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Pēdējo reizi ar Anatoliju Bukrejevu tikos 1097. gadā. Viņš bija atturīgs, 
korekts un nenoliedzami ļoti spēcīgs virs. Ari augskalnu kāpēju elitē attieksme 
pret Anatoliju Bukrejevu ir pozitīva. Savukārt Džonu Krakaueru augstkalnu pro

fesionāļi noniecina un savā vidē nepieņem, jo  grāmatā «Retinātā gaisā», nepama
toti nosodot citus, viņš ir centies izcelt pats sevi.

Par 1996. gada traģēdiju Everestā ir rakstījuši vēl daži šo ekspedīciju dalīb
nieki. Saprotu, ka Anatolija Bukrejeva grāmata ir tapusi kā atbilde Džonam Kra- 
kaueram, lai reabilitētos, lai tiktu saprasts. Taču kalnos, vidē, kurā Anatolijs jutās 
visorganiskāk, viņa labo slavu nekas neaptumšo, jo  virsotnēs, kas slejas virs asto
ņiem tūkstošiem metru, cilvēku ciena par to, ko viņš spēj izdarīt. Un izdarījis šis 

spēcīgais vārs ir daudz.
Latvijas Meistara alpīnismu, 

Triju Zvaigžņu ordeņu, virsnieks





«Alpīnisma vēsturē tas ir unikāls gadījums: virs, kuru daži dēvē 
par Mežonīgo Himalaju Tīģeri, pāris stundas pēc uzkāpšanas Eve
resta virsotnē bez skābekļa balona viens pats izglāba vairākus cilvē
kus.»

Wall Street Journal

«Tas nav tikai stāsts par traģisku notikumu, tas ir vēstījums par 
mērķtiecīgu, egocentrisku viru, kurš uzdrīkstas kāpt kalnos augstāk 
par nāves zonas robežu.»

The New York Times Book Review

«Tas ir stāsts par izturību un biedriskumu, bet plašākā kontekstā 
ši grāmata palidz izprast iemeslus, kas liek cilvēkiem sekot augst
kalnu aicinājumam.»

The New Mexican

«Lasītājs, kurš iepazinies arī ar citiem Everestā notikušās traģēdi
jas aprakstiem, gūst jaunu priekšstatu par Anatoliju Bukrejevu, it 
īpaši par viņa varonīgajām pUlēm glābt cietušos.»

Asbury Park Press

«Aizraujošs... meistarīgs apraksts... Drūmās traģēdijas laikā 
Anatolijs Bukrejevs rīkojās ārkārtigi varonīgi. Viņš tris reizes viens 
pats devās nakti un viesuli glābt cilvēkus no nāves.»

Rock & Ice Magazine

«Šis iespaidigais vēstījums liks divreiz pārdomāt tiem, kuri gata
vojas aut kājas un doties iekarot Everestu.»

Publishers Weekly
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Literārā redaktore Silvija Mūrniece 
Māksliniece Anita Inša

> Ilgvara Paula fo togrā fijas no skotu firmas Himalayan Guides organizētās 
1997. gada Everesta pavasara ekspedīcijas caur Dienvidu sedliem  

un 1998. gada Lodzes ekspedīcijas pa Rietumu sienu

ISBN 9984-663-33-7

Kad 1996. gada Everesta traģēdijas dalībnieki retinātā gaisā pazuda bez 
pēdām, drosm igs virs viņus atrada un atveda atpakaļ dzīvē.

1996. gada 10. maijā divas komerciālas ekspedīcijas pieredzējušu alpīnistu 
vadibā mēģināja uzkāpt pasaules augstākajā virsotnē. D iem žēl šis pasākums 
beidzās ar traģēdiju. Daudzi ekspedīcijas dalībnieki cieta neveiksmi laužu gūzmas, 
sliktās organizācijas un stiprās vētras dēļ. Citi tika uzskatīti par mirušiem vai ari 
pamesti bezpalīdzīgā  stāvokli. Anatolijs Bukrejevs - firmas Mountaln MaJness 
vecākais gids -  trakojošā vētrā aizveda līdz nometnei Iris klientus, kuri bija 
pamesti drošai nāvei. Ši grāmata ir pārsteidzošs stāsts par likteņa noindētu ekspe
dīciju, par aklu godkāri, kas d zen  cilvēkus pleriulltlr* nrknrtlgl bīstam os 
pasākumos, un par mūsu laiku varoni, kurš riskēja ar savu il/lvlhu un Izglāba cil
vēkus no nāves.
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Pateicības

A utori vēlas izteikt pateicību visiem, kuri palīdzēja radit šo grā
matu. Daži no šiem cilvēkiem lūguši nepublicēt viņu uzvār

dus. Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi visiem firmas Mountain Madness 
1996. gada Everesta ekspedīcijas dalībniekiem.

Šī grāmata tapusi daudzu cilvēku sadarbības rezultātā. Izsakām 
pateicību Reinai Etjāsai, Kevinam Kūnejam, Čārlzam Rembsburgam, 
Mišelai Zekhaimai, Bobam Palē, Čārlijam Meisam, Perijam Viljamso- 
nam, Gerijam Neptunam, Lorijam Braunam, Maiklam di Lorenco, 
Todam Skineram, Džekam Robinsam, Deividam Šenkam, Elekam 
Bīrsam, Eljetam Robinsonam, Flērai Grīnai, Kristiānām Bekvitam, Ēnai 
Kršikai, doktoram Rodžeram Milleram, Betai Voldai, Sjū Fīronai un 
Gregam Gleidam.

Gerijs Vestons de Volts ir īpašu pateicību parādā Džedam Viljam- 
sonam - bijušajam Amerikas Alpīnistu kluba prezidentam un tagadē
jam  gadagrāmatas Accidents in North American Mountaineering 
redaktoram, kurš sniedza nenovērtējamu atbalstu grāmatas tapšanā.

Visā grāmatas radīšanas laikā mēs cieši sadarbojāmies ar divām 
tulkotājām un referentēm - Natāliju Lagovsku un Barbaru Postonu. 
Mūsu vēstījuma vārdiskais noformējums lielā mērā ir viņu pūļu 
rezultāts.

Tiešā faktu pētniece un reizēm ari intervētāja bija Terija Lemen- 
čeka. Viņas ieguldījums mums bija kā Dieva dāvana. Bez viņas mēs 
nebūtu spējuši sarakstit šo grāmatu.

Mēs izsakām pateicību Ketlīnai Andersonei no firmas Scovil, 
Chichak and Galen par viņas ticību mūsu projektam un sniegto at
balstu.

Mēs esam pateicīgi apgāda St. Martin's Paperbacks redaktoram 
Džordžam Vitam, kurš bija mūsu gids sarežģītajā grāmatas tapšanas 
ceļā.

Mūsu visdziļākā pateicība pienākas mūsu mīļajai draudzenei 
Lindai Vailijai. Viņas viesmīliba, laipnība, nosvērtība un ticība cilvēka 
gara spēkam neskaitāmas reizes palīdzēja sekmīgi atrisināt sarežģī
tus jautājumus.
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Mūsdienu alpīnisms nav tikai vaļasprieks, tas ir arī bizness. Ar to 
izskaidrojams fakts, ka aizvien biežāk alpīnistu pieņemtie lēmumi - 
gan kāpšanas objektu, gan arī kāpšanas taktikas izvēle - vienlaikus 
ir ari biznesa lēmumi. Šis parādības pozitīvais aspekts ir tas, ka tagad 
alpīnisti, tāpat kā slēpotāji un burātāji, var nopelnīt sev iztiku ar 
darbu, kas viņiem ir sirdslieta. Negatīvais aspekts - m ilzīgie cilvēku 
pūļi, kas aizvien lielākā skaitā drūzmējas kalnos, neskaitāmi jauni 
noteikumi, kas tiek uzstādīti alpīnistiem, kā arī tā cirka izrāde, kas 
Everesta bāzes nometnē vērojama tagad un būs vērojama ari 

nākotnē.

Kristiāns Bekvits, 
American Alpine Journal priekšvārdā, 1997. gadā

4 - 4 - 4 '

Everests nebūt neizliekas. Šī traģēdija tam patiesi ir vienaldzīga.

Brūss Bārkots,
«Klinšu kāpēji». Harper’s Magazine, 1996. gada augusts
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Autoru piezīme

P iecas dienas pēc 1996. gada 10. maijā notikušās Everesta traģē
dijas deviņi alpīnisti firmas Mountain Madness bāzes nometnē 

ierakstīja magnetofona lentē savas pārdomas un atmiņas. Vairāku 
notikumu detaļas un daži citāti, kas minēti šajā grāmatā, ir ņemti no 
šiem ierakstiem. Šo izziņu avotu izmantoja Anatolijs Bukrejevs, kurš 
bija šīs «atskaites» dalībnieks, un viņš vēlas izteikt pateicību visiem, 
kuri piedalījās šajā sarunā. Viņu centieni izprast notikušā būtību un 
viņu atmiņu ieraksti palīdzēja mums bagātināt grāmatā ietverto 
faktu materiālu. No šiem ierakstiem ņemtie citāti grāmatā atzīmēti ar 
simbolu fāoĻ



Prologs

S enajos budistu svētajos rakstos Ilimalajus dēvē par «sniega ap
cirkni», un 1996. gadā šis krātuves bagātības tika nemitīgi pa

pildinātas -  kalnos sakrita neparasti daudz sniega.
1996. gada 10. maija pievakarē Everesta apkaimē sākās īpaši 

spīva vētra, kas kalna augstākajos posmos ārdījās ilgāk par desmit 
stundām. Divdesmit trīs vīrieši un sievietes - alpīnisti, kuri šajā dienā 
bija uzkāpuši Everesta virsotnē pa Nepālas puses dienvidu nogāzes 
maršrutu, - vairs nespēja atgriezties augstkalnu nometnē. Kāpēji ne
caurredzamā sniegputenī cīnījās par savu dzīvību un viņus pātagoja 
viesuļvētra, kas varētu apgāzt pat kravas automašīnu ar puspiekabi.

Vētra pārsteidza alpīnistus nāves zonā - maršruta posmā, kas at
rodas augstāk par 8000 metriem virs juras līmeņa. Sals un skābekļa 
bads īsā laikā nogalina cilvēku, kurš šajā zonā palicis zem klajas 
debess.

Cilvēki cīnījās par izdzīvošanu apstākļos, kad apkārtne bija pār
redzama vienīgi izstieptas rokas attālumā un tikai dažās vietās 
viņiem bija iespēja turēties pie drošināšanas virvēm. Skābekļa balonu 
manometru rādītāji bija noslīdējuši līdz nullei, un spēcīgais hipoksi- 
jas izraisītais apdullums pārmāca spēju pieņemt saprātīgus lēmu
mus. Apsaldējuma radītais locekļu nejutīgums brīdināja par iespē
jamo amputāciju. Tumsā un spalgi gaudojošā aukā cilvēki sāka 
kaulēties ar likteni: «Mani pirksti pret manu dzīvību? Piekrītu, tikai 
ļauj man dzivot.»

Zemāk par lejupkāpjošajiem alpīnistiem - augstkalnu nometnē, 
līdz kurai viņi izmisīgi pūlējās aizkļūt, - kāds krievu alpinists un 
augstkalnu gids cīnījās ar pārējiem alpīnistiem: viņš gan kliedza, gan 
pieglaimojās, gan lūdzās, gribēdams panākt, lai pārējie palīdz viņam 
glābt tos, kuri atradās augstāk kalnā un vētrā bija apmaldījušies.

Anatolijs Nikolajevičs Bukrejevs pieņēma lēmumu. Vēlāk daži to 
nosauca par pašnāvības mēģinājumu. Viņš izlēma mēģināt glābt cil
vēkus, viens pats dodamies ārā vētrā, kur debesis ar zemi griezās 
kopā, kur bija tik tumšs, ka vai acī dur, un vējš auroja tā, «it kā pāri 
galvai drāztos simtiem kravas vilcienu sastāvu» (tā šo vētru



raksturoja kads aculiecinieks). Anatolijs Bukrejevs paveica to, ko 
alpīnists un rakstnieks Geilins Rovels vēlāk nosauca par «vienu no 
visbrīnumainākajām glābšanas operācijām alpīnisma vēsturē».

Divas nedēļas pēc Everesta traģēdijas Anatolijs Bukrejevs no Kat- 
mandu devās uz Denveru. Pēc visa pārciestā viņam vajadzēja atgūt 
spēkus, un draugi aizveda Anatoliju uz Ņūmeksikas štata pilsētu 
Santafē. Viņš vēlējās mani satikt, jo  pirms dažiem mēnešiem es pēc 
kāda mūsu kopīgā drauga lūguma biju nopircis viņam fotoaparātu 
un nosūtījis to uz Everesta bāzes nometni. 1996. gada 28. maijā mēs 
pirmo reizi satikāmies aci pret aci.

Biju redzējis Anatolija Bukrejeva fotogrāfijas, kas bija uzņemtas 
pirms notikumiem Everestā, un sagaidīju ieraudzīt kalsnu, musku
ļainu vīru ar paļāvīgu smaidu sejā. Kad ierados mūsu kopīgā drauga 
mājās, Anatolijs lēni piecēlās no krēsla, lai sasveicinātos ar mani. 
Viņa acis bija iekritušas un nogurušas. Uz degungala un lūpām bija 
melnas kreveles - tie bija atmirušas ādas laukumi, kādus atstāj spē
cīgs apsaldējums. Anatolija Bukrejeva izturēšanās bija atsvešināta. 
Likās, ka viņš būtu atstājis ķermeni un tagad mitinātos kādā nezi
nāmā vietā.

Man šķita, ka kādreiz jau esmu sastapis cilvēku ar šādu tukšu, ne
izteiksmīgu skatienu. Kad Anatolijs spēra soli uz priekšu, lai paspies
tu man roku, es pēkšņi atcerējos krievu karavīru, kuru biju sastapis 
Mozambikā, kad tur norisinājās karadarbība. Karavīrs sēdēja ar bre
zentu pārjumtas armijas transportmašīnas aizmugurē un turēja 
klēpī AK-47. Kad gribēju viņu nofilmēt, karavīrs brīdinoši pacēla pret 
mani ieroci un uzlūkoja mani ar tieši šādu pašu skatienu. Tas bija 
nejauks bridis -  viņš nomērķēja ieroci tā, it kā tas butu pats par sevi 
saprotams žests, un viņa sejā nebija pilnīgi nekādas izteiksmes.

Mēs kopā ieturējām vakariņas un sarunājāmies. Koledžā esmu 
mācījies krievu valodu, taču nespēju atcerēties gandrīz nevienu 
vārdu, tāpēc Anatolijs Bukrejevs runāja angliski - samērā tekoši un 
saprotami, vienīgi teikumu uzbūve bija diezgan primitīva. Viņš vēlē
jās runāt par Everestu - nevis stāstīt par piedzīvoto, bet gan izdibināt 
notikušā būtību. Viņš centās saprast to, ko nupat bija pārcietis.

Mēs satikāmies arī nākamajā un aiznākamajā dienā. Mēs sarunā
jāmies. Mūsu kopīgais draugs mums pastāstīja, ka Anatolijs katru 
nakti redzot satraucošus sapņus. Viņš it kā atrodoties uz Everesta un 
apzinoties, ka viņam jāaiznes nelaimē pamestiem alpīnistiem skā
bekļa baloni, taču nespējot atrast šos cilvēkus.
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Pats Anatolijs man nekad nestāstīja par šiem sapņiem. Viņš stās
tīja par to, kas bija noticis uz Everesta, par to, kā viņš tur ieradies, un 
par to, kā maija pēdējās dienās devies projām. Viņš necentās izpuš
ķot īstenību vai piešķirt stāstījumam traģiskuma pieskaņu. Viņš vie
nādā intonācijā runāja gan par tējas krūzi, gan par apmaldīšanos 
sniegputenī. Man iepatikās viņa atklātība un atbildes uz maniem jau
tājumiem. Viss viņa teiktais man šķiet pārdomu vērts, un mani jau
tājumi kļuva aizvien sarežģītāki un detalizētāki. Mēs sākām ierakstīt 
savas sarunas magnetofona lentēs.

1996. gada 3. jūnijā mēs ar Anatoliju Bukrejevu nolēmām sadar
boties un kopā uzrakstīt šo grāmatu. Paskaidroju, ka rakstīsim to 
kopā, taču šajā darbā vēlos pastāstīt ne tikai par viņa pieredzēto, bet 
arī uzdot jautājumus un rast uz tiem atbildes. Anatolijs Bukrejevs 
piekrita manai iecerei. Viņš zināja atsevišķas notikušā epizodes un 
nezināja pārējās, tāpēc viņam, gluži tāpat kā man, bija interesanti iz- 
pētit visu, ko mums izdotos atrast.

1997. gada 13. janvārī mēs noslēdzām līgumu ar izdevniecību 
St. M artin ’s Press un sākām veidot grāmatu. Anatolijs Bukrejevs at
deva man savas dienasgrāmatas, vēstules, ekspedīcijas žurnālus, kā 
ari atļāva publicēt savas atmiņas. Viņš atguva divdesmit Everestā 
«pazaudētās» svara mārciņas*, un viņa sejā atkal atgriezās smaids. 
Es braukāju apkārt, tikos ar alpīnistiem, kuri līdz ar Anatoliju pieda
lījās nelaimīgajā ekspedīcijā, kā arī iepazinos ar bojāgājušo kāpēju 
draugiem un paziņām. Ar tulkotāju un draugu palīdzību mēs pārva
rējām visas likstas un galu galā radījām stāstu par šo kāpienu.

Gerijs Vestons de Volts 
Santafē, Ņūmeksika

* Tekstā lietotot mēmenibu attiecība pret decimālo sistēmu: mārciņā - 0,453592 kg, jards - 
91,44 cm, peda - 30,48 cm. (Tulk. piez.)
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Ceturtā nometne
7925 metri 
virs jūras līmeņa. 
----------~r----------- ' v T

< ____________
«M idzenis», kur Nils Beidlmens, 
Klēvs Šēnings, Tims Medsens, 
Šarlote Foksa, Sendija Pitmena, 
Lēne Gammelgora, Taši Čerings, 
Ngavangs Dordži, Maiks Grūms, 
Beks Veterss un Jasuko Namba 
cieši saspiedās cits pie cita vētrā, 
kas ilga visu nakti no 10. 
uz I I .  maiju. Beks Veterss un 
Jasuko Namba tika pamesti 
nogāzē, jo  tika uzskatīts, 
ka viņi ir miruši. 11. maija rītā 
viņus atrada Stjuarts Hačisons.

------------------------------- - C ^------------------
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1 Everesta smaile
I 88-48 metri virs 
I jūras līmeņa.

; /
I Dienvidu priekšvirsotne
Atrastas Roba Hola 
mirstīgas atliekas. 
Pēdējo reizi redzēts 

, Endijs Heriss.

H ilarija slieksnis
Uz šaurās kores starp 
Hilarija slieksni un 
Dienvidu virsotni pēdējo 
reizi redzets Dags Hansens.

Balkons
8412 metri virs 
jūras līmeņa.

Skats uz Everesta augstākajām nogāzēm no Lodzes virsotnes. 
No Dienvidaustrumu kores -  parastā ceļa uz smaili - gaisā 

virpuļo Everestam raksturīgais pūku mākonis.
Ilgvara Paula foto

Atrastas Skota Fišera 
mirstīgās atliekas.



Pirmā nodala
✓

Firma Mountain Madness

Ledus seraki. Ilgvara Paula foto



"I A Q C  gada martā naksnīgajās debesīs virs Himalajiem 
X  Z J  kS  v / b  parādījās kāda zvaigzne, kāda sveša un neiederīga 

zvaigzne. Daudzas naktis pēc kārtas zvaigzne lēni peldēja pāri kal
niem, un tās garā aste gluži kā vēdeklis mirguļoja naksnīgajās 
debesīs. Šī «zva igzne» bija Haikutakes komēta. Everestā (8848 m) 
sākās pavasara sezona - pārejas periods starp ziemas musona no
rimšanu un vasaras musona sākšanos. Alpīnisma vēsture liecina, ka 
tieši pavasaris ir vispiemērotākais laiks kāpšanai Everestā. Apkārtējo 
šerpu ciemu iedzīvotāji bažīgi apsprieda negaidītās Kosmosa viešņas 
parādīšanos un nonāca pie slēdziena, ka Haikutakes ielaušanās svešā 
zvaigžņu teritorijā ir ļauna zīme.

Šerpas ir tibetiešu etniskā grupa. Daudzi tās pārstāvji apmetušies 
uz dzīvi Nepālas kalnieņu ielejās, un alpīnistu ekspedīcijas, kas iero
das Himalajos, ir būtisks viņu ģimeņu ienākumu avots. Vieni šerpas 
strādā par pavāriem, nesējiem un jaku dzinējiem, citi uzņemas 
daudz bīstamākos un daudz ienesīgākos augstkalnu apkalpes perso
nāla pienākumus. Viņi pavada ārzemnieku ekspedīcijas, kas noslē
gušas derības uz maksimālām likmēm: prasme un izturība pret 
dabas vidi, kurā ilgstoša cilvēka eksistence nav iespējama.

1921. gadā cilvēki pirmo reizi mēģināja uzkāpt Everesta virsotnē. 
Septiņdesmit piecu gadu laikā - no 1921. gada līdz 1996. gadam -  tā 
nogāzēs bija gājuši bojā vairāk nekā 140 cilvēki, un gandrīz 40 pro
centi no nelaimes gadījumu upuriem bija šerpas, tāpēc viņu attiek
sme pret dabiskās lietu norises traucējumiem bija piesardzīga.

Šerpam Kami Noru ir apmēram trīsdesmit pieci gadi. Viņš ir pre
cējies, un ģimenē aug trīs dēli. Kami Noru pieder pie jaunās šerpu pa
audzes. Sākot ar mūsu gadsimta piecdesmitajiem gadiem, šie šerpas 
apmainījuši tradicionālos tērpus pret Goretex auduma parkām* un 
izmanto alpīnismu par peļņas avotu.

1996. gadā, tāpat kā daudzos iepriekšējos gados, Kami Noru bija 
salīdzis darbā par kādas Everesta ekspedīcijas sirdaru (pārzini). Viņa 
darba devējs bija firma Himalayan Guides -  komerciālā ceļojumu 
firma, kas atrodas Edinburgā.

* Parka ir siltināta virsjaka ar kapuci. Tai jābūl izturīgai pret mehāniskiem bojājumiem, 
jāaiztur vojS un mitrums, tā nedrīkst svīst no iekšpuses. Vislabakas un visdārgākās parkas 
tiek Sutas no Goretex auduma. (Tulk. piez.)
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Himalayan Guides vadītājs bija bārdains un drukns anglis Henrijs 
Tods - piecdesmit vienu gadu vecs bijušais regbists, kurš bija kļuvis 
par ekspedīciju organizētāju. Šī firma bija slavena ar to, ka neviens 
tās ekspedicijas dalībnieks ne reizi nebija kļuvis par nelaimes gadī
juma upuri. Henrijs Tods bija praktiskas dabas cilvēks, un kalnos 
viņam allaž smaidīja veiksme. Sadarbībā ar Kami Noru Henrijs Tods 
bija panācis, ka Himalajos viņa firma tika uzskatīta par veiksmīgas 

darbības etalonu.
1995. gadā Henrijs Tods piedāvāja klientiem komerciālu ekspedī

ciju uz Everestu. Viņš bija nolēmis uzkāpt tajā no ziemeļu puses - 
Tibetas. Šī ekspedīcija guva neiedomājamus panākumus - astoņi 
klienti uzkāpa Everesta virsotnē. Veiksme gandarīja Henriju Todu un 
Kami Noru, tomēr abi viri nebūt nekļuva pārlieku pašpaļāvīgi. 
1996. gada martā viņi ar bažām domāja par gaidāmo sezonu.

Kami Noru pastāstīja Henrijam Todam par nomaldījušos «zva ig
zni», un viņš atceras, ka šerpa bijis satraukts. Henrijs Tods pavaicāja, 
ko īsti pēc Kami Noru un cilu šerpu domām šī zvaigzne varētu nozī
mēt. Kami atteica: - Mēs nezinām. Mums tas viss nepatīk.

Henrijs Tods atceras: - Tā [komēta] bija redzamajau prāvu laiku, 
un šerpas māca ļaunas priekšnojautas.

Henrijs Tods apsvēra lietas būtību. Protams, to varēja saukt par 
māņticību, un tomēr tas bija svarīgs jautājums, jo  cilvēki, kuri labi 
pazina Everestu, uzskatīja šo faktu par piesardzības vērtu.

Neskaidrībai par zvaigžņu pasaules nekārtību nozīmi pievienojās 
Henrija Toda personiskās nepatikšanas. Vēl marta beigās ziemas 
sniegi nebija nokusuši tiktāl, ka viņa jaku karavāna varētu droši 
doties garajā un grūtajā ceļā uz Everesta bāzes nometni, kas atrodas 
5300 metru virs juras limeņa. Daži nesēji ar milzīgām grūtībām vir
zījās uz priekšu pa šauro, sniega klāto taku, bet visi pārējie bija 
spiesti gaidīt. Tā kā ekspedīcijai vajadzīgo piederumu ir tik daudz, ka 
to transportēšanai nepieciešamas jaku karavānas kravnesības spējas 
un jauda, viņa nometnes iekārtošanas darbi tika pamatīgi aizkavēti. 
Pagaidām tās bija tikai nepatikšanas, nevis draudīgs stāvoklis, tomēr 
tad, ja ceļi vēl ilgāku laiku nebūtu izbrienami, šī liksta tik tiešām pār
vērstos par katastrofu. Periods, kurā laika apstākļi atļauj uzkāpt Eve
resta virsotnē, ir īss, un tas beidzas tajā pašā mirklī, kad sākas 
vasaras musonu sezona. Ja tajā brīdī, kad pienācis laiks doties uz vir
sotni, ekspedīcija nav pienācīgi apgādāta ar visu nepieciešamo, tā var 
mierīgi griezties apkārt un doties atpakaļceļā uz mājām.

2 —  1134
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Henrijs Tods un Kami Noru rīkojās tapāt, ka to dara jebkurš cil
vēks, kurš nonācis neziņa, - veica pasākumus, kas varētu novērst vai 
samazināt radušos sarežģījumus. Henrijs Tods atradās Katmandu 
(1400 metri virs juras līmeņa), kur nodarbojās ar neskaitāmajām ap- 
gādes problēmām 1 1 1 1  gaidīja, kad apvidu tālāk uz ziemeļiem beidzot 
nokusis sniegs. Viņš saņēma kāda klienta dāvanu - vairākas kastes 
J&B Scotch. Šā dzēriena izgatavotājs bija daļēji apmaksājis minētā 
alpīnista līdzdalību ekspedīcijā. Nodevis sīkas un pamatīgas instruk
cijas šerpām, kuriem vajadzēja aizgādāt dzērienu līdz bāzes nomet
nei, Henrijs Tods vairāku vakaru laikā krietni samazināja pilno 
pudeļu skaitu. Viskijs stiprināja dūšu un remdēja nemieru. Kami 
Noru nebija viskija cienītājs un izmantoja citu metodi, kas palīdzēja 
nodrošināties pret nākotnē gaidāmajiem pārsteigumiem.

Divdesmit devītajā martā Kami Noru noturēja puja -  rituālu, ar 
ko tiek izteikta pateicība kalniem un lūgums pēc svētības. Ceremo
nija norisinājās viņa mājā - no akmeņiem būvētā ēkā ar šīfera jumtu, 
kas atrodas Pangbočē (4000 metru virs jūras līmeņa). Šis ciems izvie
tojies uz vairākām terasēm, un no tā paveras skats uz kalnu ceļu, kas 
līkločiem ved līdz Everesta pakājei. Rītausmā pieci budistu mūki 
sarkanbrūnos un safrānkrāsas tērpos sapulcējās lielā telpā, kas atra
dās otrajā stāvā virs graudu glabātavas. Viņi sasēdās aplī. Tā iekš
pusē atradās Kami Noru un vairāki citi Pangbočes iedzīvotāji, kuri 
bija salīgti darbā Everesta ekspedīcijās. Vienīgie gaismas avoti šajā 
telpā bija jaku tauku lampu šaudīgās bāli dzeltenās liesmiņas un 
pirmie tikko austošās saules stari, kas vietvietām izgaismoja uz ap
zāģēto planku grīdas uzklāto tibetiešu paklāju sarkanos un zilos 
ornamentus. No ēdiena gatavošanai paredzēta pavarda plūda dūmu 
spirāles un spēcīga degošu kadiķu zaru smarža. Tas bija upuris Eve
resta dieviem.

Mūki monotonā balsī skandēja lūgšanas, vairākas reizes atkārto
dami vienas un tās pašas frāzes. Skaņas atbalsojās telpā, un ar katru 
šādu atbalsi sirdīs ielija rāms miers un pārliecība, ka Everests pie
ņems tam parādīto godu un aizsargās šerpas, kā arī ļaus viņiem svei
kiem un veseliem atgriezties mājās. Puja beigās mūki pasniedza 
katram šerpam amuletu, kas sargā no briesmām, - cilpā sasietu sar
kanu saiti. Šerpas rāmā godbijībā zemu paklanījās, paužot pateicību, 
pa kārtai saņēma dāvanu un aplika to sev ap kaklu.

Sniegs lēnām kusa. Pēc dažām dienām Kami Noru un pārējiem 
šerpām vajadzēja pamest mājas un kājām doties uz Everesta bāzes
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nometni, lai pievienotos ekspedīcijām, kas bija viņus salīgušas darbā. 
Viņu dienas darba alga bija no 2 dolāriem 50 centiem līdz 50 dolā
riem. Šerpas palīdzēja iekārtot nometnes, nesa kravas, gatavoja 
ēdienu un apkalpoja alpīnistus, kuri aizvien lielākā skaitā ieradās 
Everestā.

Astoņdesmito gadu sākumā visi alpīnisti un ekspedīciju apkalpes 
locekļi, kuri pavasara sezonas laikā ieradās Everesta bāzes nometnē, 
būtu varējuši sakāpt senā Parīzes metro vilcienā. 1996. gadā šeit ie
radās vairāk nekā četrsimt cilvēku. Viņi uzslēja teltis, un nometne 
sāka izskatīties pēc rokmūziku koncertapmetnes. Kāds alpīnists, rak
sturodams 1996. gada bāzes nometni, teica, ka tai piemitušas visas 
«klejojoša cirka apmetnes pazīmes, izņemot to, ka mūsu teltīs 
klaunu bija vairāk, nekā parasti mēdz būt šādās trupās». Daudzu 
alpīnistu atzinumi liecina, ka 1996. gadā Everestā pabijuši vairāki īsti 
«virves dejotāji».

Makalu Go vadītā Taivanas ekspedīcija bija nerimstošas jautrības 
avots, taču aiz jokiem slēpās nopietnas bažas par grupas alpīnistu 
kvalifikāciju un spējām dzīviem tikt projām no kalna. Kāds alpīnists 
teica: - Tikpat labi viņš būtu varējis atvest šurp Jamaikas bobsleja 
komandu. - Nometnē atradās arī Johannesburgas laikraksta Sunday 
Times ekspedicija, kas bija saņēmusi publiski izteiktu Nelsona Man- 
delas svētību. Alpīnisti pie Henrija Toda viskija pudelēm stāstīja brī
numu lietas par daudzu tās dalībnieku pieredzes trūkumu un Iana 
Vudola - nekaumgā un ātrsirdīgā ekspedīcijas vadītāja apšaubāmo1 
reputāciju.

Amerikāņu alpīnists un Everesta veterāns Eds Viesturs esot 
teicis: -  Šeit saradušies daudzi cilvēki, kuriem te nevajadzētu būt.

Trīsdesmit septiņus gadus vecais Eds Viesturs piedalījās firmas 
MacGillivray Freeman IMAX/IWTRKS Everesta filmēšanas ekspedīcijā. 
Viņš bija gids, kā arī tika uzņemts filmā. Šo ekspedīciju vadīja ame
rikāņu alpīnists un kinematogrāfists Deivids Brīšīrss. Līdz tam vēl 
nevienai dokumentālai filmai par Everestu nebija piešķirts tik liels 
budžets. Tā bija lielformāta filma, kas tika pabeigta 1998. gadā un 
bija paredzēta demonstrēšanai kinoteātros ar panorāmas ekrāniem 
un sarežģītām skaņu atskaņošanas iekārtām, kas rada pilnīgu klāt
būtnes efektu.

Nupat četrdesmit gadu slieksnim pārkāpušais Deivids Brīšīrss 
bija kļuvis par tādu kā staigājošu Himalaju leģendu. Nevienam citam 
alpīnistam, izņemot vienīgi seru Edmundu Hilariju, kurš kopā ar
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Tenzingu Norgaju 1953. gadā pirmo reizi alpīnisma vēsture uzkāpa 
Everestā, nav izdevies pārvērst Everestu par «naudas slaucamo govi». 
Vairāku gadu laikā tieši ar Everestu saistīti pasākumi devuši viņam 
prāvus ienākumus. 1985. gadā Deivids Brīširss kļuva slavens ar to, ka 
uzveda Everestā Teksasas biznesmeni un miljonāru Diku Besu. Piec
desmit piecus gadus vecais Diks Bess kļuva par vecāko cilvēku, kurš 
sasniedzis Everesta virsotni. Daudzi uzskata, ka tieši šis notikums 
kļuvis par pagrieziena punktu Everesta iekarošanas vēsturē. Piedzī
vojumu alkstošie bagātnieki saausījās. Ja jau piecdesmit piecus 
gadus vecs virs ar pietiekamiem ienākumiem un apņēmīgu vēlēšanos 
spēja tikt virsotnē, kāpēc lai citi to nevarētu? Komerciālo ekspedīciju 
firmas savairojās kā sēnes pēc lietus. Tās apkalpoja aizvien pieau
gošo pieprasījumu un klientus, kuri spēja maksāt lielu naudu par lie
liem kalniem.*

Ceļā uz Everesta bāzes nometni Deivida Brīšīrsa IMAX/IWERKS 
ekspedīcija piesaistīja lielu uzmanību. Netālu no Kami Noru mājas 
Pangbočē vairāki ekspedīcijas dalībnieki iegāja tējnīcā un aizņēma 
vairākus galdiņus. Viņi pasūtīja tēju, taču atteicās no piedāvātā vie
tējā ēdiena un izvilka no somām līdzatvestos produktus. Kāds Eve
resta bāzes nometnes veterāns, kuram Deivida Brīšīrsa komanda 
šķita pārlieku safrizēta un smalka, dēvēja viņus par «Guči zēniem».

Līdzās IMAX/IWERKS ekspedīcijas teltīm Everesta bāzes nometnē 
atradās Henrija Toda firmas Himalayan Guides ekspedīcijas teltis. 
Netālu bija izvietojušās arī vairākas citas komerciālās ekspedīcijas, 
kas, tāpat kā Henrija Toda firma, bija atvedušas uz Everestu maksāt
spējīgus klientus. Starp šiem «dolāru maisiem», kā komerciālo ekspe
dīciju dalībniekus savās atmiņās dēvē kāds vīrs, kurš raksta Everesta 
hroniku, bija arī firmas Adventure Consultants organizētā ekspedī
cija ar jaunzēlandieti Robu Holu priekšgalā.

Melnbārdainais un impozantais Robs Hols pēc izskata atgādināja 
Ābrahamu Linkolnu. Viņam piemita tāds kā iekšējs spraigums un 
rāma atturība, kas daudziem radīja priekšstatu, ka Robs ir daudz 
vecāks par saviem trīsdesmit pieciem gadiem. Viņa firma sāka orga
nizēt ekspedīcijas uz Everestu 1990. gadā, un Robs Hols pa šo laiku

* Everesta ekspedīcijas kļuva citādas. Organizētāji, kuri agrāk centās nodrošināties ar valsts 
un lielu firmu finansiālo atbalstu, sāka aizsien intensīvāk meklēt privātpersonās ar pietie
kamu alpīnisma pieredzi un naudu, kuras varētu «nopirkt» ekspedīciju. Tādējādi radās izcilu 
alpīnistu un nopietnu amatieru savienības. Abi partneri meklēja iespēju nokļūt pasaules 
augstākajās virsotnes. (Autora piez.)



bija uzstādījis rekordu - uzvedis Everesta virsotnē trīsdesmit devi
ņus alpīnistus (klientus un ekspedīcijas štata darbiniekus). Firmas 
reklāmas, kas regulāri tika publicētas starptautiskos alpīnisma žur
nālos, bija milzīgas, kārdinošas un pārliecinošas. 1995. gada sākumā 
kāda reklāma vēstīja: «100% izdošanās! Pasūtiet mūsu krāsaino bez
maksas brošūru.» Simtprocentīgā izdošanās pastāvēja līdz 1995. ga
da maijam, kad Robs Hols neatjāva nevienam klientam uzkāpt vir
sotnē, jo  kalna augstākajos posmos bija daudz sniega, kas neļāva 
virzīties uz priekšu. Neviens klients neiekaroja virsotni.

1996. gadā Robs Hols atkal bija klāt. Viņš bija nelokāmi apņēmies 
atgriezties uzvarētāju sarakstā. Tas viņam bija jāpanāk par katru 
cenu. Jaunus ienākumus varēja atnest vienīgi panākumi, nevis ne
veiksmes. 1996. gadā Robam Holam bija radies vēl papildus stimuls 
aktīvai rīcībai - spēlē bija iesaistījies vēl viens dalībnieks.

Tas bija Sietlas iedzīvotājs Skots Fišers - vienu metru deviņdes
mit trīs centimetrus garš vīrs ar glītu, pareizi veidotu seju un gariem, 
viļņainiem gaišiem matiem. Sietlā viņam piederēja ceļojumu firma 
Mountain Madness, kas bija radīta, lai rastu iespēju apmierināt viņa 
personisko godkāri - uzkāpt visos iespējamos kalnos un darīt to pēc 
iespējas labākos apstākļos.*

Talantīgais, glītais un šarmantais Skots Fišers izskatījās kā alpī
nisma reklāmas plakāta tēls. Viņa harizmātiskajai personībai piemita 
milzīgs pievilkšanas spēks. Skots Fišers spēja piesaistīt klientu uz
manību, iedvest viņiem ciešu apņēmību uzkāpt kādā noteiktā kalnā, 
likt viņiem parakstīt čekus un sakrāmēt mugursomas. Everesta alpī
nisma biznesā viņš bija spēcīgs sāncensis, tomēr jauniesācējs.

Kāds viņa biznesa partneris teica, ka Skots Fišers kļuvis par Eve
resta «dolāru maisu» gluži vienkārša iemesla dēļ: «Man šķiet, ka viņš 
pavēroja Roba Hola panākumus un nosprieda... «Ja viņš to var, tad 
arī es to varu.» Tas nebija kā divu aļņu sacensības gars. Viņš gluži 
vienkārši domāja apmēram šādi: «Galu galā es esmu patiesi lielisks 
alpīnists. Kāpēc ari es to nevarētu izdarīt?... Arī es varu sadabūt 
klientus un doties uz Everestu.»» Arī viņš varēja vest klientus uz Eve
restu, un arī viņš varēja nopelnit naudu.

* Skots Fišers spēja uzņemties firmas vadibu. Viņam bija liela praktiska pieredze. Jau četr
padsmit gadu vecumā viņš bija sācis apgūt alpīnisma iemaņas. Viņš bija apmeklējis Nacionālo 
brivdabas nodarbību vadības skolu Vaiomingas štata, ieguvis prasmiga klinšu kapēja un 
alpīnista reputāciju un tika uzskatīts par augsti kvalificētu alpīnistu pavadoni, kurš piedalī
jies daudzās veiksmīgās ekspedicijās. (Autora piez.)
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Bijusi firmas Mountain Madness galvenā administratore Karena 
Dikinsone nosauca lēmumu organizēt ekspedīcijas uz Everestu par 
«tādu kā augstkalnu kāpšanas izvirzītu ultimātu. To pieprasīja mūsu 
klienti, un pretējā gadījumā mēs būtu viņus zaudējuši. Ja mums tas 
izdotos, mēs gūtu prāvu peļņu, tādējādi mums bija arī tīri finansiāli 
iemesli pievērsties šim biznesam. Protams, tikpat labi varēja notikt, 
ka mēs zaudētu savu pēdējo grasi... Tā ir spēle uz augstām likmēm.».

Skota Fišera galvenais mērķis bija prāva peļņa, kādu viņš iegūtu, 
ja novadītu sekmīgu ekspedīciju uz Everestu. Viņš bija sācis domāt 
par iespējām mainīt savai dzīvi. Karena Dikinsone teica: - Iepriekšējā 
gadā viņš nosvinēja četrdesmito dzimšanas dienu. Viņš bija sasnie
dzis visu iecerēto... Viņš bija uzkāpis K2 virsotnē (8611 m)*, viņš bija 
uzkāpis Everestā, viņš bija ieguvis prasmīga gida reputāciju... Viņš 
ieminējās, ka varbūt viņam vairs nevajadzētu pašam doties uz Eve
resta virsotni, ka viņš varētu salīgt darbā cilvēkus, kuri to darītu viņa 
vietā.

Tas bija tikai vispārīgos vilcienos ieskicēts plāns, nekas vairāk 
par gadījuma rakstura pārrunām starp Skotu Fišeru un Karenu Dikin- 
soni, taču tie, kuri labāk pazina Skotu, apgalvo, ka viņš tik tiešām gri
bējis sakārtot savai dzīvi - pārskatīt gan personisko dzīvi, gan savai 
lomu firmā, gan savu tēlu sabiedrības acīs.

Firma Mountain Madness bija nodibināta astoņdesmito gadu 
sākumā, taču tā nekad nebija nesusi Skotam Fišeram pastāvīgus un 
stabilus ienākumus. Viņa dzīves centrā bija kāpšana kalnos. Bizness 
palīdzēja viņam nodarboties ar alpīnismu, taču tas nekad nebija gal
venais viņa dzīves faktors, un viņa plānos tam nebija izšķirošas no
zīmes. Skots Fišers zināja, ka veiksmīga komerciālā ekspedīcija uz 
Everestu varētu ievērojami uzlabot viņa apstākļus. Ja viņš spētu sa
runāt pietiekami daudz klientu, kuri katrs iemaksātu 65 tūkstošus 
dolāru (tā bija Roba Hola noteiktā cena), un spētu noorganizēt sek
mīgu ekspedīciju, viņš varētu atrisināt daudzas problēmas un ap
maksāt daudzas pārmaiņas.

Viens no iemesliem, kuru dēļ Skots Fišers nolēma uzsākt jaunu 
maršrutu, bija arī tas, ka viņam trūka starptautiskās atzinības. Viņa 
attēls negreznoja alpīnisma žurnālu un alpīnisma piederumu kata
logu vākus un lappuses. Sākdams vairāk nodarboties ar ekspedīciju 
vadīšanu, viņš bija atstājis personisko alpīnista karjeru otrajā plānā.

* K2 - otra augstakā virsotne pasaule. (Tulk. piez.)
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Kāds Skota Fišera draugs teica, ka Skotam esot sācis likties, «ka masu 
saziņas līdzekļi nepievērš viņam tādu uzmanību, kadu viņš būtu pel
nījis... ka prese neizturas pret viņu godīgi, ka viņam netiek izrādīta 
cieņa, ka par viņu tiek pārāk maz rakstīts. Viņš alka pēc atzinības.»

Skota Fišera tuvākie paziņas saprata, ka viņa galvenā problēma 
bija viņa tēls: protams, Skots bija izcils alpīnists, instruktors, gids un 
fotogrāfs, taču viņš bija arī trakgalvīgs un vieglprātīgs uzdzīvotājs. 
Šīs bēdīgi slavenās Skota Fišera īpašības nebūt nepalīdzēja radīt tāda 
cilvēka tēlu, kurš spētu iegūt bagātu klientu uzticību vai piesaistīt ie
vērojamus atbalstītājus. Šai publikai viņš šķita pārāk «riskants tips». 
Sekmīga ekspedīcija, kas tiktu plaši popularizēta masu saziņas 
lidzekļos, varētu «sašķobīt radušos priekšstatus».

Karena Dikinsone, Skots Fišers un pārējais firmas personāls Siet- 
las kantorī nemitīgi zvanīja pa telefonu, vākdami klientus. Viņi izsū
tīja simtiem reklāmas bukletu ar melnbaltiem fotoattēliem. Šie buk
leti bija tik akurāti kā nupat nopļauts mauriņš. Tie nebija tik krāšņi 
un plātīgi kā Roba Hola izdevumi, un to galvenais iedarbības spēks 
bija vārdi: «1996. gada ekspedīcijas alpīnisti varēs izmēģināt roku 
pasaules visaugstākajā virsotnē... Mēs uzbūvēsim nometņu pira
mīdu, un katra nometne tiks apgādāta ar visu nepieciešamo, kas tajā 
tiks nogādāts no iepriekšējās nometnes. Gidi un augstkalnu apkalpes 
šerpas novilks drošināšanas virves, iekārtos un apgādās nometnes, 
kā ari pavadīs jūs kāpienā uz virsotni. Alpīnistiem nebūs jānes kra
vas. Viņi varēs saglabāt spēkus kāpienam.»

Skota Fišera konkurenti nebūt nepriecājās par ziņu, ka viņš nolē

mis ienākt Everesta alpīnisma tirgū. Skota Fišera nepiespiestā izturē
šanās maniere, kā arī viņa organizētās ekspedīcijas uz visattālāka
jiem  Āfrikas, Dienvidamerikas un Āzijas nostūriem bija palīdzējušas 
viņam iegūt klientus visā pasaulē. Ja šī ekspedīcija būtu sekmīga, tā 
radītu galvassāpes daudziem konkurentiem, it īpaši Robam Holam, 
kuram līdz šim bija izdevies savervēt neticami daudz klientu no 
visām Amerikas Savienotajām Valstim.

Skots Fišers un viņa darbinieki visiem spēkiem centās panākt pla
šāku gan firmas Mountain Madness, gan ari paša Skota reklāmu masu 
saziņas lidzekļos un šajā jomā rīkojās tikpat aktīvi, kā klientu vervē
šanā. Jau pašā kampaņas sākumā šķita, ka pie viņu izmestā āķa 
varētu būt piekodusies zivs, kura solijās kļūt par lielo lomu.

Vadošais ASV brīvdabas atpūtas un sporta žurnāls Outside bija 
nolēmis publicēt aprakstu par Everesta komerciālo ekspedīciju
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bumu, un šis darbs lika uzticēts Sietlas žurnālistam un populāru grā
matu autoram, alpīnistam un rakstniekam Džonam Krakaueram. 
Žurnāla vadība vēlējās apmaksāt Džona Krakauera piedalīšanos 
Skota Fišera ekspedīcijā, taču viņi gribēja noslēgt izdevīgu darījumu.

Firmas Mountain Madness vadība savukart labi apzinājās, cik vēr
tīga būtu plaši pazīstamā žurnālista līdzdalība ekspedīcijā, un veltīja 
lielu uzmanību pārrunām ar žurnāla darbiniekiem. Viņi apsprieda 
visdažādākos abām pusēm izdevīgus noteikumus un iespējamos ie
guvumus. Sarunas norisinājās ļoti intensīvi. Kāds Skota Fišera b iz
nesa partneris atcerējās: - Karena [Dikinsoneļ nemitīgi no visām 
pusēm piemeta Outside ugunskurā malkas pagales, laiku pa laikam 
uzvaroši iesaukdamās: «U z priekšu!».

Pārrunas norisinājās sekmīgi, un iespējamā sadarbība modināja 
Skota Fišera sirdī priekpilnu satraukumu. Viņš piedāvāja Outside va
dībai ievērojamu dalības maksas atlaidi un pretī pieprasīja reklāmas 
laukumu un apcerējumu kopā ar krāsainiem fotoattēliem. Mountain 
Madness cerēja, ka tā būs lieliska reklāma. Arī Džons Krakauers bija 
sajūsmā. Kādam Skota Fišera darbiniekam viņš apgalvoja, ka vēloties 
uzkāpt Everestā kopā ar Skota komandu, jo  tajā patiesi esot vislabā
kie alpīnisti, turklāt Skots esot vietējais puisis un interesants cilvēks.

Skots Fišers uzskatīja, ka šī būs tieši tā popularitāte, pēc kādas 
viņš tiecās, - reportāža ievērojamā un plaši pieprasītā žurnālā, ko 
lasīja neskaitāmi brīvdabas atpūtas cienītāji un alpīnisti, kuriem bija 
pa kabatai brauciens uz Everestu. Karena Dikinsone stāstīja: - Ilgu 
laiku mēs tik tiešām uzskatījām, ka Džons piedalīsies mūsu ekspedī
cijā... Mēs rezervējām viņam vietu dalībnieku sarakstā un intensīvi 
apspriedām ar Outside vadību apmaksas noteikumus... reklāmas ap
jomu un summu, par kādu viņi izsūtīs mums čeku.

Kāds Mountain Madness darbinieks atceras: - Viņi tai [K. Dikin- 
sonei] tikai pūta miglu acīs un blēdījās. Es domāju, ka patiesībā viņi 
gribēja, lai Mountain Madness samaksā visu rēķinu, lai viņš varētu 
doties mums lidzi gandrīz vai bez maksas. Mountain Madness vaja
dzētu ciest zaudējumus, lai kāds varētu uzkāpt Everestā... tā teikt - 
esiet taču prātīgi un paskatieties acis īstenībai... Tā nu pienāca brī
dis, kad Outside griezās pie Roba [Mola] ar jautājumu: «Kādu cenu jūs 
no mums ņemtu?», un Robs atteica: «Mazāku par Skota pieprasīto.» 
Trāpīts!

Pēdējā brīdi Outside iegādājās Džonam Krakaueram ceļazīmi 
firmā Adventure Consullants. Kāds Outside pārstāvis, runādams par
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žurnāla vadības lēmumu pieņemt Roba Hola piedāvājumu, teica, ka 
viņi esot izvēlējušies Adventure Consultants «ne tikai finansiālu ap
svērumu dēļ». Viņi esot ņēmuši vērā to, ka Robam Holam esot bijusi 
«ievērojami lielāka Everesta ekspedīciju vadīšanas pieredze, lielāki 
sasniegumi drošības jomā un, pēc Džona Krakauera vārdiem, labaka 
papildu skābekļa apgādes sistēma».

Outside lēmums Skotu Fišeru saniknoja. Viņš paziņoja: - Nudien, 
tās ir tipiskas preses izdarības. Tipiska cūcība.

Kāds Skota draugs atceras viņa mazcienigo atsauksmi par noti
kušo: - Viņš uzskatīja, ka Outside rīkojies cūcīgi, pieņemdams šo 
ideju un apspriezdams to, un... izvilinādams no Karenas [Dikinso- 
nes] visu informāciju, un pēc tam nieka tūkstoš dolāru ekonomijas 
vārdā - es nezinu, cik liela bija ši summa, taču liela tā nevarēja būt - 
izvēlēdamies Robu.

Zaudētās izdevības vietā radās cita, un tā varbūt bija vēl labāka 
par iepriekšējo. Firmai Mountain Madness izdevās iesaistit ekspedī
cijā četrdesmit gadus veco Allure  un Condē Nast Traveler ievad
rakstu autori Sendiju Hilu Pitmenu. Viņa jau bija uzkāpusi sešu kon
tinentu augstākajās virsotnēs, taču tai vēl nebija izdevies nokļūt 
Everesta virsotnē. Divās iepriekšējās reizēs - vienā no tam viņa kāpa 
Everestā kopā ar Deivldu Brīširsu, kurš 1996. gadā vadīja IM/\X/ 
IWERKS ekspedīciju, - Sendija Pitmena bija devusies atpakaļ pirms 
virsotnes sasniegšanas. Sendija Pitmena bija vērtīgs ieguvums. Viņai 
bija lielāka augstkalnu kāpšanas pieredze nekā Džonam Krakaue- 
ram, un viņa bija noslēgusi vienošanos ar nacionālās televīzijas un 
radio raidījumu kompānijas (NBC) Interactive Media nodaļu un apso
lījusi katru dienu sniegt jaunu informāciju Interneta mājas lapai 
(www.nbc.com./everest)*. Ja Skots Fišers spētu aizvest viņu līdz vir
sotnei, viņš iegūtu tādu popularitāti, kāda viņa konkurentiem pat 
sapņos nebūtu rādījusies. Tomēr Skots Fišers labi apzinājās, ka 
viņam Sendija Pitmena tik tiešām jāuzdabū Everesta virsotnē.

Kāds Skota Fišera draugs teica: -  Man šķiet, ka Skots pirmām kār
tām uzskatīja viņu par ievērojamu personu, par tādu kā ienesīgu pa
sūtījumu. Tas tik būtu vareni, ja viņš uzdabūtu viņu virsotnē!... Viņa 
rakstītu par viņu, viņa stāstītu par viņu, viņa sagādātu viņam tādus 
pašus panākumus, kādus viņš būtu sagādājis viņai.

* Rakstidami šo grāmatu, mCs sazinājāmies ar šis lappuses arhīva veidotājiem un saņemam 
dažas izziņas. (Autora piez.)
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Tomēr tad, ja Skotam Fišeram neizdotos sagādāt Sendijai Pitme- 
nai kāroto veiksmi, viņš ciestu publisku fiasko. Kāda Skota firmas 
darbiniece teica, ka spējot iztēloties Sendijas Pitmenas reakciju. Viņa 
būtu visiem klāstījusi, ka ši neveiksme bijusi tikai un vienīgi Skota 
Fišera vaina. Viņa būtu apgalvojusi: - Viņš neļāva man uzkāpt vir
sotnē. Es būtu varējusi to izdarīt.

4 "  4 -  4~

Lai palīdzētu klientiem tikt līdz virsotnei, Skots Fišers bija salī
dzis darbā trīs gidus un plaši izreklamējis viņus potenciālajiem 
klientiem. Reklāmas literatūrā ekspedīcijas gidu statusā tika minēti 
Nazirs Sabirs no Pakistānas - daudzpieredzējis gids un ekspedīciju 
organizētājs, kurš bija uzkāpis vairākos astoņtūkstošniekos*, Nils 
Beidlmens no Kolorādo štata Espenas pilsētas - kosmiskās aviācijas 
inženieris, alpīnists un supermaratonists, ka ari Anatolijs Bukrejevs.

Trīsdesmit astoņus gadus vecais Anatolijs Bukrejevs - krievs, 
kurš dzīvoja Kazahstānas galvaspilsētā Alma-Atā, tika uzskatīts par 
vienu no izcilākajiem augstkalnu alpīnistiem pasaulē. 1996. gada pa
vasarī viņa konta bija septiņi astoņtūkstošnieki (dažos viņš bija uz
kāpis vairākas reizes), un visās virsotnēs viņš bija nokļuvis bez papil
dus skābekļa izmantošanas.

* Pasaulē ir četrpadsmit kalnu virsotnes, kas ir aufistakas par 8000 metriem. Astoņas no 
tām atrodas Nepālā. (Autora piez.)



Otra nodaļa

Ielugums uz Everestu

Everests no dienvidu puses. Ilgvara Paula foto



S kots Fišers un Anatolijs Bukrejevs alpīnista karjeras laikā bija 
uzkāpuši vairākās vienās un tajās pašās virsotnēs, tomēr viņu 

ceļi ne reizes nebija krustojušies. Viņiem bija kopīgs draugs -  plaši 
pazīstamais krievu alpīnists Vladimirs Baliberdins, un viņi pazina 
viens otru pēc nostāstiem. Anatolijs Bukrejevs bija dzirdējis par sa
biedrisko un bezbailīgo amerikāni, kurš 1992. gadā krievu un ameri
kāņu ekspedīcijas sastāvā bija uzkāpis «mežonīgajā kalnā» - K2, bet 
Skots Fišers bija dzirdējis par disidentiski noskaņoto alpīnistu, kurš 
bija izvairījies no iesaukšanas karadienestā un nosūtīšanas uz A fga
nistānu, lai varētu kāpt kalnos, un drīz vien izpelnījies ievērību kā 
ārkārtīgi izturīgs sportists, kurš spēj ātrā tempā uzkāpt virsotnē.
1994. gada maijā viņi iepazinās.

Mēs iepazināmies Katmandu restorāna, kur Robs Hols rīkoja vie
sības par godu veiksmīgajai ekspedīcijai. Mēs bijām apmēram sešdes
m it cilvēku -  alpīnisti, šerpas un draugi, kuri b(ja ielūgti atzīmēt Nepā
las 1994. gada pavasara alpīnisma sezonas noslēgumu. Augstkalnu 
alpīnistu pasaule ir maza, un daudzi bija pazīstami jau  no iepriekšē
jā m  ekspedīcijām, tomēr es šajās viesībās pirmo reizi sastapos gan ar 
Skotu, gan ari ar Robu.

Es nupat biju atgriezies no pirmās komerciālās ekspedīcijas uz 
Makalu (8463 m), ko vadīja mans draugs Tors Kisers no Kolorādo. 
Ekspedīcija nebija pārāk veiksmīga. Tikai trīs alpīnisti, to skaitā Nīls 
Beidlmens no Espenas un es, tika līdz. virsotnei. Skots, tāpat kā mēs ar 
Nilu, svinēja savu uzvaru. Pec trim neveiksmīgiem mēģinājumiem  
viņam beidzot bija izdevies uzkāpt Everestā. Skots to uzskatīja par 
lielu sasniegumu, īpaši jau  tādēļ, ka viņš bija to paveicis bez papildu 
skābekļa izmantošanas.

Skots izskatījās tāds, kādu krievi iztēlojas tipisku amerikāni. Viņš 
b[ja kā izkāpis no kādas filmas -  stalts un skaists vīrietis a r labsirdīgu, 
atklātu smaidu, kas pievilka cilvēkus gluži kā magnēts.

Uzskatīju Skotu par ārkārtīgi spējīgu augstkalnu kāpēju. Man bija 
laimējies kāpt kalnos kopā ar daudziem pasaules klases alpīnistiem, 
un Skots ne par mata tiesu neatpalika no viņiem. Kaut arī Skots nebija 
tik populārs kā amerikānis Eds Viesturs, ar kuru biju iepazinies 
1989. gadā, es viņu vērtēju tikpat augstu kā Edu. Eds Viesturs, kurš
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bez papildu skābekļa izmantošanas uzkāpis deviņos no četrpadsmit 
astoņtūkstošniekiem, manā uztverē ir visizcilākais Amerikas augst
kalnu kāpējs.

1995. gada oktobri Anatolijs Bukrejevs un Skots Fišers atkal 
nejauši satikās, un ši satikšanās atkal notika Katmandu. .Anatolijs 
Bukrejevs cīnījās par iespēju turpināt alpīnista karjeru, bet Skots 
Fišers bija ieradies uz pārrunām ar Nepālas Tūrisma ministriju par 
iespējām iegūt kāpšanas atļauju savai ekspedīcijai.

Gada vidū kāda kazahu grupa bija uzaicinājusi Anatoliju Bukre- 
jevu ierasties Nepālā un pievienoties viņu ekspedīcijai uz Manaslu 
(8162 m), kas bija ieplānota 1995. gada rudenī. Šī ekspedīcija tika 
rīkota vairāku kazahu alpīnistu piemiņai, kuri 1990. gadā bija gājuši 
bojā, kāpdami Manaslu. Anatolijs Bukrejevs loloja godkārīgu mērķi 
uzkāpt visos pasaules astoņtūkstošniekos. Manaslu virsotnē viņš vēl 
nebija uzkāpis, tāpēc ar prieku pieņēma piedāvājumu un uzsāka 
fanātiskus treniņus.

Tāpat kā citas bijušās PSRS republikas, arī Kazahstāna izmisīgi 
meklēja finansiālās iespējas, kas ļautu īstenot ieplānotās alpīnisma 
programmas. Anatolijs Bukrejevs nebūt nejutās pārsteigts, kad pare
dzētās ekspedīcijas vadītājs Ervands Iljinskis paziņoja, ka grupa tā 
arī neesot spējusi atrast ekspedīcijai nepieciešamo naudu un iecerē
tais kāpiens Manaslu esot jāatliek līdz 1996. gada pavasarim.

Neilgi pirms došanās uz Nepālu uzzināju, ka mūsu ekspedīcija tiek 
atlikta. Nospriedu, ka man nav nekādas jēgas palikt Alma-Atā. Manas 
augstkalnu kāpēja karjeras iespējas bija saistītas ar llimalajiem, un 
man vajadzēja tur nokļūt. Ja es gaidītu, lai Kazahstānā man kāds uz 
paplātes pienestu izdevību turpināt alpīnista karjeru, tas nozīmētu šīs 
karjeras galu. Tā nu es devos uz Katmandu cerībā, ka spēšu atrast 
gida darbu vai arī kādu ekspedīciju, kas dosies uz vienu no astoņtūk
stošniekiem un būs ar mieru ņemt mani sev līdzi.

Kad ierados Katmandu, tur nebija iespējams atrast gida darbu, to
ties es satiku dažus draugus - gruzīnus, ar kuriem Āzijā bijām kāpuši 
Pamira un Tjanšana virsotnēs.

Atšķirībā no kazahiem, gruzīniem bija izdevies sadabūt naudu 
un noorganizēt plānoto ekspedīciju uz Daulagiri (8167 metru virs 
jūras līmeņa). Viņi augstu vērtēja Anatolija Bukrejeva pieredzi un
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iespējamo ieguldījumu šajā pasākumā, tāpēc uzaicināja piedalīties 
ekspedīcijā ar noteikumu, ka viņš pats apmaksās savus izdevumus 
un savai daļu naudas par kāpšanas atļauju, kas bija jāsamaksā Nepā
las valdībai. Patiesība, ka nekas nekrīt no gaisa, pēc PSRS sabrukuma 
bija sākusi aizstāt valsts atbalstīto alpīnistu rindās pierasto dās
numu. Kaut arī Anatolija Bukrejeva līdzekļi bija ļoti ierobežoti, viņš 
pieņēma šo piedāvājumu.

Gruzīni uzskatīja, ka Anatolija Bukrejeva piedalīšanās kāpienā 
varētu tikt nepareizi saprasta un izbojāt sabiedrības priekšstatu par 
viņu grupas panākumu būtību, tāpēc vienojās, ka Anatolijs Bukrejevs 
kāps kopā ar viņiem līdz brīdim, kad gruzīni būs tikuši līdz maršruta 
pēdējam posmam - kāpšanai Daulagiri virsotnē. Šo posmu viņiem va
jadzēja veikt atsevišķi. Gruzīni negribēja, lai gadījumā, ja viņi sa
sniegtu virsotni, kāds varētu paziņot, ka viss bijis atkarīgs no kāda 
krieva, piedevām vēl no tāda, kurš dzīvo Kazahstānā. Šādi izpaudās 
ne tik daudz alpīnistu sacensība (augstkalnu kāpēju aprindās tā ir 
dominējošā īpašība), cik nacionālā lepnuma gars un politiski apsvē
rumi.

1995. gada 8. oktobrī Anatolijs Bukrejevs vienatnē un bez skā
bekļa balona sasniedza Daulagiri virsotni un, pats to nemaz negribē
dams, uzstādīja tās sasniegšanas ātruma rekordu - septiņpadsmit 
stundas un piecpadsmit minūtes.

- f  - f

20. oktobrī Anatolijs Bukrejevs atgriezās Katmandu un tūlīt sāka 
rosīgi meklēt darbu. Viņš cerēja turpināt pārrunas ar firmas 
Himalayan Guides vadītāju Henriju Todu, kurš bija izteicis viņam 
mutisku darba piedāvājumu. 1995. gada maijā tieši Anatolijs Bukre
jevs bija uzvedis Henrija Toda ekspedīciju Everesta virsotnē pa zie
meļu nogāzes maršrutu. Henrijs Tods tajā laikā bāzes nometnē ār
stēja savainoto muguru. Zinādams, ka Anatolijs Bukrejevs ir 
prasmīgs gids, Henrijs Tods vēlējās nodrošināt viņa pakalpojumus
1996. gadā plānotajam kāpienam Everestā no dienvidu puses, pa 
dienvidaustrumu kores maršrutu, kas ir vispazīstamākais ceļš uz 
Everesta virsotni.

Tikko bļju pabrokastojis un soļoju pa šauru Thamela šķērsieliņu, 
kur bija izveidojies satiksmes sastrēgums. Cauri rikšu, velorikšu, kra
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vas un vieglo automašīnu jūklim  sadzirdēju kādu saucam manu 
vārdu un ieraudzīju, ka no kādas mašīnas cilvēki aicinoši m āj man ar 
rokām. Ciešāk ielūkojies, pazinu dažus Alma-Atas alpīnistus un devos 

pie mašīnas. Viņi brauca no lidostas un jutās kā ekstāzē, jo  bija izde
vies noorganizēt braucienu - kāds bija ziedojis nepieciešamo naudu, 
un tagad viņi cerēja uzkāpt Manaslu 1995. gada decembri, nevis
1996. gada pavasari. Šī vēsts bija laba divējādā ziņā. Pirmkārt, ekspe
dīcija tomēr notiks, un, otrkārt, es varēju brīvi plānot iespēju
1996. gada pavasarī strādāt par gidu. Pēc dažām dienām es nejauši 
saskrējos ar Skotu.

Iedams pa kādu šauru ieliņu, pamanīju viņu aplūkojam preces tir
gus būdās, kas atrodas blakus Skala - kādam šerpam piederošai vies
nīcai, kur es biju apmeties. Domāju, ka viņš varbūt mani atcerēsies. 
Uzsitu Skotam uz pleca un apvaicājos, kas jauns Amerikā. Viņš mani 
uzreiz pazina un atplauka smaidā.

-  Sveiks, Anatolij! Kā sviežas? Varbūt ierausim pa aliņam?
Netālu no Tūrisma ministrijas, kur viņam pēcpusdiena bija pare

dzēta tikšanās, mēs atradam kādu restorānu un sākām pārrunāt visu, 
kas bija atgadījies kopš mūsu pēdējās tikšanās. Skots man pavēstīja, 
ka Pakistānā sekmīgi novadījis ekspedīciju uz Broda smaili (8047 m ) 
un pašlaik pilnā sparā risinot sarunas par atļauju kāpt Everestā. Viņš 
teica, ka kāpšanas atļauju izsniegšanas politika esot taisni neiedomā
jama un cenas -  nenormālas: -  Piecdesmit tūkstoši par pieciem alpī
nistiem, desmit tūkstoši par katru papildus dalībnieku. Pilnīgi neti
cami! Skots pastāstīja, ka esot jau  pierakstījis dažus dalībniekus. Ja 
tikai izdotos sadabūt atļauju, viss būtu kārtībā.

Skots Fišers bija uzsācis riskantu spēli. Viņš organizēja un rekla
mēja Everesta ekspedīciju, kaut ari vēl nebija saņēmis kāpšanas at
ļauju. Šāda prakse raksturīga vairākiem komerciālo ekspedīciju rīko
tājiem. Karena Dikinsone teica: -  Mēs visi dzīvojām  vienās raizēs. 
Iepriekšējā gadā gribējām organizēt ekspedīciju [uz Everestu] un lai
kus nesaņēmām atļauju. Tad nolēmām ekspedīciju atcelt, un viņi, 
protams, janvāra beigās atļauju izsniedza. Tad jau bija par vēlu. Visi 
mūsu konkurenti bija melojuši un apgalvojuši, ka atļauja jau esot 
kabatā, kaut ari tas tā nebija. Viņu ekspedicijas notika. Tā 1996. gadā 
paziņojām, ka kāpšanas atļauja mums ir... taču mēs to saņēmām 

tikai februāri.
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Skots apvaicājās, ko es darot Katmandu, un es pastāstīju, ka 
nupat esmu otro reizi uzkāpis Daulagiri. -  Vai tu strādāji par gidu? - 
viņš prasīja. -  Nē, tikai sporta pēc, - es paskaidroju. -  Man radās iz
devība pievienoties kādai Gruzijas ekspedīcijai, un es ātrā tempā uz
kāpu virsotnē.

Šķita, ka Skots brīnījās. -  Tu nepavadīji nevienu maksātspējīgu 
klientu? - viņš smiedamies pārvaicāja. Tobrīd manās kabatās svilpoja 
vējš, un šis jautā jums bija saprātīgs. Skots zināja, kāds stāvoklis valda 
bijušajā Padomju Savienībā -  valsts vairs finansiāli neatbalstīja alpī
nistus. Tāpat kā es, arī viņš bija saņēmis ziņu par mūsu kopīgā drau
ga Vladimira Baliberdina nāvi. Viņš Sanktpēterburgā ar personisko 
automašīnu strādāja par taksometra vadītāju un tika nogalināts.

Man negribējās gausties par sliktiem laikiem, tāpēc teicu: -  Nā- 
kammēnes ar kādu Kazahstānas ekspedīciju došos uz Manaslu. Vai 
gribi braukt mums līdzi?

Sākumā viņš klusēja kā mēli nor(jis, pēc tam saprata, ka runāju 
nopietni, un atkal sāka smieties. Skots paziņoja, ka apskaužot mani un 
manus neparastos piedzīvojumus.

Mēs abi zinājām, ka neviens amerikānis nav uzkāpis Manaslu v ir
sotnē. -  Tu būsi pirmais, -  es teicu. Skots sarauca uzacis, un viņa acis 
iekvēlojās liesmiņas. -  Ak, Anatolij, man ļoti gribētos to izdarīt, taču 
esmu tik briesmīgi aizņemts. Cenšos savākt Everesta ekspedīciju, kas 
notiks maijā, un daži mani cilvēki strādā Kilimandžāro. Ak, vecīt, es 
tik ļo ti labprāt uzkāptu Manaslu, taču esmu iegrimis darbos lidz acīm.

Ar Mountain Madness saistītie ceļojumi pa visu pasauli atrāva 
Skotu Fišeru no mīļotās ģimenes. Viņa māja Sietlā bija tā vieta, kur 
skapī karājās viņa drēbes un dzīvoja viņa sieva Dženija ar diviem 
bērniem. Pats Skots aizvien biežāk vadāja pa pasauli ceļasomas vai 
ekspedīcijas mantu maisus, nemitīgi ķīvēdamies ar pārlieku nopiet
najiem un prasīgajiem muitas ierēdņiem. Karena Dikinsone tei
ca: -  Viņam allaž bija grūtības ar muitas pārbaudēm lidostās. Viņš tur 
ieradās ar matiem zirgastē un mazo zelta auskaru un ceļojuma mar
šruta aprakstu, no kura nekā nevar saprast... viņš ir bijis Taizemē, 
viņš ir bijis Nepālā, tagad dodas uz Āfriku. Muitas darbinieki allaž 
reaģē vienādi: «Ak Jēziņ, ar ko jūs īsti nodarbojaties?»

Centos pierunāt viņu izdarīt kaut ko ari sev par prieku -  uzkāpt 
Manaslu. Es teicu: -  Nešaubos, ka mūsu ekspedīcija būs sekmīga.
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Mums ir patiesi spēcīga komanda. Ja tu tajā piedalītos, tā kļūtu vēl 
spēcīgāka. Brauc lidzi!

Redzēju, ka viņam nākas grūti atteikties. Bija skaidrs, ka biznesa 
intereses velk viņu uz vienu pusi, bet mīlestība uz kalniem -  gluži pre
tējā virzienā. Skots teica: -  Es neesmu brivs putns kā tu. Man ir pienā
kumi, bizness, ģimenes saistības.

Es sapratu viņa dilemmu. Augstkalnu kāpējiem ir ārkārtīgi grūti 
nodarboties a r savu sirdslietu, ja  viņi nekur negūst finansiālu at
spaidu. Tomēr jutos apbēdināts, kad viņš atteicās no mana priekšli
kuma.

Anatolija Bukrejeva un Skota Fišera sarunas laikā Skots ik pa bri- 
dim paskatījās pulksteni. Viņš apzinājās, cik svarīgi bija ierasties uz 
tikšanos Tūrisma ministrijā precīzi noteiktajā laikā un tādējādi izrā
dīt varasvīriem pienācīgo cieņu. Labas attiecības ar ierēdņiem bija 
obligātas, jo  neviens nevar uzkāpt Everestā bez kāpšanas atļaujas.

Skots piecēlās kājās, jo  viņam bija laiks doties uz tikšanos. Viņš ap
vaicājās, vai es varētu nākamajā rītā ierasties viesnicā Manang un 
kopā ar viņu pabrokastot. Skots ieminējās, ka vēlētos aprunāties ar 
mani par dažām lietām.

Anatolijs Bukrejevs ļoti gribēja vēlreiz tikties ar Skotu Fišeru, jo  
zināja, ka Skots paplašina darbības apjomu un meklē jaunu tirgu, bet 
viņam vajadzēja darbu. Pēc Padomju Savienības sabrukšanas Anato
lijam Bukrejevam bija klājies daudz ļaunāk, nekā Skots Fišers to 
spēja iztēloties. Padomju alpīnisma sistēma tika sagrauta. Daudzi 
Anatolija Bukrejeva paaudzes alpīnisti - daži no viņiem bija pasaules 
klases meistari - tagad vārda tiešā nozīmē bija nabagi. Viņiem vaja
dzēja uzturēt ģimeni un mest pie malas nākotnes ieceres. Viņi vadīja 
tūristu viesnīcas kalnos vai mācīja mafijas bosu bērniem slēpot - 
darīja visu, lai tiktu pie maizes kumosa.

Anatolijs Bukrejevs pazina izmisumu un pazemojumu, kāds alpī
nistu vidē ienāca līdz ar valsts dotāciju izbeigšanos. 1994. gadā pēc 
sekmīgās uzkāpšanas Makalu virsotnē Nīls Beidlmens un citi ameri
kāņi - ekspedīcijas dalībnieki - devās atpakaļ uz dzimteni reaktīvajā 
lidmašīnā, bet .Anatolijs dirnēja vislētākajā Katmandu viesnīcā un iz 
pārdeva savus alpīnista piederumus, lai varētu nopirkt biļeti līdz 
Alma-Atai. Kādu dienu viņš ielūkojās spoguli un aptvēra, ka pēc
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visām briesmām un grūtībām, kas bija saistītas ar uzkāpšanu 
Makalu, viņš ekspedīcijas maizē bija uzbarojies, jo  ēdiens bija daudz 
labāks nekā tas, ko viņš varēja atļauties Kazahstanā. Visi ekspedīci
jas dalībnieki amerikāņi tās laikā bija zaudējuši svaru, daži pat devi
ņus kilogramus (20 mārciņu). Toreiz viņš atradās savas karjeras 
zemākajā punktā un arī pašlaik nebija pacēlies daudz augstāk.

Vēlējos pastāstīt Skotam, kādas alpīnisma iespējas ir Kazahstānas 
kalnos. Tie bija neapgūti un gaidīja savu laiku. Padomju Savienības 
laikos Kazahstānas kalnos uzradās treniņnometnes, un daži maršruti 
b{ja visai daudzsološi. Pagaidām tur bija neattīstīta infrastruktūra un 
ļo ti maz viesnīcu, tomēr Kazahstānā sāka ieplūst kapitāls, un man 
šķita, ka tik pieredzējis cilvēks kā Skots varētu tur sākt biznesu.

Nākamajā rītā Skots Fišers un Anatolijs Bukrejevs pie otrās un 
trešās kafijas tases pētīja Kazahstānas kartes un brošūras par Tjan- 
šanu un Pamiru - Anatolijs bija tās paņēmis līdzi. Skots Fišers izrā
dīja interesi un uzdeva vairākus lietpratīgus jautājumus, taču tūlīt 
pēc tam sāka runāt par Everestu. Viņš vēlējās uzzināt, kāda ir Anato
lija pieredze Everestā. Tāpat kā visi augstkalnu kāpēji, kuri zina visu, 
kas saistīts ar Flimalajiem, arī Skots Fišers bija lietas kursā par Ana
tolija Bukrejeva sekmīgo līdzdalību Henrija ī'oda firmas Himalayan 
Guides iepriekšējā gada ekspedīcijā. No septiņiem alpīnistiem, kurus 
Anatolijs Bukrejevs bija uzvedis Everesta virsotnē, trīs bija pirmie 
savu valstu pārstāvji, kas uzkāpuši pasaules augstākajā virsotnē: pir
mais velsietis, pirmais dānis un pirmais brazīlietis.

Skots ilgi runāja par Everestu. Pēc tam mēs sākām apspriest gida 
darbu augstkalnu apstākļos un to, cik ļoti tas atšķiras no viņa zemā
kos kalnos apgūtās pieredzes. Viņš teica, ka vēloties pievērsties ne tikai 
Everestam vien. Skotam bija lieli nākotnes plāni. Viņš gribēja vadīt 
ekspedīcijas uz visiem astoņtūkstošniekiem. Viņš nopietni apdomāja 
iespēju organizēt komerciālu ekspedīciju uz K2 un apgalvoja, ka 
daudzi amerikāņi par to interesējoties. Viņš teica: -  Man būs vajadzīgi 
kādi seši labi gidi. Tie varētu būt krievi, kuri būtu ar mieru uzņemties 
risku, jo  gandrīz neviens amerikānis to nespēj izdarīt.

K2 ir «tikai» otra augstākā virsotne pasaulē, taču valda uzskats, 
ka tā ir visbīstamākā no visiem astoņtūkstošniekiem. Šim kalnam ir
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piramīdas forma, un visgrūtākais maršruta posms atrodas tā nogāžu 
augšējā daļā, tāpēc kāpiens K2 tiek uzskatīts par vienu no vissarež
ģītākajiem augstkalnu maršrutiem pasaulē. Skots Fišers labi zināja, 
cik augsta ir K2 maršrutu grūtības pakāpe, kā ari bija dzirdējis par 
dramatiskajiem, bieži vien traģiskajiem notikumiem, kas bija saistīti 
ar mēģinājumiem uzkāpt K2. Patiesībā Anatolijs Bukrejevs zināja, ka 
pats Skots Fišers bija viena šāda dramatiska atgadījuma tiešs līdzda
lībnieks.

1992. gada augustā pēc uzkāpšanas K2 virsotnē pārgurušais 
Skots ar ievainotu plecu naktī un sniega vētrā nokāpa no kalna un no
dabūja no tā alpīnistu, kurš ar visu ķermeņa svaru bija iekāries dro
šināšanas sistēmā. Šim Jaunzēlandes alpīnistam un Roba Hola b iz
nesa partnerim Gerijam Bolām bija sākusies plaušu tūska, un viņš 
pats nespēja pārvietoties. Skota Fišera varonīgā rīcība palīdzēja glābt 
Gerija Bola dzīvibu.*

Es teicu Skotam: -  Tas, kas vajadzīgs, lai uzkāptu Everestā, ir vaja
dzīgs ari uzkāpšanai K2. Tu pats to labi zini. Tu tur esi bijis. K2 ir 
vieta, kur cilvēks nedrīkst pieļaut kļūdas. Tev nepieciešami labi laika 
apstākļi un liela veiksme. Tev vajadzīgi kvalificēti gidi, kuri pieraduši 
pie augstkalnu apstākļiem un pazīst šo kalnu. Tev rūpīgi jāizvēlas 
klienti. Tiem jābūt cilvēkiem, kuri spēj izturēt augstkalnu apstākļus. 
Tas nav Reinīrs**. Augstkalnu kāpšanai piemīt citas likumsakarības. 
Alpīnistiem jāspēj pilnīgi paļauties uz saviem spēkiem, jo  tu nevari ne
pārtraukti vadāt viņus pie rokas. Apgalvojums, ka cilvēku iespējams 
uzvest Everesta virsotnē tikpat vienkārši kā Makinlijā***, ir  bīstams.

Skots vērīgi klausījās un pēkšņi paziņoja: -  Man vajadzīgs vado
šais alpīnists -  cilvēks ar tavu pieredzi. Nāc man līdzi uz Everestu, un 
pēc Everesta mēs ar krievu alpīnistu grupu dosimies uz K2, bet pēc 
tam uz Tjanšanu. Ko tu par to saki?

Man nācās pastāstīt Skotam, ka esmu ievadījis sarunas ar 
Himalayan Guides vadītāju Henriju Todu, kurš, tāpat kā Skots, plā
noja organizēt komerciālu ekspedīciju uz Everestu no Nepālas puses, 
ja  vien viņam izdosies savākt pietiekami daudz klientu un saņemt 
kāpšanas atļauju. Es teicu, ka krieviem ir sakāmvārds «Straumes vidū

* Dažus mēnešus pēc šā notikuma Gerija Bols nomira ar plaušu tūsku, kāpdams Daula- 
giri. (Autora piez.)

** Reinlrs - 4392 m augsts vulkāns Kaskādu kalnos, ASV. (Tulk. piez.)
*** Makinlljs (Denali) - augstākais Ziemeļamerikas kalns (6193 m). (Tulk. piez.)
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zirgus nemaina». Skots iesmējās un pavaicāja, cik Henrijs Tods man 
maksāšot. Kad biju to pateicis, Skots paziņoja: -  Tu taču esi ar līgumu 
nesaistīts profesionāls alpīnists. Tu neesi parakstījis kontraktu.

Viņš piesolīja man divtik lielu atalgojumu.

Anatolijam Bukrejevam tas bija kārdinošs piedāvājums. Ari pie
dāvātās nākotnes izredzes šķita daudzsološas. Viņš ticēja Skota 
Fišera spējām tikt galā ar visiem sarežģījumiem, kas saistīti ar ekspe
dīciju organizēšanu, un uzskatīja viņu par lielisku alpīnistu. Turklāt 
Nils Beidlmens bija Anatolija draugs. 1994. gadā Anatolijs Bukrejevs 
palīdzēja Nīlam uzkāpt viņa pirmajā astoņtūkstošniekā - Makalu - 
un ļoti cienīja Nīlu par neatlaidību, ar kādu viņš bija veicis nogurdi
nošo kāpienu. Anatolijs Bukrejevs pārliecinājās par Nila Beidlmena 
neparasto izturību - viņš bija supermaratonists. Tomēr gargabalu 
skrējējam vajadzīgas pavisam citas īpašības nekā augstkalnu kāpē
jam, un Nīls Beidlmens ne reizes nebija uzkāpis Everestā.

Es negribēju atteikties, taču tobrīd man nešķita pareizi ari piekrist. 
Pieprasīju par piectūkstoš dolāriem vairāk, nekā bija piedāvāji Skots, 
un pie sevis spriedu, ka piekrišanas gadijumā Henrijs sapratis, kāpēc 
esmu atteicies no viņa priekšlikuma. Skots nolika tasi un raudzījās 
manī tā, it kā nespētu noticēt savām ausim. Viņš strikti paziņoja: - Ne
kādā gadijumā. Nemūžam.

Es atbildēju: -  Ja ne, ne.
Atklāti sakot, domāju, ka ar to pašu mūsu saruna ir galā un es, 

tāpat kā iepriekšējā sezonā, strādāšu pie Henrija Toda, tomēr Skots 
pēkšņi paziņoja: -  Padomā par manu priekšlikumu, -  un piecēlās, jo  
viņam vajadzēja doties uz kārtējo tikšanos Tūrisma ministrijā. Prom- 
iedams viņš izmeta: -  Rīt pabrokastosim restorānā Mike’s Breakfast. 
Teiksim, pulksten deviņos. Padomā labi.

Nākamajā rītā Anatolijs Bukrejevs agrāk par norunāto laiku iera
dās Mike's Breakfast -  restorānā, kas atrodas Durbarmargā un ko ļoti 
iecienījuši amerikāņu alpīnisti un Katmandu mītošie bezpavalstnieki, 
jo  tajā tiek pasniegta garšīga kafija un pankūkas - vilinājums tiem, 
kuri tālumā no mājām vēlas paēst kā mājās. Anatolijs Bukrejevs sa
meklēja galdiņu un pie sevis angliski atkārtoja to, ko bija nolēmis pa
ziņot Skotam Fišeram, - viņš bija ar mieru pieņemt Skota piedāvā
jumu. Anatolijs Bukrejevs nedzinās tikai pēc papildu dolāriem. Viņš
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uzskatīja, ka saistības ar Mountain Madness varētu būt auglīgas un 
varētu turpināties tikai tad, ja reiz būtu sākušās. Pagāja pusstunda, 
tad stunda. Anatolijs Bukrejevs pasūtīja sev brokastis, būdams gan
drīz vai pārliecināts, ka Skots ir pārdomājis un kārotā iespēja aizgā
jusi viņam gar degunu.

Es ja u  biju paēdis un samaksājis viesmīlim, kad ieraudzīju ienā
kam Skotu un viņa aģentu -  P. B. Thapu no Him Treks - Katmandu 
firmas, kas Nepālā nodarbojās ar Mountain Madness ekspedīcijas ap
gādes jautājumiem. Skots, kā allaž smaidīgs apsēdās pie mana gal
diņa un, neļaudams pat atbildēt uz sveicienu, vaicāja: -  Nu, vai esi ga
tavs kopā ar mani braukt uz Everestu?

Es puspajokam atvaicāju: -  Vai tu esi gatavs maksāt manis piepra

sīto algu?
Skots nevilcinādamies noskaldīja: - Jā.

Tādējādi lēmums bija pieņemts. P. B. Thapa, Skots Fišers un Ana
tolijs Bukrejevs sāka apspriest ekspedīcijas plāna detaļas. Skotam 
Fišeram nekavējoties vajadzēja pasūtīt ekspedīcijas dalībniekiem ne
pieciešamo skabekli. Viņš bija dzirdējis, ka Sanktpēterburgā esot 
kāda jauna skābekļa balonu ražošanas firma Poisk (tulkojumā šis 
vārds nozīmē «meklēšana»). Šī organizācija izgatavoja vieglus titāna 
balonus, kas bija vismaz puskilogramu (1,1 mārciņu) vieglāki par pa
rastajiem augstkalnu kāpšanā lietotajiem trīslitru baloniem. Skots 
Fišers nevēlējās apgrūtināt klientus ar lieku smagumu. Anatolijam 
Bukrejevam šajā Sanktpēterburgas ražotnē bija paziņas. Tika no
lemts, ka tūlit pēc atgriešanās no Manaslu Anatolijs Bukrejevs sāks 
sarunas ar firmu Poisk.

Pēc dažām dienām mēs ar Skotu satikāmies viesnīcā, kur bija ap
metušies mani draugi -  gruzīni. Es parādīju viņam Urālos ražotās 
augstkalnu teltis, ko gruzini bija izmantojuši kāpienā Daulagiri. Tās 
bija kvalitatīvas, trakojošās augstkalnu vētrās pārbaudītas teltis. 
Skots nopirka vienu šādu telti un teica, ka vēlētos, lai es pasūtu vēl 
vienu, kas būtu izgatavota saskaņā ar viņa instrukcijām. Mēs vienojā
mies, ka es pasūtīšu telti, tāpat ari skābekļa balonus.

Gan Anatolijs Bukrejevs, gan Skots Fišers bija apmierināti ar no
slēgto vienošanos. Pēc ilgiem laikiem Anatolijs Bukrejevs atkal bija
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atguvis reālas nākotnes cerības. Šajā gadā viņam nevajadzēja pārdot 
leduscirtni vai kādu citu alpinista piederumu, lai varētu nopirkt biļeti 
lidz Alma-Atai, jo  Skots Fišers bija piekritis izsniegt viņam nelielu 
avansu. Arī Skots Fišers jutās apmierināts. Viņš bija spējis nodroši
nāt savai ekspedīcijai un klientiem ļoti pieredzējuša Himalaju alpī
nista pakalpojumus. Skots Fišers vēlāk stāstīja draugiem, ka salīdzis 
darbā Anatoliju Bukrejevu īpašu apsvērumu dēļ: «Ja mēs uz kalna ie
kultos ķezā, tad Anatolijs mūs no tās izpestītu.»

Karena Dikinsone atceras, kā Skots priecājies par to, ka savervējis 
Anatoliju Bukrejevu: - Es dzirdēju Skotu sakām: «Es nepazīstu ne
vienu alpīnistu, kurš būtu labāks par Anatoliju. Kalnos var atgadīties 
visādi pārsteigumi.»



Trešā nodaļa

Darījumi

Dienvidu sedliene. Ilgvara Paula foto



^ iju pateicīgs Skotam par uzaicinājumu iekļauties viņa Everesta 
ekspedīcijas sastāvā un vēlējos uzturēt ar viņu pēc iespējas cie

šākas darba attiecības. Domāju par draugiem -  tādiem pašiem alpī
nistiem ka es, kuriem nemūžam neradīsies šāda izdevība. Viņu sapņus 
sadragāja skaudrā realitāte pēc Padomju Savienības sabrukuma. 
Daudzi no viņiem vairs nekad nekāps kalnos. Domāju par alpīnistiem, 
kuri bija gājuši bojā, cenzdamies sekmēt padomju alpīnisma attīstību. 
Šie centieni kļuvuši par augstkalnu alpīnisma vēstures leģendām. Es 
domāju par to, cik aizvainojošs ir fakts, ka viņi bija atdevuši dzivību 
par sistēmu, kas tagad lēni mira dabiskā nāvē.

Novembra sākumā Anatolijs Bukrejevs un Kazahstānas ekspedī
cijas dalībnieki turpināja gatavoties kāpienam Manaslu. Anatolijs 
Bukrejevs, kurš pirms mēneša bija uzkāpis Daulagiri, joprojām  jutās 
gan garigi, gan fiziski noguris, tomēr bija uzticīgs ekspedīcijas idejai 
un veltīja tās sagatavošanai visus spēkus. Tāpat kā ikviens augst
kalnu kāpiens, ari šis pasākums slēpa sevī risku, turklāt tas bija 
kāpiens ziemas apstākļos un daži ekspedīcijas locekļi bija jauni un 
samērā nepieredzējuši. Šo faktoru - ziemas un nepārbaudītu talantu 
kombinācija nebūt nepalielināja ekspedīcijas laimīga iznākuma izre
dzes, tomēr Anatolijs Bukrejevs nejutās pārāk nobažījies, jo  pasā
kumā piedalījās arī gados vecāki un pieredzcjuši alpinisti, ar kuriem 
viņš 1989. gadā bija uzkāpis Kančendžangā (8586 m). Anatolijs 
teica: - Viena ceļa beigas ir tikai nākamā sākums, un šis nākamais 
ceļš ir vēl garāks un vēl grūtāks.

