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Popis: Je po vojne, Harry s Dracom študujú, jeden sa pokúša o vzťah, ten druhý sa z nich pokúša 

vykĺznuť. A popri tom sa v Londýne a na Grimmauldovom námestí objaví niekto, kto je už roky 

považovaný za mŕtveho. 

Čo z toho vyplynie? Bude aj tu platiť, že stará láska nehrdzavie? 
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Prológ 

Po tom, čo vystúpil z metra smerujúceho z Manchestru do Southamptonu v Hampshire sa po chvíli 

chôdze ocitol na Grimmauldovom námestí niečo po desiatej hodine večer. Civel na dom s číslom 

dvanásť už hodnú chvíľu. Obutý v zimných, čiernych topánkach, stál na druhej strane chodníka, v 

čerstvo napadanom snehu a na mieste, kde bolo prítmie a kde ho nemohol nik zbadať. Jeho 

tmavozelený kabát na jedoradové zapínanie a s príklopkami na pleciach mu siahal iba po kolená. 

Vykúkali spod neho menčestrové nohavice kávovej farby. Okolo krku mal omotaný pletený šál z 

čiernej vlny a na hlave mu sedela nasadená čierna čiapka s malým šiltom. Hlavu mal vyvrátenú 

dohora, lebo hľadel do horných okien domu, kde sa svietilo. Snehové vločky pokojne tancujúce 

vzduchom sa sypali z atramentovo čiernej oblohy a dopadali mu na tvár pokrytú týždňovým 

strniskom. Batoh voľne prehodený cez plece praskal vo švíkoch. A on tam iba stál a díval sa. V ušiach 

mu zaznieval dávno zabudnutý smiech dvoch šarvancov. Výkriky boja, keď sa naťahovali o hračku, na 

ktorú si neskôr ani nespomenuli. Lomoz a dupot po schodoch, krik matky a otcovo frflanie... To 

všetko bolo minulosťou. 

Vchodové dvere domu sa odrazu otvorili a v úzkom páse svetla prenikajúceho zvnútra do noci sa 

objavila vysoká, štíhla postava. Bol to nejaký muž. Oblečený v čiernom kabáte, s vyhrnutým golierom 

a krátkymi čiernymi vlasmi. Dvere sa pootvorili a on zbadal niekoho ďalšieho. Tiež muža. Tento druhý 

bol oblečený v rifliach a modrej mikine. Mal hranatú tvár, strapatý účes a na nose mu sedeli okrúhle 

okuliare. Vlasy mal rovnako tmavé ako ten prvý muž. Videl, ako sa zhovárajú a potom sa ten neznámy 

stojaci vo dverách na čomsi veselo zasmial. Ten druhý, vyšší, ho schmatol rukami vpredu za bundu a 

už si myslel, že sa mu chystá dať päsťou, keď sa k nemu na jeho prekvapenie naklonil a pobozkal ho. 

Okolo mužovho pása v čiernom kabáte sa omotali ruky mladšieho muža a hodnú chvíľu tak zotrvali. 

Keď sa konečne od seba oddelili, vysoký muž zbehol po schodoch a mladší sa za ním ostal dívať. Ten 

vysoký chvíľu iba kráčal, potom sa poobzeral okolo seba a odrazu zmizol. Dvere na dome sa zatvorili. 

Od úžasu mu takmer vypadli oči. Nie preto, pretože videl bozkávať sa dvoch mužov, ale preto, lebo si 

uvedomil, že bol práve svedkom odmiestnenia sa a to znamenalo, že ten chlap bol čarodejník! A s 

najväčšou pravdepodobnosťou je čarodejník i ten druhý, ktorý ostal v dome. Napadlo ho, či bolo 

múdre, zastaviť sa práve na tomto mieste. Ale kam inam mal ísť? Povzdychol si a strčil si ruky do 

vreciek kabáta. Uvažoval, čo teraz. Bez prútika sa premiestniť nemohol. A potreboval niekam skloniť 

hlavu na noc. Potom si spomenul na Deravý kotlík a tak sa teda otočil a vykročil zasneženým 

chodníkom preč, dolu ulicou. Nebol totiž hlúpy, aby nevedel, že nemôže len tak na verímboha vpáliť 

do domu. Zrejme naňho už nemal žiadny právoplatný nárok. Bol síce vlastníctvom jeho rodičov, ale to 

bolo kedysi. Cestou hútal, či by bolo možné, aby bol s tým mladíkom, ktorého videl vnútri nejako 

pokrvne spriaznený? Možno to bol jeho synovec. Kto vie? Alebo najmladší brat? Netušil, čo sa stalo s 

jeho rodinou. Ale jedno vedel iste a síce to, že si všetko v najbližších dňoch zistí. Otázkou ostávalo 

ako. Vedel, že svoje meno zatiaľ použiť nemôže a tak si zaumