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1. kapitola - Narcissino tajomstvo 

 Tajomstvo alebo tajnosť, či taj môže byť niečo, čo nemá byť prezradené, čo má ostať skryté. 
Niečo neznáme, nepreskúmané, nepochopiteľné... 

Ale môže ostať tajomstvo skryté, ak by malo pomôcť? A môže vôbec pomôcť alebo všetko ešte 
viac zamotá? 

*** 

Severus Snape sedel vo svojom obľúbenom  kresle – ak sa tak vôbec dalo nazvať – a vo svojej 
pracovni v dome na Grimmauldovom námestí číslo dvanásť. V izbe sa ozýval len tichý pukot ohňa 
v kozube, ktorý svojím žeravým jazykom pahltne oblizoval drevené polienka za čiernou kovanou 
mriežkou.  Hoci bolo už čosi po jedenástej v noci a on bol zrejme jediný v dome, kto ešte nespí, 
len pred chvíľkou mu na okno zaklopala zobáčikom sova. Bez slova otvoril okno a odmotal jej 
z nôžky správu. Preletel po nej pohľadom, zamračil sa a vrátil sa k stolu, aby odpísal rovnako 
stručný odkaz. Keď za sovou znova zavrel okno, pretrel si oči a vrátil sa k regálom s knihami, kde 
si pred chvíľou vyberal niečo na čítanie. Vybral si poriadne hrubý zväzok a zahasiac kúzlom oheň 
v kozube vošiel do vedľajšej izby, ktorú pred rokom prestavali na spálňu, aby mal svoje vlastné 
súkromné priestory. Zakaždým mu napadlo, že Black sa musí v hrobe obracať a spokojne sa 
uškrnul. 

Jeho spálňa bola veľká izba. Väčšia, akú doteraz kedy v živote vlastnil, dokonca i na Rokforte. 
Nepriznal by to, ale najviac sa mu páčili veľké okná, ktoré sem cez deň prepúšťali veľa svetla 
a v noci sa zas mohol dívať na oblohu posiatu hviezdami – ak bola bezoblačná noc, samozrejme. 
Steny neboli otapetované, ale boli natreté svetlomodrou farbou. Doteraz sa divil, odkiaľ Potter 
mohol vedieť, že je to jeho obľúbená farba. Dokonca i posteľné prádlo ladilo a hralo modrými 
odtieňmi. V komode ich mal niekoľko. Bavlnené, krepové, ktoré netrebalo žehliť, či dokonca 
hodvábne. To zatiaľ nepoužil. Nebol práve márnivý typ človeka. Posteľ, veľká a pohodlná stála pod 
oknami. Kozub bol zabudovaný v stene oproti, presne v jej strede. Na zemi bol huňatý biely 
koberec a okolo okien viseli biele závesy, elegantne nariasené a ozdobené striebornou prepletanou 
šnúrou s brmbolcom a strapcami. V izbe mal jednu veľkú skriňu, dve menšie skrinky a spomínanú 
komodu. Trval na tom, že tam nechce žiaden písací ani iný stôl, lebo spálňa má slúžiť len na jedno. 
Potter sa s ním našťastie nehádal. Z nejakej príčiny mu vždy vyhovel, čo ho trochu i vytáčalo, 
lebo by sa s ním bol veľmi rád pohádal aspoň jediný raz. Lenže on mu na to nedal príčinu. Jedinou 
ozdobou, ktorú Severus vo svojej izbe mal, nebola nočná lampa na skrinke pri posteli s bielym 
tienidlom a modrými vzormi, ale veľký obraz. Obraz visiaci na stene nad kozubom. Avšak prázdny 
obraz... 

Vyzul sa, zasvietil si nočnú lampu a prešiel k posteli, len aby sa na ňu natiahol oblečený a s knihou 
v ruke. Hneď ako ju otvoril, pustil sa do čítania, hoci časť jeho mysle bola stále upnutá na ten 
odkaz, ktorý dostal len nedávno. 

 Z domu na druhý deň odišiel skoro ráno. Potreboval si zariadiť nejaké veci a potom ho čakala 
neodkladná návšteva. 

*** 



Narcissu odviedla tučná čarodejnica v strednom veku a prútikom v rukách do prijímacej 
miestnosti, kde ju už čakala návšteva. Popravde, nevedela sa ho dočkať. Celú noc sa nepokojne 
prehadzovala a uvažovala, ako ho prinútiť spraviť to, čo chcela a hlavne, potrebovala. Netýkalo sa 
to však jej, ale jej syna... Tajomstvo, ktoré malo meno Draco. Najmilšie meno na svete. Milovala 
svojho syna celým srdcom a bola by preňho spravila i nemožné. A zdalo sa, že teraz prišiel ten 
čas, kedy bude musieť byť odhalené. Uvažovala, či ju za to jej syn zatratí, alebo prekľaje. 
Uvažovala, či ňou bude opovrhovať alebo či ju pochopí a odpustí jej. Lenže... bol Malfoy. Tí 
nemajú v povahe len tak odpúšťať. Vzdychla si. 

Keď zbadala Severusa, mala chuť rozbehnúť sa cez tú malú miestnosť a padnúť mu do náručia. 
Vedela však, že jediné, čoho by sa jej dostalo by bol začudovaný, ako nie práve pohľad plný 
opovrhnutia. Nič z toho, čo si však v duchu predstavovala nespravila, hoci boli tak povediac 
rodina. Severus bol predsa krstný otec jej syna. 

„Narcissa,“ pozdravil ju miernym úklonom hlavy, stále stojac pri okne ako socha. Pohla sa dopredu, 
keď ju do chrbta postrčila dozorkyňa a zavrela za ňou na miestnosti dvere. Narcissa prešla 
k stolu, ale nesadla si na stoličku. Ostala naňho nemo civieť a na perách jej pohrával jemný úsmev. 
Ak sa to dalo nazvať úsmevom, lebo v poslednej dobe svoje pokusy o úsmev pokladala len za 
úškrny. 

„Rada ťa vidím,“ povedala miesto pozdravu a premerala si ho očami. Nezdalo sa jej, že by sa bol 
za posledný rok nejako zmenil. Na to, že mal skoro štyridsať vyzeral prekliato dobre. 

„Čo bolo také naliehavé, že som musel prísť?“ opýtal sa bez okolkov, nereagujúc na jej poznámku. 

Teraz sa naozaj uškrnula a musela potlačiť dávno zabudnutú schopnosť smiechu, ktorý sa v nej 
odrazu zobudil. „Počula som, že teraz bývaš s Potterom, Severus,“ povedala, no vyznelo to skôr 
ako konštatovanie, než otázka. 

Severus mlčal. Ale keď prehovoril, jeho hlas znel odmerane. „Povedz, čo chceš Narcissa. 
Nebudem sa s tebou vybavovať o svojom súkromí.“ 

„Takže je to pravda,“ poznamenala, no on už vykročil a ráznymi, dlhými krokmi mieril k dverám 
miestnosti. Keď chcel prejsť okolo nej, zdrapla ho kŕčovito za rukáv habitu. „Nie si tu kvôli mne!“ 
zvolala prísne i vyľakane, že ho príliš popudila a on odíde prv ako ju vypočuje. 

„Tak teda?“ ozval sa a o krok cúvol, vymaniac sa z jej zovretia. 

„Zajtra prepustia môjho syna domov. Veľmi dobre vieš, že nemá celkom nič. Naše účty sú stále 
zmrazené a Manor stále prehľadávajú aurori ministerstva. Okrem teba nemá nikoho... No len 
zatiaľ.“ 

Severus sa zamračil. Samozrejme, že o tom vedel, ale nenapadlo ho, že by sa oňho mal postarať. 
Nedošlo mu, že Draco bude potrebovať jeho pomoc. Ale ako by mu mohol pomôcť, keď sám nemá 
vlastný domov? Odkedy jeho dom na Pradiarskej uličke vyhorel a on si bol istý, že za to mohol 
niektorý z posledných smrťožrútov, kým ich nepochytali, býval u Pottera z jeho veľkorysej 
štedrosti. Žiaľ, Potter sa stále nezbavil tej svojej vlastnosti každého zachraňovať. Ale ako by 
teda mohol Dracovi pomôcť? 



„Čo myslíš tým – zatiaľ?“ opýtal sa a sledoval ju, ako si sadla na stoličku a pokynula rukou, nech si 
sadne i on. Nepokračovala, kým tak nespravil. 

„Si Dracov krstný otec. Ale nie si jediný člen rodiny, ktorého tam vonku má.“ 

„Ak sa nemýlim, Lucius je stále v Azkabane, takže...“ nedokončil, namiesto toho na ňu uprel 
spaľujúci pohľad. Vôbec netušil, kam tým smeruje. Veď aj Bella, posledná pokrvná rodinná 
príbuzná bola dávno mŕtva. Tak kto by tam vonku naňho mohol čakať? 

„Jeho brat,“ odvetila pokojne a Severus vytreštil oči. 

„Kto?“ Zdalo sa mu, že zle rozumel. Buď tá ženská načisto zošalela, alebo... Nie, určite zošalela. 
Chcel vstať, keď sa prudko nahla cez stôl a chytila jeho ruky do svojich. Bielych a studených ako 
ľad. 

„Severus, neklamem ti! Skús sa o tom presvedčiť! Len mi pozri do očí a...“ 

Spravil to. Sama ho vyzvala. Spravil to prvý a posledný raz. To čo videl ho úplne šokovalo. Dokonca 
ho to pripravilo na pár minút o reč. Nikdy tak nebol vyvedený z rovnováhy ako v tomto momente. 

„Takže... ty a...“ začal znova bez dokončenia a ona prikývla. Nesklopila pohľad, ani sa v jej tvári 
nezračilo zahanbenie. Vlastne pochyboval o tom, že sa kedy vôbec hanbila, či mala to slovo vo 
svojom slovníku. 

„Lucius bol neplodný. Jeho semeno nestálo za nič. Najhoršie na tom bolo, že chcel svojho dediča. 
Dediča Malfoyovského majetku! Nikdy ma nemiloval. Chcel len niekoho dokonalého, kto by s ním 
obcoval a daroval mu syna. Tak ho teda dostal.“ Jej hlas znel chladne a vyrovnane, ale oči iskrili 
starou, teraz poodhalenou bolesťou jej vlastnej duše. 

„Lenže... on sa na svojho otca... Si si istá, že nie je Luciusov?“ 

„Som si istá ako si len matka môže byť! Draco je môj syn a syn Jamesa Pottera. A jeho brat je 
Harry James Potter.“ Povedala to takým spôsobom, o ktorom sa nedalo pochybovať. Znelo to ako 
ortieľ poroty. Vyrieknutý súd. 

Severus sa oprel na stoličke a zošpúlil pery. Zopäl dlane rúk, ktoré sa dotýkali len končekmi 
prstov. „Čo teda odo mňa očakávaš?“ spýtal sa naveľa, celkom ohromený novými informáciami. 

„Musíš zariadiť, aby sa o tom obaja dozvedeli. Draco nemá kde ísť, ale jedna voľná izba 
v Blackovskom rodinnom sídle navyše sa iste nájde. Harry je jeho brat. Je na čase zahodiť starú 
nenávisť. Draco to nebude mať ľahké, bude potrebovať i jeho.“ 

„To nepôjde, zošalela si? Veď tí dvaja sa odjakživa nenávideli! Prečo si myslíš, že si teraz 
neskočia po krku?“ 

„Pretože sú bratia,“ odvetila vecne, dívajúc sa naňho pevným pohľadom. Potom siahla do vrecka 
svojej uniformy a vytiahla odtiaľ starú, ošúchanú obálku. „Zariadiš, aby boli obaja prítomní pri 
čítaní tohto listu. Je od Jamesa Pottera.“ 



Severus si vzal list a po chvíli zízania na obálku si ho strčil do vrecka. Vstal, predpokladajúc, že 
je návšteva u konca. 

Narcissa sa ho znova chytila za rukáv a vzhliadla k nemu. „Ľutujem len jedno, Severus. Že som 
Luciusovi nezabránila zničiť naše životy,“ šepla a v očiach sa jej zaleskli slzy. Jej oči odrazu 
znežneli, keď vyslovila prosbu, aby sa postaral o jej milovaného syna. Verila mu. Napokon, bol 
jediným, koho Draco mal. Odhliadnuc od faktu, že mal nevlastného brata a ani jeden z chlapcov to 
netušil. 

2. kapitola - Za múrmi Helltonu 

 Severus sa vrátil domov zmätený. Azda ešte nikdy sa necítil tak bezradne ako teraz. Horší pocit 
zažil azda vtedy, keď sa dozvedel o úmysle lorda Voldemorta zabiť Potterovcov potom, ako mu 
prezradil, čo obsahovalo proroctvo v podaní Sybily Trelawneyovej. 

Keď vošiel do haly, privítal ho Kreatcher, ktorý si od neho vzal plášť a oznámil mu, že sa práve 
podáva obed. Keď však vošiel do jedálne, našiel ju prázdnu, čo znamenalo, že Harry bol opäť na 
poschodí. Po krátkom zvažovaní sa rozhodol, že naňho predsa len počká a zatiaľ pouvažuje, ako mu 
čo najšetrnejšie oznámiť, že sa zajtra musí stretnúť so svojim odvekým nepriateľom. Nebude to 
práve najľahšie, ale podstúpiť to musel. 

Harry sa ukázal v jedálni o pol hodinu neskôr a nemal veľmi dobrú náladu. Z tváre mu priam sršala 
únava a bezmocnosť. 

„Ahoj,“ pozdravil mu a ledva sa naňho pozrel. Zložil si hlavu do dlaní a pošúchal si znavené oči. 

„Ahoj,“ odvetil Severus. Tento pozdrav bol preňho stále nový, ale keďže sa Potter tak všemožne 
snažil, pomohol mu, dokonca ho u seba ubytoval a nič za to nechcel, urobil drobný ústupok a po 
všetkých tých rokoch nenávisti si potykali. A stačil na to jeden obyčajný rozhovor medzi štyrmi 
očami. Zatiaľ to neoľutoval a dúfal, že to ani nikdy neoľutuje, hoci boli stále v štádiu vzájomného 
spoznávania sa, Harry ho rešpektoval ako staršieho a preto mu prejavoval i patričnú úctu. Čo bolo 
pre Severusa tiež nové, bola dôvera, ktorú doňho mladík vložil. Harry bol ozaj výnimočný a on to 
teraz už veľmi dobre vedel. „Znova ten istý problém?“ opýtal sa mäkko, keď mu naberal do 
taniera hrachovú polievku. Sám sa nad tým pozastavil. Niekedy sa ozaj nespoznával a musel si 
dookola pripomínať, že má dôvod, prečo je v jeho blízkosti a prečo robí tie drobné ústupky... Och, 
veď nebol len zákerným slizolinom. I on mal prekvapivo svoje city. A srdce. Srdce, ktoré konečne 
potrebovalo žiť a cítiť rovnako ako každý iný človek. Nechcel zažívať znova len samotu, vnútornú 
vyprahnutosť a pocit daromnosti. Najzvláštnejšie, či najironickejšie na tom bolo, že sa upol na 
mladíka, ktorým spočiatku opovrhoval. Lenže on vedel, prečo to robí, hoci iným sa jeho čin mohol 
zdať doslova šialený. 

Harry prikývol a poďakoval. „Už neviem, čo mám robiť. Zje veľmi málo. Stráca sa nám pred 
očami. Myslím... nemohol by si si s ňou pohovoriť?“ opýtal sa nádejne a konečne k nemu vzhliadol. 

Severus si doložil ešte jednu naberačku polievky a tanier zložil pred seba. „Prečo si myslíš, že 
mňa bude poslúchať? Potrebuje zrejme viac ako pár vyčítavých slov.“ 

Harry zaboril lyžičku do polievky, ale stále nejedol. „Čo mi teda zostáva iné?“ 



„Potrebuje iný prístup. Si k nej príliš láskavý,“ poznamenal, nespúšťajúc z Harryho pohľad. „Ale 
predovšetkým, potrebuje dôvod, pre ktorý by sa jej znova chcelo žiť.“ 

„Lenže aký?“ zamrmlal Harry nespokojne. 

„No, obvykle takým dôvodom býva...“ na sekundu sa odmlčal a sklonil pohľad do svojho plného 
taniera, „láska,“ dokončil myšlienku. Keď znova pozrel na Harryho, ten naňho hľadel veľkými 
zelenými očami a s rumencom v tvári. „Weasley sa tu neukázal celý rok. Priatelíte sa vôbec? 
Okrem toho, mal som dojem, že medzi nimi dvoma niečo je,“ nadhodil. 

„Nie, teda, chcem povedať, že bolo,“ jachtal. „Ron ju má stále veľmi rád, ale ako kamarátku. 
Myslím, že Hermiona sa stále cez to nepreniesla. Vieš, jednou jej láskou bol on a druhou knihy. 
Teraz nemá celkom nič.“ 

„Mýliš sa, Harry,“ riekol Severus a premýšľal, kedy by bola najvhodnejšia chvíľa povedať mu 
o Dracovi. „Má teba,“ dokončil. „Ale teraz už jedzme, kým to vychladne.“ 

Severus si veľmi dobre za ten rok uvedomil, že sa v Harrym priam až drasticky mýlil. Keby to 
neuznal, bol by veru korunovaný vôl. Iste, Harry bol chrabromilčan a oplýval tými vlastnosťami 
ako prehnaná obetavosť a láska, statočnosť, niekedy až nezmyslená odvaha, chýbal mu občas 
zdravý nadhľad, či rozhľadenosť, ale napriek tomu všetkému bol veľmi rozumný, na svoj vek. 
A potom si spomenul na Draca, ktorý bol Harryho pravý opak. 

„To bude peklo,“ pomyslel si a vypustil z hlavy všetky myšlienky. Radšej sa rozhodol vychutnať si 
dobré jedlo. 

Harryho vyhľadal až po večeri. Očividne sa práve sprchoval, lebo mal mokré vlasy a šírila sa okolo 
neho príjemná aróma morských solí. A vody po holení s vôňou citrusov. 

„Deje sa niečo?“ opýtal sa, keď ho zazrel pred dverami svojej spálne. 

„Je tu niečo, čo by si mal vedieť,“ povedal a naznačil mu, aby ho nasledoval späť na prízemie. 
Severus ho zaviedol späť do svojej pracovne a pokynul mu, aby si sadol. Dokonca podišiel 
k barovej skrinke a nalial trochu sebe i jemu na dno pohárov, čo nikdy predtým neurobil. 

Harry sa zamračil, ale podávaný pohár si od neho ochotne vzal. Severus sa oprel zadkom o svoj 
pracovný stôl a dal si poriadny dúšok jantárovej tekutiny. 

„Zajtra budeme mať jedno dôležité stretnutie. Myslíš, že by si si mohol nájsť čas? Povedzme 
o tretej?“ opýtal sa ho, na čo Harryho obočie vystrelilo do výšky. 

„O nijakom stretnutí neviem,“ povedal a očakával, že sa dozvie viac. 

„Vieš, lebo som ti to práve oznámil. Takže o tretej?“ naliehal a márne dúfal, že nebude musieť 
vysvetľovať viac. 

„Severus o čo ide?“ 

„Stačí, ak ti poviem, že zajtra sa všetko dozvieš?“ 



Harry si ho premeral nespokojným pohľadom, ale napokon po chvíli mlčania prikývol. Obsah pohára 
vypil na dva hlty a podal mu ho prázdny späť. Vedel, že by mal ísť do postele, ale... V jeho 
prítomnosti sa cítil dobre. Rád sa s ním zhováral. Severus Snape mal ukľudňujúci, ak nie priamo 
hypnotizujúci hlas. Teda – občas. Len ak mal dobrú náladu a správal sa celkom normálne. Nie ako 
starý, nevrlý Snape, ktorého sa báli ešte aj netopiere. 

„Počul som, že pozajtra máš aurorské skúšky,“ prehodil zmeniac tému a jeho prázdny pohár 
postavil po boku toho svojho. 

„Hej, veru mám,“ pritakal Harry. 

„Nepotrebuješ s niečím...“ nedokončil a znova sa zamračil. Naozaj chcel povedať – pomôcť? 
Merlin! 

Harry sa uškrnul. „Chcel si povedať, či nepotrebujem s niečím pomôcť? Nie, vďaka. Myslím, že 
som pripravený na všetko.“ 

Severus prikývol. „To je dobre. Verím, že to zvládneš. Vždy si chcel byť predsa aurorom, či nie?“ 

„Veru áno, chcel,“ povzdychol si Harry a opätoval mu skúmavý pohľad. Odrazu vstal a zrejme to 
urobil príliš prudko, lebo sa mu zamotala hlava a on sa mierne zatackal. Zachytili ho však mocné 
ruky a on sa ocitol v tesnej blízkosti Severusa Snapa. 

„Mal si sotva dva dúšky a už sa ti motá hlava?“ zamrmlal a jeho teplý dych ho pošteklil na uchu. 
Vzhliadol k nemu, uvedomiac si, ako blízko majú k sebe tváre. Jeho pohľad skĺzol na Severusove 
pery. Nikdy si nevšimol, že boli plné napriek tomu, že ich mal tenšie. Mali krásnu, sýtu malinovú 
farbu a on mal chuť... „Si v poriadku?“ 

Severusove slová pretrhli niť jeho myšlienok a on od neho v šoku nad svojimi myšlienkami 
poodstúpil. „Iste, ja... všetko v poriadku. Dobrú noc,“ mrmlal nesúvislo, smerujúc k dverám. 

„Nezabudni na to stretnutie zajtra o tretej poobede,“ zavolal za ním ešte Severus a povzdychol 
si. Načiahol sa po svoj pohár, ale napokon sa rozhodol pre ten Harryho. Znova doň nalial trochu 
pálenky a vo svetle ohňa našiel na okraji pohára miesto, kde spočinuli Harryho pery, keď z neho 
pil. Priložil svoje ústa presne kopírujúc to miesto a s pôžitkom sa napil. 

*** 

Len čo Draca vyprevadila stráž z vestibulu nápravnovýchovného centra pre čarodejníkov 
a čarodejnice Helltonu v Ipswichi, na perách sa mu roztiahol široký úsmev a to i napriek tomu, že 
vonku lialo ako z krhly. Prešiel štrkovitou príjazdovou cestou, nesúc si kufor v ruke, lebo prútik 
mal povolené použiť až za múrmi zariadenia. Bolo mu dokonca jedno, že vlasy má až nechutne 
krátke. Bolo mu jedno, že nemá poňatia, kam pôjde, ako a z čoho bude žiť. Hlavá vec, že bol 
vonku. Rok! Strávil v tej base celý rok bez toho, aby mohol robiť, čo smel. Do hlavy mu vtĺkali 
otrepané frázy s rovnocennosťou čistokrvných čarodejníkov a čarodejníkov narodených u muklov. 
Och, dokonca ospevovali vlastnosti a vymoženosti muklov. Za ten rok sa o mukloch naučil viac, ako 
by sa bol dozvedel za celých sedem rokov v škole. Bolo to na porazenie! Lenže teraz, teraz bol 
konečne slobodný. Mohol robiť, čo len chcel, mohol ísť, kam len chcel a mohol si myslieť, čo len 
chcel. 



Jeho úsmev pohasol, keď pri hlavnej bráne spozoroval tmavú postavu. Najprv si myslel, že ho 
klame zrak, ale nie. Skutočne ho čakal jeho krstný otec a tiež vyzeral... inak, hoci nevedel opísať, 
čo presne na ňom bolo iné. 

„Draco, rád ťa vidím,“ pozdravil ho Severus. 

„Čo tu robíš?“ spýtal sa miesto slušného odzdravenia, hoci k nemu nechcel byť nezdvorilý. „Dobrý 
deň, krstný otec,“ dodal naveľa pod jeho prísnym pohľadom. 

„Tvoja matka si priala, aby som sa o teba postaral a ja mienim svoj sľub dodržať. Aj tak nemáš 
kam ísť.“ 

Draco nenamietal. Veď napokon, niekde sa zložiť musel, ak nechcel ostať spať pod nejakým 
mostom ako posledný chudák. A jeho matka vždy vedela, čo robí. Zrejme mu musela napísať a dať 
mu nejaké pokyny ako sa čo najvhodnejšie postarať o jej synáčika. 

„Kam teda ideme?“ vyzvedal. 

Severus vystrel ruku a prikázal mu, aby sa dotkol kameňa v jeho dlani. Všetko, čo mu povedal bolo, 
že majú najprv obaja jedno dôležité stretnutie. Draco sa naposledy obzrel cez plece na miesto, 
kde strávil celý jeden rok a potom sa bez váhania dotkol kameňa v Snapovej dlani. 

Obaja sa premiestnili do záhrady akéhosi domu. 

„Kde to sme?“ 

Severus ho viedol k zadnému vchodu kamenným chodníčkom. „Grimmauldovo námestie,“ odvetil 
stručne. 

„Tu je to stretnutie?“ vyslovil ďalšiu otázku a uvažoval, prečo práve tu? Vybavil mu vari nejaké 
ubytovanie? Alebo azda prácu? Ale v takom dome? Čo už by tu len mohol robiť, nie? 

Vošli do priestrannej haly a dvere sa za nimi s buchnutím zavreli. Vtedy sa z nejakej vedľajšej 
miestnosti ozval povedomý hlas. 

„Severus, meškáš.“ Hlas mu znel prekliato povedomo! A bodaj by aj nie! 

Len čo vošli dnu, Draco vyvalil oči. A vtedy mu zaplo. Grimmauldovo námestie! Blackov dom, ktorý 
zanechal Potterovi! 

„Potter!“ zvolal a v tom momente vytasil prútik, pustiac svoj kufor z ruky. 

„Malfoy!“ ozvalo sa v rovnakej chvíli a miestnosť osvetlil červený záblesk... 

3. kapitola - Potterov testament 

 



„No samozrejme,“ zamrmlal Severus a v momente zovrel v ruke oba prútiky, Harryho i Dracov, 
očakávajúc ich výbuch zlosti. 

„Čo to má znamenať?!“ vyštekol naňho Draco. „Vráť mi prútik krstný otec, odchádzam!“ 

„Prečo si ho sem doviedol?!“ zaznelo pre zmenu od Harryho z opačnej strany miestnosti. Potom sa 
však otočil k Dracovi, dožadujúcemu sa svojho prútika. „Presne, len sa odtiaľto prac!“ 

Severus ich v tom momente schladil. „Nikto nikam nepôjde,“ prehovoril svojím mentorských 
hlasom, ktorý nešlo neposlúchnuť. Neostávalo im nič iné, len aby na seba obaja nevraživo zazerali. 
„Sadnite si, už aj.“ 

Nik z nich sa nepohol, len na seba stále civeli. „Bude to, alebo vás mám prinútiť kúzlom?“ opýtal sa 
netrpezlivo a sám ostal stáť za svojím pracovným stolom. 

Harry si napokon sadol ako prvý a tentoraz venoval Severusovy nahnevaný pohľad. „Rád by som sa 
dozvedel, čo má táto kravina znamenať.“ 

„Práve preto sme tu. Včera som ti spomínal, že máme dôležité stretnutie.“ 

„To akože s ním?“ vychrlil zo seba Harry a Severus stroho prikývol. 

Draco ich chvíľu pozoroval a potom si sadol i on, nespúšťajúc z nich oči. Mal mať stretnutie so 
Snapom a Potterom? Kvôli čomu dopekla?! Hoci bol vrcholne naštvaný, začala v ňom hlodať 
zvedavosť. 

„Iste. Preto som ho priviedol. Harry, upokoj sa. Všetko sa obaja onedlho dozviete,“ povedal a kým 
sa načiahol pre list do šuplíka, ktorý dostal od Narcissy, prekvapila ich oboch Dracova otázka. 

„Od kedy ste vy dvaja taký kamoši?“ ozval sa uštipačne. „Krstný otec, vari ti Pottrík vymyl 
mozog?!“ 

„Draco, zavri si ústa a mlč! Ničomu nerozumieš!“ osopil sa naňho Severus a Dracovi prebehol cez 
tvár číry údiv. Zdalo sa mu to alebo na jeho lícach zazrel rumenec. No nič, veď čo ho je do nich, 
pomyslel si a čakal, čo sa bude diať. Potter mu venoval ďalší zo svojej zbierky ľadových 
pohľadov, s ktorými sa tak často stretával v škole a on mu ho opätoval rovnako príjemným 
úškľabkom a ešte výrečnejším gestom pravačky. 

Severus si odrazu prečistil hrdlo, rozvinul pred sebou na stole nejaký pergamen, ale spolu 
s ďalším ho posunul trocha bokom. Vyzeral, akoby niekoho očakával, lebo jeho pohľad zaletel 
k starožitným hodinám umiestneným na kozubovej rímse. „Iste ste obaja zvedaví, prečo ste tu 
a hneď sa to aj dozviete. Verte mi, toto som nečakal ani ja, ale overil som si všetky doložené 
dokumenty a je to...“ 

„O čom to hovoríš?“ spýtal sa Harry v neblahej predtuche, vraštiac čelo. 

„O záveti tvojho otca, Harry. Zrejme si o nej nevedel, ale skutočne existuje.“ Severus sa pozrel 
na hodinky a presne s úderom tretej sa v kozube ozval nejaký hlas. 

„Pán Severus Snape? Ste doma?“ opýtal sa neznámy a obaja chlapci vrhli pohľad ku kozubu. 



„Samozrejme, len vojdite,“ vyzval ho Severus pokojne a vstal zo svojho miesta, aby mu uvoľnil 
stoličku. 

Z kozuba sa vyteperil nízky chlapík, podľa všetkého úradník. Bol oblečený vo formálnom, čiernom 
habite, na hlave mal klobúk a v ruke zvieral čiernu aktovku. Neoprašoval sa, ale zamrmlal si popod 
nos rýchle čistiace kúzlo. Hneď potom sa zvítal so Severusom podaním ruky a obrátil sa 
k chlapcom. Aj s nimi sa zvítal rovnako a vrátil sa k stolu. Zložil si naňho aktovku a vytiahol 
fascikel dokumentov, ktoré s tupým žuchnutím dopadli na stôl. 

Na nos si nasadil okrúhle okuliare a chvíľu sa prehrabával v dokumentoch, kým našiel, čo hľadal. 
Dracovi napadlo, že má rovnaké okuliare ako Potter a tiež uvažoval, či aj Potter bude o pár 
desiatok rokov vyzerať ako tento ťuťmák, hoci sa ničím iným na seba neponášali, lebo ten chlapík 
bol nízky, bruchatý a mal plavé, kučeravé vlasy. „Ach, tu je to...“ zamrmlal si popod nos a pozrel 
znova na Severusa. „Môžeme začať?“ 

Severus prikývol. Prešiel naprieč miestnosťou a postavil sa k oknu, oprúc sa chrbtom o parapet. 

„Volám sa Herbert Diggle,“ predstavil sa, „a som právny zástupca. Pred rokmi si u mňa nechal 
vystaviť testament pán James Potter. Prosil ma, aby som vás o ňom informoval, len ak sa zmenia 
náležité okolnosti, zahŕňajúce želanie pani Malfoyovej. A predvčerom sa tak stalo,“ oboznámil ich 
v krátkosti. 

Draco sa zamračil. Akýsi vnútorný hlások mu našepkával, že tu predsa nie je len tak, pre nič za 
nič a že Severus o všetkom samozrejme vie. O čo tu teda išlo? A čo s tým má on a jeho matka? 
Prečo by ho mal do pekla zaujímať testament Potterovho fotra? 

„Prečítam vám testament, páni,“ oznámil im advokát a odkašľal si. „Ja, James Potter, pri plnom 
vedomí a svedomí týmto odkazujem svojim synom nasledovné.“ Harry po týchto slovách vytreštil 
oči a padla mu sánka, Draco sa zamračil a prebodol toho mužíka pohľadom, ktorý jasne napovedal, 
že pochybuje, či má všetkých päť po kope. Lenže advokát čítal ďalej. „Harrymu Potterovi ako 
prvorodenému dávam do vlastníctva rodný dom v Godrickovej úžľabine a trezor v Gringottbanke 
s vkladom 3 milióny galeónov a 2500 knutov. Svojmu druhorodenému synovi Dracovi Malfoyovi 
zanechávam trezor v Gringottbanke s vkladom 3 milióny galeónov a 2500 knutov. Keďže Draco bol 
vychovávaný od svojho narodenia ako dedič Malfoy Manor, jemu týmto nárok na dom Potterovcov 
zaniká.“ 

Harry si uvedomil, že mu na čelo vystúpil studený pot a ruky sa kŕčovito pridržiavajú dosky 
stoličky. Otočil sa k Malfoyovi, ktorý značne pobledol a upreným pohľadom civel na advokáta, 
akoby sa práve ten chlapík fakt úplne zbláznil. 

„Trezory v Gringottbanke budú otvorené a sprístupnené len vtedy, ak obaja moji synovia spolu 
strávia rok pod jednou strechou v spoločnej znášanlivosti ako bratia, ktorými sú. Dolupodpísaný 
James Potter.“ 

Advokát odložil testament bokom, vzal dve obálky a pristúpil k chlapcom. Jednu dal Dracovi, 
jednu Harrymu. 

Harry sa díval na svoje meno napísané zeleným atramentom na vrchu obálky. Stále nemohol uveriť 
tomu, čo sa dialo. Čo to bola za šialenosť? Mal brata? A Malfoya? Trochu choré, nie?! Odporný, 
ba až nemiestny žart! 



„Otec napísal každému z vás listy s vysvetlením. Z mojej strany je to na dnes všetko. Alebo máte 
ešte nejaké otázky?“ opýtal sa advokát. 

„Je to vtip, však?“ ozval sa Draco. „Chorý, zlý vtip? Alebo... ste ráno pojedol nejaké halucinogénne 
huby?“ 

„Ďakujem za váš záujem o môj zdravotný stav, pán Malfoy, ale som celkom v poriadku. Každý rok 
sa preventívne podrobujem liečiteľským prehliadkam. Pokiaľ ide o túto záležitosť, nie je to 
žiaden vtip. O testamentoch sa nežartuje.“ 

Draco odrazu očervenel. „Tak je to tvoja práca?“ opýtal sa Severusa, ktorý len pokrútil hlavou. 
Rozlúčil sa s advokátom, ktorý zmizol v zelených plameňoch a zvyšok nechal na jeho pleciach. 

Severus sa až teraz načiahol za pergamenmi, ktoré predtým odsunul na kraj stola a podal ho 
najprv Harrymu a potom Dracovi. Bol to Dracov rodný list. Ten druhý pergamen bol objasňujúci 
list od Dracovej matky. 

„Kurva!“ zahrešil, nedávajúc si pozor na ústa a odhodil svoj rodný list preč. „Je to sprostý 
podvrh!“ vyskočil zo stoličky, akoby si sadol na pripináčik. „Alebo si si ozaj myslel, že na to 
naletím? To by skôr peklo zamrzlo!“ vyštekol nenávistne. 

Severus si povzdychol. Nebol naivný a neočakával, že to bude jednoduché. Ale zvládnuť toto? 
Jeho pohľad sa preniesol na Harryho, ktorý tam stále sedel a zízal na Malfoya, ani čo by ho videl 
prvý raz vo svojom živote. Obálku, ktorú mu dal advokát mal otvorenú a v ruke zvieral list od otca. 

4. kapitola - Nevlastní bratia 

Severus si sadol na stoličku za svojím písacím stolom a chvíľu mlčal, rozmýšľajúc, odkiaľ začať. 

„Povedz mi prosím, že to nie je pravda,“ ozval sa naliehavo Harry, nevšímajúc si Malfoya, ktorý 
priam kypel zlosťou. 

„Lenže ja nemôžem, Harry,“ odvetil. 

„A ja tomu zas nemôžem uveriť! Vari to nechápeš? Nemôže to byť pravda!“ 

„Harry, viem, ako sa cítiš, ale...“ 

„To nehovor! Nevieš to! Keby ti niekto oznámil, že Sirius Black – muž, ktorého si celý život 
nenávidel – je tvoj brat, ako by ti bolo? Veril by si tomu? A ako by si sa cítil, keby niekto pošliapal 
česť tvojej matky tým ohavným obvinením? Ako?!“ 

„Si papetický Potter! A smiešny,“ zašomral Draco. „Neverím tomu síce ani ja, ale isto viem, že 
moja matka by otcovi neverná byť nemohla,“ vyhlásil sebaisto. 

Harry sa k nemu otočil s nevraživým pohľadom. „Chceš tým naznačiť, že môj otec tvoju matku 
znásilnil?!“ Harry vyslovil to posledné slovo zlostným šeptom. Draco sa zmohol iba na prikývnutie. 



„Ako sa opovažuješ?“ zavrčal Harry a keby mu Severus nezhabal prútik, bol by ho už znova vytasil 
proti Malfoyovi. Teraz ho aspoň preklal pohľadom, hoci uvažoval aj nad tým, že mu vrazí päsťou 
do brady. 

„Povedal som vám, že sa obaja mýlite!“ vstúpil do ich hašterenia Severus. 

Pozreli naňho, stále nahnevaní a čím ďalej, tým viac zmätení. „V čom?“ opýtali sa jednohlasne, 
lenže Severus prehovoril až po krátkej pauze. 

„Vo všetkom. Necháte ma to konečne vysvetliť?“ 

„Vari o tom niečo vieš, krstný otec?“ 

Severus sa otočil k Dracovi. „Viem,“ prisvedčil. „Včera som bol na návšteve pri tvojej matke, keď 
mi večer predtým poslala sovu. Dovolila mi nazrieť do jej spomienok a...“ 

„Takže oklumencia?“ spýtal sa Harry a posmešne si odfrkol. „Severus, spomienky sa dajú upraviť. 
To predsa vieš aj ty!“ 

Severusovou tvárou preletel tieň potláčaného hnevu. Zamračil sa a jeho obočie sa stiahlo nad 
čiernymi očami. 

„Naznačuješ tým, že moje schopnosti čarodejníka sú tak mizerné, že by som to nerozoznal?“ 

Zdalo sa, že vzduch vo vykúrenej miestnosti odrazu o pár stupňov ochladol, keď zaznel Severusov 
prísny tón hlasu. 

Harry sa začervenal, cítiac sa previnilo. Veľmi dobre poznal Severusove schopnosti. Bol 
vynikajúcim čarodejníkom. Po vojne mu ministerstvo udelilo nejedno vyznamenanie a bol mu tiež 
udelený titul čarodejníka prvého stupňa Merlinovho rádu. Bol to on, kto ho priučil oklumencii 
a Harry ho teraz urazil. 

„Nie,“ odvetil napokon klopiac zrak, zatiaľ čo sa Malfoy na jeho účet pobavene uchechtol. 

„Ako hovorím, videl som Narcissine spomienky a sú zaručene pravé. Preto vám môžem povedať, že 
sa naozaj obaja mýlite. Draco, tvoju matku James Potter neznásilnil a Harry, tvoj otec nikdy 
nebol tvojej matke neverný. Aspoň nie úmyselne.“ Na moment zmĺkol, zopäl si prsty oboch rúk, 
lakťami sa oprúc o dosku pracovného stola a pokračoval. „Draco, tvoja matka sa vydala za Luciusa 
z lásky. Predpokladám, že tá láska bola vzájomná, ale... Lucius priveľmi túžil po svojom dedičovi 
a Narcisse sa nedarilo otehotnieť. Bola dokonca u Sv. Munga, aby sa nechala prehliadnuť a zistila, 
kde je problém. Keď prišli výsledky testov, vedela, že nie je na vine ona. Chcela si ho udržať za 
každú cenu a preto by spravila i nemožné.“ 

„To znamená čo presne?“ spýtal sa Draco priškrteným hlasom. 

„V ten deň, keď si bola po výsledky testov, natrafila tam na Jamesa a Lily Potterovcov. Počula 
liečiteľa blahoželať im k dieťatku a dostala nápad.“ 

„Aký?“ ozval sa tentoraz Harry. 



„Využiť ho, prirodzene. Využiť plodnosť Jamesa Pottera pomocou Amortencie. A... zabralo to,“ 
dokončil. 

„Očividne,“ pomyslel si znechutene Harry, keďže Draco sedel na vedľajšej stoličke. Ale toto 
spolu s listom a vysvetlením od otca ozaj všetko vysvetľovalo. No neodpustil si uštipačnú 
poznámku, ktorú adresoval Malfoyovi. 

„Takže ak to zhrniem, zneužitý bol vlastne môj otec.“ 

Draco po ňom strelil pohľadom, ale nepovedal mu na to celkom nič. Líca mu blčali, v očiach sa 
odrážal bezmocný hnev. Svoju plnú pozornosť teraz sústredil na Severusa. 

„Naozaj mi chceš tvrdiť, že nie som skutočný Malfoy?“ 

Severus prikývol. „Nie z biologického hľadiska. Ale stále si čistokrvný, ak ti záleží na tom 
a pokiaľ viem, si stále dedičom Malfoyovského majetku.“ 

Draco si odfrkol. „Prečo sa to dozvedám teraz? Na ten závet kašlem! Tie peniaze mi chýbať 
nebudú! Seriem na to! Seriem na všetko! Alebo si myslíš, že ma môžeš týmto cirkusom prinútiť 
niečo k nemu cítiť?“ zreval naštvane a ukázal prstom na Harryho. „Ak áno, prerátal si sa krstný 
otec.“ 

Severus sa tváril tak ako vždy. Nepreniknuteľne. Nechal Draca vyzúriť a chlapec znova zmĺkol, 
hoci v ňom stále vrela krv. 

„Nebudem ťa nútiť k ničomu. Bola to žiadosť tvojej matky. Aby som to dokončil – James sa 
o tvojej existencii dozvedel hneď potom ako si sa narodil. Narcissa mu poslal list so spomienkou 
na tú noc, kedy...“ Severus si vzdychol. „Spravila to, aby ťa ochránila, Draco. Tvoj otec už vtedy 
inklinoval k Temnému pánovi a ona sa o teba bála. Chcela pre teba šťastnú a svetlú budúcnosť. 
Zažila roky temna, keď bol pri moci a toto pre teba rozhodne nechcela. Tvoja matka ťa žiada, 
aby si ostal. Ak už nie kvôli tomu, aby si sa dozvedel o svojom pravom otcovi a spoznal lepšie 
svojho brata, tak aby si ostal kvôli nej.“ 

„A ak nie?“ 

Harry sa zamračil. Tí dvaja sa spolu zhovárali, akoby tam nebol a akoby do toho nemal čo 
povedať. Veď to bol jeho dom! Dom, ktorý mu zanechal Sirius, jeho krstný otec. Nestačí, že 
poskytol pomocnú ruku Severusovi – hoci to spravil skôr kvôli sebe a... V duchu sa začervenal 
a vykarhal za tie myšlienky. Okrem toho, bola tam Hermiona a keby sa dozvedela, že je tu 
Malfoy... Nevedel si ani len predstaviť, čo by to s ňou spravilo. Už len pri zmienke toho mena sa 
celá roztriasla, lebo spomienky na noc, kedy ich zajali na Manore v nej stále bolestne ožívali. 

„Ak nie, kam pôjdeš?“ opýtal sa Severus priamo. „Nemáš ani jediný sikel. Vaše účty sú zmrazené, 
Manor zapečatený a stále pod kontrolou ministerstva.“ 

„Myslel som, že by som mohol bývať s tebou,“ odvetil Draco okamžite a v jeho hlase zaznela 
nádej, ktorú Severus sfúkol ďalšou nepríjemnou správou. 

„Môj dom vyhorel do tla. Teraz bývam tu, ak si si to nevšimol,“ povedal a Draco pobledol. 



Skutočne nemal žiadne iné východisko? Pozrel na Pottera, ktorý sedel na stoličke vzdialenej od 
neho azda dobré tri metre a pokrútil hlavou. „Veď sa nevieme zniesť! Pozabíjame sa! A okrem 
toho, som presvedčený o tom, že ma tu nechce!“ 

Harry sa zamračil. Veru, v tom mal Malfoy svätú pravdu. Nechcel ho tu. Lenže... Ozaj to bol jeho 
brat? Veď tú blonďavú fretku nenávidel od prvej chvíle. Zamyslel sa nad vlastnými myšlienkami 
a spomenul si na ich prvé stretnutie v škole na schodoch. Vtedy sa s ním chcel spriateliť a podával 
mu ruku, no hneď urazil jeho nového priateľa a... Nie, moment. To predsa nebolo ich prvé 
stretnutie. To bolo u madam Malkinovej, kde si prišiel kúpiť svoj prvý habit. Draco vtedy stál na 
podstavci a bol nesmierne zhovorčivý a drzý ku krajčírke. Merlin, do čoho sa to zamotal? Viac 
problémov nepotreboval! 

„Harry!“ oslovil ho Severus už po tretí raz a on konečne zdvihol hlavu. 

„Áno?“ hlesol. 

„Pýtal som sa ťa na tvoj názor. Dovolíš Dracovi, aby tu ostal? Je to tvoj brat...“ 

Harry pokrútil hlavou. „Ja...“ zmĺkol a hrýzol si spodnú peru. Potom vstal zo svojej stoličky a začal 
sa prechádzať hore-dolu po pracovni. „Zbehlo sa to všetko tak rýchlo! Popravde, stále tomu 
nemôžem uveriť, hoci dôkazy svedčia o inom.“ Pozrel sa na Draca a rozhodil rukami. „Veď si vôbec 
nie sme podobní do frasa! Prečo by som mu mal poskytnúť strechu nad hlavou? Len preto, že ma 
o to žiadaš? Len preto, lebo sa zistilo, že je to môj brat? Kto mi zaručí, že ma nezabije v spánku? 
Kto mi zaručí, že mi pri hádke nezdemoluje dom?“ 

Severus chápavo prikývol a pozrel na Draca. „Nemáš kam ísť, uvedomuješ si to?“ 

Draco zovrel pery do tenkej linky a prekrížil si ruky na hrudi. 

„Možno by stačilo, keby ste sa správali trochu rozumne. Obaja,“ povedal, keď po ňom stretlili 
pohľadmi. „Pevne verím, že by ste to dokázali, ale záleží len na vás... Harry, stačilo by zatiaľ 
určiť si nejaké pravidlá?“ 

„Pravidlá?“ opýtal sa Harry, lebo nepochopil, kam tým Severus mieri. 

„Pravidlá. Na začiatok – nikdy na seba pri hádke nevytiahnuť prútik,“ navrhol a Harry sa toho 
okamžite chytil. Aj tak to vyzeralo, že nemá na výber. 

„Tak teda dobre. Malfoy, si v mojom dome, takže...“ 

„Toto nazývaš domom?“ zamrmlal uštipačne Draco a Harry po ňom strelil pohľadom. 

„Pokojne sa môžeš odsťahovať do najbližšej diery, ak chceš. Ale ak tu chceš ostať, dobre, budeš 
dodržiavať pár pravidiel.“ 

Draco naňho vrhol provokačný pohľad, ktorý hovoril ´prečo si myslíš, že to fakt dodržím.´ 
Napriek tomu Harry pokračoval. „Nevytiahnem na teba prútik, ak to nespravíš ty. Nebudeš ma 
zámerne provokovať a vyvolávať hádky. Nájdeš si prácu a budeš celý rok prispievať na domácnosť 
ako to robíme my a... Nikdy nepôjdeš do...“ Harry sa zarazil. Toto by asi nemal. Keby mu zakázal 



ísť do podkrovnej izby, v podstate by mu ten príkaz padol ako vstupenka. A to teda nechcel. 
Dostal iný nápad. Proste podkrovie začaruje a zabráni mu, aby tam jeho noha vstúpila. 

Draco zúžil oči a pozrel do Potterovej tváre, ktorá sa len tak hemžila rôznymi emóciami. Keď sa 
mu znova vyhladili drobné vrásky na čele a on naňho pozrel, videl, že sa rozhodol. Vetu síce 
nedokončil, ale to bolo iste len zámerné. „Nepôjdem kam?“ 

„To... to je jedno,“ zahovoril Harry. „Tak čo? Dohodneme sa?“ 

Draco si prehrabol rukou vlasy. Popravde, toto by nečakal ani v najhoršom sne. Jediná dostupná 
rodina mu má byť práve Potter? Choré! Ale zjavne to tak bolo... Len preto, lebo jeho otec trval na 
dedičovi a pritom strieľal slepými... Ale kam inam by šiel? Pristať na jeho podmienky? Boli síce 
ťažké, ale možno nie až také nemožné... Veď prácu si chcel zohnať tak – či onak. Bude prispievať 
na „domácnosť“, ale bude si aj šetriť, aby odtiaľ mohol čím skôr vypadnúť. V duchu sa uškrnul. 
Iste, skvelý nápad. No a ak sa bude ozaj ovládať, možno ani na Pottera nevytiahne prútik... 
Premeral si ho skúmavým pohľadom od hlavy po päty. Ozaj sa nepodobali, hoci... taký metlobal im 
išiel skvele obom. 

„Dobre. Ak je to všetko, môžem to skúsiť,“ pritakal nie práve nadšene. 

Ruky si nepodali. Ale to nevadilo. Severus bol rád, že sa vôbec dohodli. „Tak dobre. Harry, ukážem 
Dracovi izbu,“ navrhol, kým sa on znova usadil na stoličke pri jeho stole, rozhodnutý počkať 
naňho a pozhovárať sa s ním osamote. 

5. kapitola - Aurorská skúška 

Severus zaviedol Draca na prvé poschodie, kde bola voľná spálňa. Hoci bola izba na opačnej 
strane chodby ako tá Harryho, nebol si istý, či to i tak nie je veľmi blízko. Ale napokon, tá izba 
by bola blízko, aj keby bola vo vedľajšom dome. Aspoň v ich prípade. 

„Napokon, možno sa predsa len mýlim,“ pomyslel si. Otvoril dvere na izbe a nechal do nej Draca 
vstúpiť. 

„Fakt zasraný luxus,“ zamrmlal si Draco popod nos. Znechutene si prezrel interiér izby, rokmi 
značne ošumelý. „Táto stará barabizňa je proste hotový šperk. Tu mám akože bývať?“ 

„Táto... stará barabizňa, ako si ju nazval, je Harryho dedičstvo po Blackovi. Ak si dáš trocha 
námahy, po pár jednoduchých kúzlach by mohla vyzerať celkom obstojne.“ 

„Je to odporná, tmavá diera! Aj keby som použil všetky kúzla sveta, nebude vyzerať o nič lepšie! 
Kto v nej býval? Drakula?“ 

Severus si povzdychol, keď Draco schmatol znova svoj kufor do ruky a otočil sa na odchod. „Tu 
bývať rozhodne nebudem!“ vyštekol. 

Severus sa nepatrne uškrnul. „Fajn, pokojne si ostať niekde pod mostom.“ Draco sa medzi 
dverami zarazil a vrhol naňho podráždený pohľad. Jeho krstný otec počkal, kým mu ustúpil 
z dverí a potom prešiel popri ňom. 



„Toto bola spálňa tvojho strýka Regula. Ako som povedal... pár kúziel a bude k svetu.“ S týmito 
slovami odišiel a nechal Draca vychladnúť. Evidentne to potreboval. 

*** 

Harry premeriaval Severusovu pracovňu dlhými krokmi, ale nepomáhalo to a on bol stále napätý, 
nahnevaný a tiež zmätený. Vlastne bol vykoľajený ako Rokfortský expres! Jeho otec, že bol 
i otcom Draca Malfoya? Neuveriteľné...! Vyzeralo to tak, že život si preňho pripravil ďalšie 
prekvapenie. Ale mať Draca Malfoya v dome? Nemysliteľné! Veď to akoby tu mal časovanú 
bombu. Napokon Harry podišiel k oknu. Strčil si ruky do vreciek riflí a zahľadel sa do sychravého 
dňa. 

Predtým o svojej budúcnosti nezvykol uvažovať. Nemal na to dôvod, keďže tu bola možnosť, že 
vojnu a boj zoči-voči lordovi Voldemortovi neprežije. Za posledný rok sa ňou však zaoberal často 
a zdalo sa, že má opraty svojho osudu konečne ako-tak vo svojich rukách. Každým dňom ale 
zisťoval, aký je to omyl. 

V šiestom ročníku sa dal dokopy s Ronovou sestrou Ginny. Ich vzťah ale nebol taký, ako si 
predstavoval. Hoci ich bozky boli príjemné a nesmelé, skúmavé dotyky... zaujímavé, nič z toho sa 
nedalo nazvať vzrušujúcim a on nechápal, prečo! Nevedel pochopiť, prečo sa to všetko musí diať 
práve jemu! Bol vari ozaj prekliaty? Harry nevedel, čo so sebou. Bola to jeho vina, že ho dievčatá 
nepriťahovali? Jeho chyba, že ho vzrušil pohľad na chlapčenskú hruď miesto toho, aby sa mu 
postavil pri pohľade na pevné a oblé dievčenské prsia? Mohol za to, že nesníval o tom, ako by sa 
rád vybúril medzi roztiahnutými, hodvábnymi dievčenskými stehnami, ale sníval o tom, aké by to 
bolo, keby svoj zdurený penis vrazil napríklad do zadku Blaisa Zabiniho? A to ho ozaj neznášal 
a ani len nebol jeho typ. Jediné, čo na ňom bolo k svetu bol fakt len ten jeho neuveriteľne 
dokonalý zadok. Už celý rok predtým, keď v piatom ročníku sa nadobro prestal sprchovať 
s chalanmi po metlobalových tréningoch, pretože mu bolo nepríjemné zdôvodňovať svoju erekciu. 
Raz, či dvakrát sa to ešte dalo pochopiť, ale zakaždým? Okrem toho, cítil sa nesmierne trápne... 

A potom tu bol... Severus. Muž, ktorý ho nenávidel. Muž, ktorý ním opovrhoval. A v neposlednom 
rade muž, ktorý ho zachránil. 

Bolo totálne nepochopiteľné, ako mohol mať sexuálne predstavy o niekom... ako bol on. Keď 
k nemu chodil na hodiny oklumencie, býval nielen vystrašený, ale i načisto zúfalý z obavy, aby na 
to nejako ten Čierny tieň neprišiel. Teraz sa to všetko zdalo tak dávno. Možno by to nebol priznal 
nahlas, ale k Severusovi ho to zvláštne priťahovalo. Od vtedy, čo videl v Dumbledorovej 
mysľomise niečo, čo... 

Vzdychol si a prehrabol si rukou vlasy čierne ako uhoľ. Sám nevedel, čo to malo znamenať, no 
popravde, odvtedy ho nespúšťal z očí. Vedel, že raz musí prísť tej záhade na koreň... 

Možno preto ho vyhľadal hneď v to ráno po vojne, nedbajúc na vlastnú vyčerpanosť a zranenia. 
Často si navrával, že to spravil len preto, lebo sa konečne o ňom dozvedel pravdu. A čiastočne aj 
preto, lebo figuroval ako pojítko s minulosťou. Poznal jeho rodičov, slúžil nielen Dumbledorovi, ale 
i Voldemortovi. Bol jeho profesorom... No stále to nebol ten pravý dôvod, prečo s ním konečne 
uzavrel mier a prečo mu ponúkol strechu nad hlavou, pretože ten pravý a jediný dôvod sa ukrýval 
hlboko v jeho srdci. Hoci to zo začiatku vôbec nebolo ľahké. Získať si jeho dôveru a áno, teraz už 
i priateľstvo ho stalo priveľa námahy a úsilia, ale dokázal to a teraz spolu mohli komunikovať ako 
dvaja normálni ľudia. Už nemusel počúvať jeho uštipačné poznámky a ponosy, ani reptanie 



a káranie za svoju neschopnosť. Nezhadzoval ho, neprirovnával ho každú chvíľu k otcovi a... 
oslovoval ho Harry. Čo si mohol želať viac? 

„Harry?“ ozval sa Severus a na plece mu mäkko dopadla jeho ruka. 

„Nie je to len zlý sen, však?“ opýtal sa zelenooký mladík, akoby sa chcel uistiť o krutej realite 
svojho života. 

„Draco... nie je až taký zlý,“ prehovoril Severus po chvíli mlčania, no Harry iba pokrútil hlavou. 

„Nemyslel som akurát naňho, ale...“ Isteže na to nemyslel. Chcel vedieť, ako sa mohlo prihodiť 
taká absurdná vec, že jeho otec sa stal nedobrovoľným darcom spermií pre Narcissu Malfoyovú. 
Ako k tomu prišla jeho matka? Vedela o tom? Alebo ju otec zanechal v sladkej nevedomosti? Ale 
keď nad tým uvažoval, radšej o tom ani vedieť netúžil. Načo sa tým zožierať? Nestačí, že sa 
teraz musí znášať s Malfoyom? „Alebo ho mám volať Potter? Či Malfoy-Potter?“ zamyslel sa. 

„Ani tvoj otec za to nemôže,“ vyslovil Severus a vzápätí si zahryzol do jazyka. Vari už zamrzlo 
peklo, že bráni toho prašivca Jamesa Pottera? Konečne sa prinútil poodstúpiť od Harryho. 
V hrdle mu vyschlo a to ho teraz neskutočne pálilo. Ostávať v jeho blízkosti bolo niekedy nad 
jeho sily. Byť tu, mať ho na dosah a predsa presadiť svoju železnú vôľu a držať sa pri zemi... 
Bolo to jedno z jeho malých hrdinstiev, ktoré si už celý rok denne pripisoval k dobru. 

„Viem, že otec na tom nenesie vinu, ale aj tak to nechápem. Prečo si nemohla vybrať niekoho 
iného? Prečo to musel byť akurát on?“ pýtal sa znova Harry a Severus nemusel byť veštec, aby 
vedel, že ho to poriadne rozhodilo. Čo mu mal povedať, aby ho upokojil? Že verí, že spolu 
s Dracom napokon nájdu spoločnú reč? Že netuší, prečo si Narcissa vybrala práve Pottera a nie 
napríklad Mcnaira? Alebo Lestrangea? Alebo nedajbože jeho? Až sa pri tej predstave striasol... 

„Bola to iba náhoda. Náhoda a Narcissino zúfalstvo.“ Potreboval tomu veriť i on. Napokon, on videl 
Narcissine spomienky. Iste a nemohlo to byť nič iné, len náhly impulz strápenej ženy. 

„Myslíš si, že Lucius tuší, že Draco nie je jeho syn?“ spýtal sa Harry. Stále postával nepohnute 
pred oknom a zízal neprítomne do záhrady. 

„Určite nie. Draco sa našťastie výzorom ponáša hlavne na matku. Lucius nikdy nemal dôvod 
pochybovať.“ 
V miestnosti znova na chvíľu zavládlo ticho, kým ho neprerušil Harry. 

„Myslíš si, že sa prispôsobí?“ 

„Áno, ale zakaždým nám bude dávať najavo svoju nevôľu.“ Bola to pravda. Naozaj si myslel, že by 
sa chlapci mohli naučiť časom znášať, ale... nejaký ten piatok to potrvá. 

„To očakávam,“ pripustil Harry. „Je ťažké myslieť naňho ako na brata. Doteraz som ho mal za 
odporného chrapúňa a vyplznutú fretku.“ 

Severus sa v duchu uškrnul. „Som si istý, že ani on na tom nie je o nič lepšie.“ 

„Obhajuješ ho, lebo je tvoj krstný syn, ale...“ 



„Mýliš sa, Harry. A čo sa týka vášho spolunažívania, ste obaja plnoletý čarodejníci. Závisí len od 
vás ako budete spolu vychádzať.“ 

Harry sklonil hlavu a bez ďalších slov vyšiel z jeho pracovne sprevádzaný Severusovým skúmavým 
pohľadom. Cestou do podkrovia počul tlmené nadávky, ktoré vychádzali spoza dvier izby, kde sa 
mal zabývať Malfoy. Iba si povzdychol, pokrútil hlavou a pobral sa do podkrovnej izby, 
premýšľajúc nad tým, ako povie tú správu Hermione. A či na to vôbec bude mať odvahu... 

*** 

Ráno do seba kvôli nervozite nedostal viac ako pohár tekvicového džúsu a aj to s problémami. Keď 
vychádzal z kuchynských dverí, zrazil sa s Malfoyom. Ten po ňom iba štekol, aby mu nezavadzal. 
Harry len zaťal zuby, rozhodnutý nevšímať si ho. Dnes mal mať skúšky a nehodlal sa nechať 
vynervovať viac ako už bol. 

Nervozita z neho opadla vo chvíli, keď si sadol za stôl v neveľkej miestnosti, spolu s ďalšími 
pätnástimi uchádzačmi. Zriadenec ministerstva, vysoký a štíhly chlapík s očami ako rys a orlím 
nosom (Harrymu pripomenul Severusa a on sa nevdojak musel uškrnúť) im rozdal testy. Prikázal 
im posadať si do lavíc po jednom a vymeral im čas, určený na skúšku. Mali šesťdesiat minút na 
tridsať otázok. Niečo stačilo zakrúžkovať, niečo museli doplniť. Boli tam otázky z čarovania 
a obrany proti čiernej mágii, ktoré zvládol pomerne rýchlo. Nad herbológiou a transfiguráciou 
musel popremýšľať a elixíry, tie ho fakt potrápili. No odchádzal odtiaľ s dobrým pocitom, lebo 
mal dojem, že odviedol ozaj dobrú prácu. Poctivo sa za ten rok učil a so Severusom precvičoval 
elixíry, ktoré by mohli byť na skúške a bolo to fakt peklo. Severus bol prísny učiteľ, čo vedel aj 
predtým. No ako jeho súkromný učiteľ bol stokrát prísnejší. Harry si myslel, že je to skôr preto, 
aby mu oplatil jeho starostlivosť potom, čo takmer zahynul po uhryznutí Nagini. Ale v kútiku duše 
dúfal, že sa vzťah medzi nimi predsa len zmenil kvôli tomu, lebo Severus pochopil, že mal o ňom 
po celý čas zlú mienku – čo bolo samozrejme vzájomné - a tomu neprístupnému mužovi naozaj 
záleží na tom, aby uspel. 

Merlin, ani si len nespomínal, koľkokrát mu vtedy nechal zmiznúť z jeho kotlíka jednoduchý 
Životabudič, kým nebol presne taký, aký byť mal a to – dokonalý. Teraz vedel spamäti vymenovať 
prísady, z ktorých sa pripravovala Amortencia aj s presnou gramážou. Ale pamätal si len tento 
jeden elixír takto presne, pretože pri jeho varení sa vôbec nenudil. Naopak. A po dokončení sa len 
uistil v tom, v čom potreboval. Doteraz mal pred očami ten absolútne nezabudnuteľný výraz 
v Severusovej tvári, keď sa nahol nad jeho kotlík a kratučko sa nadýchol, aby zistil, či je elixír 
obstojný. Harry mohol vidieť ako mu jeho bledá tvár zmeravela. Akoby sa tento prísny muž 
zmenil z minúty na minútu v sochu. Harry mal dojem, že dokonca i prestal dýchať. Pery sa mu 
oddelili do úzkej štrbinky a on vo vytržení sledoval biele zuby. Opäť sa vyhrešil za tie myšlienky 
a doslova si nechal zájsť chuť. Keď sa ocitol vo vestibule ministerstva, pred jedným z krbov, 
niekto doňho vrazil. 

„Prepáčte, nevidel som v...“ povedal známy hlas, lenže zasekol sa v momente, keď zistil, komu sa 
ospravedlňuje. „Ach, to si ty?“ zháčil sa a pobral sa po svojom. 

Harry spravil múdro, že nereagoval. Ani Draco si ho viac nevšímal a vykračoval si ďalej. Kým sa 
kozub pred ním uvoľnil a on si stihol nabrať do ruky letaxový prášok, všimol si, že je Malfoy 
nahodený v obleku. Nad tým, čo tam pohľadáva sa zamýšľať nemienil. Písomnú časť skúšky mal 
síce za sebou, no čakala ho ešte tá praktická a napokon musel prejsť charakterovými 
a talentovými testami. Ale to v tejto chvíli považoval za banalitu. Čakala ho iná a oveľa horšia 



skúška. Musel konečne Hermione oznámiť, že v dome majú nového podnájomníka a obával sa jej 
reakcie. Hoci to chcel pôvodne spraviť už včera, neodhodlal sa k tomu... 

6. kapitola - Hermiona 

 Harry dorazil domov z ministerstva ako prvý. Pozdravil Severusa a uistil sa, že Draco sa ešte 
nevrátil. Až potom vyšiel na poschodie do podkrovnej izby a zrušil ochranné kúzla pred dverami. 
Prv ako vošiel, zaklopal. Hermiona sedela na posteli ako zvykla. Mala oblečenú tú istú nočnú košeľu 
ako včera a civela do neznáma. Teda... bola apatická ako zvyčajne. Podišiel až k posteli a naklonil 
sa k nej, aby ju pobozkal na vrch hlavy. Pritiahol si stoličku a sadol si na ňu. 