Ceļš uz Manaslu virsotni tik tikko nebeidzās ar traģēdiju.
Skots Fišers pēc Anatolija Bukrejeva salīgšanas darbā devās uz 

Dāniju. .Ari viņš atradās jauna ceļa sākumā - veidoja komandu ekspe
dīcijai uz Everestu. Viņš ieradās Kopenhāgenā, lai kādu laiku paka
vētos trīsdesmit četrus gadus vecās juristes, terapeites un ceļotājas 
Lēnes Gammelgoras sabiedrībā. Viņi iepazinās 1991. gadā Himalajos 
un kopš tā laika regulāri sarakstījās. Viņi dalījās savās domās un 
plānos. Skots Fišers rakstīja par savu kar jeru un personiskajām prob
lēmām, Lēne Gammelgora vēstulēs runāja par dzīvi, par saviem 
mērķiem un iecerēm alpīnisma jomā, un abi dālijās domās par 
nākotni.
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Lēne Gammelgora atceras: - Pec iepazīšanās 1991. gadā mēs ne
pārtraukti sarakstījāmies. Mēs plānojām satikties un kopā uzkāpt 
kādā Eiropas kalnā, kā ari apsvērām iespēju, ka es varētu aizbraukt 
uz Aļasku un mēs varētu tur kopā uzkāpt kādā virsotnē. Galu galā 
1995. gadā mūsu iecere piepildījās.

Skots Fišers bija ierosinājis, lai Lēne Gammelgora piedalās viņa
1995. gada ekspedīcijā uz Broda smaili un uzkāpj savā pirmajā 
astoņtūkstošniekā, taču kopš viņu iepazīšanās pagājušajos gados 
Lēne Gammelgora bija nonākusi pie citāda lēmuma. Viņa negribēja 
kāpt augstajās virsotnes. Viņai bija radušās jaunas prioritātes, un 
viņa ieradās Pakistānā, lai aci pret aci apspriestu tas ar Skotu Fišeru.

Viņa teica: - Es sāku apzināties, ka alpīnisms man ir noiets etaps. 
Es gribēju ģimeni, gribēju bērnus, gribēju nokārtot savu dzīvi. Es 
vēlējos saglabāt aizrautīgo jūsmu par kalniem, taču vairs nevēlējos 
tajos kāpt.

Skots Fišers un Lēne Gammelgora kopā ar pārējiem ekspedīcijas 
dalībniekiem devās pārgājienā uz Broda smailes bāzes nometni. Pa 
ceļam Lēne Gammelgora skaidri un nepārprotami izskaidroja Skotam 
Fišeram savu lēmumu. Viņa stāsta: - Man tas bija tāds kā pagrieziena 
punkts. Es nolēmu: «Lai notiek... Veikšu tikai šo pārgājienu un pār
liecināšos, vai man ar to pietiek.» Tas bija pilnīgi apzināti pieņemts 
lēmums: «Tagad es esmu pieaugusi sieviete. Esmu pieņēmusi viedu 
lēmumu.»

Lēne Gammelgora bija apņēmīga, nelokāma un pārliecināta, ka 
rīkojas pareizi.

- Pēkšņi Skots apvaicājās, vai es 1996. gada pavasarī nevēloties 
doties uz Everestu.

Ne mirkli nedomādama, Lēne Gammelgora tūlīt piekrita. Neviena 
skandināvu sieviete nebija uzkāpusi Everestā. Gadiem ilgi tas bija 
bijis viņas sapnis. Viņai bija jāuzkāpj vēl vienā kalnā.

-  Devos atpakaļ uz Dāniju [un domāju]: «Man nav, par ko raizē
ties. Vispirms jāpagaida, vai šis zellis atgriezīsies no Broda smailes, 
jo  pretējā gadījumā nekāda Everesta ekspedīcija nenotiks.» Tā nu es 
mierīgi gaidīju, kas notiks. Beidzot saņēmu ziņu, ka viņš ir sveiks un 
vesels. Pēc tam sāku meklēt atbalstītājus.

Skots Fišers vēlējās, lai Lēne Gammelgora piedalās ekspedīcijā, 
un piedāvāja viņai palīdzēt savākt nepieciešamos līdzekļus. Lēne 
Gammelgora atceras: -  [Tas bija] smags darbs. Astoņas, pat desmit 
stundas dienā es zvanīju pa telefonu, rakstīju vēstules, reklamēju
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gaidāmo ekspedīciju, izmantoju presi, lai radītu sev noteiktu teļu sa
biedrības acīs un tādējādi piesaistītu atbalstītājus. Tas bija stratē
ģiski izplānots naudas vākšanas pasākums, kurā tika iesaistīti masu 
saziņas līdzekļi.

Skots Fišers savulaik bija nodarbojies ar atbalstītāju piesaistī
šanu un centās Lēnei palīdzēt, taču viņš nebija tāds kā parasti. Viņa 
atceras: - 1996. gada janvāri viņš plānoja vadīt lielu ekspedīciju uz 
Kilimandžāro. Viņš bija ieplānojis ārkārtīgi saspringtu dienas kār
tību, un no janvāra līdz pat Everesta ekspedīcijas laikam viņu gaidīja 
smags darbs... Jutos gluži satriekta, jo  viņš izskatījās galīgi novār
dzis. Viņš bija slims... Viņš bija mans draugs... es centos iestāstīt 
viņam to, ko vispār iespējams iestāstīt pieaugušam vīrietim... tev jā 
atpūšas, tev no visas tiesas jāatpušas. Varbūt tev vajadzēs atpūsties 
pusgadu, varbūt pat gadu. Visu mūžu viņš bija darbojies ar maksi
mālu atdevi un spējis tikt ar to galā tikai tāpēc, ka viņam bija nepa
rasti spēcīgs organisms.

Lēne Gammelgora zināja, ka Skots Fišers atrodas uz spēku izsī
kuma robežas. Pēc 1995. gada ekspedīcijā uz Broda smaili pārciesta
jām  grūtībām viņš vēstulē Lēnei Gammelgorai rakstīja: «... man būs 
jākļūst pazemīgam. Man nāksies iemācīties pazemību, jo  es negribu 
mirt kalnos.»

Lēne Gammelgora saprata, ka viena no Skota Fišera nopietnāka
jām problēmām bija viņa tēls sabiedrības acīs un nepieciešamība sa
glabāt šo tēlu. Lēne Gammelgora stāsta: - Tas bija patiesi satriecoši - 
Pakistānā es sapratu, ka cilvēki, ar kuriem devāmies uz bāzes no
metni, spēj saskatīt vienīgi savu iedomāto varoni. Viņi gluži vienkārši 
neredzēja dzīvu cilvēcisku būtni. Viņi bija kā akli un kategoriski at
teicās pieņemt dzīves īstenību. Viņiem bija skaidrs priekšstats par to, 
kādam jābūt varonim, un viņi izturējās pret Skotu atbilstoši šim 
priekšstatam. Viņi to nesaprata. Es toreiz domāju: «Vai tā būtu kāda 
amerikāņiem tipiska īpašība? Kā gan viņi var būt tik akli?» Man šķiet, 
ka ari Mountain Madness darbinieki... biznesa partneri... varbūt ari 
viņi... ncapstādināja viņu, nepateica, ka pienācis laiks... noenkuro
ties un piezemēties. Viņš bija to naudas mašīna, un arī viņš pats lab
prāt piedalījās šajā spēlē. Viņš pats ir vainīgs, ka tā notika. Neviens 
cits nav vainojams viņa nāvē. Viņš bija pieaudzis cilvēks.

Sestajā decembrī mēs -  deviņi kazaki un es -  bijām uzkāpuši 
Manaslu līdz 6800 metru augstumam, kur pārlaidām neiedomājami
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aukstu nakti. Gaisa temperatūra nokritās līdz -40° C. Nākamaja 
dienā tikām lidz 7400 metru augstumam un uz firna* platformas uz
cēlām augstkalnu nometni -  ceturto nometni. No šis nometnes devā
mies uz virsotni. Mums bija divas četr\>ie.tigas teltis, taču mēs saspie
dāmies pa pieci katrā un kaut kā pārgulējām nakti. Vējš pūta ar 
ātrumu sešdesmit jūdzes stundā. Laiku pa laikam uzmetu acis termo
metram. Temperatūra noslīdēja zemāk par -20° C.

Nākamajā rītā pulksten četros desmit alpīnisti sāka gatavoties 
gājienam uz virsotni. Viņi bija ieplānojuši stundas laikā doties ceļā, 
taču pārapdzīvotajās teltīs nebija iespējams visiem vienlaikus sakār
tot apģērbu un piederumus, tāpēc viņi nolēma doties ceļa dažādos 
laikos. Pulksten sešos no rīta pirmie alpīnisti sāka kāpt pa slīpo firna 
un ledus klāto nokalni, kas veda uz roboto virsotnes kori. Astoņi 
alpīnisti laikā no pulksten 10.00 līdz 11.30 uzkāpa virsotnē. Divi pā
rējie -  Mihails Mihailovs un Dmitrijs Grekovs - jau kāpiena sākumā 
jutās noguruši un vēl pirms virsotnes griezās atpakaļ.

Pulksten 2.00 pēcpusdienā astoņi virsotni sasniegušie alpīnisti at
griezās ceturtajā nometnē, kur viņus gaidīja Mihails Mihailovs un 
Dmitrijs Grekovs. īsu bridi apsildījušies teltīs, mēs sākām kāpt lejup. 
Tuvodamies trešajai nometnei, es pamanīju, ka daudzi alpīnisti kustas 
ļoti lēni un jūtas slikti. Viņi pārāk ilgi bija atradušies aukstumā un 
lielā augstumā. Sešos vakarā iestājās tumsa. Astoņi alpīnisti bija sa
snieguši trešo nometni, taču Mihailova un Grekova mūsu vidū nebija. 
Ceturtajā nometnē viņi bija šķituši pilnīgi veseli un kopā ar mums bija 
gatavojušies lejupceļam. Tagad viņi bija pazuduši. Pa rāciju sazinājā
mies ar bāzes nometni un saņēmām informāciju, taču tā nepalīdzēja 
mums saprast, kas īsti noticis.

Cilvēki, kuri atradās bāzes nometnē, ar binokļiem un teleobjektī
viem bija saskatījuši abus šos alpīnistus sēžam sniegā uz kādas stāvas 
nogāzes tūlīt zem ceturtās nometnes. Viņi bija tos redzējuši drīz pēc 
tam, kad mēs sākām kāpt lejup. Vienīgais izskaidrojums varēja būt 
tas, ka viņi bija pārvērtējuši savas spējas un zaudējuši pēdējos spēkus.

Saņēmuši ziņu par diviem pazudušajiem, mēs ar jauno kazahu 
alpīnistu Šafkatu Gatuļinu, pat neapsildījušies un neiedzēruši kaut ko

* Firns - blīvs, sagulējies sniegs. Pakāpeniski sablivējolies, firns pārvēršas par ledu. (Tulk. 
piez.)
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karstu, devāmies atpakaļceļa uz. ceturto nometni. Kāpienu apgrūti
nāja tumsa. Baidījāmies, ka mūsu cepuru lukturu baterijas varētu 
pārstāt darboties visnepiemērotākajā bridi, tāpēc ieslēdzām lukturus 
tikai tad, kad tas patiesi bija nepieciešams. Galu galā pēc trim stun
dām atradām alpīnistus, kas gulēja uz ledus. Vienam no viņiem neiz
protamā veidā bija attaisījušies dzelkšņi", un viņam trūka spēka tos 
atkal piestiprināt pie zābakiem. Mēs uzdabūjām alpīnistus kājās. Pie
sēju viņus pie savas drošināšanas saites, un mēs a r Gatuļina palīdzību 
cauri nakts miglai devāmies lejup. Bija gandrīz tikpat auksts kā naktī 
pirms musu došanās uz virsotni.

Netālu virs trešās nometnes divi kazahu alpīnisti, kuri bija pama
nījuši lejupkāpjošo biedru cepuru lukturu gaismu, bija pakāpušies 
viņiem pretī, lai padzirdītu viņus ar karstu teju. Mihails Mihailovs un 
Dmitrijs Grekovs, pamanījuši zemāk atrodošās apgaismotās teltis, 
atslābinājās un sāka kāri malkot karsto tēju. Aizrāvies ar tējas dzer
šanu un priecādamies par siltumu, kas viņus gaidīja teltis, viens no 
alpīnistiem zaudēja līdzsvaru, paslīdēja uz ledus un kūleņodams aiz
rāva sev līdzi otro alpīnistu un Anatoliju Bukrejevu. Pēc piecpadsmit 
metru gara kritiena pa ledus sienu viņi atsitās pret Manaslu nogāzi.

Es gluži kā ābols no ābeles tiku norauts no leduscirtņa, ko biju iz
mantojis pašdrošināšanai un drošinot abus nelaimīgos.** Mūsu gan
drīz divdesmit metru garo kritienu apturēja virve. īsu m irkli pirms 
tējas dzeršanas biju to iestiprinājis sniega enkurā.*** Neviens neguva 
nopietnu traumu, taču kritiena laikā biju pazaudējis cimdus. Piecpa
dsmit minūšu laikā, kamēr tikām lidz trešās nometnes teltīm, biju ap
saldējis rokas. Par laimi, sala iedarbība bija īslaicīga, un apsaldēju
mam nebija ilgstošu seku.

Anatolijs Bukrejevs vēlāk teica: -  Pasaulē visiem nepietiek veik
smes. Tajā naktī es saņēmu kādam citam piederošo veiksmes daļu.

* Dzelkšņi ir asas hroma, molibdēna un tērauda sakausējuma vai cita līdzīga metāla ovālas 
formas radzes, kas tiek piestiprinātas pie alpinislu zābaku zolēm. To izmantošana ledus vai 
sniega kāpšanā ir obligāta. (Autora pie/..)

** Pašdrošināšana, drošinot citu dalibnieku, ir drošināšanas paņēmiens, kad divi kāpēji iet 
sasaitē un drošina viens otru, bet trešais abu pirmo kritiena gadījuma viņus notur virvē. 
(Autora piez.) '

*** Enkurs - drošināšanas virves stiprināšanas punkts. Tas var but dabisks klints izcilnis 
vai ari drošināšanas palīgmehānisms - ledus āķis, ķīlis vai sniega āķis. (Autora piez.)
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+  4 -  +

Visi Kazahstānas ekspedīcijas dalībnieki sveiki un neapsaldēju
šies atgriezās Katmandu. Anatolijs Bukrejevs devās uz Skota Fišera 
aģenta P. B. Thapas darbavietu - firmas Him Treks kantori. Anatolijs 
Bukrejevs Manaslu ekspedīcijā bija pavadījis vairākas nedēļas. Pa šo 
laiku no Mountain Madness bija pienākuši vairāki faksi. Skots Fišers 
vēlējās, lai Anatolijs Bukrejevs pēc iespējas drīz uzsāktu pārrunas ar 
Sanktpēterburgas uzņēmumu Poisk sakarā ar ekspedīcijai nepiecie
šamo skābekļa balonu pirkšanu, kā ari vienotos ar telšu meistariem 
Urālos par tās telts izgatavošanu, par kuru Skots ar Anatoliju bija 
runājuši Katmandu.

Anatolijs Bukrejevs bija noguris pēc diviem viens otram sekojo
šiem kāpieniem divos astoņtukstošniekos, kā ari vēlējās apciemot 
māti, kura iepriekšējā gadā bija kļuvusi par atraitni. Viņš uz īsu laiku 
atgriezās Kazahstānā. Kopā ar draugiem nosvinējis Jaungadu, Anato
lijs Bukrejevs devās kārtot lietas uz Krieviju.

Pelēkā, aukstā dienā braukdams uz Sank(pēterburgu apmeklēt 
skābekļa balonu ražotni Poisk, Anatolijs Bukrejevs domāja par to, cik 
ļoti viņam paveicies, ka sastapa Skotu Fišeru. Viņš zināja «joku», ka 
ziemā «autsaideri» -  kazahi, gruzīni, ukraiņi un citi stāv uz ielu stū
riem un tirgojas ar visādiem «kebabiem», bet krievi strādā pie metāl- 
liešanas krāsnīm. Kaut ari Anatolijs Bukrejevs ir krievs, viņš uzskata 
sevi par jaunās dzimtenes - Kazahstānas - pārstāvi. Būdams augst
kalnu alpīnists, viņš smejas, ka piederot pie īpašas minoritātes pār
stāvjiem. Anatolijs bija laimīgs, ka viņam nav jāstāv uz ielas pie ogļu 
pannas.

Anatolijs Bukrejevs darbojās pēc vislabākās sirdsapziņas, taču 
līdz 29. janvārim joprojām  nebija noslēdzis līgumu par skabekļa ba
lonu piegādi. Viņš bija nokļuvis sarežģītā situācijā. Anatolija Bukrc- 
jeva sarunas ar Poisk bija nonākušas strupceļā. Ražotnes pārstāvji 
pavēstija, ka firmas Himalayan Guides vadītājs Henrijs Tods, ar kuru 
Anatolijs Bukrejevs iepriekšējā gadā bija devies ekspedīcijā uz Eve
restu, esot koncentrējis savās rokās skābekļa balonu uzpirkšanu un 
pārdošanu. Viņš esot noslēdzis iepirkšanas līgumu, kas paredzot, ka 
Henrijs Tods būs vienīgais skābekļa balonu piegādātājs Everesta 
ekspedīcijām. Tādējādi Henrijs Tods bija kļuvis par vienīgo Poisk pro
dukcijas izplatītāju. Anatolijs Bukrejevs pats pirms gada bija iepazīs
tinājis Henriju Todu ar ražotnes pārstāvjiem, un tagad jutās nepatī
kami pārsteigts.
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Anatolijs Hukrejevs un Karena Dikinsone, kura vadīja Mountain 
Madness darbu, jo  Skots Fišers Āfrikā vadīja Kilimandžāro ekspedī
ciju, bija sprukās. Marta beigās komerciālo ekspedīciju klientiem, 
kuri bija nolēmuši uzkāpt Everestā, vajadzēja braukt projām no Kat- 
mandu, un jau maija pirmajās nedējās viņi dosies uz virsotni. Lai uz
kāptu Everestā, viņiem būs vajadzīgs skābeklis, un firmai Mountain 
Madness šā skābekļa nebi ja.

Henrija Toda centieni monopolizēt Poisk skābekļa balonu izplatī
šanu aizkaitināja Anatoliju Bukrejevu. Viņš ierosināja Karenai Dikin- 
sonei, ka Mountain Madness varētu iegādāties skābekli citā uzņē
mumā - Maskavas ražotnē Zvezda. Tur tas maksātu lētāk par Henrija 
Toda pieprasīto cenu.

Poisk pārstāvis piezvanīja Henrijam Todam uz viņa Edinburgas 
dzīvokli. - Henrij, kas te notiek? Anatolijs mums draud, ka tad, ja 
mēs nenoslēgsim līgumu ar viņu, viņš iepirkšot skābekli Zvezda.

Henrijs Tods uzsprēgāja gluži tāpat kā pagales viņa kamīnā: - Es 
varu būt ļoti slikts cilvēks pret tiem, kas grib gūt virsroku. Man patīk 
nomērķēt uz kādu. Es netaisos šaut, taču man patīk mērķēt.

Anatolijs Bukrejevs uzsāka pārrunas ar Zvezda, taču vienlaikus 
turpināja kaulēties ar Poisk. Ja šis uzņēmums noslēgtu ar viņu 
līgumu, Anatolijs būtu ietaupījis Mountain Madness gandrīz trešo 
daļu no Henrija l'oda pieprasītās summas un varbūt pat saņemtu ne
lielu komisijas naudu. Karena Dikinsone Sietlā steidzīgi kārtoja 
pases formalitātes, jo  Anatolijs Bukrejevs teica, ka tad, ja Poisk vie
nosies ar Mountain Madness, viņi gribēs samaksu skaidrā naudā. 
Viņai vajadzēja būt gatavai doties ceļā, ņemot līdzi ar dolāriem pie
bāztu somu.

Skota Fišera pozīcija bija skaidra un nepārprotama. Viņš vēlējās, 
lai skābekļa baloni būtu viegli. Lielā augstumā svars ir ļoti nozīmīgs 
faktors, un viņš vēlējās pēc iespējas atvieglināt savu klientu nokļū
šanu virsotnē.

Beidzot tika izstrādāts kompromisa variants. Viņi nopirks no 
Henrija Toda klientiem nepieciešamos Poisk ražotos skābekļa 
balonus, ko tie izmantos, dodoties uz virsotni. To skābekļa dau
dzumu, kas saskaņā ar aprēķiniem būs nepieciešams zemākajos 
maršruta posmos, kā arī šerpām paredzētos balonus viņi pasūtīs uz
ņēmumā Zvezda. Tā ražotajos balonos atšķirībā no Poisk baloniem 
ietilpa četri, nevis tikai trīs litri skābekļa, taču Zvezda baloni bija 
smagāki.
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Henrijs Tods uzzināja par šo kompromisa variantu, taču neuz
sāka nekādu aktīvu darbību: - Es zināju, ka Skota nodomi mēdz mai
nīties, tāpēc gribēju paskatīties, kā īsti viņiem veiksies ar ieplānoto.

Zvanīja Poisk pārstāvis: -  Vai jums galu galā ir noslēgts līgums ar 
Mountain Madness?

Henrijs Tods viņu mierināja: - Neuztraucieties! Viss ir kārtibā, un 
līgums ir noslēgts.

Šķita, ka Henrijs Tods ir iedzīts strupceļā. Poisk nervozēja, ka da
rījums varētu izjukt, un Anatolijs Bukrejevs joprojām  draudēja, ka 
iegādāsies balonus firmā Zvezda. Henrijs Tods nolēma riskēt un ietu
rēt «stingra kursa» politiku. Viņš piezvanīja Karenai Dikinsonei un 
«piespieda viņu pie sienas».

- Es viņai prasīju: «Kas īsti notiek?» un viņa teica: «Nu, mēs tikai 
gaidām, ka...» Es teicu: «Paklau! Man ir līgums ar Poisk. Es pārdodu 
Poisk produkciju. Viņi to nepārdos nevienam citam, viņi neslēgs 
ligumu ne ar vienu citu. Jūs varat slēgt līgumu tikai ar mani vai ne
slēgt to vispār. Līguma noteikumos ietilpst arī skabekļa masku un pa
deves regulatoru komplekts. Vai nu jūs ņemsiet to visu, vai arī es... 
Es neesmu pilnīgā naudas badā.

Karena Dikinsone izvairījās no tiešas atbildes. Viņa pazi
ņoja: - Anatolijs mums apsolīja noslēgt izdevīgāku darījumu.

Henrijs Tods kļuva ar katru mirkli nepacietīgāks, tomēr saglabāja 
sev raksturīgo ārējo mieru, ko allaž ievēroja ekstremālās situācijās. 
Viņš teica: - Paklau, darījuma noteikumi jums ir skaidri. Jūs varat vai 
nu piekrist, vai arī tos noraidīt. Jūs parakstāt faksu, ko es jums no
sūtu... vai arī izmetat to papīrgrozā. Man tas ir viens pīpis.

Mountain Madness padevās. Viņi parakstīja pasūtījumu. Darījums 
tika noslēgts. Karena Dikinsone atmeta ieceri lidot uz Krieviju. Viņa 
teica: - Anatolijs izdarīja visu iespējamo. Viņš tik tiešām centās visu 
nokārtot... man šķiet, mēs... bijām nedaudz nokavējuši, un Henrijs 
gluži vienkārši mūs apsteidza. Jūs jau zināt - mīlestībā un karā tiek 
izmantoti visi iespējamie paņēmieni.

Lai gan visi šā pasākuma dalībnieki iztērēja milzum daudz nervu 
enerģijas, notikušais nebija nekas neredzēts. Ekspedīcijas komerciālā 
puse, tās aizkulisēs notiekošie finansiālie procesi, kas nodrošina 
kāpēju nokļūšanu kalna virsotnē, ir tikpat sarežģīti kā lietota auto
mobiļa iegāde Trentonā, Mančesterā vai Osakā. Visos šajos ūdeņos ir 
sastopamas haizivis, visi grib iegūt pēc iespējas lielāku peļņu, rēķins 
ir sīvas cīņas vainagojums.
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Karena Dikinsone nosūtīja Anatolijam Bukrejevam apstiprinā
jumu ar pasūtījuma satura kopsavilkumu: «Attiecībā uz skābekli: 
mēs esam nopirkuši no Henrija Toda 55 Poisk ražotus trīslitru balo
nus, 54 Zvezda ražotus četru litru balonus, 14 regulatorus, 14 mas
kas.»

Tie bija skaitļi, kas vēlāk tika ārkārtīgi rūpigi pārbaudīti, skaitļi, 
par kuriem vēlāk tika uzdoti neskaitāmi nepatīkami jautājumi.

Devītajā februārī Skots Fišers beidzot bija atgriezies savā 
Mountain Madness kabinetā un pa faksu nosūtīja Anatolijam Bukre- 
jevam  vēstuli. Viņš vēlreiz apstiprināja, ka priecājas par Anatolija 
līdzdalību ekspedīcijā: «Esmu sajūsmināts par iespēju kopā ar tevi 
vadit ekspedīciju uz Everestu. Mēs spēsim paveikt apbrīnojamas lie
tas. Esmu pārliecināts, ka ekspedīcijai būs satriecoši panākumi. Ja 
mums tas izdosies, varēsim vadīt ekspedīcijas un uzkāpt vēl daudzās 
virsotnēs. Tu taču man piekrīti, vai ne?»

Tas bija laipns un pieglaimīgs ievads, taču nākamie teikumi lieci
nāja, ka viņš ir noraizējies: «Iespējams, ka tās ir tikai tukšas pļāpas, 
taču Dānijā mani draugi ieminējās, ka tu esot iecerējis pavadīt Maiklu 
Jorgensenu kāpienā Lodzes virsotnē. Anatolij, es nemaksāju tev 
milzu naudu tāpēc, lai tu amatu savienošanas kārtībā uzkāptu arī 
Lodzē. Tu esi noslēdzis līgumu uz visu Everesta sezonas laiku. Ja tu 
uzvedīsi Maiklu Jorgensenu Lodzē, tas būs Mountain Madness orga
nizēts pasākums.»

Maikls Jorgensens 1995. gadā piedalījās Henrija Toda firmas 
Himalayan Guides organizētajā ekspedīcijā uz Everestu un uzkāpa tā 
virsotnē, tādējādi kļūdams par pirmo dāni, kas sasniedzis Everesta 
virsotni. Viņi ar Anatoliju Bukrejevu, kurš vadīja kāpienu, bija ap
sprieduši iespēju divatā uzkāpt Lodzē, taču nekāds konkrēts lēmums 
nebija pieņemts. Anatolijam Bukrejevam nenāca ne prātā uzņemties 
saistības ar Maiklu Jorgensenu pirms izskaidrošanās ar Skotu Fišeru, 
taču pēdējais atradās ceļojumā, tāpēc Anatolijam nebija iespējas pār
runāt šo jautājumu. Anatolijs Bukrejevs zināja, ka Skots Fišers iece
rējis tūlīt pēc Everesta ekspedīcijas beigām kopā ar Robu Holu, Edu 
Viesturu un vēl dažiem alpīnistiem uzkāpi Manaslu, tāpēc uzskatīja, 
ka arī viņš varēs rīkoties pēc saviem ieskatiem. Skots Fišers bija pre

tējās domās.
Skots Fišers allaž vēlējās panākt, lai vilks būtu paēdis un kaza 

dzīva. Viņš ierosināja Anatolijam Bukrejevam noslēgt darījumu. 
Skots domāja, ka daži no klientiem, kuri bija pieteikušies Everesta
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ekspedīcijā, varētu piedalīties ari kāpienā Lodzē tūlīt pēc Everesta 
virsotnes sasniegšanas. Viņš pa faksu nosūtīja Anatolijam priekšli
kumu: «Ko tu domā par šādu iespēju: tu uzvedīsi Lodzē klientus, kuri 
to vēlēsies, un mēs apmaksāsim tev uzkāpšanas atļauju, kā arī trīs
tūkstoš dolāru. Ja Maikls vēlas, lai tu viņu pavadītu, viņam jānoslēdz 
līgums ar Mountain Madness.»

Anatolijs Bukrejevs nebūt nevēlējās radīt sev liekas nepatikšanas. 
Viņš pieņēma šo piedāvājumu, pa faksu nosūtīdams Skotam Fišeram 
atbildes vēstuli, kurā minēja ari divu klientu uzvārdus. Šos cilvēkus, 
pēc Anatolija domām, varētu pierunāt uzkāpt arī Lodzē. Anatolijs 
Bukrejevs domāja, ka tikai kalnos atradīsies savā īstajā vidē - ledājos 
un augstumā. Kalnos viņš gandrīz nekad nekļūdījās.
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Ceturtā nodaļa

Klienti

Firmas Mountain Madness 1996. gada Everesta ekspedīcijas dalībnieki un šerpas. 
Priekšā (no kreisās) Skots Fišers, Šarlote Foksa, Lēne Gammelgora (tieši aiz 
Šarlotes Foksas); aizmugurē (no kreisās) Nīls Beidlmens, Deils Krūzs, Klēvs 
Šēnings, Sendija Hila Pitmena, Mārtiņš Edamss, Anatolijs Bukrejevs, Tims 
Medsens (tālāk pa labi, galvā adīta cepure ar uzrakstu Mt. Everestā, šerpa 

Lopsangs Džangbu (galvā melna beisbola cepure). No Anatolija Bukrejeva arhīva



"| Q Q ^  gada 29. februāri Mountain Madness bija izdevies 
v l »  savervēt astoņus klientus. Skots Fišers nosūtīja kat

ram klientam šādu vēstuli: «Mēs esam izveidojuši lielisku kāpēju ko
mandu, un es jūtos laimīgs un satraukts. Mēs esam spēcīga kompā
nija, un visi tās dalībnieki šķiet psiholoģiski saderīgas personības.»

Lēne Gammelgora joprojām  cerēja piedalīties ekspedīcijā, lai gan 
viņas naudas vākšanas kampaņa, kas turpinājās arī pēc tam, kad 
Skots Fišers bija aizbraucis no Dānijas, nebija vainagojusies ar uz
varu - viņa vēl nebija savākusi Skots Fišera prasīto dalībmaksu. Skots 
Fišers vēlējās, lai Lēne piedalītos ekspedīcijā, un uzmundrināja viņu, 
ieteikdams pārlieku neraizēties: «Tu man esi vajadzīga, gan mēs kaut 
ko izdomāsim.»

Izņemot Sendiju Hilu Pitmenu, neviens no Mountain Madness 
klientiem nebija samaksājis visus pieprasītos 65 tūkstošus dolāru. 
Karena Dikinsone atceras: -  Sendija samaksāja par to, lai viņas tēvs 
varētu pavadīt viņu ceļā uz bāzes nometni, kā arī par daudzām citām 
lietām. Viņa maksāja par šerpām, kas nesa viņas inventāru... par 
dažādiem citiem pakalpojumiem, tāpēc viņas rēķins... patiesībā 
krietni vien pārsniedza 65 tūkstošus dolāru.

Pārējo sešu klientu apmaksāto biļešu cenas bija tikpat dažādas 
kā viņu augstkalnu kāpšanas pieredze. Gan talantu, gan pieredzes 
ziņā klientu saraksts bija raibs kā dzeņa vēders.

Skots Fišers jutās apmierināts, ka bija izdevies iesaistīt ekspedī
cijā Vašingtonas štata Botelas pilsētiņas iedzīvotāju, sešdesmit asto
ņus gadus veco Pītu Šēningu. Ja Pīta kāpiens vainagotos ar uzvaru, 
viņš kļūtu par gados visvecāko cilvēku, kāds jebkad uzkāpis Eve
restā.

Skota Fišera acīs augstkalnu kāpšanas hroniku slavenība Pīts 
Šēnings bija varonis.

1953. gada 10. augustā Pīts Šēnings un vēl septiņi amerikāņi at
teicās no iespējas sasniegt K2 virsotni, kaut arī viņi būtu bijuši tās 
pirmatklājēji. Viņi atmeta šo ieceri viscēlākā mērķa vārdā - lai mēģi
nātu izglābt savu biedru, kuram kājā bija izveidojies trombs. Bez 
ārsta palīdzības šim cilvēkam draudēja nāve. Trakoja sniega vētra. 
Pīts Šēnings drošināja saslimušo biedru, pārējie pieci kāpēji sasaitē 
virzījās lejup pa ledus nogāzi zem  Pīta. Viens no kāpējiem bija stipri
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apsaldējis rokas. Viņš zaudēja līdzsvaru un nokrita, vienu pēc otra 
noraudams no kalna četrus pārējos kāpējus, kuri atradās starp viņu 
un Pītu Šēningu. Pits bija piesējis savu virves galu pie leduscirtņa un 
nostiprinājis to aiz liela klints izciļņa. Viņš juta, ka ap pleciem ap
mestā virve sāk atritināties. Šis kustības izraisītās berzes un pras
mīgā virves stiprinājuma rezultātā kritiens tika apturēts un visu 
piecu kāpēju brīvais kritiens beidzās ar brīvai šūpošanos virvēs. Pir
mais sasaites dalibnieks atradās 150 pēdu zemāk par Pītu Šēningu. 
Tas bija hrestomātisks izglābšanās piemērs, viena no visu laiku brī
numainākajām veiksmēm. Skots Fišers bija uz savas ādas izjutis, cik 
nežēlīgs un bīstams mēdz but K2, tāpēc viņš izjuta visdziļāko cieņu 
pret Pītu Šēningu. Skots apgalvoja, ka Pīts Šēnings esot «neticami 
spēcīgs - spēcīga personība un spēcīgs kāpējs... esmu pārliecināts, 
ka viņš spēj uzkāpt Everestā».

Kopā ar Pītu Šēningu ekspedīcijā piedalījās viņa trīsdesmit asto
ņus gadus vecais brāļadēls Klēvs Šēnings -  Sietlas iedzīvotājs. Klēva 
augstkalnu kāpšanas pieredze bija nesalīdzināmi niecīgāka par viņa 
tēvoča praksi -  Klēvs nebija uzkāpis nevienā astoņtūkstošniekā. 
Klēvs - bijušais valsts mēroga kalnu slēpotājs - bija augstas klases 
sportists, kurš uzturēja sevi formā, regulāri kāpdams Kaskādu kalnu 
virsotnēs. Skots Fišers dēvēja Klēvu par «lielu, spēcīgu, jaunu ērzeli».

Trīs Skota klienti dzīvoja Kolorādo štatā. Tie bija Mārtiņš 
Edamss, Šarlote Foksa un Tims Medsens, un viņus bija savervējis 
Espenas iedzīvotājs Nīls Beidlmens, kuru Skots Fišers bija salīdzis 
darbā par gidu. Karena Dikinsone stāsta, ka Nils Beidlmens esot bijis 
nepieredzējis alpīnists un «līd z  tam ne reizes neesot gida statusā 
kāpis ne Everestā, ne ari kādā citā augstā virsotnē», tāpēc algas vietā 
saņēmis iespēju bez maksas uzkāpt Everestā, kā arī komisijas naudu 
no katra viņa sameklētā klienta dalības maksas.*

Mārtiņš Edamss atceras, ka Nīls Beidlmens bijis ļoti neatlaidīgs 
klientu vervētājs. Viņš esot lipis klāt kā piķis, līdz beidzot pierunājis 
Mārtiņu piedalīties ekspedīcijā.

Četrdesmit septiņus gadus vecais Mārtiņš Edamss savulaik bija 
veiksmigi darbojies Volstrītas fondu biržā un tagad atradās pelnītā 
atpūtā. Viņš bija uzkāpis dažās pazīstamās Alpu un Klinšu kalnu vir
sotnēs, kā ari Akonkagvā, Makinlijā un Kilimandžāro, taču ne reizes

* Tieši Sada veid i gandrīz visi iesācēji gidi apgūsi pieredzi. Ari Anatolijs Bukrejevs gluži 
tada paša ceļa kļuva par prasmīgu gidu. (Autora piez.)
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nebija sasniedzis kāda astoņtukstošnieka virsotni. 1993. gada maijā 
viņš bija mēģinājis uzkāpt Broda smailē, taču 7000 metru augstumā 
nolēmis doties atpakaļ. 1994. gada ekspedīcijā, kurā Nils Beidlmens 
kopā ar Anatoliju Bukrejevu uzkāpa Nlakalu, Mārtiņš Edamss devās 
atpakaļ no 7400 metru augstuma.

Iecerējis uzkāpt Everestā, Mārtiņš Edamss vēlējās nodrošināties 
ar vislabāko padomdevēju, kādu vien iespējam s apmaksāt. Padzirdē
jis , ka viens no Mountain Madness gidiem būs Anatolijs Bukrejevs, 
Mārtiņš Edamss nolēma piedalīties ekspedīcijā un salīga, ka viņa da
lības m aksa būs 52 tūkstoši dolāru. Viņš teica: -  Man patīk Tolija rīcī
bas maniere. Viņš neuzbāžas cilvēkam... viņš lieki nerunā... viņa pa
domi ir lietišķi. Neapstrīdami, Tolijs ir... viņš nem aisās pa kājām  kā 
piektais ritenis un necenšas visus iztēlot par muļķiem.

Mārtiņš Edamss nebūt nedomāja, ka viņu sagaida kāda kluba 
biedriem sarīkota ekskursija uz gleznaina paugura virsotni. Viņš pa
zina briesm as, kādas apdraud augstkalnu kāpējus, un viņš uzticējās 
Anatolija Bukrejeva vērtējumam  un pieredzei. Viņš teica: -  Nosūtī
dams čeku, es paļāvos uz Toliju. Es zināju, ka viņa piedalīšanās 
komandā nodrošina man daudz lielākas izredzes nokļūt virsotnē.

Trīsdesm it astoņus gadus vecā Šarlote Foksa -  Espenas iedzīvo
tāja un Nīla Beidlmena draudzene - Mountain Madness ekspedīcijai 
bija ārkārtīgi vērtīgs ieguvums. Savā alpīnistes karjeras laikā viņa 
bija uzkāpusi divos astoņtūkstošniekos, kā arī pabijusi visās piec
desmit četrās 14 tūkstošus pēdu augstajās Kolorādo štata virsotnēs. 
Viņas izturēšanās bija nesam ākslota un droša. Šarlote bija komandas 
cilvēks, un Skots Fišers uzskatīja, ka viņas lidzdalība ekspedīcijā ir 
zelta vērta -  viņai nebūs vajadzīga nekāda palidziba no malas. Šar
lote zināja, kā kalnos gādāt par sevi.

Šarlote Foksa pierakstījās ekspedīcijā kopā ar savu trisdesm ittrīs- 
gadigo draugu Timu Medsenu. Viņi abi bija Snovmesas slēpošanas 
trases slēpošanas uzraugi. Tim s Medsens nebija augstkalnu kāpējs, 
taču viņš b ija  lieliskā formā un viņam bija vērā ņemama alpīnista pie
redze, ko viņš bija ieguvis, kāpdams zem ākos kalnos. Gatavodamies 
doties uz Everestu, viņi abi uzsāka intensīvus treniņus Kanādas 
Klinšu kalnos.

A stotais klients Mountain Madness sarakstā bija četrdesm it pie
cus gadus vecais Kolorādo štata Kreigas pilsētiņas zobārsts Deils 
Krūzs. Viņš pirmais pierakstījās ekspedīcijas dalībnieku sarakstā un 
sam aksāja Skota pieprasīto summu. Karena Dikinsone stāsta, ka
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Deils Kruzs vairāk nekā divdesmit gadu esot bijis tuvs Skota draugs, 
un tieši viņš esot b ijis tas finansu avots, kas ļāvis Skotam sākt Eve
resta ekspedīcijas organizēšanu, Karena stāsta: -  Deilu Krūžu varētu 
nosaukt par šīs ekspedīcijas «sēklu»... Viņš iem aksāja dalības maksu 
astoņpadsm it m ēnešus pirms ekspedīcijas sākuma un teica: «Ņemiet 
šo naudu un rīkojieties ar to.» Protams, viņš saņēma ievērojamu 
atlaidi, jo  kļuva gandrīz vai par šā pasākuma organizēšanas partneri.

4 "  4 -  +

Tātad ekspedīcijas dalībnieku sarakstā bija astoņi klienti. Ņemot 
vērā faktu, ka šī bija pirmā Skota Fišera un viņa darbinieku organi
zētā ekspedīcija, varēja teikt, ka viņi guvuši teicamus panākumus, 
tom ēr Skots gribēja panākt ko vairāk. Divdesmit devītā februāra vēs
tulē klientiem  viņš raksta: «Ja jū s  zināt kādu, kurš vēlētos pēdējā 
brīdī pievienoties ekspedīcijai, palūdziet, lai šis kāds vai kāda pie
zvana man, cik drīz vien iespējams!»

Tā kā žurnāls Oufs/dt'bija izlēmis nosūtit Džonu Krakaueru Roba 
Hola ekspedīcijas sastāvā. Skotam Fišeram trūka viena dalībnieka, un 
Mountain Madness steigā centās aizpildīt tukšo vietu. Ja  viņiem pa
laim ētos pēdējā bridi atrast vēl vienu dalībnieku, kurš iemaksātu 
pilnu dalības maksu, viņi būtu ieguvuši vēl 65 tūkstošus dolāru, kas 
palīdzētu segt prāvu daļu no ekspedīcijas papildu izm aksām  un galu 
galā varētu ari ietekm ēt Skota Fišera izredzes uz peļņu. Tuvojās brī
dis, kad ekspedīcijai vajadzēja doties ceļā, un rēķinu kaudze uz Kare- 
nas Dikinsones galda auga augumā. Henrija Toda rēķins par skābekļa 
baloniem  bija  vairāk nekā 30 tūkstoši dolāru. Tomēr ne Skots Fišers, 
ne Karena Dikinsone nebija optimistiski noskaņoti. Viņi saprata, ka 
iespēja nepilnu mēnesi pirms ekspedīcijas sākuma atrast klientu bija 
maz ticam a un varbūtība pārdot biļeti par pilnu cenu -  smiekligi nie
cīga. Tikpat labi viņi varētu noslēgt derības uz visu bankā atlikušo 
firm as naudu, ka nākam sestdien Sietlā būs saulains laiks.

4  4 "  4 "

Klienti uzskatīja, ka dalībnieku sastāvs izraudzīts veiksmīgi. Mār
tiņš Edamss ju tās patīkami pārsteigts: -  Šis komandas dalībnieki bija 
tikpat pieredzējuši un spēcigi kā jebkurš to divu citu komandu locek
lis, ar kurām esmu pabijis Himalajos.
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Ari Line Gammelgora bija apmierināta ar Mountain Madness pa
veikto darbu. Viņai bija iebildumi tikai pret vienu dalībnieku. Patie
sībā Lēne pat šaubījās, vai viņa spēs turēt līdzi pārējiem  klien
tiem: -  Mans pirmais iespaids bija šāds: «Kā gan es tikšu ar to galā? 
Viņi ir tik spēcīgi, viņi ir tik pieredzējuši.»

Vienīgais dalībnieks, kurš viņā neizraisīja sajūsm u, bija Deils 
Krūzs. Lēne Gammelgora domāja, ka Deils diezin vai bija spējīgs uz
kāpt Everestā: -  Deils piedalījās Skota 1995. gada ekspedīcijā uz 
Broda smaili un nespēja uzkāpt virsotnē. Es zināju, ka Deils nepanes 
augstumu. Jau nelielā augstumā viņš jū tas nevesels... Ja  viņš būtu 
godīgi novērtējis savas iespējas, tad būtu sapratis, ka nav jēgas m ē
ģināt uzkāpt tik augstā kalnā, jo  katru reizi četri tūkstoši metru aug
stumā viņš jū tas nevesels.

Apsvērdama iemeslus, kas likuši Skotam Fišeram iekļaut Deilu 
Krūžu klientu sarakstā, un apdomādama, kā viņa būtu rīkojusies 
šādā gadījumā, Lēne Gammelgora secina: -  Skots Fišers bija jau ks 
zēns, kurš deva cilvēkiem to, ko viņi gribēja iegūt, turklāt viņam bija 
vajadzīga nauda... Es viņa vietā nebūtu ņēmusi Deilu sev lidzi... Es 
būtu vispirmām kārtām ievērojusi Deila intereses un būtu viņam pa
teikusi: «Deil, tu nevari braukt mums lidzi. Esmu gatavs likt uz spēles 
mūsu draudzību, lai pasargātu tevi no bojāejas.»*

Himalayan Guides īpašnieks Henrijs Tods apgalvo, ka daži ekspe
dīciju vadītāji tiekot turēti aizdomās par to, ka mēdz uzņem t ekspe
dīcijā klientus ar visai apšaubāmām perspektīvām uzkāpt līdz virsot
nei. Šie darboņi piesavinoties klientu naudu un sapņus, kaut arī 
lieliski saprotot, ka viņu izredzes uzkāpt virsotnē ir tikpat lielas kā 
iespēja saskatīt savas ausis bez spoguļa. Runādams par vienu no 
saviem galvenajiem konkurentiem Everestā -  kādu amerikāni -, viņš 
teica: -  Tas ir viņa profesionālo paņēmienu pamats. Divu gadu laikā 
viņš nav uzvedis Everesta virsotnē nevienu klientu!

Tom ēr par Skota Fišera lēmumu pieņemt Deila Krūza naudu 
Henrijs Tods izsakās pieļāvīgāk: -  Lieta tāda, ka cilvēks nekad 
iepriekš nezina, vai viss ies kā sm ērēts vai arī saies galīgā grīstē. Vis
labākajiem  kāpējiem  var neveikties, un vissliktāk sagatavotie kāpēji, 
kuri ir strikti nolēmuši nokļūt virsotnē, var to izdarīt. Manā praksē

* Skots Fišers uzskatīja, ka pats galvenais cilvēkam ir gul pieredzi. Viņa attieksme pret 
Deila Krūza līdzdalību ekspedīcija bija pielaidīgāka. Skots Fišers uzskatīja, ka uzkāpšana jeb
kura augstuma Jau ir panākums un virsotnes sasniegšana nebūt nav visa sakum s un gals. 
(Autora piez.)
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šādi gadījumi nav nekāds retums. Man ir bijuši tādi klienti, kurus 
esmu uzskatījis par pilnīgi bezcerīgiem, un kuri gluži kā dejodami 
tikuši līdz virsotnei, un ir bijuši tādi, par kuriem esmu bijis pilnīgi 
pārliecināts, taču viņi cietuši neveiksmi. Tā notika... 1995. gadā, kad 
mēs strādājām  kopā ar Anatoliju. Mans vislabāk sagatavotais 
kāpējs... netika augšā, un cits, kuru es uzskatīju  par galīgu vārguli, 
tur nokļuva vēl pirms Anatolija.

Bridi paklusējis, Henrijs Tods piebilda: -  Aplamie pasūtījum i, tas, 
ko m ēs pasūtām pirms došanās ceļā, var nogalināt gan jū s , gan ari 
citus cilvēkus. Jūs nedrīkstat izdarīt aplamu pasūtījumu. Jum s katrā 
ziņā jāpasūta īstās lietas. Jūs nedrīkstat kļūdities pasūtījum u izvēlē!



Piektā nodaļa

Celš uz Everestu
✓

Ceļa uz pirmo nometni, šķērsojot Khumbu leduskritumu. Ilgvara Paula foto



T rīspadsm itajā martā Anatolijs Bukrejevs izlidoja no Alma-Atas 
uz Deli un tālāk uz Katmandu, kur ieradās 15. martā. Ierašanās 

katm andu m odināja Anatolijā Bukrejevā divējādas izjūtas. Protams, 
viņš bija laimīgs, jo  katmandu varēja uzskatīt par ekspedīcijas 
sākumpunktu, taču gadu gaitā viņš bija savām acim redzējis k a t
mandu no diezgan nepieejam as, noslēgtas teritorijas pārvēršamies 
par pilsētu ar gandriz pusmiljonu iedzīvotāju. Līdz ar šo bumu sākās 
arī dažādi sarežģījumi.

katm andu gaiss gandrīz vienmēr ir piesātināts ar smago metālu 
suspensiju -  to rada dīzeļmotoru izplūdes gāzes -  un sīkām atkri
tumu daļiņām. Tas kairina plaušas un var izraisīt elpošanas ceļu sli
mības. Daži restorāni un pārtikas tirgi ir īsti baktēriju perēkļi, un 
gastroenteroloģiskās slimības šeit nav nekāds retums. Ja  alpīnists sa
slim st ar kādu no šim kaitēm, viņa izredzes uz veiksmīgu kāpienu 
katastrofāli sam azinās, tāpēc katrs, kurš ierodas katmandu ar mērķi 
nokļūt līdz Everesta virsotnei, par savu galveno uzdevumu uzskata 
izkļūt no katm andu veselam.

4*  4"  4“

Drīz pēc ierašanās katm andu Anatolijs Bukrejevs tikās ar Henriju 
Todu, lai nokārtotu skābekļa balonu piegādi Mountain Madness 
ekspedīcijai. Diemžēl Henrijs nevarēja tos atdot. Jau pirms vairākām 
nedēļām skābekļa baloni Sanktpēterburgā bija iekrauti automašīnā, 
ar kuru tos vajadzēja nogādāt Amsterdamā un tur ielādēt reaktīvajā 
lidmašinā, kas balonus aizvestu uz katmandu. Henrijs Tods paziņoja 
Anatolijam Bukrejevam: - Automašīna tika aizturēta krievijā, jo  daļai 
kravas, kas bija paredzēta kādai citai, ar mums nesaistītai firmai, ne
bija pareizi noform ēti muitas dokumenti. Viņi nevis izņēma nenofor- 
mēto kravai, bet aizturēja visu automašīnu.

Henrijs Tods zināja tikai to, ka Skotam Fišeram un vairākām 
citām  ekspedīcijām  paredzētie skābekļa baloni laikam atrodoties 
automašīnā, kas stāvot kādā ceļmalā pie kāda Krievijas robežpunkta. 
Viņš esot saņēmis solijumu, ka sūtījum s sākšot virzīties tālāk kuru 
katru dienu, taču konkrētu datumu nebija uzzinājis. Anatolijs nebūt 
nejuta līdzi Henrija pārdzīvojum iem . Skābekļa balonus nebija
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iespējam s nopirkt kādā Katmandu veikalā. Ši problēma nebija atrisi
nāma, tā varēja kļūt tikai vēl sarežģītāka.

Henrijs Tods apgalvoja pretējo. Viņš b ija  noslēdzis ligumu, un 
viņš piegādās solito. Sliktākajā gadījumā -  ja  nu baloni tik tiešām  ne
tiktu atvesti -  viņš atdos Mountain Madness savai ekspedīcijai sagā
dātos balonus, kas jau  atradās Katmandu.

Divdesmit otrajā m artā Skots Fišers ieradās Katmandu, lai satik
tos ar Anatoliju Bukrejevu un P. B. Thapu. Skots bija satriekts, taču 
Henrijam izdevās viņu nomierināt. Anatolijam nācās paziņot viņam 
vēl kādu nejauku vēsti -  augstkalnu telts, ko viņš bija pasūtījis Urā- 
los, tāpat kā skābekļa baloni vēl atradās Krievijā. To bija paredzēts 
atgādāt ar kādas Krievijas Himalaju ekspedīcijas čārterreisu, taču tas 
tika atlikts uz vēlāku laiku. Mountain Madness klientiem vajadzēja ie
rasties pēc četrām  dienām!

Tovakar Skots mani uzaicināja vakariņās. Tajās piedalījās  
P. B. Thapa un divi Skota salīgtie šerpas -  Ngima Kale un Lopsangs 
Džangbu. Ngima (Nima) bija saligts darbā par bāzes nometnes sir- 
daru. Viņa pārziņā būs nesēji, virtuves personāls, inventārs un nomet
nes vadīšana. Lopsangs bijā augstkalnu nesēju sirdars, un viņš vadīs 
to šerpu darbu, kuri mūs pavadīs kāpienā uz virsotni.

A natolijs Bukrejevs priecājās, ka Skots Fišers bija izraudzījies 
Ngimu, jo  šis vīrs jau  bija piedalījies astoņās Everesta ekspedīcijās. 
Divdesmit sešus gadus vecais Ngima izskatijās vecāks par saviem 
gadiem, un viņam piemita lieliska humora izjūta. Anatolijs domāja, 
ka tieši šī īpašība palīdzēs Ngimam tikt galā ar nejēdzīgajām  un ne
novēršam ajām  problēmām, kas sagaidija ekspedīciju. Par Lopsangu 
Anatolijs nebija tik drošs. Divdesmittrīsgadīgais Lopsangs kopā ar 
Skotu Fišeru 1994. gadā bija uzkāpis Everestā un 1995. gadā -  Broda 
smailē.* Anatolijs nešaubījās par Lopsanga augstkalnu kāpēja pie
redzi, taču bažījās, vai šerpa nav pārāk jauns.

Komentēdams Skota Fišera izvēli, Henrijs Tods teica: -  Lai kļūtu 
par sirdaru, vajadzīgs ilgs laiks, un cilvēkam praksē vairākkārt jāp ie 
rāda, ka viņš ir gan prasmīgs vadītājs, gan arī prasmīgs kāpējs...

* Skots Fišers uzskatīja Lopsangu par savu draugu un protežē. I.opsangs bUa fiziski spocīgs 
cilvēks, viņa organisms lieliski pielāgojās augstkalnu apstākļiem, un Skots bija viņam ļoti 
pieķeries. Lopsangs uzskatīja Skotu Fišeru par tuvu draugu un varoni. Viņš strādāja Skota 
ekspedīcija, kaut gan konkurenti piedāvāja lielāku atalgojumu. (Autora piez.)

61



Neviens neapstrīd Lopsanga kāpšanas prasmi, taču es nekā nezinu 
par viņa spējām  vadīt kolektīvu.

Henrijs Tods šadi raksturoja gados jauno sirdaru, kuram nav va
dīšanas pieredzes: -  Viņš pieļaus visas iespējam ās kļūdas un bieži 
vien sāks uzskatit sevi par lielu viru.

Vakariņu laikā mēs apspriedām  nenokārtotās skābekļa balonu un 
augstkalnu telts piegādes problēmas, kā ari sadalījām  pienākumus, 
lai varētu būt droši, ka uz bāzes nometni tiks nogādāts viss nepiecie
šamais. Man vajadzēja nopirkt polipropilēna virves. P. B. Thapam uz
deva iesaiņot inventāru un 25. martā nogādāt to lidostā. Šajā datumā 
man un Ngimam bija ieplānots a r  lidmašīnu aizvest inventāru uz 
Sjangboči (3900 metru virs jūras līmeņa), kur mūs sagaidīs nesēju un 
jaku  dzinēju komandas. Viņiem vajadzēja nogādāt mūsu kravas 
bāzes nometnē.

Man izdevās ātri tikt galā a r  uzdevumiem un pirms aizbraukša
nas atlika brīvs laiks, ko pavadīju kopā ar  draugiem no Krievijas - 
plaši pazīstamo alpīnistu Vladimiru Baškirovu un helikoptera pilotu 
Sergeju Daņilovu, kurš b(ja noslēdzis kontraktu ar  aviokompāniju  
Asian Airlines. Sergejs Daņilovs ir jautrs cilvēks un izcils lidotājs. Gan
drīz katru dienu viņš dodas lidojumā virs kalniem, un es uzskatu, ka 
šis darbs ir tikpat bīstams kā augstkalnu gida profesija. Es no visas 
sirds apbrīnoju šo cilvēku.

Kopā ar draugiem pavadītais laiks Anatolijam Bukrejevam deva 
iespēju ju sties saistītam  ar dzimteni un valodu. Vismaz divus nāka
mos m ēnešus viņš pavadīs Everesta bāzes nometnē un uz kalna, kur 
būs spiests dzīvot un strādāt gandrīz vienīgi amerikāņu un šerpu sa
biedrībā, un angļu valoda būs vienīgā sarunu valoda. Pēdējos divus 
gadus Anatolijs bija gluži vai fanātiski centies apgūt angļu valodu, un 
tagadējo prasmi nevarēja ne salīdzināt ar tām iemaņām, kādas viņam 
bija pirmo ekspedīciju laikā. Toreiz viņš sazinājās ar ASV un Lielbri
tānijas alpinistiem gandrīz tikai ar žestu palīdzību un spēja pateikt 
vien yes vai no. Ari tagad viņš ne vienmēr spēja izprast joku  «sāli» un 
piedalīties saviesīgā tērzēšanā. Anatolijs teica kādam no drau
giem: -  Es NEDOMĀJU, ka gidam būtu ārkārtīgi nepieciešama prasme 
raiti tērzēt. Viņam jāpārvalda kāpšana.

Ekspedīcijas gaitā viņam nācās saprast, ka šī viņa pārliecība ir ap
šaubāma.
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Pirmdien mums ar  Ngimu vajadzēja doties no Katmandu uz Eve
restu. Iepriekšējā vakarā atkal ēdu vakariņas kopā ar  Skotu. Šoreiz 
tajās piedalījās Lēne Gammelgora. Viņa bija atlidojusi no Dānijas un 
ieradusies dažas dienas pirms klientiem, kuri lidoja šurp no ASV. Skots 
mūs iepazīstināja, un Lēne paziņoja, ka mēs jau  esot tikušies 
1991. gadā Daulagiri bāzes nometnē. Godīgi sakot, es viņu neatcerē
jos, jo  toreiz mūsu bāzes nometni apm eklēja daudzi dāņu kalnu 
tūristi. Man negribējās Lēni aizvainot, tāpēc izlikos, ka esmu viņu 
atcerējies. Skots klausījās mūsu sarunā. Viņš zināja, ka izliekos, plati 
pasmaidīja un pusčukstus man paziņoja: «Anatolļi, es brīnos par  
tevi.» Man šķiet, ka viņš uzskatīja Lēni par ārkārtīgi spilgtu personību, 
kuru nav iespējams aizmirst.

Atstāju Lēni divatā a r  Skotu un atgriezos viesnīcā, lai sagatavotos 
nākam ās dienas lidojumam uz Everestu. Skots gribēja, lai es tur ieras
tos pirms viņa un klientiem un uzraudzītu šerpas, kuri iekārtos mūsu 
bāzes nometni, kā ari koordinētu augstkalnu nometņu iekārtošanu.

Divdesmit piektā marta priekšpusdienā Anatolija draugs Sergejs 
uzņēma Krievijā ražotajā helikopterā Mountain Madness kravu, Ana
toliju un Ngimu. Viņi devās ceļā. Helikoptera pasažieriem  nebija pa
redzēta ne tēja, ne kafija, ne kokteiļi, helikopteram nebija nevienas 
pasažieriem  domātas papildizejas. Vienīgais, ko viņi saņēma, bija 
vates tamponi, ar ko aizsargāt dzirdi no rotējošo lāpstiņu raditā ap
dullinošā trokšņa.

Pēc nepilnu stundu ilgas m anevrēšanas starp mākoņiem, kas sa
vilkās aizvien biezāki, lidojum s virs Khumbu ieplakas bija galā. Ser
gejs saskatīja Sjangbočes lidmašīnu nosēšanās laukumu un sabiezē
ju ša jā  miglā nosēdināja helikopteru.

Miglas dēļ Sergejs nespēja atgriezties Katmandu. Viņš nolēma pār
laist nakti kādā vietējā būdā, bet mēs ar  Ngimu nokāpām  līdz Namče 
Bazarai (3450 metri virs jūras līmeņa). Es biju ieplānojis tur pār
nakšņot un nākam ajā rītā doties ceļā uz Everesta bāzes nometni, taču 
26. martā lietus augu dienu gāza kā ar  spaiņiem. Stāvās takas no 
Namče Bazaras uz Tjangboči (3860 metri virs jūras līmeņa) bija slide
nas, tāpēc nesēji un jaki nevarēja doties ceļā.

Kājniekiem un jakiem  paredzētajā ceļā uz Everesta bāzes no
metni viņus sagaidija vēl daudzi kavēkļi. Daudzos ceļa posm os vēl
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bija saglabājusies sniega sega, kas vietumis bija pat vairāku pēdu bie
zumā. Ekspedīciju nesēji un jaku dzinēji dirnēja būdās un nometņu 
vietās, gaidīdami sniega nokušanu.

Biju ieplānojis veikt ceļu piecās dienās, j a  laika apstākļi to atļautu. 
Parasti šim pārgājienam  tiek atvēlēts ilgāks laiks, taču es biju rūpīgi 
gatavojies šai sezonai. Alma-Atā nedēļas laikā biju divas reizes ātrā  
tempā uzkāpis divās 4000 metrus augstās virsotnēs, iepriekšējā gadā  
biju vairāk nekā piecus mēnešus pavadījis Himalajos un uzkāpis trijos 
astoņtūkstošniekos, ieskaitot Everestu. Ja  es iepriekšējos mēnešos ne
būtu tik daudz laika pavadījis augstkalnu apstākļos, tad šim pārgājie
nam būtu paredzējis 10 lidz 12 dienas. Mēs ar  Skotu bijām ieplāno
juši, ka mūsu klienti varētu veikt pārgājienu šādā termiņā. Gandrīz 
visi viņi dzīvoja ielejās, un aklimatizēšanās process parasti ilgst 
10 lidz 12 dienas.

Divdesmit septītajā martā dienas vidū Anatolijs Bukrejevs bei
dzot varēja uzsākt pārgājienu. Viņi atstā ja  Namče Bazaru, nokāpa 
lidz Dudkhosi upei (3250  metri virs jū ras limeņa) un pēc tam uzkāpa 
lidz Tjangbočei. Pārgājiena dalībniekiem tas bija grūts ceļš. Anatolijs 
Bukrejevs Tjangbočē ieradās noguris, tomēr viņš nejuta nekādas aug
stuma maiņas radītas sekas.

N ākam ajā dienā pie kāda Dudkhosi ūdenskrituma sastapu Edu 
Viesturu un Deividu Briširsu kopā ar  IMAX filmēšanas grupu. Man 
nācās manevrēt, lai neiekļūtu uzņemšanas panorām ā un nesabojātu  
viņu darbu. Vakarā ierados Pangbočē (4000 metri virs jū ras limeņa), 
kas atrodas netālu no m ežainās zonas augšējās robežas. Pangbočes 
viesu m ājā vēroju sauli nozūdam aiz Everesta un apciemoju Edu Vies
turu un viņa brīnišķīgo sievu.

Divdesmit devītajā martā uzkāpu vienu kilometru augstāk. Ceļā 
laiku pa laikam sastapu jaku  dzinēju grupas. Dzīvnieki a r  pūlēm  
brida pa kūstošo sniegu un dubļiem, kas dzina vai izmisumā šerpas. 
Tā bija lēna un bistama virzīšanās uz priekšu. Bieži vien ja k i  ielūza 
sniegā un apstājās kā zem ē iemieti. Šerpām nācās noņemt kravas, iz
vilkt jaku s no sniega un uzvilkt tos uz cietāka pamata.

Pēdējo pārgājiena nakti A natolijs Bukrejevs pavadīja kādā 
Lobučes (4940  metri virs jū ras līmeņa) šerpam piederošā viesu m ājā,
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kur viņš iem itinājās kopā ar 1MAX grupu. Istabas netika apkurinātas, 
un visi gulēja uz vienas gujam platform as. Protams, šeit nebija ne ma
zākās iespējas pabūt vienatnē, toties cilvēki bija pasargāti no auk
stuma, jo  gaisa temperatūra bija zem nulles.

Trīsdesmitajā martā pulksten 11 ierados Everesta bāzes nometnē. 
Avangarda grupas - tādas pašas kā mūsu grupa - bija ieradušās vēl 
pirms ekspedīcijas dalībniekiem, lai norobežotu savas ekspedīcijas 
dalībnieku teltīm paredzētos laukumus. Akmeņainajā laukā viņi izvē
lējās piem ērotas vietas un sāka veidot nometnes.

Jau  bija uzslietas vairākas teltis. Tajās dzīvoja šerpas, kuri bija 
atbildīgi par nometņu izveidošanu un katras ekspedīcijas teritorijas 
atzīmēšanu. Parasti teritorijas apzīm ēšana aprobežojas a r  telšu uz
stādīšanu, taču šajā gadā viena kom anda bija veikusi ari dažus p a 
pildpasākumus.

Roba Hola firmas Adventure Consultants avangarda grupas d a 
lībnieki bija a r  aerosola krāsu uzsmidzinājuši lielus burtus NZ (no no
saukuma  New Zealand - Jaunzēlande) uz vairākiem laukakmeņiem, 
tādējādi atzīmēdami savas nometnes teritoriju. Biju par to dzirdējis 
jau  Katmandu, kur alpīnisti zobgalīgi apsprieda iespējam o Deivida 
Briširsa reakciju uz šo nejēdzību  -  viņš bija pazīstams kā pārliecināts 
apkārtējās vides aizsargātājs. Robam Holam bija tāda cilvēka repu
tācija, kurš mīl kalnus un rūpējas par tiem. Visi bija pārliecināti, ka šo 
pasākumu bez Roba Hola ziņas veicis kāds pārlieku centīgs šerpa. Lai 
kurš ari būtu to izdarījis, manuprāt, viņiem nāksies rauties melnās 
miesās, lai uzrakstus notīrītu.

Mountain Madness nometnē jau  gandrīz nedēļu strādāja šerpa 
Taši - Ngimas draugs no Pangbočes. Viņš kopā ar  dažiem  citiem šer- 
pām bija atsūtīts no sīkiem akmeņiem izveidot platformas, virs kurām  
tiks uzstādītas teltis. Mēs vēlējā> ies, lai tās atrastos virs ledus kušanas 
ūdeņu peļķēm, kādas mēdz izveidoties karstās dienās. Turklāt Taši a r  
paligiem bija uzcēluši akm ens krāvumu sienas mūsu virtuves teltij ūn 
izveidojuši taciņas starp teltīm, lai neviens ekspedīcijas dalībnieks ne
būtu pakļauts riskam salauzt potīti - šāda nelaime reizēm m ēdz atga
dīties.

Tajā pēcpusdienā es piebiedrojos šerpām  un strādāju fizisku 
darbu katru dienu līdz pat mūsu klientu atnākšanai. Katru rītu cēlos 
pulksten astoņos, kad saule sāka apspīdēt mūsu teltis. Iedzēru verdošu 
melno tēju ar  pienu un tūlīt ķēros pie darba. Apmēram desmitos mēs

5 —  11)4
65



ieturējām brokastis -  čapati* ar  olam, auzu putru vai tzampu - no 
grauzdētiem miežu miltiem vārītu biezputru. Vakariņas parasti bija 
bagatigas - risi, lēcas, ķiploku zupa un tādi svaigi dārzeņi, kādus ie
priekšējās dienās bija piegādājuši nesēji. Domāju, ka vairums rietum
nieku šādu diētu uzskatītu par gauži vienveidīgu, taču Himalajos pa
vadītajos gados es biju pie tās pieradis un man šie ēdieni šķiet daudz 
garšīgāki par konservētajiem un eksotiskajiem barības līdzekļiem, 
kādus Everesta nometnēs lieto daudzu ekspedīciju dalībnieki. Šerpu 
ēdienkartē ir daudz ogļhidrātu un ļoti daudz karsta šķidruma, tāpēc 
tā lieliski atbilst prasībām, kādas cilvēka organismam liek uzstādītas 
augstkalnu apstākļos.

Mēs ar  šerpām veicām smagu fizisku darbu, taču es to uzskatu 
par lielisku aklimatizēšanos augstkalnu vidē. Man šķiet, ka nogurdi
nošs fizisks darbs šādā augstumā ir lielisks ķerm eņa treniņš un aktiva 
rosība tikai veicina aklimatizāciju. Man sagādāja prieku vienmērīgais 
un iepriekš zināmais dienas ritums. Vakaros biju tā noguris, ka visu 
nakti pavadīju saldā miegā.

* Čapati - no miežu miltiem cepts plācenis. (Tulk. piez.)



Sestā nodaļa

Ekspedīcijas 
organizēšanas ikdiena

Šerpu komanda. Ilgvara Paula foto



K amēr Anatolijs Bukrejevs un šerpas iekārtoja bāzes nometni, 
Lēne Gammelgora, Skots Fišers un viņa reklāmas aģente 

Džeina Brometa Katmandu gaidija pārējos ekspedīcijas dalībniekus. 
Skota Fišera augstkalnu kāpšanas biedrene un tuva draudzene 
Džeina Brometa ari dzīvoja Sietlā. Viņa kopā ar Skotu Fišeru ieradās 
Katmandu un bija iecerējusi kopā ar Skotu, klientiem un ārsti Ingridu 
Hantu* doties pārgājienā līdz bāzes nometnei. Vairākus mēnešus 
pirms došanās uz Katmandu Džeina Brometa bija enerģiski darboju
sies Skota Fišera firm as sabiedrisko attiecību jom ā, un viņai bija iz
devies pierunāt Outside Online vadibu uzticēt viņai korespondentes 
pienākumus. Redakcija atrodas Sietlā, un tās darbibas profils ir ziņu 
un aprakstu nosūtīšana Interneta tikla abonentiem, kuri interesējas 
par atpūtu un piedzīvojumiem. Outside Online nav žurnāla Outside 
nodaļa, taču abas redakcijas sadarbojas, tāpēc Outside Online var iz
m antot žurnāla emblēmu un atsevišķus materiālus.

Skotam Fišeram un Džeinai Brometai, kura alka iekarot stabilu 
stāvokli ceļojum u un piedzīvojumu žurnālistikā, viņas panāktā vie
nošanās ar Outside Online redakciju bija gan lieliska izdevība, gan ari 
savdabīga nodrošināšanās. Viņiem nebija nekādas iespējas paredzēt, 
ko Sendija Pitmena ziņos par viņu ekspedīcijas norisi NBC Interneta 
m ājas lapai, vai arī kontrolēt šo ziņu saturu. Džeina Brometa bija 
Skota Fišera uzticības persona, viņa pilnīgi atbalstīja Skota mērķus 
un bija gatava aizstāvēt viņa firmas intereses. Diemžēl eksistēja kāds 
sīks kavēklis -  Džeina nevarētu konkurēt ar Sendiju, ja  viņai nebūtu 
iespēju izm antot tās materiāli tehniskos resursus, tajā skaitā satelīt- 
telefonu. Tiklidz Džeina atstātu Katmandu un viesnīcas istabas tele
fonu, viņai nebūtu nekādu saziņas iespēju. Džeina Brometa apgalvo, 
ka pirms aizbraukšanas no Sietlas viņa esot panākusi vienošanos par 
iespēju lietot Sendijas Pitmenas satelīttelefonu: -  Mēs vienojām ies, 
ka es varēšu izm antot satelīttelefonu, ko Sendijai piešķīra NBC... Es 
runāju ar viņas sekretāri Džeinu. Es viņai teicu: «Man vajadzētu 
izm antot satelīttelefonu. Vai jum s būtu kādi iebildumi?» Pēc Džeinas

* Skots Fišers bija salīdzis darba trīsdesmit gadus veco Jaunanglijas ārsti Ingridu llantu. 
Viņai vajadzēja strādāt gan par komandas ārsti, gan ari par bāzes nometnes administratori. 
(Autora pie7. )
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Brometas vārdiem sekretāre esot apliecinājusi, ka Džeina varēs lietot 
Sendijas telefonu. Viņai tas bija vajadzigs darbam.

Viena no pirmajām Džeinas Brometas reportāžām , ko viņa no 
Katmandu nosūtija Outside Online (http://outside.starw ave.com ), 
bija intervija ar Skotu Fišeru, kurš stāstija par saviem klientiem un 
gidiem -  Nilu Beidlmenu un Anatoliju Bukrejevu. Atbildot uz Džeinas 
Brometas jautājum iem , Skots Fišers uzsvēra, ka viņš esot izvēlējies 
«lielisku gidu maisījumu», un paziņoja, ka šāda kom binācija nodro
šināšot «pilnigu drošību».*

Skots teica, ka Nīls Beidlmens esot «kā izslāpis uzkāpt pasaules 
jum tā» un viņš (Skots Fišers) ju tīšoties mierīgs, ja  virsotnes iekaroša
nas dienā kādam no klientiem radišoties negaidīti sarežģījum i -  viņš 
«varēšot novest neveiksminieku atpakaļ nometnē un ļaut Nilam 
Beidlmenam turpināt ceļu uz virsotni kopā ar pārējiem  klientiem, 
tādējādi viņi visi būšot sasnieguši savu mērķi».

Skots Fišers raksturoja Anatoliju Bukrejevu kā savu «vadošo alpī
nisma gidu» un cildināja viņa sasniegumus augstkalnu kāpšanā, uz
svērdams faktu, ka Anatolijs bez skābekļa balonu izm antošanas bija 
uzkāpis vairākās 8000  metru augstās virsotnēs. Viņš arī izskaidroja 
Anatolija lomu šajā ekspedīcijā: -  Es zinu, ka Anatolijs nelietos skā- 
bekli. Viņš ir kā zvērs. Tas ir lieliski!**

Pirms aizbraukšanas no Katmandu Džeina Brometa nosūtīja vēl 
vairākus ziņojum us, kuros sīki aprakstīja dažas problēmas, kas sa
gaidīja Fišera ekspedīciju, ieskaitot varbūtību, ka pārgājiens uz bāzes 
nometni varētu ieilgt sakarā ar kavēkļiem, ar kādiem jau  bija nācies 
sastapties Anatolijam Bukrejevam un šerpām.

Viņa savā reportāžā ziņo: «Mēs šeit -  Katmandu -  esam  saņēmuši 
ziņas, ka jak i nespēj aiziet līdz Everesta bāzes nometnei. Visas 
ekspedīcijas ir aizkavējušās. Pašlaik desmit ekspedīcijas gaida, kad 
radisies iespēja nokļūt bāzes nometnē. Šā iemesla dēļ nesēji būtībā 
dubultojuši atalgojum a likmes un par šo pārgājienu pieprasa 300, 
nevis 150 rūpiju. Nesēji pieprasa lielāku atalgojumu tāpēc, ka šajos

* Nazirs Sabirs, kurš reklāmās sludinājumos lika izsludināts par vienu no Skota Fišera 
gidiem, neilgi pirms ekspedīcijas sakuma atteicas tajā piedalīties, atsaukdamies uz ģimenes 
apstākļiem. Skots Fišers bija vēlējies četrus gidus, taču viņam nAcSs apmierināties ar trijiem - 
sevi pašu, Anatoliju Bukrejevu un Nilu Beidlmenu. (Autora pie/..)

** Talak Skots Fišers paskaidroja, ka drošības apsvērumu dej virsotnes iekarošanas diena 
tikšot sagādāti rezerves skābekļa baloni. Jo varot gadīties, ka Anatolijam tomēr tie būšot vaja
dzīgi. <Autora piez.)
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apstākļos viņiem nākas strādāt daudz smagāk un darbam nepiecie
šams daudz vairāk piederumu. Turklāt šogad ir liels pieprasijum s 
pēc viņu pakalpojumiem.»

Problēma ar sniegu un šerpām, skābekļa balonu nepiegādāšana, 
kā ari nesaņem tā telts -  tās visas ir parastas jebkuras ekspedicijas 
sākumposma klizmas. Džeina Brometa stāsta, ka tūlit pēc viņu lid
mašīnas piezem ēšanās Skotam Fišeram esot sākusies «ekspedicijas 
organizēšanas ikdiena»: «Tajā bridi, kad Skots ieradās Katmandu, 
sāka zvanit tālrunis. Apgādes jautājum u risināšana cilvēku var pada- 
rit vai traku.»

Skotam nācās tikt galā ari ar kādu profesionāli un personiski ļoti 
sarežģītu problēmu. No Sietlas piezvanīja Karena Dikinsone un pa
vēstīja, ka, spriežot pēc viņas atskaitēm, Lēne Gammelgora jop rojām  
esot Mountain Madness parādā aptuveni 20 tūkstošus dolāru. Viņa 
stāsta: -  Nosūtīju Skotam papīrus uz Katmandu. Teicu: «Vai nu viņa 
parakstīs šo ... vienošanās protokolu, vai arī nedosies ekspedīcijā. Ja 
viņa neparaksta papīrus, neļauj viņai izbraukt no Katmandu.»*

Skotam Fišeram nepatika strīdi, it īpaši tad, ja  nācās plēsties ar 
draugiem. Džeina Brometa teica: -  Viņš negribēja sarūgtināt cilvēkus. 
Viņš gribēja, lai visi ju sto s labi un omuligi... Viņš no visas sirds ie
nīda strīdus. Viņš centās izbēgt no tiem.

Džeina Brometa atzīst, ka Skota Fišera spēks esot slēpies viņa 
spējā likt lietā savu kalnu kāpēja pieredzi un iedzimto talantu un da
līties savās prasmēs ar klientiem, tādējādi dodot viņiem iespēju īste
not savas godkārīgās ieceres. Reizēm viņš esot klientu ieceres stādī
jis  augstāk par savām interesēm.

-  Viņš vēlējās, lai viņi [klientiļ izjustu savai triumfu, -  Džeina Bro
m eta teica. -  Viņš vēlējās, lai viņi izbaudītu to priecīgo satraukumu, 
to iekšējo spēka un varenības sajūtu, kas pārņem cilvēku, kad viņš 
stāv Everesta virsotnē un apzinās, ka ir guvis neiedom ājam us panā
kumus. Es gribu teikt, ka viņš centās ļoti laipnā, brinišķigā, gandrīz 
vai maigā veidā parādīt šiem cilvēkiem kalnu un alpinisma ne ar ko 
nesalīdzinām o burvību, kaut arī daži viņa klienti bija tīrie pūšļi un 
niekkalbji. Patiesibā Skotam bija vienaldzīgi motīvi, kuru dēļ šie ļau
dis kāpa kalnos. Viņš uzskatīja par savai uzdevumu sagādāt to moti-

* Saskaņa ar daudzu cilvēku stāstīto. Skots liSers reizēm pieļaus, ka tie draugi, ar kuriem 
viņš vēlējies kopa kapi kalnos, nesamaksā pilnu dalības maksu. Viņa lojalitāte un augstsirdība 
attiecības ar draugiem bija gluži vai leģendāra. (Autora piez.)
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Vāciju, kādu spēja dot... varētu teikt, ka viņš vēlējās sniegt klientiem 
fiziska rakstura motivāciju. Viņš bija kā kreiseris, kas pilnā gaitā drā
žas uz priekšu, atstādam s aiz sevis ķīļūdens sliedi, un viņa klienti 
tika ierauti šis ārkārtīgi pozitivās, aktīvās enerģijas virpulī... Viņš 
spēja likt cilvēkam izjust kalnu kāpšanas nozīmīgumu un pārdzīvot 
priekpilnas alkas... pat tad, ja  šis cilvēks ar pūlēm spēja aizsaitēt 
pats savus zābakus... Viņš mēdza teikt: «Tu to vari. Mēs to varam.» 
Tāds b ija  Skots Fišers.

4"  4"  4"

Mountain Maclness ASV dzīvojošo klientu ekspedīcijas plānā bija 
paredzēts, ka viņi 23. martā izlidos no Losandželosas, pavadis dažas 
dienas Katmandu un 28. martā lidos uz Luklu (2850 metri virs ju ras 
līmeņa). Tas bija pārdomāts un piesardzīgi sastādīts plāns, un tā gal
venais mērķis bija palīdzēt klientiem izvairīties no akūtas augstuma 
slim ibas,* ko parasti mēdz dēvēt vienkārši par augstuma slimību. Ši 
slimība piemeklē tos, kas pārāk ātri uzkāpj pārāk lielā augstumā, t. i., 
pārāk krasi palielina augstumu starpību, neļaujot organismam pa
kāpeniski pierast pie mazāka skabekļa daudzuma gaisā. Skābekļa de
ficīts palielinās lidz ar augstumu.

Plānodams iesākumā doties uz Luklu, kas atrodas 2850  m etrus 
virs jū ras līmeņa, Skots Fišers ievēroja vispārpieņemto principu: 
ekspedīcijas startam  jābūt zemāk par trīstūkstoš metriem, un lēni jā 
virzās tālāk. Augstkalnu apstākļu pazinēji iesaka ievērot šo likumu, 
un šādi rīkojas gandrīz visi ievērojamākie Himalaju kalnu tūrisma un 
augstkalnu kāpšanas gidi.**

Tom ēr Skots Fišers tieši pirms ekspedīcijas sākuma paziņoja, ka 
esot m ainījis savus plānus. Viņš nesūtīšot klientus uz Luklu, bet 
29. m artā nogādāšot tos Sjangbočē kopā ar ekspedīcijas inventāru, 
ko nebija aizveduši sev līdzi Anatolijs un Ngima.

Sjangbočē bija ciems, uz kuru pirms četrām  dienām devās Ana
tolijs un Ngima. Augstuma starpība starp Katmandu un Sjangboči

* Akūta augstuma slimība (AAS) mērena formā izraisa galvassāpes, sliktu dūšu, miega 
traucējumus, nogurumu, elpas trukumu, vārgumu, reiboņus, apetītes zudumu un bezmiegu. 
Tā izraisa ari divas daudz nopietnākas un bieži nāvējošas komplikācijas: cerebrālo (galvas 
smadzeņu) un pulmonālo (plaušu) lUsku. (Autora pie/..)

** Roba I {ola Adventure Consultants ekspedīcija sāka pārgājienu uz Everesta bāzes no
metni no Luklas. (Autora pie/..)
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neatstāja uz viņiem nekādu iespaidu, toties klienti gandrīz tūlīt 
izjuta šo kraso apstakju maiņu. Sendija Pitmena ziņoja NBC Inter
neta m ājas lapai, ka «gandrīz visi komandas dalībnieki cieš no aug
stuma maiņas radītajām  sekām. Mēs aizelšam ies vai ik uz soļa.». Viņa 
ziņoja arī to, ka divi cilvēki guļot slimi ar kuņģa un zarnu trakta trau
cējum iem . Šo kaiti viņi droši vien bija noķēruši Katmandu. Viena no 
šim slimniecēm bija Lēne Gammelgora. Viņa bija izlidojusi no Kat
mandu kopā ar citiem ekspedīcijas dalībniekiem. Karena Dikinsone 
Sietlā tā ari nesagaidīja viņas parakstu uz vienošanās protokola.

Tāpat kā Anatolijs un Ngima, arī pārējie Mountain Madness 
ekspedīcijas dalībnieki kājām  devās uz Namče Bazaru, kur nākamās 
divas dienas atpūtās un devās īsos pārgājienos, cenšoties aklimatizē- 
ties. Daži no viņiem jop rojām  m ocījās ar augstuma slimības sim pto
miem. Vienu vai divas dienas šie simptomi ir normāla parādība, taču 
ilga sirgšana neliecina neko labu.

Daudzi dalībnieki sāka lietot diamoksu -  sulfanilamīdu grupas 
preparātu, kas palīdz organismam piesaistīt vairāk skābekļa un pil
nīgāk to izm antot. Alpīnisti lieto diamoksu jau  divdesmit gadus. Tas 
ir praksē pārbaudits līdzeklis, taču gandrīz visi ārsti iesaka lietot dia
moksu tikai augstuma slimības simptomu gadījumā, nevis profilak
tiski. Šo zāļu ražotāji brīdina, ka diamokss neaizkavē augstuma sli
mības simptomu izpaušanos: «Lai izvairītos no akūtas augstuma 
slimības, vēlams pakāpeniski palielināt augstumu. Ja  jū s  esat strauji 
uzkāpis lielā augstumā un lietojat diamoksu, tā lietošana smagu aug
stuma slimības simptomu rašanās gadījumā nevar aizvietot nepiecie
šamību nekavējoties doties uz zemāku vietu.»

4-  4~  4~

Pateicoties Sendijai Pitmenai, Interneta lietotāji gandrīz ik dienas 
saņēma ziņas par Mountain Madness ekspedīcijas virzīšanos uz 
bāzes nometni. Tie, kuri lasīja Džeinas Brometas ziņojum us, pama
nīja, ka driz pēc tam, kad ekspedīcija atstāja Katmandu, viņas 
Outside Online m ājas lapa «apklusa». Viņi nezināja, kas notika 
Lobučē.

«Mēs ieradām ies Lobučē -  Nepālas «azotē», un mūsu attiecības ar 
Sendiju kļūst ļoti saspīlētas. Tad viņa paziņo: «Tu vairs nedrīksti lie
tot satelīttelefonu... NBC... grib dabūt visu naudu, un viņi teica, ka tu 
esot lieka konkurente.»
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Nils pa Khumbu «baumu telegrāfu» (ar šerpu starpniecību) atsū
tīja ziņu, ka 6. aprīli ekspedīcija ieradīšoties Gorakšepā (5170 metri 
virs jū ras līmeņa). Vēlējos iepazīties a r  visiem klientiem un noskaidrot, 
kā norisinājies pārgājiens. Nometnes iekārtošana jau  bija gandrīz pa
beigta. Devos lejup pa Khumbu leduskritumu. Laiks kļuva aizvien sil
tāks, un man nācās divas stundas līkumot gar lieliem ezeriem un 
ledāja plaisām. Ceļā sastapu Henrija Toda ekspedīcijas dalībniekus. 
Viņi pastāstīja, ka mūsu skābekļa balonu krava beidzot esot nokļuvusi 
līdz Katmandu un pašlaik atrodoties ceļā uz bāzes nometni. Jaku  
karavāna, kas transportējot mūsu skābekli, pašlaik esot tikusi līdz 
Namče Bazarai. Ieradies Gorakšepā, es pastāst\ju Skotam Fišeram par  
nometnes iekārtošanā paveikto. Sirsnīgi apsveicinājos a r  Nilu, kuru 
pazinu kopš savas pirmās vizītes Amerikā 1990. gadā, un pēc tam  
Skots cildinošā toni stād{ja mani priekšā pārējiem  ekspedīcijas dalīb
niekiem. Šī procedūra man bija ļoti nozīmīga. Biju šo to dzirdējis par 
mūsu klientiem, tomēr, vērodams cilvēku ārējo  izskatu un izturēša
nos, uzzinā ju par viņiem daudz vairāk. Manā uztverē svarigs ir nevis 
tas, ko cilvēks saka, bet gan tas, kā viņš izturas (tas attiecas pat uz cil
vēkiem m anā dzimtenē). Man vajadzēja labi iepazīt klientus. Zināju, 
ka viņi visi ir rūpīgi gatavojušies šai ekspedīcijai.

Zināju, ka šī nav pirmā reize, kad Sendija Pitmena mēģinās uz
kāpt Everestā. Viņas veselīgais izskats šādā augstumā liecināja, ka ar  
viņu viss ir pilnīgā kārtībā.

Lēne Gammelgora šeit izskatījās tikpat labi kā Katmandu. Do
māju, ka Lēne bija lieliskā noskaņojumā - viņai vajadzēja kļūt par  
pirmo dāņu sievieti, kas uzkāpusi Everestā, taču satrūkos, kad viņa 
paziņoja par nodomu uzkāpt virsotnē bez skābekļa balona izmanto
šanas. Tā kā viņai nebija augstkalnu kāpšanas pieredzes, man šķita, 
ka šāda dom a nebija prātīga.

Trešā sieviete mūsu ekspedīcijā - Šarlote Foksa - bija uzkāpusi 
Čooiju (8153 metri virs jūras līmeņa) un Gašerbrumā II (8035 metri 
virs jū ras līmeņa), kā ari Akonkagvā un Makinlijā. Cik nopratu, viņas 
draugam  Timām Medsenam - profesionālam kalnu slēpotājam  - ne
bija augstkalnu kāpšanas pieredzes, taču viņš bija regulāri nodarbo
jies a r  alpīnismu Amerikas rietumu kalnos.

Ari Klēvs Šēnings bija kalnu slēpotājs, un viņam bija liela pieredze 
kāpšanā tāda augstuma virsotnēs kā Kilimandžāro un Akonkagva. Es 
augstu vērtēju viņa tēvoča Pita Šēninga alpīnista prasmi un atbalstīju 
Pita vēlmi kļūt par gados visvecāko alpīnistu, kurš uzkāpis Everestā,
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un apbrīnoju viņa drosmi, tomēr viņa vecums darīja mani piesar
dzīgu.

Cik nopratu, Deila Krūza lielākais sasniegums bija uzkāpšana 
Nepālas septiņtūkstošniekā Baruntsē. Baruntse ir vienkāršas form as 
virsotne. Tā atrodas netālu no Makalu -  Everesta rajonā. Baruntses 
maršruta grūtību pakāpe ir ievērojami zem āka par mums priekšā 
stāvošā kāpiena sarežģītības līmeni, turklāt ši virsotne bija ievērojami 
zem āka par Everestu.

Pēdējo mūsu ekspedīcijas dalībnieku Mārtiņu Edamsu es pazinu - 
mēs kopā bijām uzkāpuši Makalu. Mārtiņš b(ja apņēmīgs cilvēks. Es 
zināju, ka viņš bija stingri izlēmis uzkāpt virsotnē, un apliecināju 
viņam, ka esmu gatavs sniegt jebkuru nepieciešamo palīdzību.

Iepazinies a r  visiem ekspedīcijas dalībniekiem, es tajā pašā dienā 
atgriezos bāzes nometnē, pa ceļam  domās analizēdam s redzēto un 
dzirdēto. Visvairāk bažījos par tiem, kuriem nebija augstkalnu vir
sotņu iekarošanas pieredzes: Timu Medsenu, Klēvu Šēningu, Lēni 
Gammelgoru un Deilu Krūžu. Piectūkstoš metru augstumā visi dalīb
nieki b{ja lieliskā formā, un tas mani viesa ceribas. Viņiem piemita 
ciņas gars, un pēc viņu ārējā  izskata likās, ka ari a r  veselību un samo- 
čuvstvije* viss ir kārtībā. Tomēr es zināju, ka spriest par šo cilvēku 
patieso sagatavotību varēšu tikai pēc tam, kad būšu novērojis viņus 
bāzes nometnes apstākļos un laikā, kad ekspedīcija virzīsies augšup.

Bažījos par komandas vispārējās sagatavotības līmeni. Atlika vien 
paļauties uz Skota Fišera profesionālajām  spējām  -  šis pirmās liela 
m ēroga komerciālās ekspedīcijas panākumi viņam bija ļoti svarīgi. 
Zināju, ka viņš ir smagi strādājis, lai nostiprinātu savu stāvokli, un 
velt[jis daudz pūļu labas komandas izveidei. īsā laikā ir ļoti grūti 
izveidot vienādi spēcigu klientu grupu un atrast kvalificētus gidus. 
Skots bija no visas sirds centies to izdarīt, un es augstu vērtēju viņa 
centienus.

Mums ar  Skotu un Lopsangu bija liela pieredze Everesta iekaro
šanā. Varēja uzskatīt, ka spējam  piedāvāt saviem klientiem pietiekami 
kvalificētu atbalstu. Ari paši klienti kopumā bija pietiekami labi saga
tavoti gaidām ajam  kāpienam. Tomēr man šķita, ka jebkura kom er
ciāla ekspedīcija jāvērtē kritiski. Es biju uzaudzis Krievijas augstkalnu 
alpīnisma skolas tradīcijās. Šis skolas pārstāvji par galveno uzskata

* Tas ir krievu valoda izteikts jēdziens, ar ko apzime kādas personas izjūtas attiecība uz 
paša mentālo, fizisko un emocionālo stāvokli (pašsajūta). (Autora picz.)
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kolektīvu darbību, bet katra atsevišķa alpīnista ambīcijas paliek 
otrajā plānā. Mūsu alpīnistu apmācīšanas un sagatavošanas prakse 
paredzēja, ka pieredze un paļaušanās uz saviem spēkiem jāveido p a 
kāpeniski. Viņu sagatavošana sākās zemāku kalnu apstākļos, un tikai 
pēc noteikta profesionālā līmeņa sasniegšanas varēja mēģināt iekarot 
astoņtūkstošniekus. No piedalīšanās citās komerciālās ekspedīcijās 
biju sapratis, ka manos darba pienākumos ietilpst sagatavot kalnu tā, 
lai tajā varētu uzkāpt cilvēki, nevis sagatavot cilvēkus tā, lai tie varētu 
uzkāpt kalnā.



Septītā nodala

Bāzes nometne

Bāzes nometne. Ilgvara Paula foto



S estā aprīļa -  sestdienas -  vakarā Anatolijs Bukrejevs atgriezās 
bāzes nometnē, bet Mountain Madness komanda palika Gorak- 

šepā, gaidot līdz jaku  karavāna nogādās bāzes nom etnē visu ekspe
dīcijas inventāru. Bāzes nometnes ierīkošanai nepieciešamo inven
tāru bija piegādājuši nesēji, tādējādi Anatolija Bukrejeva un šerpu 
avangarda komandas rīcībā bija viss nepieciešamais, taču klienti ne
varēja ievākties bāzes nometnē, pirms jak i nebija piegādājuši atli
kušo kravu.

Ekspedīcijas jaku  karavānas virzījās uz priekšu mokoši lēni. 
Iepriekšējā dienā pirms ierašanās Gorakšepā Mountain Madness 
ekspedicija pēcpusdienā izgāja no Lobučes un drīz vien ieraudzīja 
dažus jaku s līdz kaklam iegrimušus sniegā. Dzinēji drudžaini rosī
jā s , pūlēdamies izrakt dzīvniekus no sniega.

Lai kaut kā aizpildītu Gorakšepā pavadāmo laiku un veicinātu 
aklim atizāciju, Skota Fišera komanda devās vienas dienas pārgājienā 
uz uzkāpa Kalapatarā (5554 metri virs jūras līmeņa) -  «papildvir- 
sotnē». No Kalapataras alpīnisti varēja skaidri pārredzēt šermuļus 
uzdzenošo Khumbu leduskritumu - pirmo nopietno šķērsli ceļā uz 
Everestu.

Kalapataras virsotnē vairāki alpīnisti reāli izjuta pāreju no «doša
nās uz Everestu» uz «atrašanos Everestā» un to pēkšņa vājuma un 
eiforijas sajūtu, kas mēdz pārņemt daudzus alpīnistus bridi, kad viņi 
savā priekšā ierauga reālu mērķi. Tagad viņi savām acīm skatīja to, 
par ko bija sam aksājuši bargu naudu.

Pirmdien, 8. aprili Skota Fišera komanda beidzot devās ceļā. 
Pārsimt metru uz ziemeļiem no Gorakšepas smilšainā klajum a viņi 
uzgāja uz takas, kas ved lejup no morēnu vaļņa uz Khumbu leduskri
tumu. Pēc trīs stundu gājiena pa jaku  un nesēju iestaigāto taku (jaki 
beidzot b ija  sākuši virzities uz priekšu) ekspedicija nonāca Everesta 
bāzes nometnē.

Visās malās vidēja izkaisīti laukakmeņi. Uzmanigi vērodami 
Mēness ainavai līdzīgo apkārtni un skatīdamies, kur likt kāju, ekspe- 
dīcijas dalībnieki sam eklēja savas nom etnes vietu. Daudziem pats 
galvenais uzdevums šķita uzstādīt telti, kas visu nākamo mēnesi būs 
viņu m ājas. Šerpām piepalīdzot, viņi sāka iekārtot savas sešām  nedē
ļām paredzētās m ājvietas.
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Kad ieradās klienti, mani bijušie darbabiedri šerpas pārgāja citā 
statusā. Katru ritu viņiem vajadzēja doties uz klientu teltīm, pam odi
nāt viņus un kopā ar  dzīvespriecīgu labrītu pasniegt tēju vai kapju. 
Kopējā telti atradās termosi a r  Starbucks kafiju, bezalkoholiskie dzē
rieni, šokolāde un žāvēta liellopu gala. Ēdienkarte bija bagātīga, un 
bieži tika pasniegtas treknas picas un sautēta gaļa. Man pie dūšas 
daudz labāk gāja šerpu ēdiens. Iespējams, ka tas ir vienveidīgs un ap 
nicīgs, taču daudz vieglāk sagrem ojam s un, manuprāt, daudz piem ē
rotāks augstkalnu apstākļiem. Nometnē bija duša ar  karstu ūdeni, kā 
arī «pasta nodaļa». Mums bija pat īpaša «komunikāciju telts», kas bija 
aprīkota ar  Sendijas Pitmenas iekārtām, satelittelefoniem, datoriem  
un saules baterijām. Bāze nometne bija aprīkota labāk par daudzām  
Katmandu viesnīcām. Katrā ziņā šeit bija iespējams saņemt vairāk  
pakalpojumu nekā Skala -  manā iecienītajā Katmandu viesnīcā.

Diemžēl materiālā labklājība vien nespēj nodrošināt pilnigu 
m iesas un dvēseles komfortu. Vairāki klienti ar grūtībām piem ērojās 
augstkalnu apstākļiem un daudzi no viņiem, it īpaši tie, kuri Everestā 
atradās pirmo reizi, sāka gluži maniakāli sekot katrai sava ķermeņa 
norisei. Kāds bāzes nom etnes iemītnieks teica: -  Cilvēki pilnīgi «ie
grimst sevi». Viņi visu laiku uzrauga savu ķermeni -  nemitigi raizējas 
par to, ka negribas čurāt vai ari gribas to darīt pārāk bieži, pēta sava 
urīna krāsas nianses, rupigi seko vēdera ize jas biežumam, uztraucas 
par katru sīkāko nelabas dūšas pazīmi un tikko sajūtam ām  galvas
sāpēm.

Nebija neviena, kurš neraizētos par savu veselības stāvokli. Pat 
tik vienkāršas kaites kā kuņģa un zarnu trakta darbības traucējum i 
vai kāda elpošanas ceļu infekcija varēja kļūt par cēloni tam, ka cil
vēks nevarēs uzkāpt Everestā, un šādu negodu neviens negribēja pie
dzīvot. Kāds alpīnists teica: -  Pat hipohondriķi reizēm  saslim st.

Pirmais ekspedīcijas dalībnieks, kura veselības stāvoklis radija 
bažas, bija Nils Beidlmens. Drīz pēc ierašanās bāzes nom etnē viņam 
sākās «Khumbu klepus»* lēkme. Kāds nom etnes iem ītnieks tei
ca: -  Nīls klepoja kā uzvilkts, viņš klepoja cauru nakti un nespēja aiz
migt. Doktore Hanta deva viņam visas iespējam ās zāles -  steroīdus,

* Liela augstuma gaiss ir sauss un auksts. Tas var kairināt plaušas, Jo tam neapšaubāmi 
ievērojami vairāk ir piemērots Kārību jūras pludmales mitrais un valgais gaiss. Ja reiz plaušas 
tiek kairinātas, tas iekaist un tajās sakrājas ievērojams daudzum s šķidruma. Tā rezultātā 
cilvēks sāk klepot bez apstājas. (Autora pie?..)
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lai apturētu iekaisumu, bronhus paplašinošus līdzekļus, lai panāktu 
muskulatūras atslābināšanos, -  taču viss velti.

Kaut gan ari citus ekspedīcijas dalībniekus, piemēram, Sendiju 
Pitmenu, m ocīja līdzīga kaite, Nila saslimšana bija ārkārtigi uztrau
coša, jo  viņš šeit atradās darbā un viņa pienākums bija  nogādāt klien
tus lidz pat virsotnei. Ekspedīcijā jau  tā bija par vienu gidu mazāk, 
nekā sākotnēji tika plānots. Ja  Nils Beidlmens neizveseļotos, Skots 
Fišers, Anatolijs Bukrejevs un šerpas diezin vai tiktu galā ar smaga
jām  kravām.

Problēmas radīja ne tikai cilvēki, bet ari ekspedīcijas tehniskais 
aprīkojum s. Jau pašā sākumā bažas izraisija radiotelefoni, ko Skots 
Fišers bija iegādājies ekspedicuas vajadzībām. Radiotelefons ir vitāli 
svarigs ekspedīcijas inventāra piederums. Ar tā palīdzību iespējam s 
uzturēt sakarus starp bāzes nometni un alpīnistiem, kad viņi virzās 
uz augšu. Tas ir galvenais un vienigais inform ācyas avots, no kā ie
spējam s iegūt ziņas par kļūmēm, nelaimes gadījumiem, trūkstošo in
ventāru, laika apstākļiem un ekspedīcijas dalībnieku veselības stā
vokli. Pieredzējis alpīnists pievērš uzmanību ekspedīcijas dalībnieku 
sazināšanās līdzekļiem.

Mārtiņš Edamss bija pieredzējis alpīnists. Viņš stāsta: -  Mūsdie
nās izgudroti lieliski mazi aparātiņi, viegli kā pūciņas. Katram alpī
nistam  vajadzētu izsniegt šādu aparātu, jo  tas sver tikai dažus 
gramus un ir vienkārši lietojam s -  divas pogas, melna un balta. Skots 
izvilka dienasgaismā pāris to veco radio -  ar desmit kanāliem, un es 
jau tāju : «Vai mēs lietosim  šitos radio?!» Viņš man atbildēja: «Ja, nekā 
labāka man nav.» Pēc manām domām, tas nebija prāta darbs. 
Ierasties Everestā ar šiem mūžvecajiem aparātiem bija milzīga 
muļķība.

Viens no maniem galvenajiem uzdevumiem bāzes nometnē bija 
sastādīt oficiālu aklimatizčšanās plānu. Lai ekspedīcijas dalībnieki 
spētu pienācīgi aklimatizēties, viņiem vajadzēja palikt bāzes nometnē 
vismaz piecas dienas, lidz ķermenis pierod pie uzturēšanās šajā  aug
stumā, un pēc tam viņiem vajadzēja doties vairākos pārgājienos aug
stāk kalnā, t. no bāzes nometnes kāpt lidz aizvien augstāk izvieto
tām nometnēm, ko būs iekārtojuši mūsu šerpas. Šādu pārgājienu 
mērķis ir panākt, lai cilvēka ķermenis pakāpeniski pierod pie aizvien 
lielāka augstuma un virsotnes sasniegšanas dienā spēj pārciest vislie
lāko augstumu pasaulē.
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Mēs ar  Skotu bijām izstrādājuši plānu, kas paredzēja veikt četrus 
aklimatizēšanās pārgājienus. Pirmais paredzētais kāpiens bija lidz 
6100 metru augstumam, kur mēs būsim izveidojuši savu pirmo no
metni, taču pirmā pārgājiena laikā mēs nebijām paredzējuši pārlaist 
nakti tajā. Gan šā kāpiena laikā, gan ari nākam ajos pārgājienos 
klientiem vajadzēja nest sev lidzi tikai personiskos piederumus un 
inventāru, tādējādi viņi varēja taupit spēkus. Mūsu kāpēju pavadītāji 
šerpas Lopsanga Džangbu vadībā nesa virves un pārējo nepieciešamo 
inventāru.

Pēc pirmās uzkāpšanas lidz 6100 metru augstumam mums tajā 
pašā dienā vajadzēja atgriezties bāzes nometnē, lai cilvēki varētu p a 
kāpeniski, bez steigas pierast pie augstkalnu apstākļiem. Plānojām  
pēc tam ļaut komandai atpūsties. Mums būtu izdevība novērot viņu 
stāvokli.

Ari otrā pārgājiena laikā plānojām sasniegt pirmo nometni, pār
gulēt tajā un nākam ajā dienā doties treniņā lidz 6500 metru augstu
mam, kur mūsu šerpām vajadzēs izveidot otro nometni -  mūsu aug
šējo bāzes nometni. Tā būs m aza bāzes nometnes līdziniece, un tajā 
atradīsies ari kopējā telts*, virtuves iekārta un teltis, kur ekspedīcijas 
dalībnieki varēs pārgulēt. Šā pārgājiena laikā mēs neplānojām nak
šņošanu otrajā nometnē. Bija paredzēts nokāpt atpakaļ un atkal vai
rākas dienas atpūsties, lai cilvēki atgūtu spēkus un mēs varētu viņus 
novērot, pamanit iespējamos sarežģījumus un kopā apspriest viņu 
stāvokli un sagatavotību.

Cerējām, ka pēc atpūtas mūsu klienti'būs gatavi doties trešajā 
pārgājienā - vispirms uz pirmo nometni, kur pārnakšņosim, un pēc 
tam uz otro nometni, kurā pirmo reizi paliksim pa nakti. Trešajā 
dienā mums vajadzēja mēģināt sasniegt 6800 metru augstumu - 
vietu, no kuras mēs varētu sākt virzīties augšup pa Lodzes nogāzi, uz 
kuras 7300 metru augstumā bija paredzēts ierīkot trešo nometni. Mēs 
bijām ieplānojuši tajā pašā dienā cauri otrajai nometnei atgriezties 
bāzes nometnē un tris dienas atpūsties pirms došanās ceturtajā - 
beidzam ajā aklimatizēšanās pārgājienā. Pēc atpūtas bijām paredzē
juši doties no bāzes nometnes uz otro nometni, pārgulēt tajā nakti, no
vērtēt kom andas locekļu samočuvstvije, doties uz trešo nometni un 
pavadīt tajā pēdējo nakti. N ākam ajā dienā mums vajadzēja mēģināt

* Šl telts - izmēros mazāka bāzes nometnes kopējas telts kopija, kas bija izgatavota Ura- 
los, galu gala bija nokļuvusi lidz Nepālai un pec tam ari lidz bāzes nometnei. (Autora piez.)
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uzkāpt vēl dažus metrus augstāk un pēc tam doties lejup. Vienojā
mies, ka piedalīšanās šajā pārgājienā būs obligāta visiem ekspedīcijas 
dalībniekiem, jo  tas būs visaugstākais kāpiens pirms došanās uz 
virsotni, tāpēc b{ja ļoti svarigi, lai visi mūsu komandas locekļi pierastu 
pie šāda augstuma pirms došanās uz vislielākā riska zonu*.

Anatolijs Bukrejevs piešķīra šiem aklim atizēšanās pārgājieniem 
ļoti lielu nozīmi un uzskatīja, ka nepieciešams strikti ievērot pare
dzēto plānu. Anatolijs uzskatīja, ka Skots Fišers viņu nolīdzis darbā 
tāpēc, lai izm antotu viņa augstkalnu pieredzi, un paļaujas uz to, ka 
Anatolijs spēs nodrošināt klientu drošību. Anatolijs Bukrejevs, tāpat 
kā Skots Fišers, saprata, ka šai ekspedīcijai ir svarīga nozīme Skota 
turpmākajā karjerā.

Es teicu, ka tad, j a  ekspedīcijas dalībnieki izmantos skābekļa balo
nus un apstākļu sakritība mums dāvās veiksmi, mūsu klienti spēs sek- 
migi uzkāpt Everestā, taču mums strikti jāievēro izstrādātais aklim a
tizēšanās plāns un jāsniedz klientiem pilnvērtīgas atpūtas iespēja. Mēs 
nevarējām  novērst nepietiekamas sagatavotības vai pieredzes trū
kuma izraisītos negadījumus, taču mūsu spēkos bija istenot pienācī
gas aklimatizēšanās plānu un tādējādi palielināt klientu izredzes lai
mīgi sasniegt virsotni.

Mūsu pienākums ir panākt, lai klienti pienācīgi aklimatizētos, pa
vadot augstkalnu nometnēs pēc iespējas m azāk nakšu. No savas pie
redzes zinu, ka augstkalnu apstākļos cilvēks strauji zaudē spēkus un 
nav iespējams tos atgūt īslaicīgos atpūtas periodos bāzes nometnē. 
Raizēm organisms var jūs piekrāpt - jūs bez īpašām pūlēm kāpjat aiz
vien augstāk un jūtaties gluži ciešami, taču virsotnes iekarošanas 
dienā jum s pietrūkst spēka. Tāpēc biju pārliecināts, ka pēc uzkāpša
nas līdz 7300 metru augstumam mums vismaz uz nedēļu vajadzētu  
nokāpt zem āk par bāzes nometni un atpūsties m ežainajā zonā apm ē
ram 3800 metru augstumā. Tur mums būtu vairāk skābekļa, iespējas 
atslābināties un izrauties no bāzes nometnes rutīnas. Tas psiholoģiski 
labvēligi ietekmētu mūsu klientus.

* Aklimatizēšanās ir individuāls process. Kaut ari Anatolijs Bukrejevs un Skots Fišers 
cerēja, ka visiem klientiem vienlaikus izdosies pierast pie augstkalnu apstākļiem, viņi tomēr 
saprata, ka varētu būt iespējamas ari dažādas novirzes no izstrādātā reglamenta, tapec centās 
paredzēt iespējami elastīgāku programmu. (Autora piez.)
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Skots Fišers pilnīgi piekrita aklim atizēšanās pārgājienu plānam, 
taču Anatolija Bukrejeva ierosinājum s pirms došanās uz virsotni no
kāpt zemāk par bāzes nometni un atpūsties neguva viņa atbalstu. 
Anatolijs Bukrejevs tā ari lāgā nesaprata, kāpēc Skots noraidīja šo ie
teikumu.



Astotā nodaļa

Pāri Khumbu uz otro nometni

Pūri ledus plaisai Khumbu leduskrituma. Ilgvara Paula foto



V ienpadsm itajā aprīli vēl pirms saullēkta Mountain Madness 
klienti izlida no teltim un sāka gatavoties pārgājienam pāri 

Khumbu leduskritumam. Anatolijs Bukrejevs atcerējās, ka diena, ko 
Skots Fišers bija izraudzijies savas ekspedīcijas pirmajam pārgājie
nam, bijusi skaidra un daudzsološa. Tā būtu bijusi ideāla virsotnes 
iekarošanas diena, jo  laika apstākļi jau  vairākas dienas bija stabili un 
pūta tikai m ērens vējš.

Lai uzzinātu, kāds laiks būs tad, kad Skots Fišera klienti beidzot 
būs aklim atizējušies, viņiem atlika vien zilēt kafijas biezum os. Cil
vēka spēkos nav kaut cik precīzi paredzēt ne Everesta laika apstāk
ļus, ne ari to cilvēku uzvedību, kuri savā augstprātībā nolēmuši uz
kāpt šajā kalnā. Pilnīgi iespējam s, ka tad, kad cilvēki būs gatavi 
iekarot virsotni, Everests nebūs gatavs to pieļaut. Tādā gadījumā pa
sākums cieš krahu, un atliek vien doties mājup, tā ari neredzējušam  
Everesta virsotni.

+  +  *4"

Vairums Mountain Madness ekspedicijas dalībnieku bez sarežģī
jum iem  pārcieta nelielo augstuma starpību starp Gorakšepu un 
bāzes nometni. Viņu elpošana miera stāvoklī bija normāla, taču je b 
kura piepūle vairumam klientu izraisīja krasu un apgrūtinošu elpas 
trūkumu. Viena no dalībniecēm teica, ka bāzes nometnē, kur skā
bekļa daudzums gaisā ir divreiz mazāks nekā zem ienēs, viņa esot 
ju tu sies tā, it kā elpotu tikai ar vienu plaušu un būtu izdzērusi divus 
martini.

Daži ekspedīcijas dalībnieki joprojām  m ocījās ar sliktu dūšu un 
galvassāpēm, tom ēr neviens neuzdrošinājās pārāk skaļi gausties, jo  
katrs vēlējās izrādīt, ka jū tas labi, un -  kā šo situāciju raksturoja 
kāds bāzes nom etnes dalībnieks -  nevēlējās «runāt par to, ka patie
sībā jū tas gaužām draņķigi».

Skots Fišers, kurš allaž mēdza komandas biedriem atgādināt, ka 
«svarīgs ir nevis augstums, bet jūsu attieksm e pret to», izskatījās 
spēcīgs, un gandrīz visi uzskatīja, ka viņš ir vesels kā rutks. Tomēr 
Džeina Brometa apgalvo, ka starp šķietamo un patieso Skota Fišera 
fizisko stāvokli esot bijusi milzīga atšķirība. Viņa stāsta: -  No rītiem
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pēc pam ošanās... viņam bija nepieciešamas piecas minūtes, lai pie
celtos kājās... Skots bija pārguris.

Džeina vēl piebilda, ka viņš ik pārdienas esot lietojis pa 125 mg 
diamoksa. Tas varētu nozimēt, ka Skots centās paātrināt aklimatizē- 
šanās procesu.*

4 "  4 "  4"

Nilam Beidlmenam un visiem klientiem, izņemot Sendiju Hilu Pit- 
menu, tā bija pirmā sastapšanās ar Khumbu leduskritumu. Kaut gan 
visi centās izlikties bezrūpīgi un vienaldzīgi, gandriz katrs zināja, 
kādi notikumi saistiti ar šo šķēršļoto apvidus posmu. Kopš tā briža, 
kad alpīnisti sāka uzskaitīt ar Everestu saistītus nelaimes gadījumus, 
uz Khumbu leduskrituma gājuši bojā deviņpadsmit cilvēki.

Khumbu leduskritums -  draudīga, izjom ota zilgana ledus masa, 
kas klāj pret bāzes nometni vērstu slīpu nogāzi, -  nemitīgi pārveido
jas. Tā lejup slīdošā masa, ko satur kopā smaguma spēks, plaisā un 
sasprāgst gluži kā ledus kubiciņi, kas krakšķēdami noslīd no paplā
tes un sabirst atsevišķos torņiem līdzīgos veidojumos, ko sauc par 
serakiem. Daži no tiem ir krietnas desmitstāvu m ājas augstumā. 
Starp serakiem plešas ledāja plaisu tikls. Daudzas plaisas pārsniedz 
trīssim t pēdu dziļumu.

Lai šķērsotu Khumbu leduskritumu un tiktu līdz pirm ajai nom et
nei, kas atrodas 6100  metru augstumā, alpīnistam pa vertikāli jā u z 
kāpj divi tūkstoši pēdu. Attālums līdz pirmajai nometnei ir mazliet 
lielāks par jūdzi. Lai palīdzētu alpīnistiem veikt šo maršrutu, pirms 
katras alpīnisma sezonas sākuma īpaša šerpu komanda izveido 
Khumbu leduskrituma «ietērpu». 1996. gada martā šādu komandu 
izveidoja Henrijs Tods un Lielbritānijas pārstāvis Mels Dafs, kurš, 
tāpat kā Henrijs Tods, bija komerciālās ekspedīcijas vaditājs.

«Leduskrituma doktors» -  tā bāzes nometnē tiek dēvēts šis 
komandas vadītājs -  pārrauga ārkārtīgi bīstam o darbu gaitu. Šerpas 
uzstāda alumīnija kāpnes (1996. gadā tika uzstādītas vairāk nekā 
septiņdesm it kāpnes). Dažas no tām ir paredzētas kāpšanai pa verti
kāli, bet citas aizvieto tiltus pāri ledāja plaisām, kas mēdz būt platas 
kā atplesta nezvēra rīkle. Lai pārmestu tiltu pāri šādam bezdibenim,

* Daži alpīnisti Joprojām tic, ka profilaktiska diamoksa lieloSana veicina atraku aklimatizē- 
šanos, kaut ari prakse liecina par pretējo. (Autora pie/.)
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reizēm  nākas izm antot trīs vai četras kāpnes. To gali tiek pārlaisti 
pāri viens otram un sasieti kopā ar alpīnistu virvi. Alpinists soļo pa 
šim  kdpnēm, piestiprinājis sevi pie nostiprinātām virvēm -  vārda 
tiešā nozimē virvju margām, kas tiek iekārtotas uz sezonas laiku. 
Parasti šāda «piestiprināšanās» notiek ar karabines palīdzību. Kara- 
bīne ir piestiprināta pie īsa virves gabala, un tas savukārt ir pievie
nots pie drošības sistēm as. Karabīne ir ovāla vai D veida aluminija sa
kausējum a sprādze (kaut kas lidzigs lielam ķēdes posmam), ko var 
atvērt un aizvērt, tādējādi alpinists ar karabines palīdzību var pie
stiprināties pie kāda virves posma vai «atvienoties» no tā. Retāk -  pa
rasti tas notiek vertikāla kāpiena laikā -  tiek izm antoti žumāri 
(reizēm tos dēvē par autom ātiskajiem  pacēlājiem) -  rokā turamas 
metāla ierices ar pašbrem zēšanas mehānismu. Žumārs tiek piestipri
nāts pie nostiprinātas virves un tā slid cauri žumāram, ja  turat to 
rokā un stum jat sev pa priekšu. Ja  pavelkat žumāru uz savu pusi (vai 
krītat atpakaļ), ekscentrs saspiež virvi un notur jū s  uz vietas. Šādā 
divtaktu ritmā jū s  virzāties uz augšu pa virvi.

Virzoties pa maršrutu, jū s  dzirdat krakšķus, sprakšķus un vai
dus, jo  apkārtne, tāpat kā tas bija bāzes nometnē, atrodas nemitigā 
kustībā. Jūs lūdzat Dievu, lai neviena no šim skaņām nebūtu katas
trofālas pārmaiņas vēstnese, lai tā nenozīmētu, ka zem kāpņu tilta 
esošās ledāja plaisas vietā pēkšņi pavērsies bezdibenis vai apgāzīsies 
kristāla valnis, kas izveidojies jū su  ceļā.

Skots Fišers bija paziņojis klientiem, ka viņiem tiks atļauts kāpt 
augstāk tikai tad, ja  viņi būs spējuši četru stundu laikā tikt pāri 
Khumbu leduskritumam no tā apakšas līdz augšai. Tā bija augsta 
likme. Klēvs Šēnings teica: -  Hors d'oeuvre* ir garām, tagad sākas 
gaļas un kartupeļu raunds.

Kāds klients atceras, ka paskaidrojumi, kā virzīties uz priekšu pa 
Khumbu leduskritumu, bijuši īsi un kodolīgi: -  Mēs dzirdējām  brīdi
nājum us: «Piesargieties no tā un piesargieties no šitā», taču tas 
vairāk izklausījās pēc ieteikuma pašiem gādāt par sevi.

Vairumam klientu vislielākās bažas sagādāja nevis ātri veicamā 
kāpšana pa vertikāli pieslietajām  kāpnēm, bet gan ledāja plaisu šķēr
sošana pa kopā sasietajām  kāpnēm. Kāpēji virzījās uz priekšu, kāp
dami no viena kāpņu šķērskoka uz otru, viņu dzelkšņi smagi būk
šķēja pret aluminiju un reizi pa reizei aizķērās aiz šķērskoka. Bieži

* llo rs  d ’oeuvre (franču vai.) - uzkodas. (Tulk. picz.)



vien viņiem nācās lekt pari ledus izciļņiem. Viens nepareizs solis, un 
cilvēku, ja  viņš nebūtu pienācīgi piestiprinājies pie margām, aprītu 
ledāja plaisa. Ja  pēc šāda kritiena viņu vispār būtu iespējam s atrast 
un sasniegt, tad, visticamāk, viņš tiktu izvilkts kā lupatu lelle. Katrs 
klients varēja iztēloties, kā no plaisas tiek izcelts viņa ļenganais, auk
stais līķis, kas karājas drošības sistēmā.

Mārtiņš Edamss stāsta: -  Daži cilvēki gāja pa kāpnēm, bet citi 
m etās rāpus. Godīgi sakot, Sendija un Lēne virzījās pa kāpnēm tikpat 
labi, ja  vēl ne labāk par citiem klientiem ... Viņas lieliski prata noturēt 
līdzsvaru, un viņas nebija nobijušās.

Sendijas Pitmenas ziņojumā Interneta m ājas lapā lasāms: Šarlote 
Foksa esot atklājusi, ka «šļūkt ar dibenu» -  sēdēt uz dibena un ar 
kājām  stum ties uz priekšu -  esot ievērojami drošāks paņēmiens 
nekā tenterēšana uz dzelkšņiem un blenšana ledāja bezdibeni, kas 
esot plašs kā pašvaldības automašīnu stāvvieta. Desm itajā m aijā Šar
lotei Foksai bija trīsdesmit devītā dzim šanas diena, un viņa ļoti vēlē
jā s  to sagaidīt šaisaulē.

Visi alpīnisti šķērsoja Khutnbu leduskritumu ātrāk par Skota no
teiktajām četrām stundām, un kopumā es jutos apmierināts, taču 
mani pārsteidza tas, ka tik daudziem klientiem trūka paļāvības uz 
saviem spēkiem - viņi gaidīja, lai gids nemitīgi stāvētu viņiem klāt. 
Baidījos, ka viens otrs uzskatīja par gida pienākumu palīdzēt viņam 
tikt galā a r  jebkuru situāciju. Man atlika vien minēt, kas varētu notikt, 
j a  līdzās nebūtu neviena, kas vadātu viņus aiz rokas.

Anatolijs Bukrejevs bija sācis apcerēt Mountain Madness Everesta 
ekspedīcijas izredzes. Viņiem bija viss, kas vajadzīgs ekspedīcijai: 
gidi, klienti un šerpas. Anatolijs zināja, ka visi atgriezīsies dzīvi tad, 
ja  dosies augšup, būdami pilnīgi veseli un pienācīgi aklim atizējušies, 
ja  pieņems pareizus lēmumus, ja  rīkosies saskaņoti un laika apstākļi 
būs viņiem žēlīgi. Viņš bažījās par to, vai klienti spēs paši gādāt par 
sevi un adekvāti rīkoties kritiskā situācijā, ja  līdzās nebūs gidu, kas 
viņus uzmanīs.

Anatolijs Bukrejevs paļāvās uz savu sagatavotību un augstkalnu 
pieredzi -  īpašībām, kuru dēļ Henrijs Tods iepriekšējā gadā bija sa
līdzis viņu darbā.

-  1995. gadā viņš strādāja pie manis. Viņš bija nevainojams gids, 
viņš bija pilnigi nepārspējam s. Viņš darīja tieši to, kas no viņa tika
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sagaidīts. Es zināju, kas viņš ir, es zināju, ko viņš sp ē j... Man bija 
vajadzīgs cilvēks, kurš nepieciešamības gadījuma ka lode uzšautos 
tajā paugurā, man bija vajadzīga... šautene.

Pēc Henrija Toda domām, Anatolija Bukrejeva vērtibu noteica 
viņa enerģija un drošibas rezerve, kādu viņš nodrošināja kāpšanas 
laikā. Ja  klienti iekļutu ķezā, Anatolijs varētu «nonest viņus lejā». 
Henrijs Tods uzskata, ka Anatolijs Bukrejevs nebija radīts gādīga aiz
bildņa lomai. Viņš domā, ka salīgt darbā Anatoliju, lai viņš aptekātu 
klientus, būtu niilziga viņa talanta izniekošana: -  Viņš nav radīts 
tādam uzdevumam. Tas ir tas pats, kā vest bērnus uz skolu ar sa
cīkšu automobili.

Mūsu atgriešanās pa Khumbu leduskritumu norisinājās bez aiz
ķeršanās, un visi pārradās bāzes nometnē nedaudz pašapzinīgāka no
skaņā, būdami apmierināti a r  sasniegto. Saskaņā ar plānu klientiem 
priekšā stāvēja divas atpūtas dienas. Pa to laiku šerpas pirm ajā no
metnē uzslēja teltis un uznesa nepieciešamo pārtiku un inventāru, 
tādējādi sagatavodam i nometni nākam ajam  pārgājienam, kad klien
tiem vajadzēs tur pirmo reizi pārnakšņot.

Šo atpūtas dienu laikā Anatolijs Bukrejevs sāka atklāti paust šau
bas par dažu klientu izredzēm  uzkāpt Everestā. Lai gan Anatolijs 
kopumā bija apmierināts ar klientu veikumu, viņš raizējās par Deila 
Krūza un Pīta Šēninga iespējām  sasniegt virsotni. Viņš atcerējās, ka 
Skots Fišers esot viņu m ierinājis: -  Pīts klausīs, ko es viņam teikšu. 
Viņam ir liela pieredze, viņš nesajauks tukšu godkāri ar reālajām  ie
spējām. Deils ir mans sens draugs, man nebūs grūti likt viņam doties 
atpakaļ. Viņam tas nebūt nešķiet tik sv arīgi. Viņš ieturēs kārtīgu m al
tīti un bāzes nometnē iedzers kādu alus kausu. Viņš nedomās, ka 
būtu ko zaudējis.

Slepenībā Skots kādam atbalsta grupas dalībniekam pastāstīja, 
ka jū tas noraizējies par Deilu Krūžu un nezina, ko iesākt. Gan pārgā
jiena laikā, gan bāzes nometnē Deils Krūzs bija turējies savrup no 
grupas, uzvedies savā ziņā «antisabiedriski» un rīkojies «pēc sava 
prāta». Skots Fišers saprata, ka Deils Krūzs cīnās pats ar sevi, bet jau 
no paša sākuma tas Skotam krita uz nerviem. Viņš teica: «Viņam 
vajadzēs pašam tikt ar to galā.»

Skots Fišers uzskatija, ka Deilam Krūzam vajadzētu sakoncentrēt 
visu iekšējo enerģiju un tikt galā ar savām problēmām. Kāds noti-
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kurnu līdzdalībnieks stāsta: -  Man šķiet, ka Deils visu laiku cieta... 
Sava emocionālā stāvok)a dēj viņš neapšaubami bija visvājākais 
komandas loceklis. Deils nebūt neizturējās agresivi. Viņš gluži vien
kārši bija bezgala kluss. Man šķiet, ka augstums viņu padarīja vai 
traku... Domāju, ka viņš, iespējam s, sāka izjust skābekļa badu jau  
sešpadsm it lidz septiņpadsmit tūkstošu pēdu augstumā, taču viņš 
bija mēms kā zivs. Bija milzum grūti tikt skaidrībā, kas īsti ar viņu 
notiek.

Klienti pamazām aklim atizējās augstkalnu apstākļos, un viņiem 
vajadzēja ari savstarpēji pielāgoties. Viens no viņiem teica: -  Saproti, 
daudzi no mums pirms ierašanās Katmandu neko daudz nezināja 
cits par citu. Tā bija nepazīstamu cilvēku satikšanās. Vienigais, kas 
mums bija kopīgs, bija mērķis, kāpēc šeit ieradāmies, -  Everesta v ir
sotne. Sākās izpētes periods, kad cilvēki cits citu iepazīst. Augstumā 
ir jāzina, kāds cilvēks atrodas līdzās. Ja kaut kas saiet grīstē, tu ne
vari izsaukt taksi un braukt m ājās... Dīvainā karta mēs ar dažiem iz
ņēmumiem bijām  samērā viendabīga grupa, kaut ari bijām  sagadīju
šies kopā pilnīgi nejauši.

Vairāki cilvēki apgalvo, ka Tims Medsens bijis kluss cilvēks, 
līdzīgs vientuļniekam, «tik mierīgs, kādi kļūst vientuļnieki», kā teica 
kāds ekspedīcijas dalībnieks. -  Viņš bija tikpat kluss kā Deils... gluži 
kā aizvērta grāmata.

Kaut gan Tims Medsens un Deils Krūzs bija savrupnieki, viņi lie
liski satika ar visiem pārējiem . Kāds Mountain Madness personāla 
pārstāvis atceras, ka patiesībā visi, izņem ot Sendiju Pitmenu un Lēni 
Gammelgoru, esot satikuši «sasodīti labi».

Kāds bāzes nom etnes iemītnieks teica: -  Driz vien pamanīju, ka 
starp Sendiju un Lēni sākas tāda kā sacensiba... Lēne uzskatīja Sen
diju par neredzētu plātlbnieci... Sendija ir viena no tām m ultim iljo
nārēm, kuras ik pa brīdim kā garām ejot piemin Ivanu Trampu un 
Tomu Brokavu... bārstās ar dižu cilvēku uzvārdiem, plātās ar to, ko 
ir uzrakstījusi un ko ir paveikusi, dižojas ar savu ietekmīgo stā
vokli... Lēne, gluži pretēji, runāja par savrupas dzives priekšrocībām  
un par to, ka cilvēkam nevajag būt no kāda atkarīgam ... Man šķiet, ka 
viņu dzinulis bija nevis iedzimta milestiba uz kalniem, bet vairāk gan 
centieni nostiprināt... savu popularitāti... Nils nekādi nevarēja atrast 
ar viņām abām kopigu valodu... viņš neizturējās saspringti, taču 
radās iespaids, ka saskarsm ē ar šim divām personībām viņš pie sevis 
griež zobus... Viņš kļuva vēl Īgnāks.
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Tas pats cilvēks stāstīja, ka Nila Beidlmena saspringtās attiecības 
ar Sendiju Pitmenu īpaši saasinājis fakts, ka Sendija nem ācējusi ap
ieties ar savam kom unikācijas ierīcēm. -  Viņa nezināja, kā rīkoties ar 
savu aparaturu... Viņš |N. Beidlmensļ vai divdesmit piecas stundas 
diennaktī noņēmās ar viņas aparātiem, un es teicu: «Nil, cilvēk, ne
tērē velti laiku. Piezvani uz NBC un pieprasi stundu apmaksu. Dieva 
dēļ, tā taču ir NBC.» Viņi neatsūtīja tehniķi, kas varētu palīdzēt Sen- 
dijai. Es viņam teicu: «Lai viņi tev samaksā.» Viņš atteica: «Nē, nē...» 
Es nodomāju: «Ak Dievs, ja  jau  tu esi tik stulbs...»

Kāda Skota Fišera uzticības persona teica, ka šajā saspringtajā 
situācijā «Skots centās saglabāt vēsu prātu. Viņš nepavisam nevēlējās 
tikt ievilkts viņu [S. Pitmenas un L  Gammelgoras] ķīviņos.» Aci pret 
aci Skots Fišers atzinās, ka laikam esot pieļāvis kļūdu, ņemdams līdzi 
Sendiju Pitmenu. «Viņa bija izcili pretīgs radījum s... Ja  viņa netiktu 
līdz virsotnei, tad visu vainu uzveltu Skotam ... Ja  viņa tiktu līdz vir
sotnei, tad pat nepieminētu Skota esam ību... Mēs gari un plaši ap
spriedām šo tematu.»

Manas attiecības ar  komandas dalībniekiem veidojās ekspedīcijas 
norises gaitā, un a r  katru cilvēku tās bija citādas. Pirms šis ekspedīci
ja s  es 1994. gada pavasari kopā ar  Nilu Beidlmenu un Mārtiņu 
Edamsu uzkāpu Makalu, tāpēc mēs labi pazinām cits citu. Lēne Gam- 
melgora izjuta pret mani pamatīgu respektu. Viņa bija par mani dzir
dējusi no Maikla Jorgensena - dāņu augstkalnu kāpēja, kurš iepriek
šējā gada pavasari piedalījās Henrija Toda ekspedīcijā un kļuva par  
pirmo dāni, kas sasniedzis Everesta virsotni. Lēne, tāpat kā es, nedzī
voja ASV un tāpēc bija gluži citāda nekā pārējie ekspedīcijas dalīb
nieki. Viņa nebija īpaši turīga un pati bija spējusi segt tikai daļu dalīb
maksas. Domāju, ka tas viss kopā viņu nedaudz atšķīra no pārējiem  
ekspedīcijas dalībniekiem. Mums a r  Šarloti Foksu un Timu Medsenu iz
veidojās diezgan labas attiecības. Mēs visi kaislīgi mīlējām kalnus, un 
šī mīlestība mūs vienoja. Pārējie ekspedīcijas dalībnieki izturējās pret 
mani piesardzīgi. Pīts Šēnings un viņa brāļadēls Klēvs turējās kopā un 
distancējās no pārējiem. Viņu acis nebija nekādas atšķirības starp  
krievu alpīnistu, kurš nolīgts par ekspedīcijas gidu, un šerpām, kuri 
nesa kalnā kravas. Iespējams, ka daļēji viņu attieksme bija izskaidro
jam a  a r  vēl gluži svaigajām atmiņām par auksto karu. Piedevām pie 
visa ari m ana angļu valoda nebūt nebija pilnības kalngals, tāpēc ne 
vienmēr varēju atbildēt uz viņu jautājumiem  - un otrādi. Es nespēju
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pārņemt iniciatīvu un dot kādu praktisku padomu, kā tas tiek sagai
dīts no gida, un nespēju izskaidrot, kāpēc mans padoms ir tik svarīgs.

Svētdien, 13. aprīli Mountain Madness alpīnisti atkal devās uz 
Khumbu leduskritumu, bez starpgadījumiem pārvarēja to un no
kļuva Rietumu cirkā. Lai arī kurā cirka vietā alpīnisti nostājās, viņu 
platleņķa fotoaparātu objektīvos visa Rietumu cirka panorāma ne
spēja ietilpt.

Rietumu cirks ir šļūdoņa radīts kanjons, apmēram četrus kilo
m etrus gara ledus klāta aiza, kas pakāpeniski kļūst aizvien augstāka. 
No trim pusēm to ieskauj Everesta masīva augstākās virsotnes un 
kalnu kores -  Lodze un Nuptse. No Rietumu cirka paveras skats, kas 
nav redzam s no bāzes nom etnes, -  milzīgā, diženā un bailes iedve
sošā Everesta virsotne. Lēne Gammelgora, kuras «visu varošā» un 
stoiskā attieksm e pret dzīvi dažiem šķita pārlieku uzkrītoša, redzot 
šo skaistumu, ju tās satriekta.

-  Uzskatu sevi par visai nejūtīgu cilvēku... gandrīz nekas nespēj 
mani aizkustināt... pārāk dziļi.

Ieraudzījusi plašo Rietumu cirka plato, kas pakāpeniski kļūst 
augstāks, un kalnu, kurā viņa vēlējās uzkāpt, Lēne Gammelgora pa
gāja sānis un klusi raudāja.

Pusstundas gājienā no Khumbu leduskrituma «galapunkta» - uz 
Rietumu cirka sniega un ledus mēs bijām ierīkojuši savu pirmo no
metni. Tā atradās nedaudz augstāk par vietu, kur mēs būtu gribējuši 
ierīkot nometni un kur citas ekspedīcijas jau  bija izveidojušas savas 
nometnes. Tomēr uzskatījām, ka mūsu izraudzītā vieta ir droša, jo  to 
praktiski neapdraudēja lavīnas.

Zinādami, cik svarigi ir uzņemt šķidrumu un sasildīties, Moun
tain Madness alpinisti tūlīt pēc ierašanās pirm ajā nom etnē sāka kau
sēt sniegu uz augstkalnu plītiņām, kas bija piestiprinātas pie telšu 
mietiem virs viņu guļammaisiem. Sendija Pitmena nosūtija ziņojumu 
NBC Interneta m ājas lapai par saviem piedzīvojumiem pirm ajā no
metnē. Viņa apgalvoja, ka atrašanās augstkalnu apstākļos esot viņai 
tā sajaukusi prātu, ka vērot, kā kūst sniegs, viņai šķietot tikpat aiz
raujoši kā «skatīties televīzijas pārraidi». Sendija Pitmena ari patei
cās Lēnei Gammelgorai par to, ka Lēne, kura bija apm etusies vienā 
teltī ar Sendiju, izvilka no mugursomas kāda sava dāņu atbalstītāja
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dāvanas -  vienu gardumu pec otra. Kaimiņu teltīs alpīnisti baudīja 
zupu, kuru pagatavošanas recepte ir «vienkārši pielejiet karstu ūde
ni», turpretī abas damas bezkaunīgā kārtā nokopa kaudzēm žāvētu 
augļu un riekstu, papildinādamas maltīti ar ēdienu, ko Sendija Pit- 
mena nodēvēja par «eksotisku Vidējo Austrumu nomadu ēsmu». Uz
kāpšana lielā augstumā rosina zvēra apetīti, taču Interneta m ājas 
lapā Sendija šo faktu nepieminēja. Lai kādas ari būtu Lēnes Gammel- 
goras un Sendijas Pitmenas personiskās atšķirības, viņas abas vēlējās 
sasniegt vienu un to pašu mērķi. Viņas bija «lidz aizsargbrillēm  iegri
mušas» šajā lietā un sadarbojās, kaut ari par draudzenēm šīs sievie
tes diezin vai varētu nosaukt.

- f  +  +
Nākamajā rītā Anatolijs Bukrejevs un vēl daži ekspedīcijas dalīb

nieki devās augšup pa Rietumu cirku līdz 6500  metru augstumam, 
kur bija paredzēts ierīkot otro nometni. Kad bāzes nom etnes kopējā 
teltī tika servēts vakariņu galds, visi ekspedīcijas dalībnieki jau  bija 
atgriezušies nometnē.

+  +  +
Piecpadsmitajā un sešpadsm itajā aprīli alpīnisti nolika malā 

dzelkšņus un baudīja obligāto atpūtu. Bagātīgas brokastu maltītes: 
pankūkas, omlete ar jaku  piena sieru un Starbuck kafija; karsta duša, 
sau.lošanās, interesanta grāmata un filma satelīttelevīzijas raidīju
mā -  tas viss piederēja pie Mountain Madness izstrādātās aklimatizē- 
šanās taktikas. Septiņpadsm itajā aprīlī viņi atkal devās pārgājienā.

Mūsu trešajā pārgājienā pa Khumbu leduskritumū visi ekspedī
cijas dalibnieki, izņemot Send(ju un Timu, devās pašā rita agrumā. 
Mēs a r  Skotu domājām, ka klienti spēj veikt pārgājienu patstāvīgi. 
Sendijai vajadzēja aizkavēties sakaru telti, kur viņai bija veicami daži 
darbiņi, bet Tims, kurš mocijās a r  akūtiem augstuma slimības simpto
miem, kopā ar  mūsu kom andas ārsti Ingridu, kurai ari bija sarežģī
jum i a r  veselību, jau  iepriekšējā dienā bija devušies uz zem āku vietu - 
uz Feriči... Nebiju pārāk pārsteigts par viņu likstām, jo  neviens no 
viņiem nekad nebija atradies augstkalnu apstākļos, un viņu ķerm e
ņiem tas bija neierasts pārbaudījums.

94



Kaut ari Džeina Brometa raizējās par to, ko Sendija Pitmena 
ekspedīcijas beigās varētu stāstīt par Skotu Fišeru masu inform ācijas 
līdzekļu pārstāvjiem, Skots turpināja piedalīties Sendijas ziņojum os 
NBC Interneta m ājas lapai un trešā pārgājiena rītā vairāk nekā 
stundu pav adīja viņas sakaru teltī, piedalīdamies Sendijas sarunā ar 
seru Edmundu Hilariju, kurš tajā laikā atradās Katmandu. Kaut gan 
Edmunda Hilarija negatīvā attieksm e pret kom erciālajām  ekspedīci
jām  nevienam nebija noslēpums un viņš bija atklāti paziņojis, ka šādi 
pasākumi nomelno Everestu, tomēr slavenais alpīnists b ija  piekritis 
sarunai un sniedza Sendijai dažus prātīgus padomus: «Jebkurā 
ekspedīcijā pret Everestu jā izturas ar dziļu respektu. Ja  esat spor
tists, taču jū ta t augstuma nelabvēlīgo ietekmi, nokāpiet zemākā vietā 
un atgūstiet formu. Uzkāpšanai Everestā nepieciešama iepriekšēja 
fiziska sagatavotība.» Sendija Pitmena pabeidza sarunu un ķērās pie 
citiem «komunikācijas ikdienas darbiem». Skots Fišers un Anatolijs 
Bukrejevs atstā ja  bāzes nometni, lai «ieviestu kārtību», pasteidzinātu 
atpalikušos un palīdzētu viņiem.

4-  4*  4~

Pēc Anatolija Bukrejeva vērtējuma, tajā dienā pāri Khumbu ledus- 
kritumam devās vairāk nekā sim ts alpīnisti. Ar inventāra nastām  un 
somām apkrāvušies dažādu ekspedīciju šerpas kāpa augšup, lai ierī
kotu augstkalnu nom etnes. Citi ekspedīciju dalībnieki, tāpat kā Skota 
Fišera klienti, veica aklim atizēšanās pārgājienus.

Mēs a r  Skotu ceļā uz pirmo nometni novērojām dažu citu komerc- 
ekspedic{ju klientus un bijām vienisprātis, ka mūsu klienti salīdzinā
jum ā ar  viņiem izskatās ievērojami labāk, kaut ari es pie sevis atzinu, 
ka visu komercekspediciju, tajā skaitā ari mūsu kom andas klientu 
spēju un sagatavotības pakāpe šķita zem āka nekā pagājušā gadā no 
Tibetas puses uzkāpušo alpīnistu līmenis.

Man šķita, ka mums varētu ari paveikties, ja  vien veiksme neuz
griezis muguru. Skotam, Nilam un man vajadzēja saplānot kāpienu 
tā, lai visi komandas dalībnieki, kuri būs kvalificējušies kāpienam  vir
sotnē, atrastos ceturtajā nometnē tieši tad, kad būs pienācis īstais laiks 
doties izšķirošajā gājienā. Pat tad, j a  viss izdotos, mēs būtu pilnīgi a t
karīgi no laika apstākļiem. Pret tiem mēs bijām pilnīgi bezspēcīgi. Ne
viens no mums nespēja nodrošināties pret briesmām, ko rada spēcīgs
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vāji vai citas krasi nelabvēlīgas laika apstākļu pārmaiņas. Ja  izšķirošā 
gājiena diena meteoroloģiskie apstākļi būtu kāpšanai nepiemēroti, 
mēs varētu nokāpt zem āk un visu labi apdomāt. Ja  mums būtu vēlē
šanās, laiks un spēks, varbūt varētu nogaidīt, lidz situācija kļūst lab
vēlīgāka, un mēģināt visu no jauna, taču man nedeva mieru jau tā 
jums, kā šādā situācijā jutisies klienti un kas notiks a r  mūsu skābekļa  
krājumiem. Šaubījos, vai daudzi mūsu klienti spēs ilgi uzturēties 
augstkalnu vidē un gaidīt laika uzlabošanos, un nezināju, vai tad, kad  
pienāks bridis otrajam  mēģinājumam, mums maz būs atlikuši pietie
kam i skābekļa krājumi. Zināju, ka noteicošais vārds lēmumu pieņem 
šanā būs Everestam.

Anatolijam Bukrejevam šī laikam gan bija vērtību pārvērtēšanas 
diena. Skots Fišers atpalika, lai pārliecinātos, kā klājas Sendijai Pit- 
menai, kura atradās tālu no viņiem, un Anatolijs palika viens. Viņš 
sāka prātot, vai rikojies pareizi, pieņemdams piedāvājumu piedalī
ties Mountain Madness ekspedīcijā. Lidz šim viņam nebija nācies pie
dzīvot tik pārmērīgi rosīgu darbošanos ar elektroniskajiem  sakaru 
līdzekļiem, reklāmas biznesu, auklēšanos un politiku vienkopus.

Apcerēdams pagātnes pieredzi un mūžam mainīgos laika apstāk
ļus, kādi mēdz būt virs 8000 metru robežas, mocījos neziņā par nā
kotni. Domāju par to, kas gan notiks, j a  mēs lielā augstumā pēkšņi no
kļūsim kritiskā stāvokli. Vai mums ar  Skotu, Nilu un šerpām  pietiks 
spēka, lai tiktu galā ar jebkuru iespējamo situāciju?

Mūsu klienti a r  gudru ziņu bija devušies ceļā uz pirmo nometni 
pašā rīta agrumā. Dienas gaitā laiks kļuva aizvien nejaukāks un īsi 
pirms krēslas lielām pārslām sāka snigt. Tajā bridi zem klajas debess 
atradās vienīgi Sendija. Tā kā viņai bija pieredze Everesta apstākļos, 
manuprāt, viņai nedraudēja nekādas reālas briesmas.

Alpīnisti pārnakšņoja pirm ajā nometnē. Astoņpadsmitā aprīļa 
rītausmā Mountain Madness nometni klāja piecpadsmit centim etrus 
bieza sniega kārta. Saulei lecot, pārstāja snigt. Tika nolem ts doties uz 
otro nometni un pārnakšņot tajā. Anatolijs Bukrejevs uzlūkoja klien
tus. Šķita, ka visiem ir laba samočuvstvije.

Nesdami vieglas kravas, gidi kopā a r  klientiem vienmērīgā soli 
devās uz priekšu pa nule uzkritušo sniegu. Šarlote un Lēne tajā dienā
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kustējās lēnāk par pārējiem, bet Send(ja bija vesela kā rutks un jautrā  
omā. Vienīgā viņas problēm a bija nemitīgais klepus, ko, tāpat kā 
Nilam, provocēja sausais kalnu gaiss.

Apsteidzis klientus, kuri rindā virzījās uz priekšu, Anatolijs Buk- 
rejevs pēc nepilnām trim stundām nokļuva līdz vietai, kur Mountain 
Madness šerpas -  viņi kāpa grupai pa priekšu -  jau  bija sanesuši 
otrās nom etnes inventāru. Nometne bija uzcelta Everesta piekājē. Tā 
atradās ledāja sanestu akmeņu nokaisītā laukumā, no vēja aizsargātā 
vietā. No rītiem saule piesilda teltis, taču pēcpusdienā te var būt 
karsti kā speltē.

Nosacita bezvēja apstākļos, saulei spīdot, otrās nometnes laukums 
ir pakļauts saules radiācijas plūdiem. Ap pusdienlaiku iestājas tveice. 
Tā var izraisit dehidratāciju un letarģiju. Ieradies otrajā nometnē, es 
sāku palīdzēt šerpām, jo  viņi vēl nebija paspējuši uzsliet kopējo telti. 
Drīz sāka ierasties klienti. Pirmie turējās vienā bariņā, pēc tam sara 
dās ari pārējie, kuri bija kāpuši kādus trissimt metrus aiz avangarda.

Kad ieradās klienti, Anatolijs Bukrejevs turpināja strādāt kopā ar 
šerpām. Pēc kopējās telts uzcelšanas šerpas izklīda. Viņi devās palīgā 
dažiem klientiem, kuri slēja teltis. Anatolijs Bukrejevs b ija  vairākas 
dienas strādājis kopā ar šerpām pirms klientu ierašanās bāzes 
nometnē un tagad pārsteigts vēroja, cik dedzīgi viņi ķērās pie darba, 
vēlēdamies parādīt «labu darbu» un izpatikt klientiem. Ja  klienti uz
skata, ka tikuši labi apkalpoti, ekspedīcijas beigās viņi bieži neskopo
ja s  ar dzeramnaudu.

Nevēlēdamies izskatīties pēc «konkurenta, kurš met kāru aci uz 
viņu m aizes kumosu», un noguris no kāpšanas, apejot alpinistu gru
pas, Anatolijs Bukrejevs ielēja sev karstu tēju un apsēdās uz akmens 
atpūsties.

7 — 1134
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Devītā nodaļa

Otra nometne

Otrā nometne. Ilgvara Paula foto



T V " J  saule nogrima aiz Everesta un gaisa temperatūra vakara 
J V C l L ā  stundās strauji pazem inājās, alpīnisti šaurajās teltīs 
uzvilka augstkalnu apģērbu. Pirms dažām stundām visi b ija  stai
gājuši ar uzrotitām  piedurknēm, bet tagad Mountain Madness klienti 
un gidi locijās un grozijās gluži kā cirka akrobāti, ietērpdami sevi 
zosu dūnās un Goretex. Viņi gatavojās vakara aukstumam un pir
m ajai naktij otrajā nometnē.

No šis dienas viņi vairs nenakšņos pirm ajā nometnē. Vairums 
telšu bija nojauktas, palika vien dažas, kur tika izveidota inventāra 
un provianta noliktava -  glabātuve, ko šerpas izm antos augstāk iz
vietoto nometņu apgādei. Tagad šajās teltis kāds apm etīsies vienīgi 
galējas nepieciešamības gadījumā.

Vakarā šerpas virtuves telti pagatavoja risu biezputru. Nils, es un 
visi klienti, izņemot Pītu Šēningu, kurš kopā ar  Skotu Fišeru jau  dienā 
bija devies uz bāzes nometni, sanācām  kopā pie kopējās telts galda. 
Bijām izsalkuši kā vilki un jutām ies apmierināti ar  dienā paveikto. Bie
zajos tērpos visi izskatījās «arktiski». Mārtiņš Edamss, a r  kuru varēju 
atļauties pajokot, jo  bijām pazīstami jau  sen, ieradās pie galda jaunā  
zaļā alpīnista tērpā, un es viņam uzsaucu: «Sveiks, krokodil!» Tā kā  
m ana angļu valoda joprojām  nebija gluži teicama, baidījos, vai ne
būšu viņu aizvainojis. Mārtiņš un daži citi klienti labsirdīgi iesmējās.

Sapratis, ka visi ir labā om ā un jūtas veseli, pievērsos Nilam un pa
vaicāju, kas ir ieplānots nākam ajai dienai. Ierosināju pēc agri ieturē
tām brokastim veikt pārgājienu lidz 6800 metru augstumam - Lodzes 
nogāzei, kur sākās nostiprinātu virvju maršruts.

Nīls Beidlmens un Anatolijs Bukrejevs apsprieda šo ideju ar 
klientiem, un viņi kopā izstrādāja plānu, kas paredzēja doties pārgā
jienā agri no rīta, lai lidz pusdienām paspētu atgriezties otrajā no
metnē, atpūsties un līdz tumsai atgriezties bāzes nometnē.

Kad šis plāns bija saskaņots, Anatolijs Bukrejevs ierosināja Nīlam 
Beidlmenam vēl kādu lietu: -  Kad mēs vakar nācām uz otro nometni, 
es redzēju šerpas nostiprinām virves maršrutā uz trešo nometni. 
Varbūt mēs varētu uzkāpt vēl mazliet augstāk un aiznest viņiem daļu 
no savām virvēm?
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Nīls Beidlmens bija ar mieru. Viņš apgalvoja, ka vajadzības gadī
jum ā varētu uzkāpt līdz pat ceturtajai nometnei.

Mēs a r  klientiem vēlreiz apspriedām pienācīgas aklimatizēšanās 
nepieciešamību un atgādinājām viņiem, cik svarīgi ir rūpīgi sekot 
sava ķerm eņa stāvoklim ūn pastāvīgi paturēt prātā, ka lielā aug
stumā sākas neparastas izjūtas un ķerm eņa reakcijas... Mēs varam  
izpildīt savu gida pienākumu un rūpēties par klientiem, taču tikai viņi 
paši spēj izjust sava organisma stāvokli. Viņi nedrīkst neko slēpt no 
mums. Pat vispieredzējušākais alpīnists var sajaukt HACE un HAPE 
agrīnos simptomus ar  parastajām  aklimatizēšanās izraisītajām nepa
tīkamajām  sajūtām un šai kļūdai var būt liktenīgas sekas. Mēs vēlreiz 
uzsvērām nepieciešamību atstāt sev nelielu «iekšējo rezervi», nekad  
nenonākt līdz pilnīgam spēku izsīkumam un būt pietiekami apdom ī
gam, lai saprastu, ka sajūta «es nespēju» parasti nozīmē, ka jūs tie
šām nespējat to veikt. Jūs to nespējat, un jum s to nevajag. Apstājie
ties, griezieties atpakaļ un izglābiet sev dzīvību.

Pēc vakariņām viņi pa radiosakaru iekārtu sazinājās ar Skotu 
Fišeru -  viņš ar Pitu Šēningu joprojām  atradās bāzes nom etnē -, ap
sprieda nākam ajā dienā paredzēto pārgājienu un saņēma Skota pie
krišanu. Sendija Pitmena pa radio nodiktēja Skotam savu «ierakstu 
dienasgrāmatā», bet Skots savukārt pa satelīttelefonu nodeva to 
tālāk NBC redakcijai Ņujorkā, kur Sendijas Pitmenas balss b ija  «gan
drīz nesadzirdama», bet Skots Fišers «runāja skaļi un skaidri». 
Ņujorkā šis ziņojum s tika ievadits datorā, digitalizēts un tad nonāca 
NBC Interneta m ājas lapā.

Tūkstošiem  Everesta «karsēju» uzzināja jaunākās ziņas: «Mēs 
atrodamies šeit kopā ar pārtiku, inventāru un mūsu uzticam ajiem  
šerpām.» Neviens «bvana» nebūtu varējis to pateikt labāk par Sendiju 
Pitmenu.

N ākam ajā rītā gandrīz visu alpīnistu entuziasms b{ja krietni vien 
saplacis, un brokastu laikā telti vairs nedzirdēja iepriekšējā vakara  
jokus un dzivās pārrunas. Augstuma starpība starp otro un pirmo no
metni bija atstājusi iespaidu. Tomēr mēs ar Nilu klientu pusletarģis- 
kajā stāvokli nesaskatījām nekā cita, kā vien parasto cilvēka orga
nisma reakciju uz nepieciešamību piemēroties augstkalnu apstākļiem, 
un uzskatījām, ka varam doties paredzētajā pārgājienā.
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Anatolijs Bukrejevs un Nils Beidlmcns ielika mugursomās pa vir
ves ritulim un kopa ar klientiem devās ceļā. Anatolijs Bukrejevs gāja 
vadībā. Viņš lēni virzījās uz priekšu, uzmanīdamies no šaurajām  
ledāja plaisām, kas šķērsoja viņu maršrutu un bija gandrīz nepam a
nāmas, jo  nakti uzkritušais vieglais sniedziņš bija tās aizputinājis. 
Pēc divām pārgājiena stundām nogāze, pa kuru viņi soļoja, kļuva stā
vāka, un Anatolijs Bukrejevs nogriezās pa kreisi no m arķētās takas. 
Anatolijs izvēlējās lēzenāku nogāzi, pa kuru viņi varēja noiet atliku
šos trissim t m etrus lidz Lodzes nogāzei, kur sākās nostiprināto vir
vju posms.

Nogājis trisdesmit metru pa jauno maršrutu, pamanīju kādu 
savādu, tumšu objektu, kas bija daļēji pārklāts a r  sniegu. Sākumā 
domāju, ka tas varētu būt kādas iepriekšējās ekspedīcijas laikā no 
augstāk izvietotas nometnes nokritis priekšmets. Piegājis tuvāk, ierau
dzīju dzelkšņus, kas bija piestiprināti pie zābakiem , un aiz zābakiem  
atradās cilvēka ķerm eņa apakšdaļa. Kas bija šis cilvēks? Kā viņš bija 
aizgājis bojā? Varēju noprast vien to, ka tas bija alpīnists, kurš pirms 
vairākiem gadiem nosities kritienā no Lodzes. Šajā mokpilnajā lejup- 
ceļā viņa ķermenis tika saplosīts un pārrauts uz pusēm, un daļa no tā 
tagad gulēja šeit.

Anatolijs Bukrejevs noņēma mugursomu un stāvēja, raudzīda
mies uz liķi. Pārējie alpīnisti tuvojās viņam, neko nenojauzdami.

Mani pārņēm a domas par mūžību un kalnu varenibu. Atcerējos 
skolas gados lasīto par kādu romiešu tradīciju. Pēc uzvaras kau jā viņi 
m ēdza sarīkot dzīres. Nerimstošu mūzikas skaņa pavadībā tika pa
sniegti gardi ēdieni. Bridi, kad liksmiba sasniedza kalngalu, atvērās 
dziru zāles durvis, pa tām tika ienesti viņu kritušo biedru liķi, un tos 
novietoja visiem redzam ā vietā. Šajā drūm ajā mirkli romiešiem tika 
atgādināts, kādu cenu viņi samaksājuši par uzvaru.

Vai tie, kas soļoja aiz manis, spēja patiesi novērtēt savu sagatavo
tību gaidām ajam  kāpienam  virsotnē? Pateicoties šerpām, kuri bija uz
nesuši kravas otrajā nometnē, vēl pirms dažām  stundām mēs bijām  
baudījuši tādu labklājības līmeni, kādu daudzi cilvēki uzskatītu par  
greznību. Lai ari kādā veidā mēs bijām šeit nokļuvuši, mēs biiām pri
viliģētā, taču ne absolūti drošā stāvokli. Ja  viss norisināsies labi, pēc 
pāris nedēļām ceļā uz virsotni mēs atkal dosimies garām  šai vietai.
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N ekāda nauda nespēj garantēt drošību astoņu tūkstošu metru aug
stuma, kur retinātā gaisa ietekmē katra kļūdīšanās izraisa nepare
dzam as sekas un malks karstas tējas no termosa var izglābt cilvēku 
no drošas nāves.

Protams, ikkatram no mums b(/a godkārīgs mērķis sasniegt vir
sotni, pārvarēt šķēršļus, paveikt ko tādu, kas varētu šķist neiespējams, 
tomēr, pēc manām domām, mūsdienās cilvēki vairs nenovērtē to cenu, 
kāda jām aksā  par uzkāpšanu Everestā, tā, kā tas tika darits senāk. 
Šķiet, ka aizvien vairāk cilvēku ir gatavi ziedot naudu par iespēju uz
kāpt Everestā, bet nav gatavi ziedot pūles savai fiziskajai sagatavotī
bai: pakāpeniski sagatavot savu miesu un garu, kāpjot zem ākās vir
sotnēs, virzoties no vienkāršākām uz sarežģītākām  virsotnēm un 
beidzot nonākot lidz astoņtūkstošniekiem. Stāvēju, iegrimis apcerē par  
to, vai pašreizējais stāvoklis būtu uzskatāms par sasniegumu, kā ari 
par to, vai skābekļa balonu izmantošana, progresīvā tehnoloģija un 
aizvien pieaugošais pakalpojumu apjom s un daudzveidība, kas ļauj 
m azsagatavotiem kāpējiem  virzities aizvien augstāk un augstāk, būtu 
uz visiem laikiem mainījuši augstkalnu kāpšanas būtību.

Nils Beidlmens un klienti ieraudzīja līķi. Anatolijs Bukrejevs atce
rējās viņu reakciju: -  Neatskanēja gandrīz neviens vārds. Katrs savā 
veidā apdomāja redzēto. Man šķita, ka viņu klusēšana pauda cieņu 
pret aizgājēju, un iespējam s, ka šī aina bija pamācoša.

Būdams Mountain Madness ekspedīcijas gids, Anatolijs Bukrejevs 
bija uzņēm ies lomu spēlē, kas viņam sāka likties aizvien apšaubā
māka. Viņš vadīja cilvēkus, kuri bija daudz sliktāk sagatavoti nekā 
viņš pats. Anatolijs saprata, ka viņa tiešais pienākums ir gādāt par 
klientu drošību, taču viņš nebija noteicējs visos jautājum os. Anato
lijs bažijās par Pītu Šēningu un viņa stāvokli. Pīts gandriz vai ar pēdē
jiem  spēkiem centās adaptēties augstkalnu apstākļos. Anatolijs Buk
rejevs domāja, ka Pita veselībai draud nopietnas briesm as, turklāt 
Pīta piedališanās kāpienā radīja neparedzētus sarežģījum us ar skā
bekļa apgādi. Ekspedīcijas sākumā Anatolijs bija pārliecināts, ka viņu 
ricibā esošo balonu pietiks pat neparedzētiem gadījumiem, taču Pits 
Šēnings jau  bāzes nometnē sāka guļot lietot skābekli, kas ekspedīci
ja s  plānos nebūt nebija paredzēts. Ja  tas tā turpinātos, ekspedīcijas 
skābekļa krājum i saruktu nepieļaujami mazi. Anatolijs Bukrejevs 
redzēja, ka Šēnings vecākais ir stoisks, apņēmibas pilns un sakoncen
trējies, un izjuta cieņu pret vecā vīra centieniem, taču viņa bažas par
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Pīta Šeninga labklājību ncbut nekļuva mazākas. Anatolijs cerēja, ka 
ar to, ka Pīts bija spiests doties atpakaļ uz bāzes nometni, pietiks, lai 
Skots Fišers saprastu, ka Pīts Šēnings nedrīkst mēģināt vēlreiz doties 
augšup.

Piecdesmit metru augstāk par to vietu, kur bijām atraduši līķi, 
sākās stāvs maršruta posms pa ledus klāto Lodzes nogāzi, kas bija ie
zīmēts a r  nostiprinātām virvēm. Nils ierosināja atstāt šeit mūsu atnes
tās virves un doties atpakaļ, jo  klientiem nebija ne dzelkšņu, ne ledus- 
cirtņu, lai varētu kāpt augstāk. Paskatījos pulksteni un teicu, ka es 
gribētu uzkāpt augstāk, lai apgūtu maršrutu uz trešo nometni.

Izvilku no mugursomas dzelkšņus, drošības sistēmu un žumārus 
un paņēmu no Nila viņa virves rituli. Piesprādzējos pie virves, lai 
dotos augšup, bet Nils kopā ar klientiem devās atpakaļceļā. Neviens 
vairs neizskatījās tik samiegojies kā no rita, laiks bija labs un taka - 
skaidri iezīmēta, tāpēc biju pārliecināts, ka kopā a r  Nilu viņiem ne
draud nekādi nepatīkami pārsteigumi. Tiesa, ari es būtu labprāt kopā 
ar  viņiem ieturējis pusdienas otrajā nometnē, taču vienlaikus priecā
jos  par iespēju pabūt lielākā augstumā. No pieredzes zinu, ka pēc tam, 
kad pirms nokāpšanas esmu kā nākas pastrādājis jaunā augstumā, 
nākamreiz šajā augstumā jūtos daudz labāk.

Pēc nepilnas stundas Anatolijs Bukrejevs bija uzkāpis lidz 
6 9 0 0  metru augstumam, kur pa priekšu ejošie šerpas bija pārtrau
kuši darbu. Anatolijs izvilka no mugursomas virves rituli un nāka
mās pusotras stundas vienmērīgā tempā strādāja, nostiprinādam s 
abas virves, kuras bija atnesis viņš un Nīls Beidlmens. Viņš novilka 
vairāk par divsimt metriem virvju un sasniedza 7100 metru aug
stumu. Ap četriem pēcpusdienā Anatolijs vēl bija gatavs turpināt 
darbu, taču lidz tumsai vajadzēja tikt pāri Khumbu leduskritumam. 
Apmierināts ar padarito, Anatolijs sāka kāpt lejā. Pēc dažām dienām, 
kad klienti būs atpūtušies pēc pirmā pārgājiena uz otro nometni, 
viņiem pa nostiprinātām  virvēm vajadzēs kāpt uz trešo nometni. 
Anatolijs negribēja, lai paredzētā plāna izpilde aizkavētos. Kāpienam 
virsotnē piemēroti laika apstākļi var ilgt gan vienu dienu, gan vienu 
nedēļu, taču tādam «atvērtam logam uz virsotni» nebūtu nekādas 
vērtības, ja  klienti nebūtu gatavi «iekāpt» pa šo «logu». Viņiem vaja
dzēja pabeigt aklim atizēšanās procedūru, un tas nebija izdarāms bez 
šim nostiprinātajām  virvēm.
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Nokāpšana pagāja bez sarežģījumiem. Stundas laikā b(ju nokāpis 
no 7100 metru augstuma lidz 6500 metriem. Kā jau  biju domājis, Nils 
ar klientiem bija aizgājuši, taču nometnē vēl valdīja rosība, jo  šerpas 
turpināja tās iekārtošanu. Mūsu pavārs Džailsens pēc apsveicināša
nās piedāvāja man ēdienu un karstu tēju. Dažas minūtes atpūties, 
turpināju nokāpšanu un vēl pirms tumsas nokļuvu bāzes nometnē. 
Iegāju kopējā telti, kur atradās pārējie ekspedīcijas dalībnieki, pār
miju pāris vārdu ar Skotu un Nilu un tad devos uz savu telti. Biju 
veselu dienu aktīvi darbojies augstumā, tāpēc jutos bezgala noguris 
un ar  ilgošanos gaidīju priekšā stāvošās atpūtas dienas.

Tajā pašā vakarā Sendija Pitmena nosūtīja 19. aprīļa ziņojumu 
NBC. Stāstīdama par Anatolņa Bukrejeva atrasto līķi, viņa teica: -  Šis 
atklājum s bija šaušalīgs visā citā ziņā veiksmīga kāpiena noslēgums.

Kad 20. aprili ap astoņiem no rīta saule apgaism oja Anatolija 
Bukrejeva telti, viņam nebija «īpašas vēlēšanās» līst ārā no guļam
maisa. Šerpa atnesa viņam krūzi kafijas, taču arī pēc tās izdzeršanas 
Anatolijs nesteidzās celties, izbaudidams iespēju atpūsties pēc ie
priekšējās dienas pārgājiena un darba. Beidzot enerģijas uzplūda 
brīdī viņš izlīda no guļammaisa, apģērbās un devās uz kopējo telti.

Gandriz visi ekspedīcijas dalībnieki jau  bija paēduši un sēdēja  
krēslos pie kopējās telts. Daži sauļojās, citi sarunājās. Ātri pabrokas
tojis, izgāju pasildīties saulītē. Redzēju Skotu gatavojam ies doties ceļā 
kopā arPitu Šēningu, kurš vēlējās vēlreiz uzkāpt lidz otrajai nometnei 
un mēģināt pavadīt tur nakti. Skots izskatījās noguris. Sapratu, ka 
viņš nebūt nav sajūsmināts par šo papildu kāpienu. Man likās, ka viņu 
nogurdinājušas nebeidzamās apgādes problēmas, turklāt viņš nebija 
dabūjis atpūsties pēc iepriekšējā aklimatizēšanās kāpiena.

Skots pienāca pie manis, draudzīgi apsveicinājās un galīgi apstul
bināja mani, teikdams: - Anatolu, pēdējā pārgājiena laikā tu neesi 
strādājis kā nākas.

Anatolijs Bukrejevs bija pārsteigts un nespēja saprast, kas īsti no
tiek, jo  ju tās apmierināts ar pēdējās dienās paveikto. Viņš vai
cāja: -  Ar ko isti tu neesi apmierināts? Skots Fišers draudzīgā, taču 
stingrā balsi atbildēja: -  Man teica, ka tu neesot pievērsis klientiem 
pietiekami daudz uzmanības. Otrajā nometnē tu neesot palīdzējis 
viņiem uzstādīt teltis.
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Anatolijam nebija ne jausm as, ka viņa rīcības dēļ Skotam bija 
radušas nepatikšanas. Viņš paskaidroja Skotam, ka pirms klientu ie
rašanas otraja nometnē kopa ar šerpām uzstādījis kopējo telti un pēc 
tam atpūties. Jā, viņš nebija palīdzējis klientiem uzstādīt teltis, jo  ne
izskatījās, ka viņiem butu vajadzīga palīdzība, turklāt Anatolijs uz
skatīja, ka fizisks darbs veicina aklim atizēšanos. Skots Fišers bija 
citādās domās.

Sāku saprast, ka vai nu mēs dažādi izprotam manus am ata pie
nākumus, vai ari Skots ir mainījis savu sākotnējo nodomu. Biju uzska
tījis, ka Skotu galvenokārt interesē mana pieredze un ieguldījums 
klientu drošības un veiksmīgas virsotnes iekarošanas sekmēšanā, 
tāpēc manas uzmanības centrā bija pasākumi, kas, pēc manām  
domām, varētu novērst visus šķēršļus ceļā uz virsotni. Nebiju sapratis, 
ka tikpat svarīga, j a  ne vēl s\’arigāka, ir prasm e saviesigi tērzēt un 
gādāt par katra klienta personisko labsajūtu. Pazinu vairākus am eri
kāņu gidus, kuriem gan nebija tādas augstkalnu pieredzes kā man, 
taču b(ja daudz lielāka klientu apčubināšanas pieredze un kuri šai 
lomai būtu bijuši isti piemēroti.

Anatolijs Bukrejevs ļoti lepojās ar savām alpīnista spējām , taču 
tagad viņš bija galīgā neziņā. Ko īsti viņam vajadzēja iesākt? Vai viņš 
maz spēs izpildīt to, kas no viņa tika sagaidits, un attaisnot Skota 
Fišera ceribas? Viņš griezās pēc padoma pie Nīla Beidlmena.

Dalījos savās bažās ar  Nilu. Pastāstīju viņam, ko man bija teicis 
Skots, un vaicāju, ko viņš par to domā. Nils teica: - Anatoli), vairums 
mūsu klientu pirmo reizi mūžā atrodas augstkalnu apstākļos un nesa
prot pašas vienkāršākās lietas. Viņi vēlas, lai mēs viņus vadātu aiz 
rokas.

Atbildēju, ka tas ir absurds. Vēlreiz izteicu savu pārliecību, ka  
mums jāveicina klientu paļaušanās uz pašu spēkiem, un tas, ka mēs 
nostiprinām virves, tādējādi sagatavodam i maršrutu, ir ļoti svarīgs 
pasākums. Nils tam nepiekrita. Viņš paziņoja, ka virvju nostiprināša
nai mums ir pietiekami daudz šerpu. Es atbildēju, ka, spriežot pēc paš
reizējā stāvokļa, mēs nepagūsim laikus ierīkot augstkalnu nometnes 
un aklimatizēšanās procedūra netiks pienācīgi pabeigta.

Nils kā allaž bija noskaņots miermīlīgi: - Anatolļj, viss būs uz 
goda. Pēdējais pārgājiens norisinājās veiksmīgi, un tas ir pats svari-
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gākais. Pusei klientu nav ne m azāko izredžu tikt līdz virsotnei. Vairu
mam šis kāpiens beigsies Dienvidu sedlienē (7900 metri virs jūras  
līmeņa). Nešaubos, ka tad, ja  virs astoņiem tūkstošiem metru pienāks 
izšķirošais bridis, tu parādisi klasi, un visi sapratis un pienācīgi novēr
tēs tavu veikumu.



Desmita nodaļa

Pirmā aizķeršanās

Skats lejup no Trešās nometnes uz Rietumu cirku. Ilgvara Paula foto



O trajā atpūtas dienā - 21. apriti - mēs pa radio sazinājām ies ar  
Skotu. Viņš kopā a r  Pītu Šēningu bija pavadījis nakti otrajā 

nometnē un stāstīja, ka augu nakti tur esot trakojusi vētra, brīžiem sa
sniegdama ātrumu sešdesmit jūdžu stundā. Kopā a r  šerpām  Skots 
b[ja nojaucis dažas teltis, lai tās netiktu saplēstas lupatās un nopūstas 
no kalna. Manuprāt, nakti vētra bija trakojusi visā Everestā, jo  ari 
mana telts bāzes nometnē visu nakti raustījās līdzi vēja brāzmām.

Šajā atpūtas periodā ekspedīcijas ārste Ingrida Hanta, tāpat kā 
iepriekšējās reizēs, ar pulsa oksidometru dažiem klientiem  un 
gidiem veica «skābekļa piesātinājuma» pārbaudi, lai noteiktu skā
bekļa daudzumu asinis. Kā allaž, Anatolijam Bukrejevam šis dau
dzums bija apmēram 9096. Jau līdzenumā šāds rezultāts ir normāls. 
Apmēram tādu pašu rezultātu uzrādīja arī Skots Fišers. Ingrida 
Hanta uzskata, ka tas liecina par izcilu organisma spēju pielāgoties 
augstkalnu apstākļiem. Doktore Ingrida Hanta pārbaudīja ari sevi, un 
viņas rezultāts bija nedaudz vairāk par 70%. Kādam klientam, kura 
veselibas stāvoklis viņai radīja īpašas bažas, pārbaude uzrādīja ap
mēram 60%. Pēc Ingridas Hantas domām, tāds rezultāts bija «zem s 
pat šajos apstākļos».* Anatolijam Bukrejevam ir augstākā izglītība. 
Viņš atcerējās šīs pārbaudes un teica, ka viņam tās nešķiet ievērības 
cienīgas: -  Šie rāditāji man šķita nenozīmīgi. Es šīs procedūras rezul
tātiem  pārāk neuzticos. Daudz vairāk inform ācijas var iegūt... novē
rojot klientu ārējo izskatu.

Tomēr Anatolijs Bukrejevs un Ingrida Hanta vienādi novērtēja 
radušos situāciju. Cenzdamies par katru cenu tikt līdz Everesta vir
sotnei, daži klienti pakļāva sevi ārkārtīgam riskam.

Klienti atpūtās, bet mēs siki apspriedām paredzēto aklimatizēša- 
nās procedūru un 23. apriti ieplānojām pārgājienu uz trešo nometni.

* Vēlāk kads medicīnas speciālists intervijā atzina, ka Dr. Ingridai Mantai esot bijis pamats 
raizēties par klientu, kuram bijuši kalnu slimības simptomi un tik zems pārbaudes rezultāts, 
taču v iņš piebilda, ka pulsa oksidometri esot ārkārtīgi neprecīzas ietaises. Kads speciālists pat 
paziņoja, ka tad, ja klients, kuram esot acīmredzamas aklimatizešanās problēmas un šīs 
parbaudes rezultāts pastāvīgi atrodas 00% līmeni, uzstājot, ka vēloties mēģināt uzkāpt vir
sotne, viņam varot at|aut riskēt. (Autora piez.)
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Saskaņa ar  iepriekš sastadito plānu, šajā dienā šerpas jau  būs izvei
dojuši un apgādājuši trešo nometni. Šis pārgājiens bija obligāta akli- 
matizēšanās plāna sastāvdaļa. Es izskaidroju klientiem, cik svarīgi ir 
pavadīt laiku trešās nometnes augstumā, un ierosināju, ka pēc tajā 
pavadītas nakts pirms nokāpšanas viņiem vajadzētu mēģināt uzkāpt 
vēl divsimt vai pat trissimt metrus augstāk. Paskaidroju klientiem, ka 
pēc paša pieredzes zinu, cik ļoti šāds pārgājiens, kam sekos pienācīga 
atpūta, palīdzēs sagatavoties grūtibām, kādas mūs sagaidīs, kad  
būsim nokļuvuši virs astoņu tūkstošu metru robežas.

Anatolijs Bukrejevs vēl un vēlreiz atkārtoja, ka ieplānoto pārgā
jienu mērķis neesot tikai pienāciga aklim atizēšānās, bet ari enerģijas 
«rezerves krājumu» izveidošana. Anatolijs Bukrejevs atgādināja 
klientiem, ka aklim atizācijas režima laikā viņi zaudē spēkus, un šos 
spēkus nav iespējam s pilnīgi atgūt pat atpūtas periodu laikā. Viņš pa
ziņoja, ka «pilnīga spēku kompensēšana nenotiek pat tad, kad jū s  
ilgāku laiku atpūšaties bāzes nometnē». Anatolijs uzskatīja, ka 
klienti viņa vārdus neņem nopietni. «Vairums klientu nepievērsa uz
manību atpūtai un spēku atgūšanai. Viņi nebija pareizi orientēti, un 
viņu izpratnē aklim atizēšanās bija vienigi pakāpeniska uzkāpšana 
aizvien lielākā augstumā.» Pēc Anatolija Bukrejeva domām, vienīgais 
izņēmums bija Mārtiņš Edamss.

Kādā atpūtas dienā neilgi pirms vakariņām mēs ar  Mārtiņu uzsā
kām sarunu, un viņš pajautāja, vai viņam, pēc manām domām, esot 
kāda iespēja sekmīgi pabeigt ekspedīciju. Viņš teica: -  Pēdējo reizi 
Makalu man augstumā nebija nekādu grūtību, taču pēc tam, kad biju 
pārnakšņojis uz Makalu pārejas un atgriezies bāzes nometnē, man 
vairs nebija spēka. Pat pēc atpūtas es jutos iztukšots, un man neb(ja 
ne m azākās vēlēšanās mēģināt uzkāpt virsotnē.

Paturēdams prātā Mārtiņa Edamsa Makalu gūto pieredzi, Anato
lijs Bukrejevs viņam atgādināja, ka Mārtiņš bija veicis vairākus akli
m atizācijas pārgājienus vienu pēc otra un, pēc Anatolija domām, to 
starplaikā nebija pienācigi atpūties.

Es viņam teicu: - Jūsu uzdevums ir sasniegt pietiekamu aklimati
zācijas pakāpi, pavadot lielā augstumā pēc iespējas m azāk nakšu... 
Atpūtas periodā pirms došanās uz virsotni nepieciešams atpūsties,
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kārtīgi paēst un pilnīgi atslābināties. Lai jūs labāk spētu atgūt spēkus, 
iesaku nokāpt zem āk par bāzes nometni - lidz mežu zonai, kur gaisā 
ir daudz vairāk skābekļa... Ķermenis atgūstas daudz pam atigāk un 
ātrāk, j a  gaisā ir daudz skābekļa. Ari kāpiens uz leju un tad atkal uz 
augšu paaugstina muskuļu tonusu. Aktiva atpūta dos daudz vairāk 
labuma nekā gulšņāšana bāzes nometnē.

Mārtiņš Edamss atcerējās šo padomu. Viņš stāsta: -  Patiesībā 
man nepavisam negribējās to darīt, jo  tas bija milzigi garš pasā
kums -  aiziet līdz ielejai un pēc tam atkal nākt atpaka).

Iespējam ās klientu šaubas par augstuma slimības bistamību iz
kliedēja kāds traģisks notikums. Pirmdien, 22. aprilī, augstumam par 
pirmo upuri krita kāds Skota Fišera ekspedīcijas dalībnieks. Šerpu 
komanda kāpa no pirmās uz otro nometni. Viņi nesa pārtiku un 
inventāru, lai iekārtotu otro nometni. Šajā grupā bija arī Ngavangs 
Topče -  Lopsanga Džangbu tēvocis. Pēc nevaldāmās vētras uzstādījis 
atpaka) teltis, Skots Fišers devās lejup no otrās nom etnes un ceļā sa
tika Ngavangu Topči, kurš izskatījās tāds kā apjucis un nevesels. 
Skots Fišers bija pazīstam s ar gādīgu izturēšanos pret šerpām un 
rūpēm par viņu labklājību. Viņš lika Ngavangam kāpt lejā. Skots 
dom āja, ka Ngavangs paklausīs šai pavēlei, un turpināja nokāpšanu, 
jo  pēc otrajā nometnē paveiktā darba ju tās noguris un vēlējās atpūs
ties. Tom ēr Ngavangs Topče nesekoja Skotam. Vai nu pašlepnuma 
dzīts vai arī tāpēc, ka nebija sapratis Skota pavēles būtību, bet, iespē
jam s, arī tādēļ, ka aptum šotās apziņas dēļ neizprata notiekošo, Nga
vangs turpināja virzīties augšup.

Bāzes nom etnē pienāca radioziņa no otrās nom etnes, ka noticis 
kaut kas nelāgs. Gluži kā piedzēries jūrnieks, kurš uzņēmis kursu uz 
savu kuģi, Ngavangs Topče kaut kādā veidā bija nokļuvis otrajā no
metnē. Viņam bija aptumšota apziņa, un viņš atklepoja putainas gļo
tas un asinis. Pēc šiem simptomiem nebija grūti noteikt diagnozi: 
liela augstuma izraisīta plaušu tūska jeb  HAPE\ Mediķi jop rojām  nav 
vienisprātis par to, kādi medikamenti būtu lietojam i HAPE ārstēšanā, 
taču viņi visi vienprātīgi atzist, ka saslimušā dzīvību var glābt vienīgi 
tūlītēja nogādāšana par 610  līdz 1220 metriem zemākā vietā. Otrā 
nom etne atradās tikai četrsim t metru augstāk par pirmo nometni. 
Ngavangs Topče būtu jānogādā lidz Khumbu leduskritumam.

* HAPE (ang)u vai.) - High Altitude Pulmonary Edema. (Tulk. piez.)
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Glābšanas pasākumus otrajā nometnē vadīja Klēvs Šēnings un 
Tims Medsens. Viņi bija uzkāpuši lidz otrajai nometnei, lai ātrāk akli
matizētos lielā augstumā. Ngavanga glābšanu viņiem nācās uzņem
ties tādēļ, ka otrajā nometnē nebija neviena firmas Mountain 
Madness gida. Skots Fišers no rīta bija aizgājis no nometnes, bet Ana
tolijs Bukrejevs un Nīls Beidlmens bāzes nometnē atpūtās pēc nule 
veiktā aklimatizācijas pārgājiena. Klēvs Šēnings un Tims Medsens pa 
radio vaicāja padomu Anatolijam Bukrejevam. Anatolijs zināja, ka 
šādā situācijā parasti vislielākā nozīme ir tieši pirmajiem pasāku
miem. Viņš teica: - Nogādājiet viņu lejā, cik ātri vien iespējams. Iedo
diet viņam skābekli.*

Jutos bezgala pārsteigts, ka šerpas, kuri atradās bāzes nometnē, 
uzzinājuši par Ngavanga Topčes saslimšanu, ir nedomāja nekavējo
ties doties augšā kalnā. Tā kā Lopsangs Džangbu un daudzi citi šer
pas, tāpat kā Ngavangs Topče, dzivoja Rolveilingas ielejā, man šķita, 
ka viņiem vajadzētu doties paligā savam kaimiņam, tomēr šerpas to 
izdarīja tikai pievakarē. Neesmu pārliecināts par šādas izturēšanās 
patiesajiem iemesliem, taču tā lika man šaubities, vai ekstremālā 
situācijā no šerpām maz sagaidāma kāda palidziba. Es augstu vērtēju 
šerpu spējas veikt fiziski smagu darbu, taču domāju, ka nevar sagai
dīt, lai viņi kritiskā situācijā rīkotos tā, kā jūs to vēlētos. Tas nebūt ne
nozīmē, ka viņi nebūtu spējīgi uz adekvātu ricibu. Visiem zināmi 
daudzi piemēri, kad šerpas snieguši lielu atbalstu un palīdzību. Drizāk 
varētu teikt, ka viņi nevēlas uzņemties lieku risku un veikt bistamus 
pasākumus, kas neietilpst darba pienākumos, par ko viņi saņem algu.

Tā kā Ngavanga Topčes stāvoklis nekļuva ne par matu labāks, 
Klēvs Šēnings un Tims Medsens izveidoja improvizētas ragavas un 
sāka vilkt slimo šerpu lejup pa nogāzi. Nīls Beidlmens un vairāki 
Mountain Madness šerpas pāri Khumbu leduskritumam devās viņiem 
pretī. Neilgi pirms krēslas Nils Beidlmens un šerpas pārņēma Nga
vanga Topčes evakuāciju savā pārziņā, lai Tims Medsens un Klēvs 
Šēnings varētu turpināt aklimatizēšanās pasākumus.

* Tom ēr no bāzes nom etnes pienāca ieteikum s dot saslim ušajam  zāles, Jo  Ngavangs bija  
tādā stāvokli, ka nespēja piecelties k ija s . Diemžēl ieteiktas zāles nedeva nekādu labumu. Tad 
viņi ievietoja Ngavangu (iamova maisa - piepūšama p lastm asas kam erā, kurā tiek palielināts 
gaisa spiediens. Tajā paaugstinās skābekļa molekulu koncentrācija, un slim nieks atrodas 
apstākļos, kādi atbilst zem ākai atrašanās vietai. (Autora piez.)
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Divdesmit trešā aprija rīta ekspedīcija uzsāka ieplānoto aklimati
zācijas pārgājienu. Anatolijs Bukrejevs atceras, ka nolēmuši atstāt 
bāzes nometnē Nilu Beidlmenu, jo  viņš bija pārguris pēc Ngavanga 
Topčes nogādāšanas nometnē pa Khumbu leduskritumu. Nilam vaja
dzēja palikt nometnē līdz pēcpusdienai vai pat nākamajam ritam, at
karībā no tā, cik ātri viņš atgūs spēkus pēc iepriekšējās dienas smagā 
darba.

Tajā rītā pirms brokastīm Skots Fišers devās uz telti, kur atradās 
Sendijas Pitmenas sakaru iekārta. Viņš uzturēja sakarus ar Mountain 
Madness biroju Sietlā, kā ari regulāri sazinājās ar žurnālisti Džeinu 
Brometu. Kaut arī Džeina jau bija atgriezusies mājās Kepitolhilā, kas 
atrodas netālu no Sietlas, viņa joprojām skaitījās Outside Online ko
respondente*.

Skots Fišers sniedza Džeinai Brometai ne tikai publicēšanai 
domātas ziņas. Viņš dalījās ar Džeinu aizkulišu ziņās, stāstīja kailo 
patiesību, un šīs ziņas monitorā nevarēja izlasīt neviens Milvoki štata 
«alpīnists atpūtas krēslā», kurš kā pielipis sēdēja pie Interneta.

Kāds Skota Fišera biznesa partneris teica: - Man šķiet, ka tā 
viņam bija milzīgi saspringta situācija, it īpaši pēc tā notikuma ar 
Ngavangu... un viņš domāja: «Ak debess, šis zellis tagad divus gadus 
komas stāvokli gulēs slimnīcā, un kurš maksās rēķinus?» Tātad... jā, 
es domāju, ka visa finansiālā situācija viņam sagādāja milzigu stresu. 
Šķiet, ka viņš centās... izmest šis domas no prāta, taču patiesībā tā 
bija ļoti nopietna problēma. Viņš domāja: «Sasodīts! Es uzkāpšu šajā 
kalnā un, ja man paveiksies, nopelnīšu desmit tūkstošus zaļo. Tā 
gluži vienkārši ir nejēdzība.»

Karena Dikinsone stāsta, ka Lēne Gammelgora tobrīd bijusi viņu 
firmai parādā vairāk nekā 20 tūkstošus dolāru. Skābekļa krājumi 
saruka, jo  Pīts Šēnings un vēl daži klienti bija izlietojuši vairākus 
balonus, un katra balona cena bija 325 dolāri. Pastāvēja iespēja, ka 
Ngavangu Topči nāksies helikopterā transportēt uz Katmandu (tas ir 
dārgs pasākums). Skots bija fiziski noguris vairāk nekā parasti, viņa 
ekspedīcijas ārstei un bāzes nometnes pārzinei periodiski sākās aug
stuma slimības lēkmes, trešā nometne vēl nebija iekārtota, starp 
trešo un ceturto nometni vēl nebija nostiprinātas virves. Skots bija 
atpalicis no grafika, jutās fiziski salauzts un nemitīgi prātoja, kā lai

* A trazdam as bāzes nom etne, Džeina Hromēta kadu laiku izm antoja satellttclcfonu , kas 
atradās Meļa Dafa Everesta bāzes nometne. (Autora piez.)
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tiek ar visu galā. Viņš pulējās saglabāt līdzsvaru bezdibeņa malā, un 
šis bezdibenis bija tikpat bīstams kā jebkura no Khumbu leduskri- 
tuma aizām, tomēr Skots turpināja uzsākto un gandriz visu laiku sa
glabāja smaidu un pozitīvu noskaņojumu.

Vairums klientu bez gidiem ap pulksten sešiem no rita devās uz 
Khumbu leduskritumu. Viņi vēlējās izvairīties no dienā valdošā kar
stuma un žilbinošā ledus mirdzuma. Turklāt dienā saules ietekmē 
ledus kļuva nedrošāks, un kāpējiem draudēja lielākas briesmas. Pirms 
viņu aiziešanas mēs ar Skotu b(iām vienojušies, ka tāpat kā iepriekš 
pavadīsim klientus no aizmugures. Pārējo ekspedīciju gidi un klienti 
pievērsa uzmanību faktam, ka mēs ļāvām klientiem pašiem tikt galā 
ar dažādām situācijām. Mūsu rīcība neatbilda vispārpieņemtajai 
praksei, tomēr šajā ziņā mēs ar Skotu bijām vienisprātis.

Ekspedīcijas, kurās klientiem tiek atvēlēta alvas zaldātiņu loma, 
man allaž izraisījušas bažas. Es kā kalnu slēpošanas un augstkalnu 
kāpšanas treneris un pavadonis labi zināju, cik svarigi ir rosināt cil
vēkus rīkoties patstāvīgi.

Daudzi ekspedīcijas dalībnieki par savādu uzskatīja ne tikai fir
mas Mountain Madness klientu pavadīšanas stilu, bet arī vienu no tās 
gidiem - Anatoliju Bukrejevu. Pavadīdams klientus vai strādādams 
augstāk par bāzes nometnes atrašanās vietu, Anatolijs parasti val
kāja tūristu zābakus ar naglojumu. Viņš tos uzskatīja par «normā
liem apaviem», kas nebija piemēroti vienīgi lielā augstumā. Daži, 
kuriem šie apavi šķita dīvaini, sāka Anatolijam aiz muguras dēvēt 
viņu par Teniskurpi. Sākumā Anatolijam šķita, ka viņu iesaukuši par 
Snickers*, un viņš nespēja saprast, kas viņam varētu būt kopigs ar 
saldajām tāfelitēm, kuras bija redzējis kopējā telti. Beidzot viņš visu 
saprata. Ši sīkumainība Anatoliju aizvainoja. Viņš domāja: «Cilvēkam 
nevajag stiept sev līdzi liekus četrus kilogramus. Tā enerģija, ko es 
ietaupu uz šo vieglo apavu rēķina, man lieti noderēs augstumā virs 
8000 metriem. Tur jūs vairs neplēsīsiet jokus.»

Anatolijs Bukrejevs uzticējās savai pieredzei. Viņam piemita 
olimpisko sacensību dalībnieka disciplinētība un lidotāja izmēģinā
tāja intensīvās koncentrēšanās spējas. Viņš pievērsa lielu uzmanību

*  Vardu sp fle : angļu vai. vārdus sneakers -  «teniskurpe» un populārās saldumu m arkas 
«Snickers» nosaukum us izruna gandrīz vienādi. (Tulk. piez.)
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savam fiziskajam stāvoklim un vienlaikus vēroja visu, kas norisinā
jās aiz pilota «kabīnes» sienām. Viņš koncentrējās uz to, ko uzskatija 
par svarīgu, uz to, kas varēja palīdzēt izdzīvot. Daži viņu uzskatīja 
par savrupnieku, citi -  par egocentrisku un atturīgu cilvēku. Viņš dzī
voja savā Himalaju pasaulē, un Lēne Gammelgora uzskatija, ka tā 
bija lieliska pasaule. Viņa teica: «Es gribētu doties ekspedīcijā, kuras 
dalībnieki būtu vienīgi anatoliji, bet Anatolijs ir vienīgais, visi pārējie 
ir skoti.»

Ieradies pirmajā nometnē, atradu mūsu klientus atpūšamies sau
lītē. Viņi atguva spēkus pēc pārgājiena pāri Khumbu leduskritumam. 
Divdesmit trešajā aprili mūsu ekspedīcijas dalibnieku skaits bija saru
cis -  iepriekšējā dienā bija noticis negadījums ar Ngavangu Topči, un 
vairāki šerpas palīdzēja nogādāt Ngavangu lejā no kalna. Pārtika un 
inventārs joprojām atradās pirmajā nometnē. To vajadzēja nogādāt 
otrajā nometnē un sagatavot uznešanai uz trešo nometni. Iebāzu 
mugursomā vairākus ekspedīcijas guļammaisus un nekavējoties 
devos ceļā uz otro nometni. Kāpdams pa maršrutu, pagāju garām čet
riem mūsu šerpām, kuri ari nesa kravas. Tāpat kā es, viņi bija ieplā
nojuši pavadīt nakti otrajā nometnē un nākamajā dienā nogādāt uz 
trešo nometni visu, kas bija nepieciešams klientu izmitināšanai.

Bija skaidra bezvēja diena. Anatolijs Bukrejevs priecājās par sil
tumu. Kāpdami augstāk, viņi vairs nevarēs iztikt ar vilnas jakām vien. 
Tur sals kniebs līdz kaulam.

Kad ierados, šerpas klāja pusdienu galdu klientiem, kuri nāca 
pirms manis. Žigli paēdis, devos uz savu telti. Biju noguris pēc smagās 
mugursomas nešanas. Siltuma un miera ieaijāts, iekritu dziļā miegā.

Otrajā nometnē Anatolijs apmetās vienā telti ar Mārtiņu Edamsu. 
Mārtiņā brieda neapmierinātība ar ekspedīcijas vadības stilu. Viņam 
šķita, ka viss norisinās pārlieku gausi. īpaši neapmierināts viņš bija 
ar to, ka trešā nometne vēl nebija iekārtota un viņš nevarēja tajā pa
vadīt nākamo nakti, kā bija iecerējis saskaņā ar savu aklimatizācijas 
plānu.

I

Tāpat kā es, Mārtiņš pirms vakariņām dažas stundas pagulēja. 
Kad sāka mesties krēsla, viņš uzvilka savu «krokodila» tērpu. Es
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apģērbu dunu jaku. Kopējā telti notika apspriede sakarā ar mūsu vir
zīšanos pa maršrutu. Tā kā trešā nometne vēl nebija iekārtota, mēs 
vienojāmies par kompromisu: klienti varēs pa nostiprinātajām virvēm 
uzkāpt līdz 7000 metru augstumam. Lidz šim punktam es pats biju 
nostiprinājis virves, tāpēc labi pārzināju maršrutu. Ieplānojām, ka es 
un Skots uzkāpsim lidz 7300 metru augstumam, tur izraudzīsimies 
vietu trešajai nometnei un vadisim tās ierīkošanu.

Tajā nakti uznāca vētra. Tā atnesa sev lidzi biezu mākoņu segu 
un nelielu sniegu, taču, paldies Dievam, ne vēju, kādu Skots Fišers 
bija pārcietis pirms dažām dienām. No rita vēl pirms ausmas šerpas 
savāca kopā trešajai nometnei paredzēto pārtiku un inventāru un 
devās ceļā, atstādami aiz sevi nomīdītu taku, pa kuru klientiem, kuri 
cēlās ap pulksten sešiem, vajadzēja doties lidz vietai, kur sākās no
stiprināto virvju posms. Pēc brokastim Skots Fišers nolēma kopā ar 
Timu Medsenu atgriezties bāzes nometnē. Tims nespēja atgūties pēc 
Ngavanga Topčes transportēšanas. Tā kā vajadzēja ierīkot trešo no
metni, Skots Fišers lika Anatolijam Bukrejevam panākt šerpas, kuri 
jau bija devušies ceļā, un saskaņā ar plānu uzkāpt lidz 7300 metru 
augstumam. Klientiem vajadzēja lēnā garā pa nostiprinātajām vir
vēm uzkāpt lidz 7000 metru augstumam un līdz pusdienām atgriez
ties otrajā nometnē.

Lēnā gaitā devos ceļā, stiepdams mugursomā savu augstkalnu 
kāpēju apģērbu un augstkalnu telti. Sasniedzu 6800 metru augstumu 
un piesprādzējos pie virvēm, kas bija nostiprinātas uz Lodzes nogā
zes. Rītausmā laiks bija mākoņains, tomēr ne pārāk draudīgs, toties 
tagad tas kļuva aizvien sliktāks. Vējš pieņēmās spēkā. Es virzījos uz 
priekšu, taču sāka celties migla. Sapratu, ka, atstādams kājās savus 
«Snikerus», esmu pieļāvis kļūdu. Biju nikns pats uz sevi. Tā kā kāpu 
pa nostiprinātām virvēm, reālas briesmas nedraudēja, tomēr mans 
stāvoklis nebija apskaužams. Nespēju iecirst tūristu zābaku naglas 
pietiekami dziļi sniega klātajā ledū, un man nācās apdomāt katru soli.

Laiku pa laikam redzamība nepārsniedza vienu līdz divus met
rus, tomēr spēcīgais vējš reižu reizēm «izrāva» miglā caurumus. Vie
nā no šiem «caurumiem» netālu no paredzētās trešās nometnes vie
tas Anatolijs Bukrejevs pamanija Mountain Madness šerpas kāpjam 
lejup. Pārsteigtais Anatolijs apvaicājās, vai šerpas esot sagatavojuši
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trešās nometnes laukumu un uzstādījuši teltis. Šerpas uz abiem jau
tājumiem atbildēja noraidoši. Viņi paziņoja, ka vējš esot pārāk stiprs 
un laiks - pārāk slikts.

Jutos satriekts, ka šerpas tā ari nebija uzcēluši trešo nometni, jo  
mēs jau tā bijām atpalikuši no aklimatizēšanās grafika, un mums 
vajadzēja pārnakšņot trešajā nometnē, taču man nebija nekādu tie
sību pavēlēt šerpām turpināt darbu. Šādu pavēli varēja dot vienīgi 
Skots, kurš atradās bāzes nometnē, vai ari Lopsangs, kurš kopā ar sa
slimušo tēvoci ari bija devies uz bāzes nometni. Negaidītās aizkavēša
nās apbēdināts, es pa nostiprinātajām virvēm uzkāpu lidz pat galam. 
Gluži kā apliecinādams, ka šerpu lēmums bija pareizs, laiks no slikta 
pārvērtās briesmīgā. Sāka snigt, vēja brāzmas pieņēmās spēkā, un 
redzamiba nebija tālāka par degungalu. Izvilku no mugursomas 
augstkalnu telti un noliku to turpat, kur nesēji bija atstājuši kravas -  
vietā, kur beidzās nostiprinātās virves. Drebinādamies pēkšņi uznāku
šajā aukstumā un uzmanīgi taustīdams ceļu ar nepiemērotajos 
apavos apautajām kājām, devos lejup pa Lodzes nogāzi. Pēc nepilnas 
stundas nokļuvu lidz mūsu teltīm, piebiedrojos pārējiem ekspedīcijas 
dalībniekiem kopējā telti un ieturēju vakariņas.

Klientiem bija pieticis veselā saprāta pēc pēkšņās laika apstākļu 
pārmaiņas doties atpakaļ uz teltīm, kaut ari viņi nebija uzkāpuši līdz 
ieplānotajam augstumam.

Divdesmit ceturtā apriļa nakti pa radio sazinājos ar Skotu, kurš 
kopā ar Nilu joprojām atradās bāzes nometnē, un mēs apspriedām 
radušos stāvokli. Trešā nometne joprojām nebija iekārtota, un mūsu 
šerpas pēc daudzu dienu smagā darba atradās uz spēku izsīkuma 
robežas. Ierosināju, ka nākamajā dienā četriem šerpām vajadzētu uz
kāpt lidz trešās nometnes vietai un uzstādīt teltis, bet pēc tam doties 
uz bāzes nometni un atpūsties, jo  ši atpūta viņiem bija ārkārtīgi nepie
ciešama. Tas, ka šerpas dosies lejā no kalna, nozīmēja, ka viņi 26. ap
rīli nestrādās, un šis fakts sarežģīja mūsu stāvokli.

Skots Fišers, Robs Hols no Adventure Consultants, Tods Bērlsons 
no Alpine Ascents, Ians Vudolfs no Johannesburgas laikraksta Sun
day Times ekspedīcijas un Makalu Go no Taivanas nacionālās ekspe
dīcijas bija vienojušies 26. aprīlī kopējiem spēkiem nostiprināt virves
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starp trešo un ceturto nometni. Tāpat kā pārējās ekspedīcijas, 
Mountain Madness nebija paredzējusi izmantot šā darba veikšanai 
gidus, bet gan uzticēt to šerpām. Tā kā Anatolijs Bukrejevs un Skots 
Fišers 25. aprīlī gribēja sūtīt šerpas iekārtot trešo nometni, un 26. ap
rīli šerpām bija paredzēta atpūta bāzes nometnē, bija skaidrs, ka 
26. aprilī šerpas nevarēs piedalīties paredzētajā pasākumā. Viņi no
lēma, ka Anatolijs Bukrejevs dosies strādāt šerpu vietā.

Mēs būtu varējuši atteikties no sadarbības, taču tādā gadījumā 
būtu zaudējuši tiesibas vieni no pirmajiem doties uz virsotni. Desmi
tajā maijā bija paredzēta došanās uz Everesta virsotni, un mēs nevē
lējāmies zaudēt šo iespēju.

Virvju nostiprināšana starp trešo un ceturto nometni ir viens no 
visgrūtākajiem un laikietilpīgākajiem pasākumiem, kuri jāveic, saga
tavojot Everesta virsotnes iekarošanu no dienvidaustrumu kores 
puses, un Anatolijs Bukrejevs priecājās par šo norīkojumu. Viņš vēlē
jās būt pārliecināts, ka pirms došanās uz virsotni maršruts ir sagata
vots un nodrošināts. Lai spētu piedalīties šajā pasākumā, Anatolijam 
vajadzēja vienu atpūtas dienu. Viņi ar Skotu norunāja, ka Anatolijs 
nākamo dienu pavadīs otrajā nometnē, kur atpūtīsies un savāks kopā 
pārējo ekspediciju pārstāvju inventāru, kas bija nepieciešams, lai no
vilktu virves.

Daži klienti pa to laiku sāka kļūt aizvien nemierīgāki. Viņus sa
trauca aizkavēšanās, kā arī fakts, ka gidi šķietami nepievērsa viņiem 
pietiekami daudz uzmanības. Kāds klients, kurš vēlas palikt ano
nīms, stāstīja, ka vairākas reizes kopā ar diviem citiem Mountain 
Madness klientiem ceļā no vienas nometnes uz nākamo esot apsprie
duši savu stāvokli. Viņi esot «izteikuši savas domas par faktu, ka 
Nīls, Skots un Anatolijs nepievērš nekādu uzmanibu detaļām. Nīls un 
Anatolijs vēja ātrumā drāzās garām pārējiem ekspedīcijas dalībnie
kiem, itin kā piedalīdamies sacīkstēs par to, kurš no viņiem pirmais 
nokļūs nākamajā nometnē, bet pārējā laikā slaistijās apkārt, fotogra
fēja vai darīja ko citu tikpat dikdienīgu». «Nolīgtā palīdzība» (tā viens 
no klientiem nosauca gidus) nešķita savai uzdevumu augstumos.
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Vienpadsmitā nodaļa

Gatavošanās uzbrukumam

Lavīna Khumbu ieleja. Gelina Rovela foto



D ivdesmit piektajā aprili laika apstākļi nostabilizējās, un mūsu 
klienti saskaņā ar plānu devās pārgājienā uz vietu, kur sākās 

nostiprināto virvju posms. Kā bijām vienojušies, es paliku otrajā no
metnē. Atpūtos pirms gaidāmā darba, savācu kopā inventāru, kas būs 
vajadzīgs, lai nostiprinātu virves starp trešo un ceturto nometni, un 
satikos ar Angu Dordži -  Roba Hola augstkalnu nesēju sirdaru. Mēs 
apspriedāmies, kā labāk saplānot nākamajā dienā veicamo darbu.

Tā kā Skots Fišers joprojām atradās bāzes nometne un Nīls Beidl- 
mens vēl nebija uzkāpis līdz otrajai nometnei, klientiem vieniem 
pašiem nācās tikt galā ar sevi. Daži no viņiem aizkļuva līdz paredzē
tajam 7000 metru augstumam, citiem tas neizdevās. Kavēdamies at
miņās par aktīvo tirdzniecibu Katmandu ielās, viens no klientiem ie
minējās, ka vienīgie ekspedīcijas dalībnieki, kas labi pavadot laiku, 
esot tie, kuri atrodoties bāzes nometnē.*

Pašā rita agrumā - apmēram pulksten četros -  es samiegojies un 
igns sāku kāpt augšup no otrās nometnes. Pusausā pat stipra kafija 
nekā nelidz. Debesis bija kā nosētas ar zvaigznēm. Tās solīja jauku 
dienu. Cieši noblietētajam sniegam čirkstot, virzijos uz priekšu. 
150 lidz 200 metru attālumā sev priekšā redzēju mirguļojam Roba 
Hola ekspedicijas šerpu cepuru lukturus, bet man aiz muguras šūpo
jās Taivanas ekspedicijas šerpu lukturu uguntiņas. Mēs virzījāmies uz 
priekšu vienmērīgā tempā un pēc trīsarpus stundām - apmēram pus
astoņos -  sasniedzām trešās nometnes vietu. Pirmie saules stari skāra 
abas teltis, kuras šerpas bija uzcēluši iepriekšējā dienā.

Pirms divām dienām Anatolijs Bukrejevs bija novietojis savu 
kravu vietā, kur beidzās nostiprināto virvju posms. Tā bija trešā no
metne, kas bija «izcirsta» slipajā Lodzes nogāzē. Nogāzes slīpums 
bija apmēram tāds, kāds tas ir kāpnēm, kas pieslietas pie otrā stāva

* Viens no Skota Fišera klientiem  teica: - Pastāv tads rom antisks pieņēm um s, ka visi bāzes 
nom etnes iem ītnieki esot tīri vai spartieši, kas apslapējuši sevi visas cilvēciskas dziņas. 
Patiesība cilvēks bāzes nom etne izturat tapāt, ka viņš medz izturēties m ajas. Ja  viņš m ajas 
sm eķe, tad viņš sm eķe ari bāzes nometne. Ja  viņš m ajas pirm s vakariņam  m edz iedzert 
kokteili, tad viņš to  iedzers ari bāzes nom etne. (Autora piez.)

122



loga. Abu uzstādīto telšu platformas bija izcirstas uz dabiska ledāja 
izveidota plaukta*, taču slīpajā ledāja sienā vēl vajadzēja izcirst tre
šās telts platformu. Anatolijs Bukrejevs un šerpas sāka darboties ar 
leduscirtņu knābjiem un lāpstiņām. Viņi ar apļveida kustībām vien
mērīgā ritmā skaldīja ledu un rausa nost atskaldītās atlūzas.

Atstājis dažas no savām lietām teltī, devos augšup no trešās no
metnes. Angs Dordže un vēl daži Roba Hola ekspedīcijas šerpas jau  
stiprināja virves. Pēc viena rituļa garuma nostiprināšanas mēs apmai
nījāmies vietām ar Angu Dordži, kurš līdz tam gāja pirmais. Pārējo 
dienas cēlienu es gāju priekšgalā, un Angs Dordže mani drošinā ja**. 
Pārējie šerpas padeva uz augšu virvi. Mēs šādi darbojāmies gandriz 
piecas stundas un vienmērīgā tempā nonācām 7550 metru aug
stumā -  vietā, aiz kuras sākas Dzeltenā josla.***

Visu dienu aizvadījis smagā darbā, Anatolijs Bukrejevs nolēma 
nokāpt lidz trešajai nometnei un tur pārnakšņot, lai veicinātu akli
matizāciju. Angs Dordže un pārējie šerpas, kuri bija strādājuši kopā 
ar Anatoliju, atgriezās otrajā nometnē. Kāpdams lejup pa nostiprinā
tajām virvēm, Anatolijs Bukrejevs vēroja otro nometni. Viņš domāja, 
ka redzēs kādu rosāmies ap teltim vai ari pamanis kādu Mountain 
Madness klientu dodamies uz nometni, taču viņam neizdevās saska
tīt nevienu dzīvu dvēseli.

Sliktā laika dēļ Mountain Madness klienti otrajā nometnē gandrīz 
visu dienu pavadīja teltīs. Ziņodama par šis dienas notikumiem NBC 
un vēlēdamās padarīt savu stāstījumu saistošāku, Sendija Pitmena 
centās «ienest tajā cilvēka interešu elementu». Gandrīz viss apraksts 
bija veltīts mūzikai - tam, ko katrs ekspedīcijas dalībnieks vislabprā
tāk klausās bāzes nometnes kopējā vai arī savā kompaktdisku vai ka
sešu atskaņotājā. Sendija Pitmena ziņoja, ka Nīlam Beidlmenam vis
labāk patīkot grupas Chipmunks izpildītā « Lollipop, Lollipop», bet 
Lēnei Gammelgorai - Nika Keiva «Slepkavu balādes». Tikpat dažāda 
kā muzikālā gaume bija arī viņu izturēšanās kalnos.

Lēnes Gammelgoras trauksmes pilno personību varētu salīdzināt 
ar zibeni, bet Nils Beidlmens - nosvērts, izpalīdzīgs cilvēks ar klusu,

* Plaukts, ari terase vai balkons -  kapņveidigs veidojum s kalnu nogāzes. (Tulk. piez.)
** D rošināšana ir noteikum u, veidu un paņēmienu kopum s, kas ļauj atri noturēt krītošu 

alpīnistu. (Tulk. piez.)
*** D zeltena jo s la  ir stāvu, dzeltenīgu kaļķakm ens plākšņu Josla. (Autora piez.)
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maigu balsi - bija ka augsta priede ša zibens ceļa. l.ēne bija pašapzi
nīga stingras gribas sieviete. Viņa bija apņēmusies uzkāpt Everestā 
tadā veidā, kada pati gribēja, un viņai patika pašapzinīgi un drosmīgi 
cilvēki. Viņai likās, ka Nils Beidlmens, kura augstkalnu pieredze bija 
visai ierobežota, cenšas par katru cenu pierādīt pats sev, ka visiem 
vajadzētu «p ielūgt» un «cienit» viņu tāpēc, ka viņš ir gids. Viņa 
saka: - Es to nedarīju... «Man nav vajadzīgs gids, un man nepavisam 
nav vajadzīgs tāds gids kā tu»... Viņš to nespēja saprast un centās 
atrast man citu pieeju... «Kļūsti reiz pieaudzis cilvēks... Liec mani 
mierā, vai ari es tevi nositīšu»... Jā, man šķiet, ka es viņam sagādāju 
pamatīgas galvassāpes.

Dažiem klientiem nepatika Nils, tāpat kā citiem nepatika Anato
lijs vai Skots, tomēr Nīls saglabāja profesionālo pašsavaldibu un tikai 
retos gadījumos ielaidās publiskos strīdos.

Tajā vakarā visā trešajā nometnē bļju viens pats un baudīju 
vienatni un mieru uz Lodzes nogāzes. Tas bija pilnīgs pretstats bāzes 
nometnes kņadai. Uz augstkalnu apstākļiem piemērotas plītiņas uzvā
rēju tēju un pagatavoju ēdienu. Parasti lielā augstumā apetīte zūd, 
taču es pēc dienas darba jutos izbadējies kā vilks un ar baudu notie
sāju vakariņas. Mazliet vēlāk gaisa temperatūra pazeminājās, un es 
atkal sajutu aukstumu. Sazinājos ar bāzes nometni un palūdzu, lai 
šerpas nākamajā dienā atnes papildu virves, tad ielīdu guļammaisā 
un gandrīz tūlīt iegrimu miegā.

Anatolija Bukrejeva pirmā nakts vairāk nekā septiņu tūkstošu 
metru augstumā pagāja daudz saraustītākā miegā nekā otrajā 
nometnē aizvadītās naktis. Pamodies viņš jutās kā pusapdullis - šāds 
stāvoklis bieži novērojams, cilvēkam aklimatizācijas procesā nokļūs
tot augstākā punktā. Starp pulksten septiņiem un astoņiem no rīta 
viņš vēl tīksmi baudīja guļammaisa siltumu. Sarunādamies teltij 
garām pagāja daži šerpas. Viņi nesa uz Dzelteno joslu papildu virvi. 
Anatolijs nejutās atguvies pēc iepriekšējās dienas darba. Gandriz 
pusstundu viņš centās apspiest vēlmi palikt siltajā guļvietā. Beidzot 
Anatolijs piespieda sevi iziet no telts un piesprādzējās pie nostipri
nātās virves, kas atradās krietna soļa attālumā no viņa telts ieejas.

Kāpdams augšup pa virvēm, es pārbaudīju mūsu iepriekšējo 
dienu veikumu -  pārliecinājos, ka klinti iedzītie enkuri turas stingri un
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savienojumu mezgli ir droši sasieti. Es noņēmu vairākus iepriekšējos 
gados piestiprināto virvju posmus, kas joprojām bija iesieti enkuros, 
jo  kāds no kāpējiem varēja kļūdīties un pieāķēties pie vecās virves, kas 
būtu vai nu izdilusi, vai ari nepietiekami nostiprināta.

Redzēju Angu Dordži strādājam grupas vadībā. Mēs sagatavo
jām  maršrutu virs Dzeltenās joslas un tad apstājāmies atpūsties un 
paēst.

Dzerdams karsto termosā ielieto tēju, Anatolijs Bukrejevs vēroja 
šerpas, kuri darbojās nedaudz augstāk. Šerpas vilka ārā no sniega 
vecās virves un pārbaudīja to stāvokli. Viņi atlika atsevišķi tās virves, 
kas šķita vēl pietiekami stipras, un tad sāka virzīties uz augšu, pie
stiprinādami pie enkuriem šīs vēl stiprās un jaunās virves. Pēc īsas 
atpūtas Anatolijs Bukrejevs devās pakaļ šerpām, pa ceļam pārbaudī
dams nostiprinātās virves. Viņi tuvojās Dienvidu sedlienei.*

Apmēram 7800 metru augstumā, vietā, kur Dienvidu sedlienes 
nogāze kļūst lēzenāka, satiku šerpas. Viņi jau kāpa lejup. Apvaicājos, 
kā viņiem klājas, un viņi atbildēja, ka viss esot kārtībā. Viņi tikai vēlo
ties pirms tumsas iestāšanās atgriezties otrajā nometnē. Tā kā es biju 
ieplānojis pārnakšņot trešajā nometnē, man nevajadzēja veikt tik 
lielu attālumu, un es turpināju virzīties tālāk. Gribēju atrast ceturtajai 
nometnei piemērotu vietu un atstāt tur augstkalnu telti, ko nesu lidzi. 
Kad nokļuvu uz Dienvidu sedlienes, pūta spēcīgs un nerimstošs vējš. 
Dienā nebiju ievērojis nekādas bīstamas laika pārmaiņu pazinies, un 
neizskatījās, ka pēkšņi varētu sākties vētra, tāpēc izmantoju izdevību 
sameklēt vietu, no kuras mēs dosimies uz virsotni.

Sameklējis Mountain Madness ceturtajai nometnei piemērotu 
vietu, Anatolijs Bukrejevs atgriezās trešajā nometnē un sev par at
vieglojumu sastapa tur piecus no astoņiem Skota Fišera klientiem - 
Lēni Gammelgoru, Klēvu Šēningu, Mārtiņu Edamsu, Sendiju Hilu Pit- 
menu un Deilu Krūžu, kuri bija ieradušies viņa prombūtnes laikā. 
Anatolijam šķita, ka klienti pēc kāpiena no otrās uz trešo nometni iz 
skatās veseli un spēcigi, tomēr viņš atcerējās, kā bija pavadījis pirmo 
nakti trešajā nometnē, un bažījās, ka šajā augstumā klientu stāvoklis 
varētu mainīties uz slikto pusi.

* Sedliene - pazem inājum s slarp  divām tuvam virsotnēm . (Tulk. pie/..)
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Nākamajā rītā (28. aprīli) pamodāmies ap pulksten astoņiem, kad 
saule sāka sildīt musu teltis. Saņēmām ziņu, ka Skots un Nils esot ie
radušies otraja nometnē un aklimatizācijas nolūkā gatavojoties dienā 
uzkāpt līdz trešajai nometnei. Domāju, ka pēc paveiktā darba mana 
pašsajūta bija ievērojami uzlabojusies, kaut ari joprojām jutos sa
guris. Klienti, izņemot Lēni un Deilu, šķita labi iejutušies augstkalnu 
apstākļos. Lēnei bija sarkanas, iekaisušas acis, un šķita, ka viņa jūtas 
pusapdullusi. Viņai, tāpat kā iepriekšējā dienā man, bija dažas 
samērā nenozīmīgas problēmas, kas tomēr nebija bīstamas, taču 
Deila Krūza stāvoklis bija pavisam citāds.

Anatolijs Bukrejevs raizējās par Deilu Krūžu. Viņš sāka to rūpigi 
novērot un pamanīja, ka, atšķirībā no pārējiem klientiem, Deils šķiet 
«apātisks, distancēts un iegrimis sevī». Anatolijs Bukrejevs bija pie
redzējis alpīnists un saprata, ka ar Deilu Krūžu notiek kaut kas 
nelāgs. Ap pulksten desmitiem Mārtiņš Edamss, kuram beidzot bija 
izdevies pārnakšņot trešajā nometnē, sāka vākt kopā savu inventāru 
un paziņoja, ka tūlīt pēc tam, kad būšot visu savācis, došoties lejup. 
Anatolijs Bukrejevs vēlējās pēc iespējas drīzāk nogādāt Deilu Krūžu 
zemākā vietā un ieteica visiem klientiem sekot Mārtiņa piemēram.

Man šķita, ka cilvēkam, kurš pirmo reizi mūžā atrodas šādā aug
stumā, pilnīgi pietiek ar vienu šeit pavadītu nakti, tāpēc pūlējos atru
nāt Lēni un Sendiju no nodoma vēl vienu reizi pārnakšņot trešajā no
metnē. Uzskatīju, ka tās ir pilnīgi liekas ambīcijas, jo  viņām bija 
nepieciešama atpūta. Ierosināju, lai abas dāmas šajā rītā uzkāpj līdz 
7500-7600 metru augstumam un tad dodas uz otro nometni, tomēr 
nevienai no viņām nebija vēlēšanās mēģināt uzkāpt augstāk par trešo 
nometni.

Apspriezdams ar klientiem viņu plānus, es ievēroju, ka Deila stā
voklis kļūst aizvien sliktāks. Sāku viņu pierunāt sagatavoties nokāpša
nai. Mani atbalstīja arī daži klienti, kurus sāka uztraukt Deila stā
voklis.

r

Beidzot viņiem izdevās pārliecināt Deilu Krūžu. Viņš sāka vākt 
k,opā inventāru un ģērbties, lai dotos lejup. Anatolijs Bukrejevs 
vēroja Deilu Krūžu, un viņa bažas pārauga trauksmē. Anatolijs Buk
rejevs baidijās, ka būs iekļuvis pamatīgā ķezā. Deils Krūzs bija liela 
auguma, dūšīgs virs -  daudz lielāks par Anatoliju, un \'iņš nespēja
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pilnībā kontrolēt savas kustibas. Anatolijs Bukrejevs baidijās, ka 
Deils Krūzs varētu sabrukt, un nebija pārliecināts, ka spēs viņu pie
celt kājās un bez sarežģījumiem nogādāt otrajā nometnē.

A r pūlēm aizdabūju Deilu lidz nostiprinātajām virvēm. Nezina, 
vai vainigs bija viņa stāvoklis vai manas ierobežotās sazināšanās spē
jas, tačū b{ja bezgala grūti ieskaidrot Deilam, kā jāpieāķējas pie vir
ves, lai kopā ar mani dotos lejup. Kad sākām nokāpšanu, laimigā 
kārtā parādījās Skots un Nils. Redzēdams Deila stāvokli, Skots bez ka
vēšanās nāca paligā.

Mēs nospriedām divatā nogādāt Deilu lejā. Nils palika trešajā no
metnē, jo  viņam aklimatizācijas nolūkā vajadzēja tur pārnakšņot.

Drošinādams Deilu Krūžu ar virvi, kas bija piesieta pie viņa dro
šības sistēmas, Skots Fišers vadīja nokāpšanu. Skotu savukārt droši
nāja Anatolijs, kurš kāpa aiz viņiem. A iz Anatolija kāpa Lēne Gam- 
melgora. Neraugoties uz Anatolija Bukrejeva iebildumiem un 
padomiem, Sendija Hila Pitmena bija nolēmusi palikt trešajā no
metnē.

Apmēram 6900 metru augstumā Deils Krūzs sāka apjēgties un 
varēja kontrolēt savas kustibas. Apmēram piecos pēc pusdienas mēs 
beidzot bijām tikuši lidz Lodzes pakājei. Mēs atradāmies uz Rietumu 
cirka un devāmies uz otrās nometnes pusi. Deils Krūzs šķita atguvis 
normālu stāvokli. Mēs atraisījām virves un tālāk gājām patstāvīgi.

Deils Krūzs soļoja pa ledāju. Skots un Anatolijs gāja aiz viņa un 
apsprieda pēdējo dienu notikumus. Anatolijs Bukrejevs stāstija par 
maršruta apstrādē paveikto, bet Skots Fišers -  par to, kas bija noticis 
bāzes nometnē.

Skots pastāstīja, ka Lopsangs Džangbu kopā ar savu tēvoci Nga- 
vangu Topā un Ingridu esot aizlidojuši uz Katmandu, un tas varētu 
maksāt 10 tūkstošus dolāru. Skots bija nobažījies par šiem izdevu
miem, par Ngavanga Topčes stāvokli, par to, ka Ngavangs bija izlie
tojis daudz skābekļa un tādējādi ievērojami samazinājis mūsu krā
jumus, kā ari par to, ka mūsu šerpas joprojām nebija iekārtojuši 
ceturto nometni, ne ari uznesuši tur skābekļa balonus. Tā kā Skots 
runāja tik vaļsirdīgi, ieminējos par savām šaubām sakarā ar mūsu
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šerpu komandu. Atzinos, ka jau paša sākuma man tā nelikās pārāk 
spēcīga un salīdzinājumā ar Anga Dordžes vadīto Roba Hola ekspe
dīcijas šerpu komandu mūsējā nebija ne tik spēcīga, nedz ari tik labi 
organizēta. Nolēmām pēc ekspedīcijas apspriest mūsu šerpu veikumu 
un izlemt, kuri no viņiem varētu piedalīties turpmākajās ekspedīcijās.

Vēl pirms krēslas viņi nokļuva otrajā nometnē. Fišers sazinājās 
gan ar bāzes nometni, gan ari ar trešo nometni. Par Ngavanga Topčes 
stāvokli nekādu iepriecinošu ziņu nebija, taču nebija arī nekādu 
jaunu problēmu, kas Skotam nekavējoties būtu jāatrisina, tāpēc viņi 
nolēma nākamajā dienā kopā ar Pitu Šēningu doties uz trešo 
nometni. Skots cerēja, ka Šēnings vecākais spēs aklimatizēties un 
varēs uzkāpt Everestā.

Divdesmit devītā aprīļa rītā Skots un Pīts devās uz trešo nometni. 
Es savukārt kāpu lejā uz bāzes nometni, un kopā ar mani ceļā devās 
ari Deils un Lēne. Gandrīz visu ceļu es drošināju Deilu un neizlaidu 
viņu no acīm. Kaut ari Deils jutās daudz labāk nekā iepriekš, baidījos, 
ka viņš varētu pieļaut kādu kļūdu. īpaši bīstami tas būtu uz Khumbu 
leduskrituma, un es negribēju pakļaut Deilu riskam. Nokļūšana bāzes 
nometnē sniedza man milzīgu atvieglojumu, ari siltais laiks šķita ļoti 
patīkams. Pēc sešām augstāk par bāzes nometni pavadītajām naktīm 
un virvju nostiprināšanā pavadītajām darba stundām man ļoti vaja
dzēja atpūsties.

Trīsdesmitajā aprīli izmantoju rāmo un silto laiku un izbaudīju 
vienkāršus priekus -  nomazgājos dušā un piesaulē palasīju grāmatu. 
Mana ķermeņa izjūtas liecināja, ka esmu labi aklimatizējies. Nolēmu 
nokāpt līdz mežu zonai un tur atpūsties. No jauna sāku pierunāt 
Mārtiņu Edamsu sekot manam piemēram.

Tagad mūsu ekspedīcija bija izkaisīta pa Everestu, sākot no 
Feričes, kur Tims un Šarlote pūlējās tikt galā ar augstuma slimības 
simptomiem, un beidzot ar trešo nometni, kur Skots un Pīts aizvadīja 
iepriekšējo nakti. Šis fakts mani pārāk neuztrauca, jo  aklimatizāciju 
nav iespējams veikt saskaņā ar stingri noteiktu plānu, -  tās norise ir 
atkarīga no dažādiem atgadījumiem, apstākļiem un cilvēka psiholo
ģiskajām īpatnībām toties mani uztrauca tas, ka ekspedīcijas dalīb
nieku sagatavotība bija pārlieku atšķirīga. Aizvien nopietnākas bažas 
man izraisīja Skots. Viņa aklimatizēšanās notika diezgan stihiski, jo



viņš b{ja spiests vairākas reizes gan uzkāpt lielā augstuma, gan atkal 
nokāpt lidz bāzes nometnei.

Pirmajā maijā visi gidi un klienti, izņemot Šarloti Foksu un Timu 
Medsenu, bija atgriezušies bāzes nometnē. Vēlēdamies atpūsties, 
Skots Fišers pirms vakariņām nolēma nomazgāties dušā. Anatolijs 
Bukrejevs atpūtās telti un dzirdēja, ka Lēne Gammelgora pasauca 
Skotu, kurš bija iznācis no dušas.

Viņi sāka apspriest virsotnes iekarošanas dienas plānus. Skots 
teica Lēnei, ka pēc dažām dienām visiem jādodas uz trešo nometni, 
kur visi klienti sāks izmantot skābekļa balonus. Tie tiks izmantoti ari 
tad, kad mēs dosimies uz virsotni. Lēne b{ja iecerējusi sasniegt Eve
resta virsotni bez papildu skābekļa, un Skota plāns viņu apbēdināja. 
Saruna kļuva aizvien skaļāka un dzīvāka.

Lēne Gammelgora bija rēķinājusies ar to, ka ekspedīcijas riciba 
būs vēl vairākas dienas, kuru laikā viņa varēs turpināt aklimatizācijas 
pārgājienus. Tā kā augstkalnu nometnes nebija ierikotas paredzētajā 
laikā, viņai nebija iespēju pabūt lielā augstumā tik ilgi, lai spētu no
vērtēt savu psiholoģisko stāvokli. Tagad Skots Fišers viņai paziņoja, 
ka visi izmantos skābekļa balonus. Lēne pārskaitās: -  Es teicu 
[viņam]: «Man nav iespēju aklimatizēties tā, lai varētu uzkāpt vir
sotnē bez skābekļa balona... Pusgadu tu atbalstīji manas ieceres, labi 
zinādams, kādi ir tavas ekspedīcijas noteikumi... Es loloju savas ie
ceres, trenējos... Tev galvā viss nav kārtībā.»

Skots Fišers paziņoja Lēnei Gammelgorai, ka viņai nav nekādu ie
spēju uzkāpt virsotnē bez skābekļa balona. Tāpat kā visiem pārē
jiem, ari viņai nāksies to izmantot. Lēne Gammelgora nepiekāpās. 
Viņa gari un plaši izrunājās par tematu, ka Skots gribot viņu pie
spiest «pielāgoties citiem»: -  Es pārskaitos... Šāda rīcība neizraisa 
cieņu pret ekspedīcijas vadītāju... Es spēru zemes gaisā.

Saruna beidzās bez rezultātiem. Anatolijam šķita, ka viņš varētu 
palīdzēt atrisināt šo jautājumu. Viņš izgāja no telts un pasauca 
Skotu, kurš pašlaik devās uz savas telts pusi, lai pabūtu vienatnē un 
klusumā.

Mums bija apspriežami vairāki jautājumi. Es apvaicājos, kā klājas 
Pitam Šēningam. Skots sacīja, ka kopumā Pitam klājoties labi, tomēr
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viņš joprojām nevarot gulēt bez skabekļa balona. Mēs runājām ari 
par Deilu, un Skots teica, ka Deilam esot paveicies -  ja  viņš būtu vēl 
ilgāk palicis trešajā nometnē, tad būtu saslimis ar augstkalnu slimību. 
Tomēr Skots nebija gatavs tūlīt un uz vietas pateikt Deilam vai Pītam 
Šēningam, ka viņi nevarēs uzkāpt virsotnē. Skots domāja, ka mums 
jāturpina viņus novērot. Ja pirms došanās uz virsotni būs skaidrs, ka 
viņi to nespēj, mēs varēsim likt Deilam un Pītam doties atpakaļ.

Šāds Skota viedoklis uztrauca Anatoliju, un tas uztrauca ari Mār
tiņu, kaut gan viņam nebija nekādu tiesību iejaukties. Viņš stās
ta: - Skots bija gatavs ļaut visiem kāpt virsotnē. Viņš to atļāva Dei
lam, un viņš to atļāva [Pitam| Šēningam. Bija acīmredzams, ka šie viri 
ir slimi, viņi nespēja to izdarīt, bet nezin kāpēc gribēja kāpt. Skots 
teica: «U z priekšu!»... Skots reklāmas nolūkā gribēja visus uzdabūt 
virsotnē... Es Nilam bāzes nometnē teicu: «Paklau, tiem zeļļiem  nav 
nekādas vajadzibas tikt tur augšā. Ja kāds aizies bojā, jūs kļūsiet sla
venāki, nekā tad, ja visi uzkāps kalnā. Pirms vest viņus augšā, pado
mājiet, vai šis kāpiens ir viņu dzīvību vērts.»

Lēnes izturēšanās bija iedzinusi Skotu strupceļā. Kad ierunājos 
par viņas lēmumu neizmantot skābekļa balonu, Skots tikai pacēla 
rokas pret debesim un papurināja galvu. Es ieminējos, ka gribētu pa
runāt ar Lēni, jo, tāpat kā Skotam, ari man šķita, ka mēģinājums uz
kāpt virsotnē bez skābekļa balona izmantošanas Lēnei varētu beigties 
slikti. Viņai trūka pieredzes, kas ļautu pareizi novērtēt savu psihisko 
stāvokli, un viņa ari nebija pienācīgi aklimatizējusies.

Neilgi pirms vakariņām devos uz Lēnes telti un ierosināju parunā
ties par viņas iecerēm. Lēne labprāt mani uzklausīja. Es viņai pastās
tīju, ka 1991. gadā, kad pirmo reizi uzkāpu Everestā bez skābekļa 
balona, aklimatizācijas nolūkā pavadīju nakti Dienvidu sedlienē. Tā 
kā Lēne šis ekspedīcijas laikā nebija uzkāpusi augstāk par 7300 met
riem un viņai nebija pieredzes, kas ļautu novērtēt, vai uzkāpšana no
risinās sekmīgi, ierosināju atmest šo ieceri. Es apsolīju, ka gadījumā, 
ja  viņai izdosies nokļūt līdz Everesta virsotnei, izmantojot skābekļa 
balonu, es kopā ar viņu vēlreiz došos uz virsotni un palīdzēšu viņai 
tajā uzkāpt «bez skābekļa». Protams, es zināju, ka viņai droši vien ne
būs spēka otrreizējam kāpienam, tomēr šis piedāvājums bija domāts 
nopietni. Ja viņa būtu gribējusi turēt mani pie vārda, es būtu pildījis 
savu solījumu.
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Vakarā Skots uzrunāja Mountain Madness klientus. Kopējā teltī 
bija sapulcējušies visi, izņemot Šarloti Foksu un Timu Medsenu, kuri 
vēl nebija atgriezušies, un Mārtiņu Edamsu, kurš bija devies uz mežu 
zonu. Skots paziņoja, ka, ja vien būs labvēlīgi laika apstākli, pēc ilgā
kas atpūtas 5. maijā viņi uzsāks gājienu uz virsotni. Viņš smejoties 
piebilda, ka Anatolija Bukrejeva un Mārtiņa Edamsa lēmums pavadīt 
pēdējo atpūtas periodu zemāk par bāzes nometni laikam gan būšot 
izskaidrojams galvenokārt ar viņu vēlmi satikt kalnu tūristes un ie
dzert alu.

Skotam tā jokojot, ̂ kopējā telti ienāca Lēne. Viņa apstājās man aiz 
muguras, apskāva mani un noskūpstīja uz vaiga. Visiem dzirdot, Lēne 
skaļā balsi pateica: «Liels paldies, Anatolij,» un tad apsēdās pie galda. 
Neviens nesaprata, ko viņa gribēja pateikt, un klātesošie smīnēdami 
vēroja mūs ar Lēni. Skots visu saprata. Viņš zināja, ka skābekļa prob
lēma ir atrisināta.



Divpadsmita nodaļa

Pirms starta

Anatolijs Bukrejevs 1996. gadā Everesta. Anatolija Bukrejeva foto



r ajā pašā vakarā atvadījos no pārējiem ekspedīcijas dalībnie
kiem, iededzu cepures lukturi un sāku gājienu lejup. Pēc stun

das uzlēca gandrīz pilns mēness. Tas apmirdzēja Khumbu leduskri- 
(umu, un nakts kļuva gaiša ka diena. Kādu bridi mani no labās puses 
pavadīja Pumori siluets, taču tad ši virsotne palika aiz muguras, un es 
gluži viens soļoju pa taku, priecēdams sevi ar domām par bagātīgo, 
ar skābekli piesātināto gaisu un siltumu, kas mani sagaidīja. Mans 
ķermenis bija pienācīgi aklimatizējies un vesels, taču pēc pēdējo 
nedēļu aktīvās darbības enerģijas krājumi bija samazinājušies un 
man vajadzēja atgūt spēkus.

Anatolijs Bukrejevs lejupceļā pavadīja vairākas stundas. Viņš iz 
gāja cauri Lobučei - vietai, kur bija norisinājusies Džeinas Brometas 
un Sendijas Pitmenas «satelīttelefona scēna», -  un ceļa sazarojumā 
nogriezās pa kreisi. Kalnu ceļš veda uz Dingboči (4350 metri virs 
jūras līmeņa), kur Anatolijs cerēja satikt Mārtiņu Edamsu. Vienos 
naktī, kad līdz Dingbočei bija atlicis pusstundas gājiens, Anatolijs 
apmetās uz naktsguļu zem klajas debess.

Nākamajā rītā devos uz. viesu māju, kur cerēju sastapt Mārtiņu. 
Pān?aldnieks paziņoja, ka iepriekšējā dienā neesot ieradies neviens 
jauns viesis. Paēdis brokastis, gāju tālāk un pēc nepilnas stundas no
kļuvu Feričē (4280 metri virs jūras līmeņa). Satiku nevis Mārtiņu, bet 
mūsu ekspedīcijas ārsti Ingridu. Viņa nupat bija atgriezusies no Kat
mandu.

Ārstei Hantai nebija nekādu labu ziņu, ko man pavēstīt. Pirms 
sešām dienam Ngavangs Topče tika ar helikopteru aizvests no 
Feričes uz Katmandu, un tur viņam bija iestājusies koma. Ārsti atzi
nuši, ka Ngavangam esot galvas smadzeņu bojājumi. Ja Ngavangs 
Topče paliks dzīvs, tad viņam, kā jau Skots Fišers bija to paredzējis, 
būs nepieciešama ilgstoša ārstēšanās.

Noklausījies Ingridas vēstījumu par mūsu augstkalnu kāpēja šer- 
pas traģisko stāvokli un bridi pakavējies Ingridas un dažu pazīstamu 
Himalayan Guides ekspedīcijas dalībnieku sabiedrībā (viņi bija atnā
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kuši no bāzes nometnes, lai atpūstos), es turpināju kāpienu lejup un 
ap vakariņu laiku nokļuvu Debočes viesu mājā Ama Dablan Garden. 
Ceļā uz Everesta bāzes nometni Deboče ir pēdējā apdzīvotā vieta 
mežu zonā.

Divās Deboče pavadītajās dienās Anatolijs Bukrejevs ievēroja 
vienkāršu režīmu - atpūta un mērena fiziska slodze. Viņš izbaudīja 
«organisma nogurumu» un «piesātināto gaisu».

Biju pārliecināts, ka mans atpūtas un rehabilitācijas plāns veici
nās spēku pieplūdumu, un es varēšu uzkrāt enerģijas rezer\’es, kas 
būs vajadzīgas, lai nogādātu mūsu klientus līdz Everesta virsotnei. 
Veltīju visu savu laiku ķermeņa aizsardzības un stiprināšanas pasāku
miem. Nožēloju, ka Skots nebija ieteicis manu plānu Nilam un mūsu 
klientiem un ari pats to nepieņēma. Cerēju, ka viņu atpūta bāzes no
metnē būs pietiekami efektīva.

Ceturtā maija pēcpusdiena Anatolijs Bukrejevs jutās «lieliski at
guvies» un ap pulksten četriem devās atceļā uz bāzes nometni. Viņš 
tikai uz īsu brīdi iegriezās kāda Feričes tējnīcā, padzēra tēju un ieēda 
nedaudz ceptu kartupeļu. Tālāk Anatolijs soļoja bez apstāšanās un 
ap pusnakti sasniedza bāzes nometni. Līkumodams starp dažādu 
ekspedīciju teltīm, viņš dzirdēja neskaidru balsu murdoņu - telšu ie
mītnieki bija aizrunājušies līdz vēlai naktij. Mēness gaismā šur tur 
pavīdēja pa siluetam, taču Mountain Madness telšu pudurītī valdīja 
pilnīgs miers. Gan gidu, gan klientu teltīs bija tumšs, gaismas nebija 
pat Sendijas Pitmenas sakaru teltī. Kopējā telti Anatolijs Bukrejevs 
sameklēja termosu un ielēja krūzē karstu tēju. Gaisa temperatūra 
bāzes nometnē bija par vismaz četrdesmit grādiem zemāka nekā 
Debočē.

Piektā maija rītā Anatoliju Bukrejevu pamodināja pazīstamās 
klientu balsis. Viņi rosījās pa nometni, taču Anatolijs tā arī nedzir
dēja Sendijai Hilai Pitmenai raksturīgo balsi un «Khumbu klepu». 
Vēlāk viņš uzzināja, ka pa to laiku, kad viņš atradas Debočē, Sendija 
bija devusies projām. Sestdien, 4. maijā bāzes nometnē bija ieradies 
kāds šerpa ar ziņu, ka trīs Sendijas Pitmenas draugi - kalnu tūristi - 
pašlaik esot Feričē un vēloties viņu satikt. Sendija un trīs šerpas 
(viens no viņiem mugursomā nesa Sendijas satelittelefonu) devās uz 
Feriči.
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Biju pārsteigts, ka tik pieredzējusi alpīniste spēj šadi rīkoties. Viņa 
neapšaubāmi bija prasmīga augstkalnu kāpēja, taču man šķita, ka 
steigties lejup neilgi pirms virsotnes iekarošanas nebija prāta darbs. 
Ilgstoša atpūta butu nākusi viņai tikai par labu, taču ātra nokapšana 
un tikpat ātra atgriešanās prasa milzīgu enerģijas patēriņu.

Piektā maija rītā bāzes nometnē atradās visi klienti, izņemot Sen- 
diju Pitmenu. Viņa vēl nebija atgriezusies, jo  pirms viņas aiziešanas 
Skots Fišers bija paziņojis, ka gājiens uz virsotni sāksies 6. maijā. 
Mārtiņš Edamss pēc atpūtas Feričē, kur viņš tā arī nebija sastapies ar 
Anatoliju Bukrejevu, izskatījās spēcīgs un atpūties. Arī Šarlote Foksa 
un Tims Medsens pēc atpūtas izskatījās gluži labi, tomēr Anatolijs 
Bukrejevs raizējās, ka viņi nebija pietiekami aklimatizējušies. Viņu 
patiesais veselības stāvoklis kļūs skaidrs tikai lielākā augstumā. 
Pārējie klienti izskatījās tieši tā, kā Anatolijs to bija gaidījis, taču viņš 
uzzināja, ka ar Skotu Fišeru viss nav kārtībā.

Uzzināju, ka atpūtas laikā Skots kopā ar Nīlu devies uz Pumori, lai 
fotografētu. Tā bija lieka enerģijas tērēšana, it īpaši jau, ņemot vērā 
Skota darbības režīmu, un mani tas uztrauca. Vēl vairāk uztraucos, 
kad padzirdēju, ka Skots esot juties nevesels un lietojis antibiotikas. 
Manā rīcībā nav pierādījumu, ka antibiotiku lietošana pirms kāpiena 
augstkalnu virsotnē ir ļoti bīstama, taču pats pirms šādiem pasāku
miem esmu centies izvairīties no antibiotiku un vispār jebkādu zaļu 
lietošanas. Es gribu zināt, kā jutās mans ķermenis, un nevēlos, lai 
zāles nomāktu tā signālus.

Sendija Pitmena atgriezās bāzes nometnē 5. maija vakarā un 
G. maija - svētdienas - rītā pulksten piecos ķērās pie darba. Viņa ar 
satelīta starpniecību nodibināja sakarus ar NBC un darīja Interneta 
«ceļotājiem » zināmus pēdējo dienu notikumus Everestā. Viņas stās
tījums bija saraustīts, sajūsmināts, un tā ievirzi varēja nosaukt par 
savādu. Viņa ziņoja: «Manā iecienītākajā restorānā mums pasniedz 
lielisku jaka cepeti un eļļā cepļus smalki sagrieztus kartupeļus... 
Manā rīcībā bija tikai viena diena, ko pavadīt kopā ar draugiem, un 
svētdien mēs uzkāpām līdz Lobučei, kur ieturējām pusdienas. Svēt
dienas vakarā es drāzos atpakaļ uz bāzes nometni.»

Reportāža no lidmašīnas avārijas vietas ar detalizētu katastrofas 
upuru apģērba aprakstu ikvienam, kurš zināja, kāds pasākums sa
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gaida Sendiju Pitmenu, būtu likusies tikpat savāda ka viņas vēstī
jums. Pēc nepilnam divām stundām viņai vajadzēja doties uz Eve
resta virsotni.

Lēne Gammelgora vēlāk to komentēja šādi: -  Es nekādi nespēju 
aptvert, kā cilvēks ar viņas augstkalnu kāpšanas pieredzi var kalnos 
tā uzvesties.

Kamēr Sendija Pitmena aprakstija savus piedzīvojumus, pārējie 
Mountain Madness alpīnisti devās uz kopējo telti, lai pēdējo reizi ie
turētu bagātīgu mailīti. Sarunu temati galvenokārt bija tīri praktiski: 
kādu inventāru ņemt līdzi un ko atstāt nometnē, tomēr dažās sa
runās tika skarti svarīgi jautājumi.

Mārtiņš Edamss atceras, ka, ienākdams kopējā telti, redzējis 
Skotu Fišeru un Ingridu Hantu iegrimušus sarunā, ko viņš nosauca 
par «saspilētu un spraigu». Izskatījies, ka viņi nevēlas, lai citi to dzir
dētu, lai kāds arī būtu tās temats. Mārtiņam Edamsam šķita, ka tai va
rētu būt kāds sakars ar viņa paša iepriekšējā dienā notikušajām pār
runām ar Ingridu Hantu. Viņa bija paudusi bažas sakarā ar dažu 
ekspedīcijas dalībnieku veselības stāvokli un iespējam uzkāpt Eve
resta virsotnē. Redzēdams Ingridas uztraukumu, Mārtiņš Edamss ie
teica viņai izstāstit savus apsvērumus Skotam un tādējādi noņemt no 
sevis atbildību.

Ārstei Ingridai Hantai tas neizdevās. Sestajā maijā agri no rīta visi 
klienti un Nils Beidlmens atstāja bāzes nometni un devās uz otro no
metni.

Anatolijs Bukrejevs sēdēja kopējā telti, brokastoja un vēroja 
ekspedīcijas dalībniekus virzāmies uz Khumbu leduskrituma pusi. 
Viņi devās pāri tā draudīgajām plaisām, cerēdami, ka šis ir viņu 
priekšpēdējais gājiens pāri Khumbu leduskritumam. Ja viņiem pa
veiksies, tad pēdējā sastapšanās ar leduskritumu notiks pacilātā un 
pateicības pilnā noskaņojumā. Viņi bus sasnieguši Everesta virsotni 
un dosies mājup.

Pēc brokastīm sastapu Skotu. Viņš bļja palicis nometnē, lai uzrau
dzītu aiziešanas norisi. Vaicāju, vai man jāiet kopā ar klientiem. Man 
būtu labāk paticis pietaupīt spēkus un virzīties uz otro nometni tada 
tempā, kāds man būtu vajadzīgs. Skots apprasījās, kad es vēlētos 
doties projām, un es paskaidroju, ka gribu nomazgāties dušā, ne
daudz atpūsties un tad vēl rīta pusē doties ceļā. Skots tam piekrita un 
dri/. pēc tam atstāja nometni.
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Beidzot Mountain Madness apmetne bāzes nometne bija pilnīgi 
tukša. Anatolijam Bukrejevam radās izdevība pabūt ārpus ikdienas 
nodarbību un pienākumu kņadas un pārdomāt visu pirms klientu 
aiziešanas novēroto. Viņš priecājās, ka Nīla Beidlmena briesmīgās 
klepus lēkmes bija pārgājušas un Nīls izskatījās vesels ka rutks, taču 
Šarlotes Foksas un Tims Medsena veselības stāvoklis joprojām  viņu 
uztrauca.

Beidzot sapratu, ka Skots nolēmis atļaut Šarlotei Foksai un Timām 
Medsenam piedalities virsotnes iekarošanā, kaut ari viņi nebija izpil
dījuši aklimatizācijas programmu un vēl nebija pavadījuši nakti tre
šajā nometnē. Man atlika vien pieņemt, ka otrajā nometnē Skots vērīgi 
uzmanīs Šarloti un Timu, kā ari pārējos alpīnistus. Gājienā uz virsotni 
otrajā nometnē bieži kaut kas atgadās. Tas var būt klepus, galvassā
pes, kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumi. Tā kā tas ir izšķiro
šais ekspedīcijas posms, alpīnisti bieži vien objektīvi nenovērtē savu 
stāvokli. Slēpdami problēmas, viņi pakļauj sevi un pārējos milzīgam 
riskam.

Anatolijs Bukrejevs nezināja, ka arī Tims Medsens un Šarlote 
Foksa ir uztraukti par nepieciešamību bez pienācīgas aklimatizācijas 
doties uz virsotni. Dažas dienas pirms tam viņi dalījās bažās ar kādu 
ekspedīcijas dalībnieku. Viņš stāsta: - Mēs apspriedām ekspedīcijas 
grafiku. Es teicu: «Jums gluži vienkārši jāpasaka Skotam, ka negribat 
tagad doties uz virsotni, ka vēlaties mēģināt uzkāpt virsotnē pēc tam, 
kad būsiet aklimatizējušies.»

Viņi devās pie Skota, un viņš atbildēja: «Mēs nedosimies uz 
virsotni divas reizes. Mēs to darīsim tikai vienu reizi.» Tas visiem bija 
milzīgs pārsteigums. Mēs bijām samaksājuši baltu naudu un par to 
saņēmām tikai vienu iespēju uzkāpt virsotnē... Man likās, ka reklāmā 
bija solīts kas cits.*

Tūlīt pēc vienpadsmitiem Anatolijs Bukrejevs ieturēja vieglas 
pusdienas. Viņš rēķināja, ka četru stundu laika noklUs līdz otrajai no
metnei. Vēl būs gaišs, un viņš varēs palīdzēt tiem, kuri būs atpalikuši 
no grupas. Pēc pusdienām, gatavodamies pamest nometni un doties

* Mountain Madness reklāma solīja, ka klienti tiks pavadīti «v isos mēģinājumos uzkāpt 

virsotne», tādejādi lasītājiem radās iespaids, ka tiks veikti vairāki šādi mēģinājumi. (Autora 
piez.)
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uz Khumbu leduskritumu, Anatolijs Bukrejevs sastapās ar trim kalnu 
tūristēm. Viņas stādījās priekšā kā Sendijas Pitmenas draudzenes, ar 
kuram viņa kopā bija pavadījusi iepriekšējo nedēļas nogali. Negribīgi 
piedalīdamies pieklājības sarunā, kas nācās grūti, jo  viņš jau bija sa
koncentrējies gaidāmajam pārgājienam, Anatolijs atkal atcerējās 
Sendijas Pitmenas muļķīgo pļāpāšanu par «kartupeļiem franču 
gaumē» un pie sevis nodomāja: «Neesmu pārāk veikls tērzētājs.»

Nepacietīgi alkdams uzsākt maršrutu, Anatolijs Bukrejevs atvadī
jās un devās uz Khumbu leduskritumu. Viņš bija pārak aizkavējies. 
Pirmajā nometnē Mārtiņš Edamss ieraudzīja satraucošu ainu.

- Es sastapu Deilu Krūžu, viņš atradās teltī pirmajā nometnē. 
Mums nebija paredzēta apstāšanās pirmajā nometnē, tāpēc es vai
cāju: «Kas noticis? Vai jums kaut kas kaiš?» Deils atbildēja, ka viņam 
neklājoties labi, viņš jūtoties pavisam nelāgi un esot nolēmis atpūs
ties, varbūt pat pārnakšņot šeit un nākamajā dienā panākt pārējos. 
«D iezin vai tas būs prāta darbs,» es nodomāju. Tūlīt aiz manis nāca 
Tims un Šarlote, un es viņiem teicu: «Klau, uzmetiet aci Deilam. Kaut 
kas ar viņu nav kārtībā.» Tā nu viņi iegāja Deila teltī, parunājās ar 
viņu un arī nonāca pie slēdziena, ka viņš nav vesels. Kad nokļuvu 
otrajā nometnē, Skots un Nīls dzēra tēju. Pateicu, ka Deils iekļuvis 
ķezā. Viņi atbildēja, ka viņiem jau esot licies, ka ar Deilu kaut kas nav 
labi. Skots teica: «Skaidrs. Viņš izstājas no spēles.» Es ierosināju: 
«Varbūt pagaidīsim Timu un Šarloti un uzklausīsim viņu viedokli? 
Gluži vienkārši nedaudz nogaidīsim.» Ierādās Tims un Šarlote, un 
viņi domāja tāpat kā es. Skots kopā ar Nīlu devās paziņot Deilam, ka 
viņam jākāpj leja.

Skots Fišers nezināja, kura maršruta punkta pašlaik atrodas Ana
tolijs Bukrejevs, kuram nebija rācijas un tāpēc nebija arī iespējas sa
zināties ar Skotu. Skots Fišers aizkaitināts devās lejup. Vēl viena no
kāpšana! Pēdējo nedēļu laikā viņš bija tik daudz reižu ceļojis augšā 
un lejā, ka ar noieto maršrutu garumu būtu pieticis, lai viņš trīs rei
zes uzkāptu virsotnē.

No Khumbu leduskritumu nonācis Rietumu cirka plato, es redzēju 
nākam pretī Skotu un Deilu Kruzu [N. Beidlmens bija atgriezies otrajā 
nometnē]. Deils neizskatījās vesels, bet Skots šķita sasprindzis un tāds 
kā sarūgtināts. Redzēju, ka viņš ir uztraukts, un man šķita, ka viņam 
vajadzētu atrasties kopā ar klientiem, tāpēc piedāvāju novest Deilu 
lejā, bet Skots paziņoja, ka gribot to izdarīt pats.
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īsās tikšanas laikā Anatolijs Bukrejevs centās novērtēt Skota 
Fišera veselības stāvokli. Lai ari kāda iemesla dēļ Skots bija lietojis 
antibiotikas, tagad viņš izskatījās vesels un nebūt nešķita, ka viņam 
kaut kas sāpētu. Viņi devās katrs savā virzienā. Anatolijs Bukrejevs 
palūkojās augšup un ievēroja, ka debesis bija pilnīgi pārvērtušās. Tās 
kvēloja purpursārtās liesmās, un tā bija zīme, ka laiks varētu mainī
ties. Anatolijs baidī jās, ka varētu atkārtoties situācija, kādu Skots jau 
bija pieredzējis otrajā nometnē: varētu sākties tāda vētra, ka viņu 
augšējā bāzes nometne tiktu izpostīta. Tas savukārt nozīmētu, ka 
viņiem nāktos atgriezties bāzes nometnē un gaidīt, līdz šerpas atjau
nos otro nometni. Tā būtu vēl viena aizķeršanās.

Pussešos vakarā Anatolijs Bukrejevs sasniedza otro nometni. 
Pārējie jau ēda vakariņas. Skots Fišers bija nogādājis Deilu Krūžu 
drošībā - bāzes nometnē. Pīts Šēnings, kurš bija nolēmis atteikties no 
ieceres uzkāpt virsotnē, atceras, ka Skots Fišers «lēkāja kā briedis. 
Viņš dzēra alu un piedāvāja to arī Deilam.» (Ml Ārste Ingrida Hanta 
nemanīja neko, kas varētu radit bažas par Skota Fišera veselību. 
«Viņš bija Skots. Man nebija ne jausmas, ka viņš varētu būt 
slims.» IopI

4~  4"  4"

Anatolijam Bukrejevam par pārsteigumu un prieku, 7. maijā vēja 
nebija. Kaut arī nakti gaisa temperatūra sasniedza -15° C, no rīta 
kļuva daudz siltāks. Kamēr alpīnisti izbaudīja tīkamo siltumu, Skots 
Fišers kārtējo reizi devās pāri Khumbu leduskritumam. Lai cik labi 
viņš bija juties vai izskatījies iepriekšējā dienā bāzes nometnē, tagad, 
pēc aculiecinieka vārdiem, viņš bija zaudējis spēkus.

Khumbu leduskrituma augšpusē Skots sastapās ar Himalayan 
Guides ekspedīcijas vadītāju Henriju Todu. Henrijs bija desmit gadus 
vecāks par Skotu un, pēc paša atzinuma, daudz «lēnāks kāpējs», 
tāpēc viņš jutās pārsteigts - viņi abi kāpa vienādā tempā. Henrijs 
Tods teica: - Parasti viņš šādu maršruta posmu pārvarēja zibens 
ātrumā.

Henrijs Tods teica Skotam Fišeram: - Pie velna, ko tad tu te 
apakšā dari? Tavi cilvēki iet uz trešo nometni. Vai tad tu nedomā iet 
viņiem līdzi?

Flenrijs Tods stāstīja, ka Skots neesot uzreiz atbildējis, bet gan 
sācis klepot, «pamatīgi klepot».
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-  Viņš teica, ka esot vajadzējis nogādāt leja Deilu [Krūžu]. Es ie
minējos: «Skot, Deils jau bija slims. Vai tad tu nevarēji viņu nosūtīt 
lejā kopā ar kādu citu?» Un viņš man atbildēja: «Tas virs bija sa
triekts, un es nespēju viņu sūtīt projām kāda cita pavadībā... Es ne
gribēju Anatoliju vai Nilu, vai kādu no šerpām [sūtīt kopā ar Deilu], 
Viņš ir mans draugs.»

Henrijs Tods atcerējās: - Viņš [S. Fišers] dedzināja sveci no abiem 
galiem. Es redzēju, ka viņš jūtas nevesels.

Šis fakts uztrauca Henriju Todu, bet vēl vairāk viņu uztrauca 
Skota atvadu vārdi: - Esmu nobažījies par šiem cilvēkiem. Esmu no
bažījies par šo situāciju.

Tovakar kopējā leiti Skots paziņoja, ka Deils, paldies Dievam, esot 
nogādāts drošībā. Skots teica, ka Deilam ekspedīcija esot jau beigu
sies. Ši problēma bija atrisināta, tomēr Skots uztraucās par musu skā
bekļa balonu krājumiem, kā ari par dažiem klientiem, un mēs kādu 
bridi apspriedām šos jautājumus. Es vaicāju, vai tad, ja  nolemšu 
doties uz virsotni, izmantodams skābekļa balonu, man būs tāda ie
spēja. Skots atbildēja, ka pēc viņa domām es esot lieliskā formā un 
droši vien man skābeklis nemaz nebūšot vajadzīgs. Es nevēlējos atliki 
jautājuma noskaidrošanu līdz dienai, kad dosimies uz virsotni un es 
spēšu pilnigi novērtēt savu veselības stāvokli. Paskaidroju, ka neesmu 
simtprocentīgi drošs, vai spēšu uzkāpt virsotnē bez skābekļa balona 
izmantošanas, un pieprastu, lai manā ricibā tiktu nodots tāds pats 
papildu skābekļa apjoms, kads bija paredzēts klientiem.

Attiecībā uz Sendiju Skots tagad b(ja optimistiskāk noskaņots nekā 
ekspedīcijas sākumā. Viņš uzskatīja, ka Sendija varēs uzkāpt līdz vir
sotnei. Es viņam piekritu, taču mani joprojām māca bažas par to, kā 
viņa b{ja pavadījusi nedēļas nogali Feričē. Viņai būtu vajadzējis atpūs
ties. Mēs abi raizējāmies par Šarloti un Timu, tomēr Skots mierināja 
sevi ar domu, ka Šarlote pirms tam bija sekmīgi tikusi lidz divu astoņ- 
tūkstošnieku virsotnēm, bet Tims bija sportiskas miesasbūves cilvēks 
ar trenētu organismu.

Ari Skots, tāpat kā es, nebija pārliecināts, vai viņš dosies uz vir
sotni bez skābekļa balona. Viņš teica, ka reiz jau esot ticis lidz virsot
nei bez papildu skābekļa, un viss būšot atkarīgs no pašsajūtas virsot
nes iekarošanas dienā. Skots nebija drošs, vai Nils izmantos papildu 
skābekli. Viņš domāja, ka droši vien Nilam vajadzētu to darit, taču tas 
bija jāizlemj pašam Nilam.
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Nākamajā rila pūta spēcīgs vējš un ekspedīcija nedaudz aizkavē
jās otrajā nometnē, tomēr drīz vien devās ceļā uz trešo nometni. 
Laiks bija skaidrs, un maršruta taka no otrās līdz trešajai nometnei 
bija skaidri pārskatāma, tāpēc Anatolijs Bukrejevs un Skots Fišers 
nolēma atstāt nometni pēc klientu aiziešanas. Nīls Beidlmens gāja 
grupas priekšgalā. Pieāķedamies pie nostiprinātajām virvēm, Anato
lijs Bukrejevs un Skots Fišers turpināja iepriekšējā vakarā uzsākto 
sarunu. Viņi vēlreiz apsprieda klientu izredzes un skābekļa balonu 
jautājumu. Skots bija pateicīgs Anatolijam par to, ka tam bija izde
vies pierunāt Lēni izmantot skābekļa balonu. Skots bija velti pūlējies, 
bet Anatolijam negaidīti bija palaimējies. Viņi atzina, ka pat ar skā
bekļa balonu Lēnes izredzes bija neskaidras. Viņa bija lieliskā spor
tiskā formā, taču liela augstumā tas bieži vien ne nieka nepalīdz. Jeb
kurā bridi viņa varēja sabrukt. To pašu varēja teikt ari par Klevu 
Šēningu. Viņa kāpšanas stils bija agresīvs, varbūt pat pārāk agresīvs. 
Anatolijs Bukrejevs ne reizi vien paskaidroja klientiem, ka viņiem 
vajadzētu izraudzīties sev piemērotu kāpšanas tempu. «Nav svarīgi, 
kurš uzkāps pirmais, ir svarīgi, kurš vispār uzkāps.» Tomēr Anatolijs 
Bukrejevs zināja, ka šo patiesību grūti saprast sportistam, kurš tiecas 
uzvarēt, kļūt par līderi un kuram ši tieksme uzvarēt ir iedzimta. Ana
tolijs šaubījās, vai Klēvs Šēnings būs pareizi izpratis viņa iemīļoto 
brīdinājumu: «Sargā sevi!»

Mārtiņš Edamss atceras, ka Anatolijs šos vārdus esot teicis ari 
tad, kad abi vēl pirms ekspedīcijas kāpuši Makalu: - Tolijs mēdza at
kārtot: «Mārtiņ, sargā sevi, sargā sevi,» jo  es allaž centos turēties 
viņam lidzās. Es tikai nesen sapratu, ko viņš ar to gribēja teikt. Toreiz 
man likās, ka viņš mani brīdina uzmanīties no ledāja plaisām, nefor
sēt kāpiena tempu. Patiesībā viņš gribēja teikt, lai es sargāju savus 
enerģijas krājumus.

Mēs vēlu atstājām nometni, tomēr kāpiena laikā pagājām garām 
gandrīz visiem Roba Hola klientiem. Skots paziņoja, ka Roba klienti ne 
tuvu neesot tik spēcīgi kā mūsējie. Pārsvarā mūsu klienti bija gados 
jaunāki un visos aspektos pārāki par Roba komandu. Es biju ar viņu 
vienisprātis, taču Skots to uzskatīja par pozitīvu faktoru, turpretī es 
šajā apstāklī saskatīju potenciālas sarežģījumu iespējas.

Skots Fišers bija paziņojis savai komandai, ka viņi ar Robu FIolu 
esot izlēmuši virsotnes iekarošanas dienā apvienot spēkus, un Ana
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tolijs Bukrejevs bija izteicis iebildumus. Viņš teica Skotam, ka Roba 
Hola klientu dēļ viņiem nākšoties virzīties uz priekšu lēnāk. Tagad 
viņu acu priekšā bija nepārprotami Anatolija taisnības pierādījumi - 
Roba Hola komandas tūļība šajā maršruta posmā, kas ne tuvai nebija 
tik sarežģīts un bīstams kā ceļš uz virsotni augšpus ceturtās nomet
nes.

Daudziem Mountain Madness ekspedīcijas dalībniekiem, tāpat kā 
Anatolijam, nepatika šī ideja. Viens no viņiem teica: -  Vispārējais no
skaņojums bija apmēram šāds: «Kāpēc mums vajadzētu sapīties ar 
šiem zeļļiem? Viņi ir vājāki par mums, kāds gan mums varētu būt 
labums no šādas kopdarbības?» Man šķiet, ka Skots Fišers gribēja iz 
pētīt, kā Robs Hols vada šādas ekspedīcijas... viņš ieradās Nepālā un 
nolēma: «Es v isu darīšu tieši tāpat kā to dara Robs Hols.» Man vismaz 
bija radies tāds iespaids.

Anatolijs Bukrejevs gāja priekšgalā, jo  Skots atkāpās malā. Tuvo
damies trešajai nometnei, viņš apsteidza vēl vairākus alpīnistus. Pēc 
kāda brīža Anatolijs ieraudzīja dažus cilvēkus, kas no augšas virzījās 
lejup pa nostiprināto virvi. Viņiem tuvojoties, Anatolijs Bukrejevs ap
stājās, atsprādzējās no virves un palaida garām pretimnācējus. To 
vidū viņš pazina senu draugu - Edu Viesturu, kurš piedalījās 
IMAX/I\VERKS filmēšanas ekspedīcijā. Eds bija aizelsies, taču mierīgs 
kā vienmēr. Anatolijs atspiedās pret slēpju nūju, ko izmantoja līd z
svara noturēšanai uz sniega un ledus, un viņi ar Edu Viesturu ap
spriedās par laika apstākļiem tur augšā - trešās nometnes līmeni.

Eds paziņoja, ka viņi dodoties lejup. Viņš teica, ka viņiem nepatīkot 
pārāk mainīgie laika apstākļi, tāpēc viņi uz dažām dienām nokāpšot 
lejā un pagaidīšot, lidz laiks kļūs stabilāks.

Eds Viesturs atsauca atmiņā šo satikšanos un cēloņus, kuru dēļ 
IMAX/1WERKS komanda bija nolēmusi kāpt lejā: - Lai varētu filmēt, 
mums bija vajadzīga virsotne bez cilvēkiem. Savas drošības labad 
mēs nevēlējāmies atrasties virsotnē kopā ar četrdesmit citiem kāpē
jiem... tā nu mēs nolēmām doties uz virsotni dienu pirms viņiem.

Skota Fišera un Roba Hola komanda 7. maijā nakšņoja otrajā no
metnē, bet IMAX/MERKS grupa - trešajā nometnē. Viņi bija iecerē
juši 9. maijā doties uz virsotni. Eds Viesturs stāstīja, ka 9. maija rītā 
viņi esot pārdomājuši: - Trešajā nometnē mēs pārlaidām ļoti, ļoti 
vējainu nakti. Kad piecēlāmies, vējš pūta kā pūtis... Mēs ar Deividu
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[Brīšīrsu] zinājām, ka šis nav tas «logs», ko mēs bijām cerējuši sagai
dīt... Tad mēs nospriedām: «Velns lai parauj! Mēs dosimies lejā, 
mums laika pietiek, lai šie zeļļi [kuri nāca aiz mums] kāpj veseli, bet 
mēs atgriezīsimies, kad laika apstākļi būs nostabilizējušies un uzla
bojušies.»

Eds Viesturs atceras, ka viņš un daži viņa biedri jutušies neveikli, 
satikdami Anatoliju Bukrejevu: - Mēs paspiedām cits citam roku, ap
sveicinājāmies, novēlējām veiksmi. Viss norisinājās ļoti sirsnīgā gai
sotnē... Kāpdami lejup, mēs jutāmies kā nelgas. Visi kāpa uz augšu, 
un mēs domājām: «Ak Kungs, vai tiešām mūsu lēmums ir pareizs?» 
Tomēr mēs apņēmīgi paziņojām: «Mēs tā esam nolēmuši.» Vesels 
bars, laimē smaidot, dodas uz virsotnes pusi, bet mēs kāpjam lejā, jo  
esam nolēmuši, ka mums nav pienācis īstais laiks doties uz Everesta 
virsotni.

Tajā brīdī laiks bija rāms. Eds Viesturs un Anatolijs Bukrejevs 
bridi parunājās, tad Eds novēlēja Anatolijam veiksmi un devās lejup. 
Lūkodamies pakaļ Edam un citiem IMAX/IWERKS ekspedīcijas dalīb
niekiem, Anatolijs iztēlē vēroja Roba Flola un Skota Fišera komandu 
virzīšanos uz virsotni, kam bija jānotiek pēc divām dienām.



Uz nāves zonu

Skats uz Ženevas atradzi no trešās nometnes. Ilgvara Paula foto
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G luži tāpat kā Edam Viesturam, ari man nepatika pašreizējie 
laika apstākli. Vairāk nekā divdesmit kalnos aizvadītajos gados 

man ir izveidojusies intuīcija, un ši intuīcija brīdināja, ka nebūs labi. 
Jau vairākas dienas Everesta augstākajās zonās laiks nemitīgi 
mainījās un pūta spēcīgs vējš. Man ļoti gribējās dalīties ar kādu savās 
bažās, tomēr aizvien skaidrāk sapratu, ka Skots neizturējās pret 
maniem padomiem tā, kā viņš uzklausīja Roba Hola teikto. Atcerējos 
savu ierosinājumu pirms došanās uz virsotni novest mūsu klientus 
atpūsties mežu zonā un to, ka Skots nevēlējās pieņemt šo ieteikumu. 
Mans viedoklis Skota acis nebija tik nozīmīgs kā man būtu gribējies, 
tāpēc neiebildu pret viņa lēmumu doties uz virsotni tieši tagad un 
atstāju savu intuiciju un domas pie sevis.

Trešajā nometnē klienti izvietojās trijās teltis, ko šerpas un Ana
tolijs Bukrejevs bija uzcēluši uz Lodzes nogāzes ledū iecirstajiem 
plauktiem. Pirmajā teltī apmetās Šarlote Foksa, Tims Medsens un 
Klēvs Šēnings, otrajā - Skots Fišers, Nils Beidlmens un Sendija Pit- 
mena un trešajā - Anatolijs Bukrejevs, Lēne Gammelgora un Mārtiņš 
Edamss. Anatolijs Bukrejevs atceras, ka visi alpīnisti esot jutušies 
labi, «jokojušies un smējušies».

Sendija Pitmena velējās nosūtīt ziņojumus Internetā no trešās un 
ceturtās nometnes, kā arī no Everesta virsotnes (ja viņa līdz tai no
kļūtu). Viņa bija likusi vienam no mūsu septiņiem augstkalnu kāpē
jiem  šerpām uznest kalnā satelīttelefonu, ko bija izmantojusi bāzes 
nometnē. Kopā ar Skotu Fišeru un Nīlu Beidlmenu ieturējusi vakari
ņas - makaronus ar sieru -, viņa piezvanīja uz NBC. Sendiju mocīja 
nerimstošs «Khumbu klepus», un viņa ar pūlēm spēja parunāt, tāpēc 
ziņojums bija tik īss.

Visiem, kas vēlējās to zināt, tika paziņots, ka viņa esot kausējusi 
sniegu un ēdusi sarkano lakricu, un IMAX/IWERKS ekspedīcija esot 
devusies lejā no kalna, tā arī nesasniegusi virsotni. Iespējams, ka viņa 
un viņas telts biedri izjuta noteiktas bažas sakarā ar faktu, ka divi no 
visā pasaulē slavenākajiem Everesta veterāniem - Deivids Briširss un 
Eds Viesturs - uzskatīja par gudrāku doties lejā un nogaidīt labāku 
laiku, taču Sendija Pitmena par šīm bažām nebilda ne pušplēsta 
vārda.

146



Devītā maija rītā mūs pamodināja šerpu balsis. Viņi nesa skābekļa 
balonus no otrās uz ceturto nometni, no kurienes mēs dosimies uz vir
sotni. Mēs gatavojām brokastis uz augstkalnu plītiņām. Pie mūsu tel
tīm pienaca daži šerpas un satraukti stāstīja, ka viens no laivanas 
ekspedīcijas dalībniekiem no rīta esot izgājis no telts nokārtot dabis
kās vajadzības, neesot piestiprinājis pie zābakiem dzelkšņus, paslīdē
jis un iekritis ledāja plaisā. Mūsu šerpas stāstļja, ka došoties palīgā 
Taivanas ekspedīcijas šerpām nogādāt nelaimīgo alpīnistu bāzes no
metnē.

Šerpas devās paligā Taivanas ekspedicijai. Skots Fišers un gidi 
steidzināja klientus ātrāk pabeigt brokastis. Viņš vēlējās, lai klienti 
drizāk sasniegtu ceturto nometni, kur varēs atpūsties un sagatavo
ties nākamās dienas gājienam uz virsotni. Ceturtajā nometnē valdīja 
svelošs aukstums, tāpēc vairums klientu jau bija uzvilkuši dūnu 
jakas un garās bikses. Katram klientam mugursomā atradās piepil
dīts Poisk skābekļa balons, pār plecu - caurule un uz sejas skābekļa 
maska. Tūlīt pēc iziešanas no trešās nometnes viņiem vajadzēja sākt 
lietot papildu skābekli.

Henrijs Tods paskaidroja, ka trešā nometne esot tas maršruta 
punkts, kur vairums alpīnistu, kuri izlēmuši ceļā uz virsotni izman
tot skābekļa balonu, sāk to darīt. Viņš teica: -  Ceļš no trešās uz 
ceturto nometni ir grūts. Jums jātiek pāri Dzeltenajai joslai. ŠI ir 
pirmā vieta maršrutā, kur nākas pūlēties vaiga sviedros... Ja negribi 
nodzīt sevi kā vecu kleperi, nakas ķerties pie cilindra.

Anatolijs Bukrejevs atstāja trešo nometni, kad gandriz visi 
pārējie jau bija devušies ceļā. Viņam pa priekšu gaja Mountain 
Madness alpīnisti un to divu ekspedīciju dalībnieki, kuri ari bija 
nakšņojuši trešajā nometnē, proti, Roba Hola Adventure Consultants 
ekspedīcijas un Amerikas komerciālās Pumori un Lodzes ekspedīci
jas dalībnieki. Otro ekspedīciju vadīja amerikāņi Denjels Mazurs un 
Džonatans Prets. Tādējādi pirms Anatolija Bukrejeva pa nostiprinā
tājām virvēm kāpa vairāk nekā piecdesmit cilvēku, un viņam nācās 
nemitīgi manevrēt garām kādam no šiem alpīnistiem, tāpēc uzkāp
šana neveicās ātri. 7500 metru augstumā viņš satika Skotu Fišeru, 
kurš, tāpat kā Anatolijs, kāpa «bez skābekļa».

Teicu Skotam, ka man vajadzētu tikt visa šā bara priekšgalā un 
pirmajam ierasties Dienvidu sedlienē -  ceturtās nometnes vietā -, lai
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pārbaudītu, vai viss ir sagatavots klientu uzņemšanai. Skots b{ja ar 
mieru. Viņš teica, ka palikšot aizmugurē, lai palīdzētu atpalikušajiem 
klientiem. Mēs nesapratām, kur varētu atrasties Nils. Skots teica, ka 
Nils neejot viņam pa priekšu. Es biju pagājis garām daudziem kāpē
jiem, taču viņu sejas aizsedza skābekļa maskas, tāpēc nezināju, vai 
kāds no viņiem bija Nils. Acīmredzot viņš kāpa lēni, cenzdamies pie
mēroties augstuma apstākļiem.

Anatolijs Bukrejevs turpināja virzities uz grupas priekšgalu. Viņš 
apsteidz gandriz visus Roba Hola ekspedīcijas alpīnistus, kā ari D. 
Mazura un Dž. Preta komandas dalībniekus. Dzeltenās joslas augš
pusē viņš pagāja garām pēdējam Mountain Madness klientam Klēvam 
Šēningam, kurš kāpa ļoti ātri.

Viņš gāja gandrīz tikpat ātri kā es, un man nācās krietni papūlē
ties, lai tiktu viņam priekšā. Tas mani nedaudz uztrauca, jo  es zināju, 
ka nākamajā dienā man vajadzēs spēt virzīties uz priekšu vismaz 
tādā tempā, kas nebūs lēnāks par mūsu visātrākā klienta tempu. Skā
bekļa balona jautājums joprojām palika atklāts. Nospriedu, ka galīgo 
lēmumu pieņemšu tad, kad dosimies uz virsotni.

Ap pulksten diviem pēcpusdienā Anatolijs Bukrejevs nokļuva 
līdz Dienvidu sedlienei, un viņam šķita, ka nonācis ledainā dēmonu 
valstibā. Vējš drāzās pāri Dienvidu sedlienei ātrumā, kas pārsniedza 
60 jūdzes stundā, plosīdamies pa neaizsargāto trapecveida plato. 
Gaisa temperatūra bija krietni zem nulles, visapkārt mētājās simtiem 
izmantotu skābekļa balonu, ko šeit bija pametušas iepriekšējās 
ekspedīcijas. Mountain Madness šerpas bija uzcēluši vienu telti un 
pašlaik pūlējās uzcelt nākamo. Cimdotajās rokās satvēruši telts ma
las, viņi centās piespiest plandošos un raustošos konstrukciju pie ze 
mes, lai to nostiprinātu uz kalna. Šī aina nebūt nepriecēja Anatolija 
sirdi.

Manuprāt, visnejaukākā parādība, ar ko nākas sastapties kāpienā 
uz Everesta virsotni, ir brāzmains vējš, kas cenšas jūs nopūst no 
kalna. Lielā augstumā šāds vējš ir mans ļaunākais ienaidnieks. Ja 
man vajadzētu izvēlēties starp mākoņainu bezvēja dienu un dienu, 
kad vējš brāžas tik negantā ātrumā, kā tas bija šajā pēcpusdienā 
Dienvidu sedlienē, es izvēlētos pirmo variantu.
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Baidīdamies, ka šerpas varētu palaist vaļa telti un tā aizlidotu pa 
gaisu, Anatolijs Bukrejevs nometa mugursomu, sagrāba brīvu, plan
došos telts stūri un centās piespiest to pie zemes. Viņš bija pieredzē
jis vairākus gadījumus, kad ekspedīcijas palika bez augstkalnu no
metnes un bija spiestas atgriezties zemāk novietotajā nometnē, un 
nevēlējās, lai tas pats notiktu ar šo ekspedīciju. Anatolijs Bukrejevs 
turēja telti, šerpas ar visu ķermeņa svaru uzgula telts mietiem, cenz
damies iespiest tos zemē. Tūlīt aiz Anatolija ieradās Klēvs Šēnings. 
Viņš piedāvāja palīdzēt. Anatolijs lika Klēvam ielīst teltī un piespiest 
to pie zemes. Anatolijs kopā ar šerpām beidzot nostiprināja telti.

Man šķita, ka labāk butu, ja  Klēvs tagad atpūstos un sagatavotos 
izšķirošajam kāpienam. Manuprāt, skābekļa izraisītais efekts ierosi
nāja aplamo domu, ka viņa enerģijas krājumi ir bezgalīgi.

Iesākumā bija paredzēts uzcelt trīs klientiem un gidiem domātas 
teltis. Vējš ir nedomaja rimties, gluži pretēji - tas pieņēmās spēkā, un 
Anatolijs Bukrejevs domāja, ka būs prātīgāk apmierināties ar divām 
teltīm. Viņš sprieda šādi: ja visi ekspedīcijas dalībnieki izvietosies 
divās teltīs, aukstajā naktī viņi saglabās vairāk ķermeņa siltuma. Ja 
notiktu ļaunākais - viņi zaudētu vienu telti, tad viņu rīcībā būtu vēl 
rezerves telts. Vējš ārdījās tā, ka šķita - teju teju tas nogāzīs Anato
liju no kājām. Viņš nostājās ar muguru pret vēju, paliecās uz priekšu 
un apspriedās vispirms ar vienu šerpu, pēc tam ar otru. Šīs apsprie
des laikā viņam nācās turēt seju dažu centimetru attālumā no sarunu 
biedra auss un brēkt visā galvā, lai tiktu sadzirdēts. Šajā elles troksnī 
viņi nonāca pie kopēja lēmuma, un trešā telts palika maisā.

Pulēdamies vaiga sviedros, lai nostiprinātu teltis un nodrošinātu 
tās pret vēja rāvieniem, Anatolijs Bukrejevs redzēja pienākam Lēni 
Gammelgoru un Mārtiņu Edamsu. Abi izskatijās noguruši, taču 
viņiem nebija nekādu sūdzību. Anatolijs izmitināja viņus teltī, kurā 
jau atradās Klēvs Šēnings. Tad ieradās Nils Beidlmens un apmetās 
otrajā telti. Anatolijs Bukrejevs teica: - Man šķita, ka Nīls izjūt aug
stuma ietekmi. Tas lika domāt, ka viņa lēmums kāpiena laikā izman
tot papildu skābekli bijis pilnīgi pareizs.

Visu pēcpusdienu vējš turpināja pieņemties spēkā, un Anatolija 
bažas pieauga tieši proporcionāli vēja ātrumam. Šajā vienādojumā 
laika apstākļi bija tas mainīgais lielums, kas apdraudēja iznā
kumu - virsotnes iekarošanu. Daži Mountain Madness vienādojuma
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reizinātāji vēl nemaz nebija ieradušies un tādējādi nebija iekļaujami 
aprēķinos. Anatolijs Bukrejevs atceras, ka vēl piecos pēc pusdienas 
Skots Fišers un Sendija Pitmena nebija nokļuvuši līdz ceturtajai 
nometnei.

Nesaprazdams, kā mums vajadzētu rīkoties, nolēmu apspriesties 
ar Robu Holu, kurš uzraudzīja savas nometnes iekārtošanas darbus. 
Piegāju pie viņa. Vējš gaudoja bez mitas, un mums nācās kliegt, lai 
varētu saklausīt viens otru. Es vaicāju: -  Ko mēs iesāksim? Esmu pār
liecināts, ka šāds laiks ir pilnīgi nepiemērots gājienam uz virsotni.

Robs Hols atbildēja: -  Esmu pieredzējis, ka pēc šādas vētras iestā
jas rams laiks. Ja nakti vējš pierims, mēs rit varēsim doties uz virsotni. 
Ja līdz pusnaktij apstākļi nebūs mainījušies, tad mana grupa nogaidīs 
vēl divdesmit četras stundas. Ja nekas nebūs mainījies ari otrajā 
dienā, mēs kāpsim lejā.

Pašam neizprotamu iemeslu dēļ es nespēju pieņemt Roba optimis
tisko noskaņojumu, un man nepavisam nešķita, ka laiks varētu nosta
bilizēties. Intuīcija grauza mani kā tārps, un es biju pilnīgi pārlieci
nāts, ka nākamajā dienā mēs nedosimies uz virsotni.

Anatolijs Bukrejevs uztraucās par to, ka Skots joprojām  nebija ie
radies nometnē. Pēc sarunas Anatolijs atstāja ceturto nometni un 
devās trešās nometnes virzienā. Sāka snigt, un četrdesmit metrus aiz 
teltīm viņš cauri vēja dzītajam sniegam pamanīja nākam Skotu 
Fišeru un vēl dažus alpīnistus. Šajā grupā bija arī Sendija Hila Pit- 
mena.

Kliegdams cik jaudas, Skots vaicāja, uz kuru telti katram jādodas. 
Paskaidroju, ka esam uzstādījuši tikai divas no trim teltīm. Viņš iero
sināja uzcelt ari trešo. Izskaidroju lietas apstākļus un pamatoju savu 
lēmumu. Skots piekrita maniem argumentiem. Tad mēs sākām runāt 
par laika apstākļiem.

Teicu Skotam to pašu, ko biju teicis Robam: -  Man šķiet, ka ap
stākļi ir visai nelabvēlīgi, un es domāju, ka mums vajadzētu apsvērt 
iespēju doties atpakaļ.

Pēc tam pastāstīju Skotam, ka mēs ar Robu jau esam apsprieduši 
šo jautājumu un Robs ir nolēmis nogaidīt, vai vējš tomēr nepierims. 
No mūsu sarunas man bija skaidrs, ka Skots ir vienisprātis ar Robu. 
Ja vējš pierims, mēs dosimies uz virsotni.
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Ap pussešiem Anatolijs Bukrejevs iekārtojās telti, kurā jau bija 
apmetušies Lēne Gammelgora, Mārtiņš Edamss un Klēvs Šēnings. 
Skots Fišers kopā ar Nilu Beidlmenu, Sendiju Pitmenu, Šarloti Foksu 
un Timu Medsenu apmetās otrajā telti. Vējš pūta kā pūtis, un 
visi čokurā savilkušies čurnēja un gaidīja, ko nesis dažas nākamās 
stundas.

Bāzes nometnē pirms izšķirošā kāpiena tika nolemts, ka 9. maijā 
pusnakti Mountain Madness grupa no ceturtās nometnes dosies uz 
virsotni. Tomēr Mārtiņš Edamss liecina, ka Anatolija Bukrejeva telti 
valdījis noskaņojums, ka ši uzkāpšana nenotiks paredzētajā datumā. 
Viņš stāsta: -  Pūta tāds vējš, ka negribējās pat domāt par kāpšanu. 
Vispār mēs bijām gandriz vai pārliecināti, ka viss šis pasākums ir no
lemts neveiksmei.

Ari Lēni Gammelgoru māca bažas. Viņa stāsta: -  Tajā vakarā, kad 
mēs ieradāmies Dienvidu sedlienē, pūta vējš un bira krusa, vējš pūta 
bez apstājas... Mani mocija šaubas, un es zinu, ka mūsu telti daži ap
sprieda jautājumu «Kāpt vai nekāpt». Esmu pārliecināta, ka uzsākt 
kāpienu pēc spēcīgas vētras nav prāta darbs. Tā ir slikta zīme. [āo]

Ari kādā citā ceturtās nometnes telti valdija tāda pati gaisotne. 
Četrdesmit tris gadus vecais Mičiganas štata Blūmfildhilzas jurists 
Lū Kasiške - Roba Hola ekspedīcijas klients - atradās vienā telti ar 
trim citiem šis ekspedīcijas dalībniekiem: Endiju Herisu, Beku 
Vetersu un Dagu Hansenu. Visi, izņemot Roba Hola ekspedīcijas gidu 
Endiju Herisu, bija pārliecināti, ka ideja nākamajā dienā doties uz vir
sotni ir galīgi aplama.

Lū Kasiške atcerējās: - Augstkalnu nometnē auroja vētra, un mēs 
savā telti strīdējāmies... Tris no četriem cilvēkiem bija pārliecināti, 
ka mums vajadzētu nogaidit. Mēs raizējāmies ari tādēļ, ka līdz šim 
vēl nebijām piedzīvojuši nevienu dienu, kad apstākļi visu laiku, visas 
divdesmit četras stundas būtu bijuši kāpšanai labvēligi, un mēs... 
domājām, ka būtu gudrāk vienu dienu nogaidit... tas ir, ja šāda pati 
vētra plosītos vēl pēc 24 stundām, mums būtu grūti tikt lejā.

Divas teltis. Divas ekspedīcijas. Astoņi alpīnisti. Sešas balsis par 

to, ka ši ir aplama iecere.
Anatolijs Bukrejevs zināja, ka no viņa nekas nav atkarīgs. Lemša

nas tiesības piederēja Skotam Fišeram. Ja Skots izlems doties uz vir
sotni, Anatolijam vajadzēs būt labā formā. Vēlēdamies sasildīties un 
dot iespēju sasildīties arī pārējiem telts iemītniekiem, Anatolijs un 
Mārtiņš Edamss sāka meklēt katliņu, lai uz augstkalnu plitiņas, kas
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atradās telti, izkausētu sniegu. Mārtiņš I-damss atcerējās, ka viņi ne
esot atraduši nevienu piemērotu trauku. Viņš teica: -  Ta bija vēl viena 
neizdošanās, tomēr es jau biju samierinājies ar faktu, ka šajā ekspe
dīcija viss no vienas vietas iet greizi, un biju nolēmis rīkoties tā, kā 
uzskatīju par pareizu, un nelikties ne zinis par kļūmēm.

Par laimi šerpas bija nolēmuši apciemot Anatolija Bukrejeva telts 
iemītniekus. Cauri vēja kaucieniem un brāzmām viņi atnesa karstu 
tēju, taču Mārtiņš Edamss neatceras, ka viņi būtu ko ēduši. - Lēnei 
līdzi bija labi pārtikas produkti, taču mums nebija katla, kur pagata
vot ēdienu.

Iedzēris karstu tēju, nospriedu, ka vislabākais gaidīšanas veids bus 
gulēšana, un ielīdu guļammaisā. Gandrīz tūlīt iegrimu miegā.

Anatolijs Bukrejevs aizmiga. Ari Lēne Gammelgora un Mārtiņš 
Edamss gribēja gulēt, taču viņiem radās nelieli sarežģījumi: Klēvs 
Šēnings piedraudēja, ka pametišot telti un došoties gulēt ārā snieg
putenī.

Mārtiņš Edamss stāstīja: - Kad mēs centāmies aizmigt, Klēvs, 
kurš, man šķiet, bija saslimis ar augstuma slimību vieglā formā, sāka 
kliegt, lai mēs saspiežoties ciešāk. Tā bija dīvaina prasība, jo  mēs ar 
Toliju un Lēni jau tā bijām saspiedušies kopā vienā telts malā, bet 
Klevs kopā ar mūsu mugursomām atradās otrā pusē.

Lēne Gammelgora un Mārtiņš Edamss neizpratnē saskatījās un 
sasmaidījās, taču neko neatbildēja. Mārtiņš Edamss teica: - Klēvs ir 
jauks puisis. Mēs nejutāmies aizvainoti. Tā nebija viņa attieksmes iz 
pausme, tā bija augstuma iespaida izpausme.

Klēvs Šēnings aizvadīja satraukuma un nervozitātes pilnu 
vakaru, taču Anatolijs Bukrejevs gulēja kā nosists. Neilgi pirms des
mitiem vakarā viņu uzmodināja dīvains fakts - ārā vairs negaudoja 
vējš.

Telts audums vairs neraustījās. Vējš bija norimis pilnīgi un galīgi. 
Es dzirdēju vienīgi šerpas aizdedzinām augstkalnu plītiņas, viņu 
sarunu fragmentus un virtuves piederumu šķindoņu. Sapratu, ka 
mani sagaida kāpiens uz virsotni, un man nebija ne mazākās vēlmes 
to darīt. Nezināma iemesla dēļ mana iekšējā balss klusēja, un es neiz
jutu parasto pirmsstarta pacēlumu, kad ikviens muskulis ir gatavs pēc 
pirmās komandas doties ceļā.
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Nils Beidlmens atcerējās, ka ari Skota I-'išera telts iemītnieki ap 
desmitiem vakarā sākuši mosties. Viņš stāsta: - Tieši pulksten des
mitos es dzirdēju, ka šerpas sāk rosīties, un pēc kādam piecpadsmit 
minūtēm viņi mums atnesa katlu ar karstu tēju. Nākamo stundu un 
piecpadsmit minūtes mēs gatavojāmies kāpienam, un apmēram pus
divpadsmitos izlīdām no teltim. [āo]

Klienti un gidi iznāca āra un pavērās uz augšu. Debesjums virs 
viņu galvām bija kā pārklāts ar melnu glazūru un nosēts ar zvaigžņu 
dimantiem. Vēja auri bija pārvērtušies par liegas brīzes čukstiem. 
Anatolijs Bukrejevs teica: - Mums šķita, ka Everests aicinoši māj ar 
roku un klusi čukst: «Nāciet, nāciet!»

Spīdēja spožs mēness, un tā gaisma Anatolijs Bukrejevs un Nils 
Beidlmens pārliecinājās, vai klienti ir pienācigi nostiprinājuši 
dzelkšņus, kā ari pārbaudīja katra kāpēja fizisko stāvokli un inven
tāra sakārtotību. Anatolijs Bukrejevs stasta, ka Skots Fišers pa to 
laiku izdalijis skābekļa balonus. Mārtiņš Edamss atceras, ka Anatolijs 
Bukrejevs iedevis viņam divus balonus un piekodinājis pārbaudit 
spiediena raditājus. Šāda piesardzība bija vajadzīga, lai nedotos ceļā 
ar pustukšu balonu.

Ceturtajā nometnē Mountain Madness ekspedīcijas dalībnieku 
rīcībā bija sešdesmit divi skābekļa baloni - deviņi Zvezda ražotie 
baloni un piecdesmit tris vieglākie Poisk markas baloni. Ceļam uz vir
sotni viņiem bija atlicis piecdesmit viens procents no Henrija Toda 
nopirktā skābekļa. Gandrīz viss pārējais skābeklis jau bija izlietots 
(lielāko daļu izmantoja Pīts Šēnings un Ngavangs Topče). Neliela daļa 
balonu bija atstāta bāzes nometnē neparedzētam gadījumam.

Mountain Madness ekspedīcijas dalībnieku rīcībā bija minimāls 
skābekļa daudzums. Deviņi smagie Zvezda baloni bija paredzēti iz 
mantošanai gulēšanas laikā nakti pirms došanās uz virsotni. Piecdes
mit trīs Poisk baloni bija rezervēti 10. maijā paredzētajam kāpienam.

Kopā ar ekspedīcijas dalībniekiem uz virsotni devās seši šerpas. 
Pieci no viņiem bija paredzējuši lietot skābekļa balonus, bet sirdars 
Lopsangs Džangbu bija no tā atteicies. Lopsangs Džangbu nesa sev 
līdzi vienu skābekļa balonu neparedzētiem gadījumiem, pārējie pieci 
šerpas nesa pa diviem baloniem pašu vajadzībām un vēl pa diviem 
klientiem un gidiem domātiem baloniem. Tātad kopumā šerpas 
ceturtajā nometnē paņēma divdesmit vienu skābekļa balonu.

Visi kāpēji kopā nesa sev līdzi trīsdesmit astoņus Poisk balonus, 
un pāri palika piecpadsmit pilni Poisk baloni, kā ari tas skābeklis, kas
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bija atlicis Zvezda balonos. Tā bija ļoti maza rezerve, un ar to nepie
tiktu, ja viņiem ceļā gadītos kāda klizma un viņi nolemtu vēlreiz 
doties uz virsotni 11. maijā. Viņi varēja uzkāpt Everestā vai nu 
10. maijā, vai arī nekad. Šarlote Foksa un Tims Medsens par to nebrī
nījās. Viņi jau bija brīdināti, ka notiks tikai viens gājiens uz virsotni.

4*  4"  4-

Skots Fišers vajadzīgo skābekļa balonu skaitu aprēķināja, vado
ties no piegādātāja Henrija Toda teiktā. Henrijs Tods rēķināja, ka ar 
viena balona saturu vajadzētu pietikt sešām stundām, ja tiktu patē
rēti divi līdz divarpus litri skābekļa minūtē. «A r diviem baloniem tev 
pietiks divpadsmit stundām, un šo divpadsmit stundu laikā tu tiksi 
līdz virsotnei [no ceturtās nometnes] un atpakaļ līdz Dienvidu 
priekšvirsotnei*, kur varēsi paņemt trešo balonu.» Uz papīra šis 
plāns izskatījās nevainojami.

Ja Mountain Madness ekspedīcijas dalībnieki dotos ceļā pusnaktī, 
laika apstākļi būtu gājienam piemēroti un ceļā nenotiktu nekas nepa
redzēts, pēc desmit līdz vienpadsmit stundām viņi nonāktu Everesta 
virsotnē. Ja viņi ievērotu Henrija Toda ieteikto skābekļa patēriņa 
normu, pēc virsotnes sasniegšanas viņu rīcībā vēl būtu skābekļa dau
dzums, ar ko pietiktu vienas līdz divu stundu ilgai lietošanai. No Eve
resta virsotnes līdz Dienvidu priekšvirsotnei, - ja laiks būtu labvēlīgs 
un nenotiktu nekas neparedzēts -, alpīnisti ietu trisceturtdaļstundas 
vai stundu. Bija ieplānots, ka Dienvidu priekšvirsotnē viņi saņems 
trešo skābekļa balonu, ko tur būs aiznesuši šerpas. Ja vēl sešas stun
das nenotiktu nekas neparedzēts, tad ar šo balonu viņi tiktu līdz 
ceturtajai nometnei.

4' 4' 4'

Alpīnisti ievietoja mugursomās abus skābekļa balonus. Skots 
Fišers vaicāja: - Varbūt kāds no jums jau ir gatavs doties ceļā? Lop- 
sangs tūlīt dosies projām, un tie, kuri jau ir gatavi ceļam, varētu iet 
kopā ar viņu.

Sendija Pitmena paspēra soli uz priekšu. Lopsangs Džangbu pie
gāja tuvāk, apsēja viņai ap vidu īsu drošināšanas virvi un ar karabini

* Par priekšvirsotnēm sauc virsotnes, kas atrodas galvenās virsotnes tuvumā. (Tulk. piez.)
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pieāķēja šo virvi pie savas drošības sistēmas.* Kāds alpīnists šo pro
cedūru nodēvēja par «zirga piesiešanu aiz seglu jostas». Ap pusnakti 
Lopsangs Džangbu devās ceļā uz virsotni, vezdams sev līdzi Sendiju 
Pitmenu. Drīz pēc viņiem pēc Nīla Beidlmena ierosinājuma ceļā devās 
arī Šarlote Foksa. Ritēja viņas trīsdesmit devītās dzimšanas dienas 
desmitā minūte.

Dienvidu sedlienē valdīja svelošs aukstums, un zemi klāja svaiga 
sniega kārtiņa. Tā kā es biju pagulējis, jutu jaunu spēku pieplūdumu, 
taču vēl joprojām neb\ju izlēmis, vai kāpiena laikā izmantošu papildu 
skābekli. Katram gadījumam iebāzu mugursomā vienu balonu un 
skābekļa masku. Mēs ar Mārtiņu Edamsu atstājām nometni gandrīz 
pēdējie.

Pats pēdējais no ekspedīcijas klientiem un gidiem nometni 
atstāja Skots Fišers. Saskaņā ar norunu viņš uzņēmās «galvenā aiz
sarga» lomu. I.ēne Gammelgora izgāja no nometnes tieši pirms Skota. 
Tā kā viņš nesekoja Lēnei ciešā tuvumā, viņa atgriezās atpakaļ, lai 
redzētu, vai ar viņu viss ir kārtībā. Viņa stāsta: - Redzot, ka viņš iz 
manto skābekļa balonu, jutos ļoti priecīga. Es butu darījusi visu, kas 
bija manos spēkos, lai panāktu, ka viņš vai nu lieto skābekli, vai arī 
paliek ceturtajā nometnē un vada ekspedīciju no turienes. Tieši to 
viņam butu vajadzējis darit. Tomēr viņš vismaz lietoja skābekli, un 
es par to ļoti priecājos. Tad es devos uz priekšu un piebiedrojos gru
pai... Dodamās projām no Dienvidu sedlienes, es ārkārtīgi skaidri ap
zinājos, ka ne par kādu cenu nevēlētos vienatnē sasniegt virsotni. 
Vairākas reizes biju kāpusi augšā un lejā pa Khumbu leduskritumu, 
taču tagad nonācu pie atziņas, ka atrašanās grupā psiholoģiski no
drošina sava spēka apziņu.

* Drošības sistēma sastāv no krušu apsēja un sēdekļa, ko savieno ar pam atvirves palīdzību. 

(Tulk. piez.)



Četrpadsmita nodaļa

Uz Dienvidu priekšvirsotni

Everests no Dienvidu sedlienes. Ilgvara Paula foto



I ziedami no ceturtās nometnes, Mountain Madness ekspedicijas 
dalībnieki redzēja viļņojam gaismas punktiņu ķēdi. Tie bija Roba 

Mola ekspedīcijas alpīnistu cepuru lukturi. Šie kāpēji bija devušies 
ceļā pusstundu agrāk. Robs Hols veda uz virsotni piecpadsmit cilvē
kus. Viņa grupā bija viņš pats, vēl divi gidi, astoņi klienti un četri šer- 
pas, to skaitā sirdars Angs Dordže. Viņi ar Anatoliju Bukrejevu pirms 
tam kopā strādāja pie virvju nostiprināšanas.

Lēnei Gammelgorai nepatika tas, ka viņi gāja aiz Roba Hola 
ekspedīcijas. Viņa sacīja: - Tā bija patiesi laba komanda, taču viņi 
bija veci un kustējās gausi. Viņi bija tik spēcigi, cik spēcigs cilvēks 
var būt četrdesmit piecu vai piecdesmit gadu vecumā, taču tas no
zīmē, ka viņi virzijās uz priekšu ārkārtīgi lēni.

Kāds cits Mountain Madness ekspedīcijas dalībnieks pazi
ņoja: - Pēc manām domām, tas, ka mēs devāmies ceļā aiz Roba Hola 
un uz nostiprinātajām virvēm sajaucāmies vienā grupā, maksāja 
mums pāris stundu nokāpšanas laika.

Divas līdz trīs stundas pēc tam, kad Mountain Madness alpīnisti 
bija atstājuši Dienvidu sedlieni, viņi panāca Roba Hola alpīnistus, un 
ap pulksten četriem no rīta viņi bija sajaukušies raibā virknē - Skota 
Fišera grupa ar Roba Hola grupu un Roba Hola grupa ar Skota Fišera 
grupu.

Viņiem pa vidu atradās ari tris Taivanas nacionālās ekspedīcijas 
dalībnieki: ekspedicijas vaditājs Makalu Go un divi šerpas. Gan Robs 
Hols, gan Skots Fišers jutās pārsteigti, ka taivanieši bija pievieno
jušies viņu grupām. Acimredzot viņiem šķita ļoti parocigi doties uz 
virsotni pa spēcīgāku alpīnistu pēdām, kuri būs ieminuši takas un 
nostiprinājuši virves.

Pāris stundu Anatolijs Bukrejevs kāpa kopā ar Mārtiņu Edamsu. 
Viņi pagāja garām vairākiem citiem alpīnistiem - gan Roba Hola 
ekspedīcijas dalībniekiem, gan ari pašu grupas kāpējiem. Pēc tam 
Anatolijs sāka atpalikt. Mārtiņš Edamss vēl ceturtajā nometnē bija 
teicis Anatolijam Bukrejevam, ka jūtoties tāds kā apdullis un bezspē
cīgs, taču kāpiena laikā viņš pamazām «iegāja istajās sliedēs». Mār
tiņš bija lieliski aklimatizējies, un viņš lietoja papildu skābekli, tāpēc 
tagad viņam bija visas iespējas, viņa paša vārdiem izsakoties, «izbau
dīt triumfa dienu».
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Rītausmas stundas kāpēju ličloča vadībā gāja Iris Roba Hola gru
pas dalībnieki: šerpa Angs Dordže, Roba Hola ekspedicijas gids 
Maiks Grūms un Džons Krakauers - žurnālists, alpīnists un klients, 
kurš februāri bija pieteicies Roba Hola ekspedīcijā, jo  žurnāls Outside 
bija nolēmis neapmaksāt viņa dalības naudu Mountain Madness 
ekspedīcijā.

Džons Krakauers stāstīja, ka vairākos maršruta punktos viņi esot 
bijuši spiesti nīkt bezdarbībā uz vietas, turklāt nevis tāpēc, ka būtu 
radušās kādas grūtibas vai sarežģījumi, bet gan tāpēc, ka Robs Hols 

bija pavēlējis saviem alpīnistiem «pirmajā virsotnes iekarošanas 
dienas pusē» neatrauties citam no cita vairāk par simt metriem. Šis 
noteikums bija jāievēro «līd z brīdim», kad viņi būs sasnieguši 
Balkonu - kāpņveida veidojumu dienvidaustrumu kores nogāzē, kas 
atrodas apmēram 8500 metrus virs jūras līmeņa.

Džons Krakauers, kurš bija pieradis kāpšanas laikā rīkoties pēc 
saviem ieskatiem, teica, ka nepieciešamība saskaņot savai rīcību ar 
vislēnāko kāpēju iespējām dzinusi viņu izmisumā, taču klienta 
statuss «lic is » atmest paļaušanos uz paša spēkiem un kļūt par alvas 
zaldātiņu.

4*  4'  4"

Roba Hola un Skota Fīšera atšķirīgā ekspedīcijas vadības filo zo
fija it kā simbolizēja divu strīdigo pušu viedokļus diskusijā, kas jau 
labu laiku norisinājās ceļojumu industrijas pārstāvju vidū. Šīs puses 
varētu nosaukt par «situacionālistiem» un «tiesībniekiem». Situacio- 
nālisti apgalvo, ka riskanta pasākuma vadītājam jārēķinās ar to, ka 
neviens likumu kodekss nevar pilnībā paredzēt katru iespējamo situ
āciju. Viņi uzskata, ka drošos gadījumos noteikumi ir pakļaujami 
konkrētās situācijas prasībām. Tiesībnieki uzskata, ka noteikumu 
esamība un ievērošana spēj ievērojami samazināt aplamu lēmumu 
pieņemšanas iespēju, un personības brīvībai šādos pasakumos ir otr
šķirīga nozīme.

Tiesibnieku filozofijas kritiķi apgalvo, ka ši visaptverošu likumu 
ievērošanas pozīcija tiek propagandēta vienīgi aiz bailēm no sliktas 
slavas vai tiesas prāvām, kas varētu tikt ierosinātas sakarā ar «atbil
dības trūkumu». Šie kritiķi atzīst par divainu faktu, ka nozare, kas 
veicina tādu vērtību kā personības brīvība un iniciatīva ieviešanu 
dzīvē, vienlaikus sludina šo pašu vērtību noliegšanas filozofiju.
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4  4  4
Džons Krakauers stāstīja, ka pussešos no rita viņš un Angs Dor- 

dže pēc saraustītas kāpšanas un stāvēšanas mocībām nokļuvuši līdz 
Balkonam (8500 metri virs jūras līmeņa), kur apsēdušies uz mugur
somām.

8400 metru augstumā sākās dziļa sniega zona, taču es virzījos uz 
priekšu ātrāk nekā varēja cerēt, jo  Roba Hola ekspedīcijas dalībnieki 
jau bija ieminuši taku. Ap sešiem no rīta nonācu pie Balkona. Šajā 
bridi debesis sāka zaigot fantastiskās, brīnumainās krāsās. Vērodams 
debesis un Lodzes virsotni, kas atradās tieši tādā pašā augstumā kā 
Balkons, nospriedu, ka šobrid par laika apstākļiem nav jāuztraucas.

Pie Balkona visu trīs ekspedīciju dalībnieki salasījās prāvā barā. 
Šajā moteļa numura lieluma dabiskajā atpūtas vietā alpīnisti apmai
nīja tukšos skābekļa balonus pret pilnajiem, iedzēra kādu šķidrumu, 
lai papildinātu ūdens daudzumu organismā, un tie, kam pietika ener
ģijas un saprašanas, nofotografējās.

Mārtiņš Edamss teica, ka šajā augstumā viņš un pārējie alpīnisti 
esot sākuši virzīties «no vietas, kur cilvēks spēj domāt ar pūlēm, uz 
vietu, kur viņš vispār nespēj domāt». Viņi bija apstājušies «nāves 
zonā» -  vertikālā josla, kas stiepjas no ceturtās nometnes līdz Eve
resta virsotnei. Aukstums un skābekļa trūkums jebkurā bridi ir 
gatavi jūs nogalināt. Lieka uzkavēšanās šajā zonā virs ceturtās no
metnes ir tikpat «jauks» laika pavadīšanas veids kā pikniks minu 
laukā.

4- 4- 4-

Mountain Madness klienti uzskatīja, ka virvēm, kas bija janovelk 
posmā no ceturtās nometnes līdz virsotnei, jābūt novilktām jau lidz 
brīdim, kad viņi sasniedza Balkonu. Sendija Pitmena atcerējās: - Es... 
dzirdēju, ka mūsu šerpām un Roba Hola šerpām jau laikus jānovelk 
virves... ka viņi dosies ceļā pulksten desmitos, bet mums vajadzēja 
iziet pusnaktī. (Ml

Klēvs Šēnings teica: - Es sapratu, ka tieši tā ari notiks. Ē5]
Lēne Gammelgora piebilda: - Pati savām ausīm dzirdēju Skotu 

sakām, ka virves jānovelk laikus, lai cilvēkiem nekādā gadijumā ne
būtu lieki jākavējas, ē d ]
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Vairums Skota Fišera un Roba Hola ekspedīciju dalībnieku bija 
vienisprātis par to, ko viņi bija gaidījuši. Viņiem bija teikts, ka Roba 
Hola sirdars Angs Dordže un Skota Fišera sirdars Lopsangs Džangbu 
izies no ceturtās nometnes labu laiku pirms klientiem un nostiprinās 
virves, lai klientiem un gidiem ceļā nevajadzētu lieki kavēties. Tomēr 
tā nenotika. Ne Lopsangs Džangbu, ne Angs Dordže, nedz arī kāds 
cits šerpa neizgāja no nometnes agrāk par pārējiem.

Pēc kāpiena atskaitīdamies par savai darbību, Lopsangs Džangbu 
paziņoja, ka viens no Melnkalnes ekspedīcijas dalībniekiem, kuri
9. maijā bija nesekmīgi mēģinājuši tikt līdz virsotnei, esot tei
cis: -  Virves jau ir novilktas, jums nekas nav jādara. [Ml

Vēlāk, rakstīdams reportāžu par šo kāpienu, Džons Krakauers 
apšaubīja šo izteikumu. Džons Krakauers paziņoja, ka ne Skota 
Fišera, ne Roba Hola ekspedīciju gidi neesot zinājuši par šim izm ai
ņām, kaut gan viņiem to būtu vajadzējis zināt, un Lopsangs Džangbu 
un Angs Dordže esot izgājuši no ceturtās nometnes reizē ar saviem 
klientiem, nesdami mugursomās trīssimt pēdu garas virves rituļus. 
Džons Krakauers piebilst, ka «šai darbībai nebūtu nekādas jēgas», ja 
nostiprinātās virves atrastos tur, kur tām vajadzēja atrasties.

Džona Krakauera «liecība» dažiem cilvēkiem likās uztraucoša, un 
viņi to uzskatīja par netiešu pierādījumu. Skots Fišers ceturtajā no
metnē ieradās tikai 9. maijā pulksten pussešos vakarā, un vairāki lie
cinieki apgalvo, ka viņš esot bijis - labākajā gadījumā - ārkārtīgi no
guris. Trakoja vētra, viņš raizējās par nometnes un alpīnistu drošību, 
viņš nejutās labi.

Gluži pamatoti var pieņemt, ka Lopsangs viņam paziņoja, ka 
virves jau ir nostiprinātas, un Skots jutās atvieglots - vismaz par 
vienu jautājumu viņam vairs nevajadzēja raizēties. Jādomā, ka arī 
Roba Hola rīcībai ir līdzīgs izskaidrojums. Ja mēs to noliedzam, tad 
jāpieņem, ka gan Skots Fišers, gan ari Robs Hols tīšuprāt nolēma 
aizkavēt šerpas nometnē vai arī pirms gājiena uz virsotni nepaziņot 
klientiem, ka šerpas nav izpildījuši savu pienākumu. Gan viena, gan 
otra veida rīcība būtu nodarījusi klientiem un gidiem nopietnu 
kaitējumu, tā radītu viņiem nāves briesmas. Lai kādas ari būtu Skota 
Fišera un Roba Hola atšķirības uzskatos un darbības stilā, ne viens, 
ne otrs nebija cilvēks, kas spējīgs uz šādu rīcību.

Runājot par virvi, ko Lopsangs Džangbu un Angs Dordže nesa 
sev līdzi kāpiena laikā, daudzi pieredzējuši augstkalnu kāpēji uz
skata, ka šajā faktā nav nekā savāda. Sirdars ņem līdzi virvi gluži
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tāpat ka jus glabājat skapja atvilktnē lieku pāri kurpju auklu - visā
dam gadījumam. Var sacelties sniegputenis, un sniegs apraks no
vilktās virves. Var izrādīties, ka virves nav pietiekami labi nostiprinā
tas. Var rasties nepieciešamība izveidot jaunu maršruta posmu. Var 
notikt nelaimes gadījums, un jums būs vajadzīgas papildu virves. 
Jūsu rīcībā esošā informācija var izrādīties nepatiesa.

4"  4"  4*

8600 metru augstumā alpīnistiem jāpārvar vairāki klinšu pa
kāpieni, kas būtu vairāk piemēroti kādai fantastiskai būtnei ar na- 
gainām ķepām, nevis parastajiem mirstīgajiem neērtos dūnu apģēr
bos. No šis vietas līdz pat Dienvidu priekšvirsotnei, kas atrodas 
8748 metrus virs jūras limeņa, maršrutā nepieciešamas nostiprinātas 
virves. Gandrīz stundu nogaidījis, Nīls Beidlmens beidzot paziņoja 
Anatolijam Bukrejevam, ka esot nolēmis doties pa priekšu tūjigajiem 
klientiem un pats nostiprināt virves.

Piekritu Nilam. Tas bija saprātīgs lēmums. Piedāvāju viņam savu 
skābekļa balonu. Jutos labi aklimatizējies un spēka pilns un sapratu, 
ka bez raizēm varēšu doties tālāk bez skābekļa balona izmantošanas. 
Sākumā b\ju nolēmis atstāt savu balonu šeit un atpakaļceļā to pa
ņemt, taču tad iedomājos, ka mēs sākam kavēties un Nilu sagaida 
smags darbs. Piedāvāju viņam savu balonu, un viņš to paņēma.

Kiēvs Šēnings virzījās augšup aiz Nila Beidlmena. Nīls gāja pa 
Lopsanga un Anga Dordžes pēdām. Viņš uzkāpa pa kādu klints pieri* 
un pa svaiga sniega kārtu nokļuva lidz dzegai**. Tur atradās Lop- 
sangs, kurš bija sarāvies čokurā un vēma. Nils Beidlmens saprata, ka 
Lopsangs nav spējīgs nostiprināt virves. Viņš izvilka pāris rituļu no 
Lopsanga somas un kopā ar Angu Dordži sāka nostiprināt virvi marš
ruta posmā uz Dienvidu priekšvirsotnes pusi.

Dažviet atradās vēl stipras vecās virves, taču pārējos posmos 
nācās nostiprināt jaunas, un tas bija grūts darbs. Nils Beidlmens un 
Angs Dordže virzījās uz augšu. Anatolijs Bukrejevs mudināja 
klientus doties ceļā.

* Klints piere -  no stavas klints sienas izbidita plakne. (Tulk. pie/..)
** Dzega (karnize) -  izv irz īts  posms klints sienā. Cluik. piez.)
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Sāku viņus steidzināt. Mās bijām vairak nekā stundu pavadījuši uz 
Balkona un sākām atpalikt no grafika. Palaidu sev pa priekšu dažus 
klientus un mēģināju saskatīt Skotu, taču man tas neizdevās. Vēlējos 
parunāt par mūsu klientiem, jo  nebijām sarunājušies kopš brīža, kad 
atstājām ceturto nometni. Es lāgā neizpratu notiekošā detaļas. Pro
tams, man b{ja skaidra kopējā plāna būtība, taču daudz kas bija mai
nījies. Vai man tagad būtu vajadzējis iet priekšgalā vai ari turēties 
grupas aizmugurē? Vai man vajadzētu steigšus doties uz virsotni vai 
arī palīdzēt pārējiem?

Es viņu nesameklēju un galu galā nolēmu turpināt virzīties uz 
augšu. Tā kā Skots iepriekšējo nakti bija miegā elpojis papildu skā- 
bekli un tagad kāpdams izmantoja skābekļa balonu, biju pārliecināts, 
ka viņš drīz vien panāks mani un mēs varēsim aprunaties. Redzēju, 
ka mūsu klientu stāvoklis ir labs, taču viņi nebija īpaši pacilātā omā.

Pulksten 9.58 Nils Beidlmens sasniedza Dienvidu priekšvirsotni, 
un vēl pēc pusstundas viņam piebiedrojās Mārtiņš Edamss. Nils 
Beidlmens atceras, ka esot nospriedis, ka viņi sāk kavēties, un viņš 
teica: - Es jutos kā uz adatām. Ē5]

Mārtiņš Edamss atceras, ka pusotru vai pat divas stundas viņi ar 
Nīlu Beidlmenu divatā kvernējuši uz Dienvidu priekšvirsotnes.

- Lieta tāda, ka visi aiz mums nākošie bija iestrēguši uz virvēm. 
Man šķiet, ka vislēnākie Roba Hola klienti kaut kādā veidā bija sākuši 
kāpt pirmie un mūsu grupa nevarēja tikt viņiem garām.

Viens no Roba Mola klientiem - piecdesmit trīs gadus vecais Ilon- 
kongas izdevējs Frenks Fišbeks - dažas stundas pēc iziešanas no 
ceturtās nometnes bija devies atpakaļ. Viņš bija pirmais klients, kurš
10. maijā atteicās no gājiena uz virsotni. Pusvienpadsmitos no rita 
pārējie septiņi Roba Hola klienti bija garā rindā izvietojušies posmā 
starp Balkonu un Dienvidu priekšvirsotni. Viņi bija sajaukušies kopā 
ar Skota Fišera klientiem, izņemot Mārtiņu Edamsu, un Taivanas 
ekspedīcijas dalībniekiem. Ja viņi lietoja skābekli Henrija J oda ieteik
tajās devās, tad viņi bija sākuši izmantot otro balonu un skābekļa 
pietika tikai vēl vienai līdz divām stundām. Viņu trešais (un pēdējais) 
balons (kas, ievērojot noteikto lietošanas devai, nodrošinātu vēl sešas 
stundas ilgu apgādi ar skābekli) vēl nebija nogādāts līdz Dienvidu 
priekšvirsotnei. Šerpas, kuri nesa papildu balonus, tāpat kā klienti 
bija iestrēguši starp Balkonu un Dienvidu priekšvirsotni. Kāds no 
Skota Fišera klientiem nosauca šo stāvokli par «nešķistu ņudzekli».
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Trīs Roba Hola klienti -  piecdesmit sešus gadus vecais Džons 
Taske, I.u Kasiške un trīsdesmit četrus gadus vecais Stjuarts Hači- 
sons atradās sastrēguma lejasdaļā. Viņiem pa priekšu pa Nila Beidl- 
mena un Anga Dordžes nostiprinātajām virvēm lēni kāpa taivanieši, 
kuri aizkavēja Roba klientu virzišanos augšup. Viņi kāpa katrs atse
višķi, atradās hipoksijas ietekmē un ar bažām vēroja notiekošo. Visi 
tris sāka domāt par došanos atpakaļ.

Lū Kasiške to atstāstīja šādi: «Es pagāju garām Džonam. Stjuarts, 
kurš kāpa man pa priekšu, pagriezās atpakaļ, un mēs uzsākām 
sarunu. Vienīgais, ko atceros, ir tas, ka Stjuarts bija pārliecināts par 
divām lietām. Viena no šīm lietām bija tā, ka Robam nāksies pavēlēt 
visiem griezties atpakaļ, jo  bija jau pārāk vēls. Stjuarts teica, ka viņš 
neredzot nekādu iespēju, ņemot vērā sastrēgumu... ka mēs varētu 
doties atpakaļ... līdz pulksten vieniem. Mums bija paredzēts doties 
atpakaļceļā pulksten vienos. Stjuarts bija par to pārliecināts. No šīs 
sarunas atceros to, ka pateicu, ka vēl neesmu gatavs doties atpakaļ... 
Atceros, ka pateicu šos vārdus un tad devos uz priekšu, taču nekur 
tālu netiku.»

Lū Kasiške turpināja stāstījumu: «Bija apmēram pusdivpadsmit, 
un es atrados gandrīz pašā sastrēguma galā. Neesmu nekāds iesācējs 
un lieliski protu pārvarēt nogurumu un grūtības. Esmu iemācījies tos 
pārvarēt - esmu garo distanču skrējējs. Es tik tiešām uzskatu sevi par 
izturīgu sportistu. Es apzināti atvairīju jebkuru domu un gluži kā 
robots virzījos uz priekšu. Tas nebūt nav mēģinājums palielīties, jo  
tas ir ļoti bistami... Es tikai soli pa solim virzījos uz priekšu. Un tad 
pēkšņi it kā uzņēmu atpakaļgaitu... atceros, ka tas notika netālu no 
Dienvidu priekšvirsotnes... es nokritu uz ceļiem... iekāros savā 
žumārā... es gluži vienkārši atpūtos. Manā organismā katastrofāli 
trūka šķidruma. Novilku vienu cimdu un iegrābu saujā nedaudz 
sniega. Tas nepavisam nav prāta darbs, taču man nebija citas iespē
jas. Līdzpaņemtais ūdens mugursomā bija pārvērties ledus klucī. 
Redzēju, ka man apsaluši visi pirksti. Novilku otru cimdu un redzēju 
to pašu ainu. Patiesībā nebūt nejutos pārsteigts, jo  es to zināju jau 
iepriekš. Nelikos par to ne zinis, jo  uzkāpšana Everestā man bija tik 
svarīga, ka biju gatavs par jebkuru cenu istenot šo ieceri. Tomēr tajā 
bridi es sāku... pār mani nāca tāda kā apskaidrība... es sāku domāt 
par to, kas ar mani patiesībā notika. Nometies uz ceļiem, es sāku ielū
koties sevi un apsvērt savas izturības robežu. Turklāt... es vairs ne
spēju saskatīt tās elpu aizraujošās ainavas, ko bijām redzējuši no

164



Balkona... visbrīnišķīgākās ainavas, kādas jebkad esmu skatījis... Pa
lūkojos atpakaļ, un redzamība bija vāja. Nē, es nebūt negribu teikt, 
ka laika apstākli būtu bijuši biedējoši... tie neiedvesa šausmas. 
Tomēr man bija skaidrs, ka laiks sāk mainīties. Un... kad vaicāju 
Lhakpam... vienam no mUsu šerpām... es viņam prasīju, cik ilgi vēl 
jākāpj... es zināju, ka neesmu tālu no speķu izsīkuma... viņš teica, ka 
divas stundas. Pajautāju viņam, kādā augstumā mēs, viņaprāt, atro
damies, un viņš sacīja, ka mēs esot astoņi tūkstoši septiņi simti 
metru augstumā. Es pat nebiju spējīgs... manas smadzenes nebija 
spējīgas... parasti es garuma mērvienības uztveru pēdu izteiksmē... 
un tobrīd nebiju spējīgs prātā pārvērst metrus pēdās. Tas norāda, kā 
darbojās manas smadzenes. Toties, kad viņš paskaidroja, ka vēl jā 
kāpj divas stundas, man dūša sašļuka papēžos. Jutos kā zibens ķerts. 
Sapratu, ka esmu nonācis sprukās. Es nebūt nešaubījos par to, vai 
spēšu vēl divas stundas kāpt uz augšu. Man nebija ne mazāko šaubu 
par to, ka es to spēšu. Es spēju tikt līdz virsotnei, taču man radās 
nopietnas šaubas par to, vai spēšu tikt no tās lejā. Es domāju par to, 
ka atpakaļceļā varētu vai nu aiziet bojā, vai ari... kaut kādā veidā tikt 
lejā. Arī iepriekš esmu atradies smagās situācijās, un allaž esmu 
pratis no tām izkulties, bet... Manā dvēselē strīdējās divas balsis. Es 
gribu teikt, ka joprojām  atceros šo mirkli... varētu sacīt, ka dažus 
mirkļus, ko nemūžam nespēšu aizmirsi. Daudzi cilvēki ir mani brī
dinājuši, ka lielā augstumā nav iespējams saprātigi domāt... es ne
mūžam neaizmirsīšu šos mirkļus, kad dzirdēju cīnāmies abas balsis. 
Pirmā balss ieteica man doties tālāk: «Dari to, tu spēj to izdarīt, tad 
ta liela lieta - vēl divas stundas.» Otra balss man teica: «Lū, lejupceļā 
tu dabūsi galu. Pat tad, ja izkulsies ar veselu ādu, tev nāksies šķirties 
no roku pirkstiem.» Līdz pat šim brīdim nespēju aptvert, kāpēc no
lēmu griezties atpakaļ. Teicu Lhakpam: «Lhakpa, pasaki Robam 
Holam, ka esmu nolēmis griezties atpakaļ.» Tomēr mans pārdomu 
laiks ilga četras vai piecas minūtes.»

Tālāk Lū Kasiške piebilda: «Domāju, ka zemapziņas līmeni mani 
ietekmēja ari Stjuarta teiktais. Tomēr es atceros, ka tajā bridi, kad 
pieņēmu šo lēmumu, tas balstījās vienīgi uz manu nespēju no šā 
punkta uzkāpt virsotnē un nokāpt lejā dzīvam vai vismaz bez dažu 
ķermeņa dalu zaudējuma. īsi sakot, es nedomāju, ka spēju dzivs tikt 
augšā un lejā. Vislabākajā gadījumā es būtu zaudējis dažus roku un 
kāju pirkstus. Turklāt man šķiet, ka es nedaudz atšķīros no pārējiem 
cilvēkiem ar to, ka man nevajadzēja izjust nekādu spiedienu. Labi -
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es velējos nokļūt Everesta virsotnē. Ja es to nebūtu gribējis, tad vis
pār nebūtu par to lauzījis galvai. Bet... es dzivoju Detroitā. Es atgrie
žos Detroitā un saku: «Es nupat uzkāpu Everestā.» Cilvēki palūkosies 
manī un teiks: «Ak tā? Vai tu esi dzirdējis ko jaunu par Detroit 
Redwings?»... Es gribu teikt, ka Detroitā šis fakts nevienam nešķiet 
svarīgs un daudzi pat nezina, kur tāds Everests atrodas. «Ā , nu jā, tas 
esot augstākais kalns pasaulē, vai ne?» patiesībā daudzi mani pazi
ņas teiktu: «Man likās, ka tu jau sen esi tajā uzkāpis.» Tādējādi no 
manu nākotnes perspektīvai viedokļa tas nepavisam nebija dzīvības 
vai nāves jautājums, tā nebija vissvarīgākā lieta pasaulē, man nevaja
dzēja, lai par mani rakstītu avīzēs. Man bija vienaldzīgas tadas lietas 
kā masu saziņas līdzekļu uzmanība, slava un bagātiba, pasaules re
kordi un viss pārējais, ko vēlējās sasniegt... daži citi mūsu ekspedi- 
cijas dalībnieki. Protams, uzkāpšana Everestā man nozīmēja daudz, 
es nebūt negribu izlikties, ka man tā nebūtu bijusi svarīga. Tomēr tā 
nespēja... manas alkas nokļūt virsotnē nespēja noslāpēt saprāta 
balsi.»

Pulksten 11.40 Lū Kasiške bija izšķiries - viņš devās atpakaļ. To 
pašu darīja arī Stjuarts Hačisons un Džons Taske. Viņiem Everesta 
ekspedīcija jau bija galā. Lū Kasiške atceras, ka ap pusdienlaiku esot 
sastapis Skotu Fišeru. Lū stāsta: - Mēs uzsākām sarunu, un es teicu 
Skotam: «Skot, man šķiet, ka es rīkojos pareizi, dodamies atpakaļ.» 
Visparadoksālākais visā šajā lietā ir tas, ka man pašam tobrīd nemaz 
nelikās, ka rīkojos pilnīgi pareizi, taču Skots ielūkojās man acis un 
teica: «Lū, tas ir prātīgs lēmums.» Viņš bija tas pats vecais Skots - 
smieklu dzirksts acīs, sniegs matos... tipiski amerikaniskais iz 
skats... gaišie, piesnigušie mati... Mēs kādu pusminūti parunājāmies 
un pēc tam aizgājām katrs uz savu pusi.



Piecpadsmita nodaļa

Pēdējais simts

Everesta virsotne no Rietumu cirka. Ilgvara Paula foto



D ienvidu priekšvirsotnē - simt metru zemāk par Everesta vir
sotni - Mārtiņš Edamss sastapa Nilu Beidlmenu, kurš nebūt 

nešķita pārāk laimīgs. - Es nezinu, kāpēc tas tā bija, taču Nils bija ne
runīgs un šķita esam nelāgā omā. Es apsēdos un noņēmu mugur
somu. Jutu slāpes, tāpēc izņēmu no somas ūdeni un piedāvāju to arī 
Nīlam. Viņš to pieņēma, jo  paša dzeramais ūdens bija sasalis.

Mārtiņš Edamss atcerējās, ka labu bridi - kādas divdesmit minū
tes - viņi esot sēdējuši klusēdami, pēc tam Nils Beidlmens piecēlies 
un nokāpis līdz dabiskai nišai, kas atrodas zem Dienvidu priekšvir- 
sotnes un ir aizsargāta pret vēju. Mārtiņš Edamss devies viņam lidzi. 
Kad viņi apsēdušies, Nīls esot vaicajis: - Cik tev ir skābekļa?

Mārtiņš Edamss noņēma mugursomu, jo  manometrs visiem balo
niem bija piestiprināts pie balona augšpuses. Viņš stāsta: - Mano
metrs rādija piecas mārciņas. Es vaicāju: «Un cik daudz tev ir atlicis?» 
Viņš teica: «Arī man ir piecas mārciņas, taču Tolijs man iedeva arī 
pilnu balonu.»

Mārtiņš Edamss bija sapīcis - kāpšana norisinājās pārlieku lēni, 
bet viņš bija dzimis ricibas cilvēks. Viņš nespēja sēdēt un gaidīt. Pat 
vieglas hipoksijas stāvokli Mārtiņš skaidri saprata, ka veltīgi tērē 
pēdējo atlikušo skābekli.

- Es zināju, ka izaicinu likteni, tomēr.teicu Nīlam: «Iesim  tālāk! 
Dod man pilno skābekļa balonu un ejam tālāk!» Viņš atbildēja: «Nē, 
to es tev nedošu.» Tad es teicu: «Labi, tad dod piecas mārciņas un tai
sāmies ka tiekam prom no šejienes.» Viņš bija ar mieru, taču mēs tā 
arī neaizgājām projām.

Mārtiņš Edamss lūkojās pāri plecam, pūlēdamies saskatīt kādu 
no Mountain Madness šerpām, kuriem vajadzēja atnest papildu balo
nus. Viņš atceras, ka prātā bija tikai viens jautājums: «Kad beidzot 
viss sāks notikt tā, kā tam vajadzētu notikt?» Līdz tam vēl bija prāvs 
bridis.

Netālu no Dienvidu priekšvirsotnes palaidu garām Timu Medsenu. 
Redzēju, ka skābekļa iespaidā viņš naski kāpj uz augšu, un tas man 
iedvesa drosmi. Nokļuvis uz Dienvidu priekšvirsotnes, es tur sastapu 
Martinu, Nilu, Angu Dordži, Timu un vēl dažus citus. Neviens no 
viņiem nekustējās. Man šķita, ka nevienam nebija vēlēšanās doties
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tālāk. Bija skaidra un saulaina diena. Kaut ari sāka celties vējš, dūnu 
jakās ūn biksēs visiem bija silti. Mēs bijām kāpuši loti ilgi, tāpēc mūsu 
enerģija bija sākusi izsīkt un šķita, ka neviens nekur nesteidzas.

Bija pagājusi vairāk nekā stunda, kopš Mārtiņš Edamss bija sa
sniedzis Dienvidu priekšvirsotni. Viņš pamanija nākam pirmo no 
Mountain Madness šerpām un devās pie viņa saņemt trešo un pēdējo 
skābekļa balonu. Mārtiņš nometa tukšo balonu un to, ko viņam bija 
iedevis Nils. Viņš pieskrūvēja cauruli pilnajam balonam un juta, ka 
kļUst vieglāk elpot.

Mārtiņš nosprieda, ka tagad ir nodrošināts ar skābekli uz sešām 
stundām. Ar to atliku likām pietika, lai nokļūtu līdz virsotnei un at
grieztos ceturtajā nometnē. Mārtiņš Edamss parasti bija saprātigs cil
vēks, taču šis pieņēmums bija vārda tiešā nozīmē no gaisa grābts.* 
Viņš kļūdijās.

Atpūzdamies lūkojos visapkārt un ievēroju, ka Angs Dordže izska
tās saguris. Ari pārējie šerpas neizskatījās gatavi doties tālāk, lai gan 
pirms došanās uz virsotni tika nolemts (vismaz man tā likās), ka šer
pas nostiprinās virves uz Hilarija sliekšņa.

Atkal sāku prātot, kur gan palicis Skots. Man šķita, ka vajadzētu 
likt dažiem klientiem doties atpakaļ, taču bez Skota tas nebija izda
rāms. Man šķita, ka neesmu tiesigs pieņemt tādu lēmumu. Klienti bija 
samaksājuši baltu naudu, un šādas tiesības bija Skotam, nevis man.

Mārtiņš Edamss pazina Anatoliju Bukrejevu labāk nekā citi 
klienti. Viņš teica, ka Anatolijs laikam gan nebūtu spējis likt klien
tiem doties atpakaļ, taču viņš domājot, ka Nīls Beidlmens «būtu varē
jis » to izdarit. «Es domāju, ka tas būtu bijis sasodīti grūts uzdevums, 
tomēr man šķiet, ka tad, ja Nils būtu uzņēmies ekspedīcijas vadibu, 
viņi būtu griezušies atpakaļ... Varētu būt, ka daži nebūtu vis viņu 
klausījuši.»

Jā, daži klienti to nebūtu darījuši. Lēne Gammelgora teica, ka vir
sotnes iekarošanas dienā viņas garastāvoklis bija tāds, ka viņa ne par 
ko neļautu, lai viņu sūta atpakaļ pirms virsotnes sasniegšanas. «Kad 
tu atrodies tur uz kalna, tu piedalies riskantā spēlē. Kad tu dodies uz

* Netulkojama vardu spēle. Burtiska tulkojumā šī frāze skaņotu šadi: «Šis pieņēmums bija 

izveidots no retināta gaisa», t. i., retinātā gaisa iespaidā. (Tulk. piez.)
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virsotni, tu zini, ka riskē ar dzīvību. Tas ir nolādēti bīstam s kāpiens... 
bet tu esi dēkainis, tu esi piedzīvojumu m eklētājs; tu esi ieņēmis 
galvā šādā vai tada veida tikt tur augšā...» Tom ēr Lēne piebilda, ka 
tad, ja  jau  iepriekš būtu izvirzīti stingri noteikumi, viņa būtu tiem pa
kļāvusies.

«Galu galā mēs bijām  ekspedīcija. Ja mēs būtu vienojušies par 
noteikumiem, vienalga kādiem, es būtu spēlējusi pēc šiem  noteiku
miem. Nav svarīgi, kādi būtu šie noteikumi.» Diemžēl, pēc Lēnes 
Gammelgoras vārdiem, «es ne reizes netiku dzirdējusi kādu runājam  
par laiku, kad virsotnes iekarošanas dienā vajadzētu griezties atpa
kaļ. Vienīgā reize, kad tika minēts konkrēts atgriešanās laiks, bija 
mūsu pirmais pārgājiens pāri Khumbu leduskritumam, un mēs visi 
to ievērojām.

4 "  4-  4 -

Sešas nedēļas pirms dienas, kad ekspedīcija devās uz virsotni, 
avīzē Seatle Weekly parādījās žurnālista Brusa Berkota apraksts. Viņš 
kom entēja Skota Fišera uzskatus par «atpakaļgriešanās laiku»:

«Katram augstkalnu kāpējam  ir personiskā vadlīniju sistēm a, No
teikumi, kā palikt dzīvam. Viena no Skota Fišera vadlīnijām ir «Pulk
sten divos» likums. Ja  tu līdz pulksten diviem neesi ticis līdz augšai, 
tev laiks griezties atpakaļ. Tumsa nav tava draudzene.»

Skots Fišers klientiem  nebija noteicis atpakaļgriešanās bridi. Viņš 
nebija paziņojis: «Ja jū s  pulksten X neesat nokļuvis līdz m aršruta 
punktam Y, tad ju m s jāgriežas atpakaļ.» Kopā ar Anatoliju Bukrejevu 
un Nilu Beidlmenu viņš b ija  izstrādājis vienkāršu stratēģiju, savda
bīgu taktiku, ko ievēroja visas ekspedīcijas laikā. Viņa sirdars Lop- 
sangs Džangbu un viņa gidi Anatolijs Bukrejevs un Nīls Beidlmens 
pēc kārtas ies vadībā, bet viņš pats ies no aizmugures. Visus, kam 
būs radušās grūtības, viņš nosūtīs atpakaļ. Ja radīsies problēmas, 
viņš pa rāciju sazināsies ar Lopsangu Džangbu, kurš atradīsies gru
pas priekšgalā vai netālu no tā.

Ne Nilam Beidlmenam, ne Anatolijam Bukrejevam rācija netika 
izsniegta.

Robs Hols bija izvairījies noteikt īpašu atpakaļgriešanās bridi. 
Daži viņa klienti uzskatīja, ka šis bridis ir pulksten vienos, citi -  ka 
pulksten divos, vēl citi bija pārliecināti, ka tas nav ne vienos, ne divos 
un Robs Hols to paziņos tad, kad viņi jau  atradīsies uz kalna.
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Gandrīz stundu nogaidījis uz Dienvidu priekšvirsotnes, es sāku ap
tvert, ka neviens netaisās kaut ko uzsākt. Mēs aprunājamies ar Nilu 
un nolēmām kopā nostiprināt virves līdz pat virsotnei. Izvilku no 
sniega apakšas vairākus vecās virves garumus, taču pēc tam nolēmu 
paātrināt uzkāpšanas procesu un doties uz Hilarija slieksni, atstājot 
iepriekšējo maršruta posmu pārējo gidu un šerpu ziņā.

Hilarija slieksnis ir stāvs, apmēram desmit m etrus augsts klints 
tornis, ko daži Mountain Madness klienti telefotoobjektīvos b ija  sa
skatījuši jau  no Tjangbočes. Kad alpīnisti pēc divpadsmit stundu 
kāpiena nokļūst tā piekājē, viņi sajūt, ka šis slieksnis nesola nekā 
laba. Cilvēks ir pārguris, viņš uz katra soļa veic trīs vai četrus elpas 
vilcienus un, šādā stāvokli nonācis aci pret aci ar Hilarija slieksni, 
iz jū t bailes un nedrošību. Daudzi alpīnisti šajā m aršruta punktā grie
žas atpakaļ.

Man Hilarija slieksnis nebija svešs, jo es 1991. gadā uzkāpu Eve
restā pa šo pašu maršrutu un viens pats bez virvju palīdzības tiku 
augšā pa Hilarija slieksni, taču te ir nepieciešamas labas kāpšanas ie
maņas. Lai mūsu klienti varētu droši tikt pāri šim šķērslim, noteikti 
bija jānovelk virves. Nils stāvēja apakšā un ritināja vaļā vir\'i, ko bija 
paņēmis no kāda šerpas. Nils mani drošināja, un es piestiprināju virvi 
pie āķiem, ko klinti bija iedzinuši iepriekšējo ekspedīciju dalībnieki.

Drīz pēc tam, kad biju nokļuvis līdz Hilarija sliekšņa augšai, parā
dījās ari Nils, kuram sekoja Roba Hola gids Endijs Heriss un viens no 
spēcīgākajiem Roba Hola klientiem - Džons Krakauers.

Zemāk par Hilarija slieksni Anatolijs Bukrejevs, vēlēdamies ātrāk 
tikt uz priekšu, b ija  atstā jis m aršruta posmu aiz viņa ejošo kāpēju 
ziņā. Tomēr Endijs Heriss bija devies uz priekšu kopā ar Džonu 
Krakaueru un nebija nostiprinājis nevienu virvi. Tādējādi viņš nebija 
nod rošinājis, Mārtiņa Edamsa vārdiem  runājot, «visbīstam āko 
kāpiena posmu, kurā alpīnistiem jāveic ļoti bīstam s solo traverss* un 
jebkurai paslīdēšanai var būt letālas sekas».

Hilarija sliekšņa virsotnē Džons Krakauers izvilka virves rituli, ko 
viņam Dienvidu priekšvirsotnē bija iedevis Angs Dordže. Viņi ap
spriedās, ko darit tālāk. Virs Hilarija sliekšņa dienvidaustrumu kore

* Traverss -  šeit gājiens pa kori, virzoties horizontāli. (Tulk. pie/..)
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ir klāta ar sniegu un viļņota. Bija sācies vējš, un viņi nolēma nostip
rināt vēl vienu virvi. Tā kā tur atradās pietiekami daudz darba spē
jīgu alpīnistu, Anatolijs Bukrejevs nolēma iet vadībā un iemit m ar
šruta taku.

Kad Anatolijs bija aizgājis, Džons Krakauers, kurš aizvien vairāk 
sāka bažīties par saviem skābekļa krājumiem, paskaidroja savas 
«bažas» Nilam Beidlmenam un pavaicāja, vai Nils neiebildīšot, ja  viņš 
[Džons Krakauers] «steigšoties uz virsotni» un atstāšot virves nostip
rināšanu Nīla ziņā. Nils Beidlmens bija ar mieru. «Es piekritu. Es atri
tināju virvi... Zem manis nāca Mārtiņš [Edamss]. Palūdzu, vai viņš ne
varētu palīdzēt man atritināt virvi un piesiet tās galu pie enkura. Viņš 
bija ar mieru. Novilku virvi kādu 2 0 -3 0  pēdu garumā, tad tā ieķērās 
akm eņos... Mārtiņš galu galā palīdzēja man iztaisnot virvi. Virzījos 
augšup pa sniegu un stiprināju virvi. Bija atlikuši kādi 40  līdz 50 
metri. Devos tos nostiprināt, bet neatradu enkuru.» |āS>]

Nīls Beidlmens nespēja atrast enkuru, kur iesiet virvi. Viņš negri
bēja atstāt nenostiprināto virves posmu sniegā, jo  kāds alpīnists 
varētu nodomāt, ka šī virve ir nostiprināta kaut kur augstāk, un pie- 
āķēties pie tās. Nīls Beidlmens pasvieda virvi uz Tibetas pusi. Tādē
jād i nostiprināta bija tikai puse no paredzētā maršruta.

Pulksten 1.07 pēc pusdienas Anatolijs Bukrejevs sasniedza Eve
resta virsotni. Viņš ju tās atvieglots, nevis sajūsm ināts. Viņa mērķis 
b ija  pēc iespējas ātrāk nokļūt virsotnē, lai varētu nogādāt klientus 
ceturtajā nometnē, pirms viņi būs izlietojuši visu skābekli. Viņš bija 
sasniedzis virsotni ievērojami vēlāk nekā būtu vēlējies, tom ēr sa
prata, ka tad, ja  arī klienti drīz uzkāps virsotnē, viss būs kārtībā. Viņi 
pēdējā brīdī nokļūs ceturtajā nometnē. Pat tad, ja  skābeklis beigtos 
pirms nom etnes, tā nebūtu nekāda traģēdija, jo  nokāpšanas laikā cil
vēks spēj kādu brīdi iztikt bez papildu skābekļa. Tomēr to, cik ilgi 
kāds spēj bez tā iztikt, zina vienīgi Dievs.

Pulksten 1.12 pa Anatolija Bukrejeva pēdām virsotnē ieradās 
Džons Krakauers un drīz pēc viņa Endijs Heriss. Mārtiņš Edamss at
ceras, ka Nils Beidlmens «kustējās drusciņ par lēnu. Viņš palūdza, lai 
pagriežu vaļā viņa skābekļa balona ventili. Es to izdarīju, un mēs de
vāmies tālāk. Kad bijām  jau  gandrīz virsotnē, viņš vēlreiz palūdz no
regulēt lielāku skābekļa padevi.»

Pulksten 1.25 Nīls Beidlmens un Mārtiņš Edamss nokļuva vir
sotnē, pa ceļam  sastapdami Džonu Krakaueru un Endiju Herisu, kuri 
kāpa lejā. Bažīdamies par iespējam o skābekļa trūkumu, Džons Kra-
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kauers bija nolēmis pēc iespējas ātrāk tikt lejā. Atšķiribā no Nils 
Beidlmena, viņš vēl izm antoja tikai otro balonu, tāpēc viņa ricibā bija 
vairāk skābekļa un lielākas izredzes uz veiksmi.

Pulksten 1.45 uz pēdējā pacēluma pirms virsotnes parādījās 
Klēvs Šēnings. Anatolijs Bukrejevs viņu nofotografēja. Gavilējot pacē
lis gaisā rokas, Klēvs tuvojās alumīnija viziermastam, kas uzstādīts 
pašā virsotnē, un gandrīz vai raudāja.

Pēc Klēva Šēninga ierašanās alpīnistu straume apsīka. Pulksten 
divos vēl neviena galva nebija parādījusies virs pēdējā kores pacē
luma, un Anatolijs Bukrejevs sāka uztraukties.

Visi mūsu grupas dalībnieki, kuri atradās virsotnē, izskatījās lie
liski, un viņiem nedraudēja nekādas briesmas. Par viņiem mana sirds 
bija mierīga, taču es sāku brīnīties, kur palikuši pārējie klienti. Klēvs 
b[ja ieradies pirms piecpadsmit minūtēm, un neviens cits ir nedomāja 
nākt.

Viņi nāca gan, un otrajā nometnē, kur bija sapulcējušies to ekspe
dīciju dalībnieki, kas gatavojās gājienam  uz virsotni nākam ajās die
nās, bažas auga augumā. Eds Viesturs un daži citi IMAX/IWERKS 
dalībnieki vēroja notiekošo teleskopā. Viņi nenolaida acu no posma 
starp Dienvidu priekšvirsotni un Hilarija slieksni, un pulksten divos 
redzēja alpīnistus dodamies uz augšu. «Mēs redzējām  viņus tur stā
vam un bezgala lēni kustam ies uz priekšu... un mēs redzējām  vētras 
mākoņus savelkamies ap virsotni, un es sāku domāt: «Ak Dievs, ir jau  
pārāk vēls... Viņi tik tiešām  dodas uz priekšu.» Bija pārāk vēls ne 
tikai laika ziņā, bet ari... viņiem b ija  skābeklis astoņpadsm it stun
dām. Tiek pieņem ts, ka līdz virsotnei jā ie t divpadsmit stundas, tātad 
atpakaļceļam  paliek sešas. Tā nu es savā prātā spriedu, ka viņi paliks 
bez skābekļa,... viņi paliks ne tikai bez dienas gaismas, bet ari bez 
skābekļa.»

Otrajā nom etnē alpīnistus virs Dienvidu priekšvirsotnes vēroja 
ari Himalayan Guides ekspedīcijas vadītājs Henrijs Tods, daži viņa 
šerpas un Mels Dafs. Henrijs Tods atcerējās, ka kopā tur bijuši apm ē
ram divdesmit cilvēki. Viņi vēroja notiekošo un, tāpat kā Eds Vies
turs, runāja par vēlo stundu. Šerpas sāka nervozēt un, pēc Henrija 
Toda vārdiem, «kā apdulluši pātarot par zvaigzni». Henrijs Tods 
sākumā nesaprata, par ko šerpas īsti runā, un tad viens no viņiem 
parādija Henrijam zvaigzni, kas dienas vidū bija uzlēkusi virs
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Dienvidu priekšvirsotnes. «Ceru, ka jūs nedom ājat, ka man galvā viss 
sagājis sviestā. Es to redzēju.»*

-  Tas nav uz labu, tas nav uz labu, -  šerpas neatlaidīgi atkārtoja, 
un Henrijs Tods bija ar viņiem vienisprātis. Viņš sam eklēja radiosa
kara aparātu, piezvanīja uz Roba Hola bāzes nometni un vaicāja, 
cikos esot bijusi paredzēta došanās atpakaļceļā. Viņš saņēma atbildi, 
ka atpakaļceļa sākums bijis paredzēts pulksten divos. Šis term iņš jau  
bija pagājis.

Henrijam Todam bija liela pieredze ekspedīciju vadīšanā, un viņš 
zināja, kāds noskaņojum s droši vien valda tur augšā. «Tu kļūsti 
galīgi dulls... Tu vairs nespēj sakarīgi dom āt... Tev liekas, ka tu visu 
vari.»

4"  4~  4 "

Tāpat kā Džons Krakauers, Mārtiņš Edamss saprata, ka skābekļa 
krājumi nav neizsīkstoši, un lieki nekavējās virsotnē. «Es pasēdēju 
tur 10 līdz 15 minūtes. Uzņēmu dažus attēlus ar Tolija fotoaparātu, 
un Nīls mūs abus nofotografēja kopā ar Kazahstānas karogu. Tad es 
teicu: «Hei, zēni, es eju projām.» Piecēlos un devos lejup.» Drīz pēc 
tam lejup devās arī Anatolijs Bukrejevs un Klēvs Šēnings.

Atrados virsotnē gandrīz stundu. Ne man, ne Nīlam nebija radio, 
un mēs nezinājām, kas notiek lejā. Man bija aizdomas, ka pie Hilarļja 
sliekšņa varētu būt noticis kaut kas nelāgs, tāpēc domāju, ka man 
vajadzētu doties uz turieni. Ap pulksten diviem, varbūt arī mazliet 
vēlāk, devos projām no virsotnes. Pieliecos paņemt dažus akmentiņus 
piemiņai. Pamanīju Indijas piecu rūpiju monētu un iebāzu to kabatā 
«uz laimi».

* Astronomi apgalvo, ka tajā bridi un ta jā  debesu punkta nav atradies neviens debesu 
ķerm enis. H akitajakes kom ēta jau sen bija pazudusi. (Autora piez.)



Sešpadsmita nodaļa

Lēmums un atpakaļceļš

Khumbu leduskritums, Everests un Lodze. Ilgvara Paula foto



¥ ’7" ^  - J  Mārtiņš Edamss tuvojās Hilarija sliekšņa virsotnei, 
J V d v I .  viņam garām ķēdītē pagāja vesels pulks alpīnistu: daži 
Roba Hola klienti, visi pārējie Mountain Madness klienti -  Šarlote 
Foksa, Lene Gammelgora, Sendija Hila Pitmena, Tims Medsens -  un 
četri Mountain Madness šerpas, ieskaitot Lopsangu Džangbu. Mārtiņš 
Edamss atceras, ka viņi gājuši klusēdami, gluži kā automāti. Līdz 
mērķim bija atlikušas vien dažas minūtes.

Pāris minūtes pēc tam, kad sāku kāpt lejā, redzēju ciešā rindā 
tuvojamies alpīnistu grupu. Atsevišķi soļoja divi cilvēki, un vienā no 
viņiem es domāju pazinis Skotu. Es vēlējos izprast, kas isti notiek, un 
apspriest turpmākās ricibas plānu, tāpēc piegāju pie viņa un sāku 
runāt. Gandriz tūlīt noskaidrojās, ka esmu kļūdījies. Es runāju ar 
Robu Holu, kurš kopā ar kādu klientu devās uz virsotni. Apvaicājos, 
kā viņš jūtas un vai viņam nav vajadzīga palidziba. Teicu, ka domāju 
doties lejā, un viņš atbildēja, ka visiem klājoties lieliski, nevienam 
neesot nepieciešama palidziba. Robs pateicās man par virvju nostipri
nāšanu.

Šķiries no Roba, pamanīju ciešā grupā nākam mūsu ekspedīcijas 
dalībniekus, taču manu prieku par viņu ierašanos aptumšoja apziņa, 
ka vairums no viņiem bija pavadījuši ceļā četrpadsmit stundas un 
tātad viņiem b{ja atlikušas tikai četras stundas, kuru laikā bija iespē
jams izmantot skābekli. Viņi atradās pusstundas kāpiena atstatumā 
no virsotnes, un man bija skaidrs, ka viņiem nepietiks «skābekļa 
laika» nokļūšanai lidz ceturtajai nometnei.

Desmit līdz piecpadsm it pēdu attālumā no Hilarija sliekšņa Mār
tiņš Edamss panāca Endiju Herisu un Džonu Krakaueru. Viņi «priecā
jā s  kā negudri, sm ējās un gavilēja un nelikās ne zinis par to, kas no
tika visapkārt». Mārtiņš Edamss neapstājās un nepiebiedrojās abiem 
laimīgajiem alpinistiem. «Man prāts nebūt nenesās uz svinēšanu, 
tāpēc gāju tālāk uz to pusi, kur sākas nostiprinātās virves Hilarija 
sliekšņa posmā.» Mārtiņš Edamss dom āja tikai par to, kā tikt lejā, un 
citām domām nebija vietas viņa prātā. Visu cauru dienu viņam bija 
nācies kavēties, ar pūlēm mēģināt tikt garām lēnākiem kāpējiem. 
Tagad viņš atradās lidera pozicijās un ju tās apmierināts.
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Mārtiņš pieāķējās pie virves un gatavojās laisties iejā no Hilarija 
sliekšņa. Viņš pameta skatienu lejup, lai pārliecinātos, vai virve ir 
brīva. Viņš stāsta: -  Palūkojos lejup un ieraudzīju trīs cilvēkus virzā
m ies uz augšu, un nodomāju: «Jēzus, vēl viena kavēšanās!» Un tad es 
ieskatījos vērīgāk un pazinu nācējus. Priekšgalā kāpa kāds šerpa, tad 
Makalu Go un aiz viņa -  Skots Fišers. Jāatzist, ka ju to s pārsteigts. 
Visu dienu ne reizes nebiju iedom ājies par Skotu vai par to, kur viņš 
varētu atrasties, un nu pēkšņi ieraudziju viņu un nespēju noticēt 
savām acīm. Man likās, ka kaut kas nav kārtībā. Skotam nebūtu vaja
dzējis šeit atrasties.

Bridi, kad Mārtiņš Edamss palūkojās lejup, Skots Fišers pacēla 
acis uz augšu, lai piestiprinātu savu žumāru pie virves. Ieraudzījis 
Mārtiņu, viņš uzsauca: -  Hei, Mārtiņ, vai tu domā uzkāpt Everestā?

Mārtiņam Edamsam radās iespaids, ka Skots Fišers domā, ka viņš 
vēl tikai dodas uz virsotni, ka «viņš gribēja mani uzmundrināt, 
iedvest drosmi, pateikt: «Klau, brāl’, darīsim to kopā». Mārtiņš atbil
dēja, ka viņš to jau  ir paveicis. Redzēdams, ka šerpa un Makalu Go 
kustas bezgala lēni, Mārtiņš Edamss ieteica Skotam Fišeram mēģināt 
apiet tiem apkārt -  no nostiprinātās virves pāriet uz klints ribu, kas 
virzījās augšup paralēli virvēm, un brīvā kāpienā tikt līdz Hilarija 
sliekšņa virsotnei. «Tas b ija  diezgan sarežģīts paņēmiens, taču man 
likās, ka Skots Fišers tādējādi būtu ieekonom ējis laiku.»

Skots Fišers pavirzījās uz ribas pusi, it kā vēlēdamies izm antot 
Mārtiņa ieteikto variantu, taču gandrīz tūlīt atgriezās iepriekšējā po- 
zīcijā. Mārtiņš Edamss teica: -  Varbūt viņam likās, ka tas b ija  pārāk 
bīstami. Nezinu. Lai būtu kā būdams, viņš palika tur, kur bijis. Iespē
jam s, ka tas ir pareizs lēmums.

Mārtiņš Edamss centās pierunāt Skotu paātrināt kāpšanas tempu. 
Anatolijs Bukrejevs lejupceļā pagāja garām Endijam Herisam un D žo
nam Krakaueram un apsēdās uz akmens, kas atradās nedaudz aug
stāk par Mārtiņu Edamsu. Gaidīdams Anatolijs raudzījās debesīs, 
mēģinot paredzēt gaidāmās laika pārmaiņas. Viņš redzēja savelka- 
mies mākoņus un ju ta, ka sāk celties auksts vējš, taču nekādas pazī
m es neliecināja, ka būtu gaidāms kaut kas briesmigs.

4-  4*  4~

A natolijs Bukrejevs un Mārtiņš Edamss pie Hilarija sliekšņa gai
dīja, līdz Skots Fišers tiks augšā. Nils Beidlmens stāvēja virsotnē un
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ju tā s  «Joti nervozs un ļoti noraizējies». Viņš stāstīja: -  Patiesībā es 
gribēju atstat virsotni daudz agrāk, kopā ar Martinu vai Klēvu, taču 
katru reizi, kad biju gatavs piecelties kājās un doties ceļā, pāri kores 
pacēlumam parādījās kāds cilvēks vai cilvēku grupa. Šo cilvēku vidū 
b ija  arī mūsu ekspedīcijas dalībnieki. Es biju  pārsteigts par to, ka cil
vēki turpināja ierasties. Biju domājis, ka viņi vai nu paši devušies a t
pakaļ, vai arī kāds licis viņiem to darit. Man šķita, ka nebūs pareizi, 
ja es iešu projām  brīdi, kad visi vēl nav sasnieguši virsotni. Viņi bija 
tik tuvu mērķim, lool

Laikā starp pulksten 2.15 un 2.30 četri Mountain Madness klienti, 
kurus Mārtiņš Edamss un Anatolijs Bukrejevs b ija  sastapuši lejup- 
ceļā, -  Tims Medsens, Šarlote Foksa, Lēne Gammelgora un Sendija Pit- 
inena, kā arī Lopsangs Džangbu bija sasnieguši virsotni. Sendijai Pit- 
menai pēdējie metri līdz mērķim bija visgrūtākie. Virzīdamās uz 
alumīnija viziermasta pusi, kas iezīmē virsotni, viņa iztērē ja  pēdējo 
skābekli, kas bija trešajā balonā. Viņa bija saņēmusi šo balonu Dien
vidu priekšvirsotnē un acīm redzot lietojusi skābekli lielākās devās, 
nekā b ija  paredzēts. Lopsangs Džangbu pam anīja viņas nelaimi, iz
ņēma no mugursomas rezerves balonu, ko bija atnesis no ceturtās 
nom etnes, un pievienoja Sendijas masku jaunajam  balonam.

Skots Fišers kāpiena laikā nebija nosūtījis nevienu klientu atpa
kaļ uz ceturto nometni, jo  visas dienas laikā nebija viņus saticis. 
Pēdējais cilvēks, ar kuru viņš sazinājās kāpiena laikā, bija Lēne Gam
melgora, un tas notika pašā kāpiena sākumā. Pustrijos visi klienti, 
kuri bija devušies uz virsotni, bija sasnieguši pasaules jum tu. Nebija 
neviena, ko nosūtīt atpakaļ, klientiem vairs nebija kur iet. Vienīgais 
ceļš veda uz ceturto nometni. Diemžēl lidz pulksten 3 .10 neviens ne
atstāja virsotni. Tās bija četrdesm it gavilēšanas, fotografēšanās, rau
dāšanas, apsveikumu un apkampienu m inūtes... un par četrdesm it 
minūtēm m azāk dienas gaismas.

+ + +
Kad Skots Fišers beidzot tika uz Hilarija sliekšņa, Martins Edamss 

nevēlējās neko citu, kā vien pieāķēties pie virves un laisties lejā. Tā 
kā Endijs Heriss un Džons Krakauers bija ieradušies pie Hilarija 
sliekšņa pirms viņa, Mārtiņš pavaicāja, vai viņi nevēlas laisties lejup 
pirmie. Viņš stāstīja: -  Abi ar pateicību pieņēma šo piedāvājumu, pie- 
āķējās pie virves un pazuda aiz sliekšņa malas.
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Mārtiņš Edamss vēroja Endija Herisa un Džona Krakauera virzīša
nos lejup pa Hilarija slieksni, ar nepacietību gaidīdams, lidz viņi būs 
tikuši lejā un viņš varēs uzsākt nolaišanos. Pulkstenis b ija  apmēram 
pustrīs. Anatolijs Bukrejevs sarunājās ar Skotu Fišeru.

Skots atpūtās pēc kāpiena pa Hilarija slieksni. Vaicāju, kā viņš 
jūtas, un Skots atzinās, ka esot noguris. Šis kāpiens viņam esot bijis 
ļoti grūts. Tajā bridi man intuitīvi šķita, ka vispareizākais, ko vaja
dzētu darīt, būtu pēc iespējas ātrāk tikt lidz ceturtajai nometnei, lai 
vajadzības gadījumā piegādātu mūsu klientiem skābekļa balonus, ka 
ari sagatavot tēju un karstus dzērienus * Biju pārliecināts par saviem 
spēkiem un zināju, ka spēšu to paveikt, ja tagad ātri došos lejup. No 
ceturtās nometnes es varēšu pārskatīt maršruta posmu pāri Dienvidu 
sedlienei un laikus pamanit jebkuru negadījumu.

Izteicu savas domas Skotam, un viņš piekrita. Mums bija vienāda 
situācijas izpratne, un Skots atļāva man doties lejā. Vēlreiz pievērsu 
uzmanību laika apstākļiem. Nemanīju neko, par ko vajadzētu uz
traukties.

Arī Mountain Madness klienti Everesta virsotnē neraizējās par 
laiku. Klēvs Šēnings stāstīja: -  Kad atrados virsotne, pūta stiprs vējš. 
Nejutu, ka tas kļūtu stiprāks, un neredzēju pazīmes, kas liecinātu par 
iespējam o snigšanu vai laika pasliktināšanos. [Ml

Ari Sendija Hila Pitmena nebažījās par laika apstākļiem, taču viņu 
uztrauca tas, ka bija jau  vēls. -  Es nejutu, ka laiks kļūtu sliktāks. Es 
jutu , ka m ēs šeit atrodamies pārāk vēlā stundā. Man neviens nebija 
teicis, ka eksistē kaut kāds noteikts termiņš, kad jā ie t projām, taču 
es zināju ... citi alpīnisti b ija  stāstījuši, ka pienāk brīdis, kad ir pēdē
ja is  laiks doties atpakaļceļā. Tādējādi mani uztrauca vienīgi tas, ka 
bija ja u  vēls, nevis iespējam ā laika pasliktināšanās. [Ml

Toties Lēne Gammelgora ju ta  ko tādu, kas viņu biedēja. -  Pirms 
došanās augšup pa Hilarija slieksni es pamanīju no ielejas paceļa
mies sniega virpuļus un redzēju, ka ap virsotni svilpo vējš. ē d ]

Lēne Gammelgora bija ievērojusi vētras sistēm as veidošanās pa- 
zimes. Pēc dažām stundām šī vētra panāca viņu un viņas biedrus,

*  A natolijs Bukrejevs pieņēm a, ka visi septiņi ekspedīcijas šerpas devušies uz virsotni. 
Skots Fišers cetu rta jā  nom etnē b ija  licis šerpam  tā rikoties, taču ne Skots, ne A natolijs n e
zināja, ka Lopsangs Džangbu pretēji Skota pavēlei b ija  licis vienam šerpam  -  Pembatn -  palikt 
cetu rta jā  nom etnē un sagaidit klientus pēc atgriešanās no virsotnes. (Autora pie/.)
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kad tie, novārguši un neaizsargāti, veica visbistam ako Everesta ieka
rošanas posmu -  nokāpšanu.

4-  4*  4-

Mārtiņš Edamss nokļuva Hilarija sliekšņa piekājē, tad turpināja 
virzities pa apledojušo dienvidaustrumu kori un netālu no Dienvidu 
priekšvirsotnes pamanīja kādu sniegā sakņupušu stāvu. Viņš stās
tīja: -  Eju traversā... un redzu Džonu Krakaueru turamies pie ledus- 
cirtņa... tāda kā pašdrošināšana. Viņš ir iedzinis sniegā cirtņa kātu 
un turas pie cirtņa knābja, un es nesaprotu, ko man tagad iesākt, jo  
mēs neesam  pieāķējušies pie nostiprinātas virves.*

Džons Krakauers, tāpat kā Sendija Pitmena, bija iztukšojis savai 
balonu. Viņam vairs nebija skābekļa.

Tūlīt aiz Mārtiņa Edamsa nāca Anatolijs Bukrejevs. Viņš lika Mār
tiņam Edamsam doties tālāk, jo  nevēlējās, lai tas velti tērētu nokāp
šanas laiku.

Pēc īsa brīža ieradās Klēvs Šēnings. Viņš stāstīja: -  Kad es no 
[Hilarija] sliekšņa ierados pie Dienvidu priekšvirsotnes, redzēju, ka 
Džons Krakauers iekūlies ķezā. Palēnināju soli. Manos spēkos nebija 
sniegt viņam reālu palīdzību, un es negrasījos to darīt, taču gribēju 
palikt tur, līdz pārliecinātos, ka kāds kaut ko dara Džona Krakauera 
labā, jo  viņam [R. Hola grupai] bija divi gidi, kas atradās abās 
pusēs, ē d ]

Džonam Krakaueram, tāpat kā Sendijai Pitmenai, paveicās. Iera
dās kāds no viņa ekspedīcijas un palīdzēja. Maiks Grūms, kurš bija 
nokļuvis virsotnē kopā ar tiem četriem  Mountain Madness klientiem, 
kuri ieradās virsotnē pēc Martina Edamsa, Nīla Beidlmena un Klēva 
Šēninga, pašaizliedzības uzplūdā atdeva savai balonu Džonam Kra
kaueram. Džonam Krakaueram šķita, ka Maiks Grūms «pašlaik bez 
sevišķām raizēm  varēja iztikt bez skābekļa balona». Viņš pieņēma 
piedāvājumu un pāris minūtēs tika līdz Dienvidu priekšvirsotnei, kur 
Roba Hola un Skota Fišera šerpas bija novietojuši papildu balonus. 
Tur Džons Krakauers «paķēra jaunu skābekļa balonu, pieskrūvēja to 
pie padeves regulatora un devās lejup no kalna».**

* D žons Krakauers bija sabrucis ta ja  m aršruta posmā, kur ta ari nebija novilktas virves. 
(Autora piez.)

** Sk.: Krakauers Dž. Retināta gaisā. -  R., AGB, 1998./99. -  189. lpp.
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Kamēr Džons Krakauers bāza mugursomā trešo skābekļa balonu, 

Nīls Beidlmens un klienti uzsāka nokāpšanu. Nīls atcerējās, ka jau 
tajā brīdi kādam klientam sākušās problēmas: -  Mēs nonācām  pie 
Hilarija sliekšņa, un es gāju tūlīt aiz Sendijas. Tobrīd viņa vairāk nekā 
pārējie vēlējās tikt projām  no šejienes. Aiz manis nāca Šarlote, Tims 
un aiz viņa -  Lēne. Hilarija slieksnis atgādina džungļus -  veco virvju 
gabali un noplīsušas repšņores. Sendijai bija grūti aptvert, pie kuras 
virves piestiprināt savu karabini un kādā veidā tikt galā ar pakāpie
niem. Devos pie viņas. Mēģinājām nolaist viņu lejā, taču virves vējā 
bija pārāk saspriegtas un mums nācās atm est šo nodomu. Viņa tika 
lejā ar manu palīdzību. Sendija devās uz kores pusi, un es pavēros 
atpakaļ. Man šķita, ka visi pārējie veiksmīgi virzās lejup, tāpēc pārāk 
neraizējos par viņiem. Ēy5] Kad Nils Beidlmens, Šarlote Foksa, Tims 
Medsens, Sendija Pitmena un Lēne Gammelgora tuvojās Dienvidu 
priekšvirsotnei, viņi ieraudzīja «tur sēžam  Klēvu Šēningu». Ēo] Klēvs 
Šēnings pārbaudīja nom estos skābekļa balonus, cerēdam s atrast 
kādu rezerves balonu. Viņš atcerējās, ka Nīls Beidlmens viņu uzlūko
jis  un teicis: -  Ko, ellē, tu te dari? Taisies ka tiec projām  no še jie 
nes. lool Klēvs Šēnings teica: -  Šajā brīdī Nils... bija aptvēris, ka ir jau  
vēls, varbūt ari to, ka sākas vētra. Tieši šajā bridi arī pār mani nāca 
atskārsm e. Es devos projām  tajā pašā brīdī, kad Nīls ieradās, fāpļ

4*  4~  4-

Skota Fišera šerpas b ija  uznesuši Dienvidu priekšvirsotnē desmit 
skābekļa balonus -  pa vienam katram no sešiem  klientiem  un pa 
vienam Nīlam Beidlmenam un Skotam Fišeram. Bija paredzēts, ka šos 
balonus alpinisti paņems atpakaļceļā. Pārējie d i'i  baloni bija atstāti 
pēc Anatolija Bukrejeva luguma, ko bija apstiprinājis Skots Fišers. Tā 
kā viņu gājiens uz virsotni bija aizkavējies, visi, izņem ot Nilu Beidl- 
menu, bija paņēmuši trešo balonu uz Balkona no Anatolija Bukre
jeva. Viņš atdeva Nilam balonu, ko b ija  atnesis no ceturtās nom etnes.

Tātad, kad Nīls Beidlmens un klienti ieradās Dienvidu priekšvir
sotnē, viņu skābekļa krājum ā vajadzēja būt trim pilniem baloniem *

* Diviem A natolija Bukrejeva «drošības baloniem », ko viņš nebija izm anto jis un lā ari a t
stā ja  tos Dienvidu priekšvirsotnē, un Nila Beidlmena trešajam  balonam , ko viņš nebija paņē
mis tāpēc, ka A natolijs Bukrejevs uz Balkona viņam atdeva savu balonu. (Autora piez.)
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un tiem pustukšajiem  baloniem, ko klienti bija pam etuši pēc tam, 
kad turpceļa paņēma jaunos balonus. Tomēr Nils Beidlmens neatrada 
to, ko bija cerojis. Viņš teica: -  Tur nekas liels vairs nebija palicis. I'ur 
atradās viens pilns, vismaz praktiski pilns balons un pāris pustukšu 
balonu. Tobrīd man likās, ka pilno balonu paņēma Lēne. ēž>]

Nils Beidlmens paņēma pustukšu balonu. Nav skaidri zināms, vai 
vēl kāds balons tika paņemts. Vismaz divi Mountain Madness 
klienti -  Šarlote Foksa un Mārtiņš Edamss - paziņoja, ka viņi neesot 
paņēmuši papildu balonus. Mārtiņš Edamss stāstīja: -  Es nonācu 
Dienvidu priekšvirsotnē pirms tiem klientiem, kuri sasniedza vir
sotni pēc manis. No kores iegriezos nelielajā nišā, kur mēs ar Nilu no 
rita gaidījām  pārējos. Tur atradās Endijs Heriss, pārbaudīdams skā
bekļa balonus -  tur bija kādi divdesmit gabali -, laikam gribēdams 
atrast kādu lietojam u. Tur nebija neviena balona, uz kura būtu uz
rakstīts Mārtiņa Edamsa vārds. Devos tālāk.

Mārtiņš Edamss teica, ka tūlit aiz Dienvidu priekšvirsotnes viņam 
ātri pagājis garām Anatolijs Bukrejevs: -  Es eju lejup pa kori, man 
veicas lieliski, un pienāk Anatolijs, redz, ka man iet labi, un dodas 
tālāk. Pēc m anas izpratnes tā bija parasta lieta -  Anatolijs pagāja 
garām, un man tas bija gluži vienalga.

Piecpadsmit minūtes pēc tam, kad b(ju aizgājis no Dienvidu 
priekšvirsotnes -  varēja būt apmēram bez divdesmit minūtēm četri -, 
es pamanīju, ka redzamība kļūst sliktāka. Vējš nesa sev lidzi smalku 
sniedziņu, tomēr es bez bažām turpināju kāpt lejup. Ceturtā nometne 
no šejienes bija saskatāma bez jebkādām pūlēm.

Kad nonācu līdz Balkonam, jutos pārsteigts, sastopot tur kādu 
alpīnistu, kurš vaicāja, kur palicis Robs Mols. Es prasīju šim cilvēkam, 
vai viņam nekas nekaiš. Viņš teica: «Man nekas nekaiš, bet kur ir Robs 
Hols?» Šis virs bija sasalis ragā un knapi spēja parunāt. Pateicu 
viņam, ka redzēju Robu Holu virsotnē, un Robs varētu ierasties šeit 
pēc vienas līdz divām stundām. Bažījos par šo cilvēku un arī par mūsu 
klientiem. Palūkojos uz dienvidaustrumu kores pusi un apmēram  
8650 metru augstumā starp mākoņiem redzēju kādu cilvēku kāpjam 
lejup. Nospriedu, ka viss ir kartībā. Man šķila, ka tas varētu būt Endijs 
Heriss -  Roba Hola ekspedīcijas gids, kurš palīdzēs šim klientam *

* A natolijs Bukrejevs b ija  saticis Dalasas patologu Beku Vetersu. Robs llo ls  b ija  pavēlējis 
viņam nekāpt augstak, jo  Bekām bija  sarežģījum i ar redzi. (Autora piez.)
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Anatolijs Bukrejevs turpināja kāpt lejā, nemitīgi vērodams laika 
apstākļus. Viņš teica, ka «tie Everesta apstākļiem bija pilnīgi normāli. 
Tieši tajā brīdī nebija nekādu nopietnu problēmu, jo  es skaidri pār
redzēju visu maršrutu.»



Septiņpadsmitā nodaļa

Sniega aklums

Ženēvas atradze, taluma - Everesta dienvidaustrumu nogāze. Ilgvara Paula foto



Ā rste Ingrida Manta atradās bāzes nometnē un kopš sešiem  no 
rita saņēma neregulāras ziņas no kalna. Viņa sarunājās ar 

Skotu Fišeru bridi, kad viņš bija nokļuvis virsotnē (apmēram pulk
sten 3.45 pēc pusdienas). Skots Fišers paziņoja, ka visi klienti esot 
uzkāpuši Everesta virsotnē. Ingrida apsveica Skolu, apvaicājās, kā 
viņš jū tas, un saņēma atbildi, ka viņš esot ļoti noguris. Rija ja u  ļoti 
vēls. Izdzirdējusi Skota atbildi, Ingrida teica: -  Kāp lejā! ēd]

Raizēdamās par Skota Fišera stāvokli, Ingrida Hanta sazinājās ari 
ar Lopsangu. Viņi norunāja nākamo reizi sazināties pulksten G.00 
vakarā. Nepilnu stundu pēc radioseansa viss pēkšņi pārvērtās... 
Ingrida Manta stāstīja: -  Puspiecos vakarā šeit [Mountain Madness 
bāzes nometnē] ieradās cilvēki no Roba Hola nom etnes un teica: 
«Mums vajadzīgs skābeklis, ko uzsūtīt kalnā. Mūsuprāt, viens no 
jū su  komandas dalībniekiem ir zaudējis spēkus pie Milarija sliekšņa 
un pie viņa atrodas Robs Hols.»... Robs Hols bija paziņojis [uz savai 
bāzes nometni], ka «es esmu ar to puisi, un viņš zaudējis spēkus virs 
Milarija sliekšņa». ēd]

Dr. Ingrida Hanta teica, ka viņa nekavējoties reaģējusi uz šo 
trauksm es signālu. -  Mēs izdarījām  visu, kas bija mūsu spēkos, lai 
uzsūtītu augšā skābekli. Mēs tūlit sazinājām ies ar Pembu un lūdzām 
viņu mēģināt sazinaties ar Lopsangu vai kādu citu, kurš atradās ne
tālu no virsotnes. Mēs lūdzām, vai Pemba pats nevarētu doties pie 
Roba Hola, bet viņš atbildēja, ka laiks esot pārāk slikts un viņš negri
bot nekur iet.* Ē ā

Nilam Beidlmenam nebija sakaru iekārtas. Viņš nesaņēm a ziņo
jum u par nelaimes gadījumu, kas bija noticis augstāk par viņa atra
šanās vietu, un turpināja kāpt lejup. Nīls stāstīja: -  Netālu no [Dien
vidu] priekšvirsotnes es ieraudzīju Šarloti ar platu smaidu sejā 
stāvam pie Sendijas. Viņa turēja rokā adatu un m āja man ar roku... 
Piegāju pie viņām, un Šarlote pavēstīja, ka nupat esot Sendijai iešļir
cinājusi deksam etazonu un Sendija tagad izskatoties pavisam 
labi. ē d ]

* Šerpa Pemba b ija  p iedaiijics vairakas Everesta ekspedīcijās. 1994. gadā viņš b āzes 
nom etnē b ija  strād ājis par virtuves zenu. Viņš nekad nebija uzkāpis augstāk par ceturto 
nom etni. (Autora piez.)
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Deksam etazons ir steroicls, kas sam azina smadzeņu iekaisumu 
un palidz novērst augstuma slimības izraisītas smadzeņu tūskas pa
rādības. Dr. Ingrida Hanta bija iedevusi katram Mountain Madness 
klientam aptieciņu, kurā atradās šļirce ar vienai injekcijai paredzētu 
deksam etazona devai. Šarlote Foksa pašlaik vicināja gaisā tukšo 
šļirci.

Nīls Beidlmens teica, ka «centies izdomāt, kā dabūt viņu [S. Pit- 
menu] uz kājām ». Ēo] Viņš palūkojies uz Sendijas skābekļa balona 
manometru un redzējis, ka viņai pietiks skābekļa tikai nepilnai stun
dai. Pienāca Lenc Gammelgora. Nils atcerējās, ka viņa Dienvidu 
priekšvirsotnē bija paņēmusi jaunu skābekļa balonu, un lūdza, lai 
viņa ar Sendiju apmainās ar baloniem.

Lēne Gammelgora atdeva savu balonu, taču darīja to visai negri
bīgi. -  Šajā brīdī es sapratu, ka lieta kļūst ārkārtīgi nopietna. Tas vairs 
nebija izklaides pasākums, bet nopietnas briesmas. Notiek visļaunā
kais, es to sapratu... Es esmu visstiprākā, tāpēc atdevu viņai savai 
skābekli, kas būtībā bija izcili stulbs pasākums, jo  mums bija divi cil
vēki, kuriem bija beidzies skābeklis. Tomēr, ja  man ir vairāk nekā tev 
un m ēs esam  komanda, un tu esi nelaim ē... tā nu tas ir.

Lēne Gammelgora piebilda, ka grupa rīkojusies saliedēti, «darīja 
visu, ko spēja, palīdzot cits citam un darbojoties ar atbildības 
sajūtu ... Nīls rīkojās pareizi, tajā bridi tas bija vislabākais, ko varēja 
darit. Viņš rīkojās tā, kā rīkotos es, kā būtu rīkojies Klēvs un kā būtu 
rīkojies Tims.

Lēne Gammelgora atzina, ka viņi esot darbojušies kā komanda, 
kaut arī neviens neesot viņus vadījis. Viņi esot sadarbojušies savos 
centienos palikt dzīviem.

Nīls Beidlmens atgrieza Sendijas Pitmenas jaunā balona skābekļa 
padeves regulatoru (tas bija piektais balons, ko viņa todien saņēma) 
tā, lai gāzes plūsmas ātrums būtu trīs līdz trīsarpus litri, jo  «vēlējos, 
lai viņa atjēdzas». (Ml Skābeklis un deksam etazons spēj izraisīt 
vieglu eiforiju. Sendija Pitmena teica: -  Pēc piecpadsm it minūtēm 
atkal ju to s pavisam moža. Biju kā atjaunota, ē ļ o ]

Viņi devās tālāk. Nīls Beidlmens gāja pa priekšu Sendijai Pitme- 
nai, un Lēne Gammelgora, Šarlote Foksa un Tims Medsens kāpa aiz 
viņiem.

Mārtiņš Edamss bija piesprādzējies pie tās pašas virves, ko nupat 
bija atstājuši Nīls Beidlmens un pārējie. Viņš atradās starp Dienvidu 
priekšvirsotni un Balkonu un bija nokļuvis ķezā. -  Ieeju ta jā  sniega
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valstībā un nespēju saskatīt pēdas, pa kurām man vajadzētu iet. 
Manas sniega brilles sak aizmigloties. Es noņemu skābekļa masku, lai 
notīritu brilles. Uzlieku masku, paeju kādu gabaliņu un pēkšņi ap
tveru, ka man beidzies skābeklis.

Mārtiņš Edamss bija iztukšojis trešo balonu, un viņam nebija ar 
ko to nomainīt. Viņš b ija  ievērojis «trīs balonu norm as» likumu. Vie
nīgā vieta, kur viņš varētu dabūt skābekli, bija ceturtā nom etne, un 
tā atradās vairāk nekā 600 augstuma m etru attālumā.

-  Es aizm etu balonu un turpināju virzities uz leju, cenzdam ies 
atrast nākamo nostiprināto virvju posmu. Galu galā es apm aldījos, es 
lāgā nesapratu, uz kuru pusi man vajadzētu doties -  pa labi vai pa 
kreisi no kādas ledāja plaisas, kuru savā hipoksijas stāvoklī nespēju 
atcerēties redzējis turpceļā. Beidzot apsēdos, prātodams, ka spēšu 
kaut ko aptvert tad, kad uzlabosies redzamība. Es nezinu, cik ilgi tas 
vilkās -  piecas minūtes, pusstundu vai stundu. Es to nevaru pateikt. 
Es sēdēju un sēdēju.

Mārtiņš Edamss bija nokāpis līdz Balkonam. Tūlīt aiz viņa kapa 
Džons Krakauers, tad viens no Roba Hola gidiem -  Maiks Grūms -  un 
Jasuko Namba. Adventure Consultants kliente Jasuko Namba bija uz
kāpusi virsotnē tūlīt aiz pēdējā Mountain Madness klienta.

-  Tā nu es redzu nākam šos alpīnistus un domāju: «Lieliski! Tikšu 
lejā kopā ar viņiem.» Krakauers paiet man garam, un es prasu Grū- 
mam, uz kurieni man jā iet, un viņš man norāda virzienu, un es eju 
kopā ar viņu pāris m inūtes un atkal prasu, pa kuru ceļu lai tieku lejā, 
un viņš man norāda uz kādu kuluāru.* Krakauers -  viņš atrodas man 
tieši priekšā -  bez vilcināšanās sāk glisēt** lejā uz dibena pa svaigi 
uzkritušo sniegu. Nospriežu, ka tā ir prātīga ideja. Palaižu viņu 
kādus piecpadsmit jardus pa priekšu un tad laižos viņam pakaļ.***

Mārtiņš Edamss centās saīsināt nokāpšanas laiku, taču nekāds 
lielais ieguvums tas nebija. Pats Mārtiņš domā, ka viņa «skrējiens» 
neesot b ijis garāks par simt metriem. Precizs laiks, kad Mārtiņš 
Edamss veica savu «glisējumu», nav zināms. Viņš teica, ka virsotnes

* Kuluārs ir slīpa, šaura ieplaka (grope). (Autora piez.)
** Glisēšana ir apzināta slidināšanās lejup. Tās laikā alpīnists ieņem  kalnu slēpotāja pozu 

stāvais vai ari sēdus. (Autora piez.)
*** D žons Krakauers to noliedz. Viņš apgalvo, ka «nokāpšanas laikā vispār neesot glisējis» 

un Martins td am ss droši vien esot sajaucis viņu ar Jasu ko Nambu. Mārtiņš Edam ss ir pārlie
cināts, ka tas esot b ijis  D žons Krakauers. Šis fakts parada, kada ticam ība ir atm iņām  par noti
kumiem, kas norisinās lielā augstumā. (Autora piez.)
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iekarošanas dienā neesot ņēmis līdzi pulksteni. Martins Edamss 
atceras, ka zemāk par viņa atrašanās vietu vētra esot pierimusi un 
viņš spējis skaidri saskatīt ceļu uz ceturto nometni.

4 “  4 "  4 "

Anatolijs Bukrejevs domā, ka viņš varētu būt ieradies ceturtajā 
nom etnē apmēram piecos vakarā. Tuvodamies Mountain Madness te l
tīm, viņš ieraudzīja vairākus šerpas, to skaitā ari Lhakpu -  Henrija 
Toda Himalayan Guides alpīnistu pavadoni. Viņi cēla telti. Anatolijs 
Bukrejevs apsveicinājās ar I.hakpu un pēc tam satikās ar Pembu, kurš 
pasniedza viņam karstu tēju. Anatolijs Bukrejevs dom āja, ka Pemba 
m ēģinājis uzkāpt virsotnē, taču ceļā nolēmis griezties atpakaļ. Ana
tolijs nezināja, ka Pemba visu dienu pavadīja ceturtajā nom etnē.* 

Anatolijs Bukrejevs sagaidīja, ka tūlīt pēc viņa ieradīsies arī daži 
citi ekspedīcijas dalībnieki, tāpēc lika Pembam uzvārīt vairāk tējas un 
devās uz telti, kurā gandriz pirms divdesmit četrām stundām bija ap
m eties kopā ar Mārtiņu Edamsu, Lēni Gammelgoru un Klēvu Šēningu. 
Pemba nesaprotam u iemeslu dēļ ne ar pušplēstu vārdu nepiem inēja 
radiosakaru seansu, kas, pēc Ingridas Hantas vārdiem, b ija  noticis 
pulksten 4 .30, un nepiem inēja arī to, ka viņa lugusi, lai Pemba uznes 
augšā skābekļa balonu. Anatolijs Bukrejevs tā arī neuzzināja, ka virs 
Hilarija sliekšņa varētu būt radusies ekstrem āla situācija.

4~  4"  4*

Radiosakariem starp Dr. Ingridu Hantu bāzes nom etnē un Skotu 
Fišeru un Lopsangu augstu Everestā bija visai apšaubāma kvalitāte. 
Kad situācija no nopietnas kļuva par kritisku, Dr. Ingrida Hanta sāka 
uztraukties. Viņa stāsta: -  Man vajadzēja nosūtīt ziņu Ngimam 
[bāzes nom etnes sirdaram], un viņš to nodeva Nepālas ekspedīcijas 
šerpam  Gjalčhenam [otrajā nometnē], kurš to nosūtīja Pembam 
[ceturtajā nometnē]. Gluži tādā pašā veidā Pemba sazinājās ar 
m ani... ziņas no kalna pienāca caur... Gjalčhenu un Ngimu. Ē ā  

Dr. Ingridai Hantai šķita, ka virsotnes sasniegšanas dienā viņa no 
Ngimas nesaņēm a precīzu un pilnīgu inform āciju, ka ziņas tika

* Divi no sešiem  Mountain Madness šerpām  - augstkalnu kapeju pavadoņiem nesasniedza 
virsotni. Viņi devās atpakaļ no Dienvidu priekšvirsotnes. (Autora piez.)
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«papildinātas», lai izklausitos pēc iespējas labak. Visvairāk viņu uz
trauca tas, ka sazināšanās ar Pembu notika sporādiski. «Es nevarēju 
saprast, kāpēc...» (Ml

No šerpām  saņem tās inform ācijas kvalitāte un kvantitāte dzina 
Ingridu Hantu izmisumā. Viņa nemitīgi soļoja no Mountain Madness 
nom etnes uz Roba Hola nometni un atpakaļ, jo , pēc viņas vārdiem, 
«Roba Mola nom etnē bija labāka sakaru kvalitate un es tur saņēmu 
vairāk inform ācijas, tom ēr pastāvīgi pa savai radio izsaucu Ngimu un 
vaicāju, vai viņš nav saņēmis kādu ziņu.»

Apmēram pulksten 17.15, varbūt ari mazliet vēlāk, es devos uz 
savu telti, noņēmu dzelkšņus, mugursomu, noāvu virszābakus un 
ielidu telti, kas b(ja novietota lā, ka varēju saskatīt 8748 metru augsto 
Dienvidu priekšvirsotni, taču tagad es spēju pārskatīt apkārtni tikai 
līdz 8300 metru augstumam. Tur atradās sniega vētras mākoņa 
apakšdaļa. Tas mani neuztrauca, jo šajā diennakts laikā tā ir parasta 
parādība. Bieži vien vējš aiznes mākoņus prom no Everesta.

Anatolijs Bukrejevs pavadija telti apmēram pusstundu. Viņš sa
sildījās, vēroja laika apstākļus un apdomāja tālāko ricību. Tad Pemba 
atnesa viņam tēju.

Biju cerējis, ka man nevajadzēs doties atpakaļ, jo, pats par sevi 
saprotams, pēc veiktā kāpiena tas būtu b{jis sarežģīts un smags darbs. 
Tomēr es sapratu, ka tad, ja  nekas nemainīsies un neieradīsies ne
viens ekspedīcijas dalībnieks, man vajadzēs doties ceļā. Lūdzu, lai 
Pemba sagatavo man termosu ar tēju un atnes tris skābekļa balonus.

Pēc īsa mirkļa Pemba atnesa karstu tēju un trīs skābekļa balonus 
un nolika tos telts ārpusē. Ievilku balonus un savu mugursomu telti, 
sakravāju mugursomu un sagatavojos doties ceļā.

Ingrida Hanta stāstīja, ka bez piecpadsmit m inūtēm  sešos viņa 
uzzinājusi, «ka Lopsangs un Skots jop rojām  atrodoties zem Dienvidu 
priekšvirsotnes, viņiem neesot skābekļa un Skots jū to ties  ļoti 
slikti». [Ml Tagad aina spēji m ainījās. Sākumā Roba Hola komanda 
bija paziņojusi, ka viens no Mountain Madness ekspedīcijas dalībnie
kiem esot nokļuvis nelaimē virs Hilarija sliekšņa. Patiesībā nelaimē 
bija  nokļuvis viens no Roba Hola klientiem -  Dags Hansens. Tajā 
dienā viņš bija pēdējais alpīnists, kurš sasniedza virsotni.
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Dags Hansens bija piedalījies Roba Hola 1995. gada Everesta 
ekspedīcija. Kad Robs llo ls  pie Dienvidu priekšvirsotnes lika saviem 
klientiem  griezties atpakaļ, Dags Hansens ju tās bezgala vīlies. Robs 
Hols ierosināja Dagam Hansenam piedalīties 1996. gada ekspedīcijā. 
Robs paziņoja, ka vēloties dot Dagam vēl vienu iespēju uzkāpt Eve
restā.

Virsotnes iekarošanas dienas rītausm ā Dags Hansens kāpa pirms 
Lū Kasiškes. Viņš atceras, ka panācis Dagu tajā brīdī, kad tas «izgāja 
no ierindas». Dags Hansens teica Lū Kasiškem, ka «viņam salst un 
viņš iešot atpakaļ». Tom ēr nezināma iemesla dēļ Dags Hansens bija 
sasparojies -  ap pulksten četriem, kad Skots Fišers devās projām  no 
virsotnes, Dags Hansens, atspiedies pret Robu Holu, streipuļoja uz 
virsotnes pusi. Robs veda Dagu uz mērķi, ko viņam bija apsolījis. Lū 
Kasiške jop rojām  nespēj saprast, kāpēc gan Dags, kurš šķita stingri 
nolēmis doties atpakaļ, bija turpinājis iet uz priekšu, pavadīdams 
ceļā desmit stundas. -  Es gribu teikt, ka Dags pārdomāja. Kāpēc viņš 
pārdom āja? Nezinu. Man... ir tādas aizdomas, ka Robs būs viņu pie
runājis turpināt kāpienu.

Kopaina atgādināja murgu. Atsevišķiem tā dalībniekiem bija 
skaidri izprotam i tikai atsevišķi šā murga fragmenti. Pulksten piecos 
Robs Hols kopā ar klientu, kuram bija beidzies skābeklis, atradās virs 
Hilarija sliekšņa. Lopsangs bija atpalicis no Skota Fišera, lai pārlieci
nātos, ka Dags Hansens atrodas drošībā kopā ar Robu Holu. Lop
sangs panāca Skotu Fišeru tikai virs Balkona, un Lopsangs stāsta, ka 
Skots Fišers ju ties ļoti slikti. Viņš teicis: «Lopsang... es esmu ļoti 
slims. Es esmu pagalam.» fo51

Anatolijs Bukrejevs nezināja, kas noticis ar Skotu Fišeru un Dagu 
Hansenu, taču viņš saprata, ka Mountain Madness klientiem, neviens 
no kuriem nebija ieradies nometnē, drīz vien pietrūks skābekļa.

Ap pulksten sešiem vakarā sapratu, ka man jādodas ceļā, un sāku 
gatavoties. Pusseptiņos stāvēju pie telts un uzliku dzelkšņus. Augstāk 
kalnā laiks sāka kļūt sliktāks, taču Dienvidu sedlienē pagaidām viss 
bija mierīgi. Vējš gan bija pieņēmies spēkā, taču tas nebija nekas 
briesmīgs.

Anatolijs Bukrejevs uzlika plecos mugursomu ar trim skābekļa 
baloniem, masku un regulatoru. Vienā rokā paņēmis leduscirtni, bet 
otrā -  slēpju nūju, viņš devās atpakaļ pa to pašu maršrutu, pa kuru
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bija ieradies ceturtajā nometnē, -  uz vietu, kur 82 0 0  metru augstumā 
virs ju ras līmeņa sākās nostiprināto virvju posm s. Viņš gāja 10 līdz 
15 minūtes. Mākoņi, kas bija peldējuši virs galvas, pēkšņi nolaidās 
līdz Dienvidu sedlienei. Gandrīz vienlaikus viņu sāka pātagot sniega 
vērpetes. Vējš brāzās ar ātrumu četrdesm it līdz piecdesm it jū d zes 
stundā un virpuļoja sniegu paralēli zemei. Pelēkais debesjum s pēkšņi 
kļuva balts kā palags.

Es sapratu, ka man varētu pietrūkt spēka tikt galā ar radušos 
situāciju, tāpēc sāku izmantot skābekli. Palūkojos atpakaļ, lai novēr
tētu savas iespējas atrast ceturto nometni, un pamanīju, ka daži cil
vēki spīdina laternas, lai palīdzētu orientēties tiem, kuri vēl nebija at
griezušies. Viss bija kartībā, un es varēju turpināt meklēšanu. Nonācu 
lidz stāvam ledājam. Intuitīvi sajutu, ka šeit sākas nostiprināto virvju 
posms, taču redzamība bija tik slikta, ka es nespēju tās atrast. Uzma
nīgi virzījos pa ledu, izmantodams leduscirtni. Sapratu, ka tad, ja  iz
rādīsies, ka esmu pārāk tālu novirzījies no maršruta, es riskēju paslī
dēt un nokrist pa Lodzes nogāzi. Tad man būtu beigas.

Anatolijs Bukrejevs izmisigi centās atrast nostiprinātās virves, jo  
cerēja nokļūt līdz klientiem, kuri bija palikuši augšā. Jau  tā slikto 
redzamibu vēl pasliktināja sniega aizsargbrilles. Tās aizsvīda -  gluži 
tāpat, kā Mārtiņa Hdamsa brilles nokāpšanas laikā. Katru reizi, kad 
Anatolijs Bukrejevs izelpoja, dvaša izplūda pa vietām, kur skābekļa 
maska cieši nepiegūla sejai. Šī siltā dvaša kondensējās uz briļļu stik
liem un m om entā sasala. Vārda tiešā nozīmē viņš kā aklais taustījās 
pēc ceļa. Lai kaut nedaudz saskatītu apkārtni, Anatolijs noņēma skā
bekļa masku un turpināja meklēt virves. Pietika paspert soli uz 
augšu, un ceturtās nom etnes signāli pazuda no redzeslauka. Solis uz 
leju  -  un viņš tos atkal redzēja. Viņa dzīvība bija atkariga no gaismas 
stara. Viņš zināja, ka doties uz augšu un turpināt meklēšanu būtu 
muļķīgi. Miris viņš nespētu nevienam palīdzēt. Anatolijs cerēja, ka 
alpīnisti varbūt jau  atgriezušies ceturtajā nometnē. Varēja būt, ka 
šajā baltajā aizkarā kaut kur b ija  pārrāvums, un viņi būs caur šo pār
rāvumu atgriezušies drošībā. Ja  tā nebūs, viņš nedaudz sakopos spē
kus un mēģinās vēlreiz.

Līdz teltīm bija atlikuši aptuveni trīsdesmit metri. Biju zaudējis 
visus spēkus. Noņēmu mugursomu, apsēdos uz tās un satvēru galvu
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rokās. Es centos domāt, centos atgūt spēkus. Es centos izprast stāvokli, 
kādā bija nokļuvuši ekspedīcijas dalībnieki. Es nemitīgi uzdevu sev 
jautājumu: «Kāda ir viņu situācija, kāds ir viņu stāvoklis?» Vējš cērt 
man mugurā sniega vērpetes, taču es gandrīz neesmu spējīgs pakus
tēties. Neatceros, cik ilgi jau šeit sēžu. Esmu tik noguris, tik pārguris, 
ka man sāk zust laika izjūta.

Es sēdēju. No tumsas un sniega iznira kāds nepazīstams cilvēks. 
Viņš runāja ar mani kā ar draugu, taču es viņu nepazinu. Nodomāju, 
ka šis cilvēks varētu būt no Taivanas ekspedīcijas vai Roba Hola 
komandas, tomēr nebiju par to pārliecināts. Viņš vaicāja: «Vai tev ne
vajag palīdzēt?», un es atbildēju, ka ar mani viss ir kārtībā. Viņš man 
teica, ka viņam esot jāatgriežas nometnē, lai turpinātu spīdināt 
gaismu, un es viņam atbildēju, ka spēšu tikt līdz savai teltij. Pēc kāda 
laika (nezinu, pēc cik ilga laika) es atradu savu telti, noņēmu mugur
somu un dzelkšņus, nodauzīju no zābakiem sniegu un ledu. Juzda
mies pilnīgi bezspēcīgs, iegāju teltī, taču tā bija tukša. Neviens nebija 
ieradies. Neviens.

Anatolijs Bukrejevs savā telti bija viens. Akmens sviediena attā
lumā vēl viens alpīnists -  Roba Hola ekspedīcijas dalībnieks Lū 
Kasiške -  arī bija viens. Viņa telts biedriem Endijam Herisam, Bekām 
Vetersam un Dagam Hansenam vajadzēja drīz atgriezties.

Lū Kasiške teica: -  Atgriezos nometnē ap puspieciem vai pieciem. 
Biju tā pārguris, ka sabruku guļam m aisā... Man nebija palikusi ne kri
patiņa spēka. Vēlāk atmodos vai arī atguvu sam aņu... un tas bija 
šausmīgi. Patiesībā mani uzmodināja vējš, kas sāka mani grūstīt. 
Vējš cilāja telts grīdu, pacēla mani kopā ar guļammaisu gaisā un tad 
atkal nom eta zemē. Atguvu samaņu un ju to s kā akls!... Tas laikam 
gan b ija  visbaismīgākais mirklis manā mūžā. Biju pilnīgi apjucis. Es 
pat nespēju aptvert, kur īsti atrodos, cik varētu būt pulkstenis, kas 
tagad ir par dienu, kāpēc es esmu viens pats un kāpēc es nekā ne
redzu. Tikai pēc pāris minūtēm atjēdzos: Lū, tikai mieru! Tu atrodies 
augstkalnu nometnē, tev ir sniega aklums, un pašlaik pilnā sparā 
trako vētra. Es nezinu, cik bija pulkstenis. Cenšos to iedom āties... 
varu pastāstīt, kas notika tālāk... es domāju, varēja būt astoņi vai 
deviņi vakarā. Sāku taustīties pēc biedriem -  teltī neviena nebija ... 
Tas turpinājās stundām ilgi. Spēju savaldīties tiktāl, lai saprastu, ka 
man jāpaliek guļammaisā, ka tad, ja  centīšos kaut kur iet vai kaut ko 
uzsākt, man būs beigas... Nespēju saprast, kāpēc esmu viens pats.

1 3 — 1134
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Kliedzu pēc palīdzības, taču drīz vien apjēdzu, ka neviens mani ne
dzird. Šķita, ka virs manis drāžas simtiem kravas vilcienu sastāvu. Es 
kliedzu, taču pat piecu pēdu attālumā mana balss nebija sadzirdama.



Astoņpadsmitā nodaļa

Iet vai rāpot

Everesta virsotne no ziemelaustumu kores. Ilgvara Paula foto



M artins Edamss beidza glisēt un apmēram 8350  metru aug
stumā - tūlīt zem Balkona - pieāķejās pie pēdējā nostiprināto 

virvju posma. To galapunktu - 8200  metru augstumu -  Mārtiņš sa
sniedza drīz pēc tam, kad Anatolijs Bukrejevs bija pabeidzis savai 
pirmo izlūkgājienu vētrā. Šajā nolaišanās posmā Martins neredzēja 
ne Džonu Krakaueru, ne arī kādu citu cilvēku. Viņš b ija  viens.

-  Devos uz priekšu pa Dienvidu sedlieni, man veicās tīri labi un 
tad es iekāpu šaurā plaisā. Izkļuvu no tās ārā, un tad pazuda gaisma 
un kļuva tumšs. Pagājis nelielu gabaliņu, iekritu nākam ajā plaisā, un 
šī plaisa bija nejaukāka par iepriekšējo. Mana labā kāja un labā roka 
karājās virs bezdibeņa. Man šķita, ka nāve jau  ir zobu galā, un man 
bija bail pakustēties. Pavēros visapkārt un labajā pusē augstāk par 
acu līmeni redzēju slejam ies cietu zilgana ledus blāķi. Atvēzējos ar 
leduscirtni, ko turēju labajā rokā, un man izdevās iecirst tā knābi 
ledū. Ar pūlēm izkārpījos no plaisas, nom ierinājos un devos tālāk.

Kad Mārtiņš Edamss izvilka sevi no otrās plaisas, kur bija iekritis, 
viņa seju  klāja sniega un ledus kārta un viņa pietūkušās lūpas bija 
zilas kā mironim. Mārtiņš Edamss stāstīja: -  Tūlīt pēc tam, kad biju 
sācis kustēties uz priekšu, pamanīju kāda cepures luktura gaismu un 
piegāju pie cilvēka, kurš sēdēja šeit -  simt jardu attālumā no ceturtās 
nom etnes. Nodomāju: «Nez, kas šis vīrs varētu būt?» Tad man 
iešāvās prātā, ka viņš varētai zināt, kur atrodas teltis, un es viņam 
prasīju: -  Kur ir mūsu teltis?

Mārtiņš Edamss bija sastapies ar Džonu Krakaueru, taču abi bija 
pusapdulluši un nespēja tumsā viens otru pazīt. Mārtiņš Edamss at
ceras, ka «tas vīrs», atbildēdams uz viņa jautājum u, norādījis uz labo 
pusi, un Mārtiņš Edamss atbildējis: -  Jā, man ari tā liekas.

Pēc tam viņš apvaicājies: -  Un ko jū s  šeit darāt?
Mārtiņam Edamsam licies, ka saticis kādu ekspedīcijas dalīb

nieku, kas vēl tikai gaida iespēju uzkāpt virsotnē, un viņš nospriedis, 
ka šis cilvēks būs aizklīdis no nom etnes. Viņš bijis gauži pārsteigts, 
kad «tas vīrs» brīdinājis: -  Uzmanies! Te ir stāvāks, nekā izskatās. Uz
manies. Aizej uz telti un sadabū virvi un skrūves*.

1 Skrūves: šeit ledus āķi -  divdesmit centim etrus garas vītņotas caurulītes, kas tiek iegriez
tas ledū. (Tulk. piez.)
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Mārtiņš Edamss teica: -  Jutos kā pa pieri dabūjis. Pie sevis 
spriedu, ka, šādi kāpdams lejā, esmu gandrīz vai galu dabūjis. Šitais 
zellis visu dienu noslaistījies pa nometni un aiz gara laika uzrāpies 
kokā, un tagad viņam netrūkst nekaunības pavēlēt man kāpt zeme, 
sadabūt virvi, nākt atpakaļ un nodabūt viņu lejā. Tas tik ir joks!* 

Mārtiņš Edamss kāpa lejā bez skābekļa, viņš darbojās gluži 
instinktīvi, balstīdam ies uz savu pieredzi. Viņš cīnījās par savu dzī
vību. Mārtiņš nokāpa pa slipo ledus nogāzi, un tā viņam nebūt 
nešķita bīstama. Viņš teica: -  Tā bija parasta situācija. Protams, vaja
dzēja kāpt uzmanīgi, taču tas nebija nekas sevišķs. Tā b ija  tāda kā 
stāva nogāze kalnu pāreja Kolorādo. No augšas varēja saskatīt tās 
pamatni. Tur nebija nekā bīstama.

Mārtiņš Edamss paspēra pāris soļus uz leju. Viņam aizķērās kāja, 
un Mārtiņš uz vēdera ar galvu pa priekšu nošļūca līdz sniega kārtai 
slānekļa plato -  Dienvidu sedlienei.

Mārtiņš Edamss stāstīja: -  Brauciens bija apmēram simt pēdu 
garš. Es piecēlos kājās, pagriezos atpakaļ, pamāju «tam zellim» ardie
vas un devos dom ājam ajā telšu virzienā. Tās bija izzudušas no 
redzesloka.

4"  4 "  4"

Tims Medsens, Sendija Pitmena, Nīls Beidlmens un Šarlote Foksa 
šajā brīdī bija nokļuvuši līdz 8350 metru augsUimam, kur sākās 
pēdējais nostiprināto virvju posms. Klēvs Šēnings un Lēne Gammel- 
gora b ija  atdalījušies no grupas un atradās tai priekšā. Kāpdams 
lejup, Nīls Beidlmens pamanīja, ka ceļš ir nosprostots. «Uz nolaiša
nās takas kāds sēdēja ar seju pret virvi. Šis kāds praktiski nekustējās 
vai ari kustējās bezgala lēni. (Ml

Sākumā viņam likās, ka tur atrodas Klēvs vai Lēne, jo  viņi virzījās 
lejup ārpus viņa redzam ības robežām. Viņš nokļuva līdz sakum puša
ja i figūrai, ielūkojās ciešāk un nosprieda, ka tā ir Lēne, kura zaudē
ju si spēkus. Viņš sāka kliegt, lai piespiestu Lēni atjēgties, taču viņa 
nekustējās. Nīls parāva sānis viņas skabekļa masku un saprata, ka tā 
ir nevis Lēne Gammelgora, bet gan Roba Hola ekspedīcijas dalībniece 
Jasuko Namba.

*  D žons Krakauers b ija  iedom ājies, ka Mārtiņš Edam ss ir Roba flola gids Endijs Heriss, un 
tāpēc lika viņam palidzēt. (Autora piez.)
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Nils Beidlmens stāstīja: -  Viņa vispār nespeja pakustēties. Visti
camāk, ka viņai vairs nebija skābekļa. Centos ieskaidrot viņai, kas jā 
dara, lai ātrāk tiktu lejā. Pāris minūšu runājis, atskārtu, ka viņa vai 
nu nesaprot angļu valodu, vai ari nav spējīga rīkoties tā, kā es viņai 
ieteicu. Satvēru viņu aiz drošināšanas sistēm as un sāku brižam  slidi
nāties, brīžam  velties, brižam  kāpt (tas bija atkarīgs no nogāzes 
virsm as reljefa) lejup, vilkdams viņu sev lidzi. Vairākas reizes viņas 
pēdas atdūrās pret manu muguru un dzelkšņi caurdūra manu [dūnu] 
virsjaku. Likās, ka viņa saprot notiekošo, taču fiziski nespēj piedalī
ties nokāpšanā... Vairākas reizes iekrituši plaisās, kam pāri b ija  pār
vilktas virves, tomēr galu galā nokļuvām lidz vietai, kur beidzās no
stiprināto virvju posms. Mēs ar milzu pūlēm dabūjām japānieti pāri 
plaisām. Viņai b ija  bail. Vairākas reizes Tims palīdzēja man pacelt, 
pamest, pagrūst, pavilkt viņu... pāri šim plaisām. (Ml

Jasuko Namba bija atpalikusi no Maika Grūma, ar kuru visu laiku 
bija turējusies kopā. Tāpat kā Anatolijs Bukrejevs, Mārtiņš Edamss 
un Džons Krakauers, ari Maiks Grūms uz Balkona sastapa Beku 
Vetersu. Viņš jop rojām  šeit gaidija palīdzību un vārda tiešā nozīmē 
bija piesalis pie zem es vietā, kur Robs Hols bija viņam licis stāvēt un 
gaidīt kādu, kurš novedis viņu lejā.

Pamanījis, kadā stāvokli atrodas Beks Veterss, Maiks Grūms pie
sēja viņu pie savas drošības sistēm as un sāka vest lejup. Lai arī viņi 
kustējās ļoti lēni, Jasuko Namba acīmredzot nespēja tikt lidzi un at
palika.

+  +  -f
Nils Beidlmens atcerējās, ka 8200 metru augstumā, no kura lidz 

ceturtajai nom etnei bija apmēram astoņi sim ti metru horizontāla 
ceļa, viņš sapratis, ka ekspedīcija iet taisnā ceļā uz elli: -  Apakšā 
sniegputenis bija pieņēm ies spēkā. Pūta stiprs vējš. Reizumis mēs 
varējām  saskatīt ceturtās nom etnes gaismas signālus. Pēc pēdējā vir
ves garuma tie pazuda. Es vairs neredzēju ceturto nometni, [āo]

Ari Šarlote Foksa atcerējās, ka ta jā  bridi, kad viņi sasnieguši no
stiprināto virvju posma apakšu, bijis iespējam s saskatīt ceturtās 
nom etnes teltis un gaismu. Viņa un pārējie ekspedīcijas dalībnieki, 
kuri bija sasnieguši virsotni laikā no pulksten 2.15 lidz 2.30, apm ē
ram trisceturtdaļstundu pavadīja virsotnē un tikai tad devās atpakaļ
ceļā. Tagad šis minūtes viņiem būtu lieti noderējušas.
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Nils Beidlmens tcica: -  Bija tumšs, puta ārkārtīgi stiprs vējš, un 
sniegs bira kā no caura maisa. Mums bija grūti sazināties. Nācās 
kliegt visā galvā un censties turēties ar muguru pret vēju. Ja  cilvēks 
stāvēja pret vēju, tad viņa teiktais faktiski nebija sadzirdams. Es pat 
nespēju pagriezt galvu. Mans cepures lukturis jop ro jām  atradās 
mugursomā. Es nevarēju to sadabūt, jo  biju  satvēris aiz rokas ja p ā 
nieti [Jasuko Nambu] un... mēs gājām ... roku rokā. Kopā ar mums 
bija divi šerpas. Es domāju, ka Klēvs un Lēne ir mūs atstājuši un de
vušies uz ceturto nometni -  virzienā, kas viņiem šķita pareizs. [āo|

Lēne Gammelgora teica, ka viņa esot turējusies kopā ar Klēvu 
Šēningu, jo  esot viņam uzticējusies un viņiem abiem esot b ijis «vie
nāds uzskats par izturēšanos Everestā... Mēs steidzām ies tikt lejā, 
cik ātri vien iespējam s. Turklāt man sāka beigties skābeklis, un Klēvs 
laiku pa laikam apturēja mani un piespieda elpot viņa skābekli. Es at
teicos, paskaidrodama, ka man tas nav vajadzīgs, taču viņš redzēja, 
ka mana seja no skābekļa trūkuma ir gluži sazilējusi.»

Nostiprināto virvju galapunktā Lēne un Klēvs esot devušies pa 
labi, «mēs nospriedām, ka nometnei vajadzētu atrasties tajā vir
zienā... Bet tad ieraudzījām  pa kreisi no mums daudzus lukturus un 
nolēm ām ... ja  jau  tur ir tik daudz cilvēku, mēs labāk piebiedrosim ies 
viņiem, nevis iesim  divatā. Vēlāk sapratām, ka tas b ijis aplams 
lēmums.» Sāka veidoties tas, ko Nils Beidlmens vēlāk nosauca par 
«midzeni». Lēne Gammelgora atcerējās, ka šajā «midzeni» «maksi- 
mumstundās» atradās... Beks Veterss, Jasuko Namba, Tims, Šarlote, 
Sendija, Nils, Klēvs, es un divi vai tris šerpas.» [āo] Nils Beidlmens 
atceras, ka šajā grupā esot atradies ari Maiks Grūms. Lai ari tur bija 
divi gidi, šķita, ka grupai nav vadoņa.

Nils Beidlmens teica: -  Tajā bridi grupā nebija ne lideru, ne seko
tāju. Cilvēki cinijās ar vēju un virzijās uz priekšu, sekodami katram, 
kam bija lukturis pie cepures. Vairākas reizes mēģināju ierosināt, ka 
mums vajadzigs viens vadonis un viens lukturis, kam m ēs sekosim, 
jo  pretējā gadijumā klaiņosim bez jebkāda mērķa. Man nebija no
domu doties taisnā ceļā uz ceturto nometni, kaut ari nostiprināto 
virvju galapunktā es zināju pareizo virzienu. Vēl pirms sniegputeņa 
no augšas aplūkoju Dienvidu sedlienes reljefu  un nolēmu vētras 
gadījumā par katru cenu censties izvairīties no Lodzes nogāzes un 
bezdibeņa. [Ml

Nīls Beidlmens vadija ekspedīcijas dalībniekus (tad, kad viņi vēl 
bija vadāmi) projām  no maršruta, pa kuru pirms viņa bija nokāpuši
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Anatolijs Uukrejevs, Džons Krakauers un Mārtiņš Edamss. Viņš virzī
jā s  uz Dienvidu sedlienes austrumdaļu. Tur nokāpšanas m aršruts ne
bija tikt stāvs un alpīnistiem nedraudēja iespēja «nokāpt» no Lodzes 
nogāzes.

Nils Beidlmens stāstija: -  Es gāju kopā ar to japāņu sievieti. Sen- 
dija, Šarlote un Tims laikam nāca mums aiz muguras. Maiks Grūms 
un Beks atradās mums priekšā. Tajā bridi visātrāk kustējās abi šer- 
pas. Viņi iznira mūsu priekšā no dažādām pusēm, reizēm  pat no 
gluži pretējās puses. Centos atcerēties, ka man jāskatās, kur speru 
kāju, un jām ēģina soļot pa sānu kori, nevis pārāk stāvu sānu kori, bet 
lēzenu atzarojum u, pa kuru mēs varētu nokļūt līdz Dienvidu sedlie
nes «sedlu punktam» -  augstākajai vietai. Tajā vietā sedlieni šķērso 
klints -  klinšu grēda. Es zināju, ka tad, ja  mēs atrastu šo klinti, vaja
dzētu pagriezties pa labi un doties lejup. Mēs nokļūtu vai nu pašā no
m etnē... vai tajā izgāztuvē, kas atrodas ap nometni. Tāds b ija  mans 
plāns jeb  kurss, un man šķita, ka ta jos apstākļos tas bija labākais, ko 
varējām  iesākt. Diemžēl mēs novirzījām ies pārāk tālu sānis. Tas no
tika tādēļ, ka pūta mežonīgs vējš un cilvēki virzījās uz priekšu un a t
pakaļ, kā arī tāpēc, ka es nevarēju iet grupas vadībā, jo  man bija jā 
ved japāniete, un es nebiju uzlicis cepures lukturi... Tā kā bijām  
nokliduši no sānu kores, es vairs nezināju, kādā virzienā mēs ejam. 
Mums vairs nebija nekādu apkārtnes orientieru. Kādu brīdi mēs klī
dām grupā. Es nezinu, cik ilgi tas vilkās. Šķiet, ka diezgan ilgi. Mēs 
kustējām ies lēnām. Daudzi izvirzījās gājiena priekšgalā un pēc tam 
atpalika, taču mēs vēlējām ies palikt kopā. Biju pārliecināts, ka tad, ja  
kāds mēģinātu patstāvīgi atrast nometni vai pamestu grupu, viņš, 
protam s, varētu tīrās nejaušības dēļ atrast nometni, taču daudz tica
māk, ka šis cilvēks aizietu bojā. Kaut kādā šīs klaiņošanas brīdī acīm 
redzot bijām  pagriezušies atpakaļ un nokļuvuši Dienvidu sedlienes 
Tibetas pusē. Kaut arī man to būtu vajadzējis saprast, un zem apziņā 
es to arī nojautu, mans skābekļa balons jau  sen bija tukšs, visapkārt 
grīļojās cilvēki un šādos apstākļos bija ārkārtīgi grūti domāt un uz
tvert to, ko m ēs redzējām , noteikt vēja virzienu... šķita, ka atroda
mies ar pienu pilnas pudeles iekšpusē. Vējš pūta... no visām pusēm, 
un tā ātrum s bija 40  jūdžu stundā, brāzm ās tas sasniedza 80 jūdžu 
stundā un pat vairāk. Tas bija tik spēcīgs, ka gāza cilvēkus no kājām. 
Galu galā šīs klaiņošanas laikā -  varbūt pēc kadas stundas, cilvēki 
bija pārsaluši, se jas klāja sarma. Iespejam s, ka nodzisa kāds cepures 
lukturis, es neatceros... Mēs atradāmies uz ļoti sarežģīta ledus. Viet
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vietām mums zem  kajam  bija kaila klints. Luktura gaismā redzēju 
mūsu priekša ieleju, un tā veidoja nelielu pacēlumu. Piegāju pie pa
cēluma malas un palūkojos tam pāri. Nezinu, vai es tikt tiešām  kaut 
ko ieraudzīju vai arī tās bija tikai nojautas, taču es zināju, ka aiz šā 
pacēluma slēpjas milzīgas briesmas. Dienvidu sedlienē nebija šādas 
vietas, vismaz nom etnes apkaimē nebija šādas reljefa form as. Es 
briesmīgi pārbijos un devos atpakaļ pie mūsu grupas. Kopā ar Timu 
un Klēvu m ēs paziņojām  grupai, ka mums obligāti jā turas kopā. Es 
ierosināju... uzbļāvu... uzkliedzu... pavēlēju... sauciet to, kā gribat, 
ka mums vajag saspiesties visiem kopā un gaidīt. Atceros, ka naktī 
pirms mūsu gājiena uz virsotni trakoja m ežonīga vētra un pulksten 
desm itos tā pēkšņi norima. Es cerēju, ka vētra varētu kaut uz mirkli 
piestāt, ka mēs varētu kaut uz mirkli saskatīt kādu zvaigzni vai kal
nus. Tad m ēs spētu orientēties apkārtnē un saprast, kādā virzienā jā 
dodas. Man nebija ne jausm as, vai mēs atrodam ies pie Kangšunga vai 
ari Lodzes nogāzes, vai varbūt pie kādas citas.

Nolēmām saspiesties vienā bariņā. Mēs izveidojām  tādu kā lielu 
midzeni, un visi pagriezās ar mugurām pret vēju. Cilvēki gulēja cits 
citam  klēpi. Mēs sasaucām ies. Mēs sitām  viens otram pa muguru. Mēs 
uzm anījām  cits citu. Visi varonīgi centās sasildīties paši un palīdzēt 
pārējiem  palikt nomodā un nenosalt. Tā tas turpinājās labu laiku... 
es nezinu, cik ilgi. Mana laika izjūta bija izkropļota, taču tas būs tur
pinājies prāvu laiku, jo  drīz pēc tam es ju to s briesmīgi nosalis. Mēs 
uzm anījām  savus pirkstus. Mēs uzmanījām , vai kads nav zaudējis 
samaņu. Mēs centām ies kustēties. Nekad agrāk es nebiju iz ju tis neko 
tamlīdzīgu. Man šķita, ka teju teju aizmigšu un vairs nekad nepamo- 
dlšos. Jutu, ka ķermeni pāršalc karstuma viļņi... nezinu, vai tos izrai
sīja hipoterm ija vai hipoksija... varbūt abas kopā. Es atceros, ka 
kliedzu, mēs visi kliedzām, kustējām ies, spārdījām  zemi, centām ies 
palikt dzivi. Ik pa brīdim ielūkojos pulksteni... cerēju, ka vētra 
norims.

Sniegputenis uz bridi piestāja, kaut gan vējš nerimās. Vienu 
mirkli es saskatīju zvaigznes, taču tas drīz vien pazuda. Jutos kā 
spārnos. Atceros, ka paziņoju Timām un Klēvam, ka esmu redzējis 
zvaigznes un mēs varētu noteikt, kur īsti atrodamies. Mēs sākām 
domāt par to, ko īsti varētu noteikt pēc zvaigznēm. Pēc kāda brīža 
sniegputenis atkal piestāja, un mēs pavērāmies debesis. Vējš kauca 
kā nelabais, taču es atceros sevi kliedzam, ka esmu saskatījis Lielo 
Lāci un Polārzvaigzni. Vai nu Klēvs, vai ari Tims ieteicās, ka redzot
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Everestu. Atcerojos, ka paraudzījos tajā virzienā un apm ulsu... es ne
sapratu, vai redzu Everestu vai Lodzi. [Ml

«Midzenis» atradās nepilnu divdesmit m etru atstatum ā no 
Kangšunga nogāzes un četrsim t metru attālumā no ceturtās nom et
nes. Normālos apstākļos viņi 10 līdz 15 minušu laikā sasniegtu no
metni. Diemžēl viņi bija neglābjami apmaldījušies, un sniegputenis 
turpinājās.

Nezinu, cik ilgi atrados telti pēc atgriešanās no pirmā mēģinā
jum a atrast mūsu ekspedīcijas dalībniekus. Atceros, ka nespēju izšķir
ties, ko darīt: censties atgūt spēkus vai apstaigāt nometnes robežas, 
vai izlīst no telts un mēģināt gūt priekšstatu par radušos situāciju. 
Beidzot padzirdēju troksni, atvēru telts ieeju, un tur stāvēja Mārtiņš* 
Viņa seju klāja ledus kārtiņa. Viņš nerunāja, tikai vaidēja. Es vaicāju: 
«Mārtiņ, kā tu jūties?», bet viņš klusēja. Noņēmu viņa dzelkšņus un 
vaicāju: «Kur ir pārējie ?», taču viņš joprojām klusēja. Domāju, ka viņš 
būs apsaldējis seju. Palīdzēju Mārtiņam ielīst telti un guļammaisā. Pa
ņēmu vienu no trim skābekļa baloniem un uzliku viņam uz sejas skā
bekļa masku.

Atceros, ka telti ieradās Pemba un atnesa tēju. Droši vien viņš bija 
redzējis Mārtiņu ierodamies. Mārtiņš iedzēra pāris malku. Vaicāju, 
kas tur ārā īsti notiek, taču viņš nespēja sniegt man nekādu informā
ciju, tāpēc uzdevu šo pašu jautājumu Pembam. Šerpa teica, ka esot 
saskatījis dažus cepures lukturus tuvojamies nometnei. Viņš b\ja pār
liecināts, ka drīz ieradīsies pārējie komandas dalībnieki. Iedzēru tēju, 
minūtes piecpadsmit atpūtos un tad vēlreiz mēģināju iziet ārā, taču 
tur trakoja vētra. Vējš purināja teltis, un vētra bija daudz spēcīgāka 
nekā tajā nakti pirms došanās uz virsotni. Aizgāju aiz mūsu telts. Tur 
neviena nebija. Redzēju, ka netālu no manis vēl kāds cilvēks bija iz
nācis ārā un mēģināja saskatīt, vai kāds netuvojas nometnei. Tas 
laikam bija kāds no Roba Hola ekspedīcijas. Nakts b[ja tumša, un tra
koja sniegputenis. Ieslēdzu savu cepures lukturi, taču no tā nebija ne
kāda labuma. Iegāju atpakaļ telti. Mārtiņš bija aizmidzis. Tas arī bļja 
vienigais, ko viņš pašlaik varēja darīt.

* 199G. gada 15. m aija «atskaitīšanās» lentēs (sk. autora piezīm es) ir ieraksts, kura Mārtiņš 
Edamss apgalvo, ka ieradies nom etnē pulksten deviņos. Dr. Ingrida llan ta  ta jā  pašā ieraksta 
liecina, ka viņai pa radio esot paziņots, ka Mārtiņš Edamss ieradies pulksten 8.30 . (Autora 
piez.)
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«Midzeni» cerības uz izglābšanos sāka gaist. Lēne Gammelgora 
atceras, ka viņa, Klēvs Šēnings, Nils Beidlmens un Tim s Medsens esot 
sākuši apspriest iespēju skrējienā doties uz ceturto nometni, taču ne
esot spējuši vienoties, uz kuru pusi vajadzētu skriet. Lēne teica, ka 
visas ceribas uz iespējam o izglābšanos viņa esot saistījusi ar Klēvu 
Šēningu, jo  Nils Beidlmens viņai licies pilnīgi apjucis.

-  Man šķiet, ka bez Klēva Nils nebūtu ticis lidz nom etnei... Viņš 
būtu palicis pie klientiem, jo  viņam nebija ne jausm as par to, kur at
rodas.

Tieši Klēvs Šēnings īsajā bridi, kad sniegputenis bija pierimis, pa
spēja orientēties apkārtnē un paziņoja, ka zinot, kā nokļūt nometnē. 
Nils Beidlmens atcerējās: -  Man šķiet, ka Klēvs pārņēma iniciatīvu, un 
viņš izturējās absolūti pozitīvi... viņš bija pārliecināts, ka zina no
m etnes atrašanās virzienu. Viņš bija to aprēķinājis... Mēs kaut kādā 
veidā nolēm ām ... neatceros, kā tas notika... sākām mudināt visus cel
ties kājās. Atceros, ka japāniete jop rojām  balstijās uz manas rokas. 
Man b ija  grūti pakustēties vai palūkoties apkārt. Centos piecelt kājās 
pārējos. Vienīgais cilvēks, ko es skaidri pazinu, bija Sendija, jo  viņai 
mugurā bija spilgta virsjaka. Visi pārējie manā uztverē bija tikai ķer
meņi un balsis. Kad visi b ija  piecēlušies kājās, mēs sākām iet. Man 
šķita, ka kāds, kuram bija cepures lukturis... nezinu, kurš tas b ija ... 
dodas priekšgalā. Kopā ar japānieti un vēl kādu cilvēku, kas turējās 
pie m anas labās rokas... nezinu, kurš tas bija, centos iet pakaļ šim 
vadonim. Nemitīgi vaicāju Klēvam, vai viņš ir pārliecināts, ka mēs 
ejam  pareizajā virzienā, un viņš apgalvoja, ka esot par to pilnīgi 
drošs. Šķita, ka viņš skaidri apzinās, kur atrodas Everests un kur -  
Lodze, un zina, kādā virzienā mums jā iet. Mēs devāmies atpakaļ. Ceļš 
gāja kalnup, un pēkšņi ari es aptvēru, kur mēs atrodam ies. Cilvēki 
vairs neizturējās kā saliedēta grupa. Daži b ija  spējīgi doties uz 
priekšu, un daži vairs nespēja paiet. Mums vajadzēja izvēlēties -  vai 
nu palikt uz vietas, vai ari doties tālāk ceribā atrast nometni. (Ml

Lēne Gammelgora teica, ka Klēvs Šēnings neesot izturējies tā kā 
vairums pārējo, kuri pašsaprotam u iemeslu dēļ bija «nonākuši gan
drīz nekontrolējam a panikā». Viņš izturējās nosvērti un spēja reāli 
novērtēt situāciju. Viņa nostāja bija šāda: «Tikai bez panikas bailēm 
un traģiskas nolem tibas apziņas. Ko mēs šajā situācijā varam 
uzsākt?»

Klēvs Šēnings izturējās atbilstoši situācijai, tāpat kā bija rīkojies 
Ngavanga Topčes glābšanas laikā. Viņa rīcība nenoliedzami palīdzēja
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uzturot kartību un nomierināt «midzeņa» iemītniekus. Klēvs Šēnings 
stāstīja: - Mos uzdabūjām  visus kājās, lai dotos uz priekšu, lai kur tas 
ari būtu... lai kaut kas norisinātos. Vairāki cilvēki... nespēja piecel
ties. Mēs uzslējām  viņus kājās un centām ies panākt, lai viņi sāk kus
tināt kājas. Bija acīm redzam s, ka Šarlote, japāniete un Sendija... bija 
ārkārtīgi «nekustīgas». Viņas spēja piecelties kājās, taču nespēja pār
vietoties bez atbalsta. Tad mēs sākām gādāt par viņām. Cik atceros, 
sākumā es mēģināju atbalstīt Šarloti un japānieti, taču drīz vien sa
pratu, ka no tā nav jēgas, jo  gandrīz visu laiku man vajadzēja stāvēt 
uz ceļiem  un mēģināt piesliet viņas kājās... Atceros, es palūkojos vis
apkārt un centos izdomāt, kā mums vajadzētu sagrupēties, lai varētu 
tikt uz priekšu. Man nācās pam est japānieti, un liekas, ka tobrīd Tims 
pārņēma gādību par Šarloti. Ēo]

Kamēr Klēvs Šēnings centās panākt, lai Šarlote Foksa un Jasuko 
Namba ietu uz priekšu, Nils Beidlmens cīkstējās ar Sendiju Pitmenu. 
Viņš centās uzsliet viņu kājās, taču Sendija nemitigi atkārtoja, ka 
viņa nespēj paiet. Nils Beidlmens zaudēja cerības piedabūt Sendiju 
pie iešanas un uzbrēca: -  Ja  tu nevari paiet, tad dodies ceļā rāpus!

Ari Sendija Pitmena atcerējās to pašu: -  Viņš [N. Beidlmens] teica: 
«Tagad mums ir jādrāžas uz priekšu cik jaudas. Ši ir mūsu pēdējā ie
spēja izglābties. Pašlaik iestājies pārtraukums [pierimis sniegpute
nis], un, ja  tu nevari paiet, tad sāc rāpot. Ko es ari dariju... man šķita, 
ka tā ir gudra doma, jo  es spēju rāpot, bet nespēju paiet. Katru reizi, 
kad piecēlos kājās, vētra notrieca mani gar zemi. [Ml

Sendija Pitmena rāpoja pakaļ Nilam Beidlmenam un pārējiem , 
līdz viņi sasniedza kāda reljefa paaugstinājum a malu un pazuda aiz 
tās. Sendija vairs neredzēja cepures lukturi, ko nēsāja viens no gru
pas. Viņa atceras: -  Es sapratu, ka mana vienīgā cerība uz glābiņu bija 
aizgājusi pie kāda cita. Tad es ieraudziju citu cepures lukturi un sāku 
kliegt: «Hallo, hallo, hallo!» Tas bija Tims. Ēē]

Kaut ari Tims Medsens bija tikpat spēcīgs un spējigs pārvietoties 
kā jebkurš no pārējiem , kuri bija nolēmuši doties «izrāvienā» uz 
ceturto nometni, viņš bija nolēmis palikt kopā ar Šarloti Foksu. Viņš 
stāsta: -  Šarlote atradās uz manas rokas, muguras, galvas un visur 
citur. Es nespēju saskatīt ceļu. Man nepietika spēka aizvilkt vai aiz
nest viņu līdz nometnei. Viņa nespēja paiet. Tad... mēs uz mirkli ap
sēdāmies, un es 10 līdz 20 jardu attālumā sadzirdēju vaidu. Tā bija 
japāniete. Devos atpakaļ, satvēru viņu un aiznesu līdz Šarlotei. Arī 
Maiks [Grūms] jop ro jām  bija kopā ar Beku [Vetersu]. Tā kā man likās,
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ka Maiks vēl ir pietiekami spēcīgs, teicu, ka viņam jādodas uz no
metni un... jādabū paligi... Biju izdom ājis, ka mums jāpaliek tepat un 
jāgaida, lidz kāds ieradīsies mums pakaļ. Kad ieradās Sendija, mūsu 
grupā bija pieci cilvēki: es, Sendija, Šarlote, japāniete un Beks. Mēs 
centām ies rīkoties tāpat, kā iepriekš -  saspiedāmies kopā, centām ies 
palikt nomodā un sasildīt cits citu. Man nebija ne jausm as par to, cik 
varētu būt pulkstenis. [55]



Deviņpadsmitā nodaļa

Izglābšanās apraksts

Everests no Lodzes virsotnes. Ilgvara Paula foto



L ene Gammelgora atcerējās, ka sākumā viņa un Klēvs Šēnings 
esot vadījuši grupu, kas cerēja atrast ceturto nometni. -  Mēs ar 

Klēvu turējām ies kopā. Nils pagājās uz priekšu un atpakaļ un galu 
galā pievienojās mums un... Tobrid es nezināju, kur atrodas no
metne, taču es sev teicu: «Galu galā es varu uzticēties Klēvam... man 
taču nav izvēles.» Tad kādā brīdi es pamanīju luktura gaismu, un tad 
es pārņēmu vadību un teicu Klēvam: «Tā ir nom etnes luktura gaisma. 
Mums jāpagriežas pa kreisi. Nometne ir tur!» Mēs devāmies uz gais
mas pusi. Izrādījās, ka tas ir Anatolija cepures lukturis.

Tāpat kā pārējie, ari Lenc Gammelgora atradās uz spēku izsī
kuma robežas, viņa turējās kājās, tikai pateicoties uzm undrinošajai 
apziņai, ka izdevies palikt dzīvai. Viņa teica: -  Anatolijs ieskatījās 
man acīs, un mums nevajadzēja runāt. Viņš tāpat saprata, ka esmu 
smagā stāvoklī. Pieliecās un noņēma manus dzelkšņus.

Anatolijs Bukrejevs atmiņas par lurpm ākajiem  notikumiem no
diktēja līdzautoram  Gerijam Vestonam de Voltam. Tas notika dažas 
dienas pēc viņa ierašanās ASV no Nepālas. Es vēlos saglabāt viņa 
izteiksm es veidu un atainot to, ko viņš piedzīvoja, tāpēc tālāk jū s 
varēsiet lasīt viņa stāstījum u, kas tika ierakstīts angļu valodā bez 
redaktora labojumiem. Vietām esmu sniedzis paskaidrojošus ie
spraudumus.

Jautājums: Ko jūs iesākāt, kad ieraudzījāt viņus nākam?
Atbilde: Es redzēju tuvojamies cepuru lukturus un redzēju 

nākam Lēni un Klēvu. Es redzēju uz viņu sejām  daudz ledus. Neva
rēju  saskatīt [skābekļa] m askas, jo  viss bija zem  ledus. Noņēmu Lēnei 
dzelkšņus un noliku telts ārpusē. Es redzēju, ka cilvēks nav spējīgs 
kaut ko darīt, tāpēc noņēmu dzelkšņus un pārējo un palidzēju Lēnei 
un Klēvam ierāpot telti. Es redzēju, ka notiek kaut kas ļoti nopietns. 
Cilvēki teica...

Vai jūs devāt viņiem skābekli?
A.: Jā, es iedevu skābekli no tā, kas man. bija, tris balonus -  vienu 

Mārtiņam, vienu Klēvam, vienu Lēnei. No telts. Es iedevu cilvēkiem 
tos, un tāds bija stāvoklis. Es sapratu, ka man jābūt gatavam uz visu. 
Es sāku vilkt kurpes, bet tas nebija tik vienkārši. Tātad es centos at-

208



rast kurpes, es atradu kurpes, pārvilku pāri savas kurpes, lielas kur
pes. Pirms tam es biju bez kurpēm. Un tad es biju gatavs iet ārā.

Anatolijs Bukrejevs jau  bija atdevis vienu no Pembas iedotajiem  
trim skābekļa baloniem Mārtiņam Edamsam. Pārējos viņš atdeva Klē- 
vam Šēningam un Lēnei Gammelgorai. «Kurpes», ko viņš m eklēja, 
bija viņa virszābaki. Bez tiem viņš nevarēja doties ārā sniegā.

./.: Tātad jūs atkal uzvilkāt alpīnista zābakus?
A.: Jā. Iespējam s... es nevaru pateikt, kādā laikā cilvēki atnāca. 

Tagad ir grūti pateikt. Cilvēki runā, ka...

].: Divpadsmit vai pusviens?
A.: Es paņēmu kurpes un laikam sāku iet ārā. Pulkstenis ir viens. 

Es domāju, ka varbūt bija pusdivpadsmit vai vienpadsmit, kad cilvēki 
atnāca. Es biju  ļoti lēns, jo  es biju ar Klēvu Šēningu, es runāju ar cil
vēkiem, es devu tēju, es devu skābekli, es devai guļammaisu... visu. 
Pagāja daudz laika, man liekas, ka klienti atnāca visvēlākais pusdiv
padsm itos, tagad es to cenšos skaidri atcerēties. Es domāju, ka tas 
notika no vienpadsmitiem lidz divpadsmitiem. Es sāku iet tieši ap 
pulksten vieniem.

./.; Kā jūs izpratāt klientu stāvokli?
A.: Lēne, viņa teica: Sendija m irstot, varbūt Šarlote ari mirstot, un 

es domāju: «Tātad tie cilvēki nosaluši, tev jāpasteidzas, varbūt...»
Viņa teica, ka Sendija un Šarlote mirstot?

A.: Ļoti tuvai nāvei... Apmēram tā: «Sendija ļoti tuvai nāvei. Iespē
jam s, ka tad, kad tu viņu atradisi, viņa būs mirusi. Tev vajag steig
ties.» Ari Klēvs saprata... tev tikai jāuzņem  virziens, nekāp uz augšu, 
tikai ej. Ej šķērsām  pāri tam lielajam  Dienvidu sedlienes kvadrātam, 
un tu atradisi cilvēkus pašā galā, netālu no Kangšunga nogāzes. 
Nekāp augšā. Es teicu: «Cik ilgu laiku?» Varbūt piecpadsmit minūtes. 
Es teicu: «Ak, tas ir tik ļoti tuvai. Ja  cilvēkiem tās ir piecpadsm it m inū
tes, man būs varbūt piecas vai desmit minūtes.» Es prasu: «Tev vai 
man?» «Tev tās būs apmēram piecpadsmit minūtes.» Labi, tātad man 
būs jā iet piecpadsmit minūtes.

Anatolijs Bukrejevs centās saņemt no Klēva Šēninga un Lēnes 
Gammelgoras paskaidrojum us, kā viņam nokļūt lidz alpīnistiem, kas
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bija atpalikuši. Viņi nevarēja minēt nekādas raksturigas reljefa pazi
nies, nekādu redzamu punktu, uz kuru virzīties, viņi gatavoja lidoju
mam neredzigu pilotu.

./.: Jūs lūdzāt, lai Nils jums palīdz?
A.: Nils ienāca teltī ar dzelkšņiem. Es noņēmu viņa dzelkšņus, jo  

es teicu: «Ak, viņš pārplēsīs telti.» Es noņēmu viņa dzelkšņus un viņš 
sabruka.

./.: Vai tajā bridi viņš atradās savā telti?
A.: Teltī bija apmēram puse no viņa ķermeņa. Puse ķermeņa atra

dās ārpusē. Kad es runāju ar Lēni, es prasīju: «Kā Nīls jūtas?» Viņa 
teica: «Nīlam laikam ir problēmas.» Vairāk runāja Lēne, viņa šajā 
situācijā bija runātīgāka. Nezinu, kāda bija Klēva situācija, taču Lēne 
tikai runāja. Varbūt Klēvam kaut kas nebija kārtībā ar galvu. Es iegāju 
telts iekšpusē, es centos parunāt ar Nīlu Beidlmenu, bet viņš b ija  ļoti 
nosalis. Viņš nespēja... nebija iespējam s ar viņu sarunāties, un es sa
pratu. Viņš telts iekšpusē nupat sāka lietot skābekli.

Anatolijs Bukrejevs devās parunāt ar Nīlu Beidlmenu. Nils nebija 
noņēm is dzelkšņus. Viņa ķermeņa augšdaļa atradās telti, bet apakš
daļa -  telts ārpusē. Baidīdamies, ka dzelkšņi varētu saplēst telts 
audumu un Nils Beidlmens nokļūtu aukstā vēja varā (brāzmās tas sa
sniedza orkāna ātrumu), Anatolijs noņēma Nīla dzelkšņus un ieda
būja viņu teltī. Nīls bija tādā stāvoklī, ka nespēja parunāt.

J.: Un kas notika tālāk?
A.: Es atkal iegāju savā teltī. Lēne un Klēvs jau  bija guļammaisos, 

un es vēlreiz runāju ar viņu, lai būtu pilnīgi drošs, ka man nebūs jā 
kāpj augšā. Lēne un Klēvs man teica: «Tev nav jākāp j augšā. Tev jā ie t 
šķērsām  pāri gludam laukumam.» Lēne teica: «Tev nav jākāp j augšā.» 
Ienāca Pemba, un viņš teica: «Lopsangs tev saka, tev vajag iet augšā.» 
Galu galā -  vai man vajadzēja kāpt augšā vai nevajadzēja? Es biju  at
bildīgs par dzīvību. Pirms tam es to sapratu tā... es cerēju, ka viss ir 
kārtībā. Šiem cilvēkiem ir gidi, cilvēkiem ir šerpas, cilvēkiem droši 
vien ir skābeklis, vienīgā nelaime ir slikta redzamība. Tagad šī situā
cija ... cilvēki nāk, varbūt cilvēkiem ir apsaldējumi. Pēkšņi es skaidri 
sapratu visas jaunās ziņas. Es ļoti ātri kļuvu ļoti bažīgs. Bažas man 
deva spēku.
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].: Adrenalīnu?
A.: Jā, tas ir tas vārds.

Pirmajā sarunā ar Klēvu Šēningu Anatolijs Bukrejevs uzzināja, ka 
viņam nav «jākāpj augšā» kalnā, bet jā ie t «šķērsām  pāri» Dienvidu 
sedlienei. Tas nozim ēja, ka pamestie alpīnisti bija ievērojam i novirzī
ju šies no parastā nokāpšanas maršruta, un Anatolijs Bukrejevs vēlē
jā s  vēlreiz pārliecināties, vai viņš ir visu pareizi sapratis.

Kamēr viņš runāja ar Lēni Gammelgoru un Klēvu Šēningu, cenz
damies iegūt pēc iespējas precīzākas instrukcijas, Anatolija Bukre- 
jeva telti ienāca Pemba un paziņoja, ka ceturtajā nom etnē esot iera
dies Lopsangs ar ziņu, ka viņam pirms vairākām stundām esot nācies 
pam est Skotu tieši zem Balkona. Skotam Fišeram bija beidzies skā- 
beklis, viņš bija delirija stāvokli -  acīm redzot b ija  sākusies sm a
dzeņu tūska. Viņš nespēja paiet bez Lopsanga palīdzības. Lopsangs 
varonīgi centās nogādāt Skotu lejā, taču tas nebija šerpas spēkos. Iz
misīgi vēlēdamies palīdzēt savam draugam, Lopsangs gribēja, lai 
Anatolijs uzkāpj pie Skota, aiznes viņam skābekļa balonu un karstu 
tēju. Anatolijs Bukrejevs bija galīgi apjucis, jo  alpīnisti atradās hipok- 
sijas izraisītā neskaidras apziņas stāvokli un viņu sniegtā inform ā
cija bija fragmentāra un pretrunīga. Vai Skots Fišers b ija  kopā ar 
klientiem? Vai viņi atradās vienā un tajā pašā vietā? Uz kuru Dien
vidu sedlienes punktu viņam vajadzēja doties? Uz augšu, uz leju vai 
šķērsām ? Viņš centās izprast notiekošo.

./.: Vai jūs runājāt ar Lopsangu?
A.: Pemba teica, ka Lopsangs nāks un runās ar mums. Es izgāju 

no telts un brīnījos, kur ir Lopsangs. Es nezinu. Es iegāju telti, kur 
atrodas Nils. Nils ir zaudējis visus spēkus. Es viņam m azliet palidzu, 
un tad ārpus telts dzirdu Lopsanga balsi. Viņš teica: «Anatolij, tev 
vajag iet augšā.»

J.: Jūs viņu neredzējāt? Viņš jums uzsauca no savas telts?
A.: Jā, jā . T ieši... «Anatolij, tev vajag iet augšā.» Tad es sapratu, 

ka Skots nonācis grūtā stāvokli.

J.: Un ko jūs darījāt tālāk?
A.: Es atkal iegāju telti un teicu: «Lēne, Klēv, man jākāp j kalnā vai 

jāšķērso  līdzenums?» Viņi teica: «Tev jāšķērso  līdzenums.» Es prasu:
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«Skots ir tur?» «No,» viņi saka, «Skota nav.» Tagad es sāku saprast. 
Skots atrodas uz kalna. Klionti atrodas lojā. Dažādās vietās.

Tātad pēc tam jūs devāties uz šerpu telti pēc skābekļa?
A.: Es devos pie Lopsanga un teicu: «Lopsang, tev jānāk man līdzi. 

Daži mūsu klionti varbūt ir miruši, mums jāatnes mūsu klienti.» Viņš 
atkal teica: «Anatolij, tev vajag kāpt augšā. Skots teica, ka viņš gaidot 
tevi, viņš tevi ciena, viņš cer, ka tu viņam palīdzēsi. Tev vajag viņam 
aiznest skābekli un karstu dzeramo.»

,/.; Tātad sarunas laikā jūs viņu neredzējāt?
A.: Es stāvēju telts priekštelpā, es tikai dzirdēju viņa balsi. Man 

šķita, ka viņam vajadzētu izprast mūsu stāvokli. «Lopsang, mums jā 
atnes daži klienti, varbūt piecpadsmit m inūtes... vai tu bUsi spējīgs? 
Viņš atkal teica: «Anatolij, tev vajag kāpt augšā.»

Viņš jum s pat neatbildēja, tikai runāja savu?
A.: Viņš tikai mala vienu un to pašu, kas viņam bija iesēdies galvā. 

Viņš nesaprata, ko es saku, viņš tikai dzirdēja manu balsi un teica 
m an... atkārtoja vienu un to pašu. Man jāpalīdz pieciem cilvēkiem, 
un es esmu viens. Es ieeju telts -  šerpu telts iekšpusē. Es lūdzu 
Pembam skābekli. Pēc otrās sarunas ar Lēni es sapratu, kas noticis ar 
Jasuko Nambu un Beku Vetersu. Es saku: «Pemba, tu sameklē man 
skābekli. Es došos uz nākamo telti, uz Roba Hola telti. Varbūt kāds 
būs ar mieru man palīdzēt.» Es ieeju citā nom etnē... Roba Hola 
ekspedīcijas nometnē un paveru vienas durvis. Es saku: «Hei, vai 
kāds nevar man palīdzēt?» Neviens neatbild. Es saku: «Jasuko 
Nambai un Bekām Vetersam vajadzīga palīdzība... vai kāds nevar pa
līdzēt?» Klusums. Nākamajā teltī tas pats. Un tad es eju  iekšā... 
redzu Roba Hola šerpu telti. Es to atveru un kāds man atbild. Es saku: 
«Jasuko Nambai un Bekām Vetersam vajadzīga palīdzība. Kāds palīgs 
no jū su  ekspedīcijas lai nāk man līdzi palīdzēt mūsu klientiem.» Un 
es saku: «Jums jābūt gataviem.» Tad es eju uz taivaniešu teltīm ... ne
viena. Neviens neatbild.

Lopsangam nācās pam est Skotu Fišeru, taču viņš deva Skotam so
lījumu. Viņš teica: -  Labi, tu paliec tepat. Es... tevi pam etīšu šeit. Tu 
paliec tepat. Atsūtīšu kādu šerpu ar skābekli un tēju. ĒD  Aiz sāpēm 
vaidēdams, Skots teica Lopsangam: -  Kāp lejā, kāp lejā. ĒZO
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Atstādams Skotu Fišeru, Lopsangs viņam apsolija: -  Lūdzu, Skot, 
tu nekur neej, paliec tepat. Es atsūtīšu kādu šerpu un Anatoliju. Es 
uzsūtīšu tev skābekli un teju. Ēo]

Tāpat kā Anatolijs, ari Lopsangs saprata, ka Mountain Madness 
šerpas nespēs un negribēs kāpt augšā. Viņš rēķinājās ar Anatoliju, 
taču Anatolijs bija saņēmis ziņu par pieciem klientiem, kam draudēja 
nāves briesm as, un tris no tiem bija Mountain Madness klienti. Viņš 
nespēja viens paveikt visu, viņam bija vajadzīga palīdzība, tāpēc viņš 
steigšus apstaigāja ceturtās nom etnes teltis -  Roba Hola klientu telti, 
Roba Hola šerpu telti un Taivanas ekspedīcijas telti.

Roba Hola ekspedīcijas dalibnieki vai nu bija aizmiguši, vai ari ne
spēja, varbūt negribēja palīdzēt Anatolijam  Bukrejevam. Viens no 
viņiem -  Lū Kasiške -  bija pilnīgi bezspēcīgs un pilnīgi akls. Telti viņš 
atradās viens pats. Viņa telts biedri Endijs Heriss, Beks Veterss un 
Dags Hansens vēl vienos nakti nebija atgriezušies ceturtajā nometnē.

Šajā vakarā šis bija jau  otrais gadījums, kad lūgums pēc palīdzī
bas netika uzklausīts. Maiks Grūms b ija  pam etis Beku Vetersu un 
Jasuko Nambu «midzeni» im kopā ar Mountain Madness alpīnistiem - 
Klēvu Šēningu, Lēni Gammelgoru un Nilu Beidlmenu atgriezies no
metnē. Stundu pirms Anatolija Bukrejeva viņš bija lūdzies vairākiem 
Adventure Consultants dalībniekiem nākt palīgā izglābt viņu kolēģus, 
taču ari viņam nebija veicies labāk kā Anatolijam. Ari taivanieši ne
piedāvāja nekādu palīdzību. Neviens nevarēja vai negribēja palīdzēt.

J.: Ko jūs iesākāt tālāk?
A.: Devos atpakaļ pie Pembas. «Pemba, vai tev ir karsts dzēriens?» 

«Man ir karsts dzēriens.» «Kur ir skābeklis?» Viņš saka: «Es neatradu 
skābekli.» «Kā -  tu neatradi skābekli? Man vajadzīgi daži baloni skā
bekļa, skābeklis nepieciešam s klientiem.» Viņš teica: «Visi baloni ir 
tukši.» Šoreiz es pats sāku meklēt skābekli. Es steidzos. Es zināju, ka 
kādam draud nāve, un es steidzos, steidzos, steidzos... m eklēju skā
bekļa balonu... neatradu nevienu... nevienu. Atkal iegāju mūsu šerpu 
telti. Viss bija kluss kā kapā. Cilvēki saprata... Anatolijs droši vien 
gribēs, lai m ēs ejam  ārā, taču tas ir b istam i... telti miers un klusums. 
Es saku: «Lopsang, kādam jānāk...»

J.: Vai jūs uz viņu kliedzāt?
A.: Jā. Ārā trako liels, spēcīgs vējš, ļoti auksts, daudz problēmu, 

un es šajā situācijā biju  nikns uz viņu.
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,/.: Ko jūs viņam teicāt?
A.: Neviens man neatbildēja. Pilnīgs klusums, it kā visi cilvēki pār

guruši pēc smaga darba. Man grūti to saprast.

Atklājis, ka Pemba nav pagādājis viņam nevienu skābekļa balonu, 
Anatolijs neticēja, ka skābekļa patiešām nav, viņš bija nikns un nepa
cietīgs un izmisīgi vēlējās nokļūt pie pazudušajiem  klientiem. Pirms 
došanās uz virsotni ceturtajā nometnē palika piecpadsmit Poisk 
baloni. Viņš bija paņēmis trīs balonus. Viņš zināja, ka nom etnē jābūt 
skābekļa baloniem, bet Pemba teica: «Skābekļa nav.»

./.: Tātad jums nebija skabekļa, ko paņēmi līdzi?
A.: Lēne man teica, ka Sendijai draud briesm as... jāsteidzas. 

Tagad es šķiežu laiku un pūlos atrast kādu, kas spētu man palīdzēt. 
Un tagad man nav skābekļa, man ir tikai mana maska un regulators. 
Un teltī [Mountain Madness šerpu teltī] neviens ar mani nerunā. Es 
redzu Lopsangu un redzu, ka viņš lieto skābekli. Jūtos aizkaitināts -  
redzu viņu lietojam  skābekli, un viņš daudzas reizes teicis: «Man nav 
vajadzīgs skābeklis.» Es saku: «Man vajadzīgs šis skābeklis,» un pa
ņemu šo balonu.

,/.: Jūs paņēmāt viņa skābekļa balonu?
A.: Jā, visu, un ieliku savā mugursomā.

./.: Vai viņš mēģināja to atdabūt?
A.: Nē, viņš nereaģēja. Viņš tikai bija ļoti kluss. Viņam tas nepa

tika. Es teicu: «Kadam vajadzīga palīdzība, un mums kāds jan es uz 
šejieni.» Es ļoti steidzos, rīkojos ļoti ātri. Es dabūju skābekli, es 
zināju, ka man ir skābeklis, man bija tēja, un man bija balons kopā 
ar masku un regulatoru, es ne... es zināju, ka jādodas ceļā, un es do
m āju, ka varbūt vajag steigties ļoti ātri... piecpadsm it minūtes, es 
mēģināju atrast Sendiju... kas notiek ar Sendiju. Es sapratu, ka tad, 
ja atkal mēģināšu sameklēt palīgu... Es izskrēju ārā. Spēcīgs vējš, ne
kādas redzam ības. Noteicu virzienu un devos ārā.

./.: Tātad jūs no Lopsanga paņēmāt skābekli un no Pembas - tēju, 
un tad jūs devāties ceļā. Kā jūs izlēmāt, uz kuru pusi iet?

A.: Cilvēki teica, lai es nekāpjot uz augšu. Es to sapratu. Patiesībā 
es atceros, kas ir... kāda ir Dienvidu sedliene, zinu tās plānu. Es ne
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uzliku dzelkšņus, jo  loti steidzos, un cilvēki teica, ka man nevajagot 
kāpt uz augšu. Es atstāju  nometni, pavisam neilgs gājiens, gāju pa 
vējam  un ietureju šādu virzienu. Es šķērsoju Dienvidu sedlieni, un es 
neredzēju... es nespēju saskatīt nekā, izņem ot sava cepures luktura 
gaismas staru visapkārt valdošajā baltumā. Bija ja u ... es nezinu, 
laikam jau  bija pagājušas piecpadsmit minUtes. Es b iju  piecpadsmit 
minūtes, es redzēju pulksteni, bija apmēram piecpadsmit vai divdes
mit m inūtes pāri vieniem. Tagad es sāku redzēt pulksteni, jo  es sāku 
strādāt, es sāku steigties. Pagāja piecpadsm it minūtes, tad es sāku 
redzēt to lielo klinti. Aiz šīs klints labajā pusē sākās neliela nogāze, 
kas iet uz Kangšunga nogāzi. Apmēram trīsdesm it m etrus no šīs lie
lās klints ir m azas klintis, un es nekā neredzeju. Un es neredzēju ne
vienu cilvēku. Centos uzkāpt augšā, bet bez dzelkšņiem  tas nav ie
spējam s. Es domāju, varbūt man vajadzēja paiet drusku uz augšu. 
Un es domāju, varbūt tic cilvēki kļūdījās. Un es atnācu atpakaļ uz no
metni.

