami między obozem
szturmowym a szczytem tworzy się korek, himalaiści
tłoczą się, niektórzy umierają w tej kolejce. Ale jest
już początek czerwca i sezon się skończył. Kto miał
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wejść — wszedł, kto nie dał rady — już się poddał.
Oprócz ich czworga w rejonie Everestu są jeszcze dwie
wyprawy, choć już dużo niżej. Czesi i Kanadyjczycy
odpuścili, musieli ukorzyć się przed górą, pakują manatki w obozie bazowym na wysokości nieco powyżej
pięciu tysięcy metrów.
Tych czworo maruderów to Polacy. Postanowili zaryzykować i skorzystać z ostatniego okna pogodowego
przed nadejściem monsunu. Teraz ścigają się nie tylko
z wyczerpaniem, dolegliwościami, ale i nadciągającym
załamaniem pogody. Za chwilę warunki na Evereście
zmienią się z ekstremalnych na zabójcze.
Idzie im nieźle, choć są wycieńczeni morderczą
wspinaczką na szczyt, którą rozpoczęli już o pierwszej
w nocy. Od ponad dwóch dni nie spali i nic nie jedli,
nie licząc gorącej herbaty i po kubku zupy w proszku,
przygotowanych z wody ze stopionego lodu.
Są wrakami na granicy ludzkich możliwości.
Walczą o każdy oddech i o każdy krok, uciekają ze
strefy śmierci, gubią kolejne metry i opróżnione z tlenu
butle. Wyje wiatr, a wąska, wyeksponowana grań nie
daje żadnej możliwości osłony. Silne podmuchy wysysają ze wspinaczy resztki ciepła, zadają fizyczny ból.
A będzie tylko gorzej.
Trzeba uciekać, uciekać stąd jak najszybciej.
Od szczytu przez chwilę szło łatwo, teraz zaczynają
się wyzwania techniczne. Himalaiści wybrali nietypową
i trudną drogę granią zachodnią. Po prawej i po lewej
stronie wąskiego grzbietu głęboka na kilometr otchłań.
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Trzeba zachować ostrożność jak na polu minowym.
Jeden fałszywy ruch i można dołączyć do trzystu pechowych śmiałków, których ciała zostały na Evereście
na zawsze.
Na szczęście oni są sprawni technicznie i dobrze zaaklimatyzowani. Po miesiącu spędzonym na zboczach
góry rozumieją się bez słów. Uskrzydleni sukcesem prą
z powrotem w doliny, żeby cieszyć się swoim wyczynem
w gronie bliskich, brylować wśród przyjaciół, a przede
wszystkim rozkoszować się smakiem zwycięstwa, spełnienia czy też innej przyjemności, której pragnienie
pognało ich na szczyt najwyższej góry świata.
— Co jest? — Mężczyzna w zielonym kombinezonie
próbuje przekrzyczeć wiatr, widząc, że jego towarzyszka zatrzymała się i patrzy w dół.
Kobieta odwraca się, jakby nie dosłyszała pytania.
Mężczyzna ściąga maskę tlenową. Para dryblasów zbliża się do nich, stawiając niepewne kroki jak zombi.
— Coś nie tak? — dopytuje mężczyzna, łapiąc rozrzedzone powietrze jak wyciągnięta z wody ryba. Dłońmi w grubych rękawicach niezdarnie oczyszcza maskę
tlenową z lodu.
— Nic — odpowiada kobieta, ale znów odwraca
głowę i patrzy w dół.
Mężczyzna podąża wzrokiem za jej spojrzeniem.
Powinien dostrzec pomniejsze szczyty otaczające Everest. Wprawdzie na zachodzie siedmiotysięcznik Pumori nadal rozcina błękit nieba, ale na południu coś
się dzieje. Wierzchołków Taboche i Cholatse — oba
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nieco poniżej sześciu i pół tysiąca metrów — już nie
widać, a Ama Dablam — o wysokości prawie siedmiu
tysięcy metrów nad poziomem morza — właśnie znika
w kłębowisku chmur.