„Ahoj, ako si sa mala?“ opýtal sa, ale popravde, nečakal, že mu odpovie. Akoby ho vôbec nevnímala 
alebo naschvál ignorovala. Akoby ho trestala za to, že jej zabránil zomrieť. Povzdychol si 
a prehrabol si prstami husté vlasy. „Dnes som mal aurorskú skúšku,“ povedal, nevediac ako načať 
tému *Draco*. „Myslím, že som to zvládol. Mám z toho dobrý pocit.“ 

Hermiona však stále len ticho sedela na posteli, nepohnúc sa a pôsobiac ako živá socha. Len 
dýchanie a údery bijúceho srdca ju od tej sochy odlišovali. 

„Musím ti niečo povedať,“ vyslovil napokon, keď videl, že dnes to nebude inak. „Predvčerom 
prepustili z nápravnovýchovného zariadenia Malfoya.“ Sklonil hlavu a preto nevidel, ako sa strhla 
a jej oči sa zúžili neskrývanou nenávisťou. Pery skrivila do škaredej grimasy, ale stále mlčala. 
„Chcel som ti povedať, že ho Severus priviedol sem a bude tu bývať, len som nevedel ako.“ 

„Prečo?“ vyšlo z nej konečne podivným hlasom, ktorý akosi nespoznával. Jednoduchá otázka 
zložená z jedného slova ho prinútila zdvihnúť hlavu hore a pozrieť na ňu. 

„Kvôli otcovmu testamentu, Hermiona. Podľa všetkého je Draco môj nevlastný brat,“ vysvetlil 
a rozhovoril sa o tom, čo sa v ten deň stalo. Povedal jej o právnikovi, o znení otcovho testamentu 
i o potvrdení toho všetkého slovami Severusa. 

„Takže si pripustil, aby tu býval? Ty si to... dovolil?“ ozvala sa znova, zatínajúc ruky v päsť. 

„Áno, pripustil. Myslím, že nemá kam inam ísť, Hermiona. Ich sídlo je stále pod dohľadom 
ministerstva a prístupy k účtom sú zmrazené. Okrem toho, je to Severusov krstný syn a... môj 
nevlastný brat. Hoci je pre mňa ťažké myslieť tak naňho. Pre mňa je to stále len slizolinský pako, 
ktorý nám sedem rokov strpčoval život.“ 

Hermiona mala dojem, že sa nemôže nadýchnuť. Draco Malfoy bol v tomto dome. Bol tu dva dni 
a ona o tom nevedela. Bol tu! Hruď jej bolestivo zvieralo a zimomrivo sa ostriasla. Strhla sa, keď 
sa Harry dotkol jej pleca. 

„Hermiona? Si...“ 

„Odíď! Odíď, prosím! Choď!“ skríkla a on si všimol mokré cestičky na jej lícach od sĺz.  

„Hermiona,“ šepol a chcel k nej natiahnuť ruku, no ona sa stiahla do kúta postele stojacej pri 
stene a schúlila sa tam do klbka. 



„Nechaj ma,“ zaševelila a viac si ho nevšímala. 

Harry sa naveľa postavil a vzdialil. Na prahu jej izby sa k nej otočil a chvíľu ju len zamračene 
pozoroval. Plakala. Schúlená na kraji postele, jej telo sa otriasalo tichými vzlykmi a on sa nevedel 
rozhodnúť, či to má považovať za lepšie ako jej stavy apatie, alebo len horšie. No konečne aspoň 
nejako reagovala, i keď musel priznať, že mu to trhá srdce. Zavrel dvere na jej izbe a zamrmlal 
pár ochranných kúziel, ktoré ho mali varovať, keby niekto nepovolaný narušil jej osobný priestor. 
Vrátil sa do svojej izby, aby sa prezliekol. Dlho premýšľal nad tým, čo sa v tú noc na Malfoy 
Manor, keď ich zajali stalo. Nikdy mu to však neprezradila.  

*** 

„Severus! Severus, vstávaj!“ budil ho Harry rovnako rozospatý ako bol tmavovlasý muž vo veľkej 
posteli.  

„Harry? Čo...“ zasekol sa uprostred vety, keď si dal dva a dva dohromady. Odhodil zo seba 
prikrývku a vymotal sa z postele, kým mu Harry roztržito vysvetľoval, že Hermiona mala zrejme 
nočnú moru a znova len usedavo narieka a nevie sa zastaviť. Sám ju nedokázal utíšiť. 

„Počkaj,“ hlesol a vybehol do pracovne, kde otvoril skrinku, v ktorej uskladňoval svoje elixíry. 
Vybral jeden a náhlil sa s Harrym v pätách do podkrovia. 

Hermionu našiel ležať na zemi, pár krokov od postele. Podal fľaštičku s elixírom Harrymu, zatiaľ 
čo sa k nej načiahol a zdvihol ju do náručia. Odniesol ju na posteľ a nasilu jej otvoril ústa, aby jej 
Harry mohol do hrdla vliať potrebnú dávku elixíru. Nerobili to prvýkrát. Keď s prskaním 
a zadúšajúcim  sa kašľom elixír užila, až potom si Harry vydýchol a díval sa neprítomným 
pohľadom, ako ju Severus zakrýva a šepká jej, že už bude dobre. Prihováral sa jej ako malému 
dieťaťu a ona sa nebránila, keď ju pohladil po vlasoch, hoci ich len chcel odhrnúť z jej bledej 
tváre.  

„Povedal si jej to, čo?“ opýtal sa ho Severus šepky a pozrel na Harryho, ktorý len znepokojene 
prikývol. Nie, že by mu niečo vyčítal. Severus znova venoval Hermione ustarostený pohľad a až 
potom vstal z jej postele. „Poďme, už bude spať.“ 

Ani jeden z nich si nevšimol tmavý tieň pozorujúci ich medzi dvermi, ktorý sa znova vytratil. 

*** 

Severus sa vrátil do svojej pracovne, nasledovaný Harrym, ktorý sa za ním vliekol viac ako 
zničene. „Nie je to tvoja vina,“ povedal mu a sám sa cítil tak trochu vinný preto, čo sa práve stalo. 
„Nemal som zrejme trvať na tom, aby si tu dovolil Dracovi bývať. Zdá sa, že za jej stav je 
zodpovedný on, i keď momentálne len nepriamo.“ I on uvažoval, čo sa mohlo medzi nimi stať, lebo 
zakaždým, keď niekto čo i len spomenul meno Malfoy sa Hermionin stav iba zhoršil. Napokon sa 
dohodli, že tú rodinu prestanú spomínať a žili svojim vlastným životom. Lenže ani potom sa jej 
stav nezlepšoval a ani jeden z nich si s tým nevedel dať rady.  

„Dáš si?“ opýtal sa, zamieriac priamo k barovej skrine. Vytiahol karafu z brúseného skla, v ktorej 
bola ohnivá whisky a nalial sebe i jemu, keď mladík prikývol. Podal mu pohár a sadol si do svojho 
obľúbeného kresla. 



„Keby som bol tušil, čo to s ňou spraví, nepovedal by som jej to,“ hlesol Harry a zviezol sa do 
druhého kresla oproti Severusovi. Keď sa ten naňho pozrel, zistil, že javí nielen známky 
vyčerpanosti, ale aj znepokojenia. Pôsobil viac ako len kôpka nešťastia. „Ale musel som to 
spraviť,“ vysvetľoval ďalej mladík. „Nech sa už stalo čokoľvek, nedovolím, aby jej ublížil. Mala by 
to vedieť, musí to predsa vedieť!“ zaprisahával sa. 

„Neverím, že by toho bol Draco schopný, hoci... Nebudem sa ho zastávať, ak to tak nie je 
a chcem, aby si to vedel.“ 

Harry prikývol, vďačný za jeho podporu. „Ja už nevládzem, Severus,“ riekol nešťastne a pozrel sa 
naňho pohľadom, ktorý Severusovi lámal srdce na kúsky. V ruke zvieral poloplný pohár. Chvíľu naň 
len zamyslene civel a potom ho do seba obrátil a vypil na jeden dúšok. 

Severus ho pozoroval. Naprázdno prehltol, keď sa jeho oči zastavili na drobnej kvapôčke, ktorá 
mu ostala na perách a on ju oblízol jazykom.  

Harry civel do vyhasínajúceho kozuba, v ktorom tlelo pár žeravých uhlíkov. Chcel byť silný, naozaj 
silný a túžil pomôcť svojej priateľke, ale ako, keď netušil, čo sa s ňou deje? Bol trpezlivý, bol 
ochotný spraviť i nemožné, ale už bol unavený. Rok! Celý rok sa jej stav nezmenil. Vážne už 
začínal pochybovať o tom, či bolo múdre vziať ju od Sv. Munga. A potom sa svojimi očami vpil do 
tých Severusových a čosi sa v ňom pohlo. Spomenul si na noc spred pár mesiacov, kedy sa spolu 
prvý raz milovali. Stalo sa to len jeden jediný raz. Jedna noc, ktorá preňho znamenala viac, akoby 
si dokázal pripustiť. Lenže Severus sa zaprisahal, že sa to viac nezopakuje. A hoci to bol 
zásadový muž, on ho potreboval. Potreboval ho viac ako vzduch, ktorý dýchal. A potreboval ho 
teraz! Kto iný ho mal zachrániť a udržať pri zmysloch? Kto iný by ho mohol objať, bozkávať 
a milovať? Kto iný by preňho spravil všetko a ešte viac? 

Nevedel, či sám dobre vie, čo robí, ale vstal a podišiel k Severusovi. Vzal mu prázdny pohár z ruky 
a spolu so svojím ho položil na kozubovú rímsu. Chytiac ho za ruku ho vytiahol z kresla a s hlbokým 
povzdychom si oprel strapatú hlavu o jeho hruď, aby chvíľu iba počúval splašený tlkot jeho srdca. 
Severus sa tomuto gestu nebránil, no zrejme ho ani nevítal, hoci si bol Harry istý, že teraz 
zvádza vnútorný boj, lebo nevie, čo spraviť. Na jednej strane očividne nechcel porušiť sľub, 
ktorý mu dal, keď mu prisahal, že sa nič z tej noci nezopakuje, na tej druhej musel hasiť vlastné 
rastúce vzrušenie. A Harry cítil, že vzrušený je. Cítil ho na stehne, cítil jeho tuhosť a horúčosť, 
ktorá z neho sálala skrz jediné oblečenie, ktoré na sebe mal. 

Severus sa ani nepohol. Hoci sa oňho Harry opieral, on tam stál ako socha a nebol schopný 
reagovať. V duchu myslel len na sľub, ktorý mu dal na druhé ráno, po tej divokej noci, ktorú spolu 
prežili. Nemohol to dovoliť z viacerých dôvodov, ale pravda bola, že teraz tie dôvody zatláčal na 
dno svojej mysle, na samé dno svojej prahnúcej duše. A pravda bola, že po ňom vážne prahol. 

 Harryho ruky sa odrazu pohli. Jeho dlhé prsty pohladili chrbát jeho rúk a stúpali stále vyššie. 
Keď sa dostali cez paže k pleciam a krku, Harry ho objal a prsty vnoril do tmavých vlasov na jeho 
zátylku. Zdvihol hlavu a schoval si strhanú tvár do ohybu jeho krku, kde mu v šialenom rytme 
pulzovala tepna, zatiaľ čo do seba vdýchol jeho vôňu. Už dávno si uvedomil, že Severus vonia 
jedinečne. Vodou po holení a bylinkami, ktoré sa miešali s tónmi cédrového dreva. 

„Harry, čo to robíš?“ opýtal sa ho prerývaným hlasom Severus, neschopný spraviť viac ako chabo 
protestovať. 



„Potrebujem ťa,“ odvetil mu na to jednoducho a prisal sa perami na jeho ušný lalôčik. Jemne ho 
zovrel medzi pery a zaťahal zaňho. Obtrel sa oň špičkou svojho jazyka, ktorý potom vnoril do 
jeho ucha veľmi starostlivo a pomaly, čo spôsobilo, že sa Severus zachvel. 

„Ha-Harry,“ zaprotestoval, ale on sa nenechal odstrčiť. Severusova snaha bola chabá. „Har...“ 
zaševelil, keď si v nasledujúcej sekunde Harry drzo privlastnil jeho ústa v dychtivom bozku. 
Severus zastonal a konečne ho objal potom, čo pootvoril ústa, keď sa do nich prebíjal Harryho 
jazyk. Bojoval sám so sebou dosť dlho na to, aby vedel, že toto je predom prehraný boj. Túžil po 
tom mladom mužovi pred sebou viac ako po čomkoľvek inom. Túžil po jeho bozkoch a dotykoch. 
Chcel ho tak veľmi, až to bolelo. A on akoby to vedel. Akoby mu čítal myšlienky a ten zmyslený 
bozk prehĺbil ešte viac. Pritisol sa k nemu bližšie, zúfalo túžiac po kontakte s jeho telom.  Zavrnel 
blahom, vo chvíli ako ucítil Severusove ruky na vlastnej tvári, keď mu vzal hlavu do dlaní a naklonil 
si ju tak, aby si bozk lepšie vychutnal a dostal sa tak do každého kútika jeho horúcich úst. 
Severus sa na Harryho potešenie do bozku naozaj vložil. Nie div, pretože, keď niečo robil, ozaj to 
robil poriadne. 

Harryho ústa sa presunuli z jeho úst na bradu, ktorú posieval krátkymi bozkami a skĺzol na krk. 
Severus zaklonil hlavu a on mu oblízol ohryzok a bozkával ho ďalej, akoby si na jeho hodvábne 
vláčnej koži vyznačoval svoje teritórium. Občas ho do krku jemne uhryzol, potom to miesto 
pobozkal a pokračoval ďalej. V tej chvíli, keď mal Severus voľné ústa sa znova snažil 
protestovať, lapajúc po dychu a stonajúc rozkošou. „Harry, nemali by sme...“ mrmlal dookola, ale 
bol opäť umlčaný ešte naliehavejším bozkom a nástojčivejšími perami. Ako inak mu mal dať Harry 
najavo to, ako ho potrebuje? 

„Prosím,“ zašepkal mu do úst, keď sa na malú chvíľu ich pery od seba oddelili, aby obaja nabrali 
dych. 

Severus porazenecky zastonal, stroho prikývol a pozrel do Harryho malachitových očí. Potom ho 
chytil za ruku, zvrtol sa a odviedol do svojej spálne. Len čo prekročili prah izby, znova sa letmo 
pobozkali. Dýchali stále namáhavo, ich vzrušenie bolo badateľné. Severus vrhol krátky pohľad na 
svoju rozostlanú posteľ a znova na Harryho, ktorý preglgol až mu podskočil ohryzok. Zachvel sa 
od túžby a pritlačil sa k Severusovi celým svojím roztúženým telom. Zamkol jeho ústa v novom 
lačnom bozku, pričom ho pospiatky viedol k posteli, o ktorú Severus po pár krátkych krokoch 
zavadil a dosadol na ňu. Ich pery sa od seba oddelili. Severus lapajúc po dychu tam len nehybne 
sedel a ako zhypnotizovaný sledoval Harryho zobliekať si tričko i pyžamové nohavice. Keď pred 
ním bez hanby ostal stáť nahý ako palec, Severusovi vyschlo v ústach. Bol neuveriteľne krásny, 
keď sa na jeho pružnej, smotanovej pokožke odrážalo svetlo plameňov z kozuba a dodávalo jej 
olivový nádych. Severus skĺzol od jeho tváre cez hruď a pevné brucho až k miestu, kde sa 
z čiernej húštiny jemných chĺpkov týčila oproti nemu jeho pýcha. Naozaj po ňom túžil, preblesklo 
mu omámenou mysľou. 

Harry sa k nemu naklonil a tlačil ho na matrac, až kým pod ním na vlastnej posteli neostal ležať. 
„Milujem tie tvoje nočné košele,“ zachripel mu do ucha zastretým hlasom, keď sa pustil do 
rozopínania drobných gombíkov na jeho hrudi. „Sú neuveriteľne sexy,“ dodal a dovolil, aby mu s 
nimi pomohol. O chvíľu sa ozvalo tiché zašušťanie látky a nočná košeľa skončila poblíž Harryho 
vlastných vecí na huňatom koberci.  

Bože, pomyslel si Harry, bolo to tak dávno, čo sa milovali a predsa jeho telo nezabudlo na to, aké 
to bolo skvelé. Pamätal si na jeho citlivé miesta, vedel, kedy pod ním spokojne stonal, vedel, čo sa 
mu páčilo. A teraz sa to malo konečne po dlhom čase zopakovať. Nečudo, že bol trochu nervózny. 



Sklonil sa k nemu a vtisol mu bozk na špičku nosa. Vzápätí ho hánkami ruky pohladil po tvári 
a všimol si, že jeho líca nabrali ľahučký rumenec. Neuveriteľné... Severus sa červenal. Ležal pod 
ním konečne nahý, horúci a vláčny, poddávajúci sa jeho dotykom a láskaniu. Harry skĺzol po jeho 
tele obdivným pohľadom. Stále bolo pevné, jeho pokožka ako alabaster, na širokej hrudi chĺpky 
jemné ani páperie a tmavoružové bradavky. To jeho hruď bola bez jediného chĺpka. Severus však 
nebol z tých, ktorý by boli v posteli pasívny a tak sa zdvihol na lakťoch, aby sa ich pery mohli 
znovu stretnúť. Harryho napadlo, že jeho bozky sú také dokonalé, že ak by mal súťažiť 
v bozkávaní ako športovej disciplíne na muklovskej olympiáde, stopercentne by vyhral na celej 
čiare. Bol však príliš vzrušený a príliš nedočkavý, aby sa uspokojil s pomalým tempom milovania. 
Miesto toho teda prešiel priamo na vec, keď tak nad ním rozkročený kľačal a jeho ruka skĺzla pod 
Severusov pás. Ten to očividne nečakal, lebo prudko otvoril oči a dych sa mu zasekol v hrdle. 
Stretol sa s Harryho pobaveným pohľadom, ktorý si spokojne poťažkal v ruke zdurené náradie 
svojho milenca. Pohladil ho po celej dĺžke, mysliac na to, aké je to príjemné, znova sa ho môcť 
takto slobodne dotýkať. 

Severus ich v momente prevalil na bok a Harry sa nebránil, pretože i jeho ruka mu odhodlane 
zablúdila do rozkroku a vzorne ho nasledovala. Ich ústa sa pod chvíľou vyhľadávali, ich horúce 
jazyky sa spájali v erotickom tanci, kým ich ruky odvádzali nevídanú ručnú prácu.    

Severus zastonal, keď sa Harryho ukazovák skusmo dotkol špičky jeho penisu. Reagoval naň 
roztúženým syknutím a pohol bokmi k Harryho ruke. Keď na chvíľu privrel oči, Harry to využil 
a s očami upretými na ten hrubý kolík, vyčnievajúci z tmavého porastu jeho ohanbia k nemu sklonil 
svoju strapatú hlavu. Až potom zdvihol oči a stretol sa s jeho neveriacim pohľadom. Harry to 
nikdy predtým nerobil. Ani len s ním nie a preto nemal žiadne skúsenosti, ale i tak ho vzal do úst, 
neprerušiac so Severusom očný kontakt. Ten ho ohromene sledoval, podopierajúc sa na lakťoch. 
Harryho vlasy ho šteklili na stehnách, na penise cítil jeho horúci dych. Ak si myslel, že nemôže 
byť ešte tvrdší, mýlil sa. Jeho oči boli potemnené vášňou a tmavšie ako zvyčajne. O chvíľu na to 
však s neskrývaným pôžitkom zaklonil hlavu, privrel oči a z hrdla sa mu vydral chrapľavý ston, 
nasledovaný ďalším a ďalším, keď sa nechal unášať slastnými pocitmi, ktoré mu vďaka Harryho 
dokonalej práci vystreľovali zo slabín do celého tela a rozvibrovali v ňom všetky nervy. Harry teda 
robil to, o čom si myslel, že sa mu páči a jeho vzdychy mu napovedali, že je na najlepšej ceste 
uspokojiť svojho milenca.  

Severusov penis pulzoval čím ďalej tým viac. Jeho krv vrela ako láva a on vedel, že sa pomaly blíži 
k vrcholu, keď horúca vlhkosť Harryho úst, ktorá mu ešte nedávno obopínala penis zmizla a Harry 
sa znova posunul nad neho. Donútil ho prevaliť sa a vymenili si tak miesta. Teraz bol na vrchu 
Severus a kým ho zasypával nedočkavými bozkami, Harryho ruka zablúdila k nočnému stolíku 
a riadiac sa len hmatom otvorila šuplík, aby z neho vybrala gél, o ktorom vedel, že ho tam isto 
nájde. Podal ho Severusovi, hľadiac mu odhodlane do očí. Chcel ho. Musel ho mať. Chcel ho cítiť 
hlboko v sebe... 

Severus si od neho téglik bez slova vzal, len aby ho odšrauboval a navlhčil si konček ukazováka. 
Potom ním vkĺzol medzi Harryho ochotne roztiahnuté nohy a opatrne ním vnikol do jeho zadku. 
Harry zastonal a prehol sa proti nemu ako luk. Severusove klzké prsty pracovali presne a účinne, 
zatiaľ čo mu bozkami zasypával brucho, vnáral jazyk do pupku a napokon vzal do úst jeho 
mužnosť, provokatívne olizujúc fialový žaluď, kým prsty jeho ruky pripravovali Harryho zadok na 
ich konečné spojenie. Keď ho potom priľahol, pohodlne sa uvelebiac medzi jeho nohami a podoprel 
sa na lakťoch, k vstupu do Harryho zadku sa teraz tlačil žaluď Severusovho navretého penisu. 
Opatrne doň vnikol, nespúšťajúc oči z Harryho tváre napätej očakávaním. Nechcel mu spôsobiť 
žiadnu bolesť. Harry sykol, zastonal a jeho viečka sa rozkošnícky zachveli. Ešte väčšmi roztiahol 



nohy a umožnil Severusovi pohodlnejšie sa medzi nimi uvelebiť. Severus vyhľadal ústami jeho 
pery a konečne sa v ňom pohol, keď sa pod ním Harry pomrvil. Z jeho úst nevyšiel jediný ston, 
kým doňho rytmicky vrážal, no Harry dal vášni voľný priechod. Objímal Severusa okolo pliec, 
hladil mu ramená i plecia, prechádzal mu po chrbte až napokon jeho ruky skončili na jeho pevnom 
zadku a zovreli do dlaní. Vo chvíli, keď sa blížil okamih orgazmu a Severus naposledy prudko 
zaútočil na jeho zadok, Harry k nemu vypäl boky a pritlačil ho sebe tesnejšie až po samý koreň 
penisu, zvierajúc jeho polky. Vykríkol jeho meno, ktoré uviazlo v ústach volaného, ktorý ho v tom 
momente pobozkal, aby stlmil jeho euforické prejavy dokonalého uspokojenia.  

Severus cítil ako sa doň vylieva a Harryho šťava im pokropila bruchá. S vedomím dokonalého 
uspokojenia v ňom ochabol a po chvíli z neho vykĺzol. Zvalil sa vedľa neho na posteľ, malátny 
a unavený, nehovoriac o tom, že i vrcholne uspokojený po dlhej dobe. Chvíľu tak nepohnute ležali, 
ťažko oddychujúc, potom sa k nemu Harry stočil, ľahnúc si na bok a zložil si hlavu na jeho hruď. 

„Ďakujem,“ zamrmlal a jeho dych pošteklil Severusa na hrudi. 

Severus sa prevalil na chrbát a Harry si presunul hlavu na jeho plece. Ruka zablúdila na jeho hruď 
a prsty pohladili jemnú húštinku medzi bradavkami. Zaspal prv, ako Severus stihol zamrmlať 
čistiace kúzlo a prikryl ich. 

7. kapitola - Mučivé spomienky 

 Draco sa vrátil do svojej izby roztrasený ako huspenina. Čo možno najtichšie za sebou zavrel 
dvere, aby ani Severus ani Potter nezistili, že bol nablízku a zamieril priamo do malej kúpeľne, 
aby si opláchol tvár studenou vodou. Bola tu! Merlin, ona bola tu! Prečo o tom nevedel? Keby to bol 
tušil, jeho noha by nikdy neprekročila prah tohto prekliateho domu! 

„Kurva! Do ohnivého pekla aj s posratým životom!“ hromžil potichu, zvierajúc studenými rukami 
okraje starého, rokmi obitého a zažltnutého porcelánového umývadla. Zdvihol hlavu a pozrel sa na 
svoj obraz v malom zrkadle pokrytom tmavými fľakmi, ktoré na jeho druhej strane zanechala 
rozsiahla korózia. Pred očami sa mu vynorila dávna noc na Manore... Noc, ktorú si za všetky tie dni 
márne snažil vyhnať z pamäte. Spomienky ho ovalili ako ťažká železná kovadlina, rozhodnuté 
rozgniaviť jeho úbohú, osudom skúšanú dušu. Odrazu sa mu zdvihol žalúdok a on sa v poslednej 
chvíli nahol nad záchodovú misu a vyvrátil do nej obsah rozhojdaného žalúdka. Nevedel, ako dlho 
tam len tak kľačal na podlahe, nevedel ako dlho, kŕčovito zviera studenými prstami záchodovú 
dosku a dávi, hoci už nebolo čo vyvrátiť. V hlave mu hučalo, v ušiach mu znel dávny posmešný 
smiech jeho tety Bellatrix odrážajúci sa od kamenných stien ako odporná nikdy nekončiaca 
ozvena, počul Grangerovej vzlyky a volanie o pomoc i jej preklínanie a Greybackove vzrušené 
vrčanie. Znova ho naplo. 

Prebral sa po chvíli, ležiac na studenej dlažbe kúpeľne. V ústach ho nepríjemne pálili žalúdočné 
šťavy, bol spotený a triasol sa chladom po celom tele. Potreboval si vypláchnuť ústa a dostať 
preč tú horkú chuť blenu, ktorá mu v nich ostala. Len čo si ich vypláchol a trasúcou sa rukou si 
vyčistil zuby, vrátil sa do izby, aby založil oheň v kozube, dúfajúc, že sa tak čím skôr zbaví 
starých nočných môr a zaženie tú nepríjemnú triašku. Z tašky – ešte stále nevybalenej – si 
vytiahol čisté tričko i druhé a posledné pyžamové nohavice, ktoré mal a vrátil sa do kúpeľne, aby 
sa osprchoval. Doprial si poriadne dlhú sprchu. Hodnú chvíľu stál pod prúdom teplej tečúcej vody, 
oboma rukami sa opieral o stenu a jeho štíhle telo sa podchvíľou jemne otriasalo náporom emócií, 



ktoré po všetkých tých rokoch vyplávali na povrch jedinou možnou cestou. Keď sa konečne 
pozbieral, aby sa doumýval a vydrhol sa do sucha, nikto by nebol povedal, že Draco Malfoy plakal. 

Vrátil sa do postele, ale nevedel ako zaspať bez toho, aby nemusel myslieť na tú noc... Tak sa len 
otočil na bok. Posteľ ticho zaškrípala, dávajúc mu najavo svoju rokmi ošumelú komfortnosť, 
presne ako všetko ostatné v tomto dome, vrátane trolej nohy v chodbe ako stojana na dáždniky, 
o ktorú sa v priebehu jedného dňa dvakrát potkol. A tak len civel do plameňov ohňa, sledoval ako 
oranžovožlté jazyky lačne olizujú drevené polená a premýšľal, čo za zvrátenú hru to s ním život 
hrá, keď sa po tom všetkom, čo prežil dostal na celý jeden rok do nápravnovýchovného ústavu do 
Helltonu a odtiaľ rovno do pekla. Pretože toto nič iné byť nemohlo. Len peklo. Za tie dva dni jeho 
pomyselnej slobody sa zmenilo viac, ako by si bol kedy vôbec prial. Veruže takú predstavu o živote 
po svojom prepustení nemal. V jeho predstavách nefiguroval žiadny Potter a už prekliato nie 
nejaká Grangerová, ktorá ho mátala v snoch. Chcel proste začať odznova, ale takto? 
S nevlastným bratom? S Potterom? Mal dojem, že až teraz sa ocitol na úplnom dne a nevedel, ako 
sa odtiaľ vyhrabať. 

Merlin, keby tu aspoň nebola ona, možno by to bolo ľahšie, pomyslel si a prekryl si rukou 
začervenané oči. Bude musieť niečo vymyslieť, pretože ak to neurobí, celkom iste sa zblázni. 

*** 

Severus dlho nemohol zaspať. Ležal vo svojej posteli a Harry ležal na ňom. Hlavu mal na jeho 
ramene, ruku prehodenú cez jeho hrudník a nohu vkliesnenú medzi jeho nohami. Jeho penis sa mu 
obtieral o pravé stehno, horúci dych ho šteklil na krku. Milovali sa. Ale nemal to dovoliť. No jemu 
bolo také ťažké odolať! Do šľaka, veď nebol z kameňa! A to ním kedysi tak opovrhoval... Keby mu 
bol niekto niekedy povedal, že sa raz ocitnú v jednej posteli a prežijú ten najlepší sex, aký si len 
kedy dokázal predstaviť, bol by ho vysmial, preklial a potom možno zahlušil. Alebo by ho bol 
najprv preklial, potom zahlušil a nakoniec vysmial. Nevedel sa rozhodnúť, aké poradie by zvolil, ale 
určite by spravil tie tri veci. Za ten čas, čo tu žil, zistil pár vecí, počnúc tým, že sa v Potterovi 
sakramentsky mýlil! 

Obaja si prežili svoje a to, čo ich postretlo bolo viac ako len na jeden život. V hĺbke duše však 
stále nedokázal pochopiť Harryho zmenu postoja voči nemu. Celých sedem rokov ho mučil 
a vyžíval sa v jeho ponižovaní a zraňovaní. Možno za to mohol svojím spôsobom i Dumbledore, 
ktorý naňho tlačil a zakaždým mu dohováral, že sa v tom chlapcovi mýli, lenže Severus z hĺbky 
duše neznášal nátlak. Stačil mu ten, ktorý musel znášať od Voldemorta. A Potterovi nehodlal dať 
vtedy najmenšiu šancu. Nielen kvôli jeho otcovi a Blackovi, ani nie kvôli riaditeľovi, ale kvôli sebe. 
Vedel, prečo to robí. Potreboval ho nenávidieť, ak si chcel zachovať zdravý rozum. 

Chcel sa konečne odpútať od všetkého, čo súviselo s tým prekliatym menom Potter. Lenže čím 
viac sa od toho snažil dostať, tým viac sa ten zelenooký mladík do jeho života zamotával. 
Popravde, nikdy celkom neveril tomu, čomu veril Dumbledore a síce, že Harry je ich jediná 
záchrana proti lordovi Voldemortovi. Bola to z jeho strany chyba, teraz to vedel a možno i trochu 
ľutoval. Keď musel zabiť Dumbledora, všetko sa zmenilo. Teda, nie všetko, ale niečo určite. Bol 
jediný, kto mohol tomu chlapcovi pomôcť poraziť zlo a s odstupom času a s pokojom v duši mohol 
povedať, že preto urobil všetko. 

Nerátal však s tým, že sa ho jeho pán bude chcieť zbaviť. Situácia sa počas boja zvrtla 
a Voldemort naňho poštval svojho hada. Severus pochopil, že hodina jeho smrti sa priblížila. 
Stačil ešte Potterovi odovzdať svoje spomienky, kým ochabol otupený hadím jedom, ktorý mu 



koloval v žilách a rýchlo sparalyzoval jeho telo. I teraz zdvihol ruku a prsty si priložil na krk, 
k miestu, kde mu ostali celkom malé, skoro neviditeľné jazvy po hadích zuboch. Neuveriteľné. 
A on stále žil. I vďaka Potterovi... Ten bláznivý chlapec si ho priviedol do Blackovho domu, staral 
sa oňho vyše mesiaca, akoby nestačilo, že sa venuje ešte i svojej priateľke a Severus ani vtedy 
k nemu nepocítil nič iné ako pohŕdanie. 

Nevedel, prečo to Potter robí a neveril jeho nezištnosti, pretože už dávno si prisahal, že nikdy 
viac nebude dôverčivým hlupákom. Lenže... áno, mýlil sa v ňom. Ak už v ničom inom, v ňom sa mýlil 
celkom určite. Pomohol mu bez toho, aby za to niečo požadoval. Keď mu vyhorel dom, ponúkol mu, 
aby tu ostal pokojne bývať. Z akéhosi absurdného dôvodu znášal jeho hundranie a ponosovanie sa 
na každú prkotinu. Nevedel prísť proste na to, či je totálny blázon, alebo nevyliečiteľný 
optimista, keď dúfa, že sa ich vzťah niekedy zmení. Severus bol rozhodnutý tento dom opustiť. 
A aj to spravil... Raz. 

Harry sa vedľa neho pomrvil, pretočil sa na chrbát a potom zasa na bok, pritisnúc sa 
k Severusovmu boku. Neprebudil sa, keď sa i Severus pretočil na bok a posunul sa k nemu bližšie. 
Jeho ruka skĺzla cez Harryho bok a ostala mu na bruchu. Vdýchol do seba vôňu jeho vlasov 
a privrel oči. Stalo sa tak veľa vecí, ktoré nedokázal zmeniť, či ovplyvniť... A predsa mu to 
neprekážalo. Predsa bol tomu v kútiku duše rád. Keď sa mu konečne podarilo zaspať, za oknom sa 
brieždilo. Našťastie bola sobota a on nemusel vstávať do práce. Spokojne si povzdychol, zaboril 
hlavu do Harryho krku a nechal sa unášať príjemným pocitom, ktoré v ňom vyvolávalo teplo šíriace 
sa z nahého tela. 

*** 

Harry sa zobudil ako prvý. Pretočil sa v posteli a keď si uvedomil, že Severus stále spí, vymanil sa 
z jeho objatia tak opatrne ako len dokázal, aby ho nezobudil. Zdvihol zo zeme svoje pyžamové 
nohavice i tričko, natiahol ich na seba a v tichosti opustil jeho spálňu. Nešiel však do svojej izby. 
Zamieril rovno do kuchyne, aby postavil vodu na kávu a prečítal si v pokoji Denného proroka. Aké 
bolo jeho prekvapenie, keď tam našiel sedieť Malfoya s výtlačkom novín v rukách. Bol bledý ako 
stena a vyzeral fakt hrozne. Vrhol naňho skúmavý pohľad, ale nepozdravil mu. Miesto toho ukázal 
na sovu čakajúcu na svoju odmenu a sediacu na parapete. 

Harry prešiel k chladničke a natiahol sa za malým koženým vreckom. „Peniaze pre sovy sú v tomto 
mešci,“ oznámil mu a Draco ledva prikývol. Sova zmizla a Harry si uvedomil, že káva je urobená. 
„Môžem?“ opýtal sa ho, snažiac sa o akúkoľvek zdvorilostnú konverzáciu. 

„Je to tvoj dom, prečo sa pýtaš?“ zahundral Draco schovaný za novinami. „Ale neotrávil som ju, ak 
si myslel akurát na to,“ dodal posmešne. 

„Žiadny problém, vždy mám po ruke protijed,“ odvetil Harry okamžite. Kým zhľadúval po 
skrinkách niečo, čo by si dal rád na raňajky, Draco ho skúmavo pozoroval ponad okraj novín 
a uvažoval, ako z neho dostať to, čo chce vedieť. 

„Čo to bol v noci za hluk?“ ozval sa napokon. Harry naňho pozrel tým prenikavým pohľadom 
a odvrátil sa, aby sa znova vŕtal v skrinke, z ktorej vyberal na kuchynskú linku nejaké veci 
a potom ich vracal späť. Ostali mu tam len vajíčka, trocha slaniny a panvica s olejom. 

Harry uvažoval, čo mu má na to povedať. Bolo zbytočné tajiť Hermioninu prítomnosť. Skôr, či 
neskôr by na to i tak prišiel, to vedel i sám. 



„Hermiona máva z času na čas nočné mory,“ odvetil a pozrel sa naňho zvláštnym, obviňujúcim 
pohľadom, na čo sa Draco zamračil. 

„A ty z toho viníš mňa, je tak?“ opýtal sa zádrapčivo. 

„Po tej noci u vás... veľmi sa zmenila. Povedz mi, koho iného mám viniť?“ 

Draco mu bol ochotný vymenovať najmenej dvoch ľudí, ktorých mohol obviňovať, ale zahryzol si 
do jazyka. Načo by to bolo dobré, keď Bellatrix i Greyback boli dávno mŕtvy? 

Harry napokon pokrútil hlavou. „Napokon, na tom už zrejme nezáleží. Čo sa stalo, stalo sa. Chcem 
ťa však varovať. Neopováž sa k nej priblížiť, inak za seba neručím, či už si môj brat, alebo nie, 
jasné?!“ 

Draco vstal od stola a znechutene si odfrkol. „Toho sa báť nemusíš, Potty. Zabudol si, že mne sa 
robí z humusákov nevoľno?“ 

Harry sa musel veľmi ovládať, aby po ňom nehodil tú panvicu, ktorú práve pokladal na sporák. „Si 
v mojom dome a budeš ma rešpektovať. Žiadne urážky Malfoy, lebo si to odskáčeš,“ varoval ho 
ľadovým hlasom, no nebol si istý, či to ten plavovlasý nadradenec vôbec zaregistroval. Opustil 
kuchyňu nahnevaný, ako bol teraz i Harry. 

„Sakra práca!“ povzdychol si. „Toto bude fakt ťažké!“ 

Nemysliac na všetky problémy týkajúce sa Hermiony a Malfoya, radšej obrátil pozornosť 
k príprave raňajok a nechal sa unášať doznievajúcimi príjemnými pocitmi uplynulej noci. 

8. kapitola - Bar Horúca riviéra 

 Harry dostal koncom týždňa soviu poštu. Poverený zriadenec ministerstva mu v ňom oznamoval, 
že písomnými skúškami prešiel (mimochodom výborne) a hneď pripísal i stanovený termín na 
charakterové a talentové skúšky. S očami stále zabodnutými do listu si zamyslene a v dobrej 
nálade vykračoval smerom k Severusovej pracovni. Dvere otvoril bez zaklopania, vošiel dnu 
a uvidel ho sedieť ako obyčajne za svojím pracovným stolom s akousi starou, ošúchanou knihou 
v ruke. Hodil papier s výsledkami testov na stôl a čakal netrpezlivo na jeho reakciu. 

Severus iba nadvihol obočie, zložil roztvorenú knihu na roh stola a načiahol sa po papieri. Preletel 
ho očami a uznanlivo prikývol hlavou. „Blahoželám. Prvú časť máš teda úspešne za sebou.“ 

Harryho jeho strohé ohodnotenie trochu sklamalo a schladilo i prvotné nadšenie z vlastného 
úspechu. „Nevyzeráš, že by si tomu bol rád.“ 

„Nie, ja... teším sa. Isteže,“ odvetil Severus a odkašľal si, aby si prečistil hrdlo. „Naozaj si ma 
prekvapil. Z Elixírov ti neušiel jediný bod. Je to...“ nevedel nájsť vhodné slová. 

„Zázrak?“ skúsil Harry provokačne a načiahol sa za hárkom pergamenu, aby si ho odložil. 

Severus nepovedal nič, len naňho civel. „Chcel som s tebou hovoriť,“ vyliezlo z neho napokon 
zdráhavo. 



„O čom?“ skúsil Harry, ale podľa jeho výrazu tušil, že sa mu to nebude páčiť. 

„O tom, čo sa stalo predošlú noc,“ riekol prosto. 

Harry našpúlil pery a prikývol. „Aha, chceš hovoriť o našom sexe?“ Videl ako sa Severus zamračil, 
ale bolo mu to jedno. Tento rozhovor už raz viedli. Bolo to v to ráno, keď sa prebudili po ich 
prvom milovaní. Severus to proste vtedy zmietol zo stola s tým, že na to zabudnú a budú sa 
tváriť, že sa nič nestalo. 

„Sľúbili sme si, že sa to viac nestane,“ povedal ticho starší muž, no znelo to rozhodne, tak 
definitívne a jemu to trhalo srdce. 

Harry sklopil pohľad do zeme. Bol nahnevaný. Priam zúril. Snažil sa správať dospelo, ale bolo to 
ťažké, obzvlášť, keď ním zmietali hormóny. Nechcel však oňho prísť. Najme po tom, čo ho vtedy 
takmer nenašiel. 

„Pokiaľ si spomínam, ja som nič také nesľuboval,“ oponoval mu tvrdohlavo. 

„Ale mal by si. Nemal by si sa na mňa viazať. Nie som ten typ, ktorý...“ nedokončil, lebo Harry mu 
skočil do reči. 

„Nie si ten typ? Čo nie si, Severus? Bojíš sa priznať pred svetom svoju sexuálnu orientáciu? 
Alebo sa hanbíš kvôli tomu, že si sa vyspal so mnou? No iste, čo by povedal čarodejnícky svet na 
to, keby vedeli, že ty, bývalý smrťožrút, teraz ctihodný profesor Snape, čarodejník Merlinovho 
stupňa prvého radu si na mužov a dokonca výrazne mladších? Čo by povedali na to, že si pretiahol 
ich milovaného Pottera?“ zvraštil znechutene tvár. „Ľutuješ, že si sa so mnou vyspal, presne ako si 
to oľutoval i vtedy, viem to, nemusíš mi nič hovoriť, vidím ti to na očiach. A vieš čo ešte? Ja 
neľutujem! Ja nie som pokrytec ani zbabelec!“ 

Vstal a opustil jeho pracovňu s hlasným buchnutím dverí a po krátkom zaváhaní vybehol na ulicu. 
Potreboval byť sám, potreboval rozmýšľať a potreboval sa opiť. 

*** 

Zamieril na jediné miesto, kde takých ako bol on vítali. Chcel si z hlavy vymazať spomienky na 
poslednú noc, ktorú s ním strávil. Potreboval sa zbaviť tých prekliatych čiernych očí, ktoré ho 
v mysli prenasledovali. Celý ten rok sa medzi nimi nič nezmenilo a on sa tak veľmi snažil. Mal toho 
na pleciach naložené málo? Zamyslene prešiel Deravým kotlíkom, dostal sa cez stenu deliacu 
muklovský a čarodejnícky svet a zamieril rovno do Zašitej uličky, kde len nedávno objavil bar pre 
homosexuálov. Najprv chodil do baru Horúca riviéra v prevleku, vydávajúc sa za niekoho iného, 
potom sa na to vykašľal. Majiteľ Cyrus, neveľký tučný chlap s hlavou ako koleno a kozou briadkou 
bol poctený jeho návštevou. Pochválil sa mu, že je to široko-ďaleko prvý bar takého druhu. 
Zapáčilo sa mu tam. Hlavne preto, lebo ten bar sa nelíšil od iných takýchto podnikov, až na svoje 
osadenstvo. Dnes tu bolo skoro prázdno. Dve čarodejnice tancovali uprostred parketu pri 
romantickej piesni Almost Lover od muklovskej speváčky A Fine Frenzy, nalepené tesne na sebe a 
objímajúce sa. Akýsi chlapík ležal s hlavou na pulte a nedopitým pohárom whisky v ruke. Harry ho 
spoznal. Volali ho teplý Gin, pretože plnil na počkanie rôzne priania. Samozrejme, sexuálne. 
Nevyzeral zle. Bol štíhly, mal kučeravé plavé vlasy a hnedé oči. I Harry vedel, že so svojimi 
ústami dokázal zázraky. Škoda, že bol dneska na mraky... možno by využil jeho služby. 



Miesto toho si sadol na barovú stoličku a kývol na barmana. „Dvojitý Ohnivý dych,“ požiadal ho. 

„S ľadom?“ opýtal sa mladík, len o niečo starší od neho a Harry prikývol. Videl ako si ho premeral 
a dalo by sa povedať, že so záujmom. Harry na to nereagoval. Keď mu podával pohár s alkoholom, 
ktorý prechádzal od krvavočervenej farby po jasnooranžovú, zacinkotali v ňom kocky ľadu a prsty 
ich rúk sa na krátko dotkli. „Na tvoje zdravie, Severus,“ pomyslel si zúfalo. 

Harry si doprial poriadny hlt, keď sa mu barman znova prihovoril. „Poznám ťa.“ 

„Fakt?“ fľochol po ňom pohľadom. Nechcel, aby ho otravoval. Nechcel nič, iba sa opiť. Nech čert 
berie všetko! A rovno do pekla! 

„Potter, však?“ 

„Mhm, nejaký bystrý,“ zahundral Harry nevrlo. 

Po tomto sa k nemu mladík už neozval. Len mu bez slova nalieval a obsluhoval ho. A Harry pil. 
Dokonca si bol zatancovať s nejakým týpkom, ktorému strašne smrdelo z huby. Samý cesnak. 
Radšej sa hneď po prvej piesni vrátil k baru a ostal tam, no stihol mu odporučiť, aby si častejšie 
čistil zuby, ak chce niekedy niekoho zbaliť. 

„Myslím, že máš na dnes dosť,“ povedal barman a čuduj sa, Harry bez reptania prikývol. 

„M-m-mám,“ riekol namáhavo. Jazyk mal ani z olova. Vlastne celé telo akési neposlušné a údy ako 
kovadliny. „Dope-la, ku-evsky mi nie-koho pri-pripomínaš,“ zašomral, keď sa zahľadel do jeho 
tváre. Barman bol ozaj krásny muž. Nemohol mať viac ako dvadsaťsedem. Mal tmavé vlasy, rovné, 
dlhé po plecia. A čierne oči. 

„To mi hovorí takmer každý po tom, čo si vypijú viac ako znesú,“ odvetil pobavene a jeho plné pery 
sa vytvarovali do úsmeu. „Musím zavrieť,“ upozornil ho a Harry sa ospalo rozhliadol po bare. Bol 
prázdny. Ani po teplom Ginovi nebolo chýru. Hudba už tiež nehrala. 

„Hm, ale ja ne-ám kam ísť,“ zašomral a podoprel si rukou bradu. Podarilo sa mu to až na druhý 
pokus. Po prvý raz sa mu šmykol lakeť o roh pultu a on si oň udrel bradu, lebo stratil rovnováhu 
a skĺzol zo stoličky. 

„Ku-va,“ zamrmlal a utieral si krvácajúcu ranu chrbtom ruky. 

„Ukáž,“ povedal barman a obišiel bar, aby sa mu na ranu pozrel. Otrel mu ju čistým obrúskom, 
potrel dezinfekčným tonikom a vzápätí ju zacelil kúzlom. Ostal mu na nej malý červený šrámik, ale 
ten do hodinky zmizne. 

„Naozaj musím zavrieť,“ povedal znova, stále stojac pred ním. Jeho palec nežne pohladil Harryho 
jazvu na brade a on sa mimoveľne zachvel. 

„Mô-em ostať tu? Ne-áš vzadu nejakú po-posteľ?“ 

Barman pokrútil hlavou a Harry zamrmlal. „Tak nič.“ Zosadol zo stoličky a zatackal sa. Keby ho 
mladík nebol zachytil, isto by si rozbil hlavu na mramorovej podlahe. 



„Môžeš prespať u mňa,“ ponúkol mu nakoniec a podoprel ho. Len čo vyšli von, vchod do baru zamkol 
kúzlom. 

„D-dú-fam, že nebývaš ďaleko,“ koktal Harry. „Pre-miesťanie... pre-miesťnie... pre-miesťňanie by 
som nezvládol.“ Zasmial sa sám sebe a svojej neschopnosti vysloviť inak celkom jednoduché slovo. 

„Nie, neboj sa. Bývam hneď tu hore, nad barom.“ 

Zamierili k schodom a dostali sa na prvé poschodie domu, ktorý zvonka vôbec nevyzeral 
obývateľne. Popravde, ak by to videl niekto normálny, nenasťahoval by si tam ani potkana. Lenže 
z vnútra to bolo čosi celkom iné. Jedno poriadne veľké podlažie. Kuchyňa, obývačka a jedáleň 
tvorili jednu obrovskú izbu, luxusne zariadenú. Všade boli drevené podlahy, okrem kuchyne, kde 
bola dlažba. Stena z červených tehál v kuchyni nebola nielen omaľovaná, ale ani omietnutá, čo 
vyzeralo šmrncovne. Harry vyvalil oči nad moderným zariadeným a mukelskou technikou, ktorú 
videl. Zauvažoval, či mu ten alkohol v krvi nespôsobil podivné halucinácie. V jedálni bol jednoduchý 
štvorcový stôl so štyrmi stoličkami, v obývačke biela sedačka, dve kreslá, taburet a sklenený 
stolík. Okná mali husté biele záclony a nariasené zelené závesy, aby dnu nebolo z ulice vidieť. 
Harry sa uškrnul, keď zbadal najnovší typ televízora LCD s diaľkovým ovládaním, nehovoriac 
o Wifi veži a počítači v rohu miestnosti. 

Do jeho zorného uhla sa dostala sedačka. „Pokojne sa vy-pím i tu,“ povedal svojmu ochotnému 
sprievodcovi. 

„Myslím, že v spálni by ti bolo lepšie,“ navrhol mladík a Harry sa opäť rozosmial. 

„Aj ty si –ay?“ zaškeril sa naňho. 

„Nechcem sa s tebou vyspať, ak myslíš na to,“ upozornil ho pokojným hlasom a viedol ho do svojej 
spálne. „Na sedačke sa vyspím ja.“ 

„Hm,“ zamrmlal Harry ospalo, ledva vnímajúc.  Dovolil svojmu dobrodincovi, aby ho zbavil zvrškov 
a uložil do postele. Keď ho prikryl, Harry ho schmatol za ruku a pozrel naňho podliatymi očami. 
„Nechcem byť dnes v noci sám. Ostaneš so mnou?“ 

Mladík naňho chvíľu len vyjavene hľadel, potom sa opatrne vymanil zo zovretia jeho prstov. „Ja...“ 

„P-osím,“ vydal zo seba šeptom. Oči zaklipkali a prikryli ich ťažké viečka. 

„Tak dobre,“ súhlasil. 

Serano nechal v izbe svietiť len nočnú lampu. Vošiel do kúpeľne, kde sa zobliekol do naha a vkĺzol 
pod prúd teplej vody. Osušil sa, natiahol na seba čisté tričko i pyžamové nohavice a vrátil sa do 
izby ako sľúbil. Lenže ostal stáť nerozhodne na prahu medzi dvermi a díval sa na spiaceho mladíka 
vo svojej posteli. 

Naozaj ho poznal. Chodil do baru často. Väčšinou sám. Spočiatku vždy zmizol na pár minút 
s teplým Ginom, občas si trochu zatancoval, keď poňho niekto prišiel. Dnes sa spil do nemoty. 
Očividne sa potreboval odreagovať. Ale vliezť k nemu do postele? Nebol si istý, či to bol dobrý 
nápad. Ráno sa zobudí s poriadnou opicou a on by sa od neho nechcel nechať prekliať. Pokrútil 



hlavou. Nie, veru. Neostane, aj keď mu to sľúbil. Vzal si druhý vankúš a deku a vrátil sa do 
obývačky. Roztiahol si gauč a zapol telku, stíšiac zvuk. Práve dávali jeho obľúbený seriál – Kosti. 

9. kapitola - Skrat, či pomsta? 

 Harry sa prebudil s nepríjemnými bolesťami hlavy a odpornou pachuťou v ústach. Skusmo sa 
načiahol po okuliaroch. Mal šťastie. Naďabil na nich takmer okamžite. Ležali pekne zložené konča 
nočného stolíka, o ktorý si tresol hlavu, keď sa preberal z krkolomnej polohy, v ktorej sa našiel 
spať. Sadol si na posteli, šúchajúc si rukou ubolený krk. Rozhliadol sa po izbe. Nepripadala mu 
povedomá a netušil, ako sa do nej dostal. Podľa všetkého patrila mužskému nájomníkovi. Modlil sa 
len, aby to nebol Teplý Gin, ale vzápätí si uvedomil, že má zadok zrejme v poriadku, lebo necíti 
žiadnu bolesť... Tmavomodré závesy a hustá biela záclona priam dokonale ladili s huňatým 
kobercom rovnakej farby. Dokonca posteľné obliečky boli triezvo tmavomodré, bez akéhokoľvek 
i toho najjemnejšieho a nenápadného vzoru. Ale všimol si malé ozdobné vankúšiky. Žlté. Musel 
uznať, že tie interiér izby trochu oživili a izba nepôsobila tmavo akoby sa mohlo zdať, pretože 
nábytok bol zo svetlého dreva. 

Harry si povzdychol a odkopol zo seba perinu. Keď sa jeho nohy dotkli mäkkého koberca, uvedomil 
si, že na sebe nemá nohavice. Spal v tričku a spodkoch. Lenže viac ho trápilo to, čo sa v tejto 
posteli – alebo kdekoľvek inde v tomto dome – v noci udialo. A hlavne... s kým? Teda, 
pochopiteľne, medzi ním a človekom, ktorý ho sem doviedol. Matne si spomínal... Nie, na nič si 
nespomínal. Najradšej by si bol obúchal hlavu o skrinku, stôl, či dvere ako domáci škriatok, ktorý 
spravil nejakú hlúposť. Na prežehlenie si vlastných prstov by odvahu nenabral, i keď patril medzi 
najodvážnejších Chrabromilčanov. Na dvere izby sa ozvalo jemné zaklopanie. 

„Áno?“ ozval sa a zakryl sa perinou prv, ako sa dvere otvorili. S neskrývaným údivom sa hľadel do 
tváre mladého muža, sotva o pár rokov staršieho. 

„Si v poriadku?“ opýtal sa a premeral si Harryho zvláštnym pohľadom. 

Harry sa nezmohol na nič iné, len na prikývnutie. Keď sa naňho vzápätí ten chlap usmial, mal pocit, 
akoby mu žalúdok spravil poriadny kotrmelec. 

„Fajn. Ak chceš, môžeš sa osprchovať. Kúpeľňa je hneď prvé dvere vľavo. Nachystal som ti čisté 
uteráky. Na umývadle je čistá kefka a ak by si potreboval holiaci strojček, je v skrinke nad 
umývadlom,“ informoval ho ochotne. „Ozaj si v poriadku?“ 

„To... ja len... bolí ma hlava,“ odvetil Harry zdráhavo a sám nevedel prečo sa dočerta začervenal! 

„Pripravím ti niečo, čo ťa dá dokopy,“ uistil ho mladík, na meno ktorého si žiaľ tiež nespomínal. 
Keď znova osamel, schmatol svoje veci úhľadne zložené na stoličke - čo určite nebolo jeho dielo – 
a zmizol v kúpeľni. Otočil kľúčom v dverách a napadlo ho, aké je to tu všetko príliš... muklovské. 
Obyčajná smaltovaná vaňa stála v kúte kúpeľne, nad ňou hliníková tyč zabudovaná do steny, 
z ktorej visel gumový záves. Na rozdiel od strohosti so zariadením spálne bol potlačený morskými 
príšerkami. Steny boli omaľované modrozelenou farbou, svetlo mal tvar jednoduchej mušle a na 
dlaždiciach rovnakej farby ako nástenná maľovka boli koberčeky v tvare delfínov. Harry si bez 
slova zložil veci na zavretý poklop záchodovej misy a odpúšťal si vodu, aby sa mohol osprchovať. 



Keď konečne vyliezol z kúpeľne, znova si pripadal ako človek. Niečo mu však pribudlo. Hromadiace 
sa výčitky svedomia. Počas sprchovania, čistenia zubov i holenia, sa skúšal rozpamätať na 
čokoľvek, čo by mu napovedalo ako prežil uplynulú noc, no pamätal si jedine to, ako sa naštval 
v ten deň na Severusa a ocitol sa v bare rozhodnutý spiť sa do nemoty. Teraz zjavne slávil 
úspech. 

Toho mladého muža našiel v kuchyni. Stál za kuchynskou linkou, kde ticho bzučal mixér. Usmial sa 
naňho a ukázal na barovú stoličku, aby si sadol. Harry poslúchol. Najradšej by bol vypadol, ale 
okrem toho, že sa mu musel aspoň poďakovať a dozvedieť sa, čo sa tu dialo v noci, k tomu 
chlapovi ho niečo zvláštne priťahovalo. 

„Mal by som ísť,“ hlesol, ale napriek tomu zostal sedieť a sledoval ho pri práci. Dlhé vlasy mal 
teraz uväznené v chvoste jednoduchou čiernou gumičkou. Mladík naňho iba pozrel, no načiahol sa 
za pohárom, ktorý mal pripravený na linke a nalial doň nejaký nápoj, ktorý práve domixoval 
a kvapol tam pár kvapiek elixíru. Zvláštne, napadlo ho. Takto to videl robiť aj Severusa. 

„Čo to je?“ opýtal sa ho zvedavo, keď mu podal pohár. 

„Niečo na opicu. Samo o sebe chutí ten elixír odporne, tak ma napadlo, že by ti padlo niečím to 
zapiť. Okrem toho, v tomto sa jeho chuť stráca.“ 

Harry prikývol a s úľavou nápoj vypil. Chutil sviežo, po citrusoch, škorici a vanilke. Oblízol si ústa 
a pohár mu vrátil. „Ďakujem,“ zamrmlal. „Naozaj by som mal ísť, len...“ 

Mladík naňho spýtavo pozrel. „Chcel som ti poďakovať...“ zasekol sa Harry a rukou si prehrabol 
strapaté vlasy, ešte stále trocha vlhké. Privrel oči a zahryzol si do pery. „Budem síce vyzerať ako 
idiot, ale nepamätám si celkom nič z uplynulej noci... ani tvoje meno. A nechcem, aby to vyznelo 
nevďačne, no dúfam, že... že...“ Merlinove trenky! Ani to len nevedel zo seba dostať. 

„Nestalo sa nič, ak si zvedavý na to,“ povedal pokojným hlasom mladík. „A volám sa Serano.“ 

Harry prikývol, znova sa červenal ako idiot. Nevedel, či to spôsobujú tie jeho prekliato čierno 
čierne oči, alebo celkový výzor, ktorý ho nenechával chladným. Potreboval sa odtiaľ dostať čím 
skôr... 

„Fajn, ja... Ešte raz prepáč. Nechcel som byť otravný, len som mal... ťažký deň,“ vysvetlil a márne 
sa pokúšal necítiť ako pako. 

„Prečo?“ zaznela jednoduchá otázka. 

„Je to... je to ťažké. Ale kedy láska bola jednoduchá, nie?“ ozval sa akoby sám pre seba 
a nevšimol si začudovaný pohľad, ktorý sa zračil v tvári mladého muža. „Pôjdem. Ešte raz ti 
ďakujem...“ 

Keď Harry odišiel, Serano si sadol na barovú stoličku a hlavu zložil do dlaní. V duchu preklínal celý 
posratý svet i svoj nepodarený život. Nesmel sa však dlho utápať v sebaľútosti. Mal iné 
povinnosti... 

*** 



Draco zaškrípal zubami. Takto si veru prebudenie v tomto baraku nepredstavoval. Zvlášť po 
ďalšej nepríjemnej noci. Stála pri jeho posteli, v tvári mala odpor, hnev i zhnusenie a konček 
svojho prútika pritisnutý k jeho hrdlu. Och, takúto scénu už mal česť raz zažiť. Lenže vtedy tam 
neboli sami a vtedy nemala dôvod zabiť ho, hoci bol hrubý. 

Teraz takmer ani nedýchal. Bol si istý, že keby sa o čokoľvek pokúsil, zabila by ho. Alebo niečo 
podobné... Lenže to sa mal nechal popraviť v posteli? Dobre, nie že by nebol srabom, čo teda po 
väčšinu času býval, ale... Nemohol to dopustiť! 

„Gran...“ skúsil, no jej prútik sa mu zaboril do krku ešte viac. 

„Ako sa opovažuješ!“ sykla zlostne. „Mala som to spraviť už skôr! Mala som ťa zabiť, keď som 
mala príležitosť!“ 

Draco preglgol. Na čele sa mu perlil pot. Uvedomil si, že ona to zrejme myslí fakt vážne. Koho mal 
prosiť o pomoc? Krstného otca, či Pottera? Nebol si istý, či by sa k nemu dostal ktorýkoľvek 
z nich dvoch včas. Ak by sa vôbec unúvali... Celý život bol zbabelcom a skrýval sa za ostatných. 
Nechcel tak však zomrieť. Nie teraz, keď mohol začať nový život! Prekliaty osud! A prekliata 
ženská... Prečo sa mu len priplietla do života? 

„Gran...“ skúsil znova a zachrapčal, keď ho špička jej prútika zasiahla ešte bolestnejšie a hlbšie 
ako naposledy. Privrel oči a zaťal zuby, uvažujúc, čo spraviť. Vedel, že veľa možností na výber 
práve nemá... 

„Zničil si mi život, Malfoy, teraz na oplátku zničím ja ten tvoj,“ riekla zastretým hlasom. Skôr 
ako však stihla kúzlo vysloviť, Draco sa na ňu vrhol. Bol to prvý odvážny čin, ktorý azda v živote 
spravil. Ak nerátal to, že zradil Temného pána. Na krku mu po jej prútiku ostane síce poriadna 
modrina, ale kašľať na to. Obratne jej vykrútil ruku s prútikom a držal jej ju v silnom zovretí, až 
kým nevykríkla od bolesti a prútik jej nevypadol z ruky. Len čo sa tak stalo, sotil ju a ona stále 
zmätená z vývinu situácie zaspätkovala, potkla sa na jeho topánkach a roztiahla sa na podlahe. 
Ten pád jej vyrazil dych, no on to nepostrehol. 

„Vypadni! Vypadni z mojej izby humusáčka skôr ako mi tu zamoríš vzduch!“ okríkol ju, no ona sa 
ani nepohla. Ležala na chrbte, oči mala tuho prižmúrené a len boh vie, čo sa jej preháňalo tou 
bláznivou hlavou. Sklonil sa k nej, nešetrne ju zdrapil za plece a postavil späť na nohy. Znova sa 
zapotácala a mal dojem, že jej z úst vykĺzol vzlyk, no nebol si istý, pretože v rovnakej chvíli sa 
doňho pustila holými rukami. Jej nechty útočili na jeho tvár, zlostné údery malých pästí všade, 
kam len zasiahli. Pravdaže mu to nemohlo ublížiť, no mal toho dosť. Zovrel jej päste do svojich 
rúk a bolestivo jej ich vykrútil za chrbát. 

„Nedotýkaj sa ma tými špinavými rukami!“ vykríkla hystericky, keď ju chrbtom prirazil k stene. 
Ani nevedel, ako sa pri nej v zápale boja ocitli, no teraz bola Grangerová nehybne prišpendlená 
o stenu. Ruky, ktoré jej stále zvieral mala pricapené nad hlavou a aby ju udržal nehybnú, nohu mal 
medzi jej nohami a vlastnou hruďou bol prilepený na tú jej. Obaja namáhavo dychčali. 

„Tak prestaň útočiť!“ zasyčal jej do tváre. Bezmocne sa mykala, no nemohla si pomôcť. Bol 
silnejší ako ona. „Tak už s tým prestaň!“ vyštekol, tentoraz nervózne. V hlave sa mu rojili 
protichodné myšlienky. Krv sa menila na žeravú lávu. Cítil ako ho napriek jeho vôli opantáva 
vzrušenie. Musela to pocítiť i ona, pretože sa mykla ešte silnejšie. Všetko, čo robila ju len 
dostávalo tesnejšie k nemu. Zaklial a v nasledujúcej chvíli sa prisal na jej pery napriek tomu, že to 



nemal v úmysle. Od prekvapenia znehybnela, ale potom sa mu roztriasla pod rukami ako osika, kým 
ona ochutnával jej ústa v drsnom, drvivom bozku a prestával sa ovládať... Jeho ústa opustili jej 
pery a presunuli sa na hrdlo, kým ruky voľne blúdili jej štíhlym telom. 

„Pusť ma!“ cez pootvorené, opuchnuté pery sa jej vydral vzlyk. „Pusť!“ skríkla, keď sa jeho ruka 
presunula na jej prsník, žalostne zakvílila a odsotila ho od seba konečne voľnými rukami. 

Draco omráčene sledoval ako sa zviezla popri stene. Z očí jej potokmi tiekli slzy, hruď si 
obopínala rukami a sediac teraz na zemi sa kývala zo strany na stranu ako pomätená... Privrel oči. 
Vedel, že toto bude ďalší pekelný obraz, ktorý nikdy nevymaže so svojej pamäte, ani keby popil 
hektolitre elixíru Bezsenného spánku, alebo sa tej spomienky jednoducho zbavil a vytiahol si ju 
z mysle. 