Anatolijs Bukrejevs gāja pa vējam  -  virzienā, kādu, pēc viņa 
domam, bija norādījuši I.ēne Gammelgora un Klēvs Šēnings, taču, no
gājis paredzēto laiku, viņš nevienu neatrada. Domādams, ka Lēne un 
Klēvs nebūs pareizi norādījuši «midzeņa» atrašanās vietu, viņš devās 
pa maršrutu, kas veda kalnup. Ceļš bija pārāk stāvs, lai viņš varētu 
iet bez dzelkšņiem, un Anatolijs Bukrejevs atgriezās nometnē, 
iedams tieši pret vēju un sniega virpuļiem.

Vai jūs atkal devāties pie Lenes un Klēva?
A.: Jā, es ielūkojos telti un runāju ar Klēvu un Lēni. Es teicu: «Es 

nevienu neatradu. Kur tas ir? Varbūt man vajadzēja iet uz augšu?» 
Cilvēki teica «nē». Bet es teicu, es šķērsoju visu [sedlieni]... neviena, 
tikai klints... un cilvēki teica, man varbūt vajadzējis paiet m azliet uz 
leju. Es teicu: «Labi, varbūt tā ir maza kļūda, varbūt man vajadzēja 
paiet uz leju.» Es teicu: «Labi, es pamēģināšu.»

,/.; Vai šajā reizē jūs aizgājāt uz šerpu telti?
A.: Bija jau  laikam pirms pulksten diviem... pirms pulksten 

diviem. Es izgāju no savas telts un iegāju Nila teltī, un runāju ar Nilu. 
Nīls sāka m azliet runāt. Arī viņš man teica par Kangšunga nogāzi un 
kā viņš gājis lejā. Kad es redzēju Nīlu, es neprasīju, vai viņš var man 
palīdzēt. Man b ija  pilnīgi skaidrs... es nelūdzu Klēvu, jo  Klēvs nāca,
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un Klēvs nespēja, bet es redzēju Nilu, un es redzēju viņa seju. Viņam 
klajās briesmīgi, viņš bija pārsalis un drebēja, un pat telti viņam klā
jā s  ļoti slikti.

Vai viņš jum s prasļja par Skotu vai arī jūs viņam apvaicājāties 
par Skotu?

A.: Viņš nerunāja. Viņš neko neteica par Skotu. Es sapratu situā
ciju. Es to jau  sapratu. Es gribēju uzzināt par citiem cilvēkiem ... kur 
ir Sendija, un kāds ir viņas stāvoklis. Un pēc tam es atkal eju uz šer- 
pu telti. Tur ir klusums. Šerpas, tāpat kā klienti, ir sabrukuši. Visi šer- 
pas iekšā. Un es atkal eju ārā uz citu telti -  uz Roba Hola ekspediciju.

./.: Tātad jūs ielūkojāties šerpu telti un visi gulēja?
A.: Gulēja. Neviens nebija spējīgs. Es redzēju situāciju. Es atkal 

ieeju Roba Hola ekspedīcijas šerpu telti, un es prasu, vai kāds nevar 
man palīdzēt. Es teicu: «Jums vajag nākt man līdzi.» Šis šerpa teica, 
ka viņš pamēģināšot iziet ārā un palūkoties, kāds ir laiks, un viņš 
teica: «Labi.» Es redzēju, ka viņš iznes savu mugursomu. Es teicu: 
«Labi, es eju  savā telti, un es gaidu tevi.» Varbūt piecās m inūtēs viņš 
būs gatavs. Un tad es ieeju savā teltī un Lēnes un Klēva telti, un m az
liet pasargāju sevi no vēja, un gaidu piecas m inūtes... neviens nenāk. 
Tad es atveru savu telti un mēģinu iziet ārā... redzu šerpu nākam. Un 
viņš teica: «Patiesībā man nepatīk iet ārā kopā ar tevi šādā situācijā, 
neviens cits šerpa nenāk ar mani kopā, un ari man nepatīk situācija.» 
Es saku: «Kāpēc tev tā nepatīk?» Viņš saka: «Neviens cits šerpa ne
nāk. Kāpēc man vajag riskēt? Tikai man, jo  neviens cits nav gatavs iet 
kopā ar mani.» Es nevaru pateikt, kurš šerpa tas bija, bet tas bija 
Roba Hola šerpa. Kad es to dzirdēju, es sapratu. Es atkal skrēju ārā, 
paņēmu savu skābekli un centos sameklēt šos cilvēkus.

J.: Vai jūs mēģinājāt atrast vairāk skābekļa vai arī jūsu rīcībā bija 
tikai Lopsangam atņemtais balons?

A.: Nē. Situācija ir tāda, ka es biju  ļoti steidzīgs. Kad nākamo reizi 
piegāju tuvu pie tās pašas vietas, es domāju, ka redzu kādu lukturi. 
Varbūt Tims aizdedza savai lukturi. Un es redzēju, ka kāds dod cepu
res luktura gaismu. Tas ir varbūt pāri pulksten diviem. Un es atradu 
tos cilvēkus. Ļoti cieši kopā. Es pieeju un saku: «Kā jū s  jū taties?» Cil
vēki b ija  ļoti gausi, nespējīgi, tikai apsaldētas balsis, ļoti lēni, kāds, 
laikam Tim s, ļoti lēni. Šarlote nespēja parunāt.
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Atgriezies tajā pašā rajona, ko jau  bija pārm eklējis, Anatolijs 
palika «līdzenumā» un rūpīgi pētīja apkārtni. Apmēram trīsdesmit 
jardu no vietas, kur pirm ajā reizē viņš bija nogriezies uz kalna pusi, 
Anatolijs Bukrejevs pam anīja Tima Medsena cepures lukturi.

A natolijs Bukrejevs atrada Timu Medsenu, Sendiju Pitmenu un 
Šarloti Foksu saspiedušos cieši kopa. Jasuko Namba gulēja sniegā un 
šķita zaudējusi samaņu. Beks Veterss nebija redzam s. Tims Medsens 
teica, ka Beks Veterss kādā brīdī aizgājis projām  no «midzeņa».

./.: Vai viņi stāvēja kājās?
A.: Nē, sēdēja. Neviens, šķiet...

J.: Vai viņi sēdēja uz dibena?
A.: Uz dibena. Bet cilvēkiem bija mugursomas, un viņi sēdēja uz 

tām. Un šī situācija... kad es redzēju šo situāciju, es ņēmu skābekli, 
es pirmo reizi atvēru tēju ...

Jums bija viens balons?
A.: Man bija viena skābekļa pudele. Man bija viena termiskā 

pudele tējas. Un es devu tēju  dažas krūzes. Šarlotei, Sendijai, Timām. 
Un tad cilvēki dzēra tēju. Es redzēju situāciju. Es esmu viena per
sona, un tie ir trīs cilvēki. Un es redzēju Jasuko ļoti tuvu, varbūt 
divus m etrus no cilvēkiem. Es uzliku sejas masku Sendijai.

./.: Vai Sendija kaut ko teica?
A.: Nē, neko.

J.: Kā viņa izturējās?
A.: Viņa bija nosalusi. Tikai Tims spēja m azliet runāt.

./.: Vai Sendija izdeva kādu skaņu?
A.: Viņa maz varēja parunāt. Sendija... man tā bija ļoti grūta sa

runa. Spēcīgs vējš, es esmu noguris. Es nespēju precīzi atcerēties, bet 
cilvēki, precīzi sakot, Tims saka: «Kur ir citi cilvēki?» Es teicu: «Es 
esmu viens pats. Neviens nav spējīgs palīdzēt.» Un man ir tikai viena 
skābekļa pudele. Un kāds nevar nākt kopā ar mani. Sendija nevar 
nekā pateikt. Arī Šarlote nevar, nosaluši cilvēki. Ļoti nosaluši, ļoti 
maz spēka. Un Tims -  ļoti gauss, viņš var maz runāt. Es saprotu. Un 
es saprotu, ka šie cilvēki nespēj bez palīdzības. Es teicu: «Varbūt
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kāds ir gatavs iet kopa ar mani?» Un Šarlote teica: «Jā, es gribētu iet.» 
Es teicu Timām un Sendijai: «Te ir viena skābekļa pudele. Jūs varat to 
lietot. Šarlote, es ņemu tevi līdzi.» Pēc vienas minūtes es atkal ņemu 
savu mugursomu, un es ņemu Šarloti un mēs sākam iet. Tagad man 
ir dzelkšņi, un ļoti stiprs vējš tieši mums sejās. Nav iespējam s 
redzēt... pilnīgi neko... es centos palīdzēt Šarlotei noturēties kājas.

,/.: Vai viņai bija grūti nostāvēt?
A.: Jā. Viņa spēja m azliet iet, bet bez manis viņa netiktu uz 

priekšu.

,/.; Kā ar līdzsvara noturēšanu?
A.: Viņa varēja noturēt līdzsvaru. Bet ļoti stiprs vējš. Un es sa

protu, bez manām rokām viņa tūlīt nokristu.

J.: Jūs turējāt viņu ar labo roku?
A.: Jā. Viņa turēja otru [kreiso] roku man ap pleciem.

J.: Viņa atradās pa labi no jums?
A.: Jā. Es turēju kreiso roku, un mēs gājām. Manuprāt, ļoti stiprs 

vējš. Patiesībā esmu nosalis, viņa ir nosalusi, viņa nespēja daudz 
runāt. Mēs ejam  ļoti lēni, soli pa solim. Jāiet četri simti metru, un soli 
pa solim. Reizēm mēs stāvam, ja  es saprotu, ka tā ir laba vieta, lai at
pūstos. Citā vietā, ja  es redzu kādu mazu akmeni, es lieku Šarloti... 
m azliet apsēsties.

No zem es viņu ir ļoti grūti piecelt kājās, bet no akmeņiem tas ir 
iespējam s. Un mēs tās apstāšanās taisījām  maz, varbūt trīs vai četras 
reizes. Tad es sāku pazīt šo vietu, atkritum us...

J.: Tukšie skābekļa baloni?
A.: Jā, ļoti vecas pudeles. Mani dzelkšņi atsitas pret metālu, es 

jū tu , un es saprotu, nometne ir ļoti tuvu, varbūt divsimt metru.

J.: Vai šajā laikā Šarlote mēģināja kaut ko pateikt?
A.: Nē, nē. Viņa tikai maz runā... viņa tikai saka «pārāk smagi» vai 

kaut ko tamlīdzīgu. Viņai bija ļoti grūti. Tas aizņēma daudz laika, 
vairāk nekā es biju gājis, varbūt četrdesm it piecas minūtes. Viņa kā 
robots, iet kā robots, man liekas. Es arī. Mēs šķērsojam  Dienvidu sed
liem, un es redzēju  teltīs dažus lukturus. Varbūt Pemba...
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Vai mirgojošu gaismu nebija?
A.: Nē. Ir jau  apmēram pulksten tris. Kad es tieku nometnē, ir jau  

apmēram trīs. Un es noņēmu viņai [Šarlotei] dzelkšņus, drošības sis
tēmu un visu citu, un viņa ierāpoja Nīla telti. Un es lūdzu Nīlam... 
viņam ir daudz labāk, es redzu situāciju. Un es teicu: «Nil, tev vajag 
viņai palīdzēt.» Un es noņēmu masku no viņa sejas un uzliku viņai 
uz sejas, jo  es strādāju kā robots. Un es atkal eju uz šerpu telti. Šo
reiz es atkal lūdzu visās teltīs man palīdzēt. Es saku, es redzēju 
Jasuko Nambu...

./.; Jūs vēlreiz devāties uz Roba Hola un Taivanas ekspedīcijas 
teltim?

A.: Jā, un es atkal lūdzu. Es gāju, jo  man vajadzēja atslābināties. 
Es loti smagi strādāju, un es izm antoju laiku nelielai atslābināšanai, 
atpūtai, gāju uz vienu telti, uz otru telti un atkal mēģināju dabūt pa
līgus. Pirmajā reizē es biju steidzīgs. Un tad es lūdzu dažus Roba 
Hola šerpas, es stāstīju  par Jasuko Nambu, un es nāku atpakaļ un 
atkal mēģinu runāt ar mūsu šerpām, ar Pembu, ar mūsu šerpām, ļoti 
klusi, kā sabrukuši cilvēki, neko nesaka. Un es iegāju teltī, tieši pretī 
manai teltij ir Taivanas telts. Es m azliet atveru un prasu... nē, klu
sums. Un tad es eju  iekšā teltī. Es biju  ļoti noguris. Pulkstenis ir trīs. 
Un es arī prasu Pembam iedot Šarlotei tēju, un es gaidiju tēju, un 
Pemba atnes tēju Šarlotei un Nīlam, un tad viņš atnesa tēju man.

J.: Vai Lēne un Klēvs bija aizmiguši?
A.: Arī Lēne iedzēra m azliet tējas, un es pastāstīju  viņai par 

Šarloti un teicu: «Sendija tagad lieto skābekli, un man ir lielas prob
lēmas ar Jasuko Nambu. «Neviens man nepalīdz. Un visiem ir ļoti 
grūti. Man ari nav skābekļa. Un tagad cilvēkiem ir viena pudele skā
bekļa. Pemba nespēja atrast, neatrada, un es neatradu skābekli.

./.: Vai jūs atkal runājāt ar Pembu par skābekli?
A.: Situācija ir tāda. Es gaidīju nelielu laiku... varbūt kāds varēs 

man palīdzēt... es pārbaudīju visas Roba Hola teltis, un es gaidīju. Es 
biju ļoti noguris, un es ari sapratu, ka neviens nav atbildīgs man 
palīdzēt.

Es atkal izgāju ārā, un es iegāju mūsu šerpu teltī. Es atkal paņēmu 
masku un skābekli no cita šerpas, ieliku tos mugursomā un steidzos 
pie klientiem. Kad tur nokļuvu, pulkstenis bija apmēram četri. Varbūt
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piecpadsmit vai desmit pāri četriem, jo  piecos sak aust gaisma. Pulk
sten piecos ir iespējam s m azliet redzēt.

Es devos ara un atradu šos cilvēkus, Timu un Sendiju, un viņi jau 
stundu lietoja skabekli. Cilvēki runāja ar mani. Sendija sāka runāt ar 
mani. Es prasu: «Kā jū s  jū taties?» Cilvēki teica: «Labi.» Sendija sāka 
ar mani runāt, un es sapratu. Tagad viņai ir daudz labāk.

./.: Ko viņa teica?
A.: Es teicu: «Kā jū s  jū taties?» Viņa teica: «Labi». Es teicu: «Kas 

notiek ar Jasuko?», jo  tur ir divi metri. Es nelūdzu cilvēkiem dot viņai 
tēju vai arī viņi to nedarīja. Tas, ko es atnesu, bija mana tēja. Es ne- 
ludzu cilvēkiem dot viņai skābekli vai tēju, jo  tikai viena pudele, kopā 
bija trīs cilvēki. Man tā bija ļoti grūta situācija. Es biju pilnīgi tukšs, 
bez spēka. Es arī strādāju kā robots. Es paņēmu Sendiju Pitmenu un 
tada pati situācija kā ar Šarloti Foksu.

Vai jum s bija vēl viens skābekļa balons?
A.: Es to atdevu Timām.

J.: Ko Tims teica?
A.: Viņš tikai paņēma masku un viss. Arī šī situācija, es arī biju  

atnesis otro tējas pudeli, es domāju. Man bija ļoti m az dzeramā. Es 
iedevu dzeramo, un mēs sākām iet. Apmēram ap pulksten pieciem 
sākās gaisma. Nevar teikt, ka sāk spīdēt saule, bet sākas gaisma, un 
m ēs atnācām  apmēram bez divdesmit vai bez divdesmit piecām 
m inūtēm piecos. Es biju ļoti piekusis, pārguris, un man vajadzēja pa
līdzēt Timām un Sendijai ieiet teltī. Atkal lūdz tēju. Un tad man jau  
vajadzēja atpūsties. Un es teicu: «Pemba, es gaidu sev tēju.» Un es ie
gāju savā teltī. Es ievedu Timu Medsenu un Sendiju teltī, palīdzēju 
cilvēkiem tikt ārā no dzelkšņiem, līdzīgi no drošības sistēm as, no 
visa, mugursomām. Palīdzēju cilvēkiem tikt iekšā teltī, aiztaisīju, 
runāju ar Pembu, iegāju savā teltī, sildījos. Blakus bija Lēne un viņa 
m azliet runāja par to. «Anatolij, tev vajag atpūtu. Tev vajag skābekli. 
Paskaties uz savu seju, tu izskaties briesmīgi.» Es teicu viņai: «Nebē
dā par m ani... kas tagad notiek ar Skotu?» Es domāju, ka viņš nokļu
vis ļoti grūtā situācijā. Tagad visi mūsu klienti teltī, tikai bez Skota. 
Es domāju, ka viņam ir grūta situācija. Tagad tikai problēm a ar 
Skotu. Bet es zinu, ka Skots ir gids, un varbūt viņš spēj izdzīvot 
daudz labāk nekā šie klienti. Kad atnāk Pemba, mēs dzeram  tēju  un
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es stāstīju  Pembam, kāda tagad ir situācija. Tagad redzēju, ka vētra 
zaudējusi spēku, un sākas gaisma. Mums vajag sūtit augšā pie Skota 
divus šerpas ar skābekli. Vai tu saproti? Un viņš saka: «Jā, es 
saprotu.» Es saku: «Pamēģini runāt ar Lopsangu un diviem šerpām ... 
mums vajag sūtit palīgā Skotam skābekli.» Mēģini atrast skābekli. Es 
iegāju iekšā guļammaisā un iedzēru drusku tēju, un es domāju par 
Skotu... es sapratu, ka tā ir problēma, un no šā brīža es nekā neatce
ros. Apmēram divas stundas es gulēju.

Lēne Gammelgora, atcerēdam ās Anatolija Bukrejeva atgriešanos 
telti pēc tam, kad viņš b ija  atvedis Sendiju Pitmenu un pavadījis 
Timu Medsenu (viņš spēja paiet bez atbalsta), teica: -  Apmēram pie
cos no rita es pamodos. Viņš bija atgriezies. Bija gaišs, un viņš klu
sēja. Viņš sēdēja, un viņš bija pilnīgi izsm ēlis savus spēkus. Viņam 
nebija spēka. Es nodom āju vai varbūt ari nojautu... vārdu sakot, es 
sapratu, ka viņš ir atvedis Šarloti, Timu un Sendiju, taču es ari no
jautu, ka viņam vairs nav spēka palīdzēt Jasuko un tam otram  |B. Ve- 
tersam], kuri tur palika.

/

%
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Pēdējais mēģinājums

Dienvidu sedliene. Ilgvara Paula foto



V ienpadsmitā m aija ritā Nils Beidlmens un klienti nolēma 
doties lejā. Mountain Madness skābekļa krājum i bija iztērēti. 

IMAX/IWERKS ekspedīcijas dalibnieki iedeva skābekļa balonus tiem 
klientiem, kuri nespēja nokāpt bez skābekļa.

Nils Beidlmens un klienti gatavojās nokāpšanai, bet divi Mountain 
Madness šerpas un viens Taivanas ekspedīcijas šerpa paņēma skā
bekļa balonus un karstu tēju un devās uz Balkona pusi. Nedaudz 
zem āk par Balkonu Skots Fišers un Taivanas alpinists Makalu Go bija 
pārlaiduši nakti zem klajas debess. Anatolijs Bukrejevs nevēlējās 
kāpt lejā, pirms nebija uzzinājis, kas noticis ar Skotu Fišeru. Viņš pa
ziņoja Nīlam Beidlmenam, ka grib palikt ceturtajā nometnē.

Roba Hola ekspedīcijā trakoja nāve. Visu nakti notika radiosa
karu seansi ar Robu Holu. Viņš nosala pie Dienvidu priekšvirsotnes, 
nespēdam s pakustēties un izglābt sevi. Desmitā m aija vakarā kopā ar 
Robu Holu bija Dags Hansens. Tagad viņa tur vairs nebija, un vistica
māk, ka Dags bija miris. Endijs Heriss tā ari neatgriezās savā telti. 
Daži Roba Hola ekspedīcijas dalibnieki ritausm ā atrada Beku Vetersu 
un Jasuko Nambu netālu no Kangšunga nogāzes -  vietā, kur Anatolijs 
Bukrejevs b ija  uzgājis Timu Medsenu, Sendiju Pitmenu un Šarloti 
Foksu. Brīnumainā kārtā abi uzrādīja dzīvības pazinies. Džons Kra- 
kauers stāstīja, ka Džons Taske, viņš pats, Stjuarts Hačison un 
Maiks Grūms esot apspriedušies, ko iesākt, u* nolēmuši «atstāt viņus 
tur, kur viņi gulēja», jo  domājuši, ka viņiem nav iespējam s palīdzēt.

Jau pirms Mountain Madness un Taivanas šerpām, kuri gāja m ek
lēt Skotu Fišeru un Makalu Go, kalnup devās divi Roba Hola ekspedī
cijas šerpas. Viņi cerēja izglābt Robu Holu un citus ekspedīcijas 
dalībniekus, kuri varētu būt dzīvi. Vētras nobiedēti, viņi griezās atpa
kaļ, tā ari nevienu neatraduši. Pulksten 6 .20  vakarā Robs Hols pa 
radiotelefonu sazinājās ar savu bāzes nometni un tika savienots ar 
sievu, kas atradās Jaunzēlandē. Robs nosūtīja viņai mīļus sveicienus 
un lūdza neraizēties. Pēc tam viņš izslēdza telefonu. Tie bija Roba 
Hola pēdējie vārdi.

Kad Robs Hols runāja ar sievu, Anatolijs Bukrejevs atkal kāpa 
augšup. Viņš devās pie Skota Fišera. Šerpas, kuri gāja m eklēt Skotu, 
atgriezās kopā ar Makalu Go. Viņiem ar skābekļa un karstas tējas pa
līdzību izdevās atjaunot Taivanas ekspedīcijas vaditāja spēkus. Skots

224



Fišers bija bez samaņas, taču vēl elpoja. Pulksten vienos pēc pusdie
nas šerpas uzlika viņam skābekļa masku un pieslēdza pilnu skābekļa 
balonu.

Es gulēju apmēram divas slundas. Pusastoņos no rīta ienāca 
Pemba ar tēju. Dzirdēju dažus šerpas paejam garām teltij un vaicāju 
Pembam: - Kāda tagad ir situācija? Vai kāds ir devies pie Skota? -  Viņš 
klusēdams pasniedza man tēju. Atbildes nebija. Es teicu: - Skotam 
vajadzīga palīdzība. Lūdzu, sūti turp šerpas.

Viņš devās uz šerpu telti un sāka apspriesties. Biju pilnīgi bez 
spēka. Būtu tīrais neprāts, ja es tagad dotos pie Skota. Man vajadzēja 
kādu laiku atgūt spēkus.

Apmēram pusdeviņos es palūkojos uz mūsu vakardienas kāpiena 
maršrutu. Sniegputenis bija norimis, un es redzēju dažus šerpas kāp
jam kalnā. Pemba teica: - Lopsanga tēvs aizgāja kopā ar Taši. Vai
cāju, vai viņi paņēmuši līdzi skābekli, un viņš teica: «Jā.»

Tad es aprunājos ar Nīlu: - Lieta tāda, ka es vēlētos palikt šeit.
Nīls bija ar mieru. Viņš sapulcināja klientus un noveda tos lejā.
Sākās spēcīgs vējš, un es uzturējos teltī, taču ap vieniem vai diviem 

izgāju ārā un aprunājos ar Todu Bērlsonu un Pītu Etansu - firmas 
Alpine Ascents gidiem. Viņi bija ieradušies ceturtajā nometnē, lai pa
līdzētu evakuēt alpīnistus pēc pārciestās katastrofas. Vaicāju, vai viņi 
zina, kas pa šo laiku noticis. Viņi atbildēja, ka daži šerpas esot atgrie
zusies kopā ar Makalu Go. Devos uz Taivanas ekspedīcijas teltīm.

Iegājis telti, ieraudāju šo Makalu Go. Viņam bija apsalusi seja un 
rokas, taču viņš spēja parunāt. Vaicāju: - Vai jūs redzējāt Skotu? - 
Viņš atbildēja: «Jā, mēs kopā pavadījām pagājušo nakti.»

Es cerēju, ka Skots varbūt būs palicis dzīvs, taču, uzklausījis 
Makalu, nodomāju: «Skots ir pagalam, viņš jau ir miris.» Biju sa
triekts, taču nospriedu, ka tie ir tikai šā taivanieša apgalvojumi. Man 
vajadzēja parunāt ar mūsu šerpām, kuri bija redzējuši Skotu.

Iegājām mūsu šerpu telti. Lopsanga tēvs aiz bēdām raudā ja. Viņš 
teica: - Mēs nespējām palīdzēt.

Viņš ļoti slikti runāja angliski, un es viņu nesapratu. Vaicāju: - Kas 
īsti ir noticis?

Viņi atbildēja: - Viņš ir miris.
Es prasīju: - Vai viņš vēl elpoja?
Viņi atteica: - Jā, viņš vēl elpoja, taču nebija nekādu citu dzīvības 

pazīmju.
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Es vaicaju: - Vai jūs viņam iedevāt skābekli?
Viņi teica: - Jā, mēs iedevām skābekli.
Es prasīju: -  Vai jūs viņam iedevāt kādas zāles?
Viņi atbildēja: - Nē.
Tagad man viss bija skaidrs. Izgāju no telts un devos aprunāties 

ar Todu Bērlsonu un Pītu Etansu. Vaicāju: - Vai jūs varētu nākt man 
līdzi palīgā Skotam? Cilvēki saka, ka viņš vēl esot dzīvs un atrodoties 
8350 metru augstumā.

Pīts Etanss prata nepāliešu valodu. Viņš izprata situāciju. Pils man 
teica: - Es jau runāju ar šerpām, un viņi apgalvo, ka Skotam nav ie
spējams palīdzēt.

Es teicu: -  Kāpēc? Varbūt mums vajadzētu pamēģināt.
Viņš paskaidroja: - Tuvojas vētra, tā nav beigusies. Cilvēki centās 

viņam iedot skābekli, taču tās bija veltas pūles.
Tods Bērlsons cieta klusu, bet Pīts Etanss runāja ar mani. Viņš 

teica: -Jā , Skots vēl elpoja, taču viņš nespēja iedzert tēju. Cilvēki ielēja 
viņam mutē tēju, bet viņš nespēja to norit. Tas nav iespējams. Šajā 
situācijā viņam nav iespējams palidzēt.

Es teicu: -  Varbūt tomēr... viņš vēl elpo, varbūt skābeklis viņam ir 
palīdzējis. Es iešu uz turieni.

Atkal iegāju pie Lopsanga tēvu un vaicāju: - Vai jūs varat pastās
tīt ko vairāk? Vai jūs viņam nedevāt nekādas zāles? Kad jūs iedevāt 
viņam jaunu skābekli?

Viņš atteica: - Ak, mēs viņam iedevām vienu pudeli skābekļa, uz
likām masku un atgriezām skābekli.

Paņēmu no šerpām radio un sazinājos ar bāzes nometni. Es 
runāju ar Ingridu un prasīju: - Ko jūs šādā situācijā iesakāt darit?

Ari viņa bija satriekta un teica: - Anatol(j, palīdzi, dari visu, kas ir 
tavos spēkos. Lūdzu, mēģini atrast kādu iespēju.

Es teicu: - Es izmēģināšu visu iespējamo, taču gribu zināt, ko jūs 
iesakāt.

Viņa vaicāja: - Vai tev ir tā maza paciņa ar šļircēm un zālēm?
Man bija šī paciņa. Viņa ieteica man izdarīt Skotam iņjekciju. Ap

solīju, ka darīšu visu iespējamo.*
Tad es devos uz šerpu telti un redzēju, ka Lopsangs lieto skābekli 

un ari daži citi šerpas lieto skābekli. Es teicu: - Man vajadzīgs skābek-

* Dr. Ingrida Hanta atcerējās, ka isteniba A natolijs Bukrejevs esot saru nājies ar Roba Hola 
ekspedīcijas ārsti. (Autora piez.)
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lis. Man vajadzīgi (ris skābekļa baloni un termoss ar tēju. Vai varat 
man to sagatavot?

Cilvēki prasīja: -  Kāpēc tev tas vajadzīgs?
Es atbildēju: -  Es došos augšā.
Cilvēki teica: -  Tā ir muļķīga doma.
Aizgāju no telts. Lopsanga tēvs uzsāka sarunu ar Pītu Etansu 

nepāliešu valodā. Pīts Etanss atnāca pie manis un vaicāja: - Anatolij, 
ko tu grib i darīt?

Es atbildēju: -  Došos augšā. Man vajag skābekli, un man vajag ter
mosu ar tēju.

Pīts Etanss centās man ieskaidrot, ka tā esot slikta iecere. Viņš 
teica: -  Pašlaik vētra ir drusciņ piestājusi. Ja tu tagad iesi, tu vari ie
kļūt vētrā.

Es viņam teicu: -  Man tas ir jādara.
Es šādus gadījumus jau  biju pieredzējis. Izskaidroju viņam savu 

viedokli: tas, kas notika ar Skotu, mēdz būt lēns process. Ja viņam bija 
skābeklis, viņš varēja atžirgt. Skots atradās tūlīt zem Balkona, un 
viņam pietiks skābekļa lidz pulksten septiņiem. Man vajadzēja skā
bekli.

Pīts izturējās tāpat kā šerpas, un es sapratu, ka viņš to uzskata 
par stulbu iedomu, tomēr es saņēmu skābekli. Biju lūdzis trīs balonus, 
bet saņēmu tikai divus. Domāju, ka tie nāca no Deivida Briširsa ekspe
dīcijas, taču neesmu par to pārliecināts. Sāku steigties. Sāku gatavo
ties ceļam. Vējš pieņēmās spēkā. Pulkstenis rādīja četri.

Paņēmu mugursomu un devos projām. Pie telts stāvēja Pīts Etanss. 
Es vaicāju: -  Varbūt tu nāksi līdzi?

Viņš tikai noteica: -  Nē.
Es pras\ju: -  Cik daudzi mēģinās palīdzēt?
Viņš noskuma un sāka raudāt. Viņš domāja, ka man nav nekādu 

cerību.
Izgāju no nometnes un pēc 150 metriem pamanīju nelielu kusto

šos punktu. Kāds nāca man pretī. Biju pārsteigts. Nospriedu, ka tā būs 
mirāža, un sāku skriet. Drīz vien sasniedzu šo viru. Viņš gluži kā kara
vīrs, kurš padodas gūstā, turēja gaisā kailas rokas. Es nezināju, kas 
viņš ir, taču tagad zinu, ka tas bija Beks Veterss*

Es vaicāju: -  Kas jūs esat?

* Anatolijs Bukrejevs nezināja, ka Beks Veterss dienā bija atrasts dzīvs guļam Dienvidu 

sedliene sniegā. (Autora pie/..)
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Viņš klusēja, un es prasmju: - Vai esat redzējis Skotu?
Viņš man teica: -  Neredzēju nevienu. Neredzēju nevienu. Ši ir 

pēdējā reize, kad esmu kalnos. Es negribu atgriezties šajos kalnos. 
Nekad, nemūžam...

Viņš runāja kā nepilnīgs.
Man likās, ka man galvā viss nav kārtibā, un es domās sev teicu: 

«AnatolU, ja  gribi vēlreiz uzkāpt augšā, tev jābut spējigam dom āt.»
Es sāku kliegt: -  Bērlson! Pit! Nāciet pailgā!
Es viņiem teicu: -  Vai jūs varat palīdzēt šim virām? Es gribu iet, es 

negribu tērēt laiku.
Viņi atbildēja: -  Neraizējies, mēs par viņu parūpēsimies.
Visi teica, ka esot muļķīgi doties pie Skota, taču es redzēju šo izdzī

vojušo viru, un tas man b{ja jauns stimuls. Uzliku masku un sāku ne
pārtraukti lietot skābekli. Kāpu ātri, taču tuvojās tumsa, jau  krēsloja. 
Turklāt sākās vētra un sniegputenis, redzamība kļuva slikta.

A p pulksten septiņiem es atradu Skotu. Bija jau  tumšs, trakoja 
sniegputenis, un es viņu redzēju cauri sniegam, gluži kā mirāžu. 
Redzēju, ka viņa dūnu virsjakas rāvējslēdzējs ir vaļā. Viena Skota 
roka bija kaila un sasalusi. Es noņēmu no viņa sejas masku. A ri seja 
zem maskas bija sasalusi, taču citā temperatūrā. Tā bija zila, gluži kā 
sasista. Tā nebija dziva cilvēka seja. Neredzēju nekādu elpošanas pa
zīmju, vienīgi cieši sakostus žokļus.

Man zuda pēdējā ceriba. Es neko nevarēju iesākt, es neko nevarēju 
izdarīt. Es nevarēju palikt pie viņa.

B{ja septiņi vakarā. Skābeklis... es zaudēju pēdējo cerību. Kad 
devos ceļā, biju cerējis, ka skābeklis būs uzlabojis Skota stāvokli. Ja 
līdz šim laikam skābeklis nebija palīdzējis... nekādu dzīvības pazīmju, 
ne pulsa, ne elpošanas...

Sākas ļoti stiprs vējš, es esmu bez spēka, bez spēka. Ko man vaja
dzētu darit? Patiesībā es visu biju sapratis. Ja es būtu atradis Skotu 
tādā stāvokli, kādā bija Beks Veterss, es būtu spējis palīdzēt. Viņš būtu 
atguvis spēkus. Tāpat kā Bekām Vetersam, ari Skotam būtu vajadzīga 
palīdzība, un es būtu spējis to sniegt. Tādā gadījumā es varētu Sko
tam palīdzēt. Sapratu, ka esmu bezspēcīgs. Skotam nevarēja palīdzēt. 
Ko man vajadzēja darit?

Ieraudzīju viņa mugursomu un aptinu to viņam apsēju, lai pie tās 
nepiekļūtu putni. Netālu mētājās četri vai pieci tukši skābekļa baloni. 
Sakrāvu tos ap Skota mirstīgajām atliekām. Piecpadsmit minūtes pāri 
septiņiem steigšus devos lejā. Sapratu, ka esmu zaudējis enerģiju un

228



esmu zaudējis visas emocijas. Es nespēju izteikt savas izjūtas. Man 
bija loti skumji.

Sākās ļoti spēcīgs sniegputenis un vējš. Sāku laisties lejā pa v ir 
vēm. Kad nokļuvu līdz 8200 metru augstumam, redzamība pazuda. 
Bez divdesmit minūtēm astoņos iestājās melna nakts. Iededzu cepures 
lukturi. Kādu brīdi lietoju skābekli, tad pārtraucu, jo  ar masku es slik
tāk redzēju apkārtni. Redzamība nebija tālāka par diviem līdz trīs 
metriem. Es atkal atradu Kangšunga nogāzi. Domāju, ka atrodos ne
tālu no Jasuko Nambas. Varēju redzēt tikai divu metru attālumā, 
tomēr sapratu, ka atrodos tajā pašā vietā. Tad es pagāju citā virzienā, 
un tad beidzās sniega klātā teritorija un es ieraudzīju dažus skābekļa 
balonus. Mazliet pagāju atpakaļ un drīz redzēju teltis.

Zināju, ka tās nav mūsu teltis. Mūsējās atradās tālāk. Atradis šo 
vietu, sadzirdēju balsis. Gāju kā akls, orientēdamies tikai pēc skaņām. 
Nokļuvu līdz kadai teltij, atvēru to un ieraudzīju to vīru gluži vienu. 
Es redzēju Beku Vetersu un nesapratu, kāpēc viņš ir viens, taču biju 
zaudējis spēkus un gāju uz savu telti, jo  nespēju viņam palīdzēt. Man 
bija guļammaiss. Ierāpos teltī un aizmigu.

Atgriezdamies ceturtajā nometnē, Anatolijs Bukrejevs iekļuva 
tikpat spēcigā sniegputeni, kāds bija trakojis iepriekšējā naktī. Viņš 
kāpa viens, un ceturtajā nometnē neviens lukturis nerādīja viņam 
ceļu. Intuīcija un Dienvidu sedlienes pazīšana palīdzēja viņam no
teikt virzienu. Nokļuvis līdz izmestajiem skābekļa baloniem, viņš 
atrada nometni.

Iedams gar ceturtās nometnes teltīm, viņš dzirdēja no kādas telts 
atskanam kliedzienus. Ielūkojies teltī, Anatolijs atrada Beku Vetersu 
lokāmies sāpēs. Ekspedīcijas biedri bija pametuši viņu vienu. Anato
lijs Bukrejevs bija pārguris, viņš tik tikko nebija apmaldījies sniegpu
tenī, un viņš atstāja Beku vienu. Anatolijs devās uz savu telti un pār
gurumā sabruka.
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Divdesmit pirmā nodaļa

Masu saziņas līdzekļus s

kalnu neprāts*

Everesta bāzes nometne. Ilgvara Paula foto

* Virsrakstā izmantota netulkojama vārdu spēle: Skota Fišera firmas nosaukums Mountain 

Madness tulkojumā nozimē «kalnu neprāts». (Tulk. piez.)



D ivpadsmitā maija rītā bija skaidrs, ka ne Roba Hola, ne Daga 
Hansena, ne Endija Herisa vairs nav starp dzīvajiem. Atlikušie 

Adventure Consultants ekspedīcijas dalībnieki devās uz bāzes no
metni. Tods Bērlsons, Pits Etanss, Eds Viesturs, Deivids Brīšīrss un 
citi Everesta ekspedīciju dalībnieki nogādāja Beku Vetersu un Makalu 
Go lidz pirmajai nometnei - vietai, kur spēj nosēsties helikopters. 
Abi cietušie tika aizvesti uz Katmandu.

Roba Hola komandas locekļi kāpa lejā, bet Nils Beidlmens un 
Mountain Madness klienti jau bija ieradušies bāzes nometnē. Viņiem 
vajadzēja atpūsties, atgūt spēkus un sagatavoties pārgājienam uz 
Sjangboči, lai no turienes ar helikopteru lidotu uz Katmandu. Anato
lijs Bukrejevs ceturtajā nometnē savāca ekspedīcijas inventāru un ari 
devās lejup. Trīspadsmitā maija vakarā viņi nonāca bāzes nometnē.

Sešpadsmitā maija ritā Nils Beidlmens ziņoja Outside Online: 
«Komanda drizumā (tas notiks vēl šodien) dosies uz Feriči... Mēs visi 
esam satriekti un noskumuši... mums jātiek projām no šā kalna.» 
Everesta ekspedīcija bija galā.

Agrā 16. maija priekšpusdienā Nīls Beidlmens un Mountain 
Madness klienti devās ceļā. Tajā pašā vakarā Anatolijs Bukrejevs sāka 
solo kāpienu Lodzē.

Skots Fišers bija turējis vārdu un vēl pirms došanās uz Everestu 
bija noorganizējis ekspedīciju ari uz Lodzi. Tajā bija pieteikušies Šar
lote Foksa, Tims Medsens un Sendija Pitmena. Nils Beidlmens un 
Anatolijs Bukrejevs bija šis ekspedicijas gidi. Anatolijs Bukrejevs 
jutās satriekts par Skota Fišera nāvi un dziļi nožēloja, ka nebija spē
jis izglābt no nāves Jasuko Nambu. Viņam vajadzēja nokļūt atpakaļ 
kalnos. Septiņpadsmitajā maijā pulksten 5.46 pēc pusdienas Anato
lijs Bukrejevs viens pats uzkāpa Lodzē. Viņš stāvēja virsotnē, raudzi- 
jās uz Everestu un ar acīm izstaigāja maršrutu, ko bija veicis kopā ar 
citiem. 8350 metru līmeni viņš ilgi vērās vienā punktā. Lidz šim 
punktam bija ticis Skots Fišers, un Anatolijs Bukrejevs nebija spējis 
viņu nogādāt mājās.

Divdesmit otrajā maijā pēdējie Mountain Madness klienti atstāja 
Katmandu. Dažiem bija apsēji uz apsaldētajām vietām, taču nevie
nam nedraudēja locekļu amputācija. Šarlote Foksa viegli piekliboja.
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Timām Medsenam un Lēnei Gammelgorai b(ja apsaldēti pirksti. Tie 
b{ja mūsu «vissmagākie» ievainojumi. Man b{ja paveicies. Biju ticis 
cauri a r vieglu rokas apsaldējumu, kā rezultātā man drīzumā no 
pirkstiem noies āda, kā ari nedaudz apsaldējis degunu un lūpas. 
Patiesību sakot, ņemot vērā pārciesto, mums bija uzsmaidījusi akla 
laime. Mēs nebijām zaudējuši ne roku, ne kāju pirkstus, ne ari dzīvību.

Anatolijs Bukrejevs un Nils Beidlmens uzkavējās Katmandu, lai 
nokārtotu ekspedīcijas lietas. Anatolijs stāstīja, ka ar lietu kārtošanu 
galvenokārt nodarbojies Nīls, jo  viņam raitāk veicās sarunas angļu 
valodā. Pēc Everestā pārciestā abi vīri jutās psiholoģiski un fiziski no
guruši, viņi alka pamest Katmandu un aizmirst Everestu.

Pasaule šķita ka izbadējusies pēc ziņām par notikušo. Visa alpī
nista karjeras laika nebiju pieredzējis tādu interesi par kādu noti
kumu Himalajos. Šī ziņkārība mani pārsteidza. No kurienes nāk šī ap
mātība a r sagrautām cerībām, kariem, nelaimēm un katastrofām? Es 
to nespēju saprast.

Vairums mūsu ekspedīcijas dalībnieku, tāpat kā es, centās izvairī
ties no preses uzmanības. Mums visiem likās, ka pasaule sākusi zaigot 
spilgtākās krāsās, un mēs daudz skaidrāk un skaudrāk izjutām vien
kāršos priekus, ko sniedz dzīve. Mums bija palaimējies atgriezties dzī
viem, un mēs ar prieku no jauna atklājām sev dzīves patiesības.

Divdesmit ceturtajā maijā mēs a r Nilu bijām nokārtojuši visu, kas 
bija kārtojams Katmandu. Atvadījāmies no šerpām, nokārtojām darī
šanas Tūrisma ministrijā un devāmies uz lidostu. Mēs abi lidojām uz 
Denveru. No turienes Nīlam vajadzēja doties uz Espenu, bet mani 
Denverā gaidīja draugi. Iekāpdami lidmašīnā, mēs abi domājām, ka 
10. maija notikumi palikuši pagātnē.

Anatolijs Bukrejevs un Nīls Beidlmens bija iekārtojušies savās 
vietās Thai Airlines lidmašīnā un gatavojās veikt pirmo lidojuma 
posmu - uz Bangkoku. No Bangkokas viņi lidos uz Losandželosu un 
tālāk uz Denveru. Anatolijs Bukrejevs jau gribēja aplikt drošības 
jostu, kad pienāca kāda stjuarte un teica, ka pirms aizlidošanas viņu 
vēloties satikt daži draugi.

Nespēju iedomāties, kas gan varētu mani meklēt, un pajokoju, ka 
Interpols meklē krievu kriminālnoziedznieku. Izgāju uzgaidāmajā
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(elpa, kur man uzklupa divi žurnālisti a r televīzijas kamerām. Viņi uz
deva daudz smieklīgu jautajum u par manu veselības stāvokli un 
manu Everesta piedzīvojumu «nozīm i». Piecpadsmit minūtes es runā
jos ar šiem cilvēkiem. Nodomāju, ka tā ir nenozimiga saruna.

Žurnālistu interese Anatoliju Bukrejevu pārsteidza, un viņu jau
tājumi šķita nomācoši. Tas, kas bija noticis Everestā, bija traģēdija, 
un to nevarēja izskaidrot dažās minūtēs. Anatolijam šī pirmā sastap
šanās ar preses pārstāvjiem šķita lieks apgrūtinājums. Nākamajās 
nedēļās dažas šadas sastapšanās kļuva pilnīgi neizprotamas.

Ceļā no Bangkokas līdz Losandželosai es gulēju un redzēju satrau
cošus sapņus. A r  pēdējiem spēkiem gāju uz virsotni vai ari kāds lika 
man glābt pazudušus alpinistus, bet man nebija spēka tikt lidz šiem 
cilvēkiem. Sižeti bija dažādi, taču to tēma nemainījās: alpīnisti ir  bries
mās, un es nespēju tikt lidz viņiem.

Beidzot ieradies Ņūmeksikas štata Santafē pilsētiņā pie drauga, 
kurš bija uzaicinājis viņu atpūsties un sagatavoties rudenī paredzē
tajai ekspedicijai uz Himalajiem, Anatolijs vairākas dienas gulēja vai 
divdesmit četras stundas pēc kārtas. Sapņi nelikās mierā.

Pēc ierašanās Santafē sapņi turpinājās, un mans miegs bija sa
raustīts. Noguris no sapņiem, pamodos, paēdu brokastis un atgriezos 
gultā. Sapņi sākās no jauna. Katru reizi es centos atrast cilvēkus. Tad 
iezvanījās telefons, un es pamodos. Lai gan man likās, ka esmu ievē
rojis slepenību, ASV prese bija atklājusi manu apmešanās vietu.

Pirmais žurnālists, kurš atrada Anatoliju Bukrejevu, bija Pīters 
Vilkinsons - žurnāla Men's Journal līdzstrādnieks. Viņš piezvanīja
4. jūnijā no rīta, kad Anatolijs ēda brokastis. Pīters Vilkinsons pa
skaidroja, ka viņš vēloties iegūt notikumu aculiecinieka interviju, un 
uzdeva dažus precīzus jautājumus. Anatoliju Bukrejevu šis jautā
jumu birums gluži vai apstulbināja. Ierobežotās angļu valodas pras
mes dēļ viņam bija grūti uz tiem atbildēt. A izsedzis ar plaukstu mik
rofonu, Anatolijs vaicāja: - Ko lai es iesāku? Es nepazīstu šo cilvēku 
un nezinu, ko viņš isti no manis grib.

Anatolijs vēlējās palīdzēt Piteram Vilkinsonam. Viņš centās sa
prast jautājumus un mēģināja sniegt atbildes, taču beidzot nonāca
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izmisuma. Viņa angļu valodas prasme nebija tik pilnīga, lai spētu likt 
galā ar sarežģītajiem Pitera Vilkinsona jautājumiem.

Es nevēlējos klusēt par šiem jautājumiem, jo  sapratu, ka žurnālists 
cenšas no visas sirds, lai izprastu notikušo no mana profesionālā 
redzes viedokļa, tomēr gribēju, lai manis teiktais tiktu pareizi sa
prasts.

Anatolijs Bukrejevs sarunāja ar Pīteru Vilkinsonu turpināt inter
viju pēc tam, kad Piters būs sameklējis tulku. Piters Vilkinsons ļoti 
vēlējās iegūt interviju. Viņš piezvanīja jau nākamajā diena. Tulks bi ja 
uz vietas un Anatolijs vēlreiz mēģināja sniegt interviju. Viņam gāja 
tikpat smagi kā iepriekšējā reizē, kaut ari saruna notika Anatolija 
dzimtajā valodā. Anatolijs Bukrejevs smagi nopūtās un pazi
ņoja: -  Viņa nekā nezina par Everestu. Mana angļu valoda ir daudz la
bāka par viņas krievu valodu.

Pīters Vilkinsons pa faksu atsūtīja intervijas tekstu. Anatolijs 
Bukrejevs izmisumā pacēla rokas pret debesīm: - Kaut kas neiedo
mājams! Tā ir slikta! Tā ir briesmīga!

Viņa atbildes uz jautājumiem bija pilnīgi izkropļotas. Piteram Vil- 
kinsonam tika paziņots, ka intervija ir nelietojama, tā ir tik kļūdaina, 
ka Anatolijs Bukrejevs nevar atļaut to publicēt.

Tas, ka es vēlreiz atstāstīju notikušo, un manas pūles atbildēt uz 
jautājum iem  ļauni ietekmēja manus sapņus. Kā es būtu gribējis 
miegā aizmirst šos notikumus!

Pīters Vilkinsons pa faksu atsūtīja Anatolijam Bukrejevam jautā
jumus un lūdza atbildēt, kad viņš būs pilnīgi pārliecināts, ka ir tos 
sapratis.

Septītā jūnija  rītā es no Albukerkes ar lidmašīnu devos uz Sietlu. 
Apmetos Džeinas Brometas mājās un turpināju sagatavot atbildes uz 
Pitera Vilkinsona jautājumiem. Nākamajā diena pirms došanās uz 
publisko piemiņas dievkalpojumu, kas bija veltīts Skota piemiņai, es 
pa faksu paziņoju Piteram Vilkinsonam savas atbildes, kaut ari tās ne
būt nebija pilnīgas.

Daudzi cilvēki no visām pasaules malām bija ieradušies uz diev
kalpojumu godināt Skota piemiņu. Viņa ģimene un draugi pat bēdās
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izturējās pret mani ļoti mīļi un pateicas par manam pūlēm glābt 
Skotu. Es pateicos viņiem par labajiem vārdiem, taču tas man nācās 
grūti. Mana dvēsele b(ja tuksnesis, es jutos kā atrauts no piemiņas 
dievkalpojuma realitātes. Biju izdarījis visu, kas manos spēkos, un 
tomēr nebiju izglābis Skotu un Jasuko Nambu no nāves. Tā bija 
smaga apziņa, un tajā dienā es turējos savrup, jo  nevēlējos satikties 
vai sarunāties ar daudzajiem draugiem, kuri bija ieradušies godināt 
Skota piemiņu.

Nākamajā dienā nolika privāts dievkalpojums. Skota vecāki un 
draugi runāja par viņa darbu un dzivi, un ari šoreiz es jutos ļoti 
smagi. Man bija grūti nosēdēt uz vietas. Es staigāju uz priekšu un at
pakaļ, aplūkodams Skota fotoattēlus, kas bija izlikti apskatei. Daudzē
jādā ziņā mēs ar Skotu bijām līdzīgi un daudzējādā -  atšķirīgi, mums 
bija dažādi uzskati un nesaprašanās, taču es ļoti cieniju viņu kā alpī
nistu un kā cilvēku. Domāju, ka pēc gadiem pieciem, varbūt pat vēl 
ātrāk Skotū pieminēs vien viņa ģimene un tuvākie draugi, taču es 
ceru, ka viss labais, kas viņam piemita un ko viņš deva citiem, turpi
nās dzīvot alpīnisma tradīcijās. Attiecībās ar kolēģiem un klientiem 
Skots iedvesa entuziasmu un enerģiju, kas cilvēkus aizrāva. Viņš drī
zāk bija romantiķis, nevis biznesmenis, un šī ipašiba man ļoti patika. 
Viņa spēks, milestiba uz dzīvi, viņa labsirdība bija skārušas kadu 
manas dvēseles stigu, un es cerēju, ka grūtā bridi spēšu atcerēties viņa 
attieksmi pret alpīnismu, un viņa attieksme pret dzivi kļūs par manas 
dzīves uztveres daļu.

Anatolijs Bukrejevs jutās pārsteigts un apmulsis - pat Skota 
Fišera piemiņas dievkalpojumu laikā prese nedeva viņam mieru. 
Tajos piedalījās vairāki žurnālisti, un Anatolijs Bukrejevs no visas 
sirds centās atbildēt uz viņu jautājumiem. Life un ABC programma 
«Pagrieziena punkts» lūdza intervijas, un Anatolijs Bukrejevs visiem 
spēkiem centās runāt tā, lai tiktu saprasts. Viņš cerēja, ka varēs pali- 
dzēt atrast atbildi uz jautājumu, kas interesēja daudzus: kas isti bija 
noticis? Anatolijs Bukrejevs zināja tikai atsevišķus notikušā frag
mentus, viņš joprojām izmisīgi vēlējās saprast, kāpēc viss bija tā 
beidzies. Viņš piekrita ari intervijai ar Džonu Krakaueru, kurš uzmā
cās visiem ekspedīcijas dalībniekiem ar lūgumu sniegt savu notikušā 
interpretāciju. Atcerēdamies šo interviju, Anatolijs Bukrejevs teica, 
ka tā viņam likusies vērsta tikai uz dažu jautājumu noskaidrošanu, 
un Džons Krakauers bijis izmisumā sakarā ar Anatolija ierobežota
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jām angļu valodas zināšanām. Gribēdams padarīt stāstījumu Džo
nam Krakaueram saprotamāku, Anatolijs iedeva viņam uz Pīta Vil- 
kinsona jautājumiem sniegto atbilžu fotokopiju. Tajā bija Anatolija 
Bukrejeva atbilde uz Pītera Vilkinsona jautājumu par viņa satikšanos 
ar Skotu Fišeru pie Hilarija sliekšņa brīdī, kad Skots bija ceļā uz vir
sotni.

«Skots pienāca pie manis, un mēs parunājāmies. Viņam priekšā 
vēl stāvēja pusstundas vai stundas gājiens lidz virsotnei. Es nezinu, cik 
ātri viņš virzījās uz priekšu. Skots bija priekšnieks, un viņš pats pie
ņēma lēmumus. Viņš varēja apstāties un gaidīt klientus un varēja arī 
iet tālāk. Ko es domāju? Skots bija Skots. Viņš atbildēja par ekspedīci
jas norisi. Viņam piemita milzīgas dabas dotas spējas. Viņš b{ja ļoti 
spēcīgs cilvēks. Tādā augstumā neviens nejūtas pārak labi. Viņš devās 
uz virsotni. Es nezinu. Kad vaicāju, kā viņš jūtas, viņš atbildēja, ka 
jūtas slikti, taču viss esot kārtībā. Es pazinu Skotu. Viņam allaž viss 
bija pilnīgā kārtībā. Viņš bija prasmīgs alpīnists, viens no labākajiem 
alpīnistiem visā Amerikā, tāpēc bija grūti paredzēt to, kas notika. Man 
vajadzēja domāt par klientiem, par cilvēkiem, taču man neienāca ne 
prātā, ka ar Skotu kaut kas varētu atgadīties. Galvenokārt mēs runā
jām  par klientu stāvokli un es pastāstīju, ka viņi visi jūtas labi. Es 
viņam vaicāju, ko man šajā situācijā vajadzētu darīt. Ko viņš atbil
dēja? Mēs apspriedām nepieciešamību nodrošināt atbalsta bāzi lejā. 
Mēs apspriedām jautājum u par manu došanos lejā. Viņš teica, ka uz
skatot to par saprātīgu domu. Tajā bridi viss bija kārtībā. Es uzskatīju, 
ka nebūs nekāda labuma no tā, kā es stāvēšu, salšu un gaidīšu. Daudz 
prātīgāk būtu atgriezties ceturtajā nometnē, lai varētu paņemt skā
bekļa balonus un uznest tos klientiem vai doties tiem palīgā, ja  kādam 
nokāpšanas laikā pietrūktu spēka. Ja šādā augstumā cilvēks nespēj 
kustēties, viņš salā zaudē spēkus un vairs nespēj pats sev palīdzēt.»

Jūlija beigās Anatolijs Bukrejevs saņēma Džona Krakauera ap
raksta eksemplāru, un tīrās sagadīšanās pēc tieši šajā pašā dienā 
Santafē ieradās Mārtiņš Edamss. Viņš vēlējās apciemot Anatoliju Buk- 
rejevu. Pēdējo reizi viņi bija tikušies Katmandu. Vasaras vakara krēs
las stundā Anatolijs Bukrejevs un Mārtiņš Edamss kopā ar draugiem 
sēdēja pagalmā pie apaļa galda un klausījās aprakstu, ko kāds no vie
siem lasīja priekšā pārējiem. Kad viņš sāka lasīt to, kas attiecās 
tieši uz Anatoliju Bukrejevu, Anatolijs saspringa, cenzdamies saprast
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vārdus un to nozīmi. Aprakstā bija teikts: «Anatolijs Bukrejevs bija 
atgriezies ceturtajā nometnē pulksten 4.30 pēc pusdienas - labu 
laiku pirms vētras sākuma. Viņš aizskrēja no virsotnes, negaidīdams 
klientus. Gidam tā ir ārkārtigi neparasta rīcība.»

Anatolijs Bukrejevs uzlūkoja apkārtsēdošos, pūlēdamies saprast, 
vai ari viņi uztvēruši šos vārdus tāpat kā viņš.

Skots atļāva man doties lejā, lai es būtu gatavs griezties atpakaļ. 
Tāds bija mūsu plāns. Tas bija pareizs. Es nesaprotu, kādēļ Džonam  
Krakaueram vajadzēja tā rakstīt.

Tālāk Džons Krakauers aprakstā apgalvoja, ka tad, ja Anatolijs 
Bukrejevs būtu kāpis lejā kopā ar klientiem, varbūt nebūtu noticis 
tas, kas notika. Šis apgalvojums bija satriecošs.

Es neapzinājos, ka laika apstākļi varētu krasi pasliktināties. Es to 
sapratu tikai tad, kad jau  biju nokāpis lejā. Gan es, gan Skots vairāk 
raizējāmies par to, ka klientiem draudēja izsīkt skābekļa krājumi. Es 
darīju to, ko Skots man lika darit. Ja es būtu atradies augšā kalnā tad, 
kad vētra sāka trakot pilnā sparā, man liekas, es būtu kopā ar klien
tiem aizgājis bojā. Es runāju nopietni. Es neesmu nekāds pārcilvēks. 
Tajā vētrā mēs visi droši vien būtu dabūjuši galu.

Anatolijs Bukrejevs atvainojās, piecēlās no galda un devās uz 
draudzenes māju sameklēt krievu - angļu vārdnicu. Atgriezies pie 
galda, viņš sāka to šķirstīt, meklēdams vajadzīgos vārdus. Lasijums 
turpinājās. «Anatolija Bukrejeva nepacietīgā steiga drīzāk tikt lejā 
droši vien izskaidrojama ar to, ka viņš nelietoja papildu skābekli un 
bija samērā plāni apģērbies, tāpēc viņam vajadzēja tikt lejā.»

Šoreiz Anatolijs Bukrejevs aizgāja, ne vārda nebildis, taču pēc isa 
brīža atgriezās, turēdams rokās vairākas fotogrāfijas. Viņš nolika tās 
uz galda starp vina pudelēm. Mārtiņš Edamss paņēma rokā fotoat
tēlu, uz kura viņi ar Anatoliju Bukrejevu bija redzami stāvam Eve
resta virsotnē. Viņš teica: - Tolij, man nav vajadzīgi attēli. Tu biji tik
pat labi apģērbies kā visi citi. Tieši es iedevu tev šo alpīnista tērpu.

Mārtiņš Edamss izņēma no mutes cigāru un pakasīja galvai: - Ak, 
šis zellis! Melo vienā gabalā!

Fotogrāfijā Anatolijs Bukrejevs bija redzams alpīnista tērpā, ko 
Mārtiņš Edamss bija viņam nopircis kā dāvanu tieši pirms ekspedici-
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jas. Viņš nopirka tieši tādu pašu tērpu ari sev. Anatolijs Bukrejevs 
brīnījās ari par Džona Krakauera izteikumiem sakarā ar to, ka viņš 
bija kāpis virsotnē bez papildu skābekļa izmantošanas. Tie bija 

tikpat savādi kā Anatolija apģērba raksturojums.

Es kāpju kalnos vairāk nekā divdesmit piecus gadus, un tikai vienu 
reizi esmu izmantojis skābekli, kāpdams astoņtūkstošniekā. Man tas 
nekad nav bijis nepieciešams, un Skots atbalstīja manu vēlēšanos ne
izmantot skābekļa balonu.

Tālāk Džons Krakauers aprakstīja traģisku notikumu. Viņš stās
tīja, ka virs ceturtās nometnes esot saticies ar vienu no Roba Hola 
gidiem - Endiju Herisu, un viņi esot sarunājušies par to, cik bīstama 
ir ledus klātā nokalne, kas atradusies starp viņiem un teltīm. Džons 
Krakauers paziņoja, ka Endijs Heriss esot paslīdējis un nokritis no 
nokalnes. Tālāk viņš droši vien esot nonācis līdz Lodzes nogāzei un 
pazudis nebūtībā. Mārtiņš Edamss klusēdams klausījās, taču tad pār
trauca lasītāju, teikdams: -  Tas biju es. Viņš tur augšā satika mani, 
un es viņam to teicu.

Mārtiņa Edamsa balss tonis bija cinisks. Pirms Mārtiņa došanās 
uz Santafē Džons Krakauers bija viņam piezvanījis un vaicājis, vai 
tas varētu būt, ka viņš netālu no ceturtās nometnes saticis Mārtiņu 
Edamsu, nevis Endiju Herisu. Mārtiņš Edamss nolika klausuli un vēl
reiz pārlasīja Džons Krakauera sniegto interviju tūlīt pēc traģiska
jiem  notikumiem. Vēlreiz pārdomājis Džona Krakauera sniegto noti
kumu aprakstu un salīdzinājis to ar savām atmiņām, Mārtiņš Edamss 
nonāca pie slēdziena, ka Džons Krakauers ir kļūdījies. Viņš piezva
nīja Džonam Krakaueram un paziņoja, ka esot pārliecināts par to, ka 
netālu no ceturtās nometnes Džons Krakauers esot saticis nevis 
Endiju Herisu, bet gan viņu - Mārtiņu Edamsu. Džons Krakauers šo 
ziņu uzņēmis visai skeptiski. Mārtiņš Edamss teicis: - Saderam. 
Deviņdesmit deviņi pret vienu, ka tas biju es.

Mārtiņš Edamss teica, ka Džons Krakauers vēlējies iegūt neapstrī
damākus pierādījumus un neesot pieņēmis derības.

Šis apraksts Anatoliju Bukrejevu pārsteidza, viņš jutās aizvainots 
un velti pūlējās saprast, kādēļ Džons Krakauers bija viņu aprakstījis 
šādā gaismā. Anatolijs Bukrejevs bija iedevis Džonam Krakaueram 
Piteram Vilkinsonam sniegtās intervijas kopiju. Tajā viņš bija iz 
skaidrojis, kāpēc nokāpis lejā pirms klientiem. Vai Džons Krakauers
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butu pārpratis to, kas bija rakstits šajās atbildēs? Turklāt jūnija 
sākuma Anatolijs Bukrejevs tika uzaicināts uz Outside redakciju, lai 
apspriestu iespēju izmantot dažus viņa ekspedīcijas laikā uzņemtos 
fotoattēlus Džona Krakauera apraksta ilustrēšanai. Vizites laikā Ana
tolijs Bukrejevs iesniedza Outside redaktoram tādu pašu intervijas 
kopiju, kāda bija Džona Krakauera ricībā.

Anatolijs Bukrejevs apgalvo, ka neviens no Outside līdzstrādnie
kiem neesot pat mēģinājis precizēt faktus, kas attiecās uz viņa sa
runu ar Skotu Fišeru Hilarija sliekšņa virsotnē, un neesot pat ieminē
jies par to, kā Anatolijs bija ģērbies virsotnes iekarošanas dienā.

Trīsdesmit pirmajā jūlijā Anatolijs Bukrejevs ar draugu palīdzību 
uzrakstīja vēstuli Outside redaktoram Markam Braienam.

1996. gada 31. jū lijā
Markam Braiena kungam, redaktoram
Outside
Mārketstrita 400
Santafē, Ņūmeksika 87501
ASV

Godātais Braiena kungs!

Rakstu Jums tāpēc, ka uzskatu, ka Džona Krakauera aprakstā 
«Retinātā gaisā», kas tika publicēts Jūsu žurnāla 1996. gada sep
tembra numurā, tiek netaisnīgi kritizēti mani lēmumi un rīcība 
1996. gada 10. maijā Everestā. Es cienu Krakauera kungu, un mēs 
esam vienisprātis dažos jautājumos, kas attiecas uz gida darbību 
augstkalnu apstākļos. Uzskatu, ka viņš darīja visu iespējamo, lai palī
dzētu kolēģiem tajā traģiskajā diena Everestā, un domāju, ka viņa 
spēju objektivi novērtēt virsotnes iekarošanas dienas notikumus nega
tīvi iespaido fakts, ka viņš nebija vairāku epizožu aculiecinieks, kā ari 
viņa ierobežotā pieredze augstkalnu apstākļos.

Es pieņēmu lēmumus un rikojos saskaņā a r augstkalnu kāpšanas 
pieredzi, kas iegūta divdesmit gadu ilgā praksē. Alpīnista karjeras 
laikā esmu tris reizes uzkāpis Everestā. Esmu divpadsmit reizes uz
kāpis virsotnēs, kas augstākas par 8000 metriem, un neviena kāpiena 
laikā neesmu izmantojis papildu skābekli. Protams, manas pieredzes 
uzskaitījums nesniedz atbildes uz Krakauera kunga izvirzītajiem ja u 
tājumiem, tāpēc vēlos sniegt šādus paskaidrojumus.
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Pēc tam, kad biju nostiprinājis virves un iezīmējis taku uz virsotni, 
uzkavējos Everesta virsotnē no pulksten 1.07 pēc pusdienas līdz aptu
veni pulksten 2.30. Gaidīju pārējos ekspedīcijas dalībniekus. Šajā 
laikā tikai divi [Mountain Madness] klienti sasniedza virsotni. Šie cil
vēki bija Klēvs Šēnings (viņš redzams virsotnē manis uzņemtajā foto
attēlā) un Mārtiņš Edamss. Viņi abi bija Skota Fišera ekspedīcijas 
dalībnieki. Es biju uztraukts par to, ka pārējie klienti tā arī nav uzkā
puši virsotnē. Man nebija iespējas nodibināt radiosakarus ar tiem, kas 
atradās ceļā uz virsotni, un sāku domāt, ka klientiem ceļā varētu būt 
radušās neparedzētas grūtības. Pieņēmu lēmumu doties lejup.

Netālu no virsotnes es satiku Robu Holu -  ekspedīcijas vaditaju no 
Jaunzēlandes. Viņš šķita esam lieliskā formā. Pēc tam es ceļā sastapu 
četrus Skota Fišera klientus un četrus viņa ekspedīcijas šerpas. Viņi 
visi vēl b{ja ceļā uz virsotni, un visi bija labā noskaņojuma. Netālu no 
Hilarija sliekšņa sastapu Skotu Fišeru. Viņš bija noguris un nomocījies, 
taču teica, ka esot tikai mazliet aizkavējies, jo  jūtoties noguris. Nekas 
neliecināja, ka viņam būtu radušās nopietnas grūtības, kaut gan 
tagad man sāk likties, ka jau  tad viņa skābekļa krājumi bija beigušies. 
Es teicu Skotam, ka, manuprāt, uzkāpšana norisinās pārāk lēni un 
man radušās bažas, ka nokāpšanas laikā klientu papildu skābekļa 
rezerves varētu izsīkt, pirms viņi būs tikuši līdz ceturtajai nometnei. Es 
paskaidroju Skotam Fišeram, ka vēlētos pēc iespējas ātrāk nokāpt 
ceturtaja nometnē, lai sasildītos un sagādātu karstu dzērienu un skā
bekļa balonus, kas būtu nepieciešami, ja  man nāktos atgriezties m ar
šrutā un palīdzēt lejup kāpjošajiem klientiem. Skots, tāpat ka neilgi 
pirms tam Robs Hols, atbalstīja šo plānu. Man nebija šaubu par sava 
lēmuma pareizību, jo  zināju, ka četri šerpas, Nīls Beidlmens (ekspedī
cijas gids), Robs Hols un Skots Fišers nodrošinās aizmuguri un nogā
dās visus klientus ceturtajā nometnē. Pats par sevi saprotams, ka tajā 
brīdī nekādas pazīmes neliecināja par to, ka laika apstākļi varētu tik 
krasi pasliktināties.

Mans aprēķins bija šāds: 1) es varēju atgriezties ceturtajā no
metnē tūlīt pēc pulksten pieciem pēcpusdienā (faktiski ierados vēlāk, 
jo  mani aizkavēja vētras tuvošanās), sagatavot dzērienu un skābekļa 
balonus un pulksten sešos -  sniegputeņa gadījumā -  doties solo 
kāpienā pa maršrutu, lai palīdzētu klientiem, kuriem būtu radušās ne
paredzētas grūtības, un 2) es varētu atrast nomaldījušos klientus, kuri 
nespētu paši atrast ceļu, nodrošināt viņus ar papildu skābekli un 
karstu tēju un sniegt viņiem fizisku atbalstu ceļā uz ceturto nometni.

%
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Turklāt Krakauera kungs aprakstā iztirzā jautājum u par to, ka es 
kāpiena laika nelietoju papildu skābekli, un izsaka iespēju, ka tas 
varētu but atstājis iespaidu uz manas ricibas lietderīgumu. Kā jau  
iepriekš minēts, alpīnista karjeras laikā vienmēr esmu izmantojis šo 
praksi. Mana pieredze liecina, ka pēc pienācīgas aklimatizācijas kāp
šana bez papildu skābekļa lietošanas ir daudz drošāka metode, kas 
ļau j izvairīties no pēkšņa aklimatizācijas efekta zuduma izraisītām 
parādībām, kas mēdz notikt, ja  pēkšņi beidzas papildu skābekļa rezer
ves. Šī metode balstās uz manas psihes īpatnībām, tās pareizība pār
baudīta daudzu gadu praksē. Esmu disciplinēts cilvēks, es vienmēr 
veicu visus nepieciešamos aklimatizācijas pasākumus, lieliski apzinos 
savas spējas un esmu pārliecināts par šādas izvēles pareizību. A rī 
Skots Fišers bija a r mani vienisprātis un atļāva doties kāpienā bez pa
pildu skābekļa lietošanas.

Vēlos piebilst, ka man līdzi b{ja viens (1) papildu skābekļa balons, 
skābekļa maska un reduktors*. Tas bija piesardzības pasākums gadī
jum am , ja  virsotnes iekarošanas dienā man nāktos veikt ārkārtējus 
uzdevumus. Ceļā uz virsotni es kādu bridi gāju kopā ar Nilu lieidl- 
menu. 8500 metru augstumā pārliecinājies, ka mans fiziskais stāvokli 
un pašsajūta ir teicami, atdevu savu skābekļa balonu Nilam, jo  bažī
jos, ka viņam varētu nepietikt ar to skābekli, kas bija viņa ricibā. Tā 
kā Nils sekmīgi izturēja turpmāko fizisko slodzi un spēja novest klien
tus lejā, uzskatu, ka šis mans lēmumus bija pilnigi pareizs.

Un visbeidzot -  Krakauera kungs iztirzā jautājum u par to, kā es 
biju apģērbies virsotnes iekarošanas dienā. Viņš uzskata, ka mans ap
ģērbs neesot bijis piemērots laika apstākļiem. Aplūkojot virsotnes ie
karošanas dienā uzņemtos fotoattēlus, jūs pārliecināsieties, ka es biju 
tērpies vismodernākajā augstākās kvalitātes augstkalnu alpīnista ap
ģērbā, kas ne a r ko neatšķīrās no pārējo ekspedīcijas dalībnieku ie
tērpa, varbūt bija pat labāks.

Nobeigumā vēlos piebilst, ka kopš 1996. gada 10. maija mums ar 
Krakauera kungu bijušas daudzas iespējas apspriest savus iespaidus 
un atmiņas. Esmu daudz domājis par to, kas būtu varējis notikt, ja  es 
nebūtu ātri nokāpis uz ceturto nometni. Ņemot vērā laika apstakļus 
un to izraisīto ārkārtīgi slikto redzamību, uzskatu, ka visticamāk es 
būtu gājis boja kopā ar mūsu klientiem, kurus 11. maija agrā rīta 
stundā spēju sameklēt un nogādāt ceturtajā nometnē. Tikpat labi

* Anatolijs Bukrejevs šo apzīmējumu lieto termina «regulators» vietā. (Autora pie/..)
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iespējams, ka es butu bijis spiests pamest viņus uz kalna un doties pēc 
palīdzības uz ceturto nometni. Tās nakts notikumu gaita liecina, ka 
neviens ceturtās nometnes iemītnieks nespēja un arī nevēlējās pieda
līties glābšanas pasākumos.

Zinu, ka Krakauera kungs, tāpat kā es, dziji pārdzīvo notikušo un 
skumst par mūsu kolēģu bojāeju. Mēs abi vēlētos, kaut notikumi būtu 
risinājušies pavisam citādi. Vienīgais, kas tagad ir mūsu spēkos, ir 
mēģināt panākt skaidru izpratni par to, kas tajā dienā notika Eve
restā, un cerēt, ka noskaidrotā patiesība palīdzēs samazināt risku, 
kādam sevi pakļauj cilvēki, kuri, tāpal kā mēs, ļaujas kalnu aicināju
mam. Esmu gatavs piedāvāt viņam savu palīdzību šīs patiesības no
skaidrošanā.

A r  cieņu,
Anatolijs Nikolajevičs Bukrejevs

Pirmajā augustā Anatolijs Bukrejevs saņēma Outside vecākā 
redaktora Breda Veclera atbildi. Breds Veclers paziņoja, ka Anatolija 
Bukrejeva vēstule esot pārāk gara, lai to publicētu žurnāla vēstuļu 
rubrikā, un piedāvāja saisināt to līdz četrsimt vārdu apjomam, kas 
atbilstu viņu žurnāla formātam. Anatolijs Bukrejevs atteicās no šā 
piedāvājuma.

1996. gada 2. augustā
Bredam Veclera kungam
Outside
Mārketstrīta 400
Santafē, Ņūmeksika 87501
ASV

Godātais B. Veclera kungs!

Atbildot uz Jūsu 1. augusta paziņojumu [sk. pielikumā], kurā jūs 
ierosināt saisināt manu vēstuli lidz 400 vārdiem, es jūtos tāpat, kā 
jutās Džons, kad viņu izprašņāja masu saziņas līdzekļu pārstāvji. 
Māna atbilde uz Džona izvirzītajām apsūdzībām nav «reducējama 
hdz skaņu vienībām» talak minēto iemeslu dēļ.

Džons komentārus sakarā ar manu lēmumu doties uz ceturto 
nometni rakstīja brīdī, kad uz viņa galda atradās intervijas pieraksts. 
Šajā inten'ijā es izskaidroju savu lēmumu, kā arī minēju faktu, ka
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Skots Fišers piekrita manam lēmumam. Šis pašas intervijas teksts bija 
ari Jūsu redakcijas ricibā, kad tika pārbaudīti aprakstā minētie fakti 
pirms žurnālā septembra numura parakstīšanas iespiešanai. Pro
tams, ka Džons ir tiesīgs izteikt savus apsvērumus, uzskatus un ana
lizēs, taču mani izbrīna fakts, ka viņš nepapūlējās man piezvanīt un 
mēģināt ieviest skaidrību, jo  viņa rīcība bija pretēja rakstura inform ā
cijā. Viņš zināja, kur mani atrast -  viņa ricibā bija kontakttelefona un 
faksa numuri.

Džona komentāri par manu apģērbu virsotnes iekarošanas dienā 
kļūst smiekligi, ja  cilvēks uzmet aci šajā dienā uzņemtajiem fotoattē
liem. Es nespēju saprast, kā viņam kaut kas tāds vispār varēja ienākt 
prātā.

Ari Džona izteikumi par to, ka es nelietoju papildu skābekli, ir tik
pat nepatiesi. Katram, kurš iepazinies ar manu alpīnista prakses 
aprakstu, kas bija Džona ricibā, būtu skaidrs, ka esmu pieradis 
nelietot papildu skābekli un visā alpīnista prakses laikā nekad neesmu 
to izmantojis. Turklāt, kā jau rakstīju 31. jū lija  vēstulē, man bija 
atļauts doties uz virsotni bez papildu skābekļa, jo  Skots Fišers labi 
pārzināja manu alpīnista pieredzi un zināja, ko es spēju. Uzskatu, ka 
mans darbs 1996. gada 10. un 11. maijā pilnigi attaisno Skota 
uzticēšanos.

Lasot Džona komentārus, rodas šāds jautājums: viņa priekšā bija 
pierādījumi, kas liecina, ka šis apsūdzības ir nepamatotas. Ja tie 
viņam šķita nepietiekami, kāpēc viņš necentās pārbaudīt faktus, pie
prasīt paskaidrojumus, noskaidrot patiesību?

Savā 31. jū lija  vēstulē un atbildē uz Jūsu 1. augustā izteikto iero
sinājumu es nebūt nevēlos apgalvot, ka mana vai kāda cita cilvēka 
rīcība tajā dienā nebūtu apspriežama. Es zinu, ka mēs visi tūkstošiem 
reižu esam prātā pārcilājuši jautājumu «kas būtu noticis, ja . . . »  Es ie
bilstu vienīgi pret apgalvojumiem, kas nav pamatoti a r faktiem vai 
netiešiem pierādījumiem.

Ja manā vēstulē minētie fakti būtu saistīti a r neprecīzi uzzīmētu 
maršruta karti vai ar neprecīziem datiem par kādas vietas augstumu, 
es varētu pieņemt ieteikumu saīsināt to līdz 400 vārdiem, taču šajā 
gadījumā ir runa par nesalīdzināmi svarīgakiem jautājumiem. Aplie
cinu Jums savu cieņu, lūdzu pārskatīt savu lēmumu un publicēt manu 
vēstuli pilnā apjomā.

A r  cieņu, 
Anatolijs Bukrejevs
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Otrajā augustā Breds Veclers atkal atsūtīja piedāvājumu izrediģet 
Anatolija Bukrejeva vēstuli, precizēt viņa «argumentus» un «varbūt» 
padarīt to par «iedarbigaku rakstu». Šoreiz Breds Veclers piedāvāja 
to saīsināt līdz 350 vārdiem. Anatolijs Bukrejevs atkal noraidīja 
Breda Veclera priekšlikumu.

5. augustā
Bredam Veciem kungam
Outside
Mārketstrita 400
Santafē, Ņūmeksika 87501

Godātais B. Veclera kungs!

Paldies par Jūsu 2. augusta vēstuli un izteiktajiem apsvērumiem  
sakarā ar manu lūgumu.

Jūs esat loti laipns, piedāvādams izrediģēt manu vēstuli, taču nav 
iespējams atbildēt Džonam Krakaueram 350 vārdos. Ši problēma ir 
ļo ti sarežģīta. Tā saistīta ar apsūdzibam, kas nav pamatotas ne ar 
faktiem, ne ar netiešiem pierādījumiem, ar jautājum iem  par žurnā
lista godaprātu un profesionalitāti, a r personisko simpātiju vai antipā
tiju ietekmi uz žurnālista spriedumiem, kā ari ar manu vēlmi veicināt 
Everesta notikumu analīzi, kas būtu balstīta uz faktiem.

Rediģēt manu vēstuli nolūkā padarīt to par diskusiju objektu vai 
ari panākt, lai tā kļūtu «iedarbīgāka», nozīmētu ierobežot detalizētu 
būtības izklāstu un izkropļot manu ieceri.

Pateicos par man veltīto uzmanību.
Anatolijs Bukrejevs

Pēc deviņiem mēnešiem - 1997. gada aprīlī - nāca klajā Džona 
Krakauera grāmata «Retinātā gaisā». Tā bija paplašināta Outside pub
licētā raksta versija. Kaut ari Džons Krakauers pēc minētā apraksta 
publicēšanas tika intervējis daudzus cilvēkus, viņa nostāja sakarā ar 
Anatolija Bukrejeva lomu Everesta notikumos pamatā nebija mainī
jusies. Tomēr Džons Krakauers grāmatā citē Anatolija Bukrejeva iz 
teikumus Piteram Vilkinsonam sniegtajā intervijā 1996. gada jūnijā:

«[Virsotnē] uzturējos apmēram stundu... Bija ļoti auksts, dabiski, 
ka tas atņem spēkus... Domāju, ka ar mani nebūs labi, ja stāvēšu, sal
dams un gaidīdams. Būšu daudz noderīgāks, ja atgriezīšos ceturtajā
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nometnē, lai varētu aiznest skābekļa balonus alpīnistiem, kuri nak at
pakaļ, vai kāptu augšā palīdzēt, ja kāds nokāpiena laikā savārgst... 
Nekustoties tāda augstumā un zemajā temperatūrā zūd spēki, un tad 
vairs nav iespējams neko izdarīt.»*

Tālāk Džons Krakauers apgalvo: «Lai nu kāds būtu iemesls, viņš 
steidzās lejup grupai pa priekšu.»**

Tāpat kā aprakstā, arī šeit Džons Krakauers liek lasītājiem no
prast, ka Anatolijs Bukrejevs rīkojies savtīgi, vadīdamies vienigi no 
savām interesēm.

Salīdzinot Džona Krakauera citātu ar to, ko Anatolijs Bukrejevs 
teica intervijā Pīteram Vilkinsonam (sk. 237. lpp.), redzams, ka Džons 
Krakauers ir izmetis no teksta Anatolija Bukrejeva paskaidrojumus, 
kāpēc viņš steidzīgi atgriezās ceturtajā nometnē. «Es viņam vaicāju, 
ko man šajā situācijā vajadzētu darīt. Ko viņš atbildēja? Mēs apsprie
dām nepieciešamību nodibināt atbalsta bāzi lejā. Mēs apspriedām 
jautājumu par manu došanos lejā. Viņš teica, ka uzskatot to par sa
pratīgu domu. Tajā brīdī viss bija kartībā.»

Anatolijs Bukrejevs atkal jutās pārsteigts par to, kā Džons Kra
kauers aprakstīja viņa došanos lejā, un centās izprast, kāpēc Džons 
Krakauers nepiemin to, ka viņš nerīkojās uz savu galvu, bet darīja to, 
ko vēlējās ekspedīcijas vadītājs Skots Fišers. Vēl vairāk Anatoliju 
Bukrejevu samulsināja ziņa par viņa līdzautora Gerija Vestona de 
Volta interviju ar Džeinu Brometu - Skota Fišera reklāmaģenti Eve
resta ekspedīcijas laikā un cilvēku, ar kuru Skots Fišers apsprieda 
ekspedīcijas plāna detaļas. Intervija notika 1997. gada martā un tās 
saturs bija šāds:

Dž. Brometa: Es vēlētos jums kaut ko paskaidrot. Nezinu, vai man 
vajadzētu to teikt, taču tas, kas notika, kad Anatolijs vēlreiz devās 
augšā, bija tāda kā iepriekš sagatavotas kārts izspēlēšana. Es gribu 
teikt, ka tā bija paredzēts plānā.

G. V. de Volts: Ko jūs ar to domājat?
Dž. Brometa: Es gribu teikt, ka Skots man pastāstīja... ziniet, tas 

bija viens no iespējamajiem scenārijiem... gadījumā, ja rastos prob
lēmas ar nokāpšanu, Anatolijam vajadzēja ātri nokāpt lejā un uznest 
kalnā skābekļa balonus vai ko citu, kas būtu nepieciešams.

* Sk.: Krakauers Dž. Retinātā gaisā. - R., AGB, 1998./99. - 208. un 209. lpp. (Tulk. pie/,.)

** Turpat.
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G. V. de Volts: Vai jus gribat teikt, ka Skots jums to stastīja vel 
pirms došanās uz virsotni?

Dž. Brometa: Jā, bāzes nometnē, vairākas dienas pirms tam [kad 
es devos projām].

G. V. de Volts: Tātad, ja esmu jūs pareizi sapratis, Skots jums 
teica, ka gadījumā, ja viņi nokļūtu briesmās, viņš nosūtis Anatoliju 
lejā, lai viņš uznestu papildu inventāru alpinistiem, kuri kāps lejā.

Dž. Brometa: Jā, jūs esat mani pareizi sapratis.
G. V. de Volts: Vai to teicāt arī Džonam Krakaueram, kad viņš jūs 

intervēja?
Dž. Brometa: Jā.

1997. gada 29. maijā žurnālā Wall Street Journal bija publicēta 
recenzija par Džona Krakauera grāmatu «Retinātā gaisā». Plaši pazis- 
tamais rakstnieks un alpīnists Geilins Rouvels raksta:

«Anatolijs Bukrejevs tiek iztēlots par sturgalvigu krievu gidu, kurš 
nepalīdz klientiem un bezatbildīgi atsakās lietot papildu skābekli. Šajā 
versijā viņš krīzes situācijā parādīts kā nolaidīgs strādnieks, kurš 
beigu beigās izpilda savu pienākumu, nevis kā mītisks varonis, par 
kādu viņš neapšaubāmi tiktu uzskatits vecajos laikos. Kamēr Kra
kauera kungs gulēja un nevienam gidam, klientam vai šerpam nepie
tika spēka un drosmes atstāt nometni, Anatolijs Bukrejevs 26 tūkstošu 
pēdu augstumā sniegputeni un tumsā vairākas reizes devās pārgā
jienā, lai izglābtu no nāves tris alpīnistus. Žurnāls Time nepieminēja 
viņa vārdu tris lappušu garajā ziņojumā, jo  kāda Ņujorkas augstāko 
aprindu pārstāve neiedomājamā kārtā atteicās atzit faktu, ka viņš iz
glābis tai dzivibu.

Anatolijs Bukrejevs tiek bargi kritizēts par to, ka viņš nokāpis lejā 
daudz agrāk par klientiem. Kaut ari Krakauera kungs nenoliedz, ka 
Anatolijam Bukrejevam piemit noteikta alpīnista prasme, viņš ir  ne
domā uzsvērt faktu, ka alpīnisma praksē tas ir dižens un unikāls no
tikums, un šā notikuma varonis dažas stundas pēc uzkāpšanas Eve
restā bez papildu skābekļa izmantošanas izglāba dzivibu trim  
cilvēkiem. Krakauera kungs nepiemin faktu, ka daudzi alpīnisti dēvē 
Anatoliju Bukrejevu par Himalaju alpīnisma vientuļo tiģeri. Anatolijs 
Bukrejevs ir  veicis daudzus solo kāpienus pasaules augstākajās virsot
nēs ziemā, vienas dienas laikā, un viņš vienmēr ir kāpis virsotnēs bez 
papildu skābekļa lietošanas (tāda ir viņa personīgā pārliecība). Viņš 
jau  divas reizes bija uzkāpis Everestā, viņš paredzēja problēmas,
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kadas klientiem varēja rasties ceļa uz nometni, viņš redzēja, ka Eve
resta virsotne atrodas pieci citi gidi, tāpēc izmantoja iespēju atpūsties 
un apgadat organismu ar šķidrumu tāda mērā, lai būtu gatavs rīko
ties kritiskā situācijā. Viņa veiktais varoņdarbs nebūt nebija laimīgas 
sagadīšanās rezultāts.»
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Pēcvārds

P irms došanās 1996. gada Everesta ekspedīcijā Skots Fišers teicis 
menedžerei Karenai Dikinsonei: «Dievs vien zina, kas lur var 

notikt.» Tagad mēs uzdodam jautājumu, kas tad tur īsti notika.
No trīsdesmit trim alpīnistiem, kuri 1996. gada 10. maijā pa Eve

resta dienvidu nogāzi uzkāpa tā virsotnē, atgriezās tikai divdesmit 
astoņi. No Mountain Madness ekspedīcijas dalībniekiem bojā aizgāja 
Skots Fišers. No Roba Hola Adventure Consultants ekspedīcijas dalīb
niekiem dzīvību zaudēja Robs Hols, viens no viņa gidiem - Endijs 
Heriss, un divi klienti - Dags 1 lansens un Jasuko Namba.

Trīs no izdzīvojušajiem  alpīnistiem - Sendija Hila Pitmena, Šar
lote Foksa un Tims Medsens - par mata tiesu izglābās no nāves, divi 
alpīnisti - Beks Veterss un Makalu Go ieguva plašus apsaldējumus, 
un viņiem nācās amputēt locekļus.

Lopsanga Džangbu apraksts* par Skota Fišera stāvokli 10. maija 
vakarā liek domāt, ka Skots Fišers bija saslimis ar HACE - augstuma 
slimības izraisītu smadzeņu tūsku.** Varam vienīgi minēt, vai Sko
tam jau bija kada slimība, kas veicināja viņa stāvokļa pasliktināša
nos. Skots nomira apmēram piecsimt augstuma metru attālumā no 
ceturtās nometnes. Lopsanga varonīgās pūles - vairāk nekā piecas 
stundas viņš viens pats pūlējās novest no kalna savu draugu un aiz
gādni - nedeva nekādus rezultātus. Gan Nils Beidlmens, gan Anato
lijs Bukrejevs nožēlo, ka nav spējuši pamanīt nepārprotamas pazī
mes, kas liecinātu par to, ka Skots ir smagi slims. Viņi apliecina, ka 
visiem spēkiem būtu centušies panākt, lai viņš nedodas uz virsotni. 
Uzzinājis par Skota nāvi, Lopsangs notikušajā vainoja vienīgi sevi.***

* Tas ir ierakslīts «atskaitīšanās» lentē Everesta bāzes nometnē 1996. gada 15. maijā. 

(Autora piez.)

** Tā var piemeklet ikvienu alpīnistu jebkura bridi. Ekspedīcijas sākumposmā tā piemek

lēja Ngavangu Topfi - vienu no Mountain Madness šerpām. V'isi mēģinājumi glābt viņa dzi- 

vibu, tajā skaita nogādāšana ar helikopteru Katmandu hospitāli, bija nesekmīgi. Mēnesi pec 

saslimšanas viņš nomira. (Autora piez.)

*** Ar skumjām paziņojam, ka l.opsangs Džangbu tā ari nepaspēja samierināties ar domu 

par Skota Fišera nāvi. Nepilnus četrus mēnešus pēc drauga nāves Lopsangs piedatijās ekspe

dicijā uz Lodzes virsotni un gāja bojā šļūdoni. (Autora piez.)
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Daži visziņi mēģina rast izskaidrojumu Skota Fišera nāvei viņa 
biogrāfijā, sīki iztirzādami viņa rakstura īpašības, it kā viņa nāves 
cēlonis varētu but kāda negatīva personibas nosliece. Šie pētījumi 
nav devuši nekada labuma, un to autori ir nomelnojuši cilvēku, kurš 
ne ar ko nebija sliktāks par jebkuru no tiem, kuri šis traģēdijas laikā 
atradās Everestā, vai ari par jebkuru no mums, kuri esam nolēmuši 
uzrakstit par 1996. gada 10. maija notikumiem. Šie «atklājumi» ne 
par mata tiesu nav palīdzējuši izprast notikušā butibu.