— Spierdalajmy — mówi kobieta.
— Myślisz? — Mężczyzna dziwi się, bo według prognozy pogody mają jeszcze czas. Nie za dużo, ale wystarczająco. A w Himalajach nie można wpadać w panikę na widok każdej chmury, bo niemal codziennie
wypełzają po południu z dna dolin i suną w górę.
— Spierdalamy! — upiera się kobieta.
Rozmawiają zdawkowo i dosadnie nie tylko dlatego,
że są wycieńczeni i przemarznięci do szpiku kości. Powyżej ośmiu tysięcy metrów mózg jest niedotleniony,
nawet jeśli himalaista wspomaga się butlą. Przytomność umysłu spada, świadomość zawęża się jak u chorych z demencją. Nie prowadzi się dyskusji filozoficznych, do czego skłaniałaby tak wyjątkowa sceneria.
Mózg przetwarza jedynie proste komendy, niezbędne
do walki o przetrwanie.
Ręka, lina, ręka, lina.
Kolejny raz trzeba wpiąć karabinek do poręczówki.
Dłonie, choć zgrabiałe z zimna, sprawnie wykonują
wyćwiczone i zapamiętane ruchy. Trudny technicznie
odcinek za chwilę się skończy i himalaiści dotrą do
dwóch namiotów. Stopią śnieg, wypiją gorącą herbatę
i przetrwają piekło lodowatej nocy, by rano kontynuować zejście.
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Kobieta znów wysuwa się na prowadzenie. Obóz,
upragniona oaza pośród lodowej pustyni, jest na wyciągnięcie ręki. Wspinacze spieszą się, ale nie szarżują,
żeby na ostatniej prostej nie popełnić głupiego błędu.
Wierzą, że już za chwilę wyrwą się ostatecznie ze szponów śmierci.
Tylko że śmierć nigdy nie odpuszcza. Prędzej czy
później, ale zawsze wygrywa. Jest nieuchronna, a bywa
złośliwa. Tym razem przyczaiła się, pozwoliła na moment o sobie zapomnieć, tak by czwórka śmiałków
przeżyła chwile szczęścia i triumfu. Tym mocniej zaboli, gdy nadzieją się na jej okrutny plan.
Słońce znikło. Porzuciło swoich towarzyszy wędrówki. Nie zaszło za horyzont, przesłonił je pchany monsunem wał chmur. Zaczyna padać śnieg, który szybko
przemienia się w śnieżną burzę.
Nad Everestem zapada mrok.

Dzień pierwszy — wtorek

1. Julia
— Czekaj… Everest to który? — spytałam, wpatrując
się w monumentalne szczyty na horyzoncie. — Ten
z lewej?
— Nie, no coś ty… — mruknął Kris, podnosząc na
moment wzrok znad komórki. — To? To w ogóle nie
wiem, co to. Mount Psia Kupa chyba? Na pewno nie
ośmiotysięcznik, za blisko… Everest jest gdzieś tam. —
Machnął ręką, znów wpatrując się w ekran. — W głębi.
Stąd nie widać. Podobno jak była pandemia, czasem
było widać. Troszeczkę. Może.
— A co ma jedno do drugiego?
— Jak był lockdown, nie było aż takiego smogu.
Głęboko wciągnęłam nosem powietrze, w którym
wyczułam zapach kadzidełek, palonych tu na każdym
kroku. Choć za smog bardziej odpowiedzialne były
chyba spaliny samochodowe.
Jednym z pierwszych zaskoczeń po przylocie do
Katmandu było dla mnie wrażenie, że powietrze nie
jest krystalicznie czyste, ale takie jakby przydymione.