Odvrátil sa od nej. „Vypadni,“ hlesol znova, nie tak znechutený jej správaním, ako svojím konaním. 
Mohol vari klesnúť ešte hlbšie? Skoro spravil to, čo chcel... Zahryzol si do pery. 

Znova na ňu pozrel. „Vezmi si svoj prútik a vypadni, humusáčka. A prisahám, ak to na mňa skúsiš 
ešte raz... Oľutuješ to! A dívaj sa na mňa, keď s tebou hovorím!“ varoval ju, schmatol ju za vlasy 
a otočil tvárou k sebe. Šok z toho, keď pochopil, že jej hnedé oči sú nevidomé ho doslova omráčil. 
Pustil ju, akoby ho ten dotyk popálil a cúvol, vyvaľujúc na ňu oči, neschopný spraviť celkom nič, 
ani len premýšľať. 

Hermiona stále iba sedela na zemi pri stene, plakala a kývala sa zo strany na stranu... 

Keď sa dvere na jeho izbe bez varovania otvorili a on pozrel do tváre krstného otca, pocítil 
zvláštny prílev úľavy, ktorý ho zaplavil. Severus nepovedal ani slovo, len sa sklonil k tej plačúcej 
kôpke nešťastia a napriek jej protestom ju vzal do náručia a odniesol z jeho izby. Draco sa 
vzápätí stratil v kúpeľni. Díval sa na svoj rozmazaný obraz, na trasúce sa ruky a v hlave sa mu 
znova raz premietli udalosti, ktorých bol svedkom... Opláchol si tvár studenou vodou a vyšiel na 
chodbu, aby počkal krstného otca. 

„Čo do pekla robila v tvojej izbe, Draco!“ zasipel, keď očaroval jej izbu ochrannými kúzlami. 

Draco pred ním necúvol, hoci to mal chuť spraviť, keď videl, aký je zúrivý. „Neviem! Proste sa 
tam objavila! Chcela ma zabiť!“ vykríkol, neschopný iného vysvetlenia. 

„A to ti mám ako veriť?!“ Severus zaklial. „Keby sa to dozvedel Potter...“ zarazil sa a oprel sa 
o stenu. Ich krehké prímerie by bolo v troskách. 

„Ver si, čomu chceš, ale je to pravda,“ odvetil a zaboril do zeme sklený pohľad. „Od.. od kedy je... 
slepá?“ 

„Neviem presne...“ šepol unavene Severus. „Keď som sa dostal k sebe, už taká bola.“ Draco mlčal. 
Pozrel naňho a neodpustil si, aby ho znova nevaroval. „Draco, ak tu chceš ostať,“ zasekol sa. „Ja 
viem, že to, čo sa stalo si nečakal... Nikto z nás to nečakal, lenže ak... ak tu chceš ostať, musíš sa 
prispôsobiť.“ 

„Severus... prosím...“ 



„Nie, počkaj. Viem, že od teba žiadam veľa, lenže Potter naozaj nie je taký... ako som si dlhé roky 
myslel.“ 

„Obhajuješ ho?“ 

Severus prikývol. „A vždy budem, zmier sa s tým.“ 

Draco si odfrkol. 

„Vyhýbaj sa jej na sto honov! A skús Harryho tolerovať aspoň tak, ako sa on snaží vychádzať 
s tebou. O nič iné ťa nežiadam.“ 

S tým odplachtil a nechal Draca samého s jeho myšlienkami. Chvíľu uprene civel na dvere, potom 
sa stratil vo svojej izbe. 

10. kapitola - Vzájomná dohoda 

 Harry sa vrátil domov v podivne mlčanlivej nálade. Bolo to zvláštne, ale ten mladík, u ktorého 
prenocoval mu prosto neschádzal z mysle. Niekoho mu zaručene pripomínal, ale... koho? Tie tmavé 
oči... Tenké, zmyselné ústa... Farba vlasov čiernych ako eben... 

Na nálade mu nepridalo mu ani to, keď mu Severus oznámil, že Hermiona znova odmieta jesť. 
Raňajok sa ani nedotkla a včerajšia večera skončila v odpadkovom koši. A on napriek tomu 
uvažoval nad tým, či naňho Severus čakal alebo či to bol len jeho mylný dojem. No objavil sa 
v chodbe okamžite ako Harry vstúpil do úzkej predsiene, vymaľovanej tmavšou zelenou farbou, 
v ktorej sa nachádzal akurát tak botník na topánky, závesný vešiak na kabáty a neodmysliteľná 
trolia noha ako stojan na dáždniky. Akosi sa jej nevedel vzdať. Náhlivo sa zobul, na staršieho 
muža ani nepozrel. Nechcel, aby videl tú bolesť v jeho očiach, lebo ju už nevládať ani skrývať. 

„Kde si bol?“ opýtal sa ho Severus stíšeným hlasom potom, čo mu poreferoval o Hermione. 

Harry mlčal. Potom naňho predsa len úkosom pozrel, akoby uvažoval, či sa to pýta skôr zo 
zdvorilosti, alebo preto, lebo si oňho robil starosti. Tá druhá možnosť by sa mu popravde 
pozdávala oveľa väčšmi. Lenže keď uvidel ten ľahostajný výraz v mužovej tvári, bodlo ho pri 
srdci. 

„Bol som v posteli iného chlapa,“ odvetil a sám by sa za tú nepremyslenú vetu najradšej vyfackal. 
Ozaj nevedel, či to bolo tým Severusovým vlažným pohľadom, ktorým sa naňho díval alebo jeho 
zlosťou z toho, že sa cíti zranený jeho odmietaním. Najhoršie bolo, že to s ním zrejme ani 
nepohlo! Išlo ho rozhodiť od smútku, ktorý trhal jeho vnútro na kusy. 

„Ach,“ bolo všetko, čo Severus povedal. Fakt sa nezdalo, že by to ho tá správa nejako prekvapila, 
či zasiahla a on v duchu preklínal to jeho ľadové sebaovládanie, za ktoré skrýval všetky svoje 
emócie. 

„To je všetko, čo na to povieš?“ opýtal sa, keď zastal oproti nemu. Napadlo mu, že sa správa 
detinsky a musí mu pripadať ako hlupák, ale nevedel si pomôcť. 



Severus mykol plecami. „Myslím... že je to tak lepšie,“ riekol napokon so sklopeným pohľadom tých 
bezodných čiernych očí. „Nemal by si sa na mňa viazať. Som ten posledný...“ 

Harry toho mal naozaj už akurát dosť. „Nehovor mi, čo mám robiť, došľaka!“ okríkol ho 
bezmocne. Bol taký frustrovaný ako ešte nikdy v živote. Čo už len z toho života mal? Rodičia mu 
zomreli, keď mal sotva rok. Zavraždil ich idiot, ktorý chcel prevziať vládu nad čarodejníckym 
svetom. Bol to presne ten typ psychopata ako boli u muklov Hitler alebo Stalin. Zomrelo mu veľa 
priateľov, dokonca Remus Lupin, jeho krstný otec Sirius, Hermiona oslepla, s Ronom sa trochu 
rozkmotrili a akoby to nestačilo, takmer prišiel o život i Severus! Och a jeho nevlastný brat, 
ktorého získal tak z čista-jasna bol skutočnou čerešničkou na trote jeho posratého života! 

Náhle vybehol hore schodmi a Severus už len započul ako buchol dverami na svojej izbe. Vrátil sa 
teda do svojej pracovne. Ale dlho tam nevydržal. Nakoniec schmatol svoj habit a vybehol z domu. 
Potreboval sa prejsť a prečistiť si myseľ. 

*** 

Pravdou bolo, že jeho život bol príliš komplikovaným, aby sa doňho odvážil zatiahnuť ešte niekoho 
iného. Kedysi to skúsil. Zamiloval sa však do nesprávneho človeka. A tým sa vlastne všetko 
pokazilo. Sirius Black naňho zvysoka kašľal. Dokonca by sa dalo povedať, že sa jeho neželanej 
pozornosti pokúsil zbaviť už na škole svojským spôsobom, keď mu poslal lístoček s odkazom, že sa 
s ním chce stretnúť v Škriekajúcej búde. Povedal mu, ako znehybní strom a kvetnato písal o tom, 
ako sa na ich stretnutie teší a aký bol hlupák, keď si neuvedomil skôr to, čo bolo jasné. Chcel 
u Severusa šancu. Pre šestnásť ročného chlapca, vtedy ešte naivného a navyše príliš zraniteľného 
introverta to bol ako malý zázrak. Vtedy ešte veril v niečo také ako je láska... Vtedy ešte áno... 

Lenže Black ho z toho omylu rýchlo vyviedol a Severus sa uzatvoril do seba ešte viac. Horšie však 
bolo to, že na to prišiel o rok starší Lucius Malfoy a začal ho vydierať. Pre Severusa to bolo 
krušné obdobie, ale nebol by to on, keby si nebol vzal nejaké ponaučenie. Hlavne, čo sa týkalo 
sexu. Malfoy si z neho totiž spravil súkromného, na slovo poslušného milenca. A hoci tá ich 
nezmyselná šaráda trvala len čosi vyše pol roka, napokon mohol povedať, že nadobudol aké-také 
skúsenosti a už nebol panicom. Och a iste, naivita sa vytratila a nahradila ju podozrievavosť, 
ostražitosť a všadeprítomná samota. Vlastne, jeho život bol od narodenia peklom a keď si myslel, 
že konečne zomrie v Škriekajúcej búde – čo bolo podľa neho priam originálna hra nepríčetného 
osudu - po tom všetkom, čo dokázal, aby ochránil Pottera, ten bláznivý chlapec ho zachránil! Len 
tak! 

Severus prešiel cez cestu, po ktorej prefrčalo nádherné bently s azúrovou metalízou. Zamieril do 
parku a pohľadom zavadil o pár deciek, ktoré posedávali na lavičkách. Chlapci vo veku okolo 
šestnásť rokov sa veselo zhovárali a na niečom smiali. Napadlo mu, že Harry bol len o niečo starší 
od nich. Bol medzi nimi taký vekový rozdiel... Zabodol pohľad do zeme, vykračujúc po štrkovitej 
cestičke. Vedel, že mal na rováši veľa hriechov, ktoré ho ešte i dnes mátali v snoch ako nikdy 
nekončiace nočné mory. A mal si pripísať ešte jeden navyše? Uniesol by na svojich pleciach takú 
záťaž? Keby tak len Harry vedel pravdu. Keby to vedel, možno by ním napokon opovrhol a našiel si 
niekoho seberovného, kto by mu mohol opätovať tú bezhraničnú lásku. Niekoho, kto nebol 
poznamenaný krušnou minulosťou, niekoho, kto by mu bol vekovo blízky. Niekoho... Z úst mu vyšiel 
trpký povzdych. Rukou si prehrabol vlasy. Privrel oči, pred ktorými sa mu takmer okamžite 
vynorila milovaná tvár. Bol vôbec pripravený na to, aby ho nechal ísť? Bol pripravený na to, vzdať 
sa jedinej osoby vo svojom živote, ktorá ho kedy milovala? Zvládol by tú bolesť, ktorú by mu 
nepochybne uštedrilo jeho zlomené srdce? 



„Do šľaka!“ zamrmlal si popod nos trochu prihlasno, za čo ho postaršia dáma, ktorá práve 
prechádzala okolo obdarila káravým pohľadom a pokrútila hlavou. 

Nevšimol si to. Keby tu bol Dumbledore... keby tu bol, poradil by mu. Bol jediným človekom, ktorý 
poznal všetky jeho tajomstvá. Bol mu ako otec. Ten jeho totiž stál akurát za starú belu. 

Po štrkovej cestičke okolo neho prefrčali dvaja chlapci na bicykloch a zvonenie ich zvončekov ho 
prebralo zo zamyslenia. Rozhliadol sa okolo seba a vykročil po chodníku naspäť. Nezamieril však 
domov, miesto toho si povedal, že by mu dobre padlo nejaké to dobre vychladené pivo. Ešte sa 
nemohol vrátiť, kým si v hlave všetko neurovná a nerozhodne sa, čo ďalej. Lebo toto ani jeden 
z nich nemohol vydržať viac, ako bolo únosné... 

*** 

Harry si práve natieral džem na hrianku, keď do kuchyne vošiel Draco. Bolo čosi pred siedmou 
večer. Harry naňho ani nepozrel. Položil si hrianku k druhej na tanier a šiel si sadnúť k stolu. 
Jedol mlčky. 

Draco chvíľu prehľadával skrinky, potom sa zahľadel na tanier, na ktorom sa vŕšilo ešte niekoľko 
hrianok. Stačilo ich len namazať džemom alebo... arašidovým maslom a džemom. 

„Môžem si z nich dať?“ opýtal sa skusmo Harryho. Ten naňho vrhol krátky pohľad a bez slov 
prikývol. Draco uvažoval, čo povedať. A ako načať tému, o ktorej by sa rád bavil. No, nie že by sa 
o nej rád bavil, ale zaujímala ho. Teda vlastne, nie že by ho práve zaujímala, ale štvala ho. Áno, to 
bol ten správny výraz. Štvala ho. Hlavne po tom dramatickom zobudení, ktoré absolvoval. 

„Čo je to?“ opýtal sa, keď si mazal hrianky a dúfal, že jeho hlas neznie nijako silene ani vtieravo. 
Nechcel byť ešte za vtierku, keď už bol aj tak pasovaný za fretku. A on o tom dobre vedel. 

„Rádio,“ odvetil Harry mdlo. „Nepoznáš?“ 

Znelo to zádrapčivo, ale Draco len zvraštil obočie. Snažil sa sústrediť na hudbu, ktorá z toho 
prístroja zaznievala a uvažoval ako ďalej. Napokon, pokračovať v rozhovore jednoduchou cestou 
bude asi najlepšie. 

„Nie, nepoznám. My sme mali akurát tak očarované hudobné nástroje,“ odvetil a snažil sa 
nereagovať popudlivo na Harryho poznámku: „Ach, iste, ako v stredoveku.“ Prehltol jedovatú 
poznámku, ktorú by mu najradšej šplechol do tváre a konečne si sadol i on. Oproti nemu. 

„Dobrú chuť,“ povedal, čo Harryho očividne prekvapilo. Vyvolalo to uňho i odozvu. Prestal 
prežúvať a spražil ho pohľadom. 

„O čo ti ide?“ 

Jeho hlas bol viac ako podozrievavý. „O čo by mi malo ísť?“ odvetil mu protiotázkou, na čo sa 
Potter zamračil ešte viac. 

„Ty mi povedz!“ vyštekol podráždene. 



Draco prehltol a odpil si z mlieka, ktoré si ohrial rýchlym kúzlom. Oprel sa o operadlo stoličky 
a zadíval sa na svojho dlhoročného soka. Potom pohľad sklopil a povzdychol si. 

„Pozri, nie je to ľahké ani pre jedného z nás. Nenávideli sme sa celé tie roky...“ 

„To máš teda kurva pravdu,“ pritakal mu neochotne Harry. 

„Musíš byť taký vulgárny? Nemôžeš si to odpustiť ani pri stolovaní?“ osopil sa naňho mentorsky 
Draco a Harry vyvalil oči. Keď sa spamätal, sám sa čudoval, ako z neho vyšlo sotva počuteľné 
prepáč. 

Draco iba prikývol, že to berie na vedomie. „Ako som povedal. Nikto z nás túto situáciu 
neočakával. Ako sme aj mohli? Ani v tom najhoršom sne by mi nenapadlo, že si...“ prežrel 
a pokračoval, „že si môj brat. I keď nevlastný. V ničom sa nepodobáme.“ 

„Zásah!“ prerušil ho Harry a prekrížil si ruky na hrudi. „Ale stále neviem, o čo ti ide.“ 

Draco sa zaškľabil. „O nič. Nehovorím, že musíme spolu vychádzať, ale nestačí, ak by sme sa 
aspoň tolerovali?“ 

„A nerobím to? Nechal som ťa tu bývať a neskočil som ti po krku pri prvej príležitosti.“ 

„Och, aké dobrosrdečné od teba,“ vybafol a odfrkol si. „Myslel som, že...“ 

„Ak si chcel naznačiť, že si si myslel, že z nás odrazu budú vzorní bratia – niečo ako Vinnetou 
a Old Shatterhand – tak si sa prerátal.“ 

„Ako kto?“ začudoval sa plavovlasý chlapec, ale napokon nad tým len mávol rukou. „Nie, to som 
rozhodne nemyslel. A popravde, nemyslím si, že niekedy prekročíme za hranice vzájomnej 
tolerancie tak ďaleko, aby sme sa niekedy nazvali bratmi. Ale... Pozri, vlastne som sa ti ešte nemal 
príležitosť poďakovať za to, že si ma vtedy vytiahol z Núdzovej miestnosti. Ďakujem ti... Potter.“ 
Jeho bledé líca nabrali nachový nádych a Harry naňho chvíľu civel ako obarený. 

Napriek počiatočnej nevrlosti zistil, že sa jeho hnev pozvoľna vytráca a strieda ho zvedavosť. 
Malfoy mu dokonca poďakoval. Väčší ústupok od neho ani neočakával. 

„Nie je za čo,“ odvetil šepky, civiac na svoju nedojedenú hrianku. 

„Ozaj si to cením, zvlášť preto, že si to vôbec nemusel robiť,“ pokračoval povzbudený zmeneným 
výrazom v Potterovej tvári. Nepôsobil už tak upäto, čo bolo podľa neho dobré znamenie. „Takže 
môžeme zakopať vojnový prútik?“ odvážil sa opýtať a tmavovlasý mladík po chvíli váhania prikývol. 

„Ale pod jednou podmienkou!“ dodal zbrklo prv, ako mu stihol podať ruku ponad stôl. 

„Počúvam?“ 

„Iste vieš, že je v dome i Hermiona. Viem, že si ju nenávidel rovnako, ako všetko, čo sa spája so 
svetom muklov. Ak mi sľúbiš, že sa jej vyhneš, ja ti sľúbim, že...“ 



„Že sa pokúsime spolu vychádzať?“ doplnil ho Draco a Harry prikývol. Konečne k nemu natiahol 
ruku a Potter spravil to isté, aby si chlapským podaním ruky spečatili vzájomnú dohodu, ku ktorej 
dospeli. 

„Platí, ale...“ pokračoval Draco odhodlane, pričom si uvedomoval, že vstupuje na tenký ľad a ich 
práve uzavretá dohoda mohla vyletieť hore komínom ako popol z kozuba. 

„Ale?“ pýtal sa Harry, ktorý zas pokračoval vo svojej večeri. 

„Nechápem, prečo je tu? Čo jej vlastne je? Je chorá?“ 

Harry prestal prežúvať a namáhavo prehltol. Jeho výraz tváre znova nadobudol tú predošlú 
ostražitosť. 

Draco sa poponáhľal s vysvetlením. „Vždy som si myslel, že si vezme Weasleyho a budú mať viac 
detí ako prstov na rukách. Alebo, že pôjde študovať ďalej. Veď bola bystrá, či nie?“ 

Harry sa zamračil. Udivil ho Dracov záujem o jeho priateľku a uvažoval, prečo sa o ňu tak odrazu 
stará. Hlavne, keď by bol kedysi frflal od rána do večera a možno ešte aj zo sna by sa ponosoval 
na to, že žije pod jednou strechou z humusáčkou. Čo mu mal na to povedať? 

„Rozišli sa a... Nič z toho, čo si si myslel sa nestane.“ 

Draco prikývol. Videl, že Potter nemá náladu na rozhovor s touto témou. „Všimol som si, že 
nezjedla večeru,“ ukázal na naložený tanier. „Je chorá?“ 

Harry si ho znova premeral podivným pohľadom tých prenikavých zelených očí. „Nie, len... Pozri, 
je to moja starosť a nehnevaj sa, ale tvoj záujem o ňu mi príde podozrivý. Varujem ťa, ak sa k nej 
čo i len priblížiš...“ 

„Nemám v úmysle ublížiť jej, tak sa upokoj,“ schladil ho Draco a spomenul si na dnešné ráno. 
Severus mu zjavne o tom malom incidente nepovedal, čo bolo len dobre. Potter by ho asi inak 
rozniesol v zuboch. 

„To je dobre. Najlepšie urobíš, ak sa jej oblúkom vyhneš. Napokon, pre teba by to nemal byť 
problém. Humusákov si sa vždy stránil, či nie?“ podpichol ho Harry. 

„Isteže,“ pritakal Draco neveselo a znova ho uistil v tom, že nemá najmenší záujem skrížiť 
Grangerovej cestu. 

Napokon v kuchyni osamel. Sledoval Kreatchera ako umýva riad a počúval rádio, z ktorého 
zaznievala clivá pieseň od nejakej ženskej, ktorá sa volala A Fine Frenzy. Almost Lover alebo tak 
nejako sa volala. Páčila sa mu. Evokovala v ňom dosiaľ nevídaný pocit, pretože pri jej slovách sa 
mu vybavila srdcovitá tvár orámovaná záplavou mäkkých kučier a nevidomé hnedé oči... Zachvel 
sa. Sľúbil Potterovi, že sa jej vyhne na sto honov, ale dodrží to? Bude schopný ten sľub dodržať? 
Grangerová očividne nebola v poriadku. Kedysi plné tvary sa zmenili v živoriaceho kostlivca. Kosť 
a koža, to bola tá dnešná mladá žena. Prial si, aby... V tom dostal nápad. Všetko do seba zapadlo 
ako skladačka puzzle. 



11. kapitola - Vtedy sa nič nestalo 

 Draco sedel vo svojej izbe a načúval tichým hlasom, ktoré sa k nemu niesli cez stenu. Teda, 
väčšinou rozprával len Potter. Jediné, čo sa Grangerová opýtala bolo: „Ešte stále je tu?“ Harry 
jej odvetil a ona viac nepovedala ani slova. Keď prešlo ďalších pár minút a začul Potterove kroky, 
naschvál otvoril dvere, aby sa akože náhodou stretli na chodbe. Hoci sa tváril, že sa nič nedeje 
a že si ho všimol až potom. 

„Zasa nejedla?“ ozval sa Draco, keď videl, že Harry vycúval z Hermioninej izby s plným tanierom 
hrachovej polievky, ktorej sa dotkla akurát tak lyžica. Zišiel dole schodmi z podkrovia a zamieril 
k schodom vedúcim na prízemie. Nepochybne smeroval do kuchyne i s Dracom v pätách, keď mu 
zamrmlal tiché - nie. 

Harry položil podnos s jedlom späť na kuchynskú linku a Draco napúšťal vodu do rýchlovarnej 
kanvice. Vymoženosť, ktorú sa hneď po rádiu naučil používať najrýchlejšie. „Idem si spraviť kávu. 
Dáš si?“ opýtal sa Harryho akoby nič. 

Tmavovlasý mladík naňho pozrel tak, akoby Draco práve spadol na hlavu z višne, či akoby mu 
narástla ďalšia hlava, ale pokrútil hlavou. Draco mykol nedbalo plecom. Vytiahol si zo skrinky 
hrnček, dal si do neho lyžičku kávy a čakal, kým zovrie voda. 

Harry tam stál chvíľu ako soľný stĺp a díval sa naňho. Zjavne stále nemohol uveriť tomu, že sa 
dokážu baviť bez toho, aby tasili prútiky a hádzali po sebe najrôznejšie kliatby. A napokon, 
skutočne bolo nezvyčajné, že Draco je niečo ochotný spraviť si i sám. Popravde, väčšinou im varil 
Kreatcher. Ale Draco sa zjavne rád motal po kuchyni. Včera mu Harry ukázal ako sa obsluhuje 
rádio a hneď potom sa ten plavovlasý mladík pýtal na tú čudnú vec, ktorou bola rýchlovarná 
konvica. I to mu vysvetlil a nestačil sa čudovať jeho prapodivnému záujmu. Napadlo mu, že ak sa 
ešte opýta ako sa obsluhuje telka, pošle ho na nejaké vyšetrenie mozgu. Naozaj si to nevedel 
vysvetliť. Mal chuť sa opýtať: Kto si a kde je skutočný Malfoy?! Popravde, toho chlapca pred 
sebou nespoznával. Buď mu v Helltone vymyli mozog alebo si o ňom vytvoril za tie roky nesprávny 
obraz. 

Keď sa v dverách ukázal Severus a oznámil im, že ide po svojom, Harry sa trucovito odvrátil 
a napokon vyšiel z kuchyne. Severusov výraz tváre však prezrádzal skryté odhodlanie, no Dracovi 
neušlo, že je jeho krstný otec... nepokojný. Nevedel ako inak opísať to, čo zazrel v jeho očiach, 
ktoré sa upierali na tmavovlasého mladíka, ktorý ho odignoroval. Severus sa vytratil, len čo sa 
s ním rozlúčil a o malú chvíľu sa vytratil i Harry. Oznámil mu, že sa najneskôr o hodinu vráti 
a nezabudol mu pripomenúť ich vzájomnú dohodu, že sa má vyhýbať Hermione. 

*** 

Osamel a dom sa ponoril do ticha. Ešte i Kreatcher sa kdesi vyparil. Teraz prišla jeho chvíľa. Ani 
nevedel ako a ocitol sa pred dverami vedúcimi do jej izby. Vošiel bez zaklopania, po krátkej chvíli 
váhania. V podstate uvažoval, či nezošalel a kedy sa dal na dobré skutky. Ale... nechcel cúvnuť, čo 
bolo ešte podivnejšie. 

V izbe vládlo šero napriek tomu, že bolo sotva pol druhej poobede. Grangerová ležala na posteli 
stočená do klbka. Zamrzol na mieste a na sekundu ho napadlo, či je vôbec živá. Vyzerala... 



Striaslo ho. Rozhodne už nebola tou, ktorú kedysi poznal. Energické dievča, ktoré sa nikdy a za 
žiadnych okolností nevzdávalo... 

Spravil krok jej smerom, keď ho napadlo, že bude múdrejšie privolať si jej prútik, aby sa vyhli... 
no, zápasu. Nehodlal absolvovať rovnakú tortúru ako naposledy, keď sa ocitla v jeho izbe. Až 
potom ju oslovil, keď držal jej prútik v ruke. Zjavne si nič nevšimla. Možno, že spala, uvažoval 
a podišiel ešte bližšie. 

„Grangerová?“ oslovil ju a ona sa strhla ako po zásahu pŕhlivým kúzlom. 

„Čo tu robíš! Vypadni!“ okríkla ho a rukou šmátrala po mieste, kde mala zvyčajne svoj prútik. 

„Chcem sa pozhovárať,“ odvetil pokojne a díval sa na jej smrteľne bledú tvár a tmavé kruhy pod 
očami. Vyzerala desivo. Vlasy, kedysi plné života jej teraz viseli okolo tváre ako neupravená 
slama. Prežrel a prinútil sa pokračovať. 

„Nemám sa s tebou o čom baviť! Vypadni skôr, než zavolám...“ 

„Nik tu nie je,“ prerušil ju. „Sme tu len my dvaja, tak sa zbytočne nenamáhaj. Zbytočne by ťa to 
len vysililo.“ 

„Máš môj prútik!“ zvolala, keď sa konečne dovtípila, prečo ho nemôže nájsť. 

„Vravel som, že sa chcem pozhovárať. Nebudem pri tom riskovať, že ma zabiješ. Toľko rozumu 
ešte mám.“ 

„Vráť mi ho! Už aj!“ nástojila a natiahla k nemu roztrasenú ruku. 

Draco prižmúril oči a znova o krôčik podišiel bližšie. „Nejedla si,“ začal celkom neutrálne. 

„Do toho ťa nič!“ vyšplechla mu do tváre a stiahla ruku, keď videla, že sa od neho ničoho nedočká. 

„Prečo mu to robíš? Teda... Stará sa o teba a ty...“ 

„Ty si ten posledný, kto by mi mal niečo vyčítať,“ zasipela. Jej nevidomé oči sa doňho zabodli ako 
dýky. Ohníčky, ktoré v nich kedysi horeli, už dávno vyhasli. Draco pokrútil hlavou. 

„Nie. To by som si nedovolil,“ priznal a sám sa čudoval, prečo mu to vyšlo z úst. 

„Ty by si si to nedovolil? Pche!“ zavrčala a posunula sa na kraj postele. Jej bosé nohy sa dotkli 
drevenej dlážky a tá zavŕzgala. „Vráť mi môj prútik a ja prisahám, že dokončím to, čo som mala 
spraviť už dávno!“ Pohla sa k nemu. Neisto, ale vykročila. 

„Nie. Vrátim ti ho, ale najprv ma vypočuješ,“ povedal a tentoraz znel jeho hlas ráznejšie. 

„Stoj. Nikdy som ženu neudrel a nikdy som žiadnej ani neublížil, ale keď bude treba...“ 

Odrazu sa z ničoho nič priam hystericky rozosmiala. Dracovi z toho naskakovala husia koža a na 
temene sa mu ježili vlasy. Bolo to desivejšie ako Greybackov úsmev. Všimol si v jej očiach slzy, 
všimol si, že ten smiech, ktorý jej vychádza z hrdla je presýtený bolesťou, nie veselosťou. 



„Do čerta s tebou, Malfoy! Do čerta s vami všetkými!“ vykríkla odrazu a znova sa naňho vrhla. 
Bola by mu skočila do vlasov a možno by mu i vyškriabala oči, keby ju včas neznehybnil. Mladá 
žena pred ním zamrzla v pohybe a on si prerývane vydýchol. 

„Tak, vravel som ti, že urobím všetko, aby si ma vypočula. Neznehybnil by som ťa, keby si ma 
vypočula. Bez toho divadla,“ dodal pološeptom, no skôr sám pre seba. 

„Pamätám si na ten deň,“ začal napokon, po krátkej odmlke. „Nemôžem za to, čo sa vtedy stalo. 
Nemôžem za to, že vás tí idioti chytili a doviedli na Manor.“ 

Pristúpil k nej a po ďalšom zaváhaní sa dotkol jej ruky. Vyhrnul jej rukáv pyžama a končekom 
ukazováka prešiel po stále badateľnom nápise „humusáčka,“ ktorý jej do kože vyryla jeho šialená 
teta Bella. 

„Viem, že si nemohla za to, čo sa stalo. Boli to zlé časy. Zrejme mi to neuveríš, ale mrzí ma to,“ 
odtiahol ruku a odstúpil od nej. „H-Hermiona, Greyback ťa v tú noc neznásilnil, počuješ?“ 

Z hrdla sa jej vydral neurčitý zvuk, ale z očí sa jej slzy rozliali prúdom. „Viem, že ho Bella k tebe 
doviedla a viem, že...“ jemu samému sa pri tých spomienkach triasol hlas. Vari si nemyslela, že 
jemu sa to celé pozdávalo, či nedajbože páčilo. Merlin, veď ešte teraz sa mu z toho obracal 
žalúdok. Pred očami mu znova vyvstal ten odporný obraz. Hermiona ležiaca na stole v jednom ich 
salóne a ten prašivý vlkolak medzi jej bielymi stehnami. Draco sa zhlboka nadýchol, aby premohol 
nevoľnosť, ktorá sa ho zmocňovala. „Ne... neznásilnil ťa. Ja... omráčil som ho a... otec... otec ho 
odtiahol preč. Nepamätáš si to... po tom, čo ťa udrel, keď si kričala... stratila si vedomie, 
spomínaš si?“ Jeho hlas znel mäkko, takmer nežne, no Hermiona neprestávala roniť slzy. 
„Malfoyovci nie sú takí špinavci, ako si si myslela. Ak... ak to je ten dôvod, prečo... prečo sa takto 
správaš... prestaň s tým. Potter... nezaslúži si to.“ Pri tých slovách si musel zahryznúť do jazyka, 
ale napokon... bola to pravda. Okrem toho, nevraživosť, ktorú k nemu cítil kedysi... No, povedzme, 
že jeho vnútro bolo vyprahnuté rovnako ako púšť Sahara. Mal dojem, že v sebe nemá žiadne city... 
ani miesto pre ne. Načo sa zaťažovať minulosťou? Najmä, ak bola zlá? Prečo sa radšej 
nesústrediť na budúcnosť, keď môže byť lepšia? Lebo to presne robil. 

„Chcel som, aby... si to vedela,“ šepol mäkko. Obišiel ju, položil jej prútik na miesto, z ktorého 
k nemu vystrelil a vycúval k dverám. Na prahu sa otočil a odčaroval ju. Keď videl ako klesla 
a s prenikavým, žalostným výkrikom dopadla na dlážku, vzlykajúc tak, že sa až zadúšala, niečo sa 
v ňom pohlo. Ale nemohol sa vrátiť. Nezniesla by jeho prítomnosť ani o minútu dlhšie. Nechal ju, 
nech sa môže zmierať so skutočnosťou a uľaviť si. Snáď konečne dostane rozum a prestane 
trápiť nielen Pottera, ale hlavne seba. 

V okamihu, keď sa ocitol na chodbe, zastal a ako obarený pozrel do rozhnevaných čiernych očí. 

„Varoval som ťa!“ osopil sa naňho Severus a chcel ho odsotiť a vojsť, lenže jeho krstný syn ho 
zadržal. Zdrapil ho za lakeť s prekvapivou silou. 

„Nie! Nič som jej nespravil. Iba som jej povedal, čo potrebovala počuť, Severus. Prisahám, že sa 
z toho dostane. Iba... iba potrebuje čas.“ 

Severus naňho pohliadol rovnakým spôsobom ako predtým Potter v kuchyni. Draco prevrátil očami 
a stratil sa vo svojej izbe. 



  

12. kapitola - Serano 

 Harry si konečne vydýchol. Usmieval sa od ucha k uchu, pretože v rukách držal list, ktorý si 
osobne musel vyzdvihnúť na oddelení Presadzovania čarodejníckeho práva. Bol prijatý. Stal sa 
aurorom. Teraz ho čakalo trojročné štúdium spojené s praxou a tvrdým výcvikom. Veru, nudiť sa 
v najbližšom období určite nebude. Hneď však musel opustiť neveľkú aulu a ako im povedala 
sekretárka vedúceho aurorov, želal si s každým z nich hovoriť osamote. 

„Môžete vojsť dnu,“ vyzvala ho pekná tmavovláska v stredných rokoch, podľa vizitky na jej 
pracovnom stole Grace Wolfová a ukázala na presklené dvere kancelárie vedúceho. Čiernym 
písmom na nich stálo: „Pán C. Grey. Vedúci aurorov.“ 

Harry zaklopal a vošiel dnu. Muž sediaci za stolom vstal, aby ho privítal. Potriasol mu rukou 
a oficiálne sa predstavil. 

„Blahoželám vám,“ povedal, keď si obaja sadli. Vedúci za svoj pracovný stôl, Harry oproti nemu. 
Cyrus Grey bol zaujímavý muž. Bol pomerne vysoký, kostnatý a prísny. Aspoň tak na prvý dojem 
pôsobil. Každý však tvrdil, že je spravodlivý a čestný. A na tom si zakladal. Bude preňho česť, 
mať takého vedúceho. 

„Ďakujem, pane,“ odvetil Harry zdvorilo. 

„Získali ste síce prijatie, ale musím vás upozorniť, že vás k vytýčenému cieľu čaká ešte dlhá 
cesta. Napriek tomu, kto ste a čo ste pre náš svet spravil.“ 

Harryho napadlo, či ho ten muž chce skôr odradiť, alebo ho len upozorňoval na známe 
a neodmysliteľné fakty. Preto len prikývol. Nebol jediný, kto tohto roku získal prijatie. Spolu 
s ním vybrali ďalších štyroch. Pán Weasley mu prezradil, že znížili prísne kritériá, ale stále si na 
nich zakladali. Nečudoval sa. Po prvé preto, lebo k aurorom sa nejako zvlášť ľudí nehlásilo a po 
druhé preto, lebo nie každý rok niekoho vybrali. Pokiaľ si bol toho vedomý, posledné tri roky 
neprešiel testami ani jeden z uchádzačov. 

„Tiež som vám prišiel oznámiť, že začínate prvého septembra. Tu je váš denný rozvrh, zoznam 
potrebných učebníc a pomôcok,“ podal mu zrolovaný pergamen a počkal, kým ho Harry roztvoril. 
„Ako vidíte, nájdete v ňom nielen predmety, z ktorých ste robili skúšky, ale pribudlo mnoho 
ďalších. Nehovoriac o čarodejníckom práve a čiernej mágii. Z vášho výrazu tváre usudzujem, že 
ste nečakal, že sa tu s ňou stretnete.“ 

„To nie, pane,“ priznal Harry a dodal, „ale je to celkom logické.“ 

„Samozrejme. Ak chceme nad nepriateľom zvíťaziť, musíme ho poznať. To sa týka i čiernej 
mágie.“ 

„Áno, pane.“ 

„Na dnes je to všetko. Viac vás zdržiavať nebudem. Ešte raz vám blahoželám. Pokyny ohľadom 
začiatku výuky vám budú zaslané koncom augusta. Dovidenia, pán Potter.“ 



Cyrus znova vstal a natiahol k nemu ruku, aby sa mohli rozlúčiť. Harry odtiaľ odchádzal 
nesmierne spokojný. Práve sa splnil jeho sen. Bol na najlepšej ceste stať sa aurorom. 

*** 

„Dočerta!“ sykol Draco a siahol si rukou na krk. 

„Nedotýkať!“ vyštekla naňho obstarožná ženská, ktorá bola pôvodcom tej krátkej bolesti. „Vy 
mladý fakt nič nevydržíte! Cintľavky!“ zašomrala si popod nos. 

Poslúchol. Nič iné mu neostávalo. Aspoň na ňu zagánil. Hoci len na jej chrbát, keď sa na chvíľu 
odvrátila. 

„Toho tetovania sa nesmiete dotknúť iba hodinu. To snáď vydržíte, nie, mladý muž?“ 

„Isteže,“ odvetil a snažil sa zo všetkých síl, aby jeho hlas neznel príkro. No nebol si istý, či sa mu 
to i podarilo. Zazlieval jej, že ho najprv neupozornila, že to i zabolí. Dočerta. Keby vedel, že ho 
tým tetovaním hodlá zmrzačiť, požiadal by o to niekoho iného. Zjavne tu však nik iný na to nebol 
a to bol ďalší problém. Nemohol sa tomu čudovať. Bývalý a posledný vedúci Bode bol dva roky 
mŕtvy. Croaker, jeho pomocník a pravá ruka sa po vojne záhadne stratil nevedno kam a Augustus 
Rookwood zahynul vo vojne, keď bojoval stojac zásadne na Voldemortovej strane. 

Pre Draca hralo do plusu, že o toto oddelenie nik nejavil záujem, hoci bolo platené viac ako dobre. 
Bola to preňho skvelá príležitosť. Avšak považoval za podivné, že ako jediný uchádzač o miesto 
praktikanta vedúcej tohto oddelenia musel robiť skúšky. To, že získal plný počet bodov nebolo 
prekvapením. Vždy sa považoval za viac ako bystrého. Ale až teraz bol oficiálne prijatý na tento 
post. Čo zahŕňalo podpísanie pracovnej zmluvy – na neurčito – preštudovanie si bezpečnostných 
podmienok pri práci, získanie podivného znaku, či tetovania otlačeného na kožu nezmazateľnou 
čiernou farbou, či čo to bolo... zloženie sľubu mlčanlivosti a obdržanie pracovného habitu. Tá 
stará, sivovlasá sadistická čarodejnica odišla a vyprevadila ho na chodbu. Povedala mu, že ho čaká 
jeho nová vedúca, pani Zabiniová. 

Draco zaklopal a po vyzvaní vošiel do jej kancelárie. Uvedomoval si, že podstúpil z tých tortúr 
takmer všetko, okrem skladania sľubu. „Neviete mi povedať, keby zložím sľub mlčanlivosti?“ 

„O malú chvíľku. Minister odovzdáva diplomy nováčikom v sídle aurorov. Tohto roku ich prijali 
päť, čo je rekordný počet. Nikdy ich nebolo toľko. Ale niet sa čomu čudovať. Cez vojnu z nich 
riadne ubudlo a potrebujú nové sily.“ 

Draco to nijako nekomentoval, hoci mu napadlo, či je medzi tými nováčikmi aj Potter. Miesto toho 
si s hrdosťou prezeral svoj nový habit. Bol čierny so striebornou lemovkou a nášivkou na 
náprsnom vrecku. Vyzeral fantasticky a čo bolo ešte lepšie, jemu strieborná pristala. Škoda, že 
ma v tom nikdy neuvidí, pomyslel si a následne sa pri tej myšlienke zhrozil. Ako mu to len mohlo 
napadnúť? Nie, striasol sa. Nemôže sa do toho zapliesť viac ako už bol. 

Dvere kancelárie vedúcej sa otvorili po ráznom zaklopaní. Draco vstal, len čo vošiel minister so 
svojím asistentom. 

„Aurora, pán Malfoy,“ pozdravil ich. „Všetko je pripravené? Môžeme začať?“ 



Jeho nová vedúca spokojne prikývla. Draco jej odhadoval niečo cez štyridsať. Bola od neho 
o hlavu nižšia a pomerne štíhla. Oblečená samozrejme formálne, v hnedom kostýmčeku s bielou 
blúzkou a odpovedajúcim habitom. Samozrejme čiernym so striebornou lemovkou. 

„Percy, knihu,“ požiadal minister zdvorilo svojho asistenta a ten pristúpil k Dracovi s vážnou 
tvárou. Roztvoril veľkú a isto i dosť ťažkú knihu, či skôr bichľu a hodlal nalistovať príslušnú 
stranu. 

„Viem to spamäti, pane. Môžem?“ zasiahol Draco skôr, ako mu ministrov asistent strčil popod nos 
tú kopu zažltnutých stránok, v ktorej sa prehraboval. 

Minister Kingsley Shacklebolt nedal na sebe poznať nijaké prekvapenie. Jeho vedúca iba nadvihla 
obočie a Percy s treskom a nevrlým výrazom knihu zabuchol a pridržal ju pred ním. 

Keď sa Draco nedočkal odmietnutia, postavil sa vzpriamene a priložil dva prsty pravej ruky na 
knihu, ktorú pred ním Weasley držal. „Ja, Draco Malfoy, na svoju česť prisahám, že budem 
chrániť všetky tajomstvá, ktoré vyplynú z môjho postavenia a úradu. Prisahám, že budem mlčať 
a nevydám o nich žiadne svedectvo. Prisahám, že si svoju prácu budem plniť statočne 
a svedomite. Tak mi Merlin pomáhaj.“ 

Minister i vedúca sa usmiali. Pristúpili k nemu a potriasli mu rukou. I Percy tak urobil, ale len čisto 
formálne, aby sa nepovedalo. Draco mu videl v očiach nedôveru a nemohol sa tomu čudovať. 

Keď obaja následne odišli, osamel so svojou vedúcou oddelenia. „Milo ste ma prekvapil, mladý 
muž.“ 

„Draco, prosím, pani Zabiniová.“ 

„Dobre, tak teda, Draco. Začínate zajtra, presne o ôsmej.“ 

„Budem tu načas,“ sľúbil a rozlúčil sa. Hoci sa jeho vedúca oddelenia Záhad volala rovnako ako 
jeho priateľ, nebol si istý, či boli nejako príbuzensky spriaznení. Teraz sa však chcel dostať 
domov. A určite to nebolo preto, aby sa Severusa spýtal na Grangerovú. 

*** 

„Ako jej je?“ vyhŕkol okamžite, len čo vošiel do jeho pracovne. 

Severus si ho spýtavo premeral. „Bol u nej liečiteľ,“ odvetil s vážnou tvárou. 

Draco ustrnul v pohybe, keď mieril k jeho pracovnému stolu, za ktorým sedel jeho krstný otec. 
„Prečo? Stalo sa jej niečo?“ 

„Nemyslím. Sama ma požiadala, aby som k nej niekoho priviedol. Nevie o tom ani Harry.“ 

„A?“ 

Severus pokrčil plecami. „Liečiteľ pred chvíľou odišiel. Upozornil ma na to, že ak nezačne 
normálne jesť, môže to vážne podlomiť jej zdravie.“ 



„Viac nič?“ 

„Nie. Ak si odmyslím to, že plače od vtedy, čo ten chlap opustil jej izbu,“ odvetil pochmúrne. 

„Nepýtal si sa ho prečo?“ 

„Pýtal. Povedal mi len toľko, že podstúpila akúsi prehliadku, lenže vyrukoval s tým, že nemôže nič 
prezradiť pre lekárske tajomstvo.“ 

Draco sa zamračil a pomyslel si: „Šľak aby trafil tú Hippokratovu prísahu.“ 

 Chvíľu bolo ticho a potom ho Severus prevŕtal zvedavým pohľadom. „Čo si jej vtedy povedal? 
Súvisí to s tým?“ 

Draco sa zamračil ešte viac, ale miesto toho, aby mu odvetil, pokrčil ramenami. „Neviem... ja... 
Nezaujíma ma to. Prišiel som vlastne preto, aby som ti povedal, že som si našiel prácu. Teraz ma 
ospravedlň.“ Otočil sa na päte a odišiel. Zmätenému Severusovi dokonca ani neodpovedal na 
otázku, čo je to za prácu, keď sa ho na to opýtal. 

*** 

Poobedie s Harrym nedopadlo práve najlepšie. Stručne mu oznámil, že ho vzali a že sa stane 
aurorom. Severusovu gratuláciu prijal so zadumaným, skúmavým pohľadom, vďaka čomu sa muž 
cítil ako pod drobnohľadom. 

„Máš nejakých príbuzných?“ vyhŕklo z neho odrazu a Severus prekvapene pokrútil hlavou. 

„Si bezdetný?“ 

„Isteže, čo je to za otázku? Vieš, predsa, že som...“ 

„Dobre, dobre. A čo tvoj otec?“ naliehal Harry. 

„Čo je s ním?“ Severus bol zmätený viac ako keď mal dnes tú česť s Dracom. 

„Si jedináčik?“ 

„Iste.“ 

„Vieš to určite alebo len hádaš?“ 

„Harry o čo ti ide?“ Severus podozrievavo prižmúril oči, ale mladík ostal pred jeho káravým 
pohľadom celkom pokojný. 

Harry neodpovedal, iba naňho podozrievavo hľadel. „Vravel si predsa, že s tvojou matkou veľmi 
nevychádzal. Bol to mukel. Mohol mať nejakú bokovku, o ktorej ste netušili.“ 

„Harry?“ 

„Tak mal?“ 



„Určite nie. Nik o tom nevie, ale môj otec pracoval v zlievárňach s anorganickým olovom. Zrejme 
ti to nič nehovorí, ale môže to byť jedným z faktorov straty plodnosti. Ak k tomu prirátaš ešte 
konzumáciu alkoholu a fajčenie, nemôžeš sa ničomu čudovať. Takže nie, určite som jedináčik.“ 

Harry prikývol, ale nevzdal sa. „A čo on? On bol jedináčik? Chcem povedať, nemal brata alebo 
sestru?“ 

„Áno, obaja moji rodičia boli jedináčikovia. A nie, nemám nijakých príbuzných. Už si skončil? Kvôli 
čomu tie otázky?“ 

Harry naňho však iba stále civel ako vyoraná myš a zadumane pokyvoval hlavou. Potom vstal a bez 
slova odišiel. 

*** 

V bare bolo cez týždeň takmer prázdno. Okrem toho, bolo len sedem, keď tam Harry dorazil. Ale 
Serano tam bol. Podišiel až k baru, aby ho pozdravil a sadol si na stoličku. 

„Ahoj, dáš si niečo?“ 

„Godfather, ale dvojitého,“ oznámil, keď si vyžiadal drink. Neušiel mu Seranov začudovaný 
pohľad, no mladík nepovedal ani slova. 

Zobral z poličky odpovedajúci pohárik a do šejkera nalial odpovedajúce množstvo vodky a... 

„Nemám tu Amaretto. Idem do skladu, hneď som späť,“ povedal a nevšimol si, že ho jeho zákazník 
nehlučne nasledoval. 

Len čo sa Harry pretlačil cez dvere, oprel zaskočeného Serana o stenu. Aby odviedol jeho 
pozornosť od toho, čo sa chystal spraviť, urobil to najjednoduchšie čo mohol. Pobozkal ho. Kým 
jazykom drancoval barmanove ústa a vlastným telom ho tlačil proti stene, jeho ruky sa preniesli 
k opasku jeho nohavíc a šikovne ho rozopínali. Mladík precitol až vtedy, keď začul zvuk 
rozopínajúceho sa zipsu a jeho nohavice skončili v polovici stehien. Vtedy od neho Harry konečne 
ustúpil a zadíval sa na jazvu, ktorú hľadal ako poznávacie znamienko. Zmeravel. 

Vzápätí sa vyrútil preč ako víchor a nechal tam barmana roztraseného a rozgajdaného postávať, 
kým mu naplno došlo, čo sa práve stalo...      

13. kapitola - Paradajková polievka 

 *stalo sa v ten istý večer, ako bol Harry v bare* 

Draco vošiel do nejakej krčmy. Nikdy neholdoval krčmám. Asi tak, ako nikdy neholdoval ani 
alkoholu. Ale dnes cítil, že ho potrebuje. Bolo tam poloprázdno a on si vybral opustený stôl 
v zadnom kúte miestnosti. Nebol to veľký stôl. Bol okrúhly, na hrubo otesaný, lak na dreve 
miestami popraskaný a kockovaný zeleno-biely obrus bol miestami prepálený od cigaretových 
ohorkov a pokvapkaný voskom zo sviece, ktorá stála v jeho strede v zašlom, zrejme cínovom 
stojane. Síce bol zvyknutý na príjemnejšie miesta, ale momentálne nemal nič ani proti tomuto 
prostrediu. 



Keď k nemu prišla o niečo staršia servírka ako bol on sám, usmiala sa naňho a opýtala sa, čo by si 
objednal. Draco prešiel zamysleným pohľadom po jej plnšej, no celkom peknej postave. Dievča 
malo tmavé vlasy. Boli síce hnedé, ale tmavšie ako tie Grangerovej. Oči mala priezračne zelené, na 
tvári úsmev. Plecia mala obnažené a na bielej blúzke silno utiahnutý korzet. Sukňu mala dlhú a tak 
si len mohol predstavovať, či pod ňou skrýva štíhle nohy a oblé stehná. 

„Ďatelinové pivo, prosím,“ objednal si napokon a len čo si to pripísala na lístoček, otočila sa 
a ladným krokom, pri ktorom priam zvodne krútila bokmi odplávala späť k barovému pultu, aby 
vybavila jeho objednávku. 

Napriek tomu, že Draco nemal žiaden sex vyše... no, určite to už bolo vyše roka a napriek tomu, že 
táto by si iste dala povedať – aspoň tak usúdil podľa toho, ako ho prepaľovala tým iskrivým 
pohľadom – vedel, že by si nemohol len tak uľaviť. Bola by to preňho len bezvýznamná avantúrka, 
ale akosi si nevedel predstaviť, že by... Povzdychol si a zložil si hlavu do dlaní, keď ho niekto 
poklepkal po ramene. 

„Do kotla, Malfoy, kedy ťa pustili z basy?“ ozval sa nad ním zvedavý hlas Blaisa Zabiniho. Draco 
zdvihol hlavu, len aby sa mohol pozrieť do jeho vyškerenej tváre. 

„Aj ja ťa zdravím, kamoš. Zrejme ťa všetci nepočuli,“ podotkol urazene. „Mohol by so to 
zopakovať hlasnejšie?“ 

„Nedurdi sa, starec! Nevideli sme sa celé veky! Radšej rozprávaj ako bolo...“ Blaise bol vždy tak 
trochu ako veľká voda. Prisadol si k nemu bez opýtania a čašníčku, ktorá priniesla Dracovi pivo 
poprosil o to isté, pričom ju nezabudol tľapnúť po zadku, keď odchádzala. 

„Tak hovor, inak na mieste zhorím zvedavosťou!“ vyzýval ho netrpezlivo, zatiaľ čo si Draco 
doprial poriadne dva dúšky. Otrel si hornú peru, na ktorej mu ostala pena a pokrčil plecami. 

„Nie je čím sa chváliť,“ odvetil vyhýbavo. 

„Nekecaj! Počul som, že o tom Helltone kolujú pekne hrozné povedačky. Vraj je to otrasné 
miesto, kde by nevydržal nikto so zdravým rozumom. Vraj ti tam kompletne dokážu vymyť mozog! 
Je to pravda?“ 

Draco si v duchu povzdychol. Vedel, že Blaisa len tak niečo neodradí. „Vyzerám na to, že mám 
vymytý mozog?“ 

„Nie, ale možno iba o tom nevieš,“ podotkol opatrne jeho kamoš, zatiaľ čo si ho podrobnejšie 
premeriaval spýtavým pohľadom. 

„Nechcem hovoriť o Helltone. Nebolo to tam najhoršie a určite to bolo lepšie ako Azkaban,“ 
prezradil napokon. 

„Hm, počul som, že tvoj tatko tam skončil a vraj nadobro.“ Servírka konečne doniesla nápoj aj pre 
Blaisa a on na ňu spokojne žmurkol. Hneď si aj odpil a rovnako si utrel ústa do rukáva košele. 
Draco nad tým prevrátil očami. Blaise nikdy nemal práve vybrané spôsoby. Ale nebol to zlý kamoš. 

„Nepovedal by som – na dobro. Povedzme, že tam nejakú chvíľu pobudne. Nemôžeme sa baviť 
o niečom inom?“ ozval sa nevrlo a Blaise napokon prikývol. 



„Tak dobre. Vieš, že si Nott s Goylom otvorili neďaleko čajovňu?“ 

Draco vytreštil oči. „Čajovňu? Si si istý? Theo a Gregory?“ 

„Jasné, že som si istý!“ odsekol tmavovlasý chlapec a na tvári sa mu objavil širokánsky úškrn. „Volá 
sa Vincenza! Na Crrabovu pamiatku. Vieš, Goyle sa cez jeho stratu dlho nemohol preniesť.“ 

„Veď to bol jeho najlepší kamarát,“ zamrmlal Draco, keď si spomenul na ten osudný večer 
v núdzovej miestnosti, keď Vincent vrhol po Potterovi a jeho bande Satanský oheň. Draco sa 
z toho ešte teraz otriasal. Vince nebol zlý, ale bol to tupec. Stačilo, keby ho bol vtedy poslúchol 
a nechal Pottera na pokoji... 

„Hej, aj to, ale hlavne to bol jeho priateľ...“ 

Draco sa zamračil. Nechápal kam tým mieri. 

Blaise prevrátil očami. „Veď vieš, rozdávali si to spolu.“ 

Keď Draco iba vytreštil oči, Blaise sa tresol rukou po čele. „Delili ste sa o jednu izbu a ty si 
o ničom nevedel? Veď si o tom šuškali všetci. Som si istý, že aj ten starý netopier Snape to tušil.“ 
Potom len mávol rukou, kým sa Draco z tej informácie snažil spamätať. „No, to je jedno. Proste, 
Goyle sa z toho dlho nemohol dostať. Vieš, okrem toho ostal s matkou sám. A tá sa pomiatla. 
Zmenil sa. Schudol. Keby nie Thea, asi by skončil rovnako ako pani Goylová. U Sv. Munga pre 
beznádejné prípady.“ 

„Takže... Theo je teraz s Gregom?“ 

„Bingo! Konečne ti to došlo,“ usmial sa spokojne jeho starý priateľ a odpil si z piva. „Najhoršie 
skončila asi Pansy.“ 

„Prečo? Čo je s ňou?“ Pansy bola kedysi Dracovou priateľkou. Bola tou, na ktorej skúšal všetky 
svoje puberťácke finty. S ňou sa učil bozkávať, bola prvou, ktorej siahol na prsia a prvou, ktorej 
sa dostal do nohavičiek. Áno, školské roky si náležite užíval. 

„Nezvládla to. Vraj začala brať niečo, čomu muklovia hovoria „drogy“ a predávkovala sa. Zomrela 
zhruba pred dvoma mesiacmi.“ 

„To som ešte sedel,“ zamrmlal si Draco popod nos. Pohľad upieral do pohára, na zlatavú hladinu 
svojho piva. Tých noviniek bolo naňho akosi na jeden večer viac ako dosť. Vnútornosti sa mu 
stiahli. Odrazu mal dojem, že sa mu i ťažšie dýcha. 

„Si v pohode, Draco?“ opýtal sa ho Blaise, keď si všimol, že pobledol. 

„Iste... ja len... nevedel som to.“ 

Blaise chápavo prikývol. „Nebola tou, ktorú sme poznali na škole. Veľmi sa zmenila. K horšiemu. 
Teraz má pokoj a snáď ho nájde i jej duša.“ 



Draco ho skoro nevnímal. Myslel na to veselé dievča, ktoré kedysi poznal. S tmavými vlasmi, 
našpúlenými ústami, prefíkané a vždy veselé. Ak práve nemala náladu ako dračica. To sa jej všetci 
vyhýbali. Svojím spôsobom ju mal rád. Nemiloval ju, ale... mal ju rád. 

Hodnú chvíľu tam potom sedeli v nie práve príjemnom tichu, ktoré sa znova rozhodol prerušiť 
Blaise. „Ešte si mi nepovedal, kedy ťa pustili.“ 

„Ja... sú to tri týždne.“ 

„Pracuješ niekde?“ 

Draco prikývol. „Na Ministerstve.“ 

Blaise zagánil. „Nečakal som, že by si tam mohol dostať flek. Ale dobre, blahoželám. Ja pracujem 
v Apatieke. Elixíry mi bohvieako nešli, ale za to sa vyznám vo všetkých tých vecičkách, ktoré tam 
majú a viem dobre odporučiť, čo kto potrebuje. Myslím, že majiteľ je so mnou spokojný.“ 

„To ma teší. Som naozaj rád, že sa ti darí...“ 

Blaise sa naňho divne zahľadel. „Divné, kedysi by si si zo mňa uťahoval a posmieval sa mi, že si 
tušil, že takto dopadnem.“ 

„Ľudia sa menia, Blaise.“ 

„Asi,“ pripustil jeho starý kamoš. „Alebo je to fakt dôsledok vymytia mozgu.“ 

Draco sa konečne uchechtol. „Prestaň s tou teóriou, lebo ja vymyjem mozog tebe!“ varoval ho. 
Dopil pivo a pozrel sa na nástenné kukučkové hodiny, ktoré boli pri bare. Bolo čosi po pol ôsmej. 
Mal by sa vrátiť. Zajtra ho čaká prvý pracovný deň. 

„Pôjdem,“ povedal a vstával, pričom hodil na stôl pár siklov. 

„Tak skoro?“ protestoval Blaise nesúhlasne, ale Draco sa nenechal uprosiť. „Stretneme sa znova?“ 
navrhol veselo a bol rád, keď Draco prikývol. 

„Pošlem ti sovu,“ povedal a už mizol z dverí von, na svieži večerný vzduch, presýtený vôňou dažďa. 
Zrejme len nedávno ustal. Vyhrnul si golier bundy a vykročil... domov. 

*** 

Zdalo sa, že dom na Grimmauldovom námestí bol ponorený do ticha. „Homerum revelio,“ zašepkal 
s prútikom v ruke. To jednoduché kúzlo mu prezradilo, že okrem neho a Grangerovej sa v dome 
nikto nenachádza. Zamieril do kuchyne, kde našiel nespokojne mrmlajúceho domáceho škriatka, 
chodil dokola okolo stola a neprestajne sa sťažoval. 

„Kreatcher, deje sa niečo?“ 

„Pán Malfoy, byť doma,“ hlesol, keď si ho konečne všimol. 

„Áno, som doma. Čo sa deje?“ 



„Slečna odmietla Kreatcherovu polievku. Pán Harry prikázal, aby sa o ňu Kreatcher postaral, ale 
ona nejesť. Ona si Kreatchera ani nevšímať. Tá malá, škaredá humu...“ 

„Neopováž sa jej nadávať! Harrymu by sa to iste nepáčilo,“ upozornil ho a pozrel na naložený 
podnos a nedotknuté jedlo. 

„Ale pán byť čistokrvný... Prečo mu to vadiť?“ 

„Proste si to neprajem,“ povedal Draco zadumane a napadlo mu, že Blaise mal s tým vymývaním 
mozgov asi pravdu. Pokrútil nad tým hlavou a jednoduchým kúzlom ohrial polievku. Stále myslel na 
to, čo mu povedal Severus. „Ak nezačne normálne jesť, môže to vážne ohroziť jej zdravie...“ Ak 
sa to už samozrejme nestalo. 

Draco vzal podnos a zamieril do podkrovia. Otvoril si a znova si prv šikovne privolal jej prútik. Bol 
prekvapený, keď ju našiel v tom istom pyžame, ktoré na sebe mala i minulý týždeň, čo ju videl 
naposledy. Len čo postrehla, že je niekto v miestnosti, pretočila sa a chorobne bledou tvárou sa 
obrátila k nemu. 

„Doniesol som ti večeru,“ povedal a zložil podnos na písací stôl, ktorá stál pod oknami. 

„Hm... Harry ťa pasoval na svojho škriatka?“ opýtala sa výsmešne, no jej hlas zaškrípal, akoby 
nemala silu ani hovoriť. 

Snažil sa to ignorovať. „Grangerová, vstaň a najedz sa. Alebo to Potterovi robíš naschvál?“ 

„Strč sa, Malfoy!“ 

Draco sa na ňu díval a nevychádzal z údivu. Napokon, bol vôbec zázrak, že s ním komunikuje, ale 
nezdalo sa, že by ho mienila poslúchnuť. Videl ako natiahla ruku za prútikom a vzápätí zavrčala. 

„To som si mohla myslieť, ty zbabelec!“ 

„Nemôžem s tebou súperiť, keď si slabá ako mucha. Ale ak si vážne tak veľmi želáš zomrieť, 
poznám účinnejšie spôsoby!“ zasipel jej späť. 

„Tým som si istá... a teraz vypadni!“ 

Draco sa však ani nepohol. 

„Neodídem odtiaľto, kým všetko nezješ!“ 

„Varujem ťa...“ zachripela. „Kto si, aby si mi rozkazoval! Vypadni!“ 

„Nie!“ 

Hermiona zúrivo odkopla perinu a sadla si na posteľ. „Malfoy, zmizni!“ 

„Ani ma nenapadne!“ 



„Zmizni! Tú žbrndu by som nezjedla ani keby bola na striebornom podnose! A už vôbec nie od 
teba!“ 

Lenže to už Dracovi rupli nervy. „Tak dobre, ty si to chcela...“ riekol. Vzal tanier do ruky a obsah 
taniera jej vylial na hlavu. „Dobrú chuť, Grangerová!“ 

Hermiona iba zhíkla a potom len prskala a preklínala ho. Draco prešiel rýchlymi krokmi miestnosť 
a tresol dvermi, aby si myslela, že odišiel. Lenže on neodišiel. Bola to iba finta. Oprel sa pohodlne 
o stenu a zamračene sledoval, čo Grangerová spraví. Uvedomoval si, že keby teraz dorazil domov 
Potter alebo Severus, asi by ho na fleku rozštvrtili, ale... Kašľať na to. 

Hermiona vstala z postele. Z vlasov jej kvapkala hustá, paradajková polievka. Vo vlasoch sa jej 
zachytila ryža. 

„Idiot! Hnusná fretka! Za toto ho zabijem!“ vyhrážala sa mrmlúc si popod nos, kým si zotierala 
z tváre teplú, červenú kolomaž. Cítila, že má zmáčané i pyžamo, ktoré sa jej nepríjemne lepilo na 
telo. Nehovoriac o tom, že sa jej z polievky na chrbte spravil jarček, ktorý nezadržala ani guma 
pyžamových nohavíc. Zastonala a začala hmatkať okolo seba. Opatrne sa posúvala vpred. Pamätala 
si podľa zvukov, že niekde oproti, na druhej strane izby by mali byť dvere vedúce do kúpeľne. 
Hoci netušila, ako sama zvládne okúpať sa, nič iné jej neostávalo. Draco sa spokojne uškrnul, keď 
okolo neho prešla a na chvíľu dokonca zadržal dych, aby nezistila, že je stále tam. Veselo sa 
uškŕňal. Pripomínala mu Krvavého baróna. 