Skota Fišera lēkme, ko acīmredzot saasināja skābekļa trūkums, 
vēlā stunda, kad sākās ši lēkme, viņa atrašanās vieta, sakaru trū
kumu, sniegputenis un viņa grupas dalībnieku stāvoklis un apstakļi, 
kas liedza viņiem palīdzēt Skotam, - viss šo faktoru kopums galu 
galā veicināja viņa bojāeju. Minēt kādu īpašu Skota nāves cēloni nozī
mētu demonstrēt savu viszinību, ko var atļauties vien Dievs, dzērāji, 
politiķi un melodramatisku stāstu sacerētāji.

Mēs skaidri zinām vien to, ka pāragrā nāvē miris viens no ASV 
daudzsološākajiem augstkalnu alpinistu gidiem. Vairāki Mountain 
Madness ekspedīcijas klienti, lai ari kā viņi novērtēja ekspedīciju un 
tās norisi, apgalvoja, ka vēlētos piedalities vēl kādā Skota Fišera 
vadītā ekspedīcijā, un lūdz pieminēt, ka viņi paši izvēlējušies Skotu 
Fišeru, nevis Skots Fišers viņus. Mārtiņš Edamss teica: - Viņš bija 
augstkalnu gidu rodeo varonis. Mums bija domstarpības, taču es 
viņam uzticējos un būtu gatavs vēlreiz doties kalnos kopā ar Skotu.

Gadu pēc Skota Fišera nāves viņa balss bija dzirdama dzīvokļa 
telefona automātiskajā atbildētājā. Viņa sieva Dženija paskaid
roja: - Bērni bieži uzgriež musu mājas telefona numuru, lai dzirdētu 
tēva balsi.

Viņa nāve ir milzīgs zaudējums, un šis cilvēks tā ari nav saņēmis 
pilnvērtīgu savas personības novērtējumu.

Attiecībā uz Mountain Madness klientiem, kuri nokapšanas laikā 
tika pakļauti dzīvības briesmām un par mata tiesu izglābās no nāves, 
jāpiemin divi faktori, kam bija izšķiroša nozīme: viņu pārlieku ilgā 
uzturēšanās virsotnē un problēmas, kas radās nokāpšanas laikā, vis
pirms jau dārgā nokāpšanas laika zaudējums, palīdzot Jasuko Nam- 
bai - Roba Hola klientei, kura bija zaudējusi spēkus, kāpdama lejup 
pa nostiprināto virvju posmu, un pilnīgi sabrukusi netālu no ceturtās 
nometnes. Virsotnē pavadītais laiks un Jasuko Nambas atbalstīšana 
Mountain Madness klientiem lika zaudēt vairāk nekā stundu. Nostip
rināto virvju posma galapunktā - 8200 metru augstumā - viņi īsu
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bridi spēja saskatīt ceturto nometni (tā atradās nepilnu četrdesmit 
piecu minušu gājiena attālumā). Tad sākās sniegputenis. Ja viņi būtu 
šeit nokļuvuši stundu agrāk, viss būtu norisinājies pilnīgi citādi. 
Mārtiņš Edamss teica: - Cilvēki maldīgi domā, ka šā notikuma cēlonis 
bija sniegputenis. Patiesībā visa cēlonis bija vēlā stunda.

Attiecībā uz Roba Hola, viņa gida Endija Herisa un divu viņa 
klientu nāvi var teikt tikai to, ka dzīv i palikušie Advenlure  
Consultants ekspedīcijas dalībnieki gandrīz neka nevar paskaidrot. 
Līdz šim neviens nav spējis pateikt, kāpēc Robs Hols tik vēla stundā 
atradas uz kalna kopā ar savu klientu Dagu Hansenu, kurš, saskaņā 
ar ziņojumiem, vēl pulksten četros pēc pusdienas nebija sasniedzis 
virsotni. Džons Krakauers ir izteicis pieņēmumu, ka viņa ekspedī
cijas vadītājs un Skots Fišers šadi rīkojušies sacensības gara vadīti, 
viņi varbūt gaidīja, līdz sāncensis «pirmais nobīsies un dosies at
pakaļ». Tomēr jau tūlīt pēc pulksten trijiem Robs Hols uzzināja, ka 
visi Skota Fišera klienti ir sasnieguši virsotni un pats Skots Fišers at
rodas netālu no finiša. Ja Robs Flols būtu uzskatījis, ka viņi ar Skotu 
piedalās sacīkstēs, tad jau labu laiku pirms pulksten četriem viņam 
būtu bijis skaidrs, ka ir zaudējis. Citi, to skaitā ari Roba Hola ekspe
dīcijas dalībnieki, izteikuši pieņēmumu, ka Roba Hola vilcināšanas 
doties atpakaļceļā ilgi pēc tam, kad atrašanās virsotnes tuvumā drau
dēja ar dzīvības briesmām, izskaidrojama ar to, ka viņš pats bija pie
runājis Dagu Hansenu doties uz virsotni.

Mēs varam vienīgi minēt arī to, kas īsti notika ar Endiju Herisu un 
Dagu Hansenu. Lietiskais pierādījums - Endija Herisa leduscirtnis, ko 
23. maijā posmā starp Hilarija slieksni un Dienvidu priekšvirsotni at
rada IMAX/I\\1-RKS ekspedīcijas dalībnieki (viņi šajā dienā sasniedza 
virsotni), - dažiem licis domāt, ka Endijs Fleriss varētu būt devies at
pakaļ kalnup, lai palīdzētu Robam Holam (varbūt arī Dagam Hanse- 
nam), un nokritis no kalna taja pašā bīstamajā, ar virvi nenodrošinā
tajā maršruta posmā, kam Džons Krakauers spēja tikt pāri vienīgi ar 
Maika Grūma palīdzību.

Par Dagu Hansenu mēs zinām vienīgi to, ka viņš kopā ar Robu 
Holu atradās Hilarija sliekšņa virsotnē, bet tad, kad Robs pavadīja 
nakti zem klajas debess pie Dienvidu priekšvirsotnes un no turienes 
sūtīja ziņojumus uz savai bāzes nometni, Dags vairs nebija kopā ar 
Robu. Dags pazuda kaut kur starp šiem diviem punktiem.

Jasuko Nambas traģiskā nāve laikam gan uzskatāma par visbries
mīgāko šīs traģēdijas epizodi, jo visi pierādījumi liecina, ka viņa
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varēja paliki dziva. Bridi, kad viņa bija zaudējusi speķus, kāpdama 
pa nostiprinātajām virvēm, viņu ieraudzīja Nils Beidlmens un ar 
Tima Medsena palīdzību aizveda līdz Dienvidu sedlienei. Kopā ar 
ekspedīcijas biedru Beku Vetersu viņa bija novietota «m idzen i», kas 
izveidojās sniega vētras laikā. Kad Adventure Consultants gids Maiks 
Grūms kopā ar Nilu Beidlmenu, Kiēvu Šēningu un Lēni Gammelgoru 
«izrāvienā» devās uz ceturto nometni, Jasuko Nambai, tāpat kā 
Bekām Vetersam, nebija spēka doties viņiem līdzi. Ceturtajā nometnē 
Maikam Grūmam neizdevās pierunāt savas ekspedīcijas dalībniekus 
glābt Jasuko Nambu.

Anatolijs Bukrejevs 11. maija nakti izlietoja visus spēkus un viņa 
ricibā esošo papildu skabekli, dodamies pārgājienos sniegputenī un 
tumsā. Viņš lūdza palīdzību Roba Hola ekspedīcijā, taču to nesa
ņēma. Ne viņam, ne arī kādam citam nepietika spēka, lai izglābtu ari 
Jasuko Nambu. Stāstidams par to, kā devies pāri Dienvidu sedlienei, 
vezdams uz ceturto nometni Sendiju Pitmenu, Anatolijs teica: - Man 
bija jānoņemas ar Sendiju. Man vairs nebija ne kripatas spēka. Ja 
Tinis nebūtu spējis kustēties bez palīga, es nebūtu varējis viņam pa
līdzēt. Domāju, ka viņš būtu aizgājis bojā.

Kopš Everesta traģēdijas pagājušos mēnešos sakarā ar šiem 
nāves gadījumiem izteikti un uzrakstīti bezgala daudzi pieņēmumi, 
un šķiet, ka šīs diskusijas tik driz nebeigsies. Šīs grāmatas autori uz
skata, ka ari viņi ir devuši savu artavu patiesības noskaidrošanā, un 
pēc grāmatas nākšanas klajā diskusija turpināsies ar jaunu spēku. 
Mēs sagaidam, ka izvirzītie jautājumi pamatosies uz faktiem, nevis 
uz iedomām un tenkām. Alpīnisma un galvenokārt jau komercekspe- 
dīciju nākotni var nodrošināt vienīgi patiesība.
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Epilogs. 
Atgriešanās Everestā

1  O O  C Z  sac*a auSustā Anatolijs Bukrejevs atgriezās pie 
A l / l / U «  ģimenes - Urālos. Viņa māte bija mirusi tajā pašā 

vasarā, tūlīt pēc tam, kad viņš piedalījās Skota Fišera piemiņas pasā
kumos.

Es vairs nespēju paciest ar Everesta notikumiem saistītās diskusi
jas. Man vajadzēja atgūt mieru savās mājās, apciemot brāļus un 
māsas un apraudāt mātes nāvi. Kad atgriezos mājās Kazahstānā, 
biju gatavs atkal doties kalnos. Jutu, ka nekur citur nespēju dzīvot. 
Biju nolēmis uzkāpt visos astoņtūkstošniekos, un man vajadzēja to iz
darīt. Tā ir vientulīga un savāda dzive, ko daudzi nespēj izprast, taču 
man kalni ir manas mājas un mans darbs.

Atgriezies Nepālā, Anatolijs Bukrejevs 1996. gada 25. septembri 
viens, nelietodams papildu skābekli, uzkāpa Čooiju (8201 m) un 
9. oktobri - Šišapangmas Ziemeļu virsotnē (8008 m).

Rudens alpinisma sezonas laikā Anatolijs Bukrejevs apmetās Kat- 
mandu un devās apciemot draugu - šerpu Angu Čeringu, kurš vadīja 
firmu Asian Trekking. Viņam tika piedāvāts darboties par Indonēzi
jas alpīnistu komandas konsultantu. Ši komanda vēlējās pavasari uz
kāpt Everestā pa dienvidaustrumu kores maršrutu - to pašu mar
šrutu, pa kuru viņš bija vadījis Skota Fišera ekspedīciju. Pēc ilgām 
pārdomām Anatolijs bija ar mieru uzņemties vadošā alpinisma kon
sultanta pienākumus.

Doma par to, ka es varētu vadīt ekspedīciju uz Everestu, man šķita 
kārdinoša divu iemeslu dēļ. Mani ar šo kalnu saistīja nenokārtotas 
emocionāla rakstura saistibas.

Man šķita svarigi atgriezties tajā vietā, kur mēs pavasari bijām  
pārdzīvojuši briesmīgo traģēdiju. Vēlējos veikt dažus pasākumus, kas 
man b(ja ļoti nozīmīgi. Gribēju kaut kādā veidā pienācīgi apglabāt 
Skota un Jasuko mirstigās atliekas. Ko citu var izdarīt cilvēks, kurš
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grūta bridi darījis visu, kas bijis viņa spēkos, taču nav spējis novērst 
nelaimi?

Uzņemdamies Indonēzijas grupas vadību, es ieguvu iespēju pildit 
lomu, kas atbilda maniem uzskatiem par alpīnismu kā sporta veidu 
un vienlaikus ļāva nopelnīt sev iztiku komerciālā augstkalnu alpī
nisma tirgū. Cerēju, ka man izdosies vienoties a r indonēziešiem par 
to, ka pildīšu trenera un alpīnistu grupas vadītāja pienākumus.

Turklāt jāatzist, ka mana patmīlība ir tikpat viegli ievainojama kā 
jebkura cita cilvēka patmīlība, un tās balsis, kas turēja savās rokās 
ASV presi, mani radīja dziļu aizvainojumu. Ja mani nebūtu atbalstī
juši Eiropas kolēģi Ralfs Dujmovics un Reinholds Mesners, amerikāņu 
uzskati par manam profesionālajām spējām būtu iedzinuši mani 
dziļā depresijā.

Novembra beigās es Katmandu satikos ar Indonēzijas komandas 
organizatoriem un pēc tam aizlidoju uz Džakartu, lai tiktos ar ģene
rāli Prabovo Subanto -  ekspedīcijas koordinatoru valsts mērogā. 
Skaidri un saprotami darīju viņam zināmu, kādas ir mūsu izredzes uz 
ekspedīcijas panākumiem. Paziņoju, ka katra dalībnieka izredzes tikt 
līdz virsotnei ir vērtējamas kā trīsdesmit pret simtu. Izredzes, ka 
mums nāksies zaudēt kādu dalībnieku, bija piecdesmit pret piecdes
mit. Man šāda iespēja šķita absolūti nepieņemama. Ierosināju vienu 
gadu ilgus treniņus, pakāpeniski apgūstot aizvien augstākas virsot
nes. Šis ierosinājums tika nekavējoties noraidīts.

Esmu uzaudzis vidē, kur alpīnisms tiek uzskatīts par saprātīgu 
sporta veidu, nevis par krievu ruleti. Komandas biedra nave ir neveik
sme, kas aptumšo prieku par virsotnes sasniegšanu. Augstumā virs 
astoņiem tūkstošiem metru alpīnista amatiera, pat fiziski spēcīga 
amatiera drošība samazinās ar katru metru. Es nespēju garantēt tā
das cilvēku grupas drošību, kuriem ir maz pieredzes augstkalnu ap
stākļos vai ari šādas pieredzes vispār nav. Indonēzieši varēja nopirkt 
manu pieredzi, padomus un pakalpojumus vadošā alpīnisma padom
devēja statusā un ari glābšanas komandas dalībnieka statusā, taču 
tad, ja  viņi vēlējās sasniegt Everesta virsotni, viņiem nāksies uz
ņemties atbildību par šis augstprātīgās iedomas -  bez nopietnas alpī
nisma pieredzes uzkāpt Everestā -  sekām. Ģenerālis Prabovo pazi
ņoja, ka viņa viri esot apņēmības pilni un gatavi riskēt ar dzīvību, lai 
sasniegtu šo mērķi. Tā bija godīga, kaut ari šokējoša atbilde.

Pastāstīju viņam, kādu statusu sev esmu iecerējis: indonēzieši sa
ņems visu, ko spēj sniegt mana pieredze, taču vienlaikus viņi darbo
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sies neatkarīgi no manis. Mēs katrs esam atbildīgs par savu godkaro 
ieceru īstenošanu.

Ģenerālis Prabovo piekrita, ka pirms ekspedīcijas sākuma grupa 
liks apmācīta un tiks novērtēts tās dalībnieku fiziskais stāvoklis. 
Zināju, ka mums būs vajadzīgi ekspedīcijas konsultanti ar izcilam  
alpīnista un augstkalnu alpīnista prasmēm un pieredzi. Viņi darbosies 
kā padomdevēji treniņnodarbibās un aklimatizācijas pasākumos, un 
viņiem jāspēj virsotnes iekarošanas dienā piedalities glābšanas dar
bos. Šādas glābšanas komandas izveide manā uztverē bija ļoti svarīgs 
pasākums, un es īpaši uzsvēru mūsu spējas šajā statusā. Sarunas ar 
ģenerāli paskaidroju, ka nevēlos garantēt virsotnes iekarošanu par 
katru cenu.

Paziņoju, ka neuzņemšos vadit ekspedīciju, ja  man netiks nodroši
nāta pilniga kontrole pār visu, kas tiks darits virsotnes iekarošanas 
dienā. Viņam vajadzēja atzit iespēju, ka varētu rasties situācija, kad 
viņa viru stāvoklis vai laika apstākļi neļaus mums bez bažām doties 
uz virsotni. To, vai mēs mēģināsim iekarot virsotni vai ari dosimies at
pakaļ, noteikšu vienīgi es. Ģenerālis saprata ari to, ka pat vislabakā 
glābēju komanda nespēj garantēt veiksmīgu cietušo izglābšanu astoņ
tūkstoš metru augstumā. Protams, ja  radisies nepieciešamība, es būšu 
gatavs riskēt ar dzivību, lai izglābtu nelaimē nokļuvušos. Tāds bija 
mūsu darījuma pamats.

Mūsu apmācību programma būs merķtieciga. Tuvojās ziema, un 
mums būs iespēja uzturēties ilgstoša barga sala un vēja apstākļos. 
Mēs pieradināsim komandu pie apstākļiem, kādi valda seštūkstoš 
metru augstumā. Mēs pārbaudīsim cilvēku izturību un garīgo discip
linētību bargajos apstākļos, kādos nāksies uzturēties Everestā. Apm ā
cību programmas īstenošana sāksies 15. decembri, un tas notiks 
Nepālā.

Sākotnēji komandā būs trīsdesmit četri cilvēki -  civilpersonas ar 
nelielu alpīnisma pieredzi un karavīri, kuriem nav nekādas alpīnisma 
pieredzes, taču viņi ir labā fiziskajā formā un disciplinēti. Mēs izrau
dzīsimies ekspedīcijai labakos no šiem trīsdesmit četriem. Izvēles kri
tēriji būs veselība, izturība, spējas un attieksme. Apmācību laika 
komanda apgūs tehniskos paņēmienus, -  vir\>ju un kāpņu lietošanas 
veidus, kā ari alpīnisma pamatprasmes.

Iepriekšējā ekspedīcijā sakaru trūkums bija daudzu nelaimju cēlo
nis. Kad sapratu šīs problēmas būtibu, jau  bija par vēlu. Ne tikai valo
das barjera, bet ari radiosakaru problēma Skota ekspedīcijā nebija
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pilnību novērtēta. Šajā ekspedīcijā katram tas dalībniekam vajadzēja 
but apgādātam ar radio. Es ieteicu nodrošināt ari tiešus radiosakarus 
starp bāzes nometni un atbalsta bāzi Katmandu. Turklāt ierosināju 
nodrošināt iespēju katru dienu saņemt meteoroloģiskās prognozes no 
Katmandu lidostas laika apstākļu dienesta. Šajā ziņā lieti noderēja 
militārie sakari, un ar Nepālas armija vadības palīdzību šis jautājums 
tika atrisināts. Mūsu ekspedīcijas virsnieks Mont{js Sorongans labi 
pān'aldija angļu valodu. Viņš darbosies kā galvenā kontaktpersona 
Katmandu un koordinēs sakarus starp Everestu un Katmandu 
atbalsta dienestu. Vienojāmies, ka visas lietas tiks kārtotas angļu 
valodā. Nevēlējos, lai mums ar alpīnistu pavadoņu personālu rastos 
pārpratum i tāpēc, ka mēs nesaprastu cits cita valodu.

Kā komandas vadītajs vēlējos nodrošināt, lai mūsu treneri būtu 
izcili lietpratēji a r plašām un dziļām zināšanām par pasākumiem, 
kādi veicami, organizējot cietušo glābšanu augstkalnu apstākļos. Tur
klāt vēlējos, lai mums ari augstu kalnā būtu pieejama medicīniskā pa
līdzība. Man bija vajadzigi sabiedrotie ar līdzīgiem uzskatiem, kuri 
kritiskās situācijās ņemtu vērā manas domas. Bija vajadzīgi cilvēki, 
kuri savā ziņā spētu «līdzsvarot» manu samērā «sm ago » raksturu. 
Vēlējos atrast cilvēkus, kuru pieredzes līmenis būtu pietiekami augsts. 
Viņiem vajadzēja spēt darboties gan ar papildu skābekli, gan ari bez 
tā. Man bija vajadzigi cilvēki, uz kuru spēku un piemērošanās spējām 
es varētu paļauties. Salīgu darbā divus ievērojamus krievu alpīnistus -  
Vladimiru Baškirovu un Jevgeņiju Vinogradski. Četrdesmit piecus 
gadus vecajam Vladimiram Baškirovam bija piecpadsmit gadu ilga 
pieredze ekspedīciju organizēšanā, un viņš bija apguvis alpīnista pie
redzi Pamirā un Kaukaza kalnos. Turklāt Vladimirs Baškirovs bija 
sešas reizes uzkāpis Everestā. Salidzinājumā ar mani viņš ir diplomāts 
un labi prot angļu valodu. Ekspedicijas laikā es varēju paļauties uz 
viņa komunikācijās spējām un spriedumiem. Viņš ir ievērojams kino
operators un režisors ceļojumu filmu žanrā. Viņš varēs iemūžināt 
Indonēzijas ekspedīciju filmā. Dr. Jevgeņijs Vinogradskis ir piecdesmit 
gadu vecs septiņkārtējs PSRS alpīnisma čempions ar divdesmit piecus 
gadus ilgu augstkalnu alpīnisma instruktora un sporta ārsta pieredzi. 
Mēs a r Jevgeņiju 1989. gadā veicām Kančendžangas traversu. Viņš ir 
mans personiskais draugs. Jevgeņija instruktora un sporta ārsta 
prasme ir unikāla. Es labi pazistu viņa allaž laipno omu un nesatrici
nāmo mieru pat visgrūtākajās situācijās. Es viņu saucu par Veco Ērgli. 
Viņš vairāk par divdesmit reizēm uzkāpis 7000 metru augstās
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virsotnēs un astoņas reizes -  astoņtukstošniekos. A ri viņš ir divas rei
zes uzkāpis Everestā, un vienā no šim reizēm bijis gida statusā.

Asian Trekking pārstāvis Angs Čerings Katmandu nodrošināja 
ekspedīcijas «a izm uguri un apgādi». Viņš ari salīga darbā šerpu 
komandu. Mušu sirdars un alpīnistu pavadoņu vadītājs b{ja trīsdesmit 
septiņus gadus vecais Apa no Thamas. Viņš jau  septiņas reizes bija 
uzkāpis Everestā. Šerpas atradās Anga Čeringa un indonēziešu perso
nālā pakļautībā. Viņiem vajadzēja nodrošināt bāzes nometnes dar
bību, nostiprināt virves maršrutā virs Khumbu leduskrituma, iekārtot 
un apgādāt starpnometnes un piegādāt papildu skābekļa balonus, kas 
ekspedīcijas dalībniekiem varētu būt vajadzīgi dienā, kad dosimies uz 
virsotni. Šāda darba dalīšana nodrošinās mums iespēju kāpiena laikā 
būt kopā ar alpīnistiem un atrisināt sarežģījumus, kas varētu rasties, 
ejot pa maršrutu.

Sestajā decembri no Džakartas devos uz ASV. Man bija sarunāta 
tikšanās ar ārstiem, kuriem vajadzēja pārbaudīt, kādā stāvokli pēc 
oktobri pārciestās autobusa avārijas* ir mana seja un acs. Vladimirs 
Baškirovs un Jevgeņijs Vinogradskis vadāja mācības, kas 15. decembri 
sākās Paldorā. Tas atrodas Ganešhimalas grēdā. Trīsdesmit četri cil
vēki -  pusei no viņiem nebija nekādu alpīnisma iemaņu -  devās uz 
Paldora virsotni (5900 m). Septiņpadsmit cilvēku tika lidz virsotnei. 
Viņi izgāja divdesmit vienu dienu ilgu lēnas aklimatizācijas kursu 
Nepālas ziemas apstākļos.

Desmitajā janvāri ekspedīcijas vadītāji -  Angs Čerings, Vladimirs 
Baškirovs, Jevgeņijs Vinogradskis un es -  satikāmies Katmandu. Mums 
vajadzēja saskaņot plānus un sākt veidot komandu. Vladimirs Baški
rovs un Jevgeņijs Vinogradskis domāja, ka Everesta grupā varētu būt 
tikai tie septiņpadsmit cilvēki, kuri bija uzkāpuši Paldorā. Dalībnieku 
skaits Paldora apstākļos bija krasi sarucis.

Mums bija nepieciešams inventārs. Nevienam grupas dalībniekam 
nebija pienācīga inventāra, un pēc iespējas ātrāk vajadzēja iegādā
ties ari ekspedīcijas inventāru. Montijs Sorongans un militārais atašejs 
kapteinis Rošadi devās uz Jūtas štatu - uz Soltleiksitiju, lai apmeklētu

* 1996. gada oktobra beigās pēc uzkāpšanas Šišapangma Kazahstanas alpīnistu grupa 

uzaicināja Anatoliju Bukrejevu kopā ar viņiem autobusā doties no Taškenlas uz Alma-Atu. 

Tiek uzskatīts, ka autobusa šoferis nakti aizmidzis pie stūres. Autobuss sāniski ietriecās 

kravas mašīna un tā kreisā puse, kur atradās Anatolijs Bukrejevs, tika sadauzita. Šoferis 

zaudēja kreiso roku, bet kādam jaunam kazahu alpīnistam, kurš sēdēja tieši priekšā 

Anatolijam Bukrejevam, lika norauta galva. (Autora piez.)

7 —  1134
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brīvdabas sporta veidu piederumu mazumtirdzniecības izstādi. 
Viņiem vajadzēja tikties ar sagādniekiem un nodot mūsu pasūtījumu. 
Mums daudz palīdzēja ASV firmas Sierra Designs un Mountain Hard
ware. Tām nācās ilgi un krietni nopūlēties, lai laikus nokomplektētu 
visu pasutito. Simone Moro Itālijā palīdzēja mūsu ekspedīcijas organi
zētājiem iegādāties One Sport apavus. Nevēlējos, lai kāds ekspedīcijas 
dalībnieks Everestā aizietu bojā, un vēlējos, lai viņi atgrieztos mājās 
ar veselām rokām un kājām. Visjaunākā modeļa apģērbs un apavi 
daudz labāk nodrošina nepieredzējušus alpīnistus pret salu. Pagājušo
gad redzēju, cik liela nozīme ir labam inventāram. Mums vajadzēja 
šai grupai sagādāt maksimālo iespējamo drošību. Par laimi, ekspedī
cijas organizētāji ļoti vēlējās sadarboties un centās ievērot mūsu ietei
kumus. Thai Airlines kravas pārvadājumu nodaļa mūsu inventāru 
nogādāja Katmandu. Tagad Thai Airlines ir ipašs dienests, kas nodar
bojas a r ekspedīciju inventāra transportu. Inventārs tika atvests
6. martā, un 12. martā mums vajadzēja doties uz bāzes nometni.

Janvāri un februārī visi trīsdesmit četri grupas dalībnieki devās uz 
Ailendas virsotni (6189 m), uz nākamo apmācību kursu. Līdz virsotnei 
tika sešpadsmit cilvēku -  tie paši, kas bija uzkāpuši Paldorā. Divdesmit 
dienas grupas dalībnieki pavadīja mīnus četrdesmit grādu salā un 
spēcigu ziemas vēju apstākļos. Tris dienas un naktis viņi uzturējās seš
tūkstoš metru augstumā, un katru dienu piecu stundu laikā uzkāpa 
tūkstoš metrus augstāk un nokāpa atpakaļ. Tas bija viss, ko mēs varē
jā m  izdarīt. Tagad es pat lāgā nespēju tam noticēt: Paldora, Ailenda, 
Everests. Es nevienam neieteiktu šādu apmācības programmu.

Vladimirs Baškirovs un Jevgeņijs Vinogradskis Katmandu sastā
dīja ekspedīcijas komandu. Viņi novērtēja dalībnieku kāpšanas 
ātrumu, piemērošanos augstkalnu apstākļiem, veselības stāvokli un 
attieksmi. Viņi tika izvērtēti pēc ballu sistēmas -  no vienas lidz sešpad
smit. Karavīri bija nepieredzējuši alpīnisti, taču viņiem piemita lielā
kas koncentrēšanās spējas, viņi bija disciplinētāki un sarežģītās situā
cijās spēja pārdomāti rīkoties. Komandā tika ierakstīti desmit karavīri 
un sešas civilpersonas. Mēs ieteicam doties uz. Everesta virsotni tikai 
pa dienvidu nogāzi. Indonēzieši noraidīja šo priekšlikumu. Viņi salīga 
darbā Ričardu Pavlovski, un viņam vajadzēja vadīt grupu, kas devās 
pa ziemeļu nogāzes maršrutu .* Galu galā tika nolemts, ka kopā ar 
mums uz Everesta bāzes nometni dosies desmit cilvēki, bet seši kopā

* Slikto laika apstākļu dēļ šis kāpiens nenotika. (Aulora piez.)
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ar Ričardu dosies uz Tibetu. Pēc apmācībām Ailenda abas grupas 26 
dienas atpūtās. Mums vajadzēja pirmajiem ierasties Khumbu. Vēlējos, 
lai mēs būtu pirmā grupa uz kalna un pirmā grupa, kas dodas uz v ir
sotni. Man nebija ne mazākās vēlēšanās virsotnes iekarošanas dienā 
sarīkot maršrutā sacikstes ar citām grupām.

Divpadsmitajā martā krievu helikopters pacēla mūs virs Kat- 
mandu smoga un uzņēma kursu uz Luklu (2850 metri virs jūras  
limeņa). Grupā bija desmit alpīnisti, trīs krievu alpīnisma instruktori 
un sešpadsmit šerpas. Mēs devāmies uz bāzes nometni un uz pasaulē 
augstākā kalna virsotni. Kāda godkārība!

Ierazdamies Luklā, es allaž izjūtu atvieglojumu. Es mīlu šos kal
nus, un es šeit jūtos kā mājās. To var saprast vienīgi cilvēks, kurš agrā 
rīta stundā izkāpj no helikoptera kalnainā apvidū. Visapkārt slejas 
robainas kalnu grēdas, un to virsotnes tiecas pret debesīm. Kristāl
dzidrajā gaisā skaidri iezīmējas virsotņu apveidi. Uzlūkojot šo vare
nību, cilvēkam nakas pazemīgi atzīt, ka viņš nebūt nav pasaules 
centrs. Pēc septiņām dienām mums vajadzēja ierasties bāzes no
metnē. Šajā rītā es, tāpat kā katru reizi, izjutu, ka esmu mājās. Lai kas 
ari mani te sagaidītu, ši bija vienīgā dzīve, kurai esmu piemērots.

Šajā gadā bāzes nometnē bija gaidāmas septiņpadsmit ekspedī
cijas. Visiem spēkiem centos pasargāt grupu no bāzes nometnes 
parastās politikas. Sākās bezgalīgas pārrunas par to, kurš izveidos 
drošības sistēmu Khumbu leduskritumā. Parasti vienas vai divu ekspe
dīciju šerpas nostiprina uz leduskritumā virves un kāpnes, un ekspe
dīciju organizētāji saņem naudu par šerpu veiklo darbu. Koloniālisms 

nemirst ātri. Šo maršrutu izmanto visas ekspedīcijas, un ekspedīciju 
vadītāji plēš bargu naudu par virvēm un kāpnēm no tām ekspedīci
jām , kuru šerpas nav piedalījušies maršruta apstrādāšanā. Šajā gadā 
lielais naudas kušķis bija paredzēts Pangbočes šerpu kooperatīvam. 
Sacensība par iespēju nopelnīt 10 līdz 20 tūkstošus dolāru bija sīva. 
Konkurences cīņā uzvarēja Henrijs Tods un Mels Dafs. Mels un viņa 
šerpu grupa steigšus izveidoja maršrutu.

Ceru, ka reiz pienāks laiks, kad visu maršruta apstrādi lidz pat 
virsotnei ja u  laikus veiks augstkalnu pavadoņi -  šerpas. Visas ekspedī
cijas izmantos šo maršrutu un maksās šerpām kā darbuzņēmējiem. 
Jāpienāk dienai, kad Nepāla pārvaldīs Everestu, tāpat kā amerikāņi 
kontrolē Makinlija kalnu. Protams, ka tie, kas vēl līdz šim laikam iedzī
vojas uz slikti apmaksāta šerpu darba rēķina, centīsies protestēt un 
taisīt dažādas mahinācijas.
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Deviņpadsmitajā marta mūsu grupa ieradās bāzes nometnē. Tā 
kā nesen bijām trenējušies lielā augstuma, mums nebija jāveic akli
matizācijas pasākumi. Mūsu priekšā atradās Khumbu leduskrilums. 
Jebkuram alpīnistam nākas psiholoģiski pielāgoties gaidāmajam  
kāpienam virsotnē, un Khumbu leduskrilums ir pirmais «pakāpiens» 
šajā ceļā. Tas ir kā lēciens nezināmajā. Khumbu leduskrilums pastā
vīgi mainās. Katra pāreja ir kā viens kalns, kas nav uztverams kā tā 
sastāvdaļu summa, un tas iedveš bailes. Kāpēja uzmanība nemitīgi 
tiek pievērsta atsevišķām detaļām. Vairākas stundas cilvēks virzās uz 
augšu, bez mitas pa kopa sasietu kāpņu tiltiņiem šķērsodams bezdibe- 
nigas plaisas. Ceļš ved cauri ledus blāķu kaskādei, un visi šie mājas lie
luma ledus bluķi nemitīgi pārvietojas. Divdesmit otrajā martā kopā ar 
ekspedīcijas dalībniekiem uzkāpām lidz pirmajai nometnei, kur plā
nojam pārlaist nakti, lai aklimatizētos šajos apstakļos. Grupai klājās 
labi. Sākumā cilvēki jutās tādi kā nedroši, taču otrā pārgājiena laikā 
viņi gāja daudz drošāk un daudz ātrāk.

«Apguvuši» Khumbu leduskritumu, mēs uzsākām parasto aklima
tizācijas procedūru -  kāpšana mainījās a r atpūtu. Pēc divu dienu ilgas 
atpūtas bāzes nometnē mēs 26. martā uzkāpām pirmaja nometnē, 
tur -  seštūkstoš metru augstumā - pārnakšņojām un 27. marta devā
mies uz otro nometni, kas atradās 6500 metru augstumā. Tajā pava
dījām divas dienas. Mēs veicām aklimatizācijas pārgājienus lidz 
6800 metru augstumam. Divdesmit devītajā martā nokāpām bāzes 
nometnē. Šajā laikā ne alpīnistiem, ne personālam neradās nekādi ve
selības traucējumi. Trīs dienas atpūtāmies bāzes nometnē. Trešais 
aklimatizācijas pārgājiens notika 1. aprīli. Astoņu stundu laikā uzkā
pām lidz otrajai nometnei un pavadījām tur divas naktis. Ceturtajā 
aprīli uzkāpām lidz trešajai nomelnei 7300 metru augstumā. Kamēr 
grupas dalībnieki veica aklimatizācijas procedūru, Apa un mūsu 
šerpu komanda bija nostiprinājusi virves lidz trešajai nometnei. Sep
tītajā aprīli grupas dalībnieki atpūtās trešajā nometnē.

Šajā maršruta posmā radās pirmie organizatoriska rakstura sa
režģījumi. Šerpas nebija man pakļauti. Viņi bija salīgti darbā kā at
balsta grupa, un mēs bijām vienojušies, ka viņi veiks konkrētus uzde
vumus: nostiprinās virves, iekārtos nometnes un pārnēsās inventāru 
un pārtiku. Tā kā mēs bijām pirmā grupa, kas devās kalnup, pārējo 
ekspediciju šerpas mums nevarēja palīdzēt, un mums bija ļoti daudz 
darba. Apa jutās nelaimīgs. Mūsu šerpas vieni paši nespēja laikus pa
darīt visu, kas bija nepieciešams, lai grupa varētu nemitigi virzīties uz
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augšu. Es sapratu, ka Apa tiek turēts nemitīgā sasprindzinājumā, taču 
šerpu komanda nebija pārāk prasmīga un pieredzējusi, un tas trau
cēja mūsu virzīšanos uz priekšu. Biju stingri nolēmis likt mūsu grupas 
dalībniekiem parnakšņot Dienvidu sedlienē un aklimatizācijas dēj uz
kāpt līdz 8200 metru augstumam. Turklāt biju nolēmis 8500 metru 
augstumā izveidot piekto nometni, ko varētu izmantot, ja  nokāpšana 
norisinātos pārāk lēni, kā ari tad, ja  pēkšņi sāktos vētra. Sakarā ar ne
liela mēroga dumpi, kas bija sācies šerpu komandā, man pagaidām  
nācās atmest šo plānu. Lai nomierinātu Apu, palīdzēju viņam sagata
vot maršrutu un nostiprināt virves no trešās nometnes lidz Dzeltena
ja i joslai -  7500 metru augstumam. Astotajā aprīli mēs ar astoņiem 
ekspedīcijas dalībniekiem uzkāpām lidz Dzeltenajai joslai un pec tam 
atgriezāmies trešajā nometnē. Tur pavadījām nakti un 9. aprili devā
mies uz bāzes nometni.

Tagad sāka izpausties ekspedīcijas dalībnieku izturēšanās veida 
un veselības stāvokļa atšķirības. Augstums un piepūle veica dabiskās 
atlases funkcijas. Civilpersonu rīcība nebija tik pārdomāta ka militā
ristu izturēšanās, un civilpersonas ari nespēja pietiekami koncentrē
ties. Mēs ja u  redzējām, ka visdrošākie kandidāti uz virsotnes sasnieg
šanu bija trīs. Šiem cilvēkiem nebija pieredzes, tomēr kāpšana 
nesagādāja nekādas pūles un viņi bez sarežģījumiem piemērojās 
augstkalnu apstākļiem. Viņi joprojām  bija stingri apņēmušies uzkāpt 
virsotnē. Kāpjot lejā, mēs pamanījām, ka ekspedīcijas dalībnieki izjūt 
aizvien pieaugošas grūtības, bet mūsu trīs spēkavīri bez jebkādām  
grūtībām nokāpa no trešās nometnes līdz bāzes nometnei. Tie bija 
trīsdesmit vienu gadu vecais Misirins Serdžans, divdesmit piecus ga
dus vecais Asmudžino Pradžurits un divdesmit deviņus gadus vecais 
Ivans Setavans Letnans. Mēs ar Vladimiru Baškirovu un Jevgeņiju 
Vinogradski domājām, ka, ņemot vērā ierobežoto palīdzību, ko mums 
spēj sniegt šerpas, kā ari acīmredzamās grupas dalībnieku fiziskā stā
vokļa un kāpšanas prasmes atšķirības, mums nāksies aprobežoties ar 
trīs cilvēku komandu. Kopā ar šiem trim vīriem uz virsotni dosies ari 
tris gidi un visi šerpas, kas būs veseli un spējigi tikt līdz virsotnei.

Devītajā aprīli atgriezāmies bāzes nometnē. Mums vajadzēja 
nedēļu ilgu atpūtu. Es esmu pārliecināts, ka pirms došanās uz virsotni 
nepieciešama spēku atgūšana neliela augstuma zonā. Liku grupas 
dalībniekiem nokāpt lidz mežu joslai. 3770 metru augstumā atrodas 
Deboče, un tur mēs veselu nedēļu atpūtāmies un atguvām spēkus. 
Nekas nespēj tā atveseļot cilvēka psihi kā meža zaļums un a r skābekli
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piesātināts gaiss. Šeit jūs nejutāt to vientulības un atšķirtibas gaisotni, 
kas valda bāzes nometnē. Pēc tr{ju nedēļu ilgas uzturēšanās šajā 
ledāju tuksnesi cilvēka prāts un ķermenis alkst pēc atpūtas. Paziņoju 
sadarbības dienesta virsniekam kapteinim Rošadi, ka mums obligāti 
nepieciešama piektā nometne ar divām teltīm, desmit skābekļa balo
niem, guļammaisiem un segām. Cerēju, ka viņš liks Apam un mūsu 
šerpu grupai to izveidot tajās septiņās dienās, kamēr mēs šeit ne
būsim. Apa ir lielisks cilvēks un strādnieks, taču tagad tikai astoņi no 
sešpadsmit cilvēkiem, kuri atradas viņa pakļautībā, bija spējigi strā
dāt. Viens cilvēks nespēj veikt visu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu sek- 
migu ekspedīcijas norisi. Pirms tam Apa bija strādājis citu šerpu 
vadibā, un tagad viņam bija radusies iespēja pašam noligt darbā cil
vēkus. Daudzi no salīgtajiem bija viņa ģimenes locekļi vai draugi, kuri 
nespēja pienācīgi veikt savus pienākumus. Ekspedīcijas beigu posmā 
tikai astoņi no sešpadsmit šerpām bija spējigi mums palīdzēt. Šī vājā 
vieta ekspedīcijas organizatoriskaja struktūrā un Indonēzijas organi
zētāju nespēja pilnigi kontrolēt situāciju apdraudēja musu izredzes 
sasniegt virsotni un neļāva istenot paredzētos drošības pasākumus.

Es šeit nevēlos kādu apsūdzēt. Es zinu, ka tam, lai izveidotu tādu 
šerpu grupu, kuri spēj strādāt vienlīdz efektīvi un ir pieredzējuši 
paligi, nepieciešami vairāki gadi, vairāki kopā veikti kāpieni un pastā
vīgs finansiālais atbalsts.

Tagad mēs varējām vai nu doties pa maršrutu kopā ar citām 
ekspedīcijām, vai ari doties uz virsotni pirms citiem. Šajā gadījumā 
viss kalns būtu mūsu rīcībā. Pēc iepriekšējā gadā pieredzētā man ne
bija ne mazākās vēlēšanās stāvēt rindā pēc nelaimes. Man pilnigi pie
tika ar paša pieļauto kļūdu un nepilnību novēršanu un nebija vēlēša
nās labot ari citu pieļautās kļūdas. «Cilvēkspēku krīze» bija beigusies, 
taču nebūt ne labākajā veidā. Apa centās cik spēdams. Viņš pats 
darīja daudz vairāk, nekā lika darīt citiem.

Debočē es uz piecām dienām atstāju alpīnistus un devos uz Kat- 
mandu, lai atjaunotu sabirzušu zoba plombi. Laika zobs nevienu ne
atstāj neskartu. Mani moc{ja dažādas domas: mani vajāja atmiņas, 
domas par to, kā pēc avārijas spēšu strādāt lielā augstumā, un tagad 
man vēl bija jānoņemas ar zobiem. Tā bija gluži nelietderīga ener
ģijas tērēšana.

Ceļojums uz Katmandu pārtrauca manu koncentrēšanos uz 
ekspedīcijas norisi. Muļķīgā kārtā biju aizmirsis paņemt līdzi atļauju 
uzturēties parkā. Lai izkļūtu no Sagarmatas nacionālā parka un no
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kļūtu līdz Luklai, man nācds nakts vidu kapt pāri žogam. Katmandu 
man palaimējās tikt pie ASV vēstniecības zobārsta. Esmu pateicīgs, ka 
viņš tik ātri izdarīja visu nepieciešamo.

Divdesmit pirmajā aprīlī grupa atpūtusies un spēka pilna atgrie
zās bāzes nometnē. Noturējām  lūgšanu. Indonēzieši allaž piemin savu 
Dievu, gluži tāpat, kā to dara šerpas. Katru ritu viņi velta Everestam 
ziedojumus. Man patīk šī dievbijība. Alpīnistu sejas ceremonijas laikā 
bija nopietnas. Pārējo dienas cēlienu katrs pavadīja pec saviem ieska
tiem. Tas ir saspringts un cerību pilns laiks. Mani allaž pārņem gan 
apcerīgs miers, gan satraukums par gaidāmo pārbaudījumu.

Zināju, ka piektā nometne nav izveidota. Apa apgalvoja, ka tā tik
šot apgādāta virsotnes iekarošanas dienā. Mēs vienojāmies ar Krievi
jas Lodzes ekspedīcijas dalībniekiem, ka nepieciešamības gadījuma 
viņi sniegs mums palīdzību. Pašlaik viņi aklimatizējās trešajā no
metnē. Mēs nolēmām atstāt otrajā nometnē tos, kam nebija cerību tikt 
līdz virsotnei. Tur palika ari daži šerpas. Virsotnes iekarošanas dienā 
mums ar Vladimiru Baškirovu, Jevgeņiju Vinogradski un Apu būs līdzi 
radiosakaru iekārtas. Viens vai divi no mums pastāvīgi atradīsies 
kopā ar klientiem. Dienvidu sedlienē uzturēsies divi šerpas a r rācijām, 
un viņi nodrošinās radiosakarus ar krieviem trešajā nometnē un 
mūsu grupas dalībniekiem otrajā nometnē un bāzes nometnē.

Meteoroloģiskās ziņa no Katmandu bija iepriecinošas. Pašlaik 
beidzās neliela vēja periods un bija gaidāmas piecas dienas a r stabi
liem laika apstākļiem. Protams, stabils ir visai nosacits jēdziens. Eve
resta virsotnē cilvēks atrodas garu upju ieleju sākumpunktā. Jo aug
stāk jūs atrodaties, jo  stāvākas klust aizas. Tikai vietām tās pārtrauc 
nelieli plato. Šajās ielejās dienā, kad gaisa temperatūra paaugstinās, 
kondensējas migla, un pēcpusdienā šī migla ceļas uz augšu, uz kalna 
virsotņu pusi. Pēcpusdienā jebkura brīdī iespējams sagaidīt vēju un 
mākoņus. Astoņu tūkstošu metru augstumā pat šis nenozīmīgās pār
maiņas var radīt nepatikšanas. Nākamajā dienā nebija gaidāmas 
ļaunu vēstošas pārmaiņas, taču mums vajadzēja rēķināties ar iespē
jam iem  sarežģījumiem. Mēs zinājām, ka nespēsim virzīties ātri, un 
piektā nometne 8500 metru augstumā varētu palīdzēt atrisināt šo 
problēmu. Tā kā maršrutā bijām pirmie, mums nāksies nostiprināt 
virves visā tā garumā. Mēs ar Vladimiru Baškirovu un Jevgeņiju Vino
gradski nolēmām uzkāpšanas laikā ņemt līdzi pa diviem skābekļa 
baloniem un pieprasījām, lai Apa liek šerpām paņemt pa diviem  
papildu baloniem katram no mums.
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Biju nolēmis šoreiz, izmantot papildu skābekli, un darīju to, vadī
damies no trim apsvērumiem. Man nav dogmatisku principu attiecībā 
uz papildu skabekļa lietošanu. 1996. gadā, kad neviens - ne klienti, ne 
gidi -  nespēja darboties bez papildu skābekļa, radās milzīgas 
problēmas, un šis fakts patiesībā palielināja nelaimes iespējamību.

Pirmais iemesls, kāpēc šoreiz gribēju lietot papildu skābekli, bija 
mans veselības stāvoklis. 1996. gada rudeni un ziemā es uzkāpu tris 
astoņtūkstošniekos. Janvāri, februāri un martā es īstenoju intensīvu 
treniņu programmu. Pirms 1997. gada sezonas sākuma cietu smagā 
avārijā, un pēc tam mani mocīja bažas par to, kā spēšu pielāgoties 
augstkalnu apstākļiem. Ziemas mēnešos pirms ekspedīcijas mana tre
niņu programma bija pilnīgi citāda. Man vajadzēja atgūt spēkus pēc 
vairākām operācijām, un es daudz laika aizvadīju šis ekspedicijas 
organizēšanas pasākumos. Man nebija tādu enerģijas «k rā jum u » kā
1996. gadā. Nedēļu pirms došanās uz virsotni man iekaisa zobs un to 
nācās izraut. Kad devāmies uz virsotni, es vēl ju tu  operācijas sekas.

Otrs iemesls bija saistīts ar mūsu ekspedīcijas aklimatizācijas 
programmu. 1996. gadā es palīdzēju nostiprināt virves līdz pat D ien
vidu sedlienei un vairākas dienas strādāju bez papildu skābekļa. Šajā 
gadā sakarā ar cilvēku trūkumu šerpu komandā mums nebija iespē
jas pavadīt nakti Dienvidu sedlienē un aklimatizēties. Tas bija ļoti 
slikti. Divdesmit četras stundas, kas pavadītas 7900 metru augstumā 
bez papildu skābekļa, dod organismam iespēju pielāgoties šiem ap
stākļiem. Ja alpīnists dodas uz virsotni, šim faktam nav tik liela no
zīme, tom ēr man šķiet, ka tas ir ļoti svarigs aklimatizācijas program 
mas posms. Man nebija iespēju pavadīt 7900 metru augstumā tik ilgu 
laiku, lai varētu būt pārliecināts, ka mans organisms reaģē uz augst
kalnu apstākļiem tāpat kā senāk.

Trešais iemesls bija šāds: kad nonācām līdz Dienvidu sedlienei, 
bijām sapratuši, ka maršruts ir ļoti grūts. Daudzās vietās sniega kārta 
bija divu līdz trīs pēdu biezuma. Man bija tikai astoņi darba spējigi 
šerpas. Man vajadzēja izveidot «avārijas nometni», nevarēju prasīt, 
lai šerpas iemin ceļu un nes smagas kravas. Ceļa iemišana šādos ap
stākļos ir smags un nogurdinošs darbs.

Dienvidu sedlienē mums bija astoņi šerpas. Uz virsotni devās tikai 
Apa un Dava, pārējie šerpas palika 8500 metru augstumā, kur cēla 
piekto nometni. Apa turpināja apgalvot, ka piektās nometnes apgāde 
tiekot kontrolēta un man nevajagot par to raizēties. Mēs a r Vladimiru 
Baškirovu un Jevgeņiju Vinogradski zinājām, ka nāksies taupīt pa
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pildu skābekli, un sapratām, ka jābūt gataviem darboties bez tā. 
Parasti skābeklis tiek lietots ar ātrumu divi litri minūtē, un ar vienu 
balonu pietiek sešām stundām. Lietojot vienu litru minūtē, skābekļa 
pietiek divreiz ilgākam laikam. Mums vajadzēja uznest kalnā daudz 
inventāra un iemit sniegā garu taku. Es zināju, ka mūs sagaida smags 
darbs.

Divdesmit sestā aprīļa pusnakti mēs devāmies projām  no Dienvidu 
sedlienes. Sāku lietot skābekli -  vienu litru minūtē. Es gāju vadībā un 
ieminu taku. Man šķita, ka nebūtu godīgi likt šerpām ar smagajām  
nastām veikt šo darbu. Ceļš bija lēns un grūts. Jevgeņijs Vinogradskis 
un Vladimirs Baškirovs taupīja spēkus un gāja kopā ar indonēziešiem. 
8300 metru augstumā atklāju, ka virzāmies tikpat ātri kā pagājušajā 
gadā. Biju tālu priekšā, un Apa gāja tūlit aiz manis. Grupa virzījās ļo ti 
lēni. Turpināju iemīt ceļu līdz pat 8600 metru augstumam. Pēc deviņu 
stundu ilgas brišanas pa sniegu, kas sniedzās līdz gurniem, Dienvidu 
priekšvirsotnē jutos pārguris.

Apa atradās nedaudz zemāk -  uz slīpas nogāzes starp 8600 un 
8700 metru augstumu. Viņš stiprināja virvi. Visa grupa Dienvidu 
priekšvirsotnē ieradās pulksten vienpadsmitos no rīta. Mēs ar Apu ap
spriedām radušos situāciju. Apa ierosināja man doties uz virsotni un 
iemit ceļu. Palūdzu viņam virvi. Viņš paziņoja, ka mums vairs neesot 
virves. Biju noguris. Smags darbs šādā augstumā prasa daudz ener
ģijas. Nejutos tik spēcīgs, lai nodrošinātu šo maršruta posmu, siedams 
kopā vecās virves gabalus. Nespēju ticēt savām ausim... kur gan pali
kusi vir\>e? Apa paziņoja, ka izlietojis pēdējos simt metrus virves tajā 
maršruta posmā, kurā stiprinājumu parasti nelietojām. Tā kā sniegs 
nebija sagulējies, man šķita, ka šis posms jānostiprina, lai nodrošinātu 
nokāpšanu. Varēju kliegt un vaimanāt, taču nācās ar to samierināties. 
Es biju desmitiem reižu dzirdējis apgalvojumus, ka viss vajadzīgais 
inventārs būšot nodrošināts... Apa piedāvāja nokāpt lejā un atnest 
virvi. Zināju, ka tagad laikam ir liela nozīme. Pulkstenis tikšķēja, un 
mums vajadzēja doties vai nu uz priekšu, vai atpakaļ. Juzdams, ka ši 
kļūme var iznicināt visas ekspedīcijas cerības, Apa rīkojās kā varonis. 
Viņš devās tālāk un nodrošināja maršrutu ar pēdējiem četrdesmit 
metriem virves un vecās vin'es gabaliem, kas bija atlikuši no iepriek
šējām ekspedīcijām. Biju laimīgs, ka varēju bridi atpūsties. Jutu, ka 
mana pašsajūta un spēki sāk atjaunoties.

Ieradās Dava un paziņoja, ka 8500 metru augstumā ja u  esot uz
stādīta telts un uznesti skābekļa baloni. Apa bija novilcis virves lidz
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IM arija sliekšņa augšai. Laiks bija labs, «avarņas nometne»  bija izvei
dota. Mēs a r Vladimiru Haškirovu un Jevgeņiju Vinogradski nolēmām  
turpināt ceļu uz virsotni, kaut ari to sasniegsim ļoti vēlu - ap pulksten 
trijiem  pēcpusdiena.

Misirins virzījās uz priekšu lēni, tomēr stabili. A ri Asmudžino vir- 
zijās uz priekšu, taču tagad gluži kā zombijs -  gāja kā uzvilkts un 
šķita, ka viņa apziņa paslēpusies kaut kur dziļi iekšpusē, lvans kustē
jās lēni un sāka zaudēt koordinācijas spējas, tomēr viņa saprāts dar
bojās. Šķita, ka vislabākajā stāvokli atrodas Misirins, un mums likās, 
ka viņš ir vienīgais uzvaras kandidāts. Visi viri bija stingri apņēmušies 
tikt līdz virsotnei, un visi vēlējās sasniegt mērķi. Man bija iespēja 
doties tālāk tikai a r vienu no viņiem un likt pārējiem griezties atpakaļ. 
Tom ēr nolēmām atlikt šo izšķirošo soli lidz Hilarija slieksnim. Liku Jev
geņijam Vinogradskim uzmanīt Asmudžino, jo  viņa psihiskā stāvokļa 
pasliktināšanās varētu beigties nelāgi.

Vladimirs Baškirovs un Misirins gāja pirmie, viņiem sekojām mēs 
ar Ivanu, un aiz mums nāca Asmudžino ar Jevgeņiju Vinogradski. 
Kore šķita gluži citāda nekā pērngad. Te bija daudz vairāk sniega, un 
tā bija stāvāka. Ivans kustējās lēni. Kādā vietā viņš pakrita, tomēr pa
guva pieķerties pie virves. Ierādīju viņam, kā uz kores pareizi lietot 
leduscirtni. Tikai tagad aptvēru, ka man ir darīšana ar cilvēku, kurš 
pēdējo reizi bija redzējis sniegu pirms četriem mēnešiem. Mēs bijām  
domājuši, ka varēsim izmantot labas virves, un tādā gadijumā ledus- 
cirtnis nebutu vajadzīgs. Tagad man nācās skolot šo varonīgo, apņē
m īgo jaunekli, kurš ar pūlēm uzkāpa atpakaļ korē. Nezinu, ko šī pie
redze nozīmēja šiem vīriem. Esmu sportists un nekad neesmu 
uzskatījis kāda kalna virsotni par mērķi, kura sasniegšana būtu dzīvī
bas vērta. Šie karavīri bija noskaņoti pilnīgi citādi. Panākumi viņiem  
bija svarīgāki par dzivibu.

Ivans beidzot nokļuva atpakaļ uz takas. Mēs uzmanīgi virzījāmies 
tālāk, lidz nokļuvām pie Ililarija  sliekšņa. Šeit es atradu kāda vīrieša 
mirstīgās atliekas* Viņš karājās virvē Hilarija sliekšņa lejasdaļā, un 
dzelkšņu novietojums liecināja, ka viņš kāpis lejup. Es nespēju saskatīt 
viņa seju. Jutos tik noguris, ka varu pateikt vienīgi to, ka viņa dūnu 
tērps bija zils. Es nespēju sakoncentrēt uzmanību uz šo vīru, un to

4 Anatolijs Bukrejevs atrada Brūsa Heroda liķi. Brūss Herods bija Dienvidāfrikas Johannes- 

burgas laikraksta Sunday Times ekspedīcijas dalībnieks, kurš pazuda 1996. gadā. (Autora 

piez.)
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nespeja ari pārējie ekspedīcijas dalībnieki. Man ļoti žēl. Kritušajiem  
pienākas cieņa. Taču es šeit atrados tāpēc, lai sargātu šo triju indonē
ziešu dzīvības uguntiņu. Mūsu situācija nebūt nebija stabila.

Es sasniedzu Hilarija sliekšņa virsotni. Ivans un Asmudžino lēni 
virzījās uz priekšu pa kori. Aprunājos ar Vladimiru Baškirovu. Mums 
vajadzēja izlemt, vai nebūtu prātīgāk sūtu pārējos alpīnistus atpakaļ 
un doties tālāk kopā ar Misirinu. Apa un Dava bija aizgājuši uz v ir
sotni, bet Asmudžino kāpa pa Hilarija slieksni. Sliekšņa virsotnē parā
dījās Jevgeņijs Vinogradskis. Viņš bija centies pierunāt Ivanu doties at
pakaļ, taču Ivans turpināja a r pūlēm kāpt augšup. Neviens nevēlējās 
atzit savu sakāvi. Baidījos, ka šie viri jau  atradās uz spēku izsīkuma 
robežas. Viena lieta ir doties uz priekšu un pavisam cila - doties atpa
kaļ. Es zināju, ka viņiem vajadzēs virzīties pavisam lēni. Līdz virsotnei 
bija simt metru. Ieteicu Ivanam un Asmudžino griezties atpakaļ. Viņi 
neklausīja.

Mēs visi devāmies tālāk. Gāju priekšgalā un trīsdesmit metrus no 
virsotnes satiku Apu un Davu. Pastāstīju, ka esmu nobažījies par 
Asmudžino un Ivanu, kuri izturējās kā zom biji un bija koncentrējušies 
tikai uz vienu mērķi - virsotni. Gribēju sūtīt viņus atpakaļ, kamēr tie 
vēl spēja paiet. Bija skaidrs, ka mums nāksies palikt piektajā nometnē. 
Vēlējos aiziet no virsotnes pēc iespējas ātrāk. Pulkstenis ja u  radīja tris. 
Bija ļoti vēls. Laiks bija rāms, taču es saskatīju nelielus mākonīšus pel
dam ap nogāzi. Alpīnisti paspēra vienu soli, tad atpūtās un tad spēra 
nākamo soli. Šādā tempā mēs varējām nokļūt virsotnē pēc pusstun
das. Es uzkāpu virsotnē, trisdesmit metrus zem manis atradās Misirins 
un Vladimirs Baškirovs. Misirins sabruka sniegā. Pēkšņi Asmudžino 
pasteidzās garām Misirinam. Viņš sasniedza virsotni lēna skrējienā un 
apkampa viziermastu, kas ir oficiāli pasludināts par Everesta virsotni. 
Viņš noņēma alpīnista galvassegu, uzlika galvā armijas bereti un at
ritināja savas valsts karogu. Man atlika vien justies pārsteigtam.

Indonēziešu ekspedīcija šā apņēmīgā vira personā bija beigusies 
ar uzvaru. Mums bija pēdējais laiks doties lejup.

Novērtēju savu fizisko stāvokli. Jutos labi, un man nebija sajūtas, 
ka spēki drīz varētu izsīkt. A rī Vladimirs Baškirovs un Jevgeņijs Vino
gradskis bija spēka pilni un spēja skaidri domāt. Mēs spējām novērtēt 
situāciju un izdarīt izvēli, toties mūsu Indonēzijas komanda darbojās 
«autopilota režīmā». Atradāmies uz bīstamas situācijas robežas.

Nofotografēju Asmudžino. Pulkstenis bija pusčetri, ļoti vēls. Vir
sotnē ieradās Vladimirs Baškirovs un atgriezās Apa. Nosūtīju viņu lejā

267



uzstādīt telti piektaja nometnē. Virsotnē mēs pab(jām tikai 10 m inū
tes. Jevgeņijs Vinogradskis atradās pāris metru no virsotnes. Pavēlēju 
visiem doties atpakaļ. Jevgeņijs pagriezās un devās pie Ivana, kurš at
radās astoņdesmit metru attālumā no virsotnes. Piegāju pie Misirina 
un nometos ceļos viņam līdzās. Es teicu Misirinam, ka ari viņš ir sa
sniedzis virsotni. Brīnījos, ka viņš pēkšņi piecēlās kājās, sakopoja spē
kus un sāka kāpt lejup. Jevgeņijs un Ivans atradās simt metru zem vir
sotnes un ari saka kāpt lejā. Man bija grūti likt šiem vīriem  doties 
atpakaļ, jo  viņi bija tikuši tik tālu, taču es to izdarīju. Katra minūte 
bija svarīga. Mēs pakļautu briesmām savu dzīvību, jo  nepaspētu no
kāpt pirms tumsas.

Dienvidu priekšvirsotnē ieradāmies pulksten piecos. Mēs bezgala 
lēni virzījāmies ga r vecajām virvēm, ko Apa bija sastiprinājis tra- 
versa posmā. Es nācu beidzamais, pārējie gaļa man pa priekšu. Dava 
mūs sagaidīja Dienvidu priekšvirsotnē. Kāpdams lejā, Misirins vaira- 
kas reizes pakrita, taču katru reizi a r pūlēm pieslējās kājās un devās 
tālāk. Ivans lietoja Jevgeņija papildu skābekli. Viņš bija atsprādzējies 
no virves un nokrita. Ja Jevgeņijs nebūtu viņu saķēris un pieāķējis at
pakaļ pie virves, Ivans būtu nokritis no simt metru augstuma. 
Asmudžino droši virzījās uz priekšu. Viņš kapa kopā ar šerpām. Devos 
grupas vadibā. A r  cepures lukturi krēslā apgaismoju ceļu. Pusastoņos 
visi indonēziešu alpīnisti kopā ar mani ieradās piektajā nometnē. Pēc 
stundas atnāca ari Vladimirs Baškirovs un Jevgeņijs Vinogradskis. 
Tagad papildu skābekli lietoja vienīgi indonēzieši. Noņēmu viņiem  
dzelkšņus un ievedu viņus telti. Teltij nebija divu mietu sekciju, un tā 
atgādināja milzīgu guļammaisu. Tajā atradās plitiņa, katli, benzīns 
un divi pilni skābekļa baloni. Tā gan neatgādināja manis iecerēto 
«avārijas nometni», tomēr mēs seši atradāmies telts iekšienē un šeit 
bija daudz mājīgāk nekā ārā. Gaisa temperatūra sāka pazemināties. 
Paldies Dievam, vēja nebija -  šonakt Everests būs mums žēlīgs. Apa 
un Dava vēlējās kāpt lejā, un es to atļāvu. Nolēmām no rīta sazināties 
pa radio.

Tagad sākās tas, ko Vladimirs Baškirovs savā diplomāta manierē 
apraksta kā dramatisku nakti. Jevgeņijs Vinogradskis parādīja, uz ko 
viņš ir spējīgs. Tūlīt pēc ierašanās piektaja nometnē viņš sāka vārīt 
ūdeni un darīja to visu cauru nakti. Mēs a r Vladimiru Baškirovu pār
maiņus uzlikām skābekļa masku katram no trim indonēziešiem. Ik pa 
laikam mēs uzlikām masku vienam no viņiem, un tādējādi skābekļa 
pietika visai naktij. Ja kāds no viņiem pārāk ilgi netika pie kārotā skā
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bekļa, viņš vai nu kliedza, vai lūdzas. Mēs ar Vladimiru Baškirovu un 
Jevgeņiju Vinogradski pārmaiņus strādājām visu nakti.

Rits atnāca ar brīnišķīgu krasu paradi. Vēja nebija. Iznākuši no 
telts, apbrīnojām lielisko skatu. Uz austrumiem un dienvidiem slējās 
Lodze, Makalu un Kančendžanga. Rita saulē Everesta virsotne lies
moja kā ugunis. Tagad mums bija visas cerības palikt dzīviem, ja  vien 
uzmanīsimies. Kad atgriezīsimies bāzes nometnē, mēs tiksim sagaidīti 
kā varoņi.

Pēdējo reizi uzvārījām ūdeni, un visi padzērās. Visi dalībnieki bija 
normālā stāvokli. Neviens nebija guvis apsaldējumus. Mums vairs ne
bija papildu skābekļa, taču indonēzieši jau  bija aklimatizējušies un 
garā nakts, kad viņi a r pārtraukumiem izmantoja papildu skābekli, 
bija mazinājusi atkarības sajūtu. Viņi kustējās lēni, tomēr viņi kustē
jās. Mēs zinājām, ka pie Dienvidu sedlienes mūs sagaidīs Apa un šer- 
pas. Zem mūsu kājām atradās visa pasaule. Brinišķigajā rīta gaisma 
mēs sākam kāpt lejā. Sagarmata* bija izrādījusi mums laipnību. Mēs 
bijām dzīvi, neievainoti, un mūsu prieku neapēnoja nekāda traģēdija.

Tagad biju drošs, ka situācija ir nostabilizējusies, un ķēros pie per
sonisko lietu kārtošanas. 8400 metru augstumā sāku meklēt Skota 
mirstīgās atliekas. Dodamies augšup, mēs tumsā bijām pagājuši tām 
garām trīsdesmit metru attālumā. Biju mēģinājis kaut ko saskatīt, 
taču man tas nebija izdevies. Man līdzi bija karogs a r Skota sievas un 
draugu atvadu vārdiem. Man vajadzēja apklāt Skotu ar šo karogu. 
Ceru, ka Dženija uzzinās, kā esmu paveicis šo misiju. Es atstāju 
karogu Everesta virsotnē, jo  alpīnistu stāvoklis bija tāds, ka baidījos, 
vai man nokāpšanas laikā izdosies sameklēt Skotu. Tagad ļaunākais 
jau bija aiz muguras, un man vajadzēja apglabāt Skotu. Viņš gulēja 
zem sniega. Lūdzu Jevgeņiju palīdzēt paveikt šo skumjo darbu. Mēs 
pārklājām Skotu a r sniegu un akmeņiem un iezīmējām viņa kapa
vietu ar kāda leduscirtņa kātu, ko atradām netālu no šis vietas. Tādē
jād i mēs paradījām pēdējo godu virām, kurš manā izpratnē iemiesoja 
sevi visu to labo, kas m īt katrā amerikāni. Es bieži atceros viņa brīniš
ķīgo smaidu un pozitīvo attieksmi pret dzīvi. Es esmu smaga rakstura 
cilvēks un ceru paturēt Skotu piemiņā, cenzdamies kaut nedaudz 
viņam līdzināties. Skota karogs plīvo Everesta virsotnē.

Pēcpusdienā mēs ar Jevgeņiju ieradāmies Dienvidu sedlienē. Jau 
pie Balkona Misirins, Ivans un Asmudžino bija saņēmuši skābekļa

" Ta ncpālieši sauc Everestu. (Autora piez.)
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balonus. Tagad viņi atradās Dienvidu sedlienē un bija pārliecināti, ka 
viņiem vairs nekas nedraud. Padzērām tēju un iekārtojāmies uz 
naktsguļu.

Divdesmit astotā aprīļa rītā devos pāri Dienvidu sedlienei uz 
Kangšunga nogāzes pusi, kur tajā briesmīgajā nakti biju pametis 
Jasuko Nambu. A ri viņa bija daļēji pārklātā ar sniegu un ledu. Viņas 
mugursomas šeit vairs nebija. Tās saturs bija izkaisīts starp akme
ņiem un ledu. Savācu dažas Jasuko lietas, lai nodotu tās viņas ģime
nei. Lēnām sanesu akmeņus un apklāju viņas mazo ķermeni. Netālu 
atradu divus leduscirtņus un iezīmēju ar tiem viņas kapavietu. Šie ne
lielie cieņas pierādījumi ir vienīgais, ko varu sniegt viņas un Skota 
ģimenēm. Es dziļi skumstu par viņu nāvi.

Domāju par to, ka Ivans, Asmudžino un Misirins bija gatavi mirt, 
lai sasniegtu Everesta virsotni. Domāju par to, kādas skumjas jū t  man 
pazīstamas ģimenes, kas šeit ir zaudējušas savus mīļos. Zinu, ka šis 
ekspedīcijas panākumi iedvesmos nepieredzējušus cilvēkus doties 
kalnos. No visas sirds vēlos, kaut man rastos kāda cita iespēja nopelnīt 
sev iztiku. Esmu sportists, un vēlos sasniegt vēl daudzus mērķus. 
Tāpat kā katrs talantigs cilvēks, vēlos pārbaudīt savu spēju robežas. 
Man jau  ir par vēlu meklēt citu veidu, kā finansēt savu mērķu sasnieg
šanu. Jā, es izjūtu milzīgu iekšēju pretestību, strādādams, lai ievestu 
šajā kalnu pasaulē nepieredzējušus cilvēkus. Es nevēlos, lai mani sauc 
par gidu, es vēlos distancēties no šis briesmīgās izvēles starp kāda cil
vēka ambīcijām un viņa dzīvību. Katrs cilvēks pats ir  atbildīgs par 
savu dzivibu. Zinu, ka daži smiesies par manu vēlēšanos tikt uzskatī
tam nevis par gidu, bet gan par konsultantu, taču tas ir  vienīgais 
veids, kā es varu protestēt pret ideju, ka kalnos iespējams garantēt 
sekmes. Es varu būt treneris, padomdevējs, varū darboties kā glābējs, 
taču nevaru garantēt sekmes vai drošību pret to kompleksu, ko veido 
dabas apstākļi un psihiskā debilitāte, kas jebkurā m irkli var uzbrukt 
katram, kurš atrodas augstu kalnos. Pieļauju, ka es varētu kalnos 
aiziet bojā.

Misirins, Asmudžino, Ivans, Apa, Dava, Vladimirs Baškirovs, Jevge
ņijs Vinogradskis un es bijām uzvarējuši. Šo uzvaru sekmēja daudzi 
cilvēki, taču galvenokārt mums bija palaimējies. Indonēzijas ekspedī
cija nemoka manu sirdsapziņu.
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Postskripts

g ~i sekmīgi pabeigtās ekspedīcijas Indonēzijas alpīnisti, 
X  t - V -  Anatolijs Bukrejevs un pārējie alpīnisma konsultanti at
griezās Katmandu, lai nosvinētu uzvaru un nokārtotu ekspedīcijas 
dokumentāciju. Maija vidū Anatolija Bukrejeva darbs ar Indonēzijas 
ekspedīciju bija galā, un viņš kopā ar kādu draugu atgriezās Luklā, 
lai vēlreiz dotos pārgājienā uz Everesta bāzes nometni. Viņš vēlējās 
izpētīt iespēju veikt traversu no Lodzes uz Everestu: uzkāpt Lodzē 
un traversā doties uz Everestu.

Netālu no Namče Bazaras, vietā, kur ceļš vijas starp stāvām ar 
rododendriem apaugušām nogāzēm un nonāk pie Dudkhosi, Anato
lijs Bukrejevs satika Ingridu Hantu. Viņa bija ieradusies Himalajos 
uzstādīt bronzas piemiņas plāksni Skotam Fišeram. Viņi īsu brīdi 
parunājās, un ārste Ingrida Hanta ar asarām acīs teica, ka vairs nekad 
neatgriezīšoties Himalajos.

Atvadījies no Ingridas Hantas, Anatolijs Bukrejevs devās tālāk. 
Viņš uzmanīgi vēroja katru pretinmakošo alpīnistu, cerēdams sa
stapt kādu Japānas ekspedīcijas dalībnieku. Šī ekspedīcija bija attei
kusies no ieceres uzkāpt Everestā un tagad devās prom no bāzes no
metnes. Anatolijs Bukrejevs Katmandu glabāja dažus Jasuko Nambas 
amuletus un lietas, ko bija atradis netālu no viņas mirstīgajām atlie
kām. Viņš vēlējās tās aizsūtīt Jasuko vīram uz Japānu.

Pavadījuši nakti Pangbočē, Anatolijs Bukrejevs ar draugu agri no 
rīta devās tālāk un pulksten trijos pēc pusdienas nonāca Gorakšepā. 
Viņi iegāja iedzert teju kādā tējnīcā, kas atradās sniegotās Pumori 
piramīdas ēnā. Tējnīcas pagalmā ienāca kāds japānis. Anatolijs pa
vaicāja, vai viņš nepazīst kādu, kurš varētu aizvest Jasuko Nambas 
piemiņas lietas uz Tokiju un atdot tās viņas ģimenei. Anatolijs Buk
rejevs bija uzrunājis ievērojamo Japānas alpīnistu Muneo Nukitu. 
Viņš saprata jautājumu un norādīja uz cilvēku, kurš stāvēja apmē
ram piecdesmit jardus sānis. Tas bija Keniši Namba - Jasuko Nambas 
vīrs. Viņš bija ieradies Nepālā cerībā nogādāt sievas mirstīgās atlie
kas lejā no Dienvidu sedlienes. Muneo Nukita pildīja tulka funkcijas. 
Anatolijs Bukrejevs kopā ar Keniši Nambu dzēra tēju un Anatolijs
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Anatolijs Bukrejevs bija devies uz Nepālu satikties ar trisdesmit- 
gadīgo Bergamo iedzīvotāju itāli Simoni Moro - vienu no izcilākajiem 
Itālijas augstkalnu alpīnistiem. Viņi plānoja ziemā uzkāpt Anna- 
purnā I (8078 metri virs jūras līmeņa) pa tās dienvidu nogāzi. Simone 
Moro stāstīja, ka Anatolijs Katmandu ieradies lieliskā sportiskajā 
formā un juties laimīgs par atgriešanos Himalajos. Vienīgi kalnos 
Anatolijs jutās kā mājās, viņš jutās tiem piederīgs. Dažus mēnešus 
pirms Annapurnas ekspedīcijas kāds Kazahstānas reportieris uzdeva 
Anatolijam jautājumu, vai viņš nekad neesot izjutis bailes no kal
niem. Anatolijs Bukrejevs atbildēja: «Godīgi sakot, es kalnos neizjūtu 
bailes. Gluži pretēji... kalnos es jūtu, ka mani pleci iztaisnojas, es 
jūtos kā putns, kurš izpleš spārnus. Es mīlu brīvību un augstumu. 
Smagums uzgulst maniem pleciem vien tad, kad atgriežos zemienes 
dzīvē.»

Pirmajā decembrī Anatolijs Bukrejevs, Simone Moro un Dmitrijs 
Soboļevs - Kazahstānas kinematogrāfists, kurš gribēja nofilmēt 
ekspedīciju, - ar helikopteru devās uz Annapurnas bāzes nometni. 
Viņu noskaņojums bija piesardzīgi optimistisks. Bieza irdena sniega 
kārta piespieda mainīt iecerēto maršrutu, taču meteorologi pare
dzēja, ka drīzumā laika apstākļi uzlabosies.

Trīs nedēļas Anatolijs Bukrejevs, Simone Moro un Dmitrijs Sobo
ļevs aizvadīja smagā darbā. Viņi 5200 metru augstumā cēla pirmo 
nometni, un bieži vien viņiem nācās brist pa sniegu, kas sniedzās 
līdz krūtīm. Viņi bija nolēmuši no pirmās nometnes nostiprināt dro
šināšanas virvi līdz kādai korei, kas atrodas 6000 metru augstumā. 
Alpīnisti bija ieplānojuši pa šo kori traversā nokļūt līdz Annapurnas 
virsotnei. Šis maršruts bija garāks un sarežģītāks nekā sākotnēji pa
redzētais ceļš uz virsotni. Alpīnistu mērķis bija pēc iespējas īsāku 
laiku pavadīt lavīnbīstamā zonā - Annapurnas nogāzē.

1997. gada 25. decembrī - Ziemassvētkos - Anatolijs Bukrejevs, 
Simone Moro un Dmitrijs Soboļevs līdz ar pirmajiem rīta saules sta
riem pamodās pirmajā nometnē. Simone Moro stāstīja, ka Anatolijs 
bijis mierīgs, viņš jokojis un bijis labā omā. Visu rīta cēlienu alpīnisti 
stiprināja virves, virzīdamies uz kores pusi. Pulksten 12.27 Simone 
Moro atradās 5950 metru augstumā. Anatolijs Bukrejevs un Dmitrijs 
Soboļevs nedaudz zemāk virzījās uz priekšu pa kādu kuluāru. Ana
tolijam Bukrejevam pār plecu bija pārmests virves ritulis. Ar šo virvi 
viņi gribēja nodrošināt pēdējos piecdesmit maršruta metrus, kas bija 
atlikuši līdz korei.
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Simone Moro bija pieliecies pie savas mugursomas. Viņš tieši 
slējās taisni, kad izdzirda skaļu sprādziena troksni. Palūkojies par 
plecu, Simone Moro ieraudzīja tuvojamies mājas lieluma ledus blāķi. 
Kāda ledus dzega, kas nebija saskatāma no viņu atrašanās vietas, bija 
atrāvusies no kores. Tris sekimdes pirms mirkļa, kad viņu sasniedz 
lavīnas priekšējā mala, Simone Moro paspēja pamest skatienu uz 
kuluāra pusi un izkliegt tikai vienu vārdu: «Anatolij!»

Anatolijs Bukrejevs atradās apmēram 5650 metru augstumā un 
Dmitrijs Soboļevs - tieši zem viņa. Izdzirduši brīdinājuma saucienu, 
viņi palūkojās augšup un redzēja trakā ātrumā joņojošo ledus un 
sniega straumi. Simone Moro stāstīja, ka Anatolijs ātri uz viņu palū
kojies, bet pēc tam kopā ar Dmitriju steidzīgi sācis kāpties sānis pa 
kuluāra stāvo sienu.

Drāzdamās kā kravas vilciena sastāvs, lavīna norāva Simoni Moro 
no kalna nogāzes un izmeta ārā netālu no pirmās nometnes telts. 
Simone Moro bija bezsamaņā. Lavīna, raustīdamās kā drebuļos, no
rima. Simone Moro, pa pusei aprakts zem sniega un ledus, pēc laba 
brīža atguva samaņu, ar milzu pūlēm izkļuva ārā, uzslējās kājās un 
divdesmit minūtes mēģināja sasaukt Anatoliju un Dmitriju, taču ne
viens viņam neatsaucās.

Lejupkritienā Simone bija turējies pie virves, un miesa no plauk
stām bija norauta lidz pat cīpslām. Iegājis teltī, viņš paņēma jaunus 
cimdus un uzsāka sešas stundas ilgu mokpilnu pārgājienu uz Anna- 
purnas bāzes nometni. Par laimi, tajā atradās kāds šerpa. Viņš iz 
sauca helikopteru, un Simone aizlidoja uz Katmandu pie ārsta. Pirms 
operācijas viņš piezvanīja uz ASV.

Traģiskā ziņa pienāca Santafē 26. decembra vakarā. Neviens ne
spēja tai noticēt. Iepriekšēja dienā mēs ar Anatolija draudzeni Lindu 
Vailiju un Daijanu Teilori - kinematogrāfisti, kura 1978. gadā pieda
lījās sieviešu komandas ekspedīcijā uz Annapurnu (divas alpīnistes 
šajā kāpienā gāja bojā), atzīmējām Ziemassvētkus, sniegputeņa laikā 
uzkāpdami Etelejas kalnā (kalnu tūristu iecienīta virsotne Ņūmeksi- 
kas štata ziemeļos). Visu dienu mēs domājām un runājām par Nepālu 
un to dienu, kad Anatolijs un Simone beidzot dosies uz virsotni. Mēs 
domājām, ka viņi to darīs pilnmēness cikla sākumā.

Divdesmit astotajā decembri Linda Vailija izlidoja uz Nepālu. 
Viņa vēlējās darīt visu, kas bija viņas spēkos, lai palidzētu meklēt 
Anatoliju un Dmitriju. Pastāvēja iespēja, ka viņi varbūt kaut kādā 
veidā tikuši ārā no lavīnas un aizkļuvuši līdz pirmajai nometnei.
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Lavīna nobijā nopostījusi pirmo nometni, un tajā bija bagātīgi pārti
kas krājumi, plītiņas un augstkalnu alpīnistu apģērbs. Viņi varēja bez 
rūpēm tur uzturēties līdz glābēju atnākšanai.

Decembra pēdējās dienās glābēju komanda helikopterā mēģināja 
nokļūt līdz lavīnas vietai, taču mākoņainā laika dēļa tas neizdevās. 
ASV un Eiropas presē parādījās neskaitāmas versijas par pazudušo 
alpīnistu likteni. Man piezvanīja kāds U. S. News & World Report 
«faktu pārbaudītājs» un lūdza, vai es nevarot sniegt komentārus par 
rakstu, ko žurnāls gatavojās publicēt sakarā ar Anatolija nāvi. Jutos 
nepatīkami pārsteigts par žurnālā nodomu publicēt aprakstu pirms 
laika, tomēr negribīgi piekritu izteikt savas domas par teksta atbil
stību faktiem. Jau pēc pāris teikumiem runātājs teica, ka Anatolijs 
Bukrejevs «laikam gan paliks ļaužu atmiņā kā neģēlis no Džona Kra- 
kauera bestsellera «Retinātā gaisā». Es pārtraucu runātāju. - Nē, es 
gan tā nedomāju. Ja Anatolijs ir miris, esmu pārliecināts, ka viņš pa
liks ļaužu atmiņā tāds, kāds viņš bija kolēģu acīs, -  nepārspējams 
alpīnists un ārkārtīgi drosmīgs cilvēks.

1998. gada 3. janvārī Kazahstānas alpīnistu komanda Rinata Hai- 
buļina vadībā kopā ar dažiem šerpām helikopterā nokļuva līdz pir
majai nometnei. Viņi izpētīja lavīnas sanesu zonu un telti, kur Ana
tolijs bija gulējis Ziemassvētku naktī. Telts bija tāda pati, kadu 
Simone Moro bija to atstājis, -  tā bija tukša. Linda Vailija no Kat
mandu atsūtīja ziņu: «Tās ir beigas... nav nekādu cerību, ka viņš va
rētu būt dzīvs.»

Saņēmu šo ziņu mājās. Slepenībā biju cerējis, ka Dmitrijs un Ana
tolijs tiks atrasti dzīvi. Ka viņi varētu būt aizkļuvuši līdz pirmās no
metnes teltij. Baltā Vārna (tā Anatoliju bija iesaukuši viņa draugi - 
kazahi, kuri uzskatīja viņu par unikālu cilvēku) nevar aiziet bojā... Iz
tēlojos, ka viņš sēdēs uz sakrustotām kājām savā telti un malkos 
svaigi uzlietu tēju. Es pat iztēlē redzēju viņa seja pavīdam ērcīgu 
smaidu un dzirdēju viņa balsi: «Rinat, kur tu biji aizķēries?»

Nolicis klausuli, es vēros sienā, pie kuras jau vairākus gadus bija 
piesprausta lapiņa ar citātu. Šo vardu autors ir Andrejs Tarkovskis - 
viens no visslavenakajiem Krievijas kinorežisoriem.

«M ani galvenokārt interesē cilvēks, kurš spēj ziedoties, un viņa 
dzīve... Bieži tā ir absurda un nepraktiska. Un tomēr - patiesību sakot, 
tieši tāpēc -  cilvēks, kurš šādi rīkojas, rada kardinālas pārmaiņas cil
vēku dzīvē un vēstures gaitā.»
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Pēc manām domām, Anatolijs Nikolajevičs Bukrejevs bija tieši 
šāds cilvēks. Jūtos pagodināts, ka esmu palīdzējis viņam pastāstīt 
savai dzives stāstu. Man trūkst vārdu, lai izteiktu, cik ļoti Anatolija 
pietrūks man, viņa draugiem, alpīnisma kolēģiem - tiem, kuri viņu 
milēja.

Dmitrijs Soboļevs. Anatolijs Bukrejevs. Viņi nav aizmirstami.
Gerijs Vestons de Volts 

Melnais kalns, Ziemeļkarolina
1998. gada 10. maijā



Firmas Mountain Madness 
pirmā nometne

Otrajā nometnē. Lēne 
Gammelgora (pa kreisi) 
un Sendija Hila Pitmena

Otrajā nometnē. Nils Beidlmens 
(pa kreisi) un Mārtiņš Edamss

No kreisās puses uz labo: 
Tims Medsens, Skots Fišers 
un Anatolijs Bukrejevs
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Klēvs Šēnings tuvojas Everesta 
virsotnei. 1996. gada 10. maijs

Ceturtā nometne Dienvidu sedliene

Augšpus otrās nometnes.
Nils Beidlmens un Sendija 
Hita Pitmena (aizmugurē) 
nejauši pamanījuši Anatolija 
Bukrejeva atrastās kāda alpīnista 
mirstīgās atliekas

Indonēzijas nacionālās 
Everesta ekspedīcijas 
(1997. gads) dalībnieki ar 
Krievijas padomdevējiem un 
konsultantiem: (no kreisās) 
Vladimirs Baškirovs, 
Asmudžino Pradžurits, 
Misirins Serdžans,
Jevgeņijs Vinogradskis 
un Anatolijs Bukrejevs



«Kristālā horizonts» «Ceļojumu klubs»
Džons Krakauers 

RETINĀTĀ GAISĀ
Personisks vēstījums par 
traģēdiju Everesta nogāzē

Džons Tērks 
AUKSTIE OKEĀNI
Piedzīvojumi kajakā, 

airu laivā un suņu pajūgā

Dereks Landijs 
DIEVU PAMESTĀ JŪRA

Sacīkstes visnomaļākajos 
pasaules ūdeņos

Sebastjans Jungers 
ABSOLŪTĀ VĒTRA
Patiess stāsts par vīriem, 

kas cīnījās ar jūru

Alfrēds Lānsings 
IZTURĪBA

Ernesta Šekltona Antarktidas 
ekspedīcija, kas atklāja, ka cilvēku 

gara un fiziskā izturība ir bezgalīga

Andreass Kilings, Irēna Bišofa 
TEIKSMA PAR JUKONU

3200 kilometri kanoe laivā 
pa zeltraču upi

Gerijs Polsens 
ZIEMAS DEJA

Pārdrošs brauciens 
suņu pajūgā

Edgars Grāfs 
VELDZĒJOŠA PELDE 
AR KROKODILIEM

Safari stāsti

Pēters K. Hertlings 
ANTARKTĪDA, ANTARKTĪDA!

Tikšanās ar cilvēkiem 
naidīgo kontinentu

Dons Stārkels 
SMAILĪTĒ UZ AMAZONI

Ginesa rekords: 
visgarākais ceļojums 

smailītē - 12000 jūdžu

Normens D. Vons 
PIEDZĪVOJUMI - MANS MŪŽS
Pārsteidzošiem sasniegumiem bagāta 

dzīve gandrīz visa 20. gadsimta garumā

Džons Krakauers 
PIRMATNĪBĀ

Stāsts par ideālistu, kurš uzdrīkstas 
iemiesot dzīvē savas ilgas

Hanss Kammerlanders
KALNU APSĒSTAIS

Dzīve starp klintīm un ledājiem, 
iespaidi astoņtūkstošnieku nāves zonā

LATVIJAS PĒRLES
Kultūrvēsturisks ceļvedis 

pa 40 skaistākajām Latvijas pilīm 
un muižām (ir pieejams izdevums 

ari angļu valodā)

Valdis Avotiņš, Ints Lukss 
NO BURTNIEKIEM LĪDZ JŪRAI

Kultūrvēsturisks tūrisma ceļvedis 
pa Salacu un tās baseina upēm



Skats no augšas uz cetu rtās nom etnes vjetu Dienvidu : 
lienē.
A -  cetu rtās nom etnes teltis;
B - M ārtiņa Edamsa un D žona Krakauera nejau šās satik 

šanās vieta;
C -  Kangšunga nogāze;
D -  vieta, kur A natolijs Bukrejevs atrada Sendiju Pitmenu, 

Jasu ko Nambu, Šarloti Foksu un Tim u Medsenu;
F. -  vieta, kur agrā 1996. gada 11. m aija  rītā  Beks Veterss 

zaudēja samaņu

0 2 km 4 km 6 km 8 km 

Sk8bek|a daudzums, ko organisms spēj uzņemt (%) 
Cilvēka darba spējas (%)

Cilvēka darbaspēju (%) un augstuma (km) attiecība

Par autoriem
AnatolUs B u k re jev s  b ija  viens no izci
lākajiem  m ūsdienu augstkalnu alpīnis
tiem  un varbūt pat visizcilākais savas 
paaudzes kalnākāpēju pārstāvis. Viņš 
bez papildu skābekļa izm antošanas 
uzkāpis vienpadsm it virsotnes, kas 
augstākas par 8 0 0 0  m etriem . Dažās 
no šim  virsotnēm , ieskaitot Everestu, 

Bukrejevs uzkāpis vairākas reizes. Kopumā viņš 
t vienu reizi b ijis  pasaules augstākajās virsotnes. 
Bukrejevs dzim is Krievijā, tur ieguvis Nopelniem 
>orta m eistara titulu, pēc tam  pārcēlies uz dzīvi 
nā. 1!)98. gadā Kazahstānas prezidents Anatoliju 
j  poc nāves apbalvoja ar m edaļu «Erligi Ushin». 
vojum s piešķirts par nopelniem  augstkalnu alpī- 
tlstibā un personisko drosmi.

G erijs V eston s de V o lts  ir rakstnieks 
u n  k in em ato g rā fis ts  -  iz m ek lē tā js , 
kurš specializējies cilvēktiesību, kā ari 
cilvēka un apkārtējās vides m ijiedar
bības jau tā ju m os. Viņš ir arī vairāku 
biogrāfiju  sastādītājs. Gerija Vestona 
de Volta film a «Genbaku Ši - atom 
bum bas upuris» piespieda ASV Aiz- 

is departam entu atzīt, ka Hirosim as atom bom bar- 
laikā gājuši b o jā  ASV karagūstekņj. Viņš dzīvo 

ueksikas štata  Santafē, gan Londonā. Viņa e-pasta 
xarts№aol.com.

Iventure Consultants k lien ts Dags H ansens 
a) tuvojas Everesta virsotnei; šīs firm as gids 
ns (aizmugurē) kāpj le jā  no virsotnes. 1996 . ga
ls.
lu priekšvirsotne;
dobum s zem  Dienvidu priekšvirsotnes (vieta, 
nas Mountain Madness un Adventure Consullats 
i skābekļa balonu krājum us); 
i sliekšņa virsotne;
;ur le jupceļā «iestrēga» D žons Krakauers; viņam 
PJa Maiks Grūms