A wydawałoby się, że w stolicy Nepalu musi być rześko,
bo mówisz — Katmandu, a słyszysz — Himalaje…
Spodziewałam się górskiego powietrza, tymczasem od
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kiedy przylecieliśmy dwa tygodnie temu, temperatura
nie spadła poniżej dwudziestu pięciu stopni, noce też
były ciepłe. Katmandu tak ma się do Himalajów jak
Kraków do Tatr. Nawet smog w obu miastach, leżących
w dolinie, jest podobnie uciążliwy.
Westchnęłam głęboko, próbując się uspokoić. Ten
przedziwny dzień powoli dobiegał końca. Dawno nie
doświadczyłam tak potężnej dawki emocji, przede
wszystkim strachu, który jeszcze długo ze mnie nie
wyparuje.
Patrzyłam przed siebie. Wszystko wokół wydawało
się nierealne, skąpane w brudnożółtym świetle ostatnich promieni słońca. Miałam wrażenie, że jestem widzem i oglądam przesłodzone, majestatyczne kadry
jakiegoś filmu. A może gram w nim, ale co najwyżej
jako statystka. W roli głównej występowały Himalaje,
wszystko inne pozostawało w ich cieniu.
Kris i ja staliśmy na dachu siedmiopiętrowego hotelu
Masala Mansion, na którym urządzono ogród, atrakcję
dla gości. Patrzyłam na miasto u moich stóp, na domy
o pastelowych fasadach i wyróżniającą się spośród nich
buddyjską świątynię — wielką stupę w kształcie dzwonu, białą z pozłacaną iglicą. U jej podstawy namalowano oczy Buddy. Z tej odległości były niewidoczne,
ale odwiedziliśmy ją kilka dni temu i zapamiętałam to
spokojne, choć uważne spojrzenie.
Między domami wystrzeliwały gdzieniegdzie kominy i maszty telefonii komórkowej, dalej rozciągały
się łagodne, zalesione wzgórza okalające Katmandu.
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Dopiero na trzecim planie piętrzyły się gigantyczne,
ośnieżone góry o ostrych krawędziach.
Oświetlone zachodzącym słońcem Himalaje lśniły
nie biało, ale różowawo. Nie wyglądały posępnie. Wręcz
przeciwnie — wydawały się malownicze, przyjazne.
I stabilne — jak filary podtrzymujące rzeczywistość.
Choć im dłużej patrzyłam, tym bardziej ich róż kojarzył
mi się z krwią na śniegu.
— Boże… Jakie one piękne — powiedziałam cicho,
z podziwem podszytym zazdrością, a może nawet zawiścią.
Bo przecież to były kochanki mojego Marka, moje
rywalki. I ta najbardziej wyjątkowa spośród nich, ta naj,
naj… Madame Everest, po tybetańsku Czomolungma,
a w języku nepalskim Sagarmatha, czyli „Czoło Nieba”.
Pocieszać się mogłam jedynie tym, że nie dręczy
mnie pytanie, co ona ma, czego ja nie mam. Nawet nie
próbowałam z nią konkurować.
— Piękne — powtórzyłam cicho.
— No, wiadomo, medżik ałer — powiedział Kris,
żartobliwie koślawiąc angielskie wyrażenie. — Magiczna godzina. Dobra, dziewczyno, kameruj, kameruj!
Tylko żeby było widać i mnie, i góry, i ten taras. Ogarniesz, prawda? Pamiętasz, który profil mam lepszy?
Mój prawy, twój lewy.
Palcem zrobił sobie dołeczek w policzku, wiedziałam, że się zgrywa.
— Cyk, cyk, bo zaraz będzie po ptokach — ponaglił
mnie.
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Rozgadany, narwany facet, choć dla mnie bardziej
chłopak, bo miał w sobie rys niedojrzałości. Wcisnął
mi swój telefon, a sam zrobił trzy kroki do tyłu, w stronę balustrady. Odwrócił się twarzą do zachodzącego
słońca, tak żeby Himalaje mieć za plecami, jako tło do
nagrania.
W myślach przezywałam go czasem Gwiazdorem.
Choć tak naprawdę nie sposób było go nie lubić, bo
nie był zadufany w sobie ani nabzdyczony. Ratowała
go autoironia, potrafił wziąć w nawias swoje parcie na
szkło. Na co dzień copywriter w agencji reklamowej, Kris
był połową duetu influencerów. Razem ze swoją świeżo
upieczoną żoną, Kaśką, prowadzili popularny blog, kanał
na YouTubie, konto na Instagramie, TikToku i co tam
jeszcze. Nazywali się K2_lifestyles — od swoich inicjałów
i w nawiązaniu do drugiego najwyższego szczytu Ziemi.
Choć od dwóch tygodni robiłam za operatora kamery, a czasami i statyw, jeszcze nie doszłam, na czym
ów styl życia miał polegać. Na pewno ważnym jego elementem były podróże, jedzenie oznaczane hasztagiem
„foodporn”, zadbany wygląd i stylowe ubranie, gadżety
oraz dodatki takie jak okulary przeciwsłoneczne, paski
i biżuteria.
— Już? — spytał Kris, poprawiając jeszcze wściekle
czerwoną, grubą czapkę, która kompletnie nie pasowała do letniej aury. — Mogę?
Wiedziałam, że istnieje ważny powód, dla którego
musi ona tkwić na jego głowie. Drugą, identyczną, nosiła jego żona.
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— Już, chociaż uprzedzam, że trzęsą mi się ręce —
powiedziałam, po czym nacisnęłam czerwone kółeczko
na ekranie.
— Ludzie! Stało się… Dziś jest ten dzień. Ten
dzień! — Kris mówił naturalnie, ze swadą, jakby zawodowo występował przed kamerą. — Wiem, że się
powtarzam, bo niedawno mówiłem to samo… — Zaśmiał się. — Dwa miesiące temu, w dniu mojego ślubu
z Kaśką. Ale dziś moja żona… O rany, jak to dziwnie
brzmi, jeszcze się nie przyzwyczaiłem… — Podsunął
do obiektywu dłoń, na której miał obrączkę, i zamachał
palcami. — Moja Kaśka… dziewczyna na schwał…
Stanęła. Na. Szczycie. Dachu. Świata! Na faking, kurwa,
Evereście!
Kris wydał z siebie dziki okrzyk zdobywcy, po czym
znów się zaśmiał. Zerwał z głowy czerwoną czapkę
i przeczesał jasnobrązowe włosy. Próbowałam przekazać mu miną zażenowanie, ale jak zwykle zignorował
moje rady.
— Tak jest! Everest zdobyty. Its ofiszal! Osiem,
osiem, cztery, osiem. Melduję wykonanie zadania! —
Żartobliwie zasalutował. — Wkrótce wrzucę zdjęcia
i filmy, ale na razie uczcijmy ten moment triumfu.
Nie wiem, jak uczcijmy… Minutą ciszy? — Zaśmiał
się ponownie. — Co ja gadam? Jak zwykle głupoty,
sory! Ale jaja! Jaram się jak Pinokio w trocinach, jak
świnia w błocie! To jest szczęście w najczystszej postaci! Wybaczcie, kochani, te emocje… I dziękuję za
wszystkie wasze słowa otuchy przez cały ten trudny
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czas wyczekiwania, gdyby nie wy i wasze wsparcie
w natarciu…
Słuchałam Krisa, pilnując kadru, ale co chwila uciekałam wzrokiem w kierunku horyzontu. Słońce zachodziło za naszymi plecami i wszystko wokół przygasało,
jedynie Himalaje niespodziewanie rozbłysły, wydawało
się, że ich szczyty płoną.
Bałam się. I tak już od miesiąca. Cały czas myślałam
o moim Marku, który był gdzieś tam, w górze, na grani,
kilometry nade mną. Prostolinijny, mądry i wrażliwy
introwertyk, całkowite przeciwieństwo Krisa.
Nie jesteśmy ze sobą długo. Poznałam go niecały rok
temu, kiedy tłumaczyłam książkę o himalaistach. Znajomy znajomej umówił nas, bo chciałam skonsultować
kilka fachowych terminów dotyczących wspinaczki
i sprzętu.