Dvere vedúce do kúpeľne našla celom ľahko. Našťastie. Netrvalo dlho, kým objavila vaňu 
a nahmatkala kohútiky. Zvládla odpúšťať si i vodu, pričom skontrolovala, či má správnu teplotu. 
Nahmatkala štupeľ a zatesnila ním odtok. Draco uvažoval, či bolo dobré, že sa sebou nezavrela 
dvere do kúpeľne, alebo zlé. Keď sa začala vyzliekať, dych mu zamrzol niekde v pľúcach a oči 
vystúpili z jamôk. Jednako sa nemohol prinútiť odvrátiť od nej pohľad. Našťastie pre ňu, stála 
k nemu otočená chrbtom, takže jediné, čo mohol vidieť, bolo jej neuveriteľne štíhle telo a útly 
zadoček. Napriek tomu ucítil v svojich nohaviciach pohyb. Privrel oči a prerývane sa nadýchol, aby 
zahnal nečakané vzrušenie, ktoré ho opantalo. Hermiona vliezla do vane potom, čo sa načiahla po 
umelých fľaštičkách. Odzátkovala ich a privoňala si. Zrejme zisťovala, čo je sprchový gél, čo 
šampón a čo kondicionér. Rozmiestnila si ich na okraj vane presne v tomto poradí a začala sa 
kúpať. Draco by sa rád odvrátil, ale nemohol. Vari si neuvedomovala, aké to je pre ňu 
nebezpečné? Čo keby sa pošmykla alebo... Mohlo sa predsa stať hocičo. Ale potom ho napadlo, že 
sa zrejme nekúpe sama prvý raz. Mohol by teda pokojne odísť. Lenže nohy akoby mu vrástli do 
zeme. Tak tam len stál, pozoroval ju a srdce mu bilo čoraz hlasnejšie... Keď sa konečne 
osprchovala a zabalila do hrubého, forté županu, až potom opustil jej izbu tak nehlučne, ako len 
vedel. 

Zišiel do kuchyne a poprostil Kreatchera, aby jej prezliekol periny a tiež, aby jej doniesol novú 
polievku. Dúfal, že sa umúdri.   

14. kapitola - Krv jednorožca 

 Serano odišiel z baru ako zvyčajne, v neskorých ranných hodinách. Svitalo, ale vôkol vládla taká 
hustá hmla, že cez ňu januárové slabé lúče lenivo vychádzajúceho slnka prenikali len veľmi ťažko. 
Vyzeralo to skôr, akoby niekto vôkol rozlial obrovitánsky džbán s mliekom. Hustá, 
nepreniknuteľná a priam deprimujúca hmla. 



Navlas rovnaký chlad cítil vo svojej duši. Ten chlad ho pojal do svojej náruče v tom okamihu, keď 
ho Harry prekvapil v sklade s alkoholom. Mal dojem, akoby nad ním Smrtka zakrúžila znova raz 
svojou povestnou kosou. Hrozila mu... Znovu raz postavila do jeho tŕnistej cesty životom nejakú 
prekážku a on si nebol istý, či to tentoraz zvládne bez ujmy. Otriasol sa a zahľadel do mliečno-
bielej ulice. Kdesi zamňaukala mačka a ozval sa plechový buchot pokrievky na hliníkovej popolnici. 
Znova hlasný mačací mňaukot a ticho. 

Jeho kroky zneli v prázdnej uličke ako odchádzajúca ozvena noci. Ticho, čľapotavo, strácajúc sa 
v diali. Povzdychol si. Nemal tušenie, čo bude robiť. Uvedomoval si, že teraz bolo všetkému 
koniec. Úplný a neodvratný. Spravil chybu a nevedel ako z tej kaše vybŕdnuť. Vždy robil chyby. 
Väčšie, či menšie, mal to jednoducho v tej svojej neskrotnej a hašterivej povahe. Okrem toho, 
človek je predsa omylný tvor nie? No nikdy predtým naňho ťarcha viny nedoľahla tak zničujúco. 
Sklamal ho? Pravdepodobne. No súdiac podľa výrazu jeho tváre by skôr povedal, že ho ranil. 
Hlboko, veľmi hlboko. A azda i nenapraviteľne. Jeho klamstvu a... pretvárke bol koniec. 

Vyšiel po schodoch vedúcich k svojmu bytu a spozornel. S prútikom v ruke si znova overil 
neomylný fakt. Dvere vedúce do jeho bytu neboli zamknuté. Pamätal si, že ich zamykal. Teda... 
Niekto sa vlámal dnu? Okamžite zovrel v ruke prútik pevnejšie a jednoduchým kúzlom si overil, či 
je v jeho byte niekto prítomný. Bol. 

Serano vošiel dnu nehlučne ako mačka, lenže vo chvíli, keď vstúpil do svojho bytu sa svetlo zažalo 
a vchodové dvere sa za jeho chrbtom s treskotom zabuchli. Vyvalil oči, ale prútikom neomylne 
namieril na mladého muža sediaceho v kresle, na druhej strane miestnosti. Takmer ho preklial. 
Neverbálna kliatba už skĺzavala z jeho myšlienok, keď sa spamätal a uvedomil si, na koho to 
vlastne mieri. 

Harry sa ani nepohol. Iba naňho nemo civel a čakal. Strnulo, bez pohybu. Jeho zelené oči 
zasadené teraz v priveľmi bledej, strhanej tvári ho prepaľovali ako dva žeravé uhlíky. Sklonil 
prútik a odvrátil od neho pohľad. Musel, pretože v tej tvári bolo priveľa smútku, priveľa výčitiek, 
priveľa bôľu. Vyzul sa, stiahol zo seba pletený zelený šál a dal si dole i čiernu bundu. Zavesil ju na 
vešiak a zhlboka sa nadýchol a vydýchol. 

„Vždy si vravel... že nie si zbabelec,“ začul za sebou tichý šepot. Toto boli presne tie vhodné 
slová, ktoré ho donútili otočiť sa k Harrymu tvárou. 

„Si tu dlho?“ opýtal sa neutrálne a donútil svoje nohy, aby sa pohli. Prešiel okolo voľného kresla, 
gauča i taburetu, ale nesadol si. Zastal si až pred dohárajúcim krbom, priložil do ohňa pár polien 
a potom sa oprel o jeho mramorovú rímsu. 

„Ako dlho ma vodíš za nos... Severus?“ vyletelo z Harryho miesto odpovede. 

Mladík sa pri zvuku svojho skutočného mena nepatrne zachvel. Oči sa dívali do praskajúcich 
plameňov, ktoré lačne oblizovali nové polená. Neodpovedal. Premýšľal, či Harry vôbec chce tú 
pravdu počuť. Lenže prečo inak by naňho celý ten čas čakal, nie? Predtým ho trápilo, čo sa stane, 
keď sa dozvie pravdu. Nemohol ho milovať, kým to o ňom nevedel. Tiež to nemohol dovoliť jemu... 
Napriek tomu sa už dvakrát milovali... Popravde, prvý raz to bolo výlučne z jeho iniciatívy, ten 
druhý raz prosto podľahol Harrymu a svojej túžbe... Dobre, možno teraz ten čas nastal. Čas 
pravdy a odhalenia. Už nikdy nič nebude také ako predtým, lenže má to aj svoje výhody. Skončí aj 
s posledným klamstvom. S klamstvom o sebe samom. 



„Od kedy sa poznáme,“ odvetil teda popravde a pozrel naňho úkosom. „Predpokladám, že ťa 
zaujíma, čo sa stalo. Alebo ma odsúdiš bez vypočutia?“ Jeho hlas znel s ironickým podtónom, ale 
Harry reagoval celkom pokojne. 

„Nikdy som nikoho nezavrhol bez toho, aby som si ho nevypočul. Neprišiel som ťa... súdiť. Chcem... 
chcem iba vedieť... prečo? Prečo, Severus, či Serano, či kto to vlastne si?“ 

Severus prikývol. Nemohol poprieť, že sa potešil, lebo mladík prejavil ochotu vypočuť si ho. Bolo 
to viac ako si mohol v tej chvíli priať. 

„Počúvam,“ vyzval ho Harry netrpezlivo, pričom z neho nespúšťal pohľad. Pohľad, ktorý mu 
vypaľoval do chrbta diery. 

Severus si vzdychol, až potom začal rozprávať. „Nevodím ťa za nos úmyselne. Za svoju terajšiu 
podobu nemôžem. Napriek tej mladistvej tvári, ktorú vidíš, mám naozaj tridsaťosem rokov.“ 

„Nechápem.“ 

Severus prikývol. „Ani sa nečudujem. Nechcem ťa obťažovať svojím príbehom, ale je nutné, aby 
si ho poznal.“ 

Harry sa ani nepohol. Mal síce na jazyku, že on ho jednoznačne neobťažuje a že priam horí 
zvedavosťou a túžbou po vysvetlení, ale napriek tomu mlčal. Bol príliš zmätený a zronený, aby 
v tejto chvíli spravil čokoľvek. Momentálne bol schopný iba vypočuť si ho. Nič viac. Potom sa 
uvidí. 

„Tvoj krstný otec bol mojou... prvou láskou. Platonickou. To, že ma nikdy nebude milovať som 
pochopil, keď mi poslal lístoček, aby sme sa stretli v Škriekajúcej búde. Zatrpkol som. Z túžby po 
moci a pomste som sa pridal k Temnému pánovi. Poznačil ma horšie ako iných. Neostalo mi po ňom 
len temné znamenie vypálené do kože.“ Severus prežrel. Pred očami sa mu znova odohrávala tá 
osudná noc. Ešte aj teraz mu prišlo nevoľno. Ale musel pokračovať. Keď už raz začal... nemohol 
cúvnuť. „Hoci sa za jeho dôverníka a pravú ruku považoval vždy Lucius, Temný pán sa z nejakého 
popudu vždy radšej zdôveroval mne. Nie, nebol som ukrátený o jeho hnev, či zvyčajné vyvádzanie, 
keď besnel, lebo mu plány nevychádzali... Sám som ostával radšej v úzadí, mimo toho všetkého 
diania, ktoré mi už v prvých dňoch dokázalo nahnať smrteľnú hrôzu. Jednej takej noci... po 
krátkom... mučení... zobral ma so sebou do lesov. Netušil som, čo zamýšľa.“ Znova sa odmlčal. 
Harry si ho nedovolil prerušiť. „Dlho sme čakali. Keď som sa pýtal, povedal len toľko, že má pre 
mňa dar... S lúčmi vychádzajúceho slnka sa na čistine, kde sme boli objavili jednorožce. Cválali 
priamo doprostred lúky, krásne, magicky nádherné, čisté... nepoškvrnené... Netušil som, čo 
zamýšľa, kým jeden z nich nepadol do jeho pasce. Uviazol a nemohol sa vymaniť s pút čiernej 
mágie. Temný pán ho chvíľu iba hladil po hodvábnej šiji, akoby sa láskal s jej jemnosťou, akoby si 
vychutnával pohľad naň, to, že má to nevinné zviera vo svojej moci. Potom ho odrazu proste iba 
porezal na mieste, kde pumpovala pod kožou tepna a ustúpil. Prikázal mi piť. Nechcel som... 
nechcel...“ hlas sa mu zadrhol. „Donútil ma.“ 

„Ty si pil krv jednorožca?“ opýtal sa Harry po chvíli ticha a videl, ako sa Severus odvrátil. Ruky 
zovreté v päsť. Strnulý v pohybe. Síce to zo svojho miesta v kresle nevidel, ale i oči mal tuho 
privreté. 



Harry vedel, čo to znamenalo. Prekliaty osud... polovičatý. Ako mu to vtedy dávno vysvetľoval 
Firenze? Krv jednorožca ťa udrží pri živote, aj keby si mal smrť na jazyku. Aby si sa zachránil, 
musíš zabiť niečo čisté a bezbranné a od chvíle, čo sa tvoje pery dotknú krvi, budeš žiť 
polovičatý, prekliaty život... 

Harry sa zachvel a znova uprel zrak na meravý chrbát mladého muža. Muža, ktorého si myslel, že 
pozná... Muža, ktorého... Vedel, že by mal niečo povedať, ale na um mu prichádzali len ďalšie 
doterné otázky. 

„Vedel o tom Dumbledore?“ 

„Existovalo niečo, čo nevedel?“ šepol Severus. 

„Ako... prečo si teda... nestarol? Tvoja tvár... vyzeráš tak na dvadsaťpäť, možno šesť.“ 

„Najprv som si myslel, že je to vďaka nejakej čiernej kliatbe, ktorú na mňa Temný pán uvalil 
potom, čo som bol prinútený napiť sa. Mýlil som sa. Krv jednorožca je veľmi vzácna. Musela byť 
na vine mojej vizáže jedine ona. Nevedeli sme si to vysvetliť.“ 

„Takže... keď si zistil, že tvoje telo... nestarne... čo si použil? Kúzla, elixíry?“ 

Severus prikývol. „Elixíry. Niečo podobné, čo si videl v sieni pri ukážke pánov Georga a Freda, 
keď vypili ten svoj nepodarok, aby ich spravil staršími a oni sa mohli zúčastniť losovania o účasť 
v Trojčarodejníckom pohári.“ 

Harry prikývol. Nevedel si predstaviť, aké to preňho muselo byť po celé tie roky. Musieť sa 
skrývať a vlastne... žiť prekliatym životom... 

„Vieš prečo som vlastne nezomrel po uhryznutí Nagini?“ opýtal sa potichu Severus. V jeho hlase 
bola ľútosť. Akoby ľutoval, že prežil. To zistenie Harryho zabolelo. 

„Čo?“ opýtal sa takmer bez dychu. 

„Krv toho jednorožca. I po toľkých rokoch... čo ju mám v sebe. Keby nie toho, bol by som už dávno 
mŕtvy.“ 

Vtedy Harry vstal a nehlučne prešiel k nemu. Stál čelom k Severusovmu chrbtu. Natiahol ruku, 
aby sa dotkol jeho pleca, ale napokon podišiel ešte o krok bližšie, aby ho vzal do náručia. Lenže 
Severus sa mu po chvíli vytrhol. Otočil sa k nemu a hľadel naňho hrôzou rozšírenými očami. 

„Nepochopil si?!“ zvolal neveriaco a tvár mal skrivenú bolesťou. „Som prekliaty!“ 

„Nebola to tvoja chyba, Severus.“ 

Len si pohrdlivo odfrkol. „Na tom nezáleží. Faktom ostáva, že SOM prekliaty!“ 

„Mne je to jedno. Mám ťa rád napr...“ 

„Prestaň! Nechcem to počuť! Nevieš čo hovoríš! Nepoznáš ma!“ rozkričal sa na plné hrdlo a ustúpil 
od neho. 



Harryho to ranilo, ale nebral na seba ohľad. Nepoznal ho? Blbosť. Kto iný ho lepšie poznal ako on? 
Komu na ňom záležalo väčšmi ako jemu? Kto ho miloval viac ako on? Iste, toto zistenie dnes v noci 
a jeho priznanie bol obrovitánsky zvrat, ale Harry sa na to nedíval tak pesimisticky. Naopak. 

„Severus, prosím...“ 

„Odíď! Vari to stále nechápeš? Nemôžeš ma chcieť! Nemôžeš!“ 

„Severus...“ 

Harryho naliehanie bolo márne. Severus sa vzpieral akýmkoľvek argumentom. 

„Nie! Moje posledné slovo! A do tvojho domu sa viac nevrátim. Viem, že Draco... isto by sa ma 
štítil. Aspoň on by sa zachoval rozumne, ak to ty nedokážeš! A teraz vypadni, Potter!“ 

Harry sa díval na toho mladého muža a hľadal v ňom niečo z toho Severusa, ktorého poznal. Ak to 
tam aj bolo, teraz to bolo uzavreté a skryté jeho pohľadu v tom zraniteľnom vnútri, ktoré si 
mladík chránil svojím postojom a hnevom... Harry iba prikývol. Prv než odišiel z jeho bytu, zastal. 

„Povedal si mi síce svoj príbeh a odmietol ma prv, akoby si nám dal šancu. Viem, že ti nie som 
ľahostajný. Nikdy som nebol... hoci si to dával svojsky najavo. Presne to isté robíš i teraz.“ 

„Vyp...“ 

„Neprerušuj ma!“ okríkol ho mentorsky. „Od tých čias, keď som v tebe videl obávaného 
a zákerného smrťožrúta som sa zmenil. Konečne som dospel. Viem, že sa v tebe nemýlim. Milujem 
ťa... opakujem ti to znovu. Milujem ťa a nikdy nikoho iného chcieť nebudem. Je mi jedno, či 
ostaneš Severusom alebo... Seranom. Je mi jedno ako sa vyrovnáš so svojím prekliatím... Ja ťa za 
to neodsudzujem. Nie som úzkoprsý hlupák. Dám ti však radu, Severus. Život je príliš krátky na 
to, aby sme čokoľvek premrhali... I šancu byť milovaným... Odchádzam, ale... vieš, kde ma nájdeš.“ 

Nepovedali si zbohom. Z Harryho strany by to bolo plytvanie slovami. Nehodlal sa s ním rozlúčiť. 
Keď vychádzal z jeho bytu, zamieril konečne domov. Možno naozaj dospel. Severus je rozhodnutý 
nevrátiť sa. Ak ho však skutočne miluje a Harry si tým bol istý ako si bol istý tým, že slnko vyjde 
i na ďalší deň, vráti sa. Otázkou ostáva... kedy? Teraz však spraví tri veci. Pomôže svojmu... 
bratovi prestavať izbu podľa jeho prianí, Hermionu prehne cez koleno, ak sa normálne nenaje 
a navštívi konečne Rona. 

15. kapitola - Hermionino priznanie 

Keď sa Harry vrátil v to ráno domov, bol tak citovo vyžmýkaný ako ešte nikdy vo svojom živote. 
No, pár podobných strastných chvíľ by sa určite našlo. Za tých osemnásť rokov toho prežil viac 
ako dosť. Keďže bolo niečo pred šiestou a dom na Grimmauldovom námestí bol tichý, dovolil si 
zaliezť konečne do postele. Nastavil si budík na ôsmu a len čo sa jeho hlava dotkla vankúša, 
zaspal ako zarezaný. 

O pár hodín neskôr ho prebudilo z nepokojného spánku hlasné drnčanie budíka. Vydriapal sa 
z postele a zamieril rovno do sprchy. Studená voda, ktorú na seba pustil ho okamžite prebrala 
k životu a silná káva, ktorú si doprial, len čo zišiel do kuchyne ho nabudila ďalšou potrebnou 



energiou. Kreatcher práve okúzlil riad, aby sa umyl a spýtal sa ho, čo si želá na raňajky. Bol by si 
ich urobil sám, ale dnes ráno na to nemal akosi náladu. 

„Omeletu so slaninkou, prosím,“ požiadal ho a sledoval ako sa Kreatcher obratne zvŕta v starej 
kuchyni Blackovcov. O chvíľu mal raňajky na stole. 

„Pán Malfoy vám nechať odkaz na stole,“ upozornil ho domáci škriatok a ukázal dlhým, tenkým 
prstom pripomínajúcim živú halúzku na bielu zapečatenú obálku ležiacu uprostred stola. 

„Do frasa,“ zašomral si popod nos, ale nie preto, že by ho to hnevalo. Vôbec si ju nevšimol. Nejako 
mu splynula s tým bielym obrusom, ktorým bol prikrytý stôl. 

„Potter,“ prečítal si oslovenie v liste. Hm, nie zle, pomyslel si. Skôr by od neho čakal niečo ako 
„pako,“ alebo tak podobne. Ale toto ich prímerie sa mu celkom pozdávalo. Povzdychol si a čítal 
ďalej. 

„K eďže som  si našiel prácu , dnes sa uvidím e až poobede.“ Ako keby si mi nejako extra chýbal, 
napadlo Harrymu. 

„O cenil by som  trochu pom oci v tej starej R egulovej izbe. A k by ťa to neobťažovalo. V čera 
som  tam  objavil nejaký hm yz. Ja neznášam  hm yz!“ Mohol rovno napísať, že sa ho bojí, uškrnul 
sa a predstavil si pištiaceho Draca pobehujúceho po izbe a unikajúceho nejakej nadrozmernej 
moli. 

„G rangerová včera večerala.“ Keď si Harry tú vetu prečítal, najprv zbledol, potom spopolavel 
a napokon očervenel ako repa. Div mu z uší nefičala para ako naturbovanej lokomotíve. „Ja ho 
zabijem!“ vykríkol tak, až Kreatcher nadskočil. Ale čítal ďalej. 

„D ozri, aby sa aj norm álne naraňajkovala. L iečiteľ povedal Severusovi, že ak nezačne 
norm álne jesť, m ôže vážne ochorieť.“ 

Harry zažmurkal a vrátil sa k predošlej vete. „Večerala?“ spýtal sa a Kreatcher, ktorý 
predpokladal, že sa to opýtal jeho horlivo prikývol. 

„Slečna mať polievku,“ usmieval sa od ucha k uchu. „Paradajkovú. Dokonca ona zjesť dva taniere,“ 
informoval ho. „Asi jej Kreatcherova polievka chutiť.“ Naparoval sa pyšne škriatok. 

Harry znova len zažmurkal. Zhrňme si fakty, pomyslel si v duchu. Kázal som Malfoyovi, aby sa 
Hermione vyhýbal. Nevyhol sa jej. A Hermiona znova je. Čudné. Veľmi, veľmi čudné. Zúžil oči 
a uvažoval, čo sa za tú dobu, čo nebol doma – a bolo to len pár hodín – mohlo stať. Hermiona 
neznášala Malfoya, on sa štítil jej. Teraz Hermiona začala znova normálne jesť a Malfoy ho žiada, 
aby na ňu dozrel? Kto z nich troch padol na hlavu? Uštipol sa do ruky a ticho sykol. 

„Do frasa,“ zamrmlal si popod nos. Nespal. 

Zasa sklonil oči k listu. 

„P . S.: N evieš, kde je Severus? Potreboval by som  s n ím  hovoriť.“ 



Harry hodil list na stôl a kým dojedal, prepaľoval ho zadumaným výrazom v tvári. 

Keď sa za jeho chrbtom čosi pohlo a ozvalo sa: „Dobré ráno,“ zabehlo mu. Kým sa mu podarilo 
vypľuť z hrdla ten kus zablúdenej slaninky, Hermiona prešla opatrne k stolu, mávajúc pred sebou 
akousi palicou. 

„Harry, nemal by si jesť tak hltavo. Začínaš sa ponášať na Ro...“ zmĺkla a stisla pery do tenkej 
linky prv, ako vyslovila celé jeho meno. 

„Hermiona?“ ozval sa neveriaco. 

„Nie, kráľovná zo Sáby,“ odvrkla a paličkou zavadila o stoličku. Natiahla k nej ruku a odtiahla si 
ju, aby si mohla sadnúť. Ale skôr ako tak stihla spraviť, Harry vyskočil na rovné nohy a mocne ju 
objal. Zhíkla a hoci sa potom rozosmiala, musela ho pokarhať a pripomenúť mu svoj handicap. 

„Ja, prepáč mi, ale mám ohromnú radosť. Ani si to nevieš predstaviť,“ omieľal stále dookola, 
nadšený tým, že Hermiona znova vyzerá... k svetu. Ešte stále bola pribledá a prištíhla, ale veril, že 
tentoraz bude všetko v poriadku. 

„Harry, rada by som sa prešla na čerstvom vzduchu. Budeš mi robiť spoločnosť?“ opýtala sa ho 
a on horlivo prikyvoval, pričom sa znova štipol do ruky, aby sa uistil, že to nie je len nevydarený 
sen. To by bolo trochu prikruté. 

S nemým úžasom potom civel na svoju priateľku dovtedy, kým sa nenajedla a raňajky nezapila 
bielou kávou. Hneď potom ju galantne vyprevadil do chodby, pomohol jej do saka a vyšli von. 

„Vyzerám dobre?“ opýtala sa ho pre istotu. 

„Hm, áno. Skvele,“ odvetil a nechápal celkom jej otázku. 

„Harry, potrebujem vedieť, či mi niekde netrčia vlasy, alebo či mi na blúzku nekvapla zubná 
pasta. Som pozapínaná dobre? Asi by som to neprežila, keby som...“ 

„Hermiona, vyzeráš úžasne,“ prerušil ju a zamieril s ňou po chodníku do parku. 

Usmiala sa. „Konečne sa... cítim lepšie. Oveľa lepšie.“ 

Harry si ju premeral spýtavým pohľadom. Díval sa, ako vystavila tvár slabým slnečným lúčom 
a mierne zaklonila hlavu. 

„Môžem sa ťa niečo opýtať?“ 

Hermiona prikývla. 

„Prikázal som Malfoyovi, aby sa ti vyhýbal. Nesplnil to, však? Lebo viem, že nie. Čo sa medzi vami 
stalo?!“ nechcel to vysloviť tak rozhorčene, ale nedokázal tomu zabrániť. Mal ju ochrániť a znova 
to pohnojil. Cítil sa preto vinný. Hoci... asi by mal Malfoyovi poďakovať. 

Hermiona zrumenela. Mal dojem, že je za tým všetkým oveľa viac. „Bola to zrejme moja vina,“ 
priznala bodro. Pokrčila plecami a viac sa do Harryho zakliesnila pravačkou. 



„Ako... tvoja vina?“ 

„Vieš... keď si mi povedal, že... je v dome a že... tu ostáva bývať, bolo toho na mňa priveľa. Chcela 
som ho... zabiť,“ dodala takmer šeptom a od hanby nad svojím činom sklonila hlavu k zemi. 

„Ty... ty si ho chcela... To nemyslíš vážne? Však?“ vyjachtal. 

Prikývla. „Je to pravda.“ 

„Ale... prečo? Teda, dobre... Viem, že je to a bol to idiot, ale...“ 

„Harry, nikdy som nikomu nepovedala, čím som si prešla v tú noc na Malfoy Manor, keď nás chytili 
v lese tie indivíduá, pretože ťa hľadali. Myslela som si, že mám pádny dôvod.“ 

Harry zastal a s ním i ona. „Čo si nám nepovedala? Hermiona, prosím, nedes ma. Čo sa stalo?“ 

Vymanila sa mu a sama pokračovala v ceste, mávajúc pred sebou bielou slepeckou paličkou. 
„Nemohla som vám to povedať. Strašne som sa hanbila a cítila som sa... taká pošpinená... Želala 
som si zomrieť. Naozaj som si to želala.“ Povzdychla si. „Boli ste zavretý v pivnici, keď ma 
Bellatrix mučila. Vyhrážala sa mi, že ma hodí Greybackovi a urobila to. Akoby nestačilo to 
mučenie, ktoré som musela podstúpiť... Chcela ma zničiť celkom...“ V kútiku oka sa jej zaleskla 
slza, ale zotrela si ju šmahom ruky. „Nechala ma s ním v ich... salóne, či čo to bolo. Mal ma...“ 
spodná pera sa jej zachvela. 

„Znásilniť?“ opýtal sa Harry, ktorému to nejako došlo. Prikývla, hryzúc si spodnú peru. „Keď som 
sa bránila a vzpierala, dal mi facku. Omdlela som a... prebrala sa až vtedy, keď sa to celé zomlelo 
a ty si získal Malfoyov prútik.“ 

„Takže to preto? Hermiona,“ vydýchol do jej vlasov, keď ju strhol do svojho objatia. Vzlykla, ale 
nerozplakala sa. Teraz už nemala dôvod. Znova si zotrela zatúlanú slzu a odtiahla sa od neho. 

„Raz ráno som sa vplížila do Malfoyovej izby. Ozaj som nemala ďaleko k tomu, aby som ho zabila. 
Pobili sme sa...“ 

„Zabijem ho!“ zasipel. 

„Nič mi nespravil!“ vyletelo z nej, hoci sa jej líca začervenali a Harry si nebol už istý celkom 
ničím. „Severus to vie, opýtaj sa ho.“ 

Harry zaťato mlčal. Ozval sa až po chvíľke. „Čo bolo potom?“ 

„Chvíľu sa nič nedialo. Ja som sa pokúšala zabudnúť na to, že Malfoy existuje a je takmer na 
dosah. Lenže jemu nejako došlo...“ zasekla sa a mierne naklonila hlavu na stranu. „Pred pár dňami 
za mnou večer prišiel a povedal mi, čo sa vlastne v tú noc na Manore stalo. Povedal mi, že ma 
Greyback neznásilnil a... Bola to pravda.“ Usmiala sa šťastne. „Hneď na druhý deň som požiadala 
Severusa, aby mi zavolal liečiteľa. Prehliadol ma potvrdil Malfoyove slová, Harry. Greyback sa ma 
nedotkol!“ 



Harry sa na ňu díval ako obarený. „Takže... ty mi chceš... tvrdiť, že Malfoy vlastne spravil dobrý 
skutok?“ Len ťažko zo seba súkal slová. No kto by tomu už len mohol uveriť? Po siedmych rokoch 
známosti s Malfoyom? 

„Neviem síce, prečo to spravil, ale... Nikdy som tomu neverila, ale je zjavne pravda, čo sa hovorí 
o tom, že sa ľudia menia, Harry.“ 

Harry jej nechcel brať ilúzie, ale on tomu zasa až tak neveril. Naopak. Od teraz si chcel dať na 
Malfoya sakramentský pozor. Netušil, čo mal ten chlap za lubom, ale posvieti si naňho. To 
nepochybne. 

*** 

Keď prišiel Draco poobede z práce domov, napodiv sa k nemu správal celkom obyčajne. No na 
tému Hermiona mlčal dovtedy, kým ju nespomenul Malfoy. 

„Ja... viem, že si mi prikázal, aby som sa jej vyhýbal, ale...“ vrhol na Harryho spýtavý pohľad plný 
obáv a Harry si bol istý, že v duchu zvažuje svoje možnosti. Ako i to, či naňho Harry vytiahne 
prútik a znesie ho z povrchu zemského raz a navždy, alebo nie... 

„Viem to,“ prekvapil ho svojou odpoveďou. „Hermiona mi všetko povedala.“ 

Draco zbledol. V mysli mu prebehol celý jeho doterajší život. V jednej krátkej sekunde. Bol si 
istý, že teraz je s ním amen. Ak mu totiž povedala i o tom obchytkávaní a bozku, keď sa ho v to 
ráno pokúsila zabiť a spomenula mu i to intermezzo s paradajkovou polievkou, nič iné sa stať 
nemohlo. 

„Malfoy, nikdy by sa mi to ani neprisnilo, ale... Ďakujem ti.“ 

Harry k nemu natiahol ruku a prekvapenému Dracovi chvíľu trvalo, kým mu došlo, čo sa od neho 
očakáva. Naprázdno preglgol. 

„Myslím, že chápeš, že som to musel spraviť,“ poznamenal stále neisto. 

Harry prikývol a dokonca sa pousmial. „Ak by si to nespravil a ja by som sa to napokon dozvedel, 
myslím, že by som ťa znenávidel ešte viac. Naozaj ti... veľmi pekne... ďakujem.“ 

Draco prikývol. Mierne sa pousmial. „Znamená to teda, že mi pomôžeš s tým hmyzom?“ 

Harry sa rozosmial. „Isteže, ty strachopud!“ 

Draco sa zháčil. „Nie som strachopud! Čiernožienky sú jedovaté obludy!“ 

„Ktoré sa dajú ľahko zneškodniť!“ odsekol mu vrelo. „Tak sa nepaprč a poď. Myslím, že by to 
chcelo vymeniť aj tapety. Kreatcher ti už poumýval dlážku, umyl okná a vyutieral prach. Ostatné 
myslím zvládneme i sami.“ 

S tým odišli do jeho spálne a strávili tam nejednu horúcu chvíľku, keď sa pustili do zamorených 
závesov. 



16. kapitola - Čo si chcel, Potter? 

Harry večeral spolu s Hermionou. Kým nezišla do kuchyne a nepridala sa k nemu, robil mu 
spoločnosť Draco. Stále naňho nedokázal myslieť ako na brata, i keď nevlastného, no zlosť, či 
nechuť, či dokonca nenávisť, ktorú k nemu kedysi pociťoval, boli dávno preč. Pred pár dňami mu 
dokonca pomáhal s úpravou izby. Len čo vykynožili húf čiernožienok z jeho závesov a strhli ich 
z okien, izba ostala pekne presvetlená a ukázali sa ďalšie nedostatky starej izby. Tapety boli 
zašlé, vyblednuté alebo prešúchané až hrôza. Starý, miestami prederavený koberec skrýval 
porýpanú podlahu, písaciemu stolu sa kývala jedna noha a Dracova posteľ nechutne vŕzgala. 
Nehovoriac o obdratom baldachýne, ktorý visel okolo stĺpikov. To všetko išlo preč. Kým prerábali 
jeho izbu, Draco sa uchýlil do Severusovej spálne, ktorý sa stále neukázal. 

Spolu strhali tapety, Harry najal chlapíkov, ktorý im zbrúsili drevenú podlahu a natreli ju farbou 
a lakom tak, že vyzerala ani nová. Potom sami zasádrovali diery v stene a izbu vymaľovali farbou, 
ktorú si zvolil Draco. Harryho neprekvapilo, že to bola svetlozelená, tak typicky slizolinská. 
Neprotestoval však. Bola to proste jeho voľba a jeho izba. No, povedzme to tak, že síce jeho, ale 
len na určitý čas. Presnejšie povedané, rok. 

Keď v jeden večer sedeli na stoličkách, obaja ofŕkaný farbou na rukách a dokonca i tvári 
a vlasoch, nehovoriac o tom, že mali zelenými kvapkami ozdobené i tričká a rifle a hltavo sa 
napchávali chlebíčkami, ktoré im pripravil Kreatcher, Draco načal tému, ktorá Harrymu nebola 
práve po chuti. 

„Kde je Severus? Vážne by som s ním potreboval hovoriť,“ povedal a pozrel na Harryho, ktorý 
civel niekam do prázdna a iba ticho prežúval. „Pohádali ste sa?“ 

Harry naňho vrhol nevrlý pohľad, no kým odpovedal, načiahol sa po ďalší chlebíček a odhryzol si 
z neho poriadny kus. „Nedefinoval by som to takto,“ riekol s plnými ústami. Bolo očividné, že sa 
s ním na túto tému nechce baviť. 

„Pozri, nechcem byť dotieravý, ale...“ 

„Prečo mu nepošleš sovu?“ navrhol Harry skôr, ako mohol dokončiť. Nech už to bolo čokoľvek. 
Nepotreboval, aby sa akurát Malfoy staral do jeho vecí a strkal ten svoj aristokratický nos tam, 
kam nemá. Ale nechcel byť k nemu drzý. Ich vzťahy sa dostali do novej úrovne, v ktorej 
zotrvávali po vzájomnej dohode a jemu to... vyhovovalo. Dokonca to malo svoje výhody. Od kedy sa 
Draco naučil používať rýchlovarnú konvicu, na Harryho čakala každé ráno pripravená káva. A keď 
mal Draco dobrú náladu, občas si našiel na tanieri i hrianky. Teplé. Nikdy by mu nenapadlo, že by 
Malfoy mohol byť i takýto. V podstate by sa dal označiť... ako ohľaduplný. Bolo to proste čudné 
a Harry si musel na všetko zvykať. Obzvlášť na veci, ktoré sa týkali Hermiony. 

„Ak si si nevšimol, nijakú nemám,“ podotkol Draco a Harry nevedel, či ten jeho výraz pripísať 
zahanbeniu, pretože musel poukázať na fakt, že okrem tých zopár vecí ma prakticky holý zadok 
alebo hnevu, lebo sa na to v poslednej dobe pýtal azda už tretí raz a nedostalo sa mu primeranej 
odpovede. 

„Použi predsa moju. Hedvige to určite vadiť nebude,“ ponúkol sa mu a Draco prikývol. Ale aj tak 
naňho pozrel a skúmavo si ho premeral, čo sa Harrymu nepáčilo. Zdalo sa mu, že ten jeho 



zadumaný, rentgenový pohľad mu prechádza až na najhlbšie dno duše a pokúša sa vypátrať viac 
ako je na prvý pohľad zjavné. 

Harry mlčal a odvrátil tému rozhovoru späť na neutrálnu pôdu, k potrebnému druhému náteru. 
Vysvetlil mu, že takto bude farba výraznejšia a vydrží dlhšie. Okrem toho ho upozornil na šmuhy, 
ktoré sa mu podarilo spraviť pri prvom nátere. Draco si síce niečo zahundral popod nos, ale potom 
sa bez slova pustil do práce. 

Harry sa mu ponúkol, že mu zadováži nový nábytok i zariadenie, ale Draco odmietol. Vravel niečo 
o hrdosti a o zbytočnom zadlžovaní sa. Preto sa zatiaľ rozhodol ponechať si starý nábytok. 

*** 

Keď sa tak naňho díval, keď odchádzal so sklopeným pohľadom a Hermione vchádzajúcej do 
kuchyne sa vyhol obrovským oblúkom, nemohol sa nečudovať. 

„Hermiona, deje sa niečo, čo by som mal vedieť?“ opýtal sa, keď si sadla a Kreatcher pred ňu 
postavil tanier a rozložil na stôl príbor. Harry sledoval ako sa mierne pousmiala. Natiahla sa za 
obrúskom, pričom presne vedela, kde bol. Rozložila si ho na kolená a chcela sa natiahnuť za 
tianierom. 

„Naberiem ti polievku?“ opýtal sa Harry, no pokrútila hlavou. 

„Netreba, zvládnem to,“ odvetila rýchlo. Harry sa pozeral ako sa natiahla k mise s polievkou 
a vzala do pravej ruky naberačku, pričom si ľavačkou pridržiavala tanier a držala ho tak, že palec 
mala položený cez okraj, čo vyzeralo, akoby si určovala mieru. Presne potiaľ si i nabrala polievku. 
Harryho pohľad sa podozrievavo zúžil. 

„Hermiona? Neodpovedala si mi,“ upozornil ju, odsunul od seba prázdny tanier a hoci to vidieť 
nemohla, prepaľoval ju pohľadom. 

„Sľúb mi, že sa nenahneváš, keď ti to poviem,“ prosila ho s neistým výrazom na tvári. 

Harry zneistel. Nemal rád, keď nevedel, čo sa deje. S Hermionou si boli veľmi blízky a ona má 
teraz pred ním tajomstvá? Merlin, kam to ten svet speje! 

„Súvisí to s Dracom?“ opýtal sa a ona zrumenela. Toto považoval za jednoznačnú odpoveď. „Takže 
súvisí,“ zahundral. „Počúvam,“ riekol autoritatívne a prstami netrpezlivo poklepkával po doske 
stola. 

Hermiona sa tvárila ako dievčatko, ktoré prichytili pri niečom nezbednom a ktoré by si zaslúžilo 
poriadny výprask. 

„Pomáha mi,“ riekla a pokrčila plecami. 

„S čím?“ 

„No... so všetkým,“ šepla nervózne. „Začal za mnou chodiť do izby,“ priznala. „Vždy mi najprv 
zobral prútik, aby som ho nemohla prekliať a...“ 



Harry bol ako na tŕňoch. Vlastne mal dojem, že každú chvíľu vyletí z kože a vrhne sa Dracovi po 
krku. „A?“ riekol priškrteným hlasom. 

„Nútil ma...“ 

„Do čoho?“ zasipel nebezpečne nízkym tónom. Jeho ruky zovreli kraje stola tak kŕčovito, až 
obeleli. 

„Žiť...“ dodala zahanbene. 

Harrymu div nevypadli oči z jamôk. 

„Vieš, ja... Sprvu to bolo hrozné. Nevedela som ho vystáť. Vysmieval sa mi, keď som si obliekla 
tričko na ruby alebo zle pozapínala gombíky na blúzke... Ale potom mi ukázal ako zistiť, čo je líce 
a čo rub. Ktorá strana je predná, ktorá zadná. Nútil ma byť samostatnou. Musela som si ustielať 
posteľ,“ uškrnula sa a zachichotala. „Vyhádzal mi veci zo skrine a musela som si ich poukladať tak, 
aby som vedela, čo kde presne mám. Dokonca mi ich pomohol rozdeliť podľa farieb. Keď som sa 
chcela najesť, musela som sa naučiť ako na to. Ako si nabrať jesť, či piť bez toho, aby som sa 
oliala alebo preliala tanier, či pohár. V kúpeľni mi poukladal toaletné potreby tak, aby som vedela, 
čo kde presne je. Vieš... myslím... mám dojem, akoby to ani nebol on. Nie ten, ktorého sme 
poznali.“ 

Harry sa na ňu díval ako obarený. „Kedy to všetko stihol?“ opýtal sa hlúpo. 

Pokrčila plecami. „Hlavne večer, keď si bol preč alebo si už spal. Skôr nemohol. Vraj si našiel 
prácu a prerábali ste jeho izbu.“ 

„Aha,“ podotkol Harry. 

„Hneváš sa?“ opýtala sa placho. 

„Ja... Nie, Hermiona. Len ma mrzí, že som to nebol ja, kto ti pomohol. Nemal to byť on,“ dodal 
Harry nespokojne. Zazlieval mu to a dokonca na Draca trochu žiarlil. A hnevalo ho, že si nič 
nevšimol. Vari chodil načisto slepý a hluchý k tomu, čo sa dialo pod strechou jeho domu? 

„Vieš, najprv ma hnevalo, keď som zistila, že je tu. Keď si teraz pomyslím, že som ho vtedy skoro 
zabila... No, občas na to ešte mám chuť, najmä ak ma núti opakovať jeden a ten istý úkon viackrát 
a ja z toho idem zošalieť, takže... buď rád, že nie si na jeho mieste.“ Zachichotala sa a Harry sa 
natiahol ponad stôl a chytil ju za ruku. 

„Dobre, tak mi vysvetli, prečo sa ti vyhýba, keď som nablízku?“ neodpustil si poznámku. 

Zvážnela. „Myslím, že kvôli tebe. Spomínal akúsi dohodu a niečo v zmysle, že ťa nechce 
provokovať.“ 

Harry pokrútil hlavou. „Dobre, myslím, že si s ním budem musieť pohovoriť. Teraz sa najedz prv, 
než ti to celkom vychladne.“ 

Vstal od stola a prešiel k nej, aby jej vtisol bozk na čelo. Hermiona vyzerala skutočne lepšie. 
Začala priberať, do tváre sa jej vrátila farba. Už nepôsobila ako živoriaci zombí. 



„Nebude ti vadiť, ak pôjdem večer preč?“ 

„Nie, prečo?“ 

„Lebo znova ostaneš sama s Malfoyom,“ odvetil. 

Usmiala sa. „Neboj sa. Dnes ma veľmi mučiť nebude. Zajtra je piatok a vstáva do práce.“ 

„Hm. Povedal ti vlastne, kde pracuje?“ 

„Na ministerstve. Ale nezmienil sa, kde presne,“ riekla a pustila sa do polievky. 

Harry ju chvíľu sledoval. Počínala si naozaj veľmi dobre. Vďaka Dracovi. Do kotla! Nikdy by si 
nepomyslel, že by tomu fičúrovi mohol byť niekedy za niečo taký vďačný. 

*** 

Severus vzhliadol od novín a položil šálku s kávou na kuchynskú linku. Na jeho podobločnici 
pristála sova. Snežná sova. Otvoril jej okno a ona vletela dnu. Pohladil ju po zamatových pierkach 
a vzal si od nej list. S úžasom zistil, že je celý rozochvený, no písmo, ktoré bolo na vrchu obálky 
nebolo Harryho. Povzdychol si a len čo vypustil Hedvigu do šera podvečera, vrátil sa k svojej 
káve. Otvoril list a prečítal si ho. 

„Ahoj Severus, 

Chcel by som ťa poprosiť, či by si so mnou nešiel navštíviť matku, ak by to bolo možné. Nechcem 
sa na to miesto vrátiť sám. Okrem toho, je tu ešte jedna vec. Potreboval by som sa poinformovať 
o finančných účtoch našej rodiny. Bol som pred troma dňami v Gringottbanke, ale ich pracovník mi 
povedal, že účty sú stále zmrazené. Potreboval by som vedieť, kedy a za akých okolností by som 
k nim mohol získať opätovný prístup. Nie je predsa možné, aby boli tak dlho zadržiavané 
ministerstvom, či nie? 

Dúfam, že sa ozveš čoskoro, nech si kdekoľvek. 

S pozdravom, 

Tvoj krstný syn, 

Draco. 

P. S.: Prečo už nebývaš s nami? Nechal si ma tým dvom chrabromilčanom na pospas. Myslím, že mi 
to pomaly začína liezť na mozog!“ 

Severus sa uškrnul, ale potom si prehrabol rukou vlasy. Stále sa mu chvela a on sa na ňu iba 
nehybne díval, kým nezažmúril oči a nezložil ju na linku. 

Za posledné dni sa z neho stala jedna chodiaca troska. V práci sa neraz pristihol pritom, že civie 
na dvere baru zakaždým, keď sa otvorili a niekto vstúpil dnu. Harry to však nebol. Ani jeden 
jedinký raz. Neukázal sa tam odvtedy, čo sa v to ráno dozvedel pravdu. A Severus bol ako na 



ihlách. Čoraz častejšie myslel na všetko, čo mu vtedy Harry povedal. Už dvakrát bol takmer 
rozhodnutý ísť za ním a dvakrát si to rozmyslel. Jednoducho mu to spraviť nemohol. 

Ale teraz... zložil list na linku a pošúchal si unavene koreň nosa, ako mal vo zvyku. Už nemohol ani 
poriadne spávať. Iba bdel a tupo civel do stropu. Nebolo pochýb, že ho Harry chcel napriek tomu, 
čo sa dozvedel, hoci pre Severusa to bolo nesmierne udivujúce. Nevedel by povedať, či by sa na 
jeho mieste zachoval rovnako. Bolo mu jedno, ako sa vyrovná so svojím prekliatím? Neodsudzoval 
ho za to? Bože, ten chlapec bol darom z nebies... Nezaslúžil si ho. Nezaslúžil! 

*** 

Harry sa vrátil pomerne skoro. Ešte bolo iba čosi málo pred jedenástou večer. Do istoty 
skontroloval Hermionu. Spala. Do Malfoyovej izby nakúkať rozhodne nemienil. Len sa potreboval 
uistiť, že je Hermiona v poriadku. Dobre, možno sa ich vzťah zmenil a Malfoy v nej už nevidel tú 
humusáčku, od ktorej by mohol chytiť nejakú nákazlivú chorobu, ale stále to bol Malfoy. Otázkou 
ostávalo, o čo mu vlastne išlo. 

Keď to povedal Ronovi, tváril sa ešte skeptickejšie ako on. Nemohol však pohnúť ani prstom, 
pretože Hermiona sa od neho dištancovala a vylúčila ho zo svojho života. Mrzelo ho to, ale 
rozhodol sa byť trpezlivým. Harrymu sa priznal, že momentálne nemá nikoho. Už však nebýval 
s rodičmi a presťahoval sa do bytu. Zatiaľ skromného, ale svojho vlastného. Bol na seba právom 
hrdý a rozprával mu o nových vynálezoch, na ktorých s Georgom pracujú. Tiež spomenul niečo 
v tom zmysle, že jeho brat sa konečne celkom spamätal z Fredovej straty a našiel si dievča. 
Angelinu Johnsovú. Bolo to milé dievča, Harry ju poznal už od školy. Dokonca s ním hrala za ich 
chrabromilskú fakultu na poste triafačky niekoľko rokov. Exotická kráska so snedou pleťou 
a hlbokými hnedými očami. George si nemohol vybrať lepšie. 

Už po ceste do svojej izby zo seba sťahoval košeľu, tričko a rozopínal si nohavice. Kým vošiel do 
svojej kúpeľne, bol kompletne nahý. Vliezol pod prúd tečúcej teplej vody a doprial si poriadnu 
sprchu. Keď sa vrátil do izby, mal na sebe iba uterák obmotaný okolo bedier a druhým si vytieral 
prebytočnú vodu z mokrých vlasov. 

„Do frasa!“ zvolal preľaknuto, keď odhodil uterák spred tváre a vo dverách zbadal stáť Severusa. 
Či Serana, napokon, bolo to jedno. „Vyľakal si ma,“ povedal, aby si muž nepomyslel, že je nebodaj 
jeho prítomnosť neželaná. Pretože nebola. 

„Prepáč,“ šepol Severus a jeho tmavý pohľad napriek odhodlaniu skĺzol po odhalenej nahej 
pokožke, perliacej sa drobnými kvapôčkami vody, ktoré sa na nej stále držali. V ústach mu 
vyschlo, dlane sa spotili a zachvátila ho príjemná triaška. „Zrejme idem nevhod,“ zašomral napokon 
a chcel sa otočiť, no Harry bol troma dlhými krokmi pri ňom a zastavil ho. 

„Nie. Nejdeš. Iba... sprchoval som sa,“ habkal, držiac ho za lakeť azda silnejšie ako zamýšľal. 
Pustil ho až keď Severus prikývol a Harry ukázal na voľné kreslo pri kozube, v ktorom tak rád 
sedával a čítaval si. Pomaly prestal dúfať v to, že sa Severus ukáže, ale nahlas to nevyslovil. Iba 
tam postával a zízal naňho ako na zázrak. Stále si nezvykol na tú mladistvú tvár, ktorú muž 
vlastnil. 

Severus si nesadol. Miesto toho sa dal rázovať izbu dlhými krokmi chodiac hore – dolu popred 
vyhasnutý kozub. Napokon si prehrabol rukou vlasy a otočil sa k nemu, zjavne nevediac, čo 
povedať. 



„Nemôžeš ma chcieť,“ šepol napokon a donútil sa sklopiť zrak, pretože ho stále priťahoval pohľad 
k tomu pružnému telu, tak hriešne odhalenému. 

„Prečo? Pretože si prekliaty alebo pretože si pristarý a mohol by si mi byť otcom?“ opýtal sa 
Harry pokojne. „Pretože presne tieto dôvody nepovažujem za adekvátne. Podľa mňa sú hlúpe, 
Severus.“ 

Severus naňho vrhol zmučený pohľad. „Ale sú to fakty! Nemôžeš ich prehliadať!“ 

„Ja ich neprehliadam,“ odvetil. „Ale ak to berieš takto, ani ty mňa potom nemôžeš chcieť, pretože 
i ja som prekliaty.“ 

Severus naňho vyvalil oči. Kým Harry si nadvihol ofinu a ukázal mu na svoju starú jazvu. „Vari si na 
to zabudol?“ 

Severus si vtedy s pochopením iba odfrkol. „Temný pán je dávno mŕtvy. Nie si prekliaty.“ 

„Dobre, teraz už nie. Ale bol som prekliaty dlhých sedemnásť rokov. Sedemnásť rokov som 
v sebe nosil časť jeho duše. Prečo by ma mal niekto teda chcieť. Keby sa to ľudia dozvedeli, 
obracal by sa im z toho žalúdok a pozerali by sa na mňa ako na pomätenca, na chorého šialenca...“ 

„Presťaň!“ okríkol ho Severus. „Nikto by ťa za to neodsúdil. Nemohol si za to!“ 

„Presne tak ako si za svoje prekliatie nemohol aj ty. Tak o čom to je?“ vytasil naňho Harry 
vlastné slová. 

Severus zvesil plecia. „Toto je iné.“ 

„Áno? A v čom?“ 

„Všetko to len zľahčuješ.“ 

„Nie, to ty to sťažuješ.“ 

Severus si povzdychol. Toto neviedlo nikam. Neprišiel sa sem hádať. Prišiel, aby... Znova zavadil 
pohľadom o Harryho a zrak mu skĺzol k uteráku prepásanému okolo bedier. Harry si to všimol 
a patrične na to zareagoval. V nasledujúcej chvíli sa Severus stal svedkom toho, ako sa jeho 
mužská pýcha dvíha pod froté uterákom a zdravý ho v celej svojej kráse. Škoda, že to nemohol 
vidieť naživo. Nebyť toho uteráka... 

Harry zrumenel. „Prepáč,“ ospravedlnil sa, ale ani sa nepohol. 

„Mohol by si sa obliecť? Rozptyľuješ ma,“ poprosil ho Severus a Harry sa uškrnul. Uvažoval, či mu 
vyhovieť, alebo sa na to vykašľať, ale keďže mal dojem, že aj tak všetko dopadne tak, ako si 
predstavuje, vyhovel mu. 

Pretiahol si cez hlavu tričko a natiahol na seba trenírky. Keď spal, chcel mať na sebe niečo 
voľnejšie. Neodolal však, aby Severusa aspoň trošku nevyprovokoval. Keď zo seba zhodil uterák, 
spravil to v izbe, v jeho prítomnosti, ale stál mu chrbtom. Takže jediné, na čo sa Severusovi 
naskytol pohľad bol jeho nahý zadok a nohy pokryté jemnými tmavými chĺpkami. Počul ako muž 



zalapal po dychu a spokojne sa usmial. Potom oblečený podišiel k svojej posteli a sadol si na jej 
kraj. 

„Už je to lepšie?“ opýtal sa a Severus trhane prikývol. 

Chvíľu bolo ticho. Potom ho prerušil až Severus. Harry mu nič nehodlal uľahčiť. „Ty... naozaj si... 
myslel vážne to, čo si mi povedal?“ 

Harry sa zamyslel. „Čo presne máš na mysli?“ 

Severus zaťal zuby. Zjavne ho ten nepodarok hodlal prinútiť to vysloviť a ešte sa mu aj spokojne 
díval do tváre a ani brvou pritom nemihol. 

„Povedal si, že... že ma miluješ,“ vyslovil napokon. Pozrel na Harryho, ktorý sa spokojne usmieval 
a prikývol. 

„To máš pravdu, povedal som to.“ 

„Lenže ja nerozumiem... Prečo práve ja, keď by si mohol mať kohokoľvek iného?“ Naozaj 
vyznieval tak pateticky? Najradšej by sa bol nakopal do zadku. Pripadal si ako chudák, ktorý sa 
chytá povestnej slamky ako topiaci sa. 

Harry sa zamračil. „Nie je to pravda. Nemohol by som mať kohokoľvek. Dobre vieš, ako to chodí. 
Na gayov sa stále pozerajú cez prsty. Nevie o tom dokonca ani Hermiona,“ priznal sa. „Keby sa to 
dozvedel tvoj krstný syn, viem si predstaviť tie urážky, ktorými by ma denne zasypával. Dobre, 
priznávam, sám neviem, prečo akurát ty. Nikdy sme nemali najlepší vzťah. Môj uhol pohľadu sa 
zmenil až potom, čo si mi predal svoje spomienky a ja som do nich nahliadol. Vtedy som mal pocit, 
že neexistoval väčší hlupák pod slnkom ako som bol ja.“ 

„Ale ak teda...“ 

„Nie, počkaj, neprerušuj ma, Severus,“ požiadal ho mierne a muž znova poslušne zmĺkol. Harry si 
povzdychol. „Vieš, to, že som gay som zistil už v treťom ročníku, keď sa mi začalo prebúdzať 
telo. Mal som dosť času vyrovnať sa s tým, no tajil som to. Predstieral som, že sa mi páči Čcho 
a zavádzal som i Ginny. Nebolo to fér, ale nevedel som, čo robiť, keď do mňa kamoši začali 
dopaľovať. Každý večer som bol nútený počúvať pred spaním ich sexuálne avantúry. Dokonca 
i Nevillove! Myslel som, že sa z toho zbláznim. Ja som mohol o niečom takom iba snívať. A sníval 
som... Nikto mi však nepripadal dostatočne vzrušujúci... Vieš, že sa mi často snívalo s tebou? 
Bože... ani neviem, koľko krát som sa zobudil s poriadnou erekciou a zlostil sa, prečo sa mi 
postavil akurát pri tebe,“ zachichotal sa, no Severus vyzeral dotknuto. Harry sa spamätal. 
Nechcel, aby to vyznelo tak, ako to povedal. „Myslím, že som ťa už vtedy považoval za 
príťažlivého...“ pošepol napokon. „Vtedy som tomu nerozumel, teraz už viem, prečo, Severus.“ 
Vstal z postele a podišiel k nemu. Kľakol si pred kreslo, v ktorom sedel a pozrel do jeho kamennej 
tváre. „Zrejme ako prvý som zistil, že tvoje vlasy nie sú mastné, len prijemné. Tvoj trochu krivý 
nos je strašne sexi. Tvoj zadumaný výraz tváre... Často som si krátil chvíle uvažovaním, na čo asi 
myslíš. Keď som ťa videl vtedy zomierať, držal som ťa za ruku a pukalo mi srdce. Mal som dojem, 
že sa mi rúca svet... Ale ty si stále žil. Bojoval si. Chceli ťa nechať u Munga, ale veľmi dobre viem, 
aká je dnešná starostlivosť v nemocniciach. Nemohol som to dovoliť. Vzal som ťa sem a staral sa 
o teba. Môj život mal i potom všetkom... zmysel. Bol si prvý koho som pobozkal a ani o tom nevieš, 
lebo si spal. Bolo to v jednu noc, keď si blúznil. Mal si vidieť, ako som sa vyľakal, keď si mi bozk 



začal vracať. Bál som sa, že ma v ďalšej chvíli prekľaješ, ale ty si znova zaspal a mrmlal si niečo 
o sakramentských snoch...“ Harry sa zamračil. „No dobre, priznávam, toto nie je zrejme 
vysvetlenie, ktoré si chcel počuť, lebo to nebolo vysvetlením. Proste si ma priťahoval. Keď si mi 
ukázal i svoju druhú stránku povahy – tú nehašterivú, jemnejšiu a kompromisnú – myslím, že vtedy 
si si ma získal úplne. Pomáhal si mi s Hermionou a trávil so mnou svoj čas. Bolo to viac ako som si 
mohol priať. Myslím, že láska nikdy nemala jasný zmysle. Neprišla na zavolanie alebo na pozvanie. 
Proste sa zjavila, zasiahla ma v nečakanej chvíli a pohltila. Opakujem ti teda znova. Milujem ťa... 
A nikdy nikoho iného chcieť nebudem. Ber alebo nechaj tak. Je to na tebe,“ vyzval ho po tom 
predlhom monológu, ktorý mu pripadal celkom nezmyslený výlev toho jeho poblázneného srdca. 

Severus naňho dlho iba civel a Harry by bol tak rád vedel, čo sa mu preháňa hlavou. Napokon vstal 
a opäť si sadol na svoju posteľ. Čakal. 

I Severus vstal. „Asi som blázon...“ povedal a pristúpil k nemu tak náhle, až Harry vyvalil oči, keď 
ho hneď na to zovrel v náručí a dychtivo pobozkal. 

„Vitaj v klube,“ podarilo sa Harrymu pošepnúť prv ako sa ich pery spojili a pritiahol si Severusa 
do náručia. 

Keď sa ten po chvíli vymanil z jeho zovretia, Harry zaprotestoval. 

„Mám svoje zásady. Nie som za vzťahy na jednu noc a nikdy nevleziem do postele s nikým ešte 
pred prvým rande,“ riekol vážne. 

Harry sa zamračil. „Technicky... mali sme dvakrát generálku. Počíta sa to?“ 

Severus prevrátil očami. „Do frasa! Áno!“ vytiahol svoj prútik, očaroval Harryho izbu a znova sa 
naňho vrhol. 

Harry sa iba spokojne usmial a nechal ho, aby na ňom doslova rozdriapal tričko i trenírky, pričom 
sám nerobil nič iné, keď Severusa v záchvate rapídne rastúceho vzrušenia zbavoval oblečenia. 

„Stojí mi od vtedy, čo si vyšiel z kúpeľne,“ priznal sa Severus, keď vyliezol so svojich spodkov 
a zvalil Harryho na matrac jeho postele. Chlapec pod ním sa iba uškrnul. 

„Viem,“ priznal sa, kým mu Severus jazykom láskal ohryzok. „Chcel som ťa nechať vytrápiť, hoci 
by som... ááá...“ zastonal, keď Severusove ústa objali jeho bradavku a ruka skĺzla po bruchu nižšie. 

„Čo si chcel?“ opýtal sa ho muž ležiaci po jeho boku s rukou na jeho vzrušenom penise. 

„Chcel som sa ťa dotknúť, vyslobodiť a...“ 

„A čo, Potter?“ vyzval ho Severus, sklonený hlavou nad jeho lonom. 

„Vyfajčiť.“ Len čo to povedal, zahmlilo sa mu pred očami slasťou, pretože Severus spravil presne 
to, o čom on iba sníval. 

Jeho posteľ v tú noc zažila najdivokejšie milovanie, aké si len kto z nich vedel predstaviť. 



17. kapitola - Keď zahorí zore 

 Harry sa v Severusovom náručí pomrvil. Bol na smrť unavený, ale napriek tomu nemohol zaspať. 
Nikdy vo svojom živote nezažil lepšie milovanie. Boleli ho i také svaly, o ktorých existencii do 
dnešnej noci iba tušil. 

„Čo budeme robiť?“ 

Severus unavene zažmurkal a pozrel na temeno jeho hlavy, ktorá mu spočívala na natiahnutej 
pravici a momentálne mu slúžila ako adekvátna náhrada vankúša. 

„Potter,“ vydýchol. „Prisahám, že ak budeš chcieť ďalšie číslo, vyparím sa. Ber do úvahy môj vek! 
Hoci mám mladé telo, neznamená to, že vydržím piate kolo. Keby si bol žena, poviem, že si 
obyčajná nymfomanka, ale takto? Takto si len sexuálny maniak,“ mrmlal si popod nos. 

Harry sa pretočil v jeho náručí a zachichotal. Pery mal stále opuchnuté od vášnivých bozkov, ale 
neodolal, aby ho znova celkom zľahka nepobozkal. Jeho pravá ruka prekĺzla popod jeho pravačku 
a pristála na hladkej pokožke chrbta. 

„Ďakujem za poklonu,“ povedal so širokým úškrnom, keď hľadel do prižmúrených ónyxových očí. 
„Ale nemyslel som práve na toto. Okrem toho, keby sme si to rozdali znova... No, zrejme by som 
to ráno len tak nerozchodil a vysvetľovanie, prečo nemôžem vstať z postele... Bolo by to zrejme 
riadne trápne.“ 

„Hmm,“ pretiahol Severus v polospánku. 

„Myslel som, čo bude ráno,“ šepol Harry, ale keď videl, aký je unavený, nechal tú tému tak. 
Napokon, na to bude ešte času dosť. Môžu sa pozhovárať neskôr. A tak len ticho objímal 
milovaného muža a sledoval ako sa prepadá do čoraz hlbšieho spánku. 

Ráno ho zastihlo nepripravené. Keď konečne vstal, s ľútosťou si uvedomil, že Severus vedľa neho 
nie je. No potešil ho krátky odkaz, ktorý si našiel na vankúši. Keď vstal, nikdy predtým sa necítil 
taký plný elánu. Mal toľko životnej energie, že by ju pokojne mohol rozdávať. Vliezol do sprchy, 
aby zo seba zmyl pach sexu a zišiel do kuchyne na smrť vyhladovaný. 

*** 

Draco sedel v kancelárii, ktorú mu pridelili. Nebolo to nič extra. Malá kutica. No stále lepšie ako 
tá komora, ktorú mali pridelenú na oddelení Čarovných nehôd a katastrof. Jeho práca nebola 
nijako namáhavá. V podstate, zatiaľ sa nedostal ďalej ako po triedenie spisov. Išlo o veštby 
zaznamenané na pergamenoch, proroctvá, či dokonca apokalypsy. Všetko staršieho i novšieho dáta, 
zoradené v určitom systéme. Tie, ktoré boli zničené musel prepísať nanovo, aby sa zachovali i pre 
ďalšie generácie čarodejníkov a čarodejníc. 

Prvý deň v práci bol asi najzaujímavejší. Jeho vedúca, pani Aurora Zabiniová ho v prvý deň 
previedla po oddelení a poukazovala mu všetko. Draco kráčal po jej boku a v duchu uvažoval, či sa 
Potter dostal až sem. A kde vlastne bol? Jeho otec spomínal Kamenný oblúk... 



„Pred troma rokmi bola miestnosť s krištáľovými guľami, ktoré obsahovali zachytené proroctvá 
zdevastovaná, keď na Ministerstvo prenikli smrťožrúti. Momentálne je zrenovovaná, ale žiaľ, tie 
zničené proroctvá sa zachrániť nepodarilo,“ odvetila, akoby mu čítala myšlienky. 

Draco to nijako nekomentoval. Zaviedla ho do ďalšej časti záhadných predmetov a artefaktov, 
kde bolo plno všakovakých nástrojov, prístrojov, náradí a vecičiek a on si mohol iba odvažovať 
hádať, čo na čo by mohlo slúžiť. Jednako to aj tak ostalo záhadou. Lenže on mal tú výhodu, že sa 
o každej z nich dozvie všetko, čo chce. Nie, že by to hodlal zneužiť, proste len z čírej zvedavosti. 

„Čo je toto v kúte?“ opýtal sa na predmet prikrytý čiernou plachtou. 

Otočila sa k nemu a pousmiala sa. „Zrkadlo z Erisedu. Riaditeľ Dumbledore nám ho venoval pred 
siedmymi rokmi. Určite ste ho už videli.“ 

Draco mlčal, hoci by bol rád aspoň pokrútil hlavou. No, síce ho nevidel, ale zato o ňom veľa počul. 
Ich cesta skončila v miestnosti s Kamenným oblúkom. Tu vyhasol život Siriusa Blacka... Zvláštne. 
Celkom obyčajný oblúk a predsa... tie hlasy... 