Czekałam na niego na tarasie mojej ulubionej warszawskiej restauracji, Qchni Artystycznej. Kiedy podszedł do stolika, szczupły i niewysoki, nie zrobił na
mnie wrażenia. Ale już pod koniec rozmowy wpadłam
po uszy. Była w nim trudna do opisania przejrzystość,
czystość jak w górskim jeziorze z krystaliczną wodą.
Był szczery, niczego nie udawał, nie pozował. Odpowiadał na moje pytania niskim, spokojnym, nieco sennym głosem, ale bez cienia znużenia, szpanu czy mans
plainingu. Himalaizm, z całą tą swoją szlachetnością
i etosem, pasował do niego jak ulał. Nie wyobrażałam
sobie, żeby uprawiał inny sport, taki, który polega na
sprycie i okiwaniu przeciwnika.
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Spokój. Przy jego boku czułam Wielki Spokój. Aż do
dnia, nieco ponad miesiąc temu, kiedy odprowadziłam
go na lotnisko i zaczęłam się bać.
Oderwałam się od wspomnień i znów spojrzałam
na góry. Wciąż nie mogłam uwierzyć, że razem z żoną
Krisa i jeszcze dwójką przyjaciół Marek zdobył dziś
Everest. Jaki on musi mieć teraz piękny widok na świat
u swoich stóp. A może chmury już wszystko przesłoniły? Prognozy nie były najlepsze, okno pogodowe miało
się dziś zamknąć.
Byle nie z hukiem.
Cieszyłam się z jego sukcesu, ale przede wszystkim z tego, że niebezpieczna wyprawa dobiega końca.
I wreszcie go zobaczę, dotknę, zabiorę z powrotem
w doliny.
Znów nastanie Wielki Spokój. Przestanę się zamartwiać. Aż do kolejnej wyprawy.
Kris gadał jak nakręcony, aż w końcu zaplątał się
i musiał przerwać, bo zaczął się śmiać sam z siebie.
Nagrywaliśmy drugi raz, potem trzeci, czwarty, ręka
mi już mdlała. Wreszcie, zadowolony z efektu, odebrał
mi komórkę.
— I jak? Chyba dobrze? — spytałam.
Nie odpowiedział. Skupiony wpatrywał się w smartfona, przygryzając dolną wargę, stukał w ekran, przesuwał po nim palcem wskazującym.
— Może być. Zobacz, czy się opublikowało — mruknął w końcu. — Do dupy mają tu wi-fi. A hotel niby pięć
gwiazdek. Dżizas… Weź, sprawdź, i zalajkuj od razu, ja
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jeszcze muszę wrzucać dalej. Jeszcze jakiś hasztag by
się przydał. Dobitny. Ekstaza? Everekstaza? O to, to…
Sięgnęłam po swoją komórkę i weszłam na Instagrama. Miałam na nim puste konto, które na prośbę Krisa
założyłam dwa tygodnie temu, kiedy czekaliśmy na
Okęciu na samolot do Stambułu, skąd mieliśmy lecieć
dalej, do Katmandu.
— Ludzie! Stało się… Dziś jest ten dzień. Ten
dzień! — ekscytował się nagrany Kris, a czerwona
czapka na jego głowie podskakiwała w rytm wypowiadanych przez niego słów.
— Wszystko okej… — skwitowałam.
Nie miałam rozeznania w mediach społecznościowych, ale za sprawą mojego towarzysza od niedawna
przechodziłam przyspieszony kurs.
Przy okazji otwierały mi się oczy. Wiedziałam
wprawdzie, że treści, które ludzie kreują w internecie,
nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością, ale nie
sądziłam, że jest aż tak źle. Luksusowy hotel, na dachu
którego nagrywałam Krisa, nie był nasz. Zatrzymaliśmy
się w dużo tańszym przybytku. Okna naszego pokoju
wychodziły na zapuszczone podwórko, nie było żadnego ogrodu na dachu, a klimatyzacja ledwo działała
i rzęziła. Kris nawet nie próbował nagrywać się w takich warunkach. Dziś przez ponad godzinę jeździliśmy
po Thamelu, turystycznej dzielnicy Katmandu, aż Kris
wypatrzył obiekt zdjęciowy pasujący do K2_lifestyles.
Udając, że musimy skorzystać z toalety, przedarliśmy się przez wyłożoną ciemnym drewnem recepcję.
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Następnie klatką schodową przeprowadziliśmy nasz własny atak szczytowy. Niezatrzymywani przez nikogo weszliśmy na dach, zarezerwowany dla gości hotelowych.
Zdobiły go liczne donice z iglakami i lampy solarne,
a wzdłuż jednej z krawędzi ustawiona była porośnięta
pnączami pergola, kształtem przypominająca pagodę.
— Dobrze, to teraz… Może zjedzmy coś? — zaproponowałam, choć wcale nie czułam głodu.
Chciałam się czymś zająć, przykryć czymś strach,
odciągnąć myśli od Marka. Od rana byłam kłębkiem
nerwów, od kiedy zadzwonił Damian i powiedział jedno słowo: „Idą”. Damian Nawrocki był kierownikiem
wyprawy, stacjonował w bazie pod Everestem, jeszcze
w zasięgu działania telefonów komórkowych. Marek
i pozostali znajdowali się w obozie szturmowym na
wysokości siedmiu tysięcy dziewięciuset metrów. Damian kontaktował się z nimi za pomocą radiotelefonu. Przekazywał nam informacje od nich, a czasami
łączył rozmowę i mogliśmy zamienić z chłopakami
parę słów. Tak ich nazywaliśmy, „chłopakami”, mimo
że była wśród nich jedna kobieta.
Ruszyli przed świtem, a dwie godziny temu Damian
znów zadzwonił i powiedział, że wszystko się udało
i cała czwórka schodzi już ze szczytu. Choć nie był to
jeszcze koniec strachu, rzuciliśmy się sobie z Krisem
w ramiona, mnie polały się łzy. Czuliśmy ulgę, bo czekanie, aż zaatakują szczyt, trwało koszmarnie długo.
Ocknęłam się z zamyślenia i spojrzałam na Krisa,
który nie odpowiedział na moje pytanie.
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— Halo? Tu Ziemia — ponagliłam go. — Idziemy
coś zjeść?
Kris pokiwał głową, nie odrywając wzroku od ekranu komórki, która zaczęła świergotać powiadomieniami, zapewne o lajkach pod najnowszym postem.
— Mhm, dobra, chodźmy… — odpowiedział. —
Trzeba to uczcić. Kolacją z winem. Albo lepiej winem
z kolacją.
— Wracamy do hotelu? Czy chcesz gdzieś iść?
Jeszcze raz zerknęłam na rozciągający się za krawędzią dachu bajeczny widok. Do płonących odbitym
światłem szczytów dołączyła pozłacana iglica buddyjskiej świątyni. Nad nami przemknęły ciemne sylwetki trzech… czterech ptaków, a na południowej części
nieba pojawiły się chmury.
Kris znów nie odpowiedział mi na pytanie. Nie irytowało mnie jego zachowanie, bo traktowałam go jak
duże dziecko: czasami głośne, rozkapryszone, skupione
na swoich zabawkach. Wiedziałam już, że influencerzy
muszą cały czas trzymać rękę na pulsie internetu, ale
ile można?
Odwróciłam się, żeby posłać mu karcące spojrzenie,
choć i tak wiedziałam, że nie zwróci na nie uwagi, bo
zatopiony w komórce wzrok miał nieprzytomny jak
u narkomana na haju.
Nagle jego oczy otworzyły się szeroko.
— No nie! — zawołał tak przejmująco, że serce mi
stanęło. — Fuck, kurwa, fuck!
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