„Kamenný oblúk je jediná neprebádaná vec. Veľmi nebezpečná. Radím vám, nepribližovať sa. 
Experti z celého sveta sa zhodujú na tom, že je to akási brána do inej dimenzie, ale... Nikto to 
nemôže potvrdiť. Celé stáročia sa ľudia pokúšali prísť tej veci na koreň, no tí odvážlivci, čo vošli 
dnu sa už nikdy nevrátili.“ 

„Zapamätám si to,“ šepol zamyslene a nasledoval ju von z chladnej miestnosti. 

Veru, jeho práca bola zaujímavá. Napriek tomu, že teraz pozostávala iba z triedenia 
a prepisovania, bavila ho. Koľko ľudí však mohlo povedať to isté a síce, že ho práca baví? 

Neskončil presne na čas. Zdržal sa. Napokon, tak ako zakaždým. Hoci to bolo dnes len pár 
krátkych minút. Keď vyšiel von, na čerstvý večerný vzduch, ďakoval Merlinovi, že je piatok a on 
sa môže ráno vyspať. Okrem toho, večer má radne s Grangerovou. 

Nie je to rande! opravil sa okamžite v duchu a patrične sa za to vyhrešil. Sám nevedel, čo to 
doňho vošlo, že jej pomáha. Dokonca celkom nezištne. Veď to absolútne nebolo slizolinské! Draco 
si začínal skutočne myslieť, že mal Blaise pravdu a v Helltone mu vymyli mozog. 

Nezmohol sa však na nič iné, iba čo si prehrabol vlasy rukou. V tej chvíli ho niekto zdrapil za plece 
a on sa v mihu sekundy ocitol prilepený chrbtom k stene. 

„Šibe ti?“ okríkol svojho útočníka, ktorého spoznal v okamihu. 

Ron Weasley ho držal za golier saka a takmer ho škrtil. Draco mal možnosť zistiť, že znova o čosi 
podrástol. No ani on nebol práve krpec. 

„Neviem, o čo ti ide, ale daj jej pokoj, Malfoy!“ varoval ho priškrteným hlasom a evidentne mu 
bolo jedno, že okoloidúci na nich so záujmom zízajú. 

„Strč sa, kretén!“ chrstol mu Draco do tváre a odsotil ho od seba. Opravil si sako, pričom naňho 
stále zazeral. 



„Varoval som ťa,“ pohrozil mu Ron a chcel odísť. 

„Čo ťa je vlastne potom? Veď ťa okašľala!“ 

Ron sa naňho otočil a veľmi sa premáhal, aby naňho nevytiahol prútik priamo tam, na ulici, hoc aj 
pred muklami. „Do toho ťa nič, fretka!“ odsekol mu a prebodával ho vražedným pohľadom. 

Draco sa spokojne uškrnul. „Myslíš?“ zatiahol provokačne a otočil sa na päte. Len čo to spravil, 
úsmev z tváre mu zmizol. Miesto toho sa zamračil ako sto hromov. Uvažoval, prečo sa doňho 
Weasley vôbec naváža a jediné, čo mu zišlo na um je, že si zrejme Potter pustil ústa na špacír. No 
čo už... Kašľať na to. Hlavné bolo, že ho nezahlušil jeho podarený braček. 

*** 

Harry nešiel do baru. Napriek tomu, že na to mal sto chutí. Miesto toho sa radšej rozhodol ostať 
doma. Nemal tušenia, kedy sa zase stretnú, pretože Severus pracoval a končil až skoro ráno. 
Potom sa potreboval vyspať a... 

Najprv nemohol zaspať. Celú noc sa nepokojne prehadzoval na posteli a napokon z nej vyskočil už 
o štvrtej. Rýchlo sa obliekol, obul a vyrazil do ulíc v skorých ranných hodinách. Všade vládlo nočné 
ticho, iba jeho kroky sa ozývali v okolí. 

Do baru vrazil tesne pred záverečnou. Keď ho Severus zbadal, pozrel na hodinky a potom znova 
naňho. 

„Netušil som, že si také ranné vtáča,“ poznamenal, keď sa Harry so širokým úsmevom nahol ponad 
barový pult, aby si od neho ukradol krátky, no hlučný bozk. Mohol si to dovoliť, nikto okrem nich 
tam v túto hodinu nebol. 

„Nechceš si nájsť inú prácu?“ opýtal sa znenazdajky a Severus, ktorý za barom utieral sklenené 
poháre naňho spýtavo pozrel. 

„Vieš, tvoj pracovný čas je... neprispôsobivý. V noci pracuješ, cez deň spíš. Kedy sa máme 
stretávať?“ vysvetľoval. 

Severus sa uškrnul. „Cez voľné dni.“ 

Harry pretočil očami. „Myslím, že to mi stačiť nebude.“ 

„Naozaj si sexuálny maniak,“ doberal si ho a Harry sa napriek tomu začervenal. 

„To hovorí ten pravý,“ zašomral, na čo sa Severus uškrnul. 

„Poď, vypadneme,“ navrhol napokon starší z chlapcov. Severus skontroloval, či sú vypnuté svetlá 
a elektrické spotrebiče vytiahnuté zo zásuviek. Do istoty. Odišiel si do šatne po bundu a o chvíľu 
už zamykal. 

Harry sa spokojne uškrnul a jeho ruka vkĺzla do Severusovej. Ten naňho len spýtavo pozrel 
a zamračene zazrel na ich ruky. Nepovedal však ani slovo, no preplietol si s ním prsty. Ohromilo ho 
vedomie, aký príjemný pocit v ňom vyvolalo toto nevinné gesto. 



„Ráno som sa ťa pýtal, čo budeme robiť,“ pripomenul mu a Severus pokrčil plecami. 

„S čím konkrétne?“ 

„S tebou, predsa,“ vyslovil Harry trpezlivo. „Dostal si už list od Draca?“ 

Prikývol. „Hej. Chce, aby som s ním išiel navštíviť Narcissu. Okrem toho, mám sa popýtať na 
ministerstve, dokedy budú účty jeho rodiny zmrazené,“ prezradil mu i bez pýtania. 

„Hm, no super. A ako to chceš vyriešiť?“ 

„To s ministerstvom alebo s Narcissou?“ 

„Oboje.“ 

„Neviem,“ odvetil Severus popravde. 

„Nemyslíš, že by si... že by sme im mali povedať predsa len pravdu?“ 

„A ktorú? Že sme, čo sme alebo že ja nie som ten, kto som?“ 

Harry sa uškrnul. „Obdivuhodný výber slov na vyjadrenie problému.“ 

„Ďakujem. Snažil som sa povedať čo najmenej a obsiahnuť v tom celú podstatu problému.“ 

„Všimol som si,“ poznamenal, zastal a pritúlil sa k nemu. Potešilo ho, keď v okamihu pocítil 
Severusovo objatie. Ani ho o to nemusel žiadať. „Osobne by som navrhoval začať opatrne. 
Nemyslíš, že by si zaslúžil vedieť o tebe pravdu?“ 

Severus sa zamračil, sústredene hľadiac do jeho spokojnej tváre. Priam sa utápal v tých zelených 
hlbočinách. „Mohol by som sa ťa spýtať to isté,“ povedal nekompromisne, na čo sa Harry uškrnul. 

„Iste. To by si mohol.“ Naklonil sa k nemu, aby ho mohol pobozkať. Severus mu nemohol odolať. 
Tie hodvábne pery, ohybný jazyk, horúca vlhkosť jeho úst, ktorá sľubovala nepoznanú rozkoš... 
Keď sa od seba po chvíli odtrhli, Harry si rozkošnícky vzdychol. „Myslím, že by sme nemali 
odbiehať od témy, kým z teba nebudem celkom na mäkko.“ 

„Ty si začal,“ pripomenul mu Severus a znova vykročili. 

Chvíľu medzi nimi vládlo iba príjemné, ničím nerušené ticho, ktoré prerušil Harry. „Nevadilo by mi, 
keby som sa priznal k tomu, že som gay. Navyše veľmi zaľúbený gay. Myslím, že by som bol 
ochotný riskovať i Hermionin šok a Dracovo opovrhnutie,“ vyznal sa mu napokon. Na Severusa to 
zapôsobilo. Netušil, že Harry by to bol preňho schopný spraviť. I on sa obával Dracovej reakcie 
i toho, aby sa spolužitie chlapcov nezhoršilo. Mohli až tak riskovať? Nevedel, či je ochotný 
nechať to Harryho podstúpiť. Okrem toho, nemal by potom Draco pocit zrady? Ak by opovrhol 
nimi obomi, kto by mu zostal? Narcissa ho prosila, aby sa oňho postaral. Bol jeho krstným otcom. 
Mal by to spraviť. 



„Ešte stále ťa baví hrať sa na hrdinu, Potter,“ doberal si ho, no potom pokrútil hlavou. „Nie, 
myslím, že s týmto druhom priznania bude lepšie počkať. Ale už nechcem skrývať to, kým vlastne 
som. Aspoň pred krstným synom.“ 

„A Hermionou. Hoci je slepá, to ešte neznamená, že to nemôže vedieť,“ dodal Harry potešený 
jeho rozhodnutím. 

„Iste. A Hermionou.“ 

„Kedy im to povieme?“ 

„My?“ zazrel naňho, keď sa blížili k schodom vedúcim do jeho bytu. 

„Áno. Zistil som to predsa ako prvý. Nemusia vedieť, akým spôsobom,“ uškrnul sa a vybehol hore 
schodmi. Odomkol bez toho, aby použil kľúč, či prútik. 

„Do frasa!“ zašomral Severus. 

„Vadí ti to?“ pozrel naňho Harry ponad plece. 

„Nie, len som...“ nedokončil. Harry bol v tom okamihu pri ňom. 

„Tebe sa to páči, Severus Snape,“ zašepkal mu s perami pritisnutými pri jeho uchu a rukou 
skúmavo pohládzajúcou predok jeho napnutých nohavíc. Vo chvíli, keď ho Harry pobozkal, zabudol 
na celý svet. 

A Harry si ho vzal priamo tam. Vonku, na schodoch vedúcich do jeho bytu. Hoci mu predviedol iba 
úžasný orálny sex, pre Severusa to bolo niečo celkom nezabudnuteľné. Chlad ustupujúcej noci 
a rodiaceho sa rána sa mu ovíjal okolo jeho nahých bedier a stehien, kým jeho lono zaplavila 
tropická horúčava Harryho úst a talentovaného jazyka. Keď sa slnko konečne vyhuplo nad obzor 
a sfarbilo riedke sivé mračná ohnivými odtieňmi od panenskej ružovej, cez zlatú a ohnivo 
oranžovú, zahmlilo sa mu pred očami a on sa v slastnom kŕči vystriekal do Harryho úst. 

18. kapitola - Malý prieskum 

 Hermiona sa potmehútsky uškŕňala popod nos. Stála pri dverách, opretá chrbtom k stene 
a čakala, kedy Malfoy vojde. Dnes jej rozhodne prútik nešlohne! Bola pevne rozhodnutá previezť 
ho. Počula, kedy sa premiestnil domov a počula, ako prehodil pár slov s Harrym. Potom precupitala 
rýchlo k stene – teda, v rámci svojich obmedzených možností – a čakala. 

„Dnes ťa preveziem, určite,“ zamrmlala. 

„Si si nejaká istá,“ ozvalo sa jej odrazu tesne pri uchu a ona vyľakane zvýskla. Zmätene sa 
odvrátila od steny a cúvla od svojho mučiteľa. Keby ju nebol obratne zachytil, bola by sa 
rozpleštila na zadku aká bola dlhá. „Do frasa, Malfoy!“ 

Draco ju stále držal a zacmukal. „Ty máš teda slovník, Grangerová. Niečo ďalšie, čo musíme 
zlepšiť?“ 



„Trhni si!“ odfrkla si, ale vôbec to neznelo nahnevane. Draco sa uškrnul. 

„Dáš mi svoj prútik?“ 

„Ani ma nenapadne,“ fľochla mu opovážlivo do tváre. Potom sa priam diabolsky uškrnula. „Nebodaj 
sa ma bojíš?“ 

Hermiona veľmi ľutovala, že nemohla vidieť, ako sa v tej chvíli zatváril. Ale aspoň počula, ako si 
odfrkol a povedal jej, aby na to zabudla. 

„Fajn,“ riekla, strčila si prútik za pás nohavíc a konečne sa vymanila z jeho zovretia. 

„Fajn,“ odvetil rovnako a hoci nechtiac, pustil ju. Aj tak mal stále dojem, že stojí priblízko. „Tak 
začnime, nech to máme za sebou,“ navrhol a ona neprotestovala. Čo bolo konečne prvý raz po 
dlhej dobe, kedy mu nepílila uši s tým, že je ten najsvojhlavejší a najodpornejší čistokrvný 
čarodejník všetkých čias, kedy aký vôbec žil. Draco sa nad jej výrokom iba sebavedome uškrnul 
a spokojne povedal: „Áno, to som.“ A ju išlo rozpučiť od jedu. 

„Čo budeme robiť dnes?“ opýtala sa poslušne a on sa na moment zamyslel. 

„Myslím, že by si sa mohla začať naučiť orientovať po dome. Sama.“ 

„Veď to zvládam celkom dobre. Nemôžeme robiť niečo iné?“ 

„Čomu presne vravíš celkom dobre? Pretože si presne spomínam, ako si mala včera večer 
namierené za Severusom do jeho pracovne a skončila si v komore na metly. Tomu vravíš celkom 
dobre? Pretože ak áno...“ 

„Tak dobre! Merlin, si otravný ako komár!“ 

Draco pobavene nadvihol obočie a odlepil sa od steny. „Môžeme?“ 

Hermiona zahundrala, že je pripravená a on prikývol. Vyšla z dverí svojej izby. To zvládala dobre. 
Mala šťastie, že mala podkrovnú izbu a bola to jediná a najväčšia miestnosť v dome. Po schodoch 
zišla bravúrne, napokon, ako vždy. Ocitla sa na prvom poschodí domu a ostala nerozhodne stáť. 

„Nad čím váhaš?“ 

Len po ňom prskla a pokračovala v ceste. Samozrejme, opatrne. Z čias, keď jej ešte zrak slúžil 
vynikajúco si pamätala, ako vyzeral Siriusov dom, ale napriek tomu to bolo ťažké. Vybaviť si 
spomienky, keď sa dotýkala jednotlivých predmetov, stien, kusov nábytku. S ľavou rukou 
prilepenou na stene a s pravou, v ktorej držala svoju slepeckú paličku postupovala dopredu. 
Rozhodla sa vydať do ľava. Na tej strane poschodia bola Harryho spálňa. Dracova bola na 
opačnej. Medzi nimi sa nachádzali ešte ďalšie tri izby. Momentálne neobývané, ale kedysi musela 
byť jedna z nich rodičovská spálňa Blackovcov a ti posledné dva hosťovské izby. 

„Musím ísť i dovnútra?“ opýtala sa. 

„Iste. Musíš vedieť, ako sa...“ 



„Dobre,“ zašomrala prv, ako stihol dokončiť vetu. Draco len prevrátil očami a ďalej jej šiel 
v pätách. Tie tri izby zvládla pomerne rýchlo. Veľa nábytku v nich nebolo. Rozpamätala sa, že jej 
Harry raz spomínal, že ho povyhadzovali. Bol napadnutý termitmi, ale poškodený tak, že bolo 
zbytočné pokúšať sa ho opravovať. 

Vošla i do Harryho spálne. Tu zistila, že si po sebe ráno neustlal a rozhodne potreboval vyvetrať. 
Prešla teda k oknu a otvorila ho. Dokonca ustlala Harrymu posteľ. Bola to maličkosť. Za to všetko, 
čím kvôli nej prešiel. Našťastie to Malfoy nijako nekomentoval. 

Keď vyšla znova na chodbu, neomylne zamierila k jeho izbe. „Kam si myslíš, že ideš?“ opýtal sa jej 
chrbta nesúhlasne. 

„Učím sa orientovať po dome ako si chcel. Máš nejaký problém?“ odvetila mu otázkou. 

„Lenže v mojej izbe sa nemusíš vedieť orientovať! Grangerová!“ vyštekol, ale ona zrýchlila krok 
a vpadla do jeho izby. „Do kotla deravého, ženská!“ zahromžil, na čo sa spýtavo otočila. Zacmukala 
a uškrnula sa. 

„Ty máš teda slovník, Malfoy? Niečo ďalšie, čo musíme zlepšiť!“ 

Tentoraz zaprskal Draco, lenže to už bola v jeho izbe. Premiestnil sa tesne pred ňu. „Vrátime sa. 
Nie je tu nič na obzeranie.“ 

„To nepochybne,“ súhlasila. „Veď to je mi aj tak na figu. Zabudol si? A teraz ustúp!“ 

Nazlostilo ju, keď spomenul jej handicap, ale zlosť ju rýchlo prešla. Vystriedala ju zvedavosť. 
Prečo ju nechcel pustiť do svojej izby? Najprv trval na tom, že sa musí učiť orientovať po dome 
a teraz vyvádza kvôli jednej izbe? 

„Vrátime sa,“ prikázal nekompromisne, ale neposlúchla. Hermiona sa znova priam pekelne uškrnula 
a on iba zalapal po dychu, keď ho preľstila. Premiestnila sa spred neho priamo k jeho posteli. Bol 
to jediný záchytný bod, ktorý mohla pri premiestnený využiť. Och, samozrejme, zapracovala i jej 
predstavivosť. Mala vynikajúcu pamäť a preto si vedela v duchu vybaviť starú Regulovu izbu. 
Draco ju neprestaval a nepopresúval nábytok. 

Otočila sa s víťazoslávnym úsmevom na tvári. „Jedna – nula,“ zatrilkovala a vydala sa na prieskum. 
Draco ostal nehyne stáť s temným výrazom v tvári medzi otvorenými dverami a sledoval ju ako 
ostriež. Sám nevedel prečo ju tu nechce. Videl ako si obzerala predošlé tri izby, ale i tak mal 
dojem, že tej jeho sa venuje príliš dôkladne. 

„Nová tapeta?“ opýtala sa, keď prešla rukou po hladkej stene. 

„Nie. Iba farba,“ odvetil ponuro. 

„Budem hádať. Zelená?“ 

Draco mlčal. Usmiala sa. „Kto mlčí, ten svedčí.“ 

Mala šťastie, že nevidela, ako ju prebodol očami. „Ani podlaha už nevŕzga.“ Poznamenala skôr 
sama pre seba. „Nemáš tu koberec. Čo sa s ním stalo?“ 



„Zožrali ho mole.“ 

„Hm. Musel byť prinajmenšom perzský, keď im tak chutil.“ 

Draco sa nemohol neusmiať. Teraz sa o dvere opieral celkom uvoľnene a iba ju sledoval. Prešla 
okolo kozuba, vošla dokonca do jeho kúpeľne. Prešla k oknu a skonštatovala, že tie mole museli 
zožrať aj závesy, na čo jej odvetil, že sa podelili s čiernožienkami. Rukou pohladila jeho malý 
písací stolík a stoličku, kým sa znova vrátila k posteli. Sadla si na ňu a rukou prešla po obliečkach. 

„Máš ustlané,“ riekla zamyslene. „Mal si to vždy vo zvyku, alebo ťa takto vycvičili v...“ nedokončila. 
Miesto toho si radšej zahryzla do pery. 

„Pokojne to povedz. V Helltone. Neprekľajem ťa,“ uistil ju a čudoval sa, ako to, že znie tak 
absolútne nemalfoyovsky. Inokedy by sa už rozčuľoval, nadával jej a prskal by ako besný kocúr, 
nadávajúc jej ako sa odvážila vôbec dotýkať jeho vecí. Nie. Fajn. To bolo divné. 

Prisadol si k nej, ale na druhý koniec postele, do istoty. Nevedel definovať prečo, ale mal dojem, 
že sa mu varí krv a presúva sa na veľmi, veľmi citlivé miesto, na ktoré by v tejto chvíli rozhodne 
myslieť nemal. 

„Aké to tam bolo?“ opýtala sa odrazu. 

Draco sa na ňu díval spopod prižmúrených viečok. „Ako v base alebo ako si si myslela, že by tam 
bolo?“ 

Zamračila sa. „Nemusíš o tom rozprávať, ak nechceš.“ 

Tentoraz sa zamračil on. Prekvapivo sa jej jeho poznámka nijako nedotkla. Kto vie prečo? Zavrtel 
sa a cítil sa nesvoj. „Prečo to chceš vedieť?“ 

„Zaujíma ma to,“ odvetila jednoducho. „Si Harryho brat a...“ 

„Iba nevlastný!“ 

Chvíľu sa medzi nimi rozhostilo ticho. Potom si vzdychla. „Viem, že to musí byť ťažké, ale... Ešte 
som sa ti nepoďakovala.“ Zmenila odrazu tému. 

„Za čo?“ 

„Za to... všetko. Nikdy by som nebola povedala, že budeš taký... Veď vieš.“ 

„Nemôžeme to proste nechať tak?“ opýtal sa, civiac na svoje zopnuté ruky v lone. 

Znova sa rozhostilo ticho. Nie ťaživé, ale ani nie príjemné. „Malfoy?“ 

„No?“ 

„Ďakujem. Naozaj.“ A potom sa proste prisunula bližšie. „Môžem ťa objať?“ opýtala sa a Dracovi 
div nevypadli oči z jamôk. 



„Či môžeš čo?“ takmer zapišťal. 

Hermiona sa iba usmiala a nahla sa k nemu. Opatrne sa ho dotkla, pričom to bolo akurát jeho 
stehno, aby sa tým dotykom uistila, že miesto neho neobjíme drevený stĺpik postele a skutočne 
ho objala. Hoci si pomyslela, že objímať drevený stĺpik jeho postele by asi vyšlo na rovnako. 
Malfoy ostal v jej náručí celkom meravý. Stuhol a ona mala dojem, že zabudol i dýchať. Keď mu 
vlepila nesmelú pusu na líce, až potom sa odtiahla. 

„Je mi jedno, že si ju zotrieš. Je mi jedno, že budeš vyhlasovať, že som ťa práve nakazila svojimi 
muklovskými bacilami. Proste... musela som to spraviť.“ S tým vstala a so svojou paličkou v ruke 
opustila jeho izbu. Nezamierila však do podkrovia, ale do kuchyne. V žalúdku jej vyhrával celý 
symfonický orchester. 

*** 

Harry spal túto noc doma. A bola to oveľa pokojnejšia noc ako tá predošlá, kedy sa sotva vyspal. 
Po tom, čo strávil so Severusom jeho smenu v bare a čo ich takmer pristihol majiteľ v sklade 
s alkoholom, Severus mu zakázal chodiť za ním do práce. 

Keď sa však okolo neho ovinuli mocné paže a privinulo sa k nemu nahé telo milovaného muža, 
prebral sa z driemot. 

„Dobré ráno,“ zašepkal a otočil sa v jeho náručí. Severus sa usmial a pobozkal ho. Až potom mu 
zaželal dobré ráno. 

„Premýšľal som,“ oznámil Harrymu. 

„Vážne? A o čom?“ 

„Vlastne o všetkom. Dnes večer to povieme Dracovi a Hermione.“ 

„Veď to sme sa dohodli už predtým nie?“ 

„Iste, ale nie to, že sme... spolu?“ 

Harry otvoril jeho oko. „Spolu... ako spolu? Ty a ja? My? Takto?“ 

Severus prikývol. „Vadí ti to?“ 

Harry sa usmial. „Nie, ale...“ zvážnel a zahryzol si do pery. „Čo na to povedia?“ 

„Uvidíme. Tak čo, chceš to risknúť?“ 

„Ak si to želáš, spravme to. Kvôli tebe by som riskoval čokoľvek,“ odvetil unavene. 

„Tak dobre. Večer sa uvidí.“ Povzdychol si spokojne a objal ho pevnejšie. Harry sa k nemu pritúlil 
a vsunul si nohu medzi jeho stehná. Bol ospalý a viečka mu klesali, ale... 

„Severus?“ 



„Hmm?“ zatiahol unavene jeho priateľ. 

Harry zdvihol hlavu a pozrel mu do tváre. Videl aký je unavený, ale nemohol si pomôcť. Keď zacítil 
jeho ruku vo svojom lone, od rozkoše sa mu zahmlil zrak. Severusove prsty obopli jeho penis po 
celej dĺžke, pričom sa sám poriadne vzrušil a Harry mu ten láskajúci dotyk oplatil. 

„Ty si naozaj sexuálny maniak?“ 

„Priznávam,“ šepol s hrdelným povzdychom Harry. „Ale aj tak ma chceš, však?“ 

Severus mu namiesto odpovede ukradol pár poriadne dlhých bozkov, kým ho rukou zručne 
priviedol k vrcholu. O niekoľko sekúnd sám zastonal v slastnom kŕči a potom obaja konečne 
zaspali. 

19. kapitola - Pravda nad zlato 

 Draco vošiel do obývačky hneď za Hermionou. Tá si sadla do voľného kresla a on sa zložil na 
gauč. Severus postával pri okne a Harry sedel v kresle sotva dva metre pred ním. 

„Čo je teda také dôležité?“ opýtal sa netrpezlivo Draco. Všimol si, že Severus sa sem vracia len 
veľmi zriedka za posledných pár dní. Naposledy s ním strávil chvíľku, keď boli pozrieť Dracovu 
matku v Helltone. Potom sa s krátkym pozdravom rozdelili a bolo. Najprv si myslel, že sú 
s Potterom na vojnovej nohe, lenže nič tomu nenasvedčovalo. 

Hermiona len ticho sedela a čakala, čo sa bude diať. Niekedy mal dojem, že toho napriek 
všetkému vie viac ako on. A to bola slepá. 

„Iste ste si všimli, že som sa tu posledných pár dní veľmi nezdržiaval,“ začal Severus a vymenil si 
s Harrym pohľad. 

„To sa rozhodne prehliadnuť nedalo,“ zašomral Draco. „Myslel som si, že ste sa... pohádali,“ 
povedal napokon, voliac vhodné slová. 

Severus pokrútil hlavou. „Nie, nešlo o... hádku, ale o niečo... celkom iné.“ V tej chvíli prestal 
účinkovať elixír Starnutia a jeho tvár začala nadobúdať mladšie črty. Draco naňho len 
prekvapene civel. 

„Ako...? Čo sa ti stalo?“ opýtal sa s vyvalenými očami. 

„Čo je? Čo sa stalo?“ dožadovala sa i zmätená Hermiona, ktorá vycítila z Malfoyovho hlasu mierny 
záchvat paniky. 

„Severus zázračne omladol, Hermiona,“ objasnil jej Harry bez obalu a díval sa na jej nechápavý 
výraz tváre. Otvorila ústa, akoby sa chcela niečo opýtať, alebo povedať, ale napokon ich znova 
zavrela. Harry sa nad ňou zľutoval. „Počkaj, všetko vám vysvetlí.“ 

Draco bol na tom len o máličko horšie ako ona. Ľutoval, že nemôže vidieť, čo sa s jeho krstným 
otcom stalo, pretože teraz by jej istotne vypadli oči z jamiek. Sedel tam ako uhranutý a díval sa 
na muža výzorom sotva o pár rokov staršieho ako bol on sám. 



A tak sa Severus pustil do rozprávania a povedal im to, čo povedal i predtým Harrymu. 

„Chápem,“ pritakala napokon Hermiona. „Takže krv jednorožca vám zmenila fyzickú dispozíciu a vy 
ste tak povediac prestal starnúť a výzorovo... na koľko vyzeráte? Odhadujem, že teraz môžete 
pôsobiť na dvadsať tri až päť rokov? Správne?“ 

„Presne tak, Hermiona,“ pritakal Harry. 

„Nevedel som, ako vám to mám povedať. Bolo ťažké skrývať svoju pravú tvár. Okrem toho, sami 
dobre viete, čo to spôsobí človeku, keď sa napije krvi toho čistého a nevinného tvora, nie?“ 
opýtal sa zastretým hlasom. 

„Iste, pane. Čaká ho prekliaty život, ale myslím, že vás sa to netýka,“ riekla spokojne, akoby o nič 
vážne nešlo. 

„Dobre, viem ako to myslí,“ pridal sa zamyslene Draco. „Zrejme chcela povedať, že za to nemôžeš 
krstný otec, pretože si k tomu bol prinútený násilím. Všetci vieme, čo si všetko podstúpil 
a ostatné si len môžeme domýšľať, ale...“ 

„Čo je?“ zaujímal sa Severus a díval sa na svoje krstňa, ktoré naňho hľadelo so zvrašteným 
obočím. Severus bol rád, že to obaja vzali takto, ale modlil sa, aby aj tú druhú vec vzali 
„športovo.“ Uvažoval nad tým, či sa neunáhlil. Dva priznania na deň bolo predsa len dosť. 

„Je mi čudné, nazývať ťa krstným otcom, keď si taký... mladý!“ vyhŕkol a znova si ho premeral 
pohľadom. 

Severus si vydýchol a dokonca sa pobavene usmial. Presne ako Harry. „No, výzorovo som síce 
mladý, ale napriek tomu som starnúť neprestal. Mám tridsať osem.“ 

„Na to, že máš tridsať osem, vyzeráš sakramentsky dobre,“ doberal si ho Harry, na čo Draco 
pozdvihol spýtavo obočie a pozrel z jedného na druhého. Všimol si, ako sa jeho krstný otec mierne 
začervenal, čo uňho predtým nikdy nebývalo a... 

„Je tu ešte jedna vec,“ začal Severus prv ako stihol Draco vôbec dokončiť svoju myšlienku. „A 
toto je... tak trochu... chúlostivá téma rozhovoru.“ 

„Chúlostivejšia ako priznanie s tým, že si mladý výzorom?“ Draco naňho upriamil pohľad 
a premýšľal, či si vyložil správne ich náznaky. Bolo by možné, aby on a... 

Prekvapila ich však Hermionina otázka. „Chcete nám povedať, že ste Severus prehodnotili svoje 
rozhodnutie a rozhodli ste sa konečne nadviazať vzťah s Harrym?“ 

Obaja muži na ňu vyvalili oči. Harry očervenel a Severus zbledol. „Ako to vieš?“ opýtali sa unisono 
a ona sa spokojne uškrnula. 

„Možno som slepá, ale stále počujem. Okrem toho, Harry, keď si si ku mne chodil vylievať srdce 
a myslel si si, že spím, nespala som.“ 



Harry zahabkal, ale nepovedal ani slovo. Za to Draco sa na ňu otočil s prekvapeným a trochu 
zvláštnym výrazom, ktorý by pokojne mohol nazvať hrdým. Uškrnul sa a odfrkol. „A vraj 
chrabromilčanka! Pche!“ 

Hermiona len spokojne pohodila hlavou. „Je to vaše rozhodnutie. Všimla som si, že je Harry 
v posledných dňoch viac ako len spokojný. Dokonca si pod sprchou spieva!“ zachichotala sa. „Verte 
mi, je to vítaná zmena, aj keď ten spev... pokojne by som ho oželela!“ 

„Takže vám to... nevadí?“ opýtal sa napokon Severus oboch. 

Hermiona pokrútila hlavou. „Nie. Ani najmenej. Láska si predsa nevyberá, i keď... nebudete to 
mať práve najľahšie. Ľudia homosexuálne páry stále odsudzujúc a pozerajú na nich cez prsty. 
Okrem toho, naša legislatíva nepovoľuje uzatvárať manželstvá ani zväzky rovnakých párov, hoci 
viem o iných štátoch, kde to už bolo schválené a kde ľudia nie sú takí konzervatívni.“ 

Severus sa otočil k svojmu krstnému synovi. „Draco?“ 

„Chceš počuť... môj názor... na toto?“ opýtal sa mladík a prehltol. Preskočil pohľadom zo Severusa 
na Harryho a späť na Severusa. Pokrčil ramenami. 

„Povedzme, že som niečo tušil,“ priznal napokon. „Vieš, neodsudzujem ťa za to,“ uškrnul sa, keď 
videl, ako mu viditeľne odľahlo. „Zrejme si to i čakal,“ usúdil. „No iste, možno predtým... by som 
sa zachoval inak, ale teraz... v tejto situácii...“ 

„Pokojne povedz svoj názor, nevyhodím ťa z domu len preto, že s tým nebudeš súhlasiť,“ povedal 
mu Harry pokojne. 

Draco si odfrkol. „Nemysli si, že sa ťa zľaknem,“ varoval ho. „Je to vaša vec. Ak dávate 
prednosť... Proste, ak nie ste na ženy. Nie ste na tomto svete jediný, komu sa páčia muži. A ja nie 
som úzkoprsý hlupák, aby som vám vyhadzoval na oči, že ste iní, nenormálni alebo chorí.“ 

Harry sa zamračil. „Teraz neviem, či si nám chcel naznačiť, že aj ty si gay, alebo som si to len 
nesprávne vyložil?“ 

Draco očervenel ako repa. „Isteže nie som gay, Potter! Len som chcel povedať, že mi je jedno, že 
ste spolu. Buďte si! Veď sa nič nedeje. Či hej?“ 

Harry pokrútil hlavou, pery mu zvlnil mierny úsmev. „Fajn, netušil som, že tak ľahko získame vaše 
požehnanie.“ 

Severus sa nespokojne zavrtel. „Ja... ďakujem.“ 

„To je v poriadku. Kto iní by vás mal podporiť, ak nie vaši najbližší?“ opýtala sa milo Hermiona 
a všetci traja sa k nej otočili. 

Severus si povzdychol. Áno, najbližší. To sa preňho stali tí traja mladí ľudia. Nikoho iného okrem 
nich nemal. Boli jeho rodinou, priateľmi, boli mu všetkým. 

*** 



Všade vládlo ticho. Na ministerstve o tomto čase bolo iba zopár strážnikov. Jeho kroky sa duto 
ozývali na mramorovej podlahe chodby. Vedel presne, kam má ísť. Prútikom si otvoril dvere jeho 
kancelárie a vošiel dnu. Na stôl hodil tarotovú kartu a prútik následne namieril na bielo natretú 
stenu. Jeho ruka rýchlo kmitala, keď si popod nos mrmlal kúzlo a na stene sa začali objavovať 
písmená skladajúce sa do slov... 

Keď bol so svojím výtvorom hotový, pokojne si ho obzrel a uškrnul sa. „Pomsta... je sladká, 
Malfoy,“ zamrmlal si popod nos a vyšiel z jeho kancelárie, znova ju za sebou zamknúc. 

20. kapitola - Karta Mága 

Harry ležal v prázdnej posteli a civel do stropu. Za oknami už dávno svitlo, ale deň, ktorý sa 
ukazoval bol zamračený a sychravý. Ak mal pravdu povedať, nechcelo sa mu vystrčiť ani len nos 
spod periny. Prevalil sa na bok a pozrel na hodinky, stojace na nočnom stolíku. Pol piatej. Spoza 
dverí začul tichučký šramot. Tiché vrznutie dverí i nesúhlasný ston drevenej podlahy, keď niekto 
stúpil na uvoľnenú dosku. Dvere na Severusovej spálni sa otvorili a objavil sa v nich vysoký, mladý 
muž, evidentne unavený. Čierne vlasy mal zviazané v cope a pod unavenými začervenanými očami 
mal tmavé kruhy. 

„Už si hore?“ opýtal sa prekvapene a pristúpil k posteli, aby sa nahol k mladíkovi a ukradol si od 
neho sladký bozk. 

„Čakám ťa,“ šepol Harry, stále ospalo, naťahujúc sa k nemu. Celé jeho telo po ňom túžilo. Chcelo 
viac ako jediný bozk. Severusovo obočie vystrelilo nahor a uškrnul sa. Harry na nahej pokožke 
hrude cítil jeho pohľad ako nejaký zvláštny druh dotyku. Zachvel sa, ale videl jasné známky únavy, 
črtajúce sa v jeho tvári, celom jeho výraze. 

„Som unavený, Harry,“ oznámil mu, keď si sťahoval z pliec tenkú čiernu bundu a odkladal si ju do 
skrine, zobúvajúc si pritom topánky. „Mal som nočnú.“ 

Harry sa iba pousmial. „Myslíš, že to neviem? Nenávidím tie tvoje nočné! Nebaví ma každý večer 
liezť do prázdnej postele a usínať sám,“ posťažoval si. 

Severus zo seba stiahol tričko a rozopínal si nohavice. „Nemôžeme to prebrať neskôr? Ozaj som 
poriadne unavený. Dnes sme mali plno.“ 

Harry poslušne stíchol a odkryl perinu, aby si k nemu jeho milenec mohol ľahnúť. Keď tak Severus 
spravil, oblečený iba v spodkoch, Harry ho starostlivo zakryl, pobozkal na čelo a zašepkal dobrú 
noc. O chvíľu sa už Severusova hruď pravidelne dvíhala v hlbokom spánku, do ktorého sa znova 
ponoril i Harry, obklopený Severusovým hrejivým teplom. 

¤¤¤ 

Keď Draco schádzal schodmi na prízemie, rýchlo si skontroloval presný čas, pomocou kúzla 
Tempus. Bolo trištvrte na sedem. Začínal až o pol ôsmej, ale chvíľu mu zabrala i cesta a okrem 
toho, chcel si v pokoji prečítať pri rannej káve a raňajkách dnešné noviny. Aké bolo jeho 
prekvapenie, keď pri stole našiel sedieť Hermionu a vedľa nej vo vzduchu sa vznášajúce vydanie 
Denného proroka, ktoré bolo očarované tak, že sa noviny čítali samé. 



„Dobré ráno,“ pozdravila ho veselo a ukázala pred seba.   

„Aj tebe,“ odvetil Draco a zrak mu padol na pariaci sa hrnček voňavej kávy a kôpku lievancov. Na 
moment ho napadla bizarná myšlienka. Varila? Potom mu okamžite docvaklo, že je to somarina, 
pretože cez noc sa jej zázračne zrak nevrátil a aj keby sa jej bol vrátil, kto vie, či vôbec variť 
vie, pravda. Kuchyňa bola naplnená nielen arómou čerstvej kávy, ale aj vanilky a škorice 
a jahodového džemu. „To je pre mňa?“ opýtal sa neveriacky. 

Hermiona prikývla. „Poprosila som Kreatchera, aby niečo pripravil. Nechcela som, aby si šiel do 
práce s prázdnym žalúdkom,“ riekla a potom sa zarazila, keď si uvedomila, ako to asi vyznelo. Do 
líc sa jej nahrnul zradný rumenec. 

„Aká starostlivá,“ zamrmlal si Draco polichotene popod nos. Nebol by to priznal, ale zvláštne ho to 
zahrialo pri srdci. 

„Raňajky sú základom dňa. Okrem toho, keď si hladný, si nepríjemný,“ schladila ho a on mal 
dojem, že tak spravila naschvál. Aj tak mu však nemohla pokaziť pekné ráno. Sledoval, ako schuti 
zahryzla do posledného kúsku lievanca poliateho javorovým sirupom a vložila si ho do úst. Do tých 
krásne krojených plných úst, ktoré to posledné sústo zamkli v svojej vlhkej horúčosti. A potom si 
spomenul na ten divý bozk, ktorým ju prekvapil, keď ho v jedno takéto skoré ráno po príchode do 
tohto domu prišla zniesť zo sveta. Na jej hebkosť a chuť. Už si nespomínal, ako chutila vtedy, ale 
teraz by sa bol stavil, že by bola sladká ako vanilka a vláčna ako ten sirup. Rozpúšťala by sa mu 
pod ústami ako ten jahodový džem a on by sa jej nevedel nasýtiť. Odrazu si uvedomil, že jeho krv 
zrejme zmenila smer prúdenia. Miesto bežnej cirkulácie sa mu odkrvil mozog a všetka krv sa 
nahrnula výlučne do jeho rozkroku. Vo chvíľach, ako bola táto ďakoval nebesiam, že Grangerová 
nevidí ako sa tvári. Ak by ho uzrela, iste by sa zľakla a vyplašene by odtiaľ ušla. 

Uchopil vidličku roztrasenými prstami a pustil sa s vervou do jedla, skúšajúc prísť na iné 
myšlienky. Snažil sa predstavovať si čokoľvek iné, len nie to, na čo práve myslel. 

Hermiona od seba odtisla tanier a opatrne sa načiahla za svojou šálkou kávy. Odchlipla si, ukončila 
kúzlo, ktoré predčítalo noviny a bez slova mu ich podala. Nechala si iba spoločenskú rubriku a so 
stránkou novín zloženou pod pazuchou a pohárom v ruke mu zapriala pekný deň a opustila 
miestnosť. 

Draco tam sedel, prežúval, noviny ostali nepovšimnuté. Upieral priam pekelný pohľad do svojho 
lona. Jeho genitálie mu jasne dávali najavo, čo by potreboval. Márne sa ich snažil ignorovať. Lenže 
teraz nemal čas riešiť to. Bude to musieť rozchodiť. Hodil do seba ešte jeden lievanec hrubo 
natretý džemom, dopil kávu, schmatol svoju tašku a vypadol z domu do sychravého rána 
zahaleného riedkou hmlou. 

¤¤¤ 

Do práce prišiel skôr ako jeho vedúca, pani Zabiniová. Ale bolo mu to jedno. Odpečatil si kúzlom 
dvere kancelárie a vošiel dnu s úsmevom na perách, ktorý ihneď zamrzol v podivnom úškľabku, len 
čo zažal svetlo. Ostal stáť v dverách ako primrazený. Rýchlo sa však spamätal. Bleskovo siahol po 
prútiku a vyslal do miestnosti pár kúziel. Nebol tam nik okrem neho. Zložil si tašku na pracovný 
stôl a zadíval sa na predtým bielu, teraz počarbanú stenu, kde stálo: 

„Budeš platiť vlastnou krvou!“ 



Zamračil sa. Bola to jasné vyhrážka. Na konci vety visela rehotajúca sa kostra kostlivca, ktorý si 
veselo hrkotal bielymi kostičkami. Potom namieril svoj prútik na ten ohavný zelený nápis na stene 
a ďalším kúzlom ho z nej odstránil s mrmlaním: „Ten Weasley je ale idiot! Ak si myslí, že ma 
vystraší, mýli sa.“ 

Ako si skladal zo stola aktovku, zhodil niečo na zem. Zohol sa po to. Bola to tarotová karta Mága. 
Pokrčil ju s ďalšou štipľavou nadávkou smerovanou na adresu lasičiaka a šmaril ju do koša. Skôr ho 
štvalo to, ako sa sem dostal. A kedy? Ale kašľal na to. Mal iné starosti ako riešiť jeho dementnú 
pomstychtivosť, či varovania, ak sa to malo týkať Grangerovej. Čakal ho stoh spisov, jeho štúdium 
a triedenie. Ešte stále na tom pracoval a mal dojem, že tá kopa pergamenov sa vôbec nezmenšuje. 
Keď sa zahrabal do papierov, na nejaké to blbé varovanie a tarot celkom zabudol. 

21. kapitola - Uzmierenie 

 Pred domom na Grimmauldovom námestí číslo dvanásť postával vysoký mladý muž. V jeho 
ryšavých vlasoch sa akoby kúpalo samé slnko a tým ešte viac zvýrazňovalo červenkasté odtiene 
hustých prameňov. Nedbalo sa opieral o pouličnú lampu a jeho tvár podchvíľou zahalil oblak 
hustého bieleho dymu z cigarety, ktorú poťahoval s takou vervou, akoby mala byť jeho poslednou 
v živote. Bol očividne nervózny. Okolo jeho nôh sa na chodníku hromadilo pár ohorkov. Stále sa 
neodhodlal, aby čo i len podišiel ku dobre známym dverám. Kedysi tu strávil nejeden deň. Lenže to 
bolo pár mesiacov dozadu. Pár poriadnych mesiacov. Teraz... mal vlastný byť a vlastnú prácu. 
Vlastný život. Odkedy sa s ňou rozišiel. 

Bol to veľmi búrlivý rozchod. Presne taký ako bol i ich krátky vzťah. Náhle vzplanutie citov 
uprostred ničivej vojny, kedy sa človek upol k tomu druhému, hľadajúc akékoľvek svetielko 
v čiernom, temnom tunely bolestnej, krutej reality. Ron ju nikdy neprestal mať rád. Vždy vedel, 
že v jeho srdci bude mať svoje stále miesto ako má neodmysliteľne to svoje i večernica na nebi. 
Lenže Hermiona ho zavrhla. Kým on si uvedomil, že to, čo ich spájalo nebola z jeho strany láska, 
ale iba zamilovanosť, Hermiona ho zrejme skutočne ľúbila. Hľadala v ňom viac, ako v sebe videl on 
sám. Koľko krát uvažoval o tom, prečo sa doňho zahľadela? Čo na ňom videla? Dobre, možno bol 
dobrý priateľ a vynikajúci stratég, no nikdy sa nemohol vyrovnať jej intelektu. Nikdy jej nemohol 
poskytnúť to, čo potrebovala. Prečo to nepochopila ona, keď jemu to došlo? 

Naposledy do pľúc nasal ničivú dávku nikotínu a zašliapol ohorok podrážkou tenisky. Okolo prešlo 
akési dievča. Usmialo sa naňho a on jej úsmev opätoval s obvyklou ľahostajnosťou a šarmom. 
Žmurkol na ňu a ona sa hanblivo odvrátila. Momentálne nemal nikoho. Ale zato si poriadne užil 
včerajšiu noc. Bol s Harrym v akomsi bare a zbalil tam nejakú kočku krátko po tom, čo Harry 
odišiel. Rozdal si to s ňou na dámskych záchodoch. Bola to poriadna čertica. 

Jeho myseľ sa znova vrátila k Hermione. Ísť, či nejsť? To bola otázka... Hotová dilema. Harry mu 
vravel, že jej je oveľa lepšie. Ale stále mu vraj neodpustila. Na druhej strane, veselo sa 
skamarátila s tým malým grázlom. Ako len mohla! Po všetkom, čo jej kedy urobil, ako sa k nej 
správal! Bola preňho menej ako prah na jeho drahých, vyleštených topánkach. 

Pozrel sa do horných okien. Mal dojem, že zahliadol jej tieň. Odrazu sa otvorili vchodové dvere 
a vyšiel z nich von jeho priateľ. Kývol mu na pozdrav čiernou strapatou hlavou. 

„Čau,“ odvetil Ron a znova blysol pohľadom k oknám na poschodí. 



„Nejdeš dnu?“ opýtal sa Harry a kývol hlavou k otvoreným dverám. 

Ron pokrčil plecami. „A čo Malfoy?“ opýtal sa s evidentným znechutením. 

„Je v práci,“ oznámil mu Harry celkom nevzrušene. „Ale veď som ti to minule spomínal nie? Robí na 
ministerstve na oddelení Záhad.“ 

Ron meravo prikývol. „Už to je pre mňa záhadou, ako je možné, že ho prijali.“ 

„A nie je to jedno? Tak ideš?“ naliehal Harry, na čo sa Ron odlepil od svojej opory a s rukami 
strčenými vo vreckách riflí vykročil po jeho boku dnu. 

„Ako sa má ten tvoj?“ opýtal sa neskôr Harryho, keď si spolu sadli do kuchyne a Harry začal 
pripravovať kávu. 

Ronovi sa zdalo, že Harry odrazu uhol očami a mierne sa začervenal. Nechápal to. Predsa mu 
povedal, že jemu to nevadí. 

„Má sa fajn. Ešte spí,“ hlesol Harry. 

„On je tu?“ zháčil sa odrazu Ron a zoširoka sa usmial. „A predstavíš nás?“ 

Harrymu vypadla z rúk lyžička a káva, ktorú dávkoval do hrnčekov sa rozsypala nielen po 
kuchynskej linke, ale i po zemi. Teraz mu už líca horeli sýtočervenou farbou. 

„Ja... nemyslím, že je to... dobrý nápad,“ vyjachtal. Jedna vec bola prezradiť Dracovi a Hermione, 
že spí so Snapom a druhá, Ronovi. 

Teraz sa zháčil Ron. „A prečo? Veď som ti predsa povedal, že mi je celkom ukradnuté, či si to 
rozdávaš s nejakou ženskou alebo chlapom. Alebo s obidvoma naraz.“ 

Harrymu sa tá predstava zdala nechutná. Pokrčil nosom. „Z teba sa stal odborník cez posteľ?“ 

„Skôr preborník,“ priznal Ron, netváriac sa nijak svetácky, ani veselo. „Myslím, že na sexe nie je 
nič zlé. Jednoducho si užívam. Nechcem sa viazať.“ 

Harry zalial kávu vriacou vodou a preniesol šálky na stôl. Mal dojem, že Ronom otriasol najprv ten 
rozchod s Hermionou, ktorá sa zmenila po väznení v Malfoy Manor a potom smrť Lavender, ktorú 
napadol upír počas bitky v Rokforte. Dalo by sa povedať, že o obe prišiel svojím spôsobom vo 
vojne. A teraz prechádzal iba akousi zložitou etapou života, kedy si v ňom potreboval nájsť svoje 
miesto. Hoci aj takto. 

„Alebo je to niekto, koho poznám a preto robíš drahoty?“ opýtal sa odrazu a podľa Harryho 
výrazu sa uistil v tom, že udrel klinec po hlavičke. „Sme priatelia, nie? Chápem tvoje obavy, ale 
nemusíš sa báť povedať mi to. Nie som pokrytecká sviňa, aby som ťa odsúdil len tak mávnutím 
prútika, keď sám nie som o nič lepší.“ 

„Toto... je zložitejšie,“ vydýchol Harry, zvierajúc v rukách svoj hrnček. 

„Zložitejšie ako tá nepríjemnosť s Malfoyom?“ zatiahol Ron lenivo. 



Harry pokrčil plecami. Nebol si istý, ako odpovedať. Boli to dva odlišné problémy a stavať ich na 
misku váh nebolo fér. 

„Prepáč, ale zatiaľ ti to nepoviem. Chcem sa najprv pozhovárať s ním. Ak mu to nebude prekážať, 
potom ti to poviem, dobre?“ Harryho pohľad sa vpil do modrých očí. Do očí, v ktorých sa zračilo 
iba pochopenie. 

„V poriadku, ako chceš. A teraz mi povedz, ako sa má Hermiona,“ požiadal ho a primiešal si do 
svojej kávy dva lyžičky cukru. 

¤¤¤ 

Hermiona sa po špičkách otočila a zamierila späť ku schodom. Nepotrebovala, aby ju videl. 
Nechcela sa s ním zhovárať. Netúžila po tom. Keď sa bezpečne dostala do svojej izby, zavrela za 
sebou dvere a sadla si do kresla, ktoré stálo blízko pri okne. Mala rada, keď cítila na tvári hrejivé 
lúče slnka. 

Ron bol v dome. Azda po prvý raz, od kedy sa sem s Harrym a Severusom utiahli. Vedela, že sa 
správa celkom bizarne. Nemusela sa naňho viac hnevať a už vôbec sa pred ním nemusela skrývať. 
Vlastne... už sa naňho vôbec nehnevala. Všetko... čo sa medzi nimi stalo bolo dávno zabudnuté. 
Problémom bolo, že donedávna nevedela pravdu. Sklonila hlavu. Jej brada sa takmer dotkla jej 
hrude a vlasy ako závoj zahalili po stranách jej srdcovitú tvár. 

Striasla sa, keď si spomenula na tú desivú noc na Manore. Cítila pachuť vlastnej krvi v ústach, 
keď dostala silnú facku. Počula trhanie vlastného oblečenia... Vlhký, smradľavý pach ohavného 
chlapa, ktorý sa nad ňou skláňal. A potom ju obostrela milosrdná čierňava. Keď sa prebrala, 
myslela si, že je po všetkom. Nebolo. Lenže bola vojna. Vedela, že vo vojne sa také veci stávajú, aj 
horšie. Snažila sa to prekonať, nemyslieť na to. Všetko sa v nej zlomilo v ten večer, keď si k nej 
jednu noc Ron vliezol do postele v Lastúrovom domčeku. Prebudila sa uprostred spánku s jeho 
ústami sajúcimi jej prsia a rukou blúdiacou v lone. A funel... tak funel... Nebolo pochýb, že bol 
nadržaný, ale jej sa v mysli prehral ten nepríjemný zážitok a ona ho zo seba veľmi rýchlo zhodila, 
keď sa načiahla po svojom prútiku. Triasla sa na celom tele, zajakávala sa do nepríčetnosti 
a neprestávala naňho mieriť. Vtedy ho poslala do pekla a nadobro to medzi nimi skončila. Napriek 
tomu, čo k nemu cítila. Milovala ho. A keby nie tej nešťastnej udalosti na Manore, proti jeho 
dotykom by vôbec nenamietala. I ona ho chcela. 

No, lepšie povedané, myslela si to. Kedysi. Ale teraz? Mala dosť času rozmýšľať a všetko 
prehodnotiť. Ron bol jej priateľ. A ona si priala, aby ním ostal. Možno sa unáhlila, keď ho vykázala 
zo svojho života. Vlastne, unáhlila sa vo viacerých rozhodnutiach. Mala by to napraviť. 

Vstala a so svojou slepeckou paličkou v ruke znova zišla na prízemie. Zamierila do kuchyne. Ešte 
tam bol. Keď vošla, mohla na sebe cítiť ich prekvapené pohľady, hoci ich nevidela. 

„Môžem si dať kávu s vami?“ ozvala sa. 

Odrazu vrzla stolička a ju objali dva mocné paže. „Chýbala si mi,“ šepol Ron a zaboril si tvár do jej 
hustých prameňov. 

Harry sa iba usmial. Vedel, že odteraz to medzi nimi bude opäť v poriadku. 



22. kapitola - Ty a ja 

 Harry zaujal miesto pri prázdnom barovom pulte ešte pred hodinou. Teraz bolo čosi po druhej 
v noci. Severus stál za pultom a utieral posledné poháre. Keď ich odložil na svoje miesta, utrel 
suchou utierkou ešte mokrý pult a jednoduchým kúzlom ju vysušil a odložil. 

„Ideme?“ opýtal sa Harry s nádejou v hlase a únavou vpísanou v tvári. I zelené oči sa mu leskli 
únavou. „Som na smrť unavý.“ 

Severus prikývol. „Idem si pre budnu.“ 

O niečo neskôr Harry opretý o tehlový múr sledoval ako zamyká ťažké, železné dvere bočného 
vchodu, nad ktorým stál vyblednutý nápis EXIT. Len čo si šuchol zväzok kľúčov do vrecka bundy, 
Harry sa silou vôle odlepil od steny a vykročil vedno s ním. Severus sa načiahol po jeho ruke. Ich 
prsty sa preplietli a Harry sa pousmial. Prial si byť doma, v posteli a konečne sa môcť vyspať. 
Severus akoby mu čítal myšlienky, potiahol ho jemne za ruku, čím ho donútil vpadnúť mu do 
náručia. Objal pažami Harryho plecia a jeho ruky sa omotali okolo milencovho úzkeho pása. 
Premiestnili sa. 

Keď sa ocitli v Severusovom byte, Harry sa spokojne uškrnul. „Predpokladal som, že skončíme tu.“ 

„Si na smrť unavený? Čo si robil?“ spytoval sa Severus, kým sa zbavil svojej i jeho bundy. 

„Čakal na teba,“ odvetil Harry s nedbalým úsmevom, o ktorom si myslel, že je neodolateľný 
a skopol si z nôh tenisky. „Myslím, že môžem povedať, že do postele celkom rád odpadnem. 
Doslova. Zaspím skôr, ako sa moja hlava dotkne vankúša.“ 

Severus sa uškrnul, jemne ho postrkujúc pred sebou smerom k svojej spálni. Cestou si sťahoval 
sveter a zbavoval sa ho naraz i s tričkom. „Ja potrebujem sprchu,“ zamumlal tlmeným hlasom 
spod vrstiev odevu. 

Harry zastal medzi dvermi a skúmavo sa naňho zadíval, rozhodujúc sa medzi padnutím do postele 
a pridaním sa k Severusovi v sprche. „Sprchu, vravíš?“ 

Severus sa naňho uškrnul. „Len si vlez do postele a ohrej mi miesto. Hneď som pri tebe,“ povedal 
a naklonil sa k nemu, aby ho letmo pobozkal. Potom zmizol za dverami kúpeľne a Harry sa 
s povzdychom rýchlo zbavil všetkého svojho oblečenia a vkĺzol do postele. 

¤¤¤ 

Severus sa prebudil na ľahké dotyky prstov, ktoré cítil na svojej tvári. Boli veľmi príjemné. 
Pohládzali ho po čele, lícach i nose, ale keď teplé bruško ukazováka skĺzlo na spodnú peru, toto 
poláskanie ho pošteklilo a jeho to donútilo pootvoriť ústa a vysunúť špičku jazyka, aby si to 
miesto oblízol. Až potom otvoril oči a zistil, že hľadí do machovo zelených očí, ktoré ho 
fascinujúco pozorujú. Keď sa jeho pohľad zmenil z rozospatého na obozretný, Harryho to 
donútilo pousmiať sa. Pohladil ho hánkami prstov po líci a jeho ruka skĺzla na ladnú krivku šije. 
Prsty sa pod ľavým uchom vnorili do hustých, čiernych vlasov, jemných ako hodvábne vlákna. 

„Občas nemôžem uveriť tomu, že toto si stále ty.“ 



Severus iba pokrčil plecami. „Viem, že toto nie je zrejme práve príťažlivá tvár, ale nič s tým 
nenarobím.“ 

Harry sa zamračil. Nechcel, aby jeho poznámka vyznela zle a očividne sa tak stalo. Ešte viac ho 
však mrzelo, že si Severus o sebe myslí, že nie je príťažlivý. 

„Prečo si to myslíš?“ opýtal sa trochu hlúpo, na čo sa Severus pre zmenu odtiahol a prevalil sa 
v posteli na chrbát. Chvíľu iba neprítomne civel do stropu. 

„Viem to,“ riekol prosto. Nepovedal jedine to, že sa toho v mladosti napočúval tak často, až to 
bolo viac ako nepríjemné. „Je to fakt, s ktorým som sa už dávno zmieril. Viem, že mám tvár 
pretiahnutú ako konský ksicht, navyše, ten orlí nos mi na kráse tiež nepridáva.“ 

Harry sa uškrnul. „Pravda. Vlastne by si mohol byť rád, že na ňom nemáš ešte aj odpornú 
bradavicu, z ktorej trčia ešte odpornejšie chlpy. Okrem toho, si strašne štíhly a to tak, že by som 
ti mohol jediným dotykom spočtať všetky kosti v tele...“ 

Severus veľmi rýchlo pochopil, že si ho Harry doberá a iba naňho zagánil. Harry sa prestal 
usmievať a opäť sa k nemu prisunul. Položil si pravačku na jeho nahú hruď a začal mu prstom 
opisovať kolieska po bledej pokožke. 

„Severus?“ ozval sa po chvíli ticha. 

„Hm?“ 

„Milujem ťa.“ 

„Mhm.“ 

„Milujem ťa takého, aký si,“ riekol ticho a nadvihol hlavu. Podoprel si ju rukou a pozrel mu priamo 
do tváre. „Nikto ti nikdy nepovedal, že krása je pominuteľná a absolútne nepodstatná vec?“ 

Severus naňho vrhol nedôverčivý pohľad. „Harry, ja...“ Ani sám nevedel, prečo o tom začal. Bolo 
to hlúpe, ale zakaždým, keď tak naňho zbožne hľadel, nedokázal pochopiť, čo na ňom ten mladík 
vidí. „Nebavme sa o tom.“ 

„Dobre, súhlasím,“ riekol rýchlo. „Chcem sa baviť o niečom inom.“ 

„A to je?“ 

„Tvoja práca! Neuvažoval si o niečom inom? Lebo ak ty nie, tak ja áno.“ 

„Ešte nie sme oficiálny pár ani mesiac a už mi organizuješ a riadiš život? Brzi, zlato,“ zaprskal 
a nadvihol sa na lakte. 

Harry prevrátil očami. „V prvom rade, nič ti neriadim a neorganizujem. Nie som ani manipulatívny, 
ani hlúpy. Ale viem, že ťa práca v tom bare nebaví. To je všetko. Prečo si tam vlastne začal 
pracovať?“ vyzvedal. 



Severus si povzdychol. Bol fakt taký priehľadný? Musel pripustiť, že Harry má pravdu. Práca 
v bare stála za starú belu. 

„V podstate som dúfal, že nechám Severusa Snapa žiť nový život, s novou tvárou. Unavovalo ma 
stále sa meniť a hrať na niečo, čo nie som.“ 

Harry prikývol. „Takže preto to meno? Chcel si proste začať od začiatku a s novou identitou?“ 

Prikývol. „Hej. Niekde celkom inde. Vo Francúzsku alebo možno vo Švajčiarsku. Tiež som uvažoval 
nad Kanadou.“ 

„Ale nespravil si to...“ nadhodil Harry šeptom a Severus pokrútil hlavou. 

„Nie. Nespravil. Hoci som sa o to pokúsil.“ 

„Čo ti v tom bránilo?“ 

„Ty.“ 

Jednoduchá odpoveď, ktorú Harry dostal ho zahriala pri srdci. Čierne oči, ktoré sa vzápätí vpili 
do jeho zelených ho iba utvrdili v tom, čo ostalo nevyslovené visieť medzi nimi. Severus pozoroval 
ako sa tie nádherné, plné krojené pery roztiahli do zmyselného úsmevu. 

„To si zaslúži odmenu,“ usmial sa mladík a naklonil sa k nemu, aby ho pobozkal. Filozofovať o ich 
budúcnosti môžu aj neskôr. 

23. kapitola - Poháre a Meče 

 Hermiona sedela v obývačke, na kolenách mala rozloženú knihu a čítala. Prstami pravej ruky 
prechádzala po stránke a hmatom sa snažila rozlúštiť vytlačené písmená. Nešlo jej to najhoršie, 
ale stále nebola spokojná. Zdalo sa jej, že jej to ide iba veľmi pomaly. Povzdychla si, zavrela knihu 
a oprela si hlavu o gauč. Zavrela oči a na malú chvíľu si predstavila, aké by to bolo krásne, keby 
jej oči znova videli. Lekári tvrdili, že je problém v nej. Presnejšie povedané, v jej hlave, v jej 
mysli. Akýsi vnútroný blok, ktorý ju odrezal od svetla sveta a uvrhol do večnej temnoty. Opäť sa 
striasla. S tuho prižmúrenými viečkami a s nevysloveným prianím túžila po jedinom. Aby sa jej 
vrátil zrak, len čo opäť otvorí oči. 

Dlhé riasy sa zatrepotali ako motýlie krídla a viečka odkryli oči nádhernej karamelovej farby so 
zlatými trblietkami. Nič. Ak dúfala v nejaký zázrak, ten sa jednoducho nekonal. „Do frasa!“ 
zahundrala a sklonila si tvár do rúk, aby si pošúchala unavené oči. 

Hodiny v obývacej izbe odbili šesť. Bol to čas, kedy sa zvyčajne vracal Draco z práce. Uvedomila 
si, že ten mladík viac pre ňu nie je... iba Malfoyom. Kto vie, čo za to mohlo skôr. Jeho priznanie 
o tej hroznej noci, ktoré ju konečne odbremenilo a dovolilo opäť žiť, alebo fakt, že je Harryho 
nevlastným bratom. Och a nemohla zabudnúť na jeho pomoc. I keď pre ňu ostávalo záhadou, 
prečo sa ide potrhať kvôli takej humusáčke, za akú ju ešte nedávno považoval a doslova sa jej 
štítil. V poslednej dobe sa jej veľmi často stávalo, že sa pekelne rýchlo zasnívala. Uvažovala, ako 
asi teraz vyzerá. Vedela, že má krátke vlasy, ale po nociach premýšľala nad tým, aký majú odtieň. 
Podobajú sa studenej platine, ako bola farba vlasou Luciusa Malfoya, alebo sú skôr zlatavé ako 



zrelá pšenica? A čo jeho postava? Zmužnel? Stisk mal poriadny. V mysli sa jej vybavila chvíľa, 
keď sa tak neuvážene a v návale šialeného amoku vkradla nadránom do jeho izby. Vtedy sa 
v zápale akéhosi nevyrovnaného boja pritlačil na ňu a uväznil ju medzi svojím telom a stenou. Kým 
si vtedy priala jeho smrť a preklínala ho nevyberanými spôsobmi, teraz sa na to dívala z inej 
stránky. V akejsi hmlistej retrospektíve sa jej vybavil horúci dych, ktorým ovial jej pokožku. 
Pevnosť a pružnosť jeho tela, ktoré sa nalepilo na jej, akoby chcelo kopírovať každú jej krivku. 
Jej prsty sa samovoľne dotkli pootvorených pier. Bolo to prvý raz, čo ju pobozkal. Znova sa 
ponorila do spomienok na ten bozk. Napadlo jej, že v prvom okamihu to malo byť gesto 
trestajúcej mužskej nadradenosti a prevahy. Lenže to by sa potom nesmel zmeniť na majetnícky 
a ten zasa na vláčny. 

Potriasla hlavou, aby sa ako tak spamätala. Roztrasene sa nadýchla a skúšala sa spamätať. Nemala 
by na to myslieť. Nebol to skutočný bozk. A ani jej prvý. No určite bol od Draca posledný. 
Neexistovala žiadna možnosť, aby sa do seba zaľúbili. Plesla si po čele. 

„Hermiona, nebuď tak príšerne patetická!“ napomenula sa ohromná, kam až jej myšlienky dokázali 
zájsť. A vlastne to bolo celé hlúpe. Draco jej nebol ničím. Pred tým bol jej nepriateľom, potom ho 
chcela zniesť zo sveta a teraz bol... Zahryzla si do pery. Mala by naňho prestať myslieť 
a konečne si nájsť niečo na práci. Znova zastonala a nahlas. Slepota bola tak nesmierne 
obmedzujúca! 

¤¤¤ 

Keď sa dvere s tichým zavŕzganím otvorili a s hlasným tresnutím zavreli, chvíľu na to sa ozvala 
salva nevyberaných nadávok, keď sa niekto potkol o stojan na dáždniky v podobe trollej nohy. 
Uškrnula sa a vykročila k dverám s paličkou v ruke. Oprela sa o zárubňu dvier a založila si ruky na 
hrudi. 

„Hm, niekto má zlú náladu, čo?“ opýtala sa akoby nič. 

Odozvou jej bol tichý povzdych. 

„Ťažký deň v práci?“ zaujímala sa, kým Draco v chodbe iba stál a díval sa na ňu ako na zjavenie. 

„Ja... aj tak by sa to dalo povedať,“ riekol napokon a skopol si z nôh topánky. Potom na ne namieril 
prútikom a bez toho, aby zamrmlal kúzlo, čierne kožené topánky sa samé pobrali do botníka, kde 
zastali vedno jedna pri druhej. Zložil si plášť a zavesil ho na vešiak. „Čo je na večeru?“ 

Hermione napadlo, že táto scéna vyzerá až priveľmi familiárne. Už iba chýbalo, aby k nemu 
poslušne priklusala, vlepila mu bozk a odšikovala sa ohriať mu večeru. Trochu ju to vyviedlo 
z miery, preto len čosi zahundrala a pobrala sa do svojej izby s poznámkou, že sa dnes nemusí 
unúvať, keď je taký uťahaný a ona si dá radšej sprchu. 

Popravde, Draco bol za to vďačný. Dnes nemal náladu na nič, iba na kúpeľ a posteľ. Kde boli tie 
časy, keď si v piatkový večer nevedel ani len predstaviť, že by ho presedel doma? Teraz bol 
unavý a popravde i rozčúlený. Potreboval by sa poradiť so Severusom, ale ten sa flákal, len 
Salazar vie, kde spolu s jeho podareným bračekom. Potichu zahromžil a dúfal, že sa obaja zajtra 
ukážu. Ak nie, bude musieť Severusovi poslať správu. Rád by zašiel znova za mamou a okrem toho, 
potreboval sa dozvedieť, kedy mu sprístupnia malfoyovské bankové konto, z ktorého by mohol 
čerpať. 



¤¤¤ 

„Takže?“ opýtal sa Harry, vykračujúc si popri milencovi po chodníku. „Uvažoval si o tom?“ 

Severus naňho pozrel. „Nie je to vôbec jednoduché. Uvedomuješ si to? Ak by som mal začať od 
znova, musel by som zomrieť ako Severus Snape. A ako by sme to vysvetlili, keď to všetci vedia? 
Okrem toho, stále by to nebolo nič proti argumentom, keby som sa o pár rokov objavil opäť.“ 

„Ako objavil? Nemuseli by sme sa predsa vrátiť,“ riekol Harry, ale Severus si povzdychol. 

„Nechcem z Anglicka zbabelo zutekať len preto, lebo som prekliaty a dejú sa so mnou fyzické 
zmeny. Iste, môžem ich ovplyvniť elixírom, ale nechcem to robiť večne. Skôr som uvažoval nad 
tým, že môj odchod bude iba dočasný. Chcem žiť tu.“ 

Harry kopol do kamienka, ktorý sa odkotúľal až na cestu. „Prečo nemôže byť v mojom živote nič 
jednoduché?“ 

Severus sa uškrnul. „Lebo inak by nebol život zaujímavý.“ 

Harry sa naňho pozrel a usmial sa. „Niečo vymyslieť musíme.“ 

„Uvedomujem si to, neboj sa. Lenže chce to čas. Ja nechcem odísť kvôli tebe a Dracovi. Ty 
nemôžeš odísť, lebo ťa čaká aurorský kurz.“ 

„Môžem sa naň vykašľať, ak ide iba o to,“ riekol rýchlo. 

Severus pokrútil hlavou. „Nie, nemôžeš.“ 

„Ale...“ Harry skúsil namietnuť, ale Severus ho predbehol. 

„Viem, ako veľmi si po tom túžil! Neklam sám seba, Harry. Čím iným by si chcel byť?“ 

„Hráčom metlobalu?“ nadhodil okamžite, na čo sa jeho priateľ rozosmial. 

„Iste, možno by ťa to chvíľu i bavilo, ale... nemyslím, že je to to pravé, po čom skutočne túžiš.“ 

Harry k nemu pristúpil a objal ho. Hlavu si položil na jeho plece. Bolo mu jedno, že sú na ulici. Aj 
tak ich obklopovala tmavá noc a iba slabé svetlo pouličných lámp. „Priveľmi sa vo mne vyznáš,“ 
zašepkal mu do vlasov a jeho ruky skĺzli po mužovoch chrbte. 

„Záleží mi na tom, aby si bol šťastný. Ak som mal možnosť robiť ja, to čo milujem, prečo by som 
ju mal odoprieť tebe? Neboj sa, všetko sa vyrieši. Na niečo prídeme. Na nejaké vhodné riešenie. 
A potom, je tu Hermiona. Potrebuje ťa. Stále.“ 

Harry si povzdychol. „Prial by som si, aby opäť videla. Aj to by veci podstatne uľahčilo.“ 

Severus sa odtiahol a vzal ho za ruku. „Draco ťa potrebuje tiež, hoci by to nepriznal ani keby ho 
naťahovali na škripci.“ 



Harry sa nad tou poznámkou pobavene rozosmial. „To iste. Ten nepotrebuje nič iba svoje peniaze, 
aby odtiaľ vypadol. Aj minule to spomínal.“ 

Severus iba pokrčil plecami. Nemienil to popierať, ale nechcel sa ani hádať o svojej pravde. Fakt 
bol, že sa jeho krstný syn veľmi rýchlo adaptoval a prispôsobil, čo bolo veľmi pozitívne. Otázkou 
ostávalo, čo s ním bude ďalej. 

„Severus?“ vytrhol ho Harry zo zamyslenia, zabočiac už k vchodu do domu na Grimmauldovom 
námestí. „Môžem o tebe povedať Ronovi? Už znova sa ma na to pýtal.“ 

Severus naňho pozrel nepreniknuteľným pohľadom. „Myslíš, že je to rozumné?“ 

Harry pokrčil plecami. „Popravde, netuším ako zareaguje, ale... nechcem mu klamať ani nič tajiť. 
Nikdy som to nerobil a je mi to... nepríjemné.“ 

„Rob, ako uznáš za vhodné.“ 

Harry sa pousmial. Vošli do domu a kým Severus bez problému priam ladne preplával vstupnou 
chodbou, Harry sa potkol o stojan na dáždniky. Zasyčal a poskakujúc na jednej nohe si prsty jej 
druhej hnietol v ruke. V duchu prisahal tej starej atrape krutú pomstu. Už ju videl odpočívať 
v kontajneri medzi ostatným odpadom! Potom si všimol čosi iné. Prestal poskakovať ako šašo 
a zohol sa po dve karty, ktoré ležali v tieni stojana na zemi. Otočil ich lícom a pozrel na ne 
s nadvihnutým obočím. 

„Pohár a meče?“ zahundral si popod nos. „Čo to má akože byť?“ 

24. kapitola - Odpad k odpadu 

 Draco sa v posteli nepokojne prehadzoval zo strany na stranu. Keď sa o chvíľu na to strhol 
a posadil sa na posteli, trvalo mu pár sekúnd, kým si uvedomil, že to bol iba sen, nie realita. Pod 
prikrývkou si skrčil nohy a oprel si lakte o kolená. Spotenú tvár si zložil do dlaní a pokúšal sa 
spamätať. Toto bola po dlhšom čase prvá búrlivá noc, ktorú prekonal, od kedy si s Grangerovou 
vyjasnil tú noc na Manore. Lenže tento sen sa od toho tradičného líšil. S Manorom nemal spoločné 
nič. V tom sne vstúpil na ministerstvo a mieril do svojej pracovne. Už keď otváral dvere, zmocnil 
sa ho nepríjemný pocit. Vošiel dnu, s prútikom v ruke a rozhliadol sa po tmavej pracovni. Zažal 
svetlo a do očí mu udrel nápis na bielej stene. Akoby písaný krvou. Na stole sa váľali tarotové 
karty obrátené lícom dolu, okrem troch. Karta mága sa mu vyškierala do bledej tváre, ležiaca 
uprostred karty mečov a pohárov. Keď sa otočil, lebo začul za chrbtom tiché kroky, uvidel 
v dverách postávať Weasleyho. Škodoradostne sa rehotal, mieril prútikom doprostred jeho 
hrude a okolo pása zvieral Grangerovú, ktorá sa naňho iba nemo dívala. Ten pohľad hovoril sám za 
seba. Bolo jej absolútne jedno, čo sa s ním stane. V nasledujúcej chvíli ho zasiahla kliatba a on sa 
strhol zo sna. 

Potriasol hlavou, aby sa spamätal a vymotal sa z prikrývok. Načiahol sa po svojom prútiku 
a s tichým „lumos“ vyšiel z izby. Mieril do kuchyne. Až tam si zažal svetlo a otvoril chladničku, aby 
skusmo preskúmal jej obsah. Napokon z nej vytiahol mlieko a nalial si do pohára. Trochu ho ohrial 
kúzlom a vvypil na tri dúšky. Stal si k oknu a zadíval sa do nepreniknuteľnej tmy na ulici. Na okno 
dopadla s tichým „cup“ prvá dažďová kvapka a on sa pozrel na svoj odraz v sklenenej tabuli okna. 
Kvapka skĺza po skle smerujúc od oka jeho odrazu dolu bledým lícom sťa slza. Pousmial sa a oprel 



sa o okno čelom. Koľko krát sa už pýtal sám seba, prečo sa do frasa jeho život musel tak veľmi 
skomplikovať? Pootočil hlavu a pozrel sa na svoje ľavé predlaktie ruky, kde kedysi bývalo temné 
znamenie. Mal ho síce len krátko, ale i tak ho to poznačilo. Nielen na koži, ale i na duši. Popravde, 
nikdy ho nechcel prijať. Ale Lucius na tom trval. Potreboval si udobriť Temného pána a svojho 
syna potreboval ako akúsi náhradu, aby na čas, kým bol uväznený, zaujal medzi radmi smrťožrútov 
jeho miesto. Draco vedel, že za svojho otca je len veľmi „chabou“ náhradou, ale nechcel sa 
otcovej vôli vzpierať. Nikdy to nerobil. Vždy bol poslušným synom hrdého, čistokrvného muža, 
pochádzajúceho z jednej z najstarších čarodejníckych rodín. 

A čo mu to prinieslo? Pottera, tento dom a Grangerovú. Akosi mu všetko v posledných dňoch 
prerastalo cez hlavu. Práca, kde sa mu niekto už dvakrát vlámal do kancelárie a nechal mu tam 
svoje odkazy a dokonca i Grangerová. Kto by si bol pomyslel, že keď začne znova normálne jesť, 
že sa perfektne zaokrúhli na tých správnych miestach? A kto by si bol pomyslel, že ho bude 
priťahovať? Toto by ho veru nenapadlo ani v najhoršom sne. Určite bol problém v ňom. Musel byť! 
Tak dlho nemal sex, že sa jeho hormóny búrili pri tej najnepravdepodobnejšej osobe, ktorú by 
chcel alebo skôr nemohol mať vo svojej posteli. Nie, teda vlastne nemohol. Napriek tomu, že 
teraz s tou všetečnou chrabromilčankou vychádzali, nikdy by nebola pripustila, aby sa jej znova 
dotkol, čo bolo možno i trochu škoda, pretože sa Dracovi búrila krv v žilách už len zo spomienky 
na ten vášnivý bozk, ktorým chcel schladiť jej nadšenie na jeho vraždu. Znova pocítil 
v nohaviciach známe pnutie a potichu zahrešil. Ak jeho problém nevyrieši sex, tak potom už fakt 
nevedel. 

¤¤¤ 

Ráno nebolo o nič lepšie. Bol nevyspatý a ako taký bol trochu nevrlý a trochu podráždený. 
Nepomohli ani výdatné raňajky a šálka kávy, ktorú pripravil Severus. Z ich vzájomnej výmeny 
pohľadom vycítil, že je niečo zle, ale obaja mlčali, kým ticho v miestnosti vyplnila Hermiona 
svojím bezstarostným švitorením miešaným s monotónnym predčítaním očarovaných novín. 
Potreboval vypadnúť a vyventilovať sa. Lenže do večera bolo ešte ďaleko. 

Chcel opustiť kuchyňu hneď po raňajkách, ale Harry jeho únik zarazil kývnutím hlavy 
a naznačením, aby ho nasledoval. Keby naňho nevrhol Severus ten svoj prísny pohľad, nebol by sa 
namáhal. Ale takto, nemal na výber. 

Vošiel za Harrym do jeho pracovne a Severus za nimi zavrel dvere. 

„Máš nejaký problém?“ opýtal sa bez okolkov jeho podarený braček a jeho obočie sa nad zelenými 
očami vytiahlo do spýtavého oblúka. 

Zamračil sa a pozrel na Severusa. „Čo?“ 

„Chceme vedieť, čo sa deje,“ odvetil mu krstný otec a oprel sa rukou o kozubovú rímsu. 

Harry prevrátil očami nad nechápavosťou blondiaka a vytiahol z vrecka karty. Tie karty, ktoré si 
Draco – hoci ani sám nevedel vysvetliť prečo – priniesol so sebou včera z práce. 

„Ak máš nejaký problém, pokojne nám o tom povedz, ale... však si sa do ničoho nezaplietol?“ 

Draco uprel sivé oči na dve idiotské karty, ktoré Harry držal v ruke a potom preniesol pohľad 
naňho. Tentoraz nadvihol on svoje obočie v akomsi nadnesenom výraze a uškrnul sa. „Nemám 



žiadny problém. A aj keby som mal, nič vás do toho nie je. Síce s vami žijem pod jednou strechou, 
ale to ešte neznamená, že musíte pchať nos do mojich vecí. Hlavne, ak vám to doteraz bolo 
ukradnuté, však?“ A pozrel priamo na Harryho, ktorý iba prevrátil očami. 

„Nebuď labuť,“ zahundral a hodil karty na stôl. Draco si však iba odfrkol a vypadol z izby skôr, 
ako stihol niekto niečo namietnuť. 

Harry sa otočil na Severusa. „Aj tak ma nepresvedčil.“ 

Severus iba mykol plecami. „Možno si si to iba zle vyložil.“ 

„Možno. Ale dobre vieš, čo tie dve karty znamenajú. A ak som sa nemýlil...“ 

Severus sa pousmial. „Tak to budeme riešiť potom. Teraz ma ospravedlň. Sľúbil som Dracovi, že 
s ním pôjdem navštíviť Narcissu. A banku.“ 

Harry prikývol. „Fajn, ja vezmem Hermionu na prechádzku. Možno vyrazíme aj na nákupy. Kto vie.“ 
Pristúpil k Severusovi, pohladil jeho mladistvú tvár a venoval mu letmý bozk. „Nezabudni užiť 
elixír Starnutia.“ 

„Bojíš sa, aby ma neodhalili?“ 

Harry pokrútil hlavou a rozosmial sa. „Nie, skôr mám obavy, aby sa na teba neulakomil niekto iný.“ 

Severus si odfrkol rovnako, ako jeho krstný syn pred malou chvíľou a pobral sa preč. 

¤¤¤ 

Draco sa došuchtal späť na svoje miesto k baru, ktoré opustil len nedávno s nejakou plavovláskou. 
Musela to byť plavovláska. Alebo čierna. Lenže jeho problém to aj tak celkom nevyriešilo. Dievča 
na vysokých opätkoch a v hriešne krátkej minisukni si ho odviedlo na dámske toalety, kde sa s ním 
zamklo a doslova ho zneužilo. Bol dosť opitý na to, aby ju nechal robiť, na čo si len zmyslela, ale 
málo opitý na to, aby si prestal predstavovať, že tam s ním je niekto celkom iný. Keď sa tá kočka, 
ktorej meno si nezapamätal, na ňom odbavila, iba si vytiahol nohavice, zapol zips a nedbal na jej 
vábivé úsmevy, či bozky. A ani na kliatby, ktoré naňho metala zo svojich úst potom, čo sa 
odmietol zastaviť a ani len neobzrel. Bolo mu na hovno. Na totálne hovno. 

Zvesil hlavu, keď do seba obrátil ďalší pohárik – čohosi – a mávol na barmana, aby požiadal 
o ďalší. Tak úporne sa snažil zabudnúť na to, kým je, ale nedarilo sa mu. Vedel, že sa bude musieť 
vrátiť do toho domu, rovnako ako vedel, že sa bude musieť zmieriť aj s tým, že ju nikdy nebude 
mať. Pozrel na barmana kalnými očami, vytiahol z vrecka mince a položil ich na pult. Potom vstal 
a na vratkých nohách sa pobral domov. 

Ulice sa zdali byť oveľa tmavšie, ako keď sem šiel. Napadlo ho, že to možno bolo tým, že už 
nesvietili ani pouličné lampy. Vplyvom vypitého alkoholu sa cítil ľahký ako pierko. Hoci ho 
problémy neopustili, aspoň na chvíľu sa mu nezdali ako neodmysliteľná záťaž oceľovej gule 
zavesenej na nohe. Miesto toho, aby sa trápil, nastavil tvár jemného mrholeniu a usmial sa. 
Roztiahol ruky a zatočil sa s roztopašným smiechom. Ale keď sa znova zastavil, zistil, že stojí 
tvárou v tvár akémusi čiernemu prízraku, ktorý vyzeral aj bez tých svetlých očí dosť hrozivo. Do 
hrude sa mu zabodol koniec cudzincovho prútika. Slová, ktoré sa mu vydrali spomedzi pier ho 



odoslali silnou kliatbou na krátky let vzduchom a tvrdé pristátie medzi odpadkami v kontajneri 
stojacom pri stene tehlového múra. Alkoholom otupenú myseľ odoslal ten prudký náraz do 
sladkého nevedomia. 

Muž, ktorý sa k nemu blížil prázdnou uličkou sa spokojne uškŕňal. Zastal pri veľkom, červenom 
kontajneri a potiahol nosom. 

„Presne miesto pre teba, ty bastard, odpad k odpadu,“ šepol hnevom i znechutením zastretým 
hlasom. Odpľul si na zem a vopchal si prútik do vrecka. „Ešte sme spolu neskončili,“ riekol ako 
tichú prísahu a vytiahol z vrecka kartu. Natiahol sa k nemu a vopchal mu ju do vrecka bundy. 
Naposledy naňho pohrdlivo pozrel a pokojne odkráčal preč. 

25. kapitola - Ako myška 

Harry vykročil z dverí a zbehol po schodoch. Rozhliadol sa po tichej ulici a obzrel sa cez plece na 
svojho priateľa, ktorý si zabezpečoval byt vlastnými a účinnými kúzlami, aby sa tam nedostal nik 
nepovolaný. Potom sa ležérnym krokom pridal k nemu. 

„Ideme?“ ozval sa, ale nepozrel naňho. Upútal ho šramot na konci ulice. I Harry si stúpol po jeho 
boku a so zdvihnutým obočím sledoval hemžiacu sa hromádku smetia opodiaľ. Keď sa ozvalo 
hlasné mačacie zmiauknutie a vzápätí mačka vyletela z kontajnera, pristanúc na všetkých štyroch 
so zježenou srsťou, pozreli sa na seba a to znova na veľký plechový smetiak. Keď sa k nim 
vzduchom donieslo následné a veľmi hlasné: „Kurva, kde to som!“ Vytreštili oči a pohli sa tým 
smerom, s vyhrotenou zvedavosťou. 

Harry dobehol k smetiaku prvý a zastal ako primrazený. Nezdalo sa im to. Ani ten hlas si 
jednoducho nemohli zameniť s iným. 

„Draco?“ ozval sa Severus, ktorý ako prvý našiel reč. 

Mladík, derúci sa z odpadkov so zvraštenou tvárou sa na nich pozrel rovnako vyjavene. Ak sa 
doteraz dral pomaly a opatrne, teraz mu stačili tri pohyby, aby sa dostal von, ale aj tak mu chvíľu 
trvalo, kým sa mu prestala motať hlava. 

„Čo tu dokotla robíš? A medzi odpadkami?“ vybafol naňho Harry zmätene a obzeral si jeho úbohý, 
zapáchajúci zovňajšok. 

Malfoy sa trochu zapotácal, keď si šúchal oči rukou. Potom potriasol hlavou a zagánil na nich. „A 
čo ja viem?“ Hneď na to sa otočil na päte a vykročil uličkou, s túžbou dostať sa odtiaľ čím skôr. 

Obaja ho bez problémov dohnali a chytili ho popod pazuchy. Skôr ako stihol niečo namietnuť, 
odmiestnili sa s ním preč. 

Lenže ani doma z neho nedostali viac ako zaryté mlčanie. Len čo Draco dorazil domov, strhal zo 
seba oblečenie páchnuce odpadom z kontajnera a zamrmlal rýchle čistiace kúzlo s tým, že 
dokonalejšia očista počká. Hodil sa do postele a znova zadriemal. 

Harry sa dlhú chvíľu iba zadumane díval na poschodie a nesústredene krútil hlavou. Napokon sa 
otočil k Severusovi a pokrčil plecami. „Nechápem, čo sa stalo. Bol v odpadkoch! On! Malfoy!“ 



Severus si taktne odkašľal a zamrmlal. „Technicky, nie je Malfoy, ale...“ 

Harry naňho zazrel ako hrom do duba. „Viem, viem!“ vybafol. „Ale stále to... nedokážem prijať. 
Býva tu už takmer tretí týždeň a... Zomlelo sa to prirýchlo.“ 

Severus sa iba povzbudivo uškrnul. Podišiel k nemu a pritiahol si ho do náručia. Vtisol mu na čelo 
bozk a jeho ruky sa omotali okolo mladíka. „Urobím kávu a môžeme sa pozhovárať. Myslím, že ma 
niečo napadlo ohľadom novej práce. Som zvedavý, čo na to povieš.“ 

Harry sa trochu poodtiahol a pery sa mu zvlnili vo veselom úsmeve. „Rád.“ 

¤¤¤ 

Hermiona zakopla o prah a silno zovrela pery, aby nezjojkla. Do nosa jej udrel podivný pach. 
Zvraštila ho a vstúpila do izby. Dala si pozor, aby dvere za sebou potichu zavrela a stúpajúc po 
špičkách, aby ho neprebudila sa plížila k miestu, o ktorom si pamätala, že tam bolo kreslo. Keďže 
ho však nemohla nahmatať, privolala si ho k sebe bez vyrieknutia jediného slova a pohodlne sa 
v ňom uvelebila. Bola odhodlaná počkať. Začula, ako sa v posteli nepokojne prehadzuje a čosi si 
mrmle popod nos, ale nerozumela mu. Pokrútila hlavou a premýšľala, čo sa to s ním dokotla 
v poslednej dobe deje. 

Draco sa opäť pomrvil. Nahé telo teraz ležalo na boku, prikrývka pokrkvaná medzi jeho stehnami. 
Sen ho zaviedol späť do baru, späť k žene, ktorá bola taká poddajná. Lenže tento raz mala husté 
gaštanové vlasy, ktoré jej splývali na plecia i chrbát. V očiach farby mliečnej čokolády hrali 
nezbedné iskierky a už to stačilo, aby mu to rozpumpovalo pokojné búšenie srdca a zrýchlilo dych. 
Dívala sa naňho, usmievala a jej biele zúbky ako perličky si zahryzli do pery, keď sa načiahla po 
jeho ruke a priložila si ju na prsník zahalený jemnou bavlnou a čipkou. Zaúpel a na chvíľu privrel 
oči. Zhlboka sa nadýchol a rovnako prudko vydýchol, keď si vložila nohu medzi jeho stehná a jej 
koleno sa obtrelo o jeho vzrušenie. Donútila ho otočil hlavu na bok a ústami zajala jeho ušný 
lalôčik. Jej jazyk v ňom kĺzal a prebúdzal v ňom nové a nové... mňaukanie? 

Zamračil sa v spánku a pohol hlavou. Jeho vlasy vydali na vankúši šuchotavý zvuk. Znova to 
mňaukanie a pohyb jazyka sa zrýchlil. Odrazu sa strhol zo spánku a posadil sa na posteli, totálne 
zmätený, čo sa mu nestalo prvý raz. Jeho sivé oči sa však tentoraz upierali na štíhle ženské telo, 
skrútené na stoličke. Hermiona... 

Potriasol hlavou a až potom si uvedomil, že je celkom nahý, ale v izbe už nie je ten odporný puch. 
Jeho špinavé veci, ktoré si celkom jasne spomínal, že nechal váľať rozhádzané po zemi tu už 
neboli a okno bolo mierne odchýlené. Hermiona pokojne driemala na stoličke a... 

Zamračil sa a vykĺzol z postele. Keď na seba naťahoval spodky, pozrel na hodinky. Bolo po 
jedenástej v noci. Ak tu takto ostane, ráno nebude vedieť pohnúť krkom. Podišiel k nej a jemne 
sa jej dotkol pleca. Zatriasol ňou, ale ona iba ticho vzdychla a spala ďalej. Opatrne ju vzal do 
náručia a odniesol do jej izby. Na jazyku mal tisíc otázok, počnúc tým, že si potreboval spomenúť, 
čo sa stalo včerajšiu noc až po prebudenie sa v odpadkoch, až po to, čo tu robila ona. V jeho izbe. 
Sakra, tá mala ale šťastie, že nevidela, v akom stave sa nachádzal. Ak by to bola totiž čo i len 
tušila, určite by mu vyšklbala vlasy. Napokon, takto spával pomerne často. A nemohol za to, že sa 
bez opýtania prešuchla do jeho izby. Pokrútil hlavou a opatrne ju položil na posteľ. Iba ju vyzul 
a prikryl. Napriek čistiacemu kúzlu na sebe stále cítil vlastný pot i smradľavý puch. Potreboval sa 
ich zbaviť. Čím skôr, tým lepšie. 



¤¤¤ 

Tej noci bol hore dlho. Sedel v izbe za svojím písacím stolom a prezeral si malfoyovské účtovné 
knihy. Mama mu pri poslednej návšteve prezradila, kde ich nájde a povedala, za kým by mal ísť. 
Lenže človek, ktorého meno mu spomenula na ministerstve už nepracoval. Keď napokon odložil 
účty, vytiahol odkiaľsi ich starú rodinú fotografiu. Bol na nej s otcom a matkou. Kto by si len 
pomyslel, že Lucius nie je jeho otcom? Zvláštne. Do postele si vliezol až nad ránom. 

Tentoraz bol hore už o ôsmej. Netušil, že zažije zvláštne déja vú. Jeho sivý pohľad sa znova uprel 
na mladú ženu, avšak tentokrát už nespala, ale trpezlivo čakala, kým sa prebudí, sediac si v kresle 
ticho ako myška. 

26. kapitola - Nečakané prekvapenie 

Draco iba privrel oči a v duchu vyslovil tiché želanie: „Merlin, nech sa mi to len sníva!“ Potom 
skusmo pootvoril ľavé očko a ona bola tam! Ani sa však nepohol. Iba na ňu skúmavo zazeral, 
snažiac sa rozlúštiť jej zadumaný výraz a nevidomý pohľad upretý do neznáma. Husté vlasy mala 
stiahnuté v cope, červené tričko s dlhým rukávom malo okrýhly výstrih a akúsi kvetinovú potlač 
priamo na prsiach, čím iba priťahovali jeho pohľad ako magnet špendlík. Mala na sebe úzke 
svetlomodré rifle a obuté tenisky. Nech bola tá ženská z baru akokoľvek vyzývavo oblečená, bolo 
až nepochopiteľné, že Hermiona jej pokojne mohla konkurovať. Čudné! Veľmi čudné! A ešte 
čudnejšie bolo, že si to vôbec pripustil. 

Zamyslel sa. Čo tu vlastne chcela? Prečo sa vrátila do jeho izby len pár hodín potom, čo ju v noci 
odniesol späť, aby si nedochrámala krk? Stalo sa niečo Potterovi? Alebo Severusovi? Alebo má 
v zuboch jeho? Plavé obočie sa mu nepokojne stiahlo nad očami búrkovej farby a on sa posadil 
v posteli. Grangerová sa však ani nehla. Sedela tam bez pohnutia ako primrazená. 

Vymotal sa spod prikrývok a zvesil nohy na zem. Oprel si hlavu do dlaní, aby si pošúchal rozospaté 
oči a zazíval. Potom k nej otočil hlavu a opýtal sa: „Prezradíš mi, čo tu chceš?“ 

Iba čo k nemu vyjavene otočila hlavu. Draco si povzdychol a vstal z postele, kompletne nahý, ako 
zvykol. Prešiel krížom cez izbu k skrini, aby sa obliekol. Vytiahol si zo šuplíka komody čisté spodky 
a natiahol ich na seba. Až potom sa obzrel ponad plece so začudovaným výrazom. 

„Hermiona? Prišla si o jazyk?“ spýtal sa ironicky, na čo sa konečne prebrala. Dievča okamžite 
vstalo a zvrtlo sa, až vtedy si všimol, že je v tvári červená ako rak a oči jej od prekvapenia div 
nevypadli z jamôk. 

„Ja...ja-ja, n-nie!“ vykoktala a mastila z izby ako namydlený blesk. 

Draco sa za ňou začudovane díval, a premýšľal nad tým, že už ničomu nerozumie, keď mu čosi 
došlo. Zavadil pohľadom o kreslo, v ktorom sedela a pozrel k dverám. Potom sklonil hlavu a pozrel 
na svoje z väčšej časti nahé telo a znova preniesol pohľad na kreslo a potom i na dvere. 

„Do Salazara! Došľaka! Dokotla!“ nadával, len čo sa tresol rukou po čele a začervenal sa sýtejšou 
červeňou, ako bola pred nedávnom ona. „Ale... ako je to... Do frasa!“ zahromžil a bez ďalšieho 
premýšľania na seba natiahol nohavice i tričko, obul si pomožky a tenisky a vytrielil z izby za ňou. 
Lenže na chodbe sa zrazil so Severusom, ktorý mal zjavne namierené k nemu. 



„Však s tebou nespala?!“ vystrelil a jeho otázka sa stretla s protiotázkou vyslovenou v rovnakom 
čase a s rovnakou dávkou zdesenia. „Od kedy vidí?!“ 

 Severus sa rýchlo ovládol, v snahe upokojiť sa a stíšil hlas tak, aby ho nemohol počuť nik iný. 
„Odpovedz prvý!“ zasipel na krstného syna, ktorý naňho zagánil ako hrom do duba. 

„Isteže nie! Za čo ma máš?!“ 

Severus neodpovedal, iba povážlivo nadvihol tmavé obočie a zadíval sa naňho spôsobom, ktorý 
vedel len on. 

„Do frasa! Neštvi ma! Nemysli si, že stojím o to, aby mi ten tvoj Potter vykrútil krk!“ 

Severus si odfrkol. Neušiel mu prívlastok – ten tvoj – v jeho vete. „Tak čo sa vlastne stalo a prečo 
odtiaľ tak vypálila? Takmer ma zrazila z nôh.“ 

Tentoraz si odfrkol Draco, ale uštipačnú poznámku radšej prehltol. „Zvyknem spávať nahý,“ bolo 
všetko, čo vyslovil, aby to jeho krstnému otcovi stačilo. 

Severus prikývol a Draco si všimol, ako mu myklo kútikmi úst. Ale smiechu sa vyvaroval. Videl, že 
jeho krstný syn nie je práve v tej správnej nálade, ale musel sa opýtať. „Chceš mi povedať, že si 
sa po izbe špacíroval... nahý?“ 

Draco ho prebodol pohľadom. „Veď nevidela, či?!“ zavrčal, na čo sa Severus konečne aspoň 
uškrnul a schmatol ho za ruku. 

„Tak poď ty exhibiconista, všetko ti porozprávam.“ 

A Draco sa ním nechal viesť ako jahniatko na porážku. Neodolal však, aby ešte nezamrmlal tichú 
prosbu. „Nepovieš to Potterovi, pravda?“ 

A Severus odvetil: „Nie som bonzák.“ 

To mu celkom stačilo. 

¤¤¤ 

„Chceme mi teda tvrdiť, že vidí vďaka tomu, že si takmer rozbila lebku, keď pri páde v kúpeľni 
narazila hlavou do umývadla?“ 

Harry pokrčil plecami. „No?“ 

Draco vytreštil oči a stačilo málo, aby preskočil kuchynský stôl a začal toho nepodarka škrtiť. 
„Veď sa mohla zabiť!“ zvreskol. „A ty mi celkom pokojne povieš - no?!“ 

Harry pozrel na Severusa s nevypovedanou otázkou a znova na Draca, ktorý sa týčil nad stolom 
a vlastne i nad ním, s rukami na stole. Nehovoriac o tom, že ho vraždil pohľadom. 

Harry si povzdychol. „Povedal som ti, že to bola nehoda. Pošmykla sa, keď vychádzala z vane. 
Našťastie sa nič nestalo. Upokoj sa.“ Premeral si ho nesúhlasným pohľadom a zamrmlal. „Z tvojho 



postoja usudzujem, že ťa to vzalo, ak sa to tak dá povedať a som rád, že k nej neprechovávaš 
niekdajšiu nevraživosť, ale tiež sa mi zdá, že tvoje obavy sú... prehnané.“ 

Draco sa po jeho slovách zjavne spamätal o to viac, keď pozrel na krstného otca, ktorý sa tváril 
všelijako. Zabodol teda pohľad do zeme a snažil sa nedať najavo viac, ako už dal. Fakt to prehnal. 
Potter nemusel vedieť, čo sa stalo a už vôbec nie to, že mu jeho priateľka nie je... ľahostajná. 
Bolo zvláštne už len si tú možnosť pripustiť. 

„Takže...“ odkašľal si, aby si prečistil hlas, „je celkom v poriadku?“ 

Harry spokojne prikývol. „Zdá sa. Ten nešťastný pád bol aspoň na niečo dobrý. Hermiona sa môže 
pohnúť ďalej. Nebude na nikom závislá a môže opäť plnohodnotne žiť.“ Harry si prekrížil ruky na 
prsiach a prebodol ho spýtavým pohľadom. „Tak a teraz chceme konečne počuť, čo si robil v tých 
smradľavých odpadkoch.“ 

Draco sa postavil, načiahol sa za svojou šálkou kávy a pozrel naňho tým typickým, nadradeným 
pohľadom a nonšalantne predniesol. „Aj keby som vedel, nebudem s tebou rozoberať tienisté 
stránky svojho života. A teraz ma ospravedlňte, odchádzam.“ 

Harry si vošiel rukami do vlasov, akoby si ich chcel od zúrivosti, či zúfalstva vytrhať. Napokon sa 
iba poškrabal a zvesil ruky. „Prečo musí byť takýto... zaťatý?“ opýtal sa nahlas, načo sa Severus 
ticho rozosmial a naklonil sa, aby mu mohol pošepkať do ucha: „Predsa len máte spoločného viac, 
ako si myslíš,“ povedal, na čo sa jeho priateľ chvíľu durdil. Ale len dovtedy, kým ho neobmäkčili 
vláčne horúce ústa, ktoré sa mu prisali na krk a potom sa preniesli na jeho pery a uväznili ho 
v sladkom bozku. 

¤¤¤ 

Draco sa zamyslene prechádzal po Šikmej uličke a občas nakukol do výkladu, chvíľu pred ním 
postál, akoby obdivoval výlohu. Ale bol taký zadumaný, že si sotva všímal, čo tam v skutočnosti 
bolo. Iba sa bezcieľne tmolil ulicami a uvažoval nad dnešným ránom. Videla ho nahého! Celkom 
nahého a on si nič nevšimol. Ale prečo si by aj mal, však? Odkiaľ mal vedieť, že mala nehodu 
a zázrakom sa jej vrátil zrak? Pokrútil hlavou a čosi nezrozumiteľne zamrmlal, keď doňho ktosi 
vrazil. 

Už chcel povedať – pardón, keď si všimol, že naňho čumí Weasley. Miesto prostého 
ospravedlnenia z neho vyšlo: „Pozeraj, kade chodíš, ty chmuľo!“ 

Weasley vykročil smerom k nemu a zastal od neho ani nie na krok. Draco necúvol. Zašmátral vo 
vrecku po prútiku a spražil ho rovnako „priateľským“ pohľadom. 

„Ty si dávaj bacha, aby ti raz niekto nevykrútil ten slizolinský krk, fretka!“ zavrčal a vystrel sa 
nad ním v celej svojej výške. Dobre, tak ho o niečo prevyšoval, ale Draco sa ním nedal zastrašiť. 

„Trhni si nohou, kretén!“ vybafol a Weasley sa iba uškrnul a so sebavedomým úsmevom sa pobral 
svojou cestou. 

Draco chcel spraviť to isté, keď naňho ktosi zavolal po mene. „Draco!“ Otočil sa za hlasom 
a videl, ako na neho z druhej strany ulice máva Blaise. Stál pred Apatiekou a vyškieral sa naňho so 



širokým úsmevom. No fajn, aspoň príde na iné myšlienky, pomyslel si a vykročil k bývalému 
spolužiakovi na kus reči. Veď s Hermionou sa môže pozhovárať i neskôr. 

27. kapitola - Odosobniť sa 

 
Keď konečne dorazil domov, bolo už čosi po polnoci. Vlastne bol rád, že sa s Hermionou nemusel 
stretnúť už dnes. Aspoňže bol triezvy. Vošiel do svojej izby a zavrel za sebou. Oprel sa o dvere a 
na chvíľu si dovolil privrieť oči a utápať sa v sebaľútosti. Náladu mu nezdvihol ani pokec so 
starým kamošom a spolužiakom, Blaisom. Stále na ňu musel myslieť. A nemohol pochopiť, prečo sa 
mu hormóny búria akurát pri nej. Bolo to na porazenie. Za zavretými viečkami sa mu znova 
odohrala raňajšia scéna, ako vystrihnutá z lacného brakového filmu. Povzdychol si a rukou si 
unavene prešiel po tvári. Zažal v izbe svetlo a len čo sa zobliekol, namieril si to do kúpeľne. Pod 
vlažnou vodou, ktorá mu obmývala telo si dal však celkom iný záväzok a síce, že sa na to vykašle. 
Tak čo, no? Veď aj on ju videl nahú. Iste, vtedy bola síce kosť a koža, ale boli si kvit! A napokon, 
nemal sa za čo hanbiť. Ako ani nemohol za to, že ho videla nahého. Bola to výlučne jej chyba. Mala 
jednoducho otvoriť ústa a niečo povedať. Ale ona tam len sedela a zízala ako uhranutá. Zastonal a 
oprel sa čelom o svetlomodré kachličky. Prekérna situácia! 

¤¤¤ 
 
Harry ležal v posteli a civel do prázdna. Sotva vnímal muža po svojom boku, ktorý si čítal akýsi 
odborný časopis. Severus sa k nemu otočil a pozrel naň. Chvíľu si ho iba skúmavo obzeral a potom 
hodil časopis bokom, na nočný stolík. Pretočil sa na bok a podoprel si hlavu rukou. 
„Čo sa deje?“ 
Muž po jeho boku nereagoval. Zjavne bol viac ako len duchom neprítomný. Pohrával sa s cípom 
svojej prikrývky a až sústredene sa mračil. 
„Harry?“ oslovil ho nežne, tentoraz sa dotkol jeho pleca. 
A Harry sa strhol. Potom zmätene zažmurkal a ospravedlnil sa. „Prepáč, som akosi mimo.“ 
Severus prikývol. „To vidím. Len nechápem prečo?“ 
Harry sa pretočil pod prikrývkou tvárou k nemu a zahľadel sa to čiernych bezodných hlbín, ktoré 
sa naňho s obavami dívali. 
„Je mi z toho všetkého... na nič,“ vysvetlil a po chvíli ticha pokračoval. „Vieš, že Hermiona sa dnes 
asi päťkrát pýtala na Draca?“ 
„No a? Vadí ti to? Veď vieš, že sa... spriatelili, ak sa to tak dá nazvať,“ odvetil Severus, opatrne 
voliac slová. Keby Harry vedel všetko to, čo on, asi by svojho nevlastného brata stiahol za živa z 
kože. 
„Nie je to len v tom...“ oponoval, nevediac nájsť vhodné slová, ktorými by najvernejšie opísal svoju 
súčasnú náladu. „Stále som sa nezmieril s tým, že je mojím bratom... Neviem o ňom takmer nič. 
Nepoznám ho. Viem iba toľko, že na škole bol korunovaným idiotom, a že sme ho s Hermionou a 
Ronom nenávideli.“ 
Severus prikývol a podotkol: „A predsa si mu zachránil život.“ 
Harry si povzdychol. „A urobil by som to znova, ak by bolo treba. Nie som pomstychtivý. Ja len... 
je to čudné. On, ja, Hermiona a ty... V poslednom mesiaci sa toho udialo jednoducho veľa. Asi... asi 
by som potreboval... pauzu...“ 
Severusov výraz tváre sa v tej chvíli zmenil na nepreniknuteľný. Odtiahol sa a znova si ľahol na 
chrbát. Čierne oči uprel do bielho stropu. „Takže, chceš povedať, že... potrebuješ čas?“ 
Harry okamžite prikývol. „Áno, myslel som na to. Som ešte mladý a v živote som musel riešiť také 
veci a toľko, že je to dosť aj na tri životy. Potrebujem vypnúť. Potrebujem si život užiť! Chápeš 



ma?“ 
„Isteže,“ preniesol Severus ľadovým hlasom, z ktorého ho takme zamrazilo. „Napokon, vždy som 
tušil, že to nemôže fungovať... večne. Že sa ti raz... zunujem.“ 
Harry nechápavo zažmurkal. „Prosím?“ 
„Netráp sa, nebudem ti vyčítať celkom nič. Máš právo na svoj život, Harry.“ 
Harry od údivu otvoril ústa a potom ich sklapol. Keď sa chcel Severus vydriapať z postele, 
jednoducho ho bleskovo priľahol a zatlačil do mäkkého matraca. „Nič nechápeš!“ odsekol 
zamračene. „Koľkokrát ti mám opakovať, že ťa milujem? Severus Snape! Si neuveriteľný 
zadubenec, ak si myslíš, že by som ťa dokázal opustiť iba kôvli vlastnej márnivosti!“ 
Severus naňho neveriaco pozrel. „Tak o čom to celé bolo?“ 
„O dovolenke predsa!“ vybuchol Harry trochu podráždene a trochu zmätene. „Chcem, aby si so 
mnou niekam šiel! Do Álp, k moru alebo niekde! Hlavne, že budeme chvíľu iba my dvaja!“ 
Okolo Harryho pása sa omotali štíhle ruky. „Naozaj?“ 
Harry zastonal a oprel sa čelom o jeho. Nosom sa maznavo obtrel o ten jeho a ľahulinko sa o seba 
obtreli aj ich pery. „Naozaj. Iba potrebujem vypnúť a nabrať nové sily. O všetkom popremýšať. 
Odosobniť sa od problémov.“ 
Na chvíľu medzi nimi zavládlo ticho, ktoré potom prerušil Severus. „Tak potom... som za 
Toskánsko, Bavorské alpy, Krkonoše a Miami. Ale páčilo by sa mi aj v Bretónsku a vždy som chcel 
vidieť Eiffelovku.“ 
Harry sa uvoľnene rozosmial. „Mal som na mysli tak týždeň voľna. Kedy to chceš všetko stihnúť?“ 
Severus pokrčil ramenami. „Veď sme čarodejníci. Dokážeme sa premiesťňovať, nie?“ 
„Takže, si za?“ 
Severus prikývol a jeho ruky vkĺzli pod Harryho tričko a pás pyžamových nohavíc, jemne hladiac a 
masírujúc mu zadok. Mladík ležiaci na ňom spokojne zavrnel a spravil si miesto medzi jeho nohami. 
„Dobre. Oznámime im to zajtra, hoci...“ zastonal, keď sa Severusove ústa prisali na jeho krk. 
„Mám... obavy, nechať tu... Hermionu s...“ znova zastonal a vyvrátil halvu dozadu, aby poskytol 
Severusovi lepší prístup k svojmu krku a citlivému miestu, ktoré poznal iba jeho milenec. 
Nedokončil. Keď ho Severus v posteli prevalil pod seba a jeho ústa sa preniesli na jeho pery, 
prestal myslieť úplne a poddal sa jeho láskaniu. 

¤¤¤ 
 
Hermiona zišla na raňajky a márne dúfala, že bude prvá. Napokon, bolo ešte len čosi po siedmej. 
Lenže mýlila sa. V chodbe pod schodami si všimla kufre. Zamračila sa a ostala nerozhodne 
postávať na poslednom schode. Hrýzla si peru a mračila sa ako divožienka.  Žeby Malfoy 
odchádzal? Netušila, že mal pri sebe také kvantum vecí. Z kuchyne sa k nej doniesli zvuky tichého 
smiechu a tak sa vydala za nimi. Či už tam bude Draco alebo nie... aj tak ju neodmysliteľne čakala 
konfrontácia, takže, na čo to odkladať? 
Za stolom sedel Severus a Harry mu sedel na nohách. Hlavy mali tesne pri sebe, akoby si niečo 
šepkali, ale domyslela si, že to nebude to, čo práve robia. Keď Harry spokojne zavrnel, iba sa jej 
domnienka potvrdila. Zdvorilo si odkašľala, aby na seba upozornila. Okamžite sa od seba odpútali, 
Harry bleskovo vstal zo Severusa. 
„Dobré ránko,“ zapriala im a presunula sa k linke, aby si naliala uvarenú kávu z kanvice. Až potom 
sa k nim bola schopná otočiť. 
„Aj tebe dobré ráno,“ zapriali jej obaja. „Dobre, že si tu,“ zašvitoril Harry a galantne jej odsunul 
od stola stoličku, aby si sadla. Potom pred ňu položil tanier s teplými toastami a misku s džemom. 
„Áno? Prečo? Deje sa niečo?“ 



Severus prikývol. „Vlastne áno.“ 
Pozrela naňho s takmer hmatateľnými obavami. „Draco odchádza?“ 
Severus iba nadvihol obočie a Harry sa na ňu zmätene zadíval. „Nie, ako si na to prišla?“ odvetil 
jej prvý. 
„A čo tie kufre?“ nadhodila a pozrela z jedného na druhého. 
„To je to, čo som ti chcel práve povedať. Ideme na dovolenku. Vieš, teraz, keď vidíš, všetko sa 
zmenilo. Nie si na mne závislá a...“ zastavil sa a pozrel na ňu, tentoraz s vážnou tvárou. „Ale ak 
nechceš, aby sme šli, stačí slovo a ostaneme. Okrem toho, neviem, či je práve dobrý nápad, 
nechať sa tu s Dracom... osamote. Síce sa váš vzťah zmenil k lepšiemu, ale...“ 
Chytila ho za ruku. „Harry, netráp sa. Zvládnem to. Aj tak som mala v pláne vlastný program. 
Konečne si môžem začať hľadať prácu. A je skvelé, že na tebe nie som závislá! Aj tak som sa 
cítila ako obrovská olovená guľa na tvojej nohe. Bola som hrozná príťaž a nevrav, že to tak 
nebolo! Správala som sa strašne!“ ohradila sa, keď videla, že chce namietať. Potom sa naňho 
usmiala. „Spravil si pre mňa tak veľa a bol si so mnou taký trpezlivý. A ja som sa ti ešte 
nepoďakovala,“ hlesla dojato a pozrela aj na Severusa. „A tebe tiež, Severus. Budem vám 
zaviazaná do konca života!“ 
„Len to nie,“ zahundral muž sediaci oproti nej. „Nie si mi nič dlžná, pamätaj si to.“ 
Hermiona sa vďačne zasmiala a dovolila Harrymu, aby ju objal a pobozkal na líce. „Takže ti to 
naozaj nebude vadiť?“ 
„Nie,“ ubezpečila ho. „Ako dlho budete preč?“ 
Harry mykol nerozhodne plecami. „Plánoval som iba týždeň, ale pri tom všetkom, kam chce 
Severus ísť, to asi nestihneme.“ Severus iba prevrátil očami a založil si ruky na prsiach. „Ale 
určite nebudeme dlhšie ako dva týždne. A z každého miesta ti pošleme sovu, dobre?“ 
„A občas sa spojíme krbom,“ doplnil Severus, „aby sme sa presvedčili, že ste obaja v poriadku.“ 
Iba čo pokrútila hlavou. „Kedy vyrážate?“ 
„Mysleli sme, že počkáme, kým vstane Draco, ale ten spachtoš bude asi ešte chvíľu vylihovať. 
Vrátil sa až po polnoci.“ 
Hermiona iba prikývla. „Ja mu to dám vedieť. Bez obáv.“ 
Harry pozrel na Severusa a kývol hlavou, na čo muž vstal. „Tak teda pôjdeme.“ 
Hermiona ich bola vyprevadiť a kým sledovala, ako si obaja zmenšili batožinu a nastrkali si ju do 
vreciek, Harry jej v krátkosti zreferoval, kam všade majú namierené. Rozlúčili sa s nimi a oni 
zmizli v zelených plameňoch kozuba. Potom začula, ako na poschodí buchli dvere a v tom momente 
jej zahoreli líca a spotili sa dlane. 
„Dobre, Hermiona,“ dohovárala si šeptom, „všetko bude fajn, len žiadne obavy. Je to iba Malfoy, 
čo ti môže urobiť? Nahého si ho už videla...“ potom sa neveslo zasmiala a zmizla v kuchyni, 
hľadajúc v nej úkryt. 

28. kapitola - Jasný plán 

Draco zarazene zastal vo dverách kuchyne. Vymenili si rozpačité pohľady a pozdravy, ktoré sa 
dali sotva rozoznať, pretože Draco si len čosi zamrmlal popod nos a Hermiona spravila to isté. 
Potom sa skryla za dnešné vydanie novín Denného proroka a dojedala vlastné raňajky. Keď si 
Draco odsunul od stola svoju stoličku a jej nohy zaškrípali po podlahe, od ľaku nadskočila. 



Draco teatrálne prevrátil očami a povzdychol si. Sadol si na svoje miesto a prv, než sa pustil do 
raňajok, oslovil ju. 

„Grangerová, prestaň sa správať, akoby som ťa mal každú chvíľu prekliať!“ zašomral rozladene. 
„No tak si ma videla nahého, to je toho! Nič sa nedeje, fajn?“ 

Hermiona naňho iba chvíľu mlčky zízala ponad horný okraj novín a potom hlesla s červenými 
lícami: „Fajn.“ Znova sa skryla za noviny, ale tentoraz tak, aby naňho mala výhľad a po očku ho 
pozorovala. Krájal si omeletu s opečeným plátkom slaninky, zajedal ho bielym pečivom a zapíjal 
kávou ochutenou cukrom a mliekom. Iba ho sledovala a nechala svoje myšlienky voľne plynúť. Až 
po chvíli si zhrozene uvedomila, že plynú výlučne jeho smerom a týkajú sa... Zúrivo sa 
začervenala, zahryzla si do spodnej pery a v duchu si vynadala do infantilnej pubertiačky. 
Napokon to zdanlivo pokojné sedenie v kuchyni vzdala. Nemalo význam byť s ním v jednej 
miestnosti a tváriť sa, akoby sa nič nedialo. 

Zložila noviny a posunula ich k nemu. „Pozdravuje ťa Severus s Harrym,“ povedala, aby splnila svoj 
sľub. Pozrel na ňu. 

„A?“ ozval sa spýtavo, keď prehltol sústo. 

„Dnes ráno odišli na dvojtýždňovú dovolenku. Chceli sa s tebou rozlúčiť, ale ešte si spal.“ 

„Pekné od nich,“ zamrmlal a odpil si z kávy. Zamračil sa a uvažoval, čo z toho preňho vyplýva. 
Obaja boli preč. Návštevy Helltonu bude musieť vybavovať sám, rovnako ako aj rodinné finančné 
záležitosti, ktoré sa bohvie prečo donekonečna preťahovali. Ohrnul nad tým nos, ale vedel, že nič 
iné mu neostáva. Dva týždne bola dosť dlhá doba a pri matke nebol už minulú sobotu. Ak nepríde 
ani teraz, zase bude musieť počúvať, ako ju zanedbáva, že mu na nej vôbec nezáleží a podobné 
reči. To pokojne môže oželieť. 

A potom na ňu pozrel. Sedela tam, vlasy zopnuté v gumičke, ružolíca, s pootvorenými perami. „Je 
fajn, že opäť vidíš.“ 

Všimol si, že jej jeho slová vohnali do líc ešte väčšiu červeň. „Ďakujem,“ pípla a sklopila zrak. 
„Chcela som ti to oznámiť ešte v ten večer, ale dlho si nechodil a ja som zadriemala a potom sa 
to... “ hlas sa jej zasekol. Mala na mysli slovko – skomplikovalo, ale nezdalo sa, že by jej venoval 
pozornosť. 

I tak ju však prekvpail, keď listujúc novinami zamrmlal: „Chápem.“ 

Hermiona prikývla, akoby to hovorilo za všetko. Svojím spôsobom sa mu ospravedlnila a jemu to 
zdá sa stačilo. Vstala od stola, kúzlom za sebou očistila riad a chcela odísť, keď ju zastavila jeho 
otázka. 

„Čo dnes budeš robiť?“ 

Obrátila sa k nemu so spýtavým výrazom v tvári. 

Plavovlasý slizolinčan iba mykol plecom. „Je nedeľa. Máš nejaký program alebo sa tu budeme 
svorne nudiť?“ 



Hermiona sa uškrnula. Bolo milé, že sa s ňou chcel svorne nudiť. Už aj to hovorilo za veľa. Ale 
napokon iba pokrútila hlavou. „Ja sa nudiť rozhodne nebudem. Vonku je krásne, takže sa idem 
prejsť a pozrieť sa, v akom stave je rodičovský dom.“ 

Spozornel. V duchu sa zamyslel nad tým, či by stála o jeho spoločnosť. Potom ho napadlo, či by ho 
vôbec vpustila na ich pozemok, prihliadnuc na jeho niekdajšie správanie a jeho opovrhnutie jej 
samotnou podstatou ako čarodejnice pochádzajúcej z muklovskej rodiny. Nakoniec zauvažoval, či 
by tam chcel vôbec ísť. 

„Pôjdeš sama?“ vyletelo z neho prv ako si všetko dokonale premyslel. 

Hermiona prikývla. „Áno, prečo?“ 

„No... je nedeľa. Nemám čo robiť,“ mykol plecom, ale nezdalo sa, že by jej došlo, čo naznačuje. 
„Neprekážalo by mi robiť ti spoločnosť.“ Hoci to vyznelo ako veľkorysá ponuka, ktorá sa za 
žiadnych okolností neodmieta, v duchu sa modlil, aby na jeho ponuku pristala. Nechcel tu byť. 
Sám v celom dome. Cítil by sa tu ako v klietke. A nemal čo na práci. Dokonca sa mu nechcelo ísť 
ani do Šikmej uličky. Keď tam bol naposledy a stretol Blaisa, iba čo sa opili. Navyše... našiel sa 
v odpadkoch. 

Hermiona mu venovala neveriaci pohľad. Chvíľu tam iba stála ako vrastená do zeme a jediné, čo 
z nej ako možná námietka vyšlo, bolo: „Ale ideme do muklovskej štvrti, uvedomuješ si to?“ 

Omráčil ju zhovievaým úsmevom. 

¤¤¤ 

Trvala na tom, aby sa premiestnili v nejakej zašitej, nefrekventovanej ulici. Len čo sa objavili, 
spoza plota husto obrasteného popínavými ružami sa vyrútil pes a zúrivo sa rozštekal. Obaja sa 
vyľakali, ale potom sa rozosmiali. 

Hermiona ho viedla neznámymi ulicami a on sa okolo seba skúmavo obzeral. Nevyzeralo to tu tak 
zle, ako by u muklov čakal. Domy sa síce s Manorom nedali ani len porovnať, ale zato boli 
zaujímavo riešené a záhrady vyzerali ako zo škatuľky. 

Kráčali po chodníku, ruky mal strčené vo vreckách rifiel. „Kde sú vlastne vaši? Nikdy ich 
nespomínate. Sú...“ otázka ostala visieť vo vzduchu. 

Hermiona sa neveslo usmiala. „Nie, nie sú mŕtvy.“ Obdarila ho podozrievavým pohľadom. „Prečo ťa 
to zaujíma?“ 

Pokrčil plecami. „Len tak. Ty o mojich rodičoch vieš všetko, ja som tvojich videl sotva raz.“ 

Zazubila sa. „A nikdy si o to nestál, pamätáš? Pre teba som bola menej ako prach na tvojich 
drahých topánkach.“ 

Draco sa zamračil. „Čo bolo, bolo,“ hlesol nespokojne. Vedel, že mala pravdu, ale teraz... No, nie, 
že by sa jeho pohľad na túto problematiku bol radikálne zmenil, skôr... vybledol. Bol polovičný... 
Potter. Dobre, stále bol čistokrvný, ale nemohol to tvrdiť s istotou, pretože nepoznal rodokmeň 
z... otcovej strany. A keby aj, bolo to teraz už jedno. V čarodejníckom svete sa znova usídlila 



rovnoprávnosť a niekdajšia váha slávnych čarodejníckych rodov stratila svoju váženosť, i keď to 
bolo hlavne z tých dôvodov, že sa pripojili k skazonosnému černokňažníkovi. Presne preto hnil 
v Azkabane muž, ktorý si myslel, že je jeho otec a v Helltone sedela žena, ktorá... mu takto 
nečakane skomplikovala život, keď sa po viac ako sedemnástich rokoch rozhodla vyjsť s pravdou 
von. 

„Ten rok, keď sme sa vybrali hľadať horcruxy, aby sme mohli poraziť lorda Voldemorta som ich 
poslala preč.“ 

Draco zažmurkal a pozrel na ňu. „Ako preč?“ 

„Do Austrálie. Upravila som im pamäť. Ani len netušia, že majú nejakú dcéru,“ priznala trpko. „A 
bolo to tak dobre, pretože to, čo zo mňa po vojne ostalo... nestálo za veľa.“ 

Draco nepovedal ani pol slova, hoci jeho vnútro kričalo, aby netárala hlúposti. Pery stisol do 
tenkej linky. 

„Ale teraz to hodlám všetko napraviť. Mám svoj plán. Je jasný a presne viem, čo chcem.“ 

Teraz sa usmial. Znova videl iskru v jej očiach a odhodlanie, ktoré z nej sálalo. Radosť v tvári 
bola nákazlivá. 

„Hm, Grangerová, až sa ťa bojím opýtať, čo chystáš.“ 

Usmiala sa a znova jej zružoveli líca, keď postrehla, že si ju doberá. „Nič zvláštne,“ odvetila 
s ľahkosťou. „Dovediem rodičov späť, všetko im vysvetlím a budem sa venovať svojej 
budúcnosti.“ 

„Budeš sa venovať svojej budúcnosti?“ zopakoval a ona prikývla. „A to znamená?“ 

„Chcem si dokončiť školu. Vynechali sme siedmy ročník a nezložili sme MLOKy. Chcem to 
napraviť. A potom sa uvidí. Mám viacero plánov, čo po škole, ale nič nechcem uponáhľať.“ 

Draco sa udivene zasmial, keď nad ňou tak krútil hlavou. Myslel si svoje. Vždy preňho bude 
všetečnou chrabromilčankou, ale na druhej strane... V tých ľahkých letných šatočkách 
siahajúcich sotva po kolená jej to sakra pristalo. 

„A sme tu,“ riekla a hlas sa jej naplnil nostalgiou. Všimol si, že sa jej do očí nahrnuli slzy a ona 
rýchlo žmurkala, aby ich zahnala. Nepodarilo sa. Jedna neposlušná jej skĺzla dole lícom. Prv ako 
zdvihla ruku, aby si ju zotrela, pocítila na tvári teplý dotyk jeho ruky. Hánky jeho prstov zotreli 
nielen slzu, ale i vlhkú cestičku, ktorú po sebe zanechala. Pozrela naňho s očami otvorenými 
dokorán. Mala dojem, že sa jej na chvíľu zasekol dych v hrdle. Bol tak blízko... Jej oči skĺzli na 
jeho plné, vlhké pery. V duchu si vynadala do bláznivých. Nie, rozhodne ju nenapadlo pobozkať ho. 
Merlin, veď to, že jej zotrel slzu nič neznamenalo! 

Odvrátil sa prvý a pozrel na dom. „Pôjdeme dnu? Ukážeš mi aj svoju izbu? Som zvedavý...“ 

Hermiona si povzdychla. Pripomenula si, že napriek jeho občasne podivne-normálnemu správaniu, 
stále je to iba slizolinčan. A ona sa musí mať na pozore.  



29. kapitola - Úklady 

Harry ležal na súkromnej pláži v Miami, na úseku, kde okrem nich dvoch nebolo ani nohy. Slané 
vlny priezračne azúrového mora v tejto krásnej lagúne schovanej za skalný masív z jednej strany 
a bujnú vegetáciu z druhej, pozvoľna obmývali piesčitý breh. Jeho nahé telo sa kúpalo 
v slnečných lúčoch ležiac na veľkej kockovanej deke a on si užíval pokoj a krásu okolitej prírody. 

Pár metrov ďalej stál biely domček s neveľkým mólom a malým motorovým člnom, ktorí obývali už 
tretí deň. Zakaždým sa nadchýnal očarujúcou nádherou svitania a nevedel sa tej scenérie 
vynadívať. Bol to ako malý zázrak, môcť sledovať ako sa sýto oranžové slnko zdvíha akoby priamo 
z morských vĺn rovno na blankytnú oblohu. Bezoblačnú a sviežu. I vzduch tu voňal inak. Celkom iné 
bolo pozorovať svitanie vo večne upršanom Anglicku a celkom iné v slnečnej Amerike. Nehovoriac 
o neopísateľne krásnych západoch slnka... 

Začul čvachtanie vody a podoprel sa na lakťoch, len aby sa zadíval na príťažlivého mladíka, ktorý 
práve vystupoval z vody. Mokré čierne vlasy mal prilepené k tvári i krku, štíhle telo sa lesklo 
v slnečných lúčoch, ktoré pozlátili jeho do bronzova opálenú pokožku odrážajúc svoj trblietavý 
jas v tých drobných kvapôčkach držiacich sa na jeho tele. Harrymu vyschlo v hrdle. Nevedel sa 
dočkať, kedy tie číre, slané perličky vysaje svojimi perami. Skĺzol pohľadom nižšie, cez mierne 
porastenú hruď a ploché brucho do miest, kde sa medzi jeho stehnami pokojne hompáľal jeden 
z najpôsobivejších divov prírody, Severusov penis. Cítil ako mu telom prebehla príjemná triaška. 
Pozrel do svojho rozkroku a potom venoval Severusovi ospravedlňujúci pohľad. 

Muž sa k nemu blížil s mierne nadvihnutým obočím klenúcim sa v elegantnom oblúku nad tými 
atramentovými očami a pohľadom upretým na Harryho vzdúvajúce sa slabiny. Ľahol si vedľa neho 
a prevalil sa na chrbát. Unavene vydýchol a pozrel na svojho milenca. 

„Vieš, že si celkom nenásytný?“ opýtal sa bez obalu, presunúc pohľad na jeho usmievavú tvár. 

Harry ospravedlňujúco pokrčil ramenami, pretočil sa na bok, prešiel mu roztiahnutými prstami po 
stehne a sebavedome sa uškrnul. 

„A ty si rád, však? Nehovor, že sa ti to so mnou včera večer na móle nepáčilo.“ 

Severus naňho spýtavo pozrel a spokojne sa uškrnul. Pravda, romantická večera a milovanie sa na 
móle pri západe slnka bolo viac ako len nádherné. Ale to s Harrym bolo vždy a všetko. Čokoľvek 
spolu robili. S ním mu pripadalo úžasné i lúpanie zemiakov na obed alebo krájanie sušených vraních 
očí do elixíru. Možno to bolo tým, že mu dával pocit, ktorý nikdy predtým nezažil. Pocit, že mu na 
ňom ozaj záleží, že je preňho všetkým, že ho... miluje. 

„Ako by sa mi to mohlo nepáčiť?“ opýtal sa tlmeným hlasom a zdvihol ruku, aby ho pohladil po 
opálenom líci. 

Harry sa usmial. „Pôjdem sa schladiť, ak si to želáš,“ navrhol zhovievavo a pohodiac hlavou ukázal 
smerom k moru, ktoré sa v malých vlnkách trieštilo o ten ich kúsok malebného pobrežia. 

Severus pokrútil hlavou. „Myslím, že to nebude možné,“ odvetil teraz už dokonale zastretým 
hlasom. „Máš tu... nejaké povinnosti.“ Vzápätí sa proti nemu vymrštil a zajal jeho ústa v búrlivom 
bozku. Prevalil Harryho pod seba a zatlačil ho svojou váhou do mäkkého piesku. 



Harry sa do toho bozku zasmial a spokojne ho objal. Schladiť sa môže i neskôr... 

¤¤¤ 

Hermiona sedela pred krbom a sledovala dve tváre v plameňoch. Usmiala sa, keď počúvala ich 
rozprávanie. 

„Som rada, že si to užívate,“ riekla spokojne. Ona najlepšie vedela, že potrebujú oddych. Užili si 
s ňou svoje. Nehovoriac o ostatných veciach. Harryho prípravách na aurorské skúšky, odhalenie 
toho Severusovho tajomstva a začlenenie Draca do ich nesúrodej rodiny. Ak sa to tak vôbec dalo 
nazvať. Jeden i druhý potrebovali nazbierať nové sily. Pokiaľ vedela, Severus ani Harry nikdy 
v živote na dovolenke neboli. Severus kvôli povinnostiam, Harry... no, uňho to bolo jasné. Pre 
Drusleyovcov bol proste zbytočnou záťažou a potom... sa venoval škole a hľadaniu spôsobu, ako 
premôcť Voldemorta. Najvyšší čas, že si dali pohov. 

„Och, to sa neboj, užívame si... dokonale,“ uškrnul sa jej priateľ a oči mu šibalsky zaiskrili. 

Hermiona sa rozosmiala, keď doňho Severus štuchol a zašomral niečo o súkromý. 

„Ako sa máte vy dvaja? Je všetko v poriadku?“ spytoval sa Harry, keď sa s ňou Severus rozlúčil 
a šiel dohliadnuť na prípravu večere. 

„Zdá sa,“ prikývla. 

„Kde je Draco?“ 

Mykla plecom. „Ešte sa nevrátil z práce,“ odvetila a usilovala sa nedať na sebe znať, ako ju to 
znepokojilo. Napokon, mohol sa niekde zdržať s priateľmi. Naposledy bol vraj s Blaisom, možno 
s ním bol i teraz. A možno... No, netrúfala si myslieť na to, že by mohol mať nejakú dámsku 
spoločnosť. Bez toho, aby sa zamračila, ako sa takmer stalo, pozrela na Harryho. „Kedy sa vlastne 
vrátite?“ 

„Severus by ešte rád videl Krkonoše a ja zas Honduras. Kvôli mayskej civilizácii a tak. Pred 
Severusom som nechcel nič vravieť, má to byť prekvapenie, ale rastie tam jeden druh vzácnej 
kvetiny. Rád by som ho získal. Neviem teda isto, ale vyzerá to tak, že si voľno o týždeň 
predĺžime.“ 

Hermiona sa uškrnula. „Fajn, len si dávaj pozor a nevyveď žiadnu hlúposť.“ 

„To platí aj pre teba,“ oplatil jej Harry a žmurkol na ňu. „Maj sa.“ 

Hermiona mu poslala vzdušný bozk a vstala od krba. Znova jej pohľad padol na hodinky. Bolo 
takmer osem. Obyčajne sa vracal okolo siedmej. Tentoraz sa už zamračeniu nebránila. 
Jednoducho sa mu vykašle. Nebude ho čakať. Nemala prečo. Okrem toho, potrebuje sa vykúpať 
a zajtra vstáva do práce. 

¤¤¤ 



Draco pozrel na tú spúšť a bezmocne pokrútil hlavou. „Dobre,“ povedal ostatným. „Na dnes 
končíme.“ Škriatkovia sa na jeho pokyn s lusknutím odmiestnili preč. Pretrel si unavené oči 
a pretiahol si ubolený chrbát. 

Miestnosť rozľahlá ako kostol sa pred ním ligotala krásnym, roztancovaným, diamantovo oslnivým 
jasom, tancujúcim po sklenených črepoch. Črepiny z pozorbíjaných guľ sa vŕšili na veľkej kope po 
jeho pravej strane. Namieril na ňu prútikom a nechal ju zmiznúť ako tie predošlé. V zadnej časti 
miestnosti už opäť stáli police a predtým zaprášené gule sa pekne leskli, vďaka usilovnosti 
škriatkov ministerstva, ktorí mu to tu pomáhali dávať do poriadku. Krištáľové gule sa slabo leskli 
vo svetle belasých plameňov, ktoré stáli v strieborných kovových držiakoch, pravidelne 
rozmiestnených na policiach. Ale stále tu bolo chladno, napriek tomu, že bol horúci júl. Bol rád, že 
si očaroval oblečenie zahrievacím kúzlom. 

Pozrel na hodinky. Bolo po ôsmej. Keď za svojím chrbtom začul šum, zvrtol sa, s prútikom 
pripraveným v ruke. Zistil však, že sa pozerá do tváre svojej vedúcej. 

„Madam Zabiniová,“ pozdravil ju s miernym úklonom hlavy. 

Spokojne sa naňho usmiala. „Vyzerá to tu čím ďalej, tým lepšie. Miesnosť bola síce zrenovovaná, 
ale nikto nedal doporiadku ten neporiadok. Bol to dobrý nápad, dať vám posilu ministerských 
škriatkov,“ ocenila ich snahu a natiahla k nemu ruku. „Toto ležalo na vašom stole, pán Malfoy. 
Myslím, že pre dnešok by ste mohol skončiť. Aj tak už ťaháte nadčas. Dovidenia.“ 

Draco zovrel v ruke obálku so žaltnutého papiera. Bolo na nej jeho meno písané zeleným 
atramentom, ale žiaden odosielateľ. 

„Ďakujem, madam. Dovidenia,“ odvetil a hľadel, ako odchádza. Potom znova pozrel na obálku, ale 
nemal najmenšiu chuť otvárať ju. Miesto toho ju zovrel v ruke a vykročil z miestnosti 
s proroctvami. V žalúdku mu zaškvŕkalo. Bol hladný ako vlk. V pracovni zo seba zhodil služobný 
habit a schmatol aktovku, do ktorej vložil obálku. Chcel byť čím skôr doma. 

 „Pán si priať večeru?“ opýtal sa zdvorilo starý Kreatcher, keď sa pred ním hlboko uklonil. 

„Iste Kreatcher. Kde je Hermiona?“ 

„Slečna byť v kúpeľni,“ odvetil škriatok, narábajúc teraz s riadom. Draco si šiel umyť ruky 
a posadil sa za stôl, na ktorom sa objavilo prestieranie so strieborným príborom, pohár s džúsom 
a o chvíľu i tanier s teplým jednom. Pustil sa do jedla a snažil sa pri tom nemyslieť na pôvabné 
nahé telo, ktoré v tejto chvíli obmývali prúdy vody. 

Hermiona sa po zvyšok večera na prízemí neukázala. Vyložil tú obálku na stôl a šiel si dať sprchu. 
Napokon si ľahol a obálka ostala ležať na stole nepovšimnutá. 

Neotvoril ju ani na ďalšie ráno, keď sa chystal do práce. 

¤¤¤ 

Draco sa dnes vracal z práce zavčasu. Ešte neboli ani štyri hodiny poobede. Miestnosť 
s krištáľovými guľami, v ktorých boli ukryté proroctvá sa im dnes podarilo dokončiť a vedúca mu 
dala po zvyšok dňa a dobre vykonanej práci voľno. Z viac ako štyridsaťpäťtisíc 



tristodvadsaťosem proroctiev sa zachovalo sotva desaťtisíc dvestotridsaťdva. Povážlivý úbytok. 
Hlavne ak sa vezme do úvahy, že dnešná spoločnosť neovplývala takými veštcami ako žili 
v dávnejších časoch. O Trelawneyovej pomlčiac. 

Draco teda uvažoval nad tým, že sa pokúsi zohnať knihu o nejakých tých záhadných artefaktoch, 
z ktorých sa niektoré týkali i čiernej mágie, o ktorých sa dočítal pri prepisovaní starých spisov. 
Vedel, že jeho otec a myslel na Luciusa, mal v týchto taľafatkách záľubu, ale nespomínal si, že by 
bol niekedy na Manore videl nejakú knihu, ktorá by mu mohla pri práci s nimi pomôcť. Voľno na 
zvyšok dňa mu prišlo iba vhod. 

Premýšľal, kde má začať hľadať a rozhodol sa zamieriť najprv k Flourishovi a Blottsovi, ktorý 
mali kníhkupectvo pre malých i veľkých. 

Vošiel dnu za zvuku zvonenia medeného zvonca. Bolo fajn, že počas týždňa tu nebývalo toľko ľudí. 
Prakticky ako tak mohol vidieť, dnes boli uličky medzi vysokými regálmi ľudoprázdne. Kdesi 
zozadu sa ozval tichý šramot a on zachytil kôpku kníh vznášajúcu sa vzduchom, ktorú levitovala 
akási ženská. Vyhnúc sa regálom s označením Beletria, Čarodejnícka história a Ikonografia, 
zamieril do uličky, ktorá mala na najvyššom regáli označenie: Zázračné predmety. Nebol si istý, či 
tu niečo nájde, ale rozhodne to hodlal preskúmať. Zhodil si tašku z pleca na zem a skôr ako sa 
pozrel na prvú policu, otočil hlavu na koniec uličky, kde práve pristál dlhý, pohyblivý rebrík. Keď 
naň zbadal liezť veľmi povedomú štíhlu postavu s hustými, mierne kučeravými vlasmi, takmer 
vyvalil oči. 

„Hermiona?“ oslovil ju, pričom sa povážlivo zaknísala. Zachytila sa v poslednej chvíli, ale to už stál 
pod jej rebríkom a prekvapene na ňu zízal. „Čo tu dofrasa robíš?“ 

Pozrela naňho ponad plece. „Pracujem, nevidíš?“ a znova liezla po rebríku ešte vyššie. 

„Od kedy?“ 

„Odo dnes. A čo je ťa vlastne potom?!“ vyprskla. 

Draco zmĺkol a sledoval ako sa načahuje, aby odložila knihy na miesto v najvyššej polici. Nemohol 
pri tom očami neskĺznuť po jej oblom zadočku a nohách zahalených len v silonkách, vykúkajúcich 
spopod riflovej sukne. Mala pekne tvarované lýtka, jemne klenuté členky a sandálky na nevysokom 
opätku. Keď sa odrazu otočila a vrhla naňho zlostný pohľad, takmer sa uškrnul. 

„Čo tu vlastne robíš ty?!“ 

„Som v kníhkupectve, takže zrejme hľadám nejakú knihu, však?“ ozval sa uštipačne. 

„Iste,“ odvrkla mu. „To si v práci už skončil?“ 

„Predstav si,“ odvetil pobavene, sledujúc jej ladný zostup a ešte ladnejšie pohupovanie bokmi, keď 
schádzala priečku po priečke dolu z rebríka. 

„Zaujímavé,“ podotkla. „Zrejme si si včera spravil v práci nadčas, čo?“ 

Jeho obočie sa stiahlo a pri koreni nosa sa mu vytvorila malá vráska. „Takže to ťa štve?“ 



Pozrela naňho ako obarená. „A čo ma ako má štvať?“ 

„Že som prišiel neskoro...“ 

„Mne je absolútne jedno, kde sa táraš a ako tráviš svoj voľný čas a do kedy, jasné?“ 

Draco s úškrnom prikývol. „Isteže. Jasnejšie mi to už ani nemôže byť.“ 

Chvíľu na seba iba zazerali v napätom tichu. Potom si povzdychla a zašomrala: „Prepáč.“ Nechcela 
mu vysvetľovať, že sa oňho bála, pretože si myslela, že sa mu nebodaj niečo prihodilo. Alebo ešte 
horšie, že je s nejakou... Dívala sa mu do očí a uvedomila si, že sa správa ako bláznivá hysterická 
žiarlivka. Radšej tú myšlienku zaplašila. „Pomôžem ti? Akú knihu potrebuješ?“ prešla do 
zmierlivého tónu. 

Draco sa uvoľnil a prehrabol si rukou vlasy. „Niečo o magických artefaktoch. Na ministerstve sú 
ich celé haldy a pri niektorých je len veľmi chabá zmienka. Chcel by som ich preskúmať 
podrobnejšie a...“ 

Všimol si jej nedôverčivý pohľad a usmial sa. „Neboj sa. Neplánujem ich použiť ani zneužiť. Je to 
skutočne len a len kvôli práci. Je niečo zlé na tom, že chcem byť svedomitý?“ 

Mykla plecom. „Ak to ozaj nehodláš... zneužiť... tak myslím, že nie.“ 

„A čo to má presne byť?“ 

„Neviem. To je to, čo...“ nedopovedal, lebo vykríkol: „Pozor!“ keď začul podivný zvuk. A keď sa za 
ním otočil, ledva sa obaja stihli včas uhnúť letiacej veci, ktorej sa nebezpečne zaleskla čepeľ 
osvetlená lustrom. Strhol i Hermionu a obaja sa zvalili na zem za jej vyplašeného výkriku, od 
ktorého Dracovi na chvíľu zaľahlo v ušiach. 

Draco zastonal a nie preto, lebo sa pri tom páde udrel, ale preto, lebo sa na ňom pohla. Dopadol na 
chrbát, aby ju chránil pred úderom, majúc na pamäti jej posledný pád v kúpeľni, pri ktorom 
si udrela hlavu, pričom nad nimi zároveň vyčaroval ochranný štít. 

„Si v poriadku?“ hlesla, pomrviac sa na ňom. 

Draco si zahryzol do pery. 

„Draco?“ skúsila to znova, keď neodpovedal. 

Zavrel oči. „Hej, len sa tak nevrť, prosím,“ požiadal ju zmeneným hlasom a ona sa v momente 
začervenala, ucítiac dôvod jeho nepohodlia, ktorý ju teraz omínal na stehne. 

Nezbadali, ako sa v uličke medzi regálmi objavila vysoká, plecnatá postava, aby okamžite tasila 
prútik. 

30. kapitola - Nepovšimnutá pošta 

„Čo to má do frasa znamenať?“ ozval sa ostrý hlas s napriahnutou rukou. 



Hermiona sa z Draca rýchlo pozviechala a kým on pozrel na Weasleyho podozrievavým pohľadom, 
pomaly siahajúc po svojom prútiku, Hermiona sa na svojho priateľa oborila. 

„Čo by malo? Viem, že ho neznášaš, ale musel si po nás hádzať tou kopijou?“ ozvala sa a prstom 
ukázala na brnenie, ktorému chýbal dobový nástroj. 

Ron si odfrkol. „Mám prútik, nepotrebujem kopiju na to, aby som dal Malfoyovi príučku.“ 

Draco naňho stále nedôverčivo zazeral, ale napokon sa ním prestal zaoberať a podišiel k regálu 
kníh s cestopisnou literatúrou, kde sa kopija zabodla hrotom do Cestovateľskej príručky po 
Škandinávskom poloostrove, od Huga Ebenezera. Diagnostickým kúzlom kopiju najprv preskúmal, 
ale nezistil prítomnosť ničoho, čo by sa i z diaľky podobalo na čiernu mágiu. Povzdychol si 
a vytiahol ju z knihy, pričom na tú knihu hneď uplatnil účinné kúzlo Reparo. 

Ako začul, Hermiona viedla s Ronom obzvlášť náruživú diskusiu, pri ktorej naňho neprestala 
zazerať, červenala sa v tvári a rozčúlene gestikulovala rukami. Presunul sa za vedľajší regál 
a podišiel bližšie, aby zachytil, o čom sa tak vehementne bavia. 

„Ron, prestaň s tým!“ 

„Prečo nevidíš, čo je zjavné?!“ oboril sa na ňu, hoci tlmeným hlasom. 

„Pretože je to hlúposť! Je to Malfoy, o kom sa bavíme!“ odvetila škriepne. 

„No a? V prvom rade je to chlap! Nemysli si, že som nepostrehol ako naňho zapôsobilo, keď si sa 
na ňom na tej podlahe vrtela...“ povedal znechutene. 

„Ja som sa na ňom rozhodne nevrtela! Stiahol ma, keď si po nás hodil tou kopijou!“ 

Ron si povzdychol. „Opakujem ti, nehodil som po vás kopijou. Ale rád by som to spravil, keby sa 
podujal na to, že bude mojím živým terčom,“ dodal so spokojným úškrnom. „Vykašlime sa už na to, 
dobre? Toto nikam nevedie. Pôjdeme na tú večeru?“ 

Hermiona vôbec nemala chuť niekam chodiť. Nie preto, lebo sa jednalo o Rona, ale skôr preto, že 
sa tu niečo stalo. Niečo, čomu nerozumela. Čo spôsobilo, že na nich letela tá kopija, len tak, 
z čista-jasna? Nemohla sa predsa len tak sama vymaniť z rytierovej železnej rukavice a vrhnúť 
sa po nich. Ale bolo tu toho viac, čo si všimla a všetko sa to točilo okolo Draca Malfoya. Pozrela na 
Rona. Mala s ním ísť? Vedela, že ak privolí, bude celý čas myslieť na Draca, bude nervózna 
a nesústredená a nakoniec sa Ron tak, či tak nahnevá, že mu nevenuje pozornosť. 

„Dnes nie,“ povedala napokon. 

Ron iba neveselo prikývol. Zjavne ho jej odpoveď nepotešila. „Už si premýšľala o tom mojom 
návrhu?“ nedalo mu, aby sa nespýtal. 

Hermiona pokrútila hlavou. „Ron, ja... sľúbil si, že na mňa nebudeš tlačiť.“ 

„Netlačím,“ bránil sa dlháň. „Iba sa pýtam. Čo máš proti nevinnej otázke?“ 



Hermiona si povzdychla. „Daj mi ešte čas. Nemala som kedy sa tým zaoberať. V poslednom čase 
sa stalo toľko vecí, že...“ 

Ron sa na ňu zhovievavo usmial. „Iste miláčik,“ zašepkal. „Uvidíme sa teda zajtra? Prídem po teba, 
keď skončíš v práci?“ 

Draco sa zamračil. Postrehol len on, ako sa Hermiona pri tom oslovení mykla? Uvedomil si, že 
kopiju v ruke odrazu zviera prituho. Mal chuť vraziť ju Weasleymu do zadku a vypoklonkovať ho 
do psej matere! Nespravil to, ale len preto, lebo bol odjakživa džentlmen. Miesto toho zvolil inú 
taktiku. 

Vyšiel z uličky a poriadne nahlas začal kopiji pchať odzbrojenému brneniu do ruky. Cítil na sebe 
Hermionin pohľad a spokojne sa uškrnul, keď začul, ako posiela svojho bývalého preč. Ešte 
spokojnejší bol, keď uvidel, ako sa k nej Weasley nahol, aby ju pobozkal a ona mu rýchlo nastavila 
svoje ružové líčko. Ryšavec sa nad tým iba pozastavil, ale nepovedal nič. Pri odchode vrhol na 
Draca temný pohľad a veľavravné gesto so zdvihnutým prostredníčkom. Ústami ho bezzvučne 
varoval: „Daj od nej ruky preč, fretka!“ a opustil obchod. 

„Našiel si tú knihu?“ ozvala sa, keď sa k nemu obrátila. 

Draco pokrútil hlavou. „Nie, ja... zájdem asi do antikvariátu madam Widderovej. Možno tam niečo 
objavím, čo sa mi bude hodiť.“ 

Bez premýšľania prikývla. Dívala sa za ním ako zdvihol zo zeme svoju tašku a pobral sa preč. 
Povzdychla si a obrátila pozornosť k brneniu. Kopiju teraz zvieralo vo svojej ruke a nezdalo sa, že 
by ho čo i len na chvíľu opustila. Fakt veľmi podivné. Jej myšlienky však rozptýlila nová 
zákazníčka, ktorá súrne zháňala najnovšiu knihu z oblasti Herbológie, ktorú chcela darovať svojej 
starej matke. 

¤¤¤ 

Keď Hermiona dorazila krátko po pol šiestej domov, našla Draca ležať natiahnutého na pohovke 
v obývacej izbe. Spal a na hrudi sa mu pri dýchaní dvíhala roztvorená kniha. Vytiahla mu spod ruky 
a položila na kôpku k ostatným, pričom si prezerala ich názvy. Inkvizítorské mučiace nástroje od 
Fridricha Waricka, Egyptské pohrebné nástroje a mumifikácia slávnych čarodejníkov od Emmaline 
Travisovej, Meče – symboli vznešenosti od Maxima Moona, Zrkadlo z Erisedu a mýty o ňom od 
Cecila Browna a Záhada kamenného oblúka od Ruperta Grinta. 

Zdalo sa, že toho našiel celkom dosť. Pozrela naňho. Jeho bledá tvár vyzeral v spánku uvoľnená 
a vyžarovala pokoj. Dlhé telo sa takmer na pohovku nezmestilo. Draco nebol taký vysoký ako Ron, 
ale veľa mu nechýbalo. Za poslednú dobu trochu pribral, čo len zvýraznilo jeho plecnatú postavu 
a silné stehná. Chudé telo a kosti sa obalili mäsom. Cítila pružnosť svalov pod vrstvami oblečenia, 
keď ju dnes v knižnici na seba stiahol. A nebolo to všetko, čo pri tom cítila... 

Po špičkách opustila obývačku a nechala ho odpočívať. Vyšla do svojej izby a kým sa prezliekala, 
myslela na Rona a uvažovala, prečo ho v mysli zrovnáva s tým slizolinčanom. Bolo to neprípustné! 
Sama dobre vedela, že medzi nimi by nemohlo k ničomu dôjsť. Reakcia jeho tela z dnešného 
poobedia na ňu bola nepochybne obyčajnou reakciou muža na ženské telo. Nepochybovala, že 
v tomto má Ron pravdu. Sám sa správal rovnako. Videla, že len čo vyšiel z obchodu, obrátil sa za 
prvou sukňou, ktorá okolo neho prešla. Pokrútila nad tým hlavou a natiahla na seba obľúbené 



tričko. Nie. Ronovi určite povie nie. Jednoznačné nie. Už neboli malými deťmi, aby sa mohli 
klamať, že by to medzi nimi mohlo byť opäť v poriadku. Nemohlo. Ron bol síce príťažlivý 
a pozorný priateľ, ktorý ju vedel podržať, ale nemohol byť pre ňu mužom, ktorého by bola 
schopná milovať bez výhrad. Jednoducho to bol fakt. Ešte i teraz sa striasla pri predstave, keď 
ho našla na sebe ležať v tú noc v Lastúrovej chalúpke. A napodiv tomu sa jej vybavila iná scéna. 
Scéna z izby, ktorú obýval Draco po príchode z Helltonu. Vtedy ho šla skántriť a zniesť zo sveta. 
Nepopierala to. Jej oslabená myseľ a neduživé telo proste nemohli vygenerovať nijakú rozumnú 
myšlienku. Vtedy ju v ostrej hádke doslova priklincoval o stenu s rukami, ktoré jej zvieral nad 
hlavou, nohu mal strčenú medzi jej stehnami, aby jej zamedzil v čo i len najmenšom pohybe 
a hruďou sa tlačil na jej prudko sa vzdúvajúce prsia. Pamätala ako na ňu vrčal, aby sa prestala 
metať a potom zaklial a... prisal sa ústami na jej pery. Po chvíli skĺzli na hrdlo a jeho ruky sa 
vydali na potulky jej chudorľavým telom... Zhíkla, keď jej zovrel v dlani malý prsník a konečne ho 
od seba odsotila... 

Hermiona trhane vydýchla a privrela oči. Ako bolo možné, že ju tá spomienka nedesila, ale... 
Zavrtela hlavou, zaplašiac od seba nielen spomienky, ale i tú triašku, ktorá sa jej zmocnila. 
Prikázala si naňho viac takto nemyslieť a zišla do kuchyne, hladná ako vlk. 

¤¤¤ 

Pracovný týždeň sa mu síce vliekol, ale nepociťoval to tak strašne práve vďaka tomu, že ho práca 
bavila. Knihy, ktoré našiel v jednom zastrčenom antikvariáte neboli zlé, ale aj tak v nich neboli 
všetky informácie, ktoré by potreboval. Naozaj sa snažil nájsť čokoľvek obsažnejšie, ale vyzeralo 
to beznádejne. Šťastie, že mu včera Severus povedal, že má niečo vo svojej knižnej zbierke a bol 
ochotný venovať mu tie výtlačky, len čo sa vrátia o pár dní z dovolenky, ktorú sa rozhodli 
o týždeň predĺžiť. Draco prevrátil list v spise týkajúcom sa upírov a prepisoval ďalej. 

Krátko pred koncom smeny mal hotové ďalšie tri spisy, ktoré založil do príslušnej kartotéky 
v archíve pod rovnakým začiatočným písmenom potom, čo spisy očaroval kúzlom ochranným proti 
akémukoľvek poškodeniu. 

Krbom sa premiestnil priamo do Deravého kotla, kde ho už čakal Blaise. Priateľ naňho zakýval 
sediac pri stole vzadu, v rohu miestnosti. Draca v prvom momente omráčil jeho široký bielo-skvúci 
úsmev a potom dosť výrazná kolínska. 

„Uf, vyraboval si parfumériu, alebo...“ 

Blaise ho zo žartu plesol po pleci. „Hm, musel som sa predsa nahodiť, lebo večer mám rande.“ 

Draco nadvihol obočie a s náznakom irónie sa opýtal: „A kto je tá šťastná?“ 

„Mafalda Hopkirková. Je rovnako stará ako my. Neviem, či si ju pamätáš, chodila do Bifľomoru.“ 

Draco sa uškrnul. „Netušil som, že dávaš prednosť... bifľomorčankám,“ poznamenal a poprosil 
čašníka, ktorý sa k nim konečne dostal v preplnenom lokále o pohár vychladeného ďatelinového 
piva. 

Blaise si jeho uštipačnosť nevšímal. „Necharakterizoval by som to práve takto. Skôr... dávam 
prednosť dobre vyvinutým... ženám.“ 



Jeho bývalý spolužiak sa uškrnul. „To si mal povedať rovno, kamoško.“ 

„Nevieš, čo sa vraví? Nevrav hop, kým nepreskočíš. Popravde, dúfam, že dnes z toho bude niečo 
viac. Vraj je to jedna z tých, ktoré opiješ aj rožkom,“ dodal so širokým úsmevom a sprisahanecky 
naňho žmurkol. „Vedel by som o jednej aj pre teba, ak by mal záujem. Nie je škaredá a má 
bombové kozy!“ zašepkal a rukami naznačil dokonale oblý a hlavne plný tvar ženského poprsia. 
Skôr, ako stihol Draco niečo namietnuť, pokračoval vo svojej rozprave. „Je o rok mladšia. Končila 
Rokfort iba tento rok. Chodila do Slizolinu a je to mladšia sestra našej starej, dobrej Daphne 
Greengrassovej. Volá sa Astéria. Myslím, že je to presne tvoj typ. Nerozťahuje nohy na počkanie 
len tak pred hoci kým. Vraj čaká na svojho princa na bielom koni, baba bláznivá. Tak čo, berieš?“ 

Draco poďakoval čašníkovi, ktorý mu doniesol korbeľ piva a hodil mu na tácku pár strieborniakov. 
Nehodlal sa zdržať dlhšie ako po vypitie tohto jantárového moku, ktoré voňalo slnkom a chmeľom. 
Blaise mal dnes očividne dohadzovačskú náladu a on nechcel byť jeho obeťou. Nech mala tá 
slečna, o ktorej sa tak nevábne vyjadroval, hoci to mali byť lichôtky, akékoľvek prednosti, nestál 
o zoznámenie s ňou, ani so žiadnou inou. Ešte mal v živej pamäti to intermezzo na dámskych 
toaletách, kde si to rozdal s jednou, ktorej si nepamätal ani len meno a predsa to nestačilo na 
uhasenie tej podivnej túžby, ktorú cítil iba k jedinej... a ktorú ako na potvoru nemohol mať. Teda, 
nie, že by nemohol. Vedel, že nemôže. Nikdy by ho nechcela a bol si istý, že hoci sú teraz čosi ako 
priateľmi, ešte stále si naňho dáva pozor a je v strehu, hoci sa tvári tak odvážne a nezaujato. To 
puto, ktoré medzi nimi pozvoľna vzniklo bolo priveľmi krehké na to, aby sa pokúšal len tak 
naverímboha zničiť ho svojou nerozvážnosťou. Napokon, nie každý chlap uvažoval ako Weasley, 
pomyslel si trpko. On si doteraz celkom dobre vystačil i s pravačkou a hriešnymi myšlienkami na 
rusovlásku obývajúcu podkrovnú izbu domu na Grimmauldovom námestí. 

Rozlúčili sa o dobrú polhodinku neskôr a Draco sa vybral pešky domov. Nemal to ďaleko 
a potreboval popremýšľať. Cesta mu však zabrala iba pár minút a v podstate k nijakému 
rozhodnutiu nedospel. 
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Došuchtal sa domov, v predsieni si zavesil tašku na kovový háčik vešiakovej steny a zhlboka sa 
nadýchol. Zacítil vôňu pečeného kurčaťa a v žalúdku mu nahlas zaškvŕkalo. Šiel si opláchnuť ruky 
a vrútil sa do kuchyne. Hermiona práve položila na stôl dva taniere a usmiala sa naňho. 

„Ahoj, dúfam, že si hladný,“ pozdravila ho a on prikývol. „Dnes som varila ja,“ pochválila sa 
a prekvapene naňho pozrela, keď sa postavil za ňu, aby jej odtiahol stoličku od stola a ona si 
mohla sadnúť. Len čo vybral zo skrinky dva poháre na víno, vrátil sa na svoje miesto a elegantne 
mávol svojím prútikom vo vzduchu. Po krátkom Acciu sa k nim plavne doniesla fľaša dobrého vína. 
Obom im nalial a zaprial jej dobrú chuť. 

Draco jedol takmer hltavo a sústredene. Vychutnával si lahodné mäsko, dochrumkava opečené a 
okorenené bylinkami. Hermiona jedla v tichosti, hľadiac iba do svojho taniera. Keď sa tak na ňu 
díval, napadlo mu, že svoju matku v kuchyni nikdy ani len nepristihol. Vždy, od nepamäti im jedlo 
pripravovali domáci škriatkovia. Toto bola vítaná zmena. Vložil si do úst posledný zemiačik 
a spokojne si pohladkal plné brucho. 

„Myslím, že určite prasknem.“ 

Hermiona sa usmiala. „Takže ti chutilo?“ 



„Bolo to vynikajúce, skutočne,“ priznal. Očarený jej rumencom i hanblivým úsmevom sa načiahol 
za svojím pohárom a dopil víno. Keď zložil na stôl prázdny pohár, uprene sa na ňu zadíval. „Takže... 
to znamená, že si nebola na večeri s Weasleym?“ 

Pokrútila hlavou. Stačilo mu to na to, aby sa na dôvody nepýtal. „Mám zavolať Kreatchera, aby 
upratal riad?“ 

Odmietla. „Nie, netreba. Nech si oddýchne. Spravím to ja. O deviatej budú volať Harry so 
Severusom, ak by si mal záujem pozhovárať sa s nimi,“ oznámila mu. 

„Fajn,“ hlesol a pozrel na hodinku. „Tak to máš ešte dobrých dvadsať minút čas. Dám si zatiaľ 
sprchu,“ zamrmlal skôr pre seba, ale v duchu myslel na to, o koľko by to asi bolo lepšie, keby sa 
k nemu pridala. S ťažkým povzdychom vykročil na poschodie, aby sa zavrel vo svojej izbe. Vedel, 
že ani tentoraz ho neobíde dôkladná ručná práca, pretože i taká prostá myšlienka stačila na to, 
aby stvrdol. Nepomohla ani pripomienka, že by z neho jeho braček spravil sekanú náplň do 
jedného zo Severusových elixírov, keby sa dozvedel, ako veľmi túži po jeho kamarátke. A bez 
pardónu by ho vysánkoval z domu. Bolo by mu sto-pro jedno, že nemá kde hlavu zložiť. 

Poobzeral sa po izbe. Teraz vyzerala oveľa lepšie ako pred tým, keď sem prišiel, ale i tak to 
nebolo ono. V porovnaní s tým, aké mal pohodlie na Manore sa to nedalo porovnávať. Vedel, že 
nebude spokojný, kým nebude mať niečo vlastné. Lenže... to zjavne ešte potrvá. 

Keď vyšiel z kúpeľne, prekvapene zistil, že je už čosi po deviatej. Zdržal sa dlhšie ako 
predpokladal i vďaka tomu, že mu penis pulzoval bolestivou túžbou, ktorej dnes trvalo dlhšie, kým 
opustila jeho slabiny a potriesnila bielou šťavou kachličky v kúpeľni. Poponáhľal sa. Natiahol na 
seba čisté tričko a pyžamové nohavice, keď mu pohľad spočinul na liste, ktorý už pár dní ležal 
nepovšimnutý na stole. Schmatol ho s tým, že ho otvorí, prebehne pohľadom a zíde dolu. Lenže 
v momente, keď roztrhol obálku, zvíril sa v nej akýsi prášok, ktorý ho zasiahol priamo do tváre. 

Draco sa nechtiac nadýchol a šokovane vyvalil oči. Lenže to už klesol na podlahu s tupým 
žuchnutím... 

31. kapitola - Jedovatý prášok 

Hermiona sa zamračila. Draco vedel, že bude volať Severus s Harrym a predsa sa 
neukázal?Myslela si, že príde. Bolo takmer desať minút po deviatej, Harry jej rozprával 
o krásach prírody Hondurasu a sparťansky zariadenej drevenej chatrči, kde od včera bývali, ale 
tiež dodal, že je to nesmierne romantické a aké úžasné je vidieť svitanie i v týchto končinách, 
kde sa slnko prediera na belasé nebo spoza vrcholkov zelených hôr, za spevu rôznorodého 
opereného orchestra. V duchu mu závidela a skúsila si predstaviť, aké to tam asi je. O tejto 
krajine iba čítala. 

„Ako sa máte vy?“ 

Hermiona sklopila pohľad. Uvažovala, či mu má povedať, čo sa stalo predvčerom v kníhkupectve, 
alebo nie. A nemyslela práve na Rona a jeho šialené návrhy na to, aby to zase dali dokopy, ako sa 
vzletne vyjadril o možnosti znovuobnovenia ich vzťahu. 



„No, myslím... že celkom dobre. Nehádžeme po sebe kliatby, pokiaľ sa pýtaš na to,“ riekla tlmeným 
hlasom. 

Harry sa uškrnul pri tej predstave. Keby to tak bolo, stavil by na jej víťazstvo. „To som naozaj 
rád, ale aj tak sa mi zdá, že to nie je všetko. Stalo sa niečo? Vidím ti totiž na nose, že sa niečo 
deje. Tak o čo ide?“ 

Povzdychla si. „Neviem. Asi o nič, ale... stala sa zvláštna vec, keď Draco prišiel tento týždeň do 
kníhkupectva.“ 

„Zvláštna vec? Aká? Vykúpil vari všetky tituly?“ uškrnul sa veselo, ale ona iba prevrátila očami. 

„Nie,“ odvrkla. „Z ničoho nič sa nás vrhla kopija z toho brnenia, ktoré stojí pri vchode. Čudné, 
nie? Vieš, že som si chvíľku myslela, že to spravil Ron, ktorý sa tam odrazu objavil?“ priznala. 

Harry mlčal, iba sa na ňu skúmavo díval. „Vrhla sa po vás kopija?“ 

Prikývla. 

„A nik iný tam okrem vás troch nebol?“ 

„Nie. Nikoho som okrem Rona nevidela a kým neprišiel Draco, obchod bol prázdny.“ 

„Zvláštne...“ zahundral zadumane. 

Hermiona zavadila pohľadom o hodinku, keď v tom začula na poschodí akýsi podivný zvuk, nevedno 
prečo jej stiahlo útroby. 

„Hermiona?“ ozval sa Harry, rozhodnutý dozvedieť sa všetky podrobnosti, ale ona mu prestala 
venovať pozornosť a miesto toho vstala z rohožky pred krbom a skusmo zavolala na Draca. 
Neodpovedal jej a tak vyšla na chodbu. Počul, ako naňho volá. Bez odozvy. 

Hermiona v zlej predtuche vyštartovala po schodoch, berúc ich naraz po dvoch. 

¤¤¤ 

Severus si čupol pred kozub vedľa Harryho a pozrel do plameňov. Na druhej strane však nik 
nebol. „Kde sú?“ 

Harry mykol plecom a sústredene načúval zvukom, ktoré k nim doliehali cez pukot ohňa z druhej 
strany kozuba napojeného na letaxovú sieť domu na Grimmauldovom námestí. Obaja počuli 
Hermiono volanie a po pár sekundách jej šokovaný výkrik. 

„Tak a dosť, idem tam,“ riekol Harry znepokojene a načiahol sa po letaxovom prášku. Severus ho 
bez slova nasledoval. 

¤¤¤ 

O pár sekúnd neskôr zastali za Hermionou, ktorá sa skláňala nad smrteľne bledým plavovlasým 
mladíkom. Obrúskom mu z okolia úst otierala spenené sliny. 



„Čo sa stalo?“ opýtal sa Harry, stojac na prahu dverí Dracovej izby ako obarený. 

Hermiona dvihla hlavu, v očiach ju štípali slzy. „Neviem...“ uprela prosebný pohľad na Severusa. 
„Dala som mu bezoár... Nevedela som, čo robiť...“ 

Muž pohľadom rýchlo zhodnotil situáciu v miestnosti. Okno bolo otvorené a do izby vial čerstvý 
nočný vzduch. I tak v ňom zachytil trpkosladkastý nádych... čohosi... 

Vošiel dnu a s prútikom namiereným na svojho krstného syna naňho vyslal diagnostické kúzla. 
Pracoval ako zvykol. Rýchlo, precízne, bez zbytočných slov. Napokon mu kľačiac po jeho boku 
nahmatal pulz a skontroloval dýchanie. 

„Myslím, že ho môžeme preložiť do postele. Harry?“ hlesol a kým on chytil Draca pod pazuchy, 
Harry sa načiahol po jeho nohy. 

„Bude v poriadku?“ opýtala sa Hermiona vedno s Harrym. 

Severus prikývol. „Zachránila si ho. Keby si sem nebola išla...“ Nedokončená veta ostala visieť vo 
vzduchu. 

Harry počul ako sa prerývane nadýchla a videl, ako si rukou vystrašene prekryla ústa. 

„Čo sa tu do čerta stalo?“ ozval sa Harry nechápavo, keď sledoval svojho milenca, ako Draca 
zakrýva tenkou zelenou prikrývkou. 

„Netuším,“ šepla Hermiona. „Keď som sem prišla, ležal na zemi a nekontrolovateľne sa triasol. 
Okolo úst mal penu, bolo mu vidieť len očné bielka...“ opisovala ten výjav, ktorý sa jej naskytol, 
keď do izby vpálila po tom, čo Draco neodpovedal na jej volanie. 

Severus sa nad ním skláňal a pozorne skúmal jeho tvár. Zamračil sa, keď prstom zotrel od jeho 
nosnej dierky zvyšok po akomsi jemnom, svetlomodrom prášku. Chytiac ho pod bradu mu nadvihol 
hlavu a obzrel si pozornejšie Dracov nos. Rovnaký prášok bol zachytený na jemných chĺpkoch vo 
vnútri dýchacích dutín. 

„Severus?“ ozval sa Harry, ktorý teraz postával pri stole a díval sa na obálku ležiacu na zemi. 

Černovlasý muž naňho uprel skúmavý pohľad a pozrel k nohe stola, kde Harry ukazoval. Už sa po 
ňu chcel zohnúť, ale Severus ho zadržal: „Opatrne. Nechaj, nech sa na to najprv pozriem ja.“ 

Pristúpil k nemu a obálku najprv preveril. Necítil prítomnosť čiernej mágie, ale bolo viac ako 
očividné, odkiaľ sa vzal ten prášok. Díval sa na tú farbu a uvažoval. Potom mu konečne svitlo. 

„Draco bol otrávený a to veľmi rafinovane. Ten modrastý prášok pochádza z najjedovatejšej 
huby, aká sa dá nájsť v čarodejníckom svete. Osculum formicum, alebo Hubička mravčia. Má 
zhubné účinky po akomkoľvek požití, ale len vo forme prášku zabíja do piatich minút.“ 

„Bude ten bezoár stačiť na to, aby sa z toho Draco dostal?“ zaujímal sa Harry. 



Severus pokrútil hlavou. „Nie. Potrebuje protilátku. Našťastie by som mal mať v laboratóriu 
všetky potrebné prísady. Príprava potrvá iba hodinu. Zdržíme sa,“ povedal a bez slova zamieril do 
svojho labáku, ktorý pred časom prerobili z jedného nepoužívaného, starého salóna. 

 Hermiona takmer nedýchala. Uvedomila si, aké mala šťastie, keď nestratila hlavu a včas si všimla 
víriť vo vzduchu ten poprašok. Len čo ovzdušie v izbe očistila kúzlom a otvorila okno, prihnala sa 
k Dracovi a privolala si Acciom bezoár, o ktorom nepochybovala, že ho Severus má medzi svojimi 
zásobami. Keby sem bola len tak bezhlavo vpadala, nepomohla by mu a čo bolo horšie, skončila by 
rovnako ako Draco. 

Nevnímajúc Harryho, pristúpila k Dracovej posteli bližšie a odhrnula mu z bledého čela prameň 
vlasov. Dýchal už síce pravidelnejšie, ale stále to nebolo ono. Dych mal plytký, tep slabý. Jed stále 
koloval v jeho tele. 

¤¤¤ 

O hodinu neskôr sa Severus vrátil aj s fľaštičkou, ktorej obsah vlial svojmu krstnému synovi do 
hrdla po tom, čo mu Anapneom prečistil dýchacie cesty. 

„O pár minút by sa mal stabilizovať,“ riekol tlmeným hlasom, s prstami pritisnutými k jeho 
zápästiu. Nepohol sa od neho dovtedy, kým sa tak nestalo. 

Všetci si vydýchli. „Severus, myslíš... že by to mohla byť náhoda?“ 

Severus si odfrkol. „Neverím na náhody.“ 

Harry pritakal. „Myslel som, že to povieš. Čo budeme robiť? Je to celé veľmi podivné... najprv tie 
karty, potom modriny a teraz toto? Zdá sa mi to, alebo niekto usiluje o jeho život?“ 

Hermiona sa strhla. „Aké karty? Aké modriny? A kto by mohol...?“ 

Harry si povzdychol. „To je na dlho. Poď so mnou. Vrátim sa nám zbaliť a ty mi môžeš pomôcť. 
Popri tom ti poviem, čo viem, dobre?“ 

Súhlasila bez reptania. Severus si k Dracovej posteli pritiahol stoličku a pohodlne sa usadil. 
Harry mal pravdu. Ozaj to vyzeralo, akoby niekto túžil po Dracovej smrti. Lenže kto a prečo? 
Pošúchal si koreň nosa medzi palcom a ukazovákom a sľúbil si, že ak jeho krstný syn niečo vie, 
dostane to z neho, či sa mu to bude páčiť, alebo nie! 

32. kapitola - Bozk na dobrú noc 

Draco sa prebral asi hodinku na to, ako mu jeho krstný otec podal protijed proti tomu jedovatému 
prášku, ktorého sa nechtiac nadýchol. Posadil sa na posteli a uvedomil si, že netuší, ako sa do nej 
dostal. 

„Ako sa cítiš?“ ozvalo sa odrazu povedľa, až ním takmer od ľaku trhlo. V prítmí izby sediacu 
postavu vôbec nezbadal. 

Obrátil sa tvárou k svojmu nevlastnému bratovi, ktorý naňho zízal... znepokojene? 



„Dobre,“ zahundral zamračene, snažiac sa prísť na dôvod jeho znepokojenia i otázky. „Prečo?“ 
A potom ho spomienky tohto večera ovalili celou svojou silou. „Do frasa!“ zvolal a vytreštil oči. 

„Len pokoj. Už si v poriadku,“ riekol Harry a dotkol sa jeho pleca. „Pravda, vďaka Hermione. Keby 
sem bola dobehla o niečo neskôr, už si mohol voňať fialky odspodu,“ neodpustil si narážku na tú 
udalosť, ktorú absolútne nechápal. 

Draco odkopol tenkú prikrývku a pošúchal si tvár. „Čo tu vlastne robíš? Nemal si byť na 
dovolenke?“ Ozval sa spýtavo. 

„No, tak sa zdá, že tu sme potrebnejší,“ zamrmlal Harry a nasledoval ho, keď Draco vykročil 
k dverám. 

„Ste tu potrebnejší? Myslíš?!“ spýtal sa trochu uštipačne, ale Harry ho rýchlo schladil. 

„Isteže. Keby ti Severus nepripravil elixír... netrúfam si odhadnúť následky tej otravy.“ 

Draco naňho fľochol ponad plece. „Takže... chceš mi povedať, že ma chcel niekto otráviť?“ 

„Už to tak vyzerá,“ zamiešal sa do ich rozhovoru Severus, stojaci vo dverách vedúcich do 
kuchyne, keď ich pozorným okom sledoval na schodišti. Hermionina hlava sa objavila vzápätí. 

„Vďaka merlinovi,“ hlesla s úľavou a on sa nevedno prečo začervenal. 

„Pohovoríme si, ak dovolíš.“ Severusov hlas bol autoritatívny. Dobre ho poznal. Tento tón znamenal 
jedno. Neznesie žiadne prostesty ani námietky. Povzdychol si, ale prv ako si s nimi sadol za jeden 
stôl, naplnil si pohár čerstvou vodou a spláchol tú púšť, ktorá sa mu objavila v hrdle. Až keď sa 
k nim otočil, aby zaujal svoje miesto na prázdnej stoličke okolo stola, zbadal, že na stole sú 
tarotové karty, ktoré starostlivo schoval. 

Nedíval sa na nich. Aj napriek tomu mohol na sebe cítiť ich skúmavé oči. Pátravé oči, ktoré 
hľadali nejaké alebo akékoľvek odpovede na otázky... Pohľad mal sklopený na stôl. Uvažoval, čo 
táto... porada... znamená. 

Severus ďobol do kariet prstom. „Vysvetlíš nám, odkiaľ ich máš?“ 

Draco naňho ponad stôl pozrel. Jeho sivý pohľad vyžaroval vzdor, ústa stiahnuté do tenkej linky 
sa ani nepohli. Znova pozrel na jednotlivé karty, ale len on vedel, že už boli štyri. Z toho prvá 
z nich skončila v koši. 

Do napätého ticha sa ozval Hermionin hlas. „Draco, máme dôvod sa obávať, že ti hrozí 
nebezpečenstvo. Inak si tie podivné veci, ktoré sa ti stali a význam tých kariet nevieme 
vysvetliť.“ Jej hlas sa chvel, vyžaroval obavy a starostlivosť. Povzdychol si. 

„Asi by nebolo viac rozumné odsúvať očividné... na vedľajšiu koľaj,“ hlesol porazenecky. „Ale... nie 
je to všetko,“ riekol a prázdny pohár, v ktorom mal ešte nedávno pramenitú vodu, premenil na 
ďalšiu tarotovú kartu. 

Hermiona sa na to zamračene pozrela. „I tak nedávajú žiaden zmysel. Karty Mág, Pustovník, 
Diabol, Súd a karta Šťasteny, sú... veľmi nesúrodé. Každá z nich odkazuje na niečo iné.“ 



Draco pokrútil hlavou. „Ani nie, keď sa nad tým zamyslíš a prestaneš hľadať ich skrytý význam.“ 
Natiahol k nim ruku a usporiadal ich podľa seba. Karta Mága bola prvá a bola najvyššie. Pod ňou 
uložil karty Mesiaca, Súdu a kartu Šťasteny, akurát ju otočil hore nohami. Pod nich uložil ďalšiu 
kartu, Obesenca. „Toto je poradie, v ktorom som ich dostal.“ Veštenie nebol jeho odbor 
a popravde ho neznášal. Ani teraz preto v kartách nehľadal niečo, čo tam rozhodne nebolo. 

„Takže je to vlastne odkaz,“ zamrmlal Harry. „Niekto ti jednoznačne ide po krku. Pamätáš sa na 
deň, keď sme ťa našli v odpa-“ Dracove líca prudko zrumeneli a rýchlo ho prerušil. 

„Isteže! Na to sa nedá zabudnúť!“ Podľa výrazu v Hermioninej tvári usúdil, že sa s ňou o tú 
pikantériu stihli podeliť. Ale nevyzerala znechutene, ani sa mu neposmievala. V jej očiach sa 
zračili iba obavy. Podivný pocit, ktorý ho zvnútra zahrieval pri srdci. Mala oňho naozaj obavy? 

„Dobre,“ riekol Harry, ktorému pobavene myklo kútikmi úst. „Ak si to dáme do súvislosti s tým 
incidentom v knižnici, kde sa po vás vrhla tá kopija z brnenia a potom i ten pokus o otravu, čo nám 
z toho vyplýva?“ 

Draco mykol plecami, Hermiona si hrýzla peru, Severus mlčal. 

Nakoniec prelomil ťaživé ticho práve on. Severus sa vystrel na stoličke. „Nevieš o nikom, kto by 
proti tebe mohol niečo mať?“ 

Draco pokrútil hlavou. 

„A čo bývalý smrťo...“ navrhol Harry, ale Dracov chladný pohľad ho zastavil v tom, aby vetu vôbec 
dokončil. Neplatilo to však pre Severusa. Ten iba pokrútil hlavou. 

„Určite nie. Tí, ktorí nie sú uväznení, sú mŕtvy.“ 

„Lenže potom sa nemáme vôbec čoho zachytiť,“ namietla Hermiona. 

„A čo bývalí spolužiaci? Alebo priatelia? Alebo niekto, koho si stretol v tom... Helltone a teraz...“ 

„Vytváraš samé zaujímavé konšpiračné teórie, len čo je pravda, Potter, ale asi ťa sklamem. 
V Helltone som sa snažil nikoho nenasrať, aby som sa dostal von čím skôr, hoci na podmienku. 
Priatelia? Už mi ostal iba Zabini a ten to určite nie je a to sa týka i zmienky o spolužiakoch.“ 

Debata nikam neviedla. Neexistoval nik, o kom by Draco vedel – teda až na Weasleyho – že mu leží 
v žalúdku. Napriek tomu, že taroty odkazovali na jeho nevábny a istý skon, nechcelo sa mu veriť, 
že by mu bolo skutočne niečo hrozilo. Bolo síce faktom, že skončil v jeden večer v odpadkoch, ale 
netušil, ako sa tam dostal. Na tú noc si veľmi nespomínal. Zrejme preto, že bol pod vplyvom 
alkoholu. 

¤¤¤ 

Keď sa v ten večer dostal do svojej izby, zvalil sa s hlasným povzdychom na posteľ. O chvíľku na 
to začul tiché zaklopanie a na jeho vyzvanie vstúpila dnu Hermiona. Tvárila sa nanajvýš nešťastne 
z vývoja udalostí a situácie, v ktorej sa plavovlasý slizolinčan ocitol. 

„Netvár sa tak,“ upozornil ju, keď jej súcitný pohľad nevládal zniesť. 



„A ako sa mám tváriť? Myslela som si, že Nedotknuteľnému sa nemôže nič stať!“ vyčítala mu 
a napokon si povzdychla. 

Draco sa uškrnul. „Nie je to celkom pravda. Síce som chránený, ale len do istej miery. Je to skôr 
niečo ako právna imunita, nie fyzická.“ 

Hermiona prikývla. „Aj tak to všetko iba zľahčuješ, miesto toho, aby si pohol rozumom!“ 

Draco sa posadil a unavene sa na ňu zadíval. Sedela konča jeho postele opretá o stĺpik a mračila 
sa naňho. Napokon pokrútil hlavou. „Nie. Nezľahčujem. Len netuším, komu sa pozrieť na prsty. To 
je celé.“ 

„Mali by sme na niečo prísť! Musíme!“ naliehala, ale on sa iba neveselo zasmial. „Draco!“ okríkla ho, 
ale ani to nepomohlo. 

Keď na ňu znova pozrel, zachvela sa. Jeho pery sa zvlnili do nebezpečného úsmevu. Uškrnul sa. 
„Ak odo mňa očakávaš nejakú logickú úvahu, asi ťa sklamem. Je noc a ty si v mojej posteli, čo je 
veľmi... pozoruhodné. Nehovoriac o tom, ako mi rada lezieš do izby,“ odmlčal sa na moment. „Vieš 
na čo sa dokáže môj unavený mozog v tejto chvíli sústrediť?“ 

Postrehol, že zrumenela a jediné, na čo sa zmohla bolo pokrútenie hlavy. Neodpovedal. Miesto 
toho sa presunul k nej a kľačiac pred ňou, vzal jej tvár do dlaní. Civela naňho ako uhranutá, ale 
pripísal jej k dobru, že nevykríkla a nezutekala pred ním. 

Draco sa preto osmelil. „Túžim ťa pobozkať a už tak dlho, Hermiona... Dovoľ mi to, viac 
nežiadam...“ šepkali jeho pery pri jej ústach, kým jeho palce nežne hladili jej líčka. 

Hermiona mala dojem, že ani nedýcha. Topila sa v sivých jazierkach a nevládala od tých očí 
odtrhnúť pohľad. Mala dojem, že celá zamrzla na mieste, iba čo jej líca horeli sýtou červeňou. 
A potom privrela oči a jazykom si oblízla suché pery. Vtedy sa k nej sklonil a dotkol sa jej úst 
svojimi. Nikdy predtým také čosi nezažila. Ten dotyk v nej v okamihu vyvolal búrlivú odozvu. Celé 
jej telo zahorelo silným plameňom túžby, ktorú v nej rozdúchaval tým sladkým bozkom. Jediné, na 
čo mohla myslieť bolo, ako to, že chutí tak božsky? 

Draco plienil jej ústa s vytrvalou precíznosťou. Pil ten sladký nektár, ktorý mu ponúkla a celé jeho 
vnútro iskrilo blahom nad vedomím, že ho od seba neodsotila. Naopak. Oplácala mu bozky, 
vychádzala mu jazykom v ústrety, tisla sa k nemu, prstami blúdiach v jeho vlasoch. Zastonal čírou 
slasťou priamo do toho bozku. Ale či chcel, alebo nie... musel sa odtiahnuť. 

Keď tak spravil, obaja prerývane dýchali. Hermionine čokoládové oči boli zastreté túžbou, 
rovnako ako tie jeho. Nemohol však pokračovať. Nie preto, že by ju nechcel, ale preto, čo sa jej 
stalo. Nemal tušenie, či bola pripravená na niečo viac. A či on bol pripravený dať jej to... najlepšie 
zo seba. Vedel, že ona si to zaslúži. 

Stiahol ruku z jej líca a nežne sa usmial. „Mala by si ísť, srdiečko. Ak ostaneš, neručím za seba,“ 
upozornil ju dobromyseľne. 

Hermiona sa s očividnou námahou pozviechala z postele, stále mala v tvári vpísaný zmätok. Bola 
taká rozkošná. 



Pri dverách sa zastavila a prv, než stisla kľučku, pozrela naňho. Zaželal jej dobrú noc, ale ona bez 
slova odišla. Zvalil sa do perín a spokojne vydýchol. Zavrel oči a premýšľal nad tým, že táto noc 
nebola tak celkom na figu. 

33. kapitola - Nabudúce ťa dostanem! 
 

Severus vrhol na Harryho spýtavý pohľad. „Čože si spravil?“ 

„Dal som naň sledovacie kúzlo. Nezistil to. A my tak získame výhodu, ak sa niečo bude diať.“ 

„Aj keby sa niečo dialo, ako hovoríš, Draco sa chystá zajtra do práce. Nestihneme dôjsť včas, 
aby sme mu pomohli.“ 

„To nemôžeš vedieť,“ namietol Harry. 

„Mal by si to kúzlo zrušiť,“ navrhol pochybovačne Severus. „Je zbytočné.“ 

„Nie, nie je. Draco je môj brat a...“ odrazu si uvedomil, čo vyslovil. Ak naňho Severus pozrel 
udivene, jeho pohľad bol ešte vynásobený i zmätkom. 

„Takže konečne si sa to rozhodol naplno akceptovať?“ opýtal sa Severus mäkko a prisadol si 
k nemu na posteľ. 

Harry sklonil hlavu a povzdychol si. „Zjavne. Nie je až taký zlý, keď sa nechová ako namyslený 
kretén. A navyše, nesmiem zabudnúť, že pomohol Hermione.“ 

Severus sa pousmial. „Dobrý chlapec,“ naklonil sa k nemu a vtisol mu krátky bozk na pery, na čo 
Harry nespokojne zamrnčal. 

„Nemohol by dobrý chlapec dostať odmenu, keď už prišiel k rozumu?“ 

Severus sa uškrnul a premeral si ho tým hrejivým, tmavým pohľadom. „Uvidíme, čo sa s tým dá 
robiť,“ poznamenal a vzápätí si prisvojil jeho ústa dravým bozkom. Harry si spokojne povzdychol 
a zvlalil sa s ním do perín. Severusova váha tela ho príjemne ťažila a nahá pokožka, po ktorej 
prechádzal rukami hriala. Ako ho len miloval... 

¤¤¤ 

Draco si zívol. Nemal práve dobrú noc. Aj napriek rannej káve ho únava neopúšťala. Do práce sa 
vybral pešo z dvoch dôvodov. Potreboval premýšľať a tiež si vyčistiť hlavu od tých hriešnych 
myšlienok, ktoré ho pochytili po tom bozku. Vyčítal si to. Nemal to spraviť, ale tak dlho po tom 
túžil... Jeho telo si však uľavilo iba máličko. Vlastne mal dojem, že ten mučivo sladký bozk bol iba 
predohrou k nevýslovnému trápeniu, ktoré teraz zažíval. Túžil po nej ako po žiadnej inej. Po 
chrabromilčanke! Ale zato krásnej, inteligentnej, bystrej a... tie ódy na ňu by mohol recitovať od 
rána do večera a aj tak by neskončil. 

Ale čo si mal počať? Ocitol sa v zapeklitej situácii. Na jednej strane sa ho Hermiona neštítila, na 
druhej tu bol ten otrasný zážitok s Greybackom. 



Prišiel až k telefónnej búdke, ale nevymyslel nič svetoborné. Povzdychol si a zostúpil do podzemia, 
kde sa u vrátnika zapísal a zamieril do svojej kancelárie. 

„Dobré ráno, šéfka,“ pozdravil svoju nadriadenú, ktorá prekvapene zažmurkala, keď sa ukázal. 

„Dobré, dobré,“ hlesla a civela naňho, kým si zobliekol plášť a hodil na seba pracovnú uniformu. 
„Dnes by ste mohol pretriediť tieto predmety. Toto všetko musí byť hotové ešte dnes. Neviem 
prečo sa s tým musíme tak ponáhľať, ale vedúci aurorov ich zajtra ráno potrebuje. Dávajte si pri 
ich rozbore a identifikácii pozor, pretože sa vo väčšine prípadov jedná samozrejme o artefakty 
so známkami čiernej mágie.“ Skúmavo sa naňho zadívala. „Ste v poriadku, pán Malfoy?“ opýtala sa 
starostlivo. 

„Isteže, madam Zabiniová. V tom najlepšom. Hneď sa pustím do práce,“ odvetil a chopil sa svojho 
prútika. 

Celý deň ubehol hladko. Vedúca ho nechala pracovať a sama preverovala inú krabicu plnú 
podivných vecičiek. Na obed si skočil krátko po dvanástej, hladný ako vlk. 

Pred šiestou sa s ním vedúca rozlúčila, ale on ostal ešte v práci. Ostávalo mu zhruba päť 
podivných čačiek, ktoré musel preveriť, zabezpečiť a zbaviť kliatob. Kým konečne zavesil i on 
svoj pracovný habit na vešiak bola minútka pred pol ôsmou. 

Ministerstvo opustil tak, ako prišiel. Vykročil z telefónnej búdky do tmavého mesta. Ulice boli 
prázdne. Kde tu prefrčalo po ceste auto, ale inak to bol pokojný večer. 

Kúsok pred ním z bočnej uličky vykročil nejaký človek. Nerátal však s tým, že mu tesne popri 
tvári presviští kliatba z jeho prútika. A napochybne to kliatba bola, pretože živý plot za ním úplne 
oškvarila. Keď ho minula, šokovane ustrnul v pohybe a jeho šok ten človek využil na to, aby po ňom 
mrskol inú kliatbu. 

Lenže vtedy doňho ktosi neviditeľný strčil a kliatbu spred neho svižne odrazil. Navyše sa objavili 
i Severus s Harrym, na čo sa Draco konečne prebral. Postava odetá v čiernom zúrivo zakvílila. 
Napokon si vyčarovala štít a zvolala naňho: „Nabudúce ťa dostanem!“ a s tým zmizla. 

„Dofrasa!“ začul vedľa seba a od údivu vyvalil oči. 

„Hermiona?“ 

Načiahol ruku, ale prv ako jej stihol stiahnuť kapucňu neviditeľného plášťa z hlavy, spravil tak 
Harry a pozrel na Draca. 

„Zdá sa, že máš anjela strážneho,“ poznamenal a uškrnul sa, nevšímajúc si priateľkino červenanie 
a nasupený pohľad. 

Severus si nápadne odkašľal. „Myslím, že ten, kto ťa napadol bola žena, Draco.“ 

Jeho krstný syn k nemu obrátil popolavú tvár. „Ako si na to prišiel?“ 

„Jednoducho. Podľa hlasu. Nevšimol si si?“ 



Draco i Harry pokrútili hlavou. Ale Hermiona prikývla. „Mala som dojem, že to bola postava ženy, 
ale až ten hlas ma uistil v tom, že sa nemýlim.“ 

„Nemali sme ju nechať ujsť!“ zahrmel Harry znepokojene. „Ale aspoň to vnieslo svetlo do toho 
prípadu.“ 

„Aké?“ opýtal sa Draco nechápavo. 

„Okruh možných páchataľov sa zúžil na ženské pohlavie,“ dodal na vysvetlenie. „Poďme domov. 
Chladne nám večera.“ 

Severus sa uškrnul. Napokon musel uznať, že to sledovacie kúzlo nebolo tak od veci. Dobre, dnes 
Dracovi pomohli, ale obával sa, aby si ho tá ženská nevystriehla v situácii, keď sa to nebude dať 
v žiadnom prípade stihnúť. Nie, že by spochybňoval Dracove schopnosti, ale mal oňho obavy. To 
bolo všetko. Napokon, bol to jeho krstný syn a on sľúbil Narcisse, že naňho dá pozor. Netušil, ako 
by jej oznamoval zlú správu, týkajúcu sa jej jediného, nadovšetko milovaného syna. Asi by ho 
zaživa stiahla z kože. 

¤¤¤ 

Rázovala zatemnenú izbu krátkymi krokmi. Zúrila! Toto vari nebolo ani možné! Má ten smrad azda 
deväť životov ako mačka? Dostane ho! Musí! Ten malý zmrd jednoducho musí zaplatiť za všetko 
to príkorie a to nešťastie... 

Opustila izbu a prešla po špičkách do izby svojho jediného syna. Bola prázdna. A prečo? Pretože 
ju oňho pripravil ten malý namyslený pankhart! Nič už nebude také, ako predtým. Jej muž hnil 
v Azkabane. Vyfasoval doživotie. Už sa k nej nevráti. Bolo teda na nej, aby pomstila oboch. 
Usmoklene pohladila fotku položenú na poličke, z ktorej sa na ňu usmieval jej synáčik. Bol taký 
dobrý, taký poslušný, taký múdry. Len keby sa nebol zaplietol s tou rodinou, s tým faganom, ktorý 
si z neho spravil obyčajného poskoka! To vari ani nebolo možné... 

Strhla sa, keď sa jej črty tváre začali meniť. Nadobúdali oblejšie, plnšie obrysy. Dúhovky sa 
zmenili zo zelených na hnedé, vlasy na orieškovohnedé. Na kostýme praskli gombíky i bočné švy. 
Povzdychla si a opustila detskú izbu svojho syna, aby sa prezliekla. Musí konečne vymyslieť plán, 
ktorý vyjde... 

34. kapitola - Ploštica 
 

Draco sa zamračil. „Ako to, že tie veci nepotrebujete? Madam Zabiniová povedala, že ste si ich 
osobne vyžiadal, pane,“ odvetil zmätený. 

Cyrus Grey sa naňho pochybovačne pozrel. „Uisťujem vás, pán Malfoy, že to tak nie je. Zrejme by 
ste si tú informáciu mal overiť u svojej vedúcej.“ 

Prísny výraz tej chudej tváre Draca odradil od ďalšieho úsilia protestovať, že on sa zaručene 
nemýli a iba si plní svoje povinnosti. Ale potom k nemu muž natiahol ruku a odklopil veko krabice. 



„Keď už ste tu, aspoň sa na tie predmety pozriem,“ riekol a nahliadol do vnútra škatule, ktorú 
Draco levitoval pred sebou. „Hm,“ počul ho zahundrať, kým sa v nej prehrabával. „Vravíte, že vám 
ich doniesla madam Zabiniová?“ uisťoval sa. 

„Áno, ešte včera ráno. Niečo nie je v poriadku?“ 

Vedúci aurorov sa naňho zadíval takým pohľadom, akoby sa mu tými priezračnými očami chcel 
zavŕtať až na dno duše a zistiť číru pravdu. 

„O čo ide, pane?“ dožadoval sa nejakej odpovede. 

„V podstate o nič. Toto sú artefakty, ktoré sme zozbierali po zadržaní smrťožrútov z ich domov. 
Išlo o predmety, ktoré boli naskrz presiaknuté čiernou mágiou. Pracoval ste na nich sám?“ 

„Ďalšiu krabicu mala vedúca,“ odvetil. Cítil sa nepríjemne. Mal dojem, akoby sa do niečoho namočil. 

„Dobre. Nateraz tie vecičky určite potrebovať nebudeme. Ak vás môžem poprosiť, odneste ich 
naspäť do skladu. Ďakujem, pán Malfoy. Vašu nadriadenú budem ihneď kontaktovať. Dúfam, že mi 
to sama objasní.“ 

„V poriadku, pane,“ odvetil Draco a vybral sa preč. 

Cyrus ho mlčky pozoroval. Čo to malo znamenať? Poznal Auroru pridobre, aby vedel, že sa 
nezvykne pomýliť. A ešte v niečom takomto. O žiadnu podobnú úlohu je vonkoncom nežiadal. 
Okrem toho, ten chlapec bol v práci iba pár týždňov, možno niečo vyše mesiaca. Určite by mu 
nedala takú ťažkú prácu hneď na začiatok. Odhalenie niektorých kliatob bolo veľmi náročné 
a zdĺhavé, ale mladík mal na to očividne talent. Vlastne mohol byť rád, že sa pri tom nezranil. 
Vytiahol prútik a namieril ho na vzďaľujúci sa chlapcov chrbát. Draco si nič nevšimol, avšak na 
podrážke jeho topánky sa ocitla celkom malá ploštička. Cyrus si povzdychol. Možno sa mýli a jemu 
žiadne nebezpečenstvo nehrozí, ale takto sa bude cítiť istejšie. Aspoň, kým sa to nevyjasní. 

A Aurore okamžite pošle správu. Bude žiadať vysvetlenie. 

¤¤¤ 

Draco sa nespokojne mračil, keď ukladal krabicu späť do skladu. Nemal dobrý týždeň. Vlastne to 
s ním išlo dole kopcom od chvíle, keď sa zamestnal. Tie odkazy, taroty... potom ten prach, ktorý 
ho takmer stál život. Och a to opomenul ešte i to ráno, keď sa prebudil v odpadkoch. Ako na to 
mohol zabudnúť? A napokon včerajšok. Zjavne mu niekto šiel po krku. Možno si mal ozaj požiadať 
o pár dní voľna, kým sa to nevyrieši, alebo ak už, mal niečo spomenúť aspoň vedúcemu aurorov. Ale 
na čo? Veď mal Hermionu, ktorá sa za ním zakrádala v neviditeľnom plášti, Harryho, ktorý naňho 
uvalil sledovacie kúzlo a Severusa, ktorý so všetkými tými stupídnymi opatreniami súhlasil. Vraj 
pre jeho dobro. Na druhej strane ho tá myšlienka, že im nie je ľahostajný hriala pri srdci. 
A páčilo sa mu to. Napokon, Harry bol jeho brat. A kto iný ako vlastný brat by sa oňho mal 
strachovať? No, pozdávalo by sa mu, keby sa oňho bála i Hermiona. Aspoň trošku. Uškrnul sa. 
Napokon, veď to i robila, či nie? Prečo inak by ho sledovala zahalená Harryho neviditeľným 
plášťom? 



Tak, bol čas vrátiť sa k triedeniu spisov. Neostávalo ich veľa a chcel to mať čím skôr z krku. Keď 
dokončí tie byrokratické prieťahy, bude sa môcť venovať práci, ktorá ho skutočne baví. 
Artefaktom a iným magickým vecičkám, ktoré zapĺňali sklad v podzemí ministerstva až po strop. 

Keď sa vrátil do kancelárie, čakalo ho nemilé prekvapenie. Všetko bolo hore nohami a na stene sa 
opäť skvel ten ohavný nápis. Horšie bolo už len to, že jeho vedúca stála uprostred toho chaosu 
a zízala na stenu ako uhranutá. 

„Madam?“ ozval sa spoza jej chrbta a žena takmer poskočila od ľaku. 

„Och, tak tu ste! A očividne vám nič nechýba,“ riekla akoby duchom neprítomná. Potom sa mu 
uprene zahľadela priamo do tváre. „Na toto teraz nemáme čas. Mám pre nás úžasnú úlohu. 
Nedávno objavili akúsi prazvláštnu vec. Už som sa na ňu bola pozrieť. Je nasiaknutá čiernou 
mágiou,“ chrlila zo seba. 

Potom mávla prútikom a vo vzduchu pred nimi sa zavlnila ilúzia toho predmetu, o ktorom mu 
vravela. „Merlinova obradná dýka,“ vysvetlila. Draco si hologram pozrel lepšie. Dýka bola vskutku 
znamenitá. Mala zhruba desaťcentimetrovú oceľovú rúčku a v mieste, kde sa spájala s čepeľou 
mal had otvorenú papuľu, takže to vyzeralo, akoby z nej tá pokrútená čepeľ vychádzala. 

„Pôjdeme po ňu osobne?“ opýtal sa. 

„Samozrejme, ale nie je to ďaleko. Ministerstvo opustíme krbom a na tichej ulici sa 
premiestnime. Alebo máte niečo proti?“ usmiala sa naňho a on pokrútil hlavou. 

„Isteže nie, madam,“ odvetil poslušne a v duchu si spokojne pomyslel: „Všetko, len nie 
papierovačky.“ 

„Dobre. Tak môžeme ísť.“ 

Draco celkom zabudol na fakt, že sa jej chcel sám opýtať na tie artefakty, ktoré vedúci aurorov 
vôbec nepotreboval, a na ktorých vlastne pracoval cez čas. Iba dúfal, že mu to preplatia. 

¤¤¤ 

Cyrus Grey roztvoril lístok a prečítal si ho. Spätná správa mu dorazila iba pred malou chvíľou. 
Celý čas sa nemohol zbaviť toho podivného pocitu, ktorý ho opantal. Niečo tu proste nehralo. 

„Toto... nie je Aurorino písmo,“ hlesol nahlas a jeho zástupca sa k nemu zmätene otočil. 

„Prosím, pane?“ 

„Pán Perish, nasledujte ma,“ vyzval čiernookého mladíka. „Všetko vám vysvetlím cestou.“ 

Zavial za ním červeno-čierny habit a mladý muž ho rýchlo nasledoval. Kým došli na deviate 
podlažie, kde sa nachádzalo jedine Oddelenie záhad, jeho zástupca sa dozvedel, prečo je jeho šéf 
taký znepokojený. A keď obaja vošli do pracovne mladého muža, vedel, prečo to tak je. 



„No do frasa! A priamo nám pod nosom?“ zhíkol Sven, kým jeho vedúci preveril celú miestnosť. 
Mladík vošiel dnu a skúmavo si pozrel nápis na stene. „Prečo sa nám o tom nezmienil? Hrá sa na 
hrdinu alebo je cvok?“ 

„Nemám poňatia,“ riekol tlmene Cyrus a podišiel bližšie k stolu, na ktorom ležala tarotová karta 
kostlivca. „Ale toto je jasný dôkaz.“ 

„Myslíte, že sa madam Zabiniová zbláznila?“ dovolil si opýtať sa a bol rád, keď ho vedúci 
nespražil pohľadom. Pre tú ženu mal vždy slabosť. 

„Nie. Mám dojem, že ju iba niekto zneužil,“ riekol. „Tá odpoveď, ktorú mi poslala... to nie je písmo 
madam Zabiniovej. Obávam sa, že...“ 

Vetu nedokončil. V tej chvíli sa aktivovalo poplašné kúzlo, ktoré chránilo plošticu prilepenú 
k podrážke mladého pracovníka z oddelenia záhad. 

35. kapitola - Budeš trpieť ako on! 
 

Len čo sa dostali na ulicu z podzemia ministerstva mágie, Draco udivene zahabkal, keď sa mu 
medzi lopatky oprel hrot prútika jeho vedúcej a v nasledujúcej chvíli totálne zamrzol na mieste, 
keď šepla takmer nezreteľne: Petrificus Totalus. Chopila ho za stuhnutý lakeť a v okamihu sa 
s ním odmiestnila priamo z ulice. Nezmohol sa na nič. Iba oči mu nepokojne kmytali sem a tam. 

Dom, v ktorom sa následne ocitli nepoznal. Pôsobil tmavo a ponuro, navyše čudne páchol. 

„Incarcerous,“ švihla za ním vo vzduchu prútikom a on pocítil ako sa mu okolo tela omotávajú silné, 
neviditeľné povrazy hneď potom, čo mu jeho vedúca vzala prútik. 

„Už ho nebudeš potrebovať,“ riekla spokojne, hodila ho naprieč miestnosťou a silno doňho strčila. 
Draco sa zviezol na zem, narazil si koleno a pár rebier. Žena ukončila predchádzajúce kúzlo 
znehybnenia a obrátila ho tvrdým kopancom do brucha na chrbát. 

Opäť nad ním mávla prútikom a on cítil ako sa jeho telo zdvíha ho zeme ľahké ako pierko. 
Spokojne sa usmiala. 

„Kto ste? O čo vám ide?“ spýtal sa, krútiac sa vo vzduchu. Usiloval sa aspoň o niečo, ale nebolo mu 
to nič platné. Čím viac sa mocoval s neviditeľnými putami, tým väčšmi sa mu uťahovali okolo tela 
a zarývali do kože. 

„Si taký hlúpy, že na to nevieš prísť sám?“  opýtala sa zmeneným hlasom. 

Opäť zalomcoval telom visiacim vo vzduchu, ale nepomohol si. Kdesi za ním sa otvorili dvere a on 
sa vzápätí ocitol v izbe, ktorá by každému normálnemu človeku nahnala strach. Odrazu prudko 
padol na tvrdý povrch akéhosi stola. Keď sa vyjavene rozhliadol okolo seba, pripomenulo mu to 
skôr obetný oltár. Okolo štyroch rohov stáli vysoké svietniky a v nich horelo po päť sviec. 

„Aurora,“ ozvala sa žena, ktorú až doteraz považoval za svoju pomätenú vedúcu. „Vediem ti 
spoločnosť.“ 



Draco otočil hlavu. V kúte izby sedela pripútaná k stoličke jeho skutočná vedúca. Zjavne vysilená 
a unavená, len povrazy ju držali od toho, aby sa nezviezla bezvládne na zem. Keď ju oslovila, 
pozrela na Draca zastretým pohľadom. Chvíľu jej trvalo, kým si uvedomila, čo sa stalo. Potom 
obrátila tvár k tej žene. 

„Mathilda, prosím,“ zasypela slabým hláskom. „Spamätaj sa, kým je čas...“ 

Jej slová zanikli v šialenom reve. „Teraz?! Keď prišiel môj čas a môžem konečne pomstiť svoju 
rodinu? Nikdy!“ 

Žena na stoličke zaplakala a zamrmlala si popod nos čosi, čo znelo ako: „Merlin nám pomáhaj.“ 

Draco otočil hlavu k žene, ktorá ho úskokom dostala do tejto situácie. Nikdy by si nebol pomyslel, 
že to naňho číha ona. Respektíve, niekto, kto na seba vzal podobu jeho vedúcej. Teraz už chápal, 
ako sa mohol ten šialenec dostať poľahky do jeho kancelárie. To ona mu nechávala na stene tie 
odkazy, taroty v predzvesti blízkeho konca a bola to ona, kto mu dal osobne tú obálku 
s jedovatým prachom do rúk. Poznala to tam ako vlastnú dlaň. Napadlo mu, ako to vôbec bolo 
možné. Žeby boli tie dve priateľky? Alebo... aspoň bývali. 

Rozhliadol sa okolo seba, horúčkovito premýšľajúc, čo si počne. Tá miestnosť vyzerala ako 
z múzea voskových figurín. Horiace sviečky sa vznášali i vo vzduchu, okná boli zatemnené hrubými 
závesmi, vzduch bol prehriaty a nasiaknutý vôňou topiaceho sa vosku. Pri jeho spútanej vedúcej, 
ktorá sedela v kúte izby stálo na menšom stolíku prikryté zjavne zrkadlo, ale keď k nemu tá žena 
podišla, zistil, ako veľmi sa mýli. Len čo z neho totiž strhla plátno, s údivom pohliadol do 
usmievajúcej sa tváre Vincenta Crabba. Pohľadom zavadil o ženu odetú od hlavy po päty 
v čiernom, ktorá sa nad ním týčila ako hrozivá mohyla vidina blížiaceho sa konca s prútikom 
v bucľatých rukách. Mykla ním a Dracove povrazy sa uvoľnili natoľko, aby mu roztiahli ruky i nohy 
a upävnili ich na mieste v každom rohu stola. Žena sebou odrazu trhla. Tvár i telo sa jej pomaly 
začali meniť a ona strácala podobu získanú Všehodžúsom. Och, áno. Tak túto ženu už videl neraz. 
Crabbova matka po ňom nahnevane blysla očami. 
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Hermiona stála pred domom na Rebarborovej ulici. Vlastne to bolo celkom zaujímavé sídlo, 
postavené z tmavého kameňa vo viktoriánskom štýle. Trochu zastarelé, ale klasické. Takéto 
panské domy vlastnili staré anglické rody. I tie čarodejnícke. A toto bolo jedno z nich. Na 
kovanej bráne sa črtali dve výrazné iniciály ukuté zo železa a natreté striebornou farbou. SC, čo 
znamenalo sídlo Crabbovcov. Nechápala však, prečo sa premiestnili práve tu. Síce nevidela tej 
osobe do tváre kvôli starej známej smrťožrútskej maske a teda nemohla s istotou vylúčiť nič zo 
svojich špekulácií. 

Stále mala na sebe neviditeľný plášť. Takmer sa sem nedostala, keby sa nebola v poslednej chvíli 
zachytila jej plášťa. Napokon na seba ešte musela použiť zastieracie kúzlo, lebo žena niečo 
vycítila a použila na okolie kúzlo Homerum Revelio, ktoré by ju bolo prezradilo a to nemohla 
dopustiť. Nechcela ohroziť Dracov život za nič na svete. Videla, že ho mala ako na povel 
a prútikom sa stále dotýkala jeho tela. Rozhodla sa radšej vyčkať a až spolu s Harry a Severusom 
vojsť dovnútra. 



Stála bokom a sledovala dom, čakajúc na priateľov, ktorým poslala správu po svojom patronusovi. 
Keď začula tiché „puk“ myslela si, že sa objavia iba chlapci, ale ukázal sa niekto navyše. Niekto, 
koho rozhodne neočakávala, ale napokon uznala, že sa nemohli objaviť vo vhodnejšom okamihu. 

Harry ihneď po premiestnení vytasil prútik vedno so Severusom a obaja udivene zistili, že na 
seba vzájomne mieria s vedúcim aurorom, jeho zástupcom a troma ďalšími aurormi, ktorých 
nepoznal. 

„Skloňte prútiky,“ prikázal Cyrus a udivene pozrel na mladého Pottera i jeho spoločníka. „Čo tu 
robíte?“ 

Harry pozrel na Severusa a potom späť. „A vy?“ 

Cyrus Grey sa ošil a nadurdil. „Nie ste v pozícii, aby ste mi v službe kládol otázky, pán Potter.“ 

„Musím protestovať. Jedná sa o bezpečnosť môjho brata, takže...“ 

„Nie ste náhodou jedináčik?“ poznamenal Cyrus šokovane, netušiac, o čom to mladík tára. Nechcel 
sa s ním naťahovať. Nesmeli strácať drahocenný čas. „A kto má byť tým vaším bratom?“ 

„Nevlastným,“ podotkol chytro Harry. „A je ním Draco Malfoy. To je na dlho,“ dodal, keď videl 
neskrývaný údiv v tvári prítomných mužov. 

Vtedy sa ukázala Hermiona. Sňala si z hlavy iba kapucňu neviditeľného plášťa, rozhodnutá 
nevzdať sa tej vecičky a urobiť všetko, čo len bude v jej silách. „Môžete sa prestať hádať 
a konať? Draco je zjavne v nebezpečenstve!“ 

Aurori sa k nej ako na povel otočili. „Slečna Grangerová, ak sa nemýlim,“ hlesol Cyrus a Hermiona 
prikývla. 

„Zrejme viete, že Dracovi niečo hrozí, však? Preto ste tu?“ 

„Zaiste. Sme tu zjavne z rovnakého dôvodu,“ poukázal i na ich prítomnosť. „Máte pravdu. Musíme 
konať. Mám podozrenie, že nielen jemu hrozí nebezpečenstvo.“ 

„Komu ešte?“ spýtal sa Severus podozrievavo, znova vo svojej staršej podobe. 

„Aurore Zabiniovej, jeho vedúcej. Netuším, kto za tým stojí, ale isté podozrenie mám,“ odvetil 
pán Grey. 

„Pomôžeme vám?“ opýtal sa nádejne Harry a Cyrus bez váhania prikývol. 

„Isteže,“ potom sa otočil k Hermiona. „Slečna, bol by som rád, keby ste počkali tu, kde vám nič 
nehrozí.“ 

„Ani nápad, idem aj ja!“ Hermiona naňho pozrela takým pohľadom, ktorý nezniesol námietky. 

„Tak dobre, nemám čas sa s vami dohadovať. A pán Potter, o tomto si ešte pohovoríme!“ riekol 
a začal pohotovo vydávať príkazy. 
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Draco naprázdno prežrel. Nebol by si ani len pomyslel, že ten šialenec, ktorému bude čeliť je 
matka jedného z jeho priateľov. Mathilda stála pri obraze svojho syna a naprávala kvety vo váze. 
Pohmkávala si akúsi podivnú melódiu a zhovárala sa s jeho vedúcou, ktorá sa ju snažila primäť 
k rozumu. Márne. 

„Aurora, nemyslíš si, že sa odtiaľto dostaneš živá, však?“ opýtala sa prekvapene. „Skončím s tebou 
hneď, ako si podám malého Malfoya.“ 

Aurora zachripela a útle plecia sa jej jemne otriasli. 

„Prečo to robíte?“ opýtal sa Draco, sledujúc šialenú ženu. 

Otočila sa k nemu a malé, zelené očká sa doňho zabodli s takou nenávisťou, až sa otriasol. Podišla 
k nemu a vzala do ruky dýku, ktorú mu predtým ukazovala na ministerstve. Ako si len prial, aby to 
bol obyčajný hologram! Hlavne vtedy, keď sa mu jej špičkou oprela o plece a pritlačila. Zaťal 
zuby, keď sa ostrý hrot zaboril do mäsa, preťal pokožku a potom sa prudkým pohybom vnoril 
hlbšie. Vykríkol od bolesti, kým sa k nemu sklonila a pošepla mu do ucha: „Toto je za môjho 
Vincenta,“ pošepla. „A bude toho ešte oveľa, oveľa viac.“ V tých slovách sa skrýval samotný 
prísľub smrti. 

Potom ju čosi napadlo. Položila na moment dýku vedľa jeho boku a namierila na ňu svoj prútik. 
„Dolor Maxima!“ šepla a Draco sa zachvel. So šialeným úsmevom na tvári a ešte divším sústredením 
zdvihla dýku nad hlavu a zabodla ju do jeho stehna. Izbu preťal Dracov výkrik. Mal dojem, akoby 
ho zasiahol desaťnásobný Cruciatus. Bolesť znásobená posledným kúzlom prerezala pokožku 
i svaly a vystrelila celým jeho telom. Mal dojem, že horí. Zmietal sa na stole v agónii ako vtáča 
lapené v sieti, trpel a preklínal svoju neopatrnosť. Prečo sa len trepal do práce? Prečo nepočúvol 
Hermionu, Severusa alebo Harryho?! 

„Bolí to? To ma teší a ani nevieš ako,“ prehovorila k nemu žena takmer láskavo. „Chcem, aby si to 
precítil. Chcem, aby si trpel presne tak, ako trpel môj syn, ktorého si nechal zahynúť 
v plameňoch! Aj ty budeš horieť. Na tomto obetnom stole... O malú chvíľu... Sľubujem,“ šepla 
a vtisla mu ľahký bozk na líce, ktoré mu námahou zvlhlo od potu ako i zvyšok bledej tváre. 

Draco zaťal zuby a s vypätím všetkých síl potlačil ďalší výkrik, keď mu dýka prebodla i druhé 
stehno. Krv sa mu valila z rán a farbila bielu dosku mramorového stola i biely koberec pod ním. 
Cítil ako sa mu otriasa celé telo neopísateľnou bolesťou. Zahmlievalo sa mu pred očami. 

„Vincent si za to mohol sám,“ odvetil cez stisnuté zuby. Zdalo sa, že to žena odmieta vnímať. „Bol 
to on, kto vyčaroval Satanský oheň. Ja som jeho smrť nezavinil!“ Cítil, že ho s ubúdajúcou silou 
a pri takej strate krvi začína postupne opúšťať i vedomie. 

„Možno nie!“ oborila sa naňho, nenávisť jej pokrivila tvár. „Ale nechal si ho tam!“ 

Opäť sa rozohnala a Draco pozrel na ostrie dýky, ktorá sa vzniesla nad jeho hrudník. Pred očami 
mu prebehol celý život v jedinej sekunde. Ľutoval mnoho vecí, ale najviac to, že nepovedal 
Hermione, čo k nej cíti. Škoda, že ho nesledovala i dnes. To by mal aspoň nejakú šancu... 



Keď sa ruky zvierajúce dýku spustili smerom k jeho bruchu, privrel oči a zaťal zuby v očakávaní 
nového prívalu vystupňovanej bolesti a svojej smrti. 

36. kapitola - Podarená rodinka 
 

Všetko chcelo len moment prekvapenia. Nebolo pochýb, kde sa nachádza únosca i so svojím 
väzňom. Dracove výkriky sa niesli spoza zatvorených dverí do celého domu. Harryho zamrazilo 
v kostiach, Severus zbledol a Hermiona... 

Harry sa otočil a uvedomil si, že zmizla. Hneď na to sa rozleteli dvere inkriminovanej miestnosti 
a zaznelo: „Ani hnúť!“ 

Žena, ktorá sa chystala zabodnúť hrozivo vyzerajúcu dýku do Dracovho brucha sa zastavila 
v pohybe tesne nad svojím cieľom. Do miestnosti vpadli aurori. Zajali únoskyňu, ktorú 
identifikovali ako Mathildu Crabbovú a oslobodili väznenú a pravú Auroru Zabiniovú, ktorá sa 
zviezla rovno do náruče Cyrusa Greya. 

„Prečítajte jej práva a zavrite ju na samotku!“ ozval sa vedúci aurorov, kým prikázal 
podriadenému poslať správu k Sv. Mungovi. „Ohláste im súrny prípad! Nech sem okamžite pošlú 
jednotku rýchlej pomoci!“ 

Hermiona nič z toho nevnímala. Pevná a istá ruka, ktorá sa v pravý čas vynorila spod neviditeľného 
plášťa, aby zabránila šialenej žene v novom útoku sa okamžite rozochvela, keď uzrela tú spúšť. 
V očiach ju pálili slzy, v hrdle jej navrela hrča. 

Ako omámená sa dotackala k Dracovi. Bol smrteľne bledý, popolavá pokožka sa leskla potom. 
„Draco,“ zaševelila a jemu sa omámene zachveli viečka. 

„Her... Hermiona,“ zamrmlal prv ako stratil vedomie. Niekto ju chytil okolo pliec a stiahol od neho 
preč. Videla ako k stolu, na ktorom ležal Draco pristúpil Severus. Niektorí z aurorov mu už uvoľnil 
putá a Severus teraz zručne zaceľoval rany naučenými pohybmi a mrmlavým odriekaním liečivých 
formuliek. Čo by sa bolo stalo, kedy prišli o sekundu neskôr? Nechcela si to ani len predstaviť. 

„Pre Merlina,“ opakovala dookola a chvela sa v Harryho náruči. Ten ju hladkal po vlasoch a snažil 
sa ju upokojiť. Hoci jej opakoval, že bude Draco v poriadku, nevedela sa utíšiť. 

V zápätí sa tam primiestnil tím od Sv. Munga pozostávajúci z dvoch praktikantov a liečiteľa. 
Sivovlasý liečiteľ menom Travis sa rýchlo pozhováral so Severusom, kým diagnostickými kúzlami 
overoval mladíkov stav. Nakoniec spokojne skonštatoval: „Len strata krvi a absolútna 
vyčerpanosť. Dostane sa z toho,“ začula Hermiona liečiteľove slová a od nesmiernej úľavy sa jej 
zakrútila hlava. 

„Vezmem ťa domov,“ riekol Harry tým tónom, ktorý nezniesol námietky. Iba prikývla. Ale prv ako 
stihli opustiť tú hororovú miestnosť, podišiel k nim vedúci, ktorý sa zhováral s liečiteľom 
i aurormi, ktorí teraz zabezpečovali dôkazy. 



„Musíme spísať vaše výpovede. Zajtra vás očakávam na ministerstve. Všetkých troch,“ poukázal 
i na Severusa, ktorý sa vybral s liečiteľom a oboma pacientmi preč. Iba prikývol a pozrel na 
Harryho. 

„Ozvem sa čoskoro,“ riekol a už ich nebolo. 
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Severus sa vrátil a navyše, nie sám. Prišiel s ním i Draco. Prekvapujúco, na vlastných, hoci ho jeho 
krstný otec podopieral, i keď tvrdil, že to nepotrebuje. Severus mu však oponoval, že rany na 
nohách sú horšie a hlbšie ako tá na pleci. Blondiak trval na tom, že ostane v domácej 
starostlivosti, pod prísnym dohľadom svojho krstného otca. Musel však podpísať revers, že tak 
koná na vlastnú zodpovednosť. 

Bol to Harry, kto zasa trval na tom, aby zapadol do postele a on nevoľky poslúchol. V podstate mu 
už nič nebolo. Rany mal zacelené a užil i krv doplňujúci elixír. 

„Naozaj sa cítim lepšie. A som hladný. Nenašlo by sa niečo pod zub?“ opýtal sa a na dôkaz toho mu 
zaškvŕkalo v žalúdku. 

Harry sa uchechtol a privolal domáceho škriatka. „Kreatcher,“ oslovil ho, len čo sa zajvil 
uprostred miestnosti. „Dones prosím ťa Dracovi tanier polievky. Ďakujem.“ 

Kreatcher sa hlboko uklonil a odvetil: „Isteže. Kreatcher prinesie polievku pre pána Draca.“ 

O chvíľu neskôr si na nej už Draco schuti pochutnával. 

„Ako si sa tam dostal?“ opýtal sa ho Severus, opierajúci sa o stĺpik jeho postele. „Použila nejaký 
trik?“ 

Draco naňho pozrel. „Myslíš okrem toho, že užívala Všehodžús?“ 

Severus prikývol. 

„Netušil som, že sa niečo deje. Správala sa normálne. Teda...“ zamračil sa a prehltol posledné 
sústo, „až do dnešného rána. Našiel som ju vo svojej kancelárii a na stene bol zasa ten výhražný 
nápis. Malo mi to docvaknúť. Moja chyba. Ale kto by si bol pomyslel, že to nie je skutočná 
Zabiniová a že ma matka môjho nebohého kamaráta obviňuje z jeho smrti?“ 

„Veru,“ pritakal Harry. „Veď si za to mohol sám. Keby nevyčaroval ten Satanský oheň, mohol ešte 
žiť. Pravdepodobne.“ 

Draco zadumane prikývol a po chvíli ticha pokračoval. „Ten nápis na stene neriešila. Zjavne mala 
plán a chcela ma nepozorovane dostať z ministerstva. Ukázala mi Merlinovu obradnú dýku 
a vravela, že po ňu musíme ísť. Lenže hneď vonku ma očarovala a uniesla. Normálne ma prekliala 
od chrbta! Keby mi dala aspoň šancu brániť sa!“ rozčúlil sa. 

„A zjavne tam sa na vás napojila Hermiona,“ dodal Harry. 

„Kde vlastne je?“ opýtal sa Draco. 



„Spí. Zrútila sa, tak trochu. Ale nie, že jej povieš, že som ti to vytáral. Musela užiť upokojujúci 
elixír. Bola hotová z toho, ako ťa tam videla... Jej kúzlo ťa zachránilo pred vážnejším zranením. 
V podstate, keď Crabbovu matku zakliala, zastal hrot dýky tesne nad tvojím bruchom.“ 

Draco si to neuvedomil, ale pousmial sa. Pomyslenie na to, že ho opäť raz zachránila ho hrialo pri 
srdci. Odsunul podnos s prázdnym tanierom bokom a oprel sa o vankúše. 

„Uži elixír. Je čas,“ pripomenul mu Severus a on bez reptania poslúchol. 

Harry trpezlivo počkal, kým sa jeho brat znova usalaší v poduškách, aby sa mohol popýtať, čo sa 
dialo v tej hroznej izbe. 

„Preskočilo jej. Tvrdila, že budem trpieť rovnako ako Vince a chcela zabiť i madam Zabiniovú. 
Dokonca očarovala dýku, aby som si tú bolesť užil desaťnásobne.“ 

„Očarovala? Čo použila?“ zaujímal sa Severus. 

„Dolor Maxima. Celkom primitívne, no účinné kúzlo. Mal som dojem, že ma krája na kúsky,“ odvetil 
a zamyslene si prešiel po hojacej sa jazve na pleci, kde skončila prvá rana krivého ostria dýky. 

„Veď sa o to i snažila,“ dodal Harry s trpkým povzdychom. „Zajtra musíme na ministerstvo. 
Obávam sa, aby z toho nebol problém.“ 

Severus pokrčil plecami. „Nemal by byť. Nič zlé sme nespravili. Len chcú spísať naše výpovede. 
To je celé.“ 

„Povieme im pravdu?“ 

„Samozrejme!“ odvetil bez okolkov. „Nemáme čo skrývať. Môžeme ľutovať jedine to, že sme to 
neohlásili skôr a možno by sme boli predišli problémom a Draco svojím zraneniam.“ 

„Už som im priznal, že som pred vami zatajoval všetky tie výhražné nápisy a karty. Aj tú obálku 
s jedovatým prachom. Vravel som, že sme všetko preverovali a nenašli sme nijaké stopy. Bol za 
mnou vedúci aurorov u Sv. Munga,“ ozrejmil, keď naňho vrhli začudovaný pohľad. „Prezradil mi, že 
dnes ráno na mňa nasadil plošticu. Preto vedeli, kde sa nachádzam, a že mi niečo hrozí.“ 

„No, vyzerá to tak, že ťa všetci radi preklínajú,“ pousmial sa Harry. „Zjavne v tom i oni našli 
záľubu. Nielen ja.“ 

Draco sa rozosmial. Spomenul si, ako končil na konci školského roka zakaždým, keď opúšťali 
Rokfortský expres. Len Severus na nich nechápavo hľadel. 

Harry na mračiaceho sa muža žmurkol. „Potom ti to vysvetlím,“ a otočil sa k Dracovi, ktorému sa 
opäť do tváre vrátila zdravá farba. „Teraz pôjdeme. Potrebuješ oddych.“ 

Draco prikývol. „Ďakujem. Za všetko.“ 

Harry sa usmial. „Neďakuj, veď napokon, sme rodina, či nie?“ 

Draco zvážnel, ale potom sa opäť pousmial. „Veru sme. Podarená rodinka.“ 



Keď osamel, rozvalil sa v posteli a zahľadel sa na tmavý strop osvetlený jedine poskakujúcim 
svetlom ohňa z krbu. Rodinka. Veru. Sú rodinka. Mal brata. A prvý raz uznal, že je to to najlepšie, 
čo ho mohlo stretnúť. 

37. kapitola - Láska moja... 
 

Hermiona sa prebrala uprostred noci. Nemohla dýchať, pred očami sa jej znova odohrala tá 
desivá scéna. Draco ležal pripútaný k mramorovej doske stola, ktorej povrch i jeho oblečenie bolo 
ofarbené jeho karmínovou krvou. V ušiach jej znel jeho výkrik presýtený krutou bolesťou. 
Posadila sa na posteli a roztrasenou rukou si z čela odhrnula prameň vlasov. 

„Len sen, bol to len zlý sen,“ pripomenula si a načiahla sa za prútikom, ktorý mala schovaný pod 
vankúšom. „Lumos,“ šepla a zakúzlila Tempus, aby zistila, koľko je hodín. Bolo iba pol druhej. Za 
oknom vládla hlboká, tmavá noc. Na atramentovom nebi plávali ešte tmavšie oblaky, za ktorými sa 
skrýval mesiac i hviezdy. Odkopla perinu a zvesila nohy z postele. Bosky prešla do kúpeľne, aby si 
opláchla tvár. 

Do postele sa však nevrátila. Miesto toho zamierila o poschodie nižšie, zakrádajúc sa ako prízrak 
do Dracovej izby. Potrebovala sa na vlastné oči presvedčiť, že je v poriadku. Severus im poslal 
správu, že sa obaja vrátia ešte prv, ako ju Harry prinútil užiť upokojujúci elixír, preto šla na 
istotu. Nedovolil jej počkať, ale nezazlievala mu to. Triasla sa ako osika a nevedela to zastaviť. 
Obavy o Draca ju načisto ochromili. A teraz ešte i ten sen. Harry jej mal dať aj kvapku 
bezsenného spánku navyše, aby tu teraz nemusela blúdiť a ubezpečovať sa, že sa Severus 
s Dracom naozaj vrátil a je v absolútnom poriadku. 

Draco... mala ho plnú hlavu. Kedysi ho nevedela vystáť, teraz po čase sa jej city zmenili. Možno by 
sa to dalo nazvať radikálnou zmenou. Hovorí sa, že nenávisť a lásku delí tenká čiara odpustenia. 
Ona tak spravila pred časom, keď jej pomohol. To, čo pre ňu urobil vykonal celkom nezištne, čo 
bolo samé o sebe prekvapivé, ak nie šokujúce. Akoby to bol iný človek. Bolo by možné, aby sa 
doňho zamilovala? 

Potichu ako myška sa dotkla kľučky na dverách jeho spálne. Stisla ju a nakukla dnu. Tlmené svetlo 
z konca prútika jej svietilo na cestu, ale zhasla ho vo chvíli, keď prekročila prah dverí. Pukotajúci 
oheň v kozube miestnosť osvetľoval dostatočne natoľko, aby sa nepotkla o vlastné nohy. Zavrela 
za sebou dvere a zakrádala sa k posteli. Bijúce srdce cítila až v krku. Na perách sa jej usadil 
rozochvený úsmev, v očiach ju pálili zadržiavané slzy. Pokojne spal. 

„Chvála Merlinovi,“ šepla nečujne a zastala vedľa jeho lôžka. Priložila si ruku k perám, keď zazrela 
na nahej hrudi črtajúcu sa jazvu, ktorá sa pomaly hojila. Privrela oči a snažila sa zaplašiť zlé 
spomienky, ktoré jej predkladali obrazy dýky visiacej tesne nad jeho bruchom. Rýchlo ich 
zaplašila a miesto toho sa načiahla k neposlušnej ofine, aby mu ju odhrnula z čela. 

Prv ako stihla stiahnuť ruku späť, jej zápästie sa ocitlo v zajatí mocného zovretia. Srdce jej 
vyplašene poskočilo. Zistila, že jej pohľad je lapený v strieborných jazierkach, ktoré ju doslova 
hltali. Zhíkla, keď sa ešte nedávno spiace telo proti nej svižne vymrštilo a stiahlo ju k sebe. Ani 
nevedela ako a ocitla sa v jeho posteli, uväznená pod jeho pružným telom. 



Rozospato sa na ňu usmial. Vyzeral ako nebezpečne príťažlivý darebák, ktorý nemá za lubom nič 
dobré. Prstami skĺzol po jej líci, opisujúc ich jemné krivky. „Zablúdila si?“ 

Nahlas preglgla. „Musela som sa presvedčiť, že si v poriadku,“ šepla takmer bez dychu. 

Draco sa uškrnul. Veľké, hnedé oči sa naňho dívali síce trochu vyľakane, ale prevyšovali ich obavy. 
Obavy o jeho život, oňho! A páčilo sa mu to. 

„Áno, musela,“ súhlasil, prechádzajúc bruškom palcom po krivke jej spodnej pery. „Vieš, čo musím 
ja?“ opýtal sa a keď pokrútila hlavou, uškrnul sa. „Toto,“ odvetil a sklonil hlavu, aby si privlastnil 
jej pery. Zacítil ako pod ním stuhla, ale pod jemným naliehaním jeho pier sa pomaly poddávala. 
Prinútil ju pootvoriť ústa a konečne sa s pôžitkom vnoril do ich vnútra, aby vyhľadal jej jazyk. 
Modlil sa, aby neprotestovala. Jej blízkosť a bozky preňho boli najlepším liekom zo všetkých. 

Hermiona si pritisla ruky na jeho hruď a jemne zatlačila. Nezdalo sa, že by jej chabý nesúhlas 
vzal vôbec na vedomie. Dotyk jeho úst bol jemný, ale nástojčivý a Hermiona sa s každým 
nadýchnutím opájala jeho vôňou, zmesou byliniek a jemnej arómy mastičky na poranenia, v ktorej 
rozoznala jemný podtón murtlapu. Opantala ju sila jeho tela, ktoré bolo ešte nedávno doráňané 
a vydané napospas nemilosrdnému ostriu noža. Kde sa v ňom brala tá moc, ktorá jej nedovolila 
odtiahnuť sa? Poddala sa jeho objatiu, jeho vábivému bozku, dôverným pohladeniam plným 
prísľubov. 

Napokon zatlačila silnejšie, tentoraz sa dotýkajúc jeho pliec a prebrala sa okamžite z omámenia, 
keď nad ňou Draco ubolene zastonal. 

„Ja... prepáč, nechcela som,“ hlesla nešťastne. „Bolí to?“ 

Zmätene na ňu pozrel, akoby chvíľu uvažoval. „Isteže to bolí,“ odvetil napokon. 

„Pomôže, ak na to dáme hojivú masť?“ opýtala sa. 

Draco nechápavo zažmurkal. „Hojivú masť?“ Potom mu došlo, že nemyslí na to, na čo on 
a uchechtol sa. „Hermiona, srdiečko, rany po dýke sotva vnímam, keď si pri mne tak blízko,“ 
odvetil pobavene, strieborné jazierka iskrili pobavením. 

Zachvela sa pri tom nežnom oslovení, ale stále sa jej na tvári zračil zmätok. „Tak potom...“ 

Zahniezdil sa medzi jej nohami a slabinami sa obtrel o jej lono, aby jej ukázal, čo mal na mysli. 

V nasledujúcej sekunde ju obliala červeň a zahanbene odvrátila tvár. Uvedomila si, že je celkom 
nahý. Opäť! 

„Hermiona, láska, pozri sa na mňa, prosím,“ požiadal ju zastretým hlasom a ona mu bez zaváhania 
vyhovela. Vzhliadla do jeho tváre, ktorá prekypovala citmi. „Dobré dievčatko,“ šepol a sklonil sa, 
aby jej vtisol božtek na konček toho rozkošného, všetečného nosíka. „Vieš, ako veľmi po tebe 
túžim?“ opýtal sa zastretým hlasom. Nebola schopná slova. Iba naňho hľadela ako uhranutá, hruď 
sa jej namáhavo dvíhala i klesala. „Nespravím však nič, čo nebudeš chcieť. Sľubujem,“ prisahal 
a myslel to vážne. Dúfal však v nejaký zázrak, aby ostala tam, kde bola. Pod ním. Celú noc, po celý 
život... 



„Naozaj po mne túžiš?“ opýtala sa neveriacky a on prikývol. 

„Nezdá sa ti toto ako dostatočný dôkaz?“ spýtal sa a opäť jemne zatlačil slabinami o jej lono. 
Zachvela sa. Potom natiahla ruky k jeho tvári a pritiahla si ho k bozku. Túžila po ňom rovnakým 
spôsobom. Chcela ho cítiť. Na sebe, v sebe... všade. Opájať sa jeho chuťou, vdychovať ju. 
Potrebovala vedieť, že žije, že ten nádherný muž nie je len jej snom. A i ona potrebovala konečne 
žiť. Chcela ho. 

Zachvela sa, keď ju jazykom vzrušujúco láskal a ochutnával, čo rozbúšilo jej tep. Hoci mala na 
sebe iba jemnú nočnú košeľu, zatúžila sa oslobodiť spod vrstiev odevu, ktoré jej odrazu 
prekážalo. A Draco bol taký ohľaduplný a nežný... 

Cítila jeho túžbu a tá ju rozpaľovala. Vedela, že dnes v noci bude jeho a nič jej v tom odhodlaní 
nezabráni. Toto nebol Ron. Sebestredný, bažiaci po vlastnom uspokojení, nehľadiaci na nič. Draco 
jej venoval celú svoju pozornosť. Skĺzol perami k jej krku. Na hrudi cítila jeho náhlivé horúce 
dlane, keď sa okraje gombíkovej légy od seba oddelili. Vyžarovala z neho túžba a teplo sálajúce 
z jeho štíhleho tela, ktoré sa nad ňou týčilo. Pohyby mal pomalé a vláčne, keď nežne vkĺzol 
prstami pod tenkú látku, aby poláskal jej plné prsia. Nakrčila kolená a prehla sa, aby vyšla 
v ústrety tým slastným dotykom, ktorými ju privádzal do šialenstva. 

Pátravou dlaňou prešiel z jej pŕs až ku kolenám. Jeho roztvorené pery kĺzali po jej obnažených 
prsiach, vychutnávajúc si sladkosť broskyňovej pokožky. Pohrávali sa so stvrdnutými bradavkami. 
Jednu z nich uchopil do úst a dráždil vlhkým jazykom. Keď to robil Ron, cítila na pokožke jeho 
strnisko. Poškriabal ju a jej prsia boli na druhý deň veľmi citlivé a rozboľavené. Ale Draco bol iný. 
Jeho tvár bola nahladko oholená, pery láskali, zuby nehrýzli a neštípali citlivé bradavky. Iba 
dráždili a vychutnávali. Jeho jazyk tak rozosielal do celého tela drobné impulzy, od ktorých celá 
horela. Zaborila si prsty do plavých vlasov a pritiahla si ho k sebe, kým on jemne poťahoval 
končeky jej pŕs, až sa zachvievala od rozkoše. Potom sa na ňu pozrel a usmial. Zakryl jej ústa 
svojimi a zručnými prstami jej vyhrnul lem košele vyššie. Zozadu jej hladkal hebké stehná. 

Zasnene sa dotýkala jeho zlatavej pokožky, ktorú ožaroval oheň v krbe. Vyzeral ako grécky 
poloboh. Dokonalá bronzová socha. Jej Adonis. Túžila ho preskúmať, spoznať, milovať... dotýkať 
sa ho tak bezprostredne ako sa dotýkal on jej. Nahla sa k nemu a vtisla ľahučký bozk na jazvu, 
ktorú mal na pleci. Poláskala ju jazykom a opäť pobozkala. Bol taký silný. Pod horúcou pokožkou 
cítila hru jeho svalov. Pocit, že ju zviera v náručí práve on bol... neopísateľný. 

Rozopnutá nočná košeľa jej odhaľovala prsia a lem sa zriasil vysoko na stehnách. Draco znovu 
skĺzol ústami k jej ňadru, druhé nežne láskal dlaňou. Nadvihla sa túžobne sa k nemu tisla, kým on 
maznavo kĺzal lačnými ústami po jej pokožke,akoby sa jej nemohol nabažiť. Jeho jemnosť a neha 
ju slastne rozochvievali, nebola schopná jasne uvažovať. Skrútila sa pod ním, keď ju znova 
premkla tá neznesiteľná túžba. 

„Draco...“ šepla a pritisla si čelo k jeho plecu. 

Vyhľadal jej ústa, aby ju znova pobozkal. Dlho, omamujúco precízne, kým vzal jej ruku a priložil si 
ju k svojmu nedočkavému mužstvu. Znova si uvedomila jeho nahotu. Zachvela sa a zbehla po tej 
hodvábnej kopji dlaňou. Omotala ju prstami a jemne pohladila. Nezvyčajný dotyk ju šokoval 
i fascinoval zároveň. Rona sa takto nikdy nedotýkala. Nikdy tak ďaleko nezašli. Nikdy mu to 
nedovolila. 



Draco zastonal a ona sa zapýrila. Ale neprestala ho skúmať a pohládzať, pretože ako sa zdalo, jej 
pohladenia si očividne vychutnával. Ústa mal pootvorené, hlavu mierne zavrátenú dozadu. Priadol 
spokojnosťou, keď sa k nej znova pritúlil a hrdlo jej zasypával bozkami. Potom sa vklinil medzi jej 
roztvorené stehná a nočnú košeľu vyhrnul až k jej pásu. Takto odhalená si pripadala ako pohanská 
kňažka lásky. Bola mu vydaná ma milosť. Jej telo po ňom prahlo každou bunkou. Dlaňou zablúdil na 
jej bruško a sklonil sa, aby ho pobozkal. Konček jazyka vnoril do pupočnej jamky, na čo sa jej dole 
chrbticou rozlial vodopád zimomriavok. 

„Si taká sladká,“ zamrmlal a donútil ju zastonať, keď rukou skĺzol ešte nižšie a prikryl jej 
obnažené lono. Kým sa jej takto dotýkal, zmysly jej zahmlievala ostýchavosť i slasť. Celou 
bytosťou sa sústredila na provokatívne prsty, ktoré ju láskali v samom strede jej ženstva a nútili 
ju stonať od rozkoše. 

„Túžiš po mne,“ šepkal chrapľavým hlasom, kým palcom krúžil po jej vlhkom lone. „Povedz láska, 
chceš ma?“ 

Prikývla a z úst jej unikol ďalší slastný ston. „Chcem... chcem,“ mrmlala netrpezlivo. Cítila váhu 
jeho tela, keď ju priľahol. Napäto sa nad ňou skláňal, kým jej z úst nevyšli tie slová. Potom do nej 
prudko vošiel. Hermiona sa mykla a zjojkla od bolesti, kým Draco ostal rozpoltený medzi 
ľútosťou, že jej spôsobil bolesť a omamnou rozkošou, ktorú cítil, ponorený v jej vnútri. 

„Mám prestať?“ opýtal sa, ale ona rozhodne pokrútila hlavou. Rukami skĺzla po jeho chrbte až na 
zadok. 

„Neopováž sa!“ vychrlila zo seba a zatlačila ho do seba hlbšie. 

Jej odvaha ho znova raz ochromila. Snažil sa zmierniť jej bolesť a tak hladkal a bozkával jej 
hrdlo i vzdúvajúce sa prsia. Bral si do úst zamatové, ružové kopčeky a jemne ich striedavo sal, 
kým sa pod ním neuvoľnila a slastne vzdychla. Potom sa už nedokázal zastaviť. Zabudol na všetko 
okrem svojej divokej túžby dobýjať sa do jej poddajného tela hlbšie, nástojčivejšie. Jej teplé 
nohy ho nežne objali, pod ústami cítil jej dych. Nutkavo pri jej perách šepkal jediné slovo, 
opakoval ho znovu a znovu, kým sa jeho vytrženie vystupňovalo: „Moja, moja...“ 

Draco vycítil blížiaci sa okamih, chvatným pohybom vyšiel z jeho rozpáleného tela a pritisol sa 
o jej chvejúce sa zamatové bruško. Medzi ich telami vytryskla vzrušená horúčosť. Zaboril hlavu 
do ohybu jej hrdla a krku a zastonal. Pocity, aké zakúšal, nikdy dosiaľ neprežil. Nikdy sa im nič 
nevyrovná. Nikdy sa nič nevyrovná pocitu, ktorý mal, keď bol v jej vnútri, keď boli jedným telom 
a jednou dušou... 

Blažené pocity pretrvávali, i keď sa tep jeho srdca vrátil do normálu. Hermiona pod ním 
zmalátnela. Driemalo sa jej a chvíľkami opojene vzdychla. Musel sa prinútiť, aby sa od nej 
odtrhol. Vreckovkou utrel vlhkosť z jej tela a zručne pozapínal gombíky na jej nočnej košeli, 
i keď by ju bol toho kúska odevu najradšej nadobro zbavil. Nahá bola taká nádherná! 

Keď zbadal krvavé škvrnky na posteľnej bielizni i na svojom prirodzení, v hrudi sa mu rozvinul 
blažený pocit. Bol jej prvým... a prial si, aby ostal i posledným. Načiahol sa po prútiku, aby vyčistil 
tú spúšť a len čo ho odložil, ľahol si k nej. Nebol ochotný vzdať sa jej blízkosti. Nie tak skoro po 
tom, ako sa milovali. Potreboval ju cítiť, dotýkať sa jej. Objal ju okolo pása a pobozkal na spánok, 
keď sa k nemu privinula. 



„Dobrú noc, láska moja,“ šepol nežne a sledoval, ako pomaly zaspáva. Bola jeho. 

38. kapitola - Všetko zlé, na niečo dobré... 
 

Ráno Draco sršal dobrou náladou. Rozdával úsmevy na všetky strany, ale na zvedavé a hlavne 
zmätené otázky Harryho a Severusa odmietal odpovedať. Aspoň zatiaľ. S Hermionou sa miloval 
ešte predtým, ako bol vôbec ochotný pustiť ju v to ráno zo svojej postele. Páčilo sa mu, keď 
vzdychala jeho meno a vášnivo oplácala jeho dravé bozky. 

Harry ho zadumane pozoroval a napokon si poklopkal po čele, keď sa Draco nedíval a naklonil sa 
spiklenecky k Severusovi. „Myslíš, že mu to vliezlo na mozog?“ 

Severus vrhol na svojho krstného syna zadumaný pohľad a takmer prikývol. Pomyslel si, že niečo 
mu niekam iste vliezlo, ale s tým zajatím to nemalo nič spoločné. Jeho domnienky sa potvrdili, 
keď do kuchyne vošla Hermiona a vrhla na Draca kradmý úsmev, ktorý si Harry nevšimol. 

„Nechaj to tak,“ pošepol späť Harrymu a vstal od stola. „Mali by sme ísť. Chvíľu potrvá, kým 
s nami spíšu zápisnicu.“ 

Harry do seba hodil posledný hlt hrianky a zapil ho tekvicovým džúsom. Utrel si ústa a bol 
pripravený k odchodu. Ale otočil sa k Hermione i svojmu bratovi. 

„Ty sa máš stále šetriť,“ ukázal naňho prstom, „a ty sa maj pekne. Uvidíme sa večer,“ povedal 
o niečo jemnejším tónom a žmurkol na ňu. 

Len čo vytiahli päty z domu, Draco sa k nej nahol so šibalským úsmevom a pobozkal ju na líce. 
„Nemôžem ísť s tebou?“ opýtal sa zaliečavo, ale Hermiona pokrútila hlavou. 

„Rozhodne nie. Idem pracovať. Iba by si ma rozptyľoval. Harry má pravdu, máš sa šetriť,“ dodala 
vážnejším tónom a sklopila pohľad na ich spojené ruky. „Večer sa musíme pozhovárať... o tom, čo 
sa medzi nami...“ 

Dracov výraz tváre stvrdol. „Dúfam, že mi nechceš povedať, že to pre teba nič neznamenalo.“ 

„Nie, lenže... čo tvoji rodičia? Vo vojne bojovali za to, aby čarodejníci ostali jedinou čistou 
a nepoškvrnenou rasou a ty...“ 

Zdvihol si jej ruku k ústam a vtisol na ňu bozk. „Hermiona, možno si mysleli, že bojujú za správnu 
vec, ale mýlili sa. Prečo si myslíš, že môj... nevlastný otec sedí v Azkabane? Lebo má rád šumenie 
mora, keď naráža o skaly? Alebo preto, lebo je nadšeným obdivovateľom dementorov? A čo 
mama? I ona je stále zatvorená...“ povzdychol si. „Páčiš sa mi a to, že ťa mám skutočne rád nie je 
výmysel. Ani chvíľkové poblúznenie, počuješ?“ 

Pozrela naňho tými veľkými hnedými očami, ale stále vyzerala, že mu neverí. Pery mu skrivil 
diabolský úsmev. „Alebo ťa mám znova pomilovať?“ 



Zachvela sa, keď pohladil palcom jej zápästie, kde tak divoko pulzoval jej tep a zaplašila všetky 
hriešne myšlienky na to nádherne pružné telo, ktoré s ňou dokázalo hotové divy. „Je to síce lákavá 
ponuka, ale musím odmietnuť,“ uškrnul sa. I tak ju nepustil. Vrhla naňho spýtavý pohľad. 

„Chcem vedieť, na čom som. Podľa možnosti okamžite,“ odvetil a stiahol si ju do lona. 

Rozosmiala sa. „Tak dobre, ty darebák,“ pobozkala ho na konček nosa. „Myslím, že ťa mám rada.“ 

„Máš ma len rada?“ ozval sa v predstieranom šoku. 

„Dobre. Myslím, že ťa milujem!“ vyhlásila. 

Draco sa opäť zatváril nespokojne. „Myslíš?“ 

„Na tom myslím rozhodne trvám!“ vytrhla sa mu a so smiechom utiekla z kuchyne preč. 

Draco sa uškrnul. „No, budem musieť popremýšľať o nejakej zaručenej presvedčovacej metóde,“ 
zamrmlal zadumane. „Hm, rozhodne,“ dodal a schuti sa zahryzol do svojej hrianky. 

¤¤¤ 

Spísanie zápisnice prebehlo pomerne rýchlo. Zvlášť i kvôli Dracovej výpovedi, ktorú od neho 
získal sám vedúci aurorov ešte v ten deň, keď ho pani Crabbová uniesla. Čo hralo v ich prospech 
bolo to, že pri tom poslednom pokuse zanechala dostatočné množstvo stôp, ktoré ju usvedčili 
a rovnako ako i jej manžel mala putovať do Azkabanu, keby na pojednávaní nevychmatla 
nepozornému strážcovi prútik a nezačala okolo seba bezhlavo metať kliatby. A práve toto sa jej 
stalo osudným. Zasiahla ju vlastná kliatba, ktorá sa odrazila od jedného z narýchlo vyčarovaných 
štítov. 

Týždeň neskôr viedli Severusove kroky späť za vedúcim aurorov. Keby nie Harryho, nebol by to 
musel robiť, ale on mu za to stál. Nechcel sa skrývať ani meniť svoju identitu a už vôbec užívať 
donekonečna ten starnúci elixír. Potreboval sa niekomu zdôveriť a rozhodne potreboval pomoc. 
Pomohlo, že bol prítomný i samotný minister. 

„Dobrý deň, profesor Snape,“ pozdravil ho úctivo vysoký muž a natiahol k nemu ruku, aby 
v zdvorilom geste potriasol tou jeho, hneď ako sa s ním zvítal minister. 

„Takže, o čom ste to s nami chcel hovoriť?“ opýtal sa a ponúkol ho stoličkou. 

Severus si sadol a s obavami, ktoré sa mu zračili v tvári po celý čas rozprávania mu povedal 
o svojom probléme. Cyrus Grey i Kingsley Shacklebolt ho bez prerušenia počúval a sem tam 
prikývol. Napokon Severus stíchol v nemom očakávaní. 

„Na koľko vyzeráte v súčastnosti?“ ozval sa minister. 

„Zhruba okolo tridsať rokov. Zdá sa, že to pomaly prestáva pôsobiť,“ odvetil ostýchavo. 

„Dobre, profesor Snape, ale nevidím dôvod, prečo by ste... svoju pravú tvár mal i naďalej 
skrývať,“ poznamenal Cyrus. 



Severus sa naňho zadíval prenikavým pohľadom. „Uvedomujete si ten rozruch, ktorý by to 
vyvolalo?“ 

Cyrus sa pousmial. „Isteže. Ale na druhej strane, i tak to vyvolá zverejnenie vášho vzťahu 
s pánom Potterom, či nie? Tak prečo to neodbyť pri jednom dyme, ako s hovorí? Alebo vám chýba 
odvaha?“ 

Severus potlačil hrozivý úškrn. „Odvaha je práve to, čo mi nikdy nechýbalo. Ale obávam sa 
reakcie ľudí.“ 

„Pochopiteľne. To je iná vec,“ uznal. „No nesmieme zabúdať, že ste vykonal veľa dobrého a celý 
čas ste stál na našej strane. Myslím, že by to nemuselo byť také zlé, ako si predstavujete.“ 

„Rozhodne,“ vložil sa do rozhovoru i Kingsley. „Ak to bude potrebné, urobím verejné vyhlásenie 
a zariadim, aby to vydali v každom denníku. Pre vás všetko, Severus.“ 

Musel uznať, že teraz sa cítil podstatne lepšie, ako keď sem išiel. 

Kingsley sa k nemu naklonil. „Čo vlastne teraz robíte?“ 

Severus sa naňho nechápavo zadíval. „Momentálne nič. Som na voľnej nohe.“ 

„A ako by sa vám pozdával post vedúceho na Oddelení záhad?“ Ten muž už nemohol byť priamejší. 
Severus mu to musel nechať. Na moment sa zamyslel. Nikdy nesníval o tom, že by mal pracovať na 
ministerstve, ale napokon, pracoval by s tým, čo ho bavilo. Na čiernu mágiu bol odborník. Okrem 
toho, mal by pod dohľadom nielen Draca, ale bol by blízko Harrymu. 

„Musel by som to ešte zvážiť,“ odvetil opatrne. 

„Fajn, ale poponáhľajte sa. Madam Zabiniová dala výpoveď a ja súrne potrebujem zohnať človeka 
do konca týždňa. Spomenul som vám platové ohodnotenie?“ opýtal sa odrazu. „Vôbec nie je 
nezanedbateľné.“ 

Severus prikývol. „Určite sa ozvem čoskoro.“ 

„Dobre. A ak budete potrebovať našu pomoc, keď to...“ prstom mu zašibrinkoval pred tvárou, 
„praskne, dajte nám vedieť. Bude pre nás cťou pomôcť vám.“ 

Keď v ten deň opustil Severus ministerstvo, netušil, že mu žiadna ich pomoc nebude potrebná. 
Ľudia ho akceptovali v momente, keď sa ukázal po boku ich zlatého chlapca a hrdinu. Článok, ktorý 
Harry poskytol pre Denného proroka nikoho nenechal na pochybách o tom, že chlapec, ktorý 
prežil by sa nezamiloval do niekoho, kto by toho nebol hodný. Navyše, sám minister zaňho stratil 
slovo a tak sa Severus z jedného dňa na druhý stal hrdinom všetkých žien, ktoré milovali 
dramatické romance so šťastným koncom. 

¤¤¤ 

Na vlakovej stanici bolo rušno. Harry sa rozhliadol cez záplavu bielej pary, ponad hlavy detí a ich 
rodičov, ktorí sa s nimi lúčili. 



„Merlin, už ich vidím,“ zastonal, keď uzrel bozkávajúcu sa dvojicu. Vyzerali, akoby sa od seba 
nevedeli odtrhnúť. 

Severus sa uškrnul a chytil ho za ruku. „Nefrfli. Sám si mi v noci vravel, že si kvôli nim šťastný. 
Draco sa k Hermione skvele hodí.“ 

„Veď hej. Ale mohli by sa správať trochu slušnejšie. Nablízku sú malé deti!“ zaprotestoval. 

Severus naňho neveriacky pozrel. „Ach. Takže to, že si ma včera v tom parku takmer znásilnil sa 
asi nepočíta, však?“ 

„To je iné!“ zrumenel Harry, ale Severus sa iba rozosmial. 

O chvíľu neskôr, keď ich donútili odlepiť sa od seba, hoci s riadnou dávkou nevôle, za čo sa im 
Draco odplatil spaľujúcim, vražedným pohľadom sa s Hermionou rozlúčili. Keď jej mávali na 
rozlúčku z nástupišťa a počul ako si Draco sťažka povzdychol, Harry ho štuchol do boku. 

„Veď tam nejde navždy, pochlap sa! Si predsa Black!“ 

Draco, ktorý sa napokon rozhodol prijať meno svojej matky za slobodna naňho zagánil. Pred 
dvoma týždňami mu prišlo z Azkabanu oznámenie o smrti Luciusa. Napokon uznal, že to takto bolo 
dobre. Aspoň sa zo sveta pobral v sladkej nevedomosti, čo sa týkalo otcovstva jeho jediného 
syna. Hneď po pohrebe sprístupnili zmrazené bankové kontá, ale Draco sa tých peňazí ani 
nedotkol. Nechal všetko na rozhodnutie matky. Lenže prepustiť ju mali až o sedem mesiacov. 
Zatiaľ si vystačil s vlastným platom. Pomohlo, že mal kde bývať a hlavne, bol pod jednou strechou 
s Hermionou. 

I s Harrym si rozumel oveľa lepšie ako predtým. Najmä potom, čo si navzájom vymenili listy, 
ktoré dostali na začiatku od svojho otca. 

Harry sa díval na svojho brata, ktorý stále hľadel za unikajúcim vlakom a usmial sa. V duchu si 
spomenul na otcove slová. „Život je niekedy príliš zložitý, ale občas zistíš, že všetko zlé bolo na 
niečo dobré.“ 

Iste, bolo to na niečo dobré. Byť jedináčikom bez rodiny bolo peklo. Teraz ju konečne mal. 
Dursleyovcov vynímajúc. Draco sa k nemu správal ako skutočný brat. Keď bolo treba, rád mu 
poradil. Dokonca bol ochotný striedať sa pri ňom pri doučovaní z elixírov. Občas si bratsky 
vymenili rozdielne názory. Ale nikdy... nikdy viac sa nenávideli. 

¤¤¤ 

Narcissu Malfoyovú prepustili z nápravno výchovného centra 5. apríla nasledujúceho roku. Malfoy 
Manor si ponechala, zvyšok dedičstva darovala svojmu jedinému, milovanému synovi. S výberom 
jeho životnej partnerky nemohla byť spokojnejšia. 

Draco Malfoy- Black sprevádzal Hermionu Grangerovú do Austrálie, aby našla svojich rodičov. 
Prinavrátila im pamäť a hoci sa tak stalo, odmietli sa vrátiť do sychravého Londýna. Draco 
s Hermionou sa vzali hneď po skončení školy. Mali spolu tri krásne deti. Chlapca a dievčatká – 
dvojičky. 



Harry úspešne skončil aurorský kurz. Severusa si vzal rok po svadbe Draca a Hermiony. Jeho 
manžel bol vynikajúcim vedúcim na Oddelení záhad a prvý, kto sa toho miesta nevzdal alebo 
záhadne nezmizol. 

Ron ostal starým mládencom. 

- Koniec - 
 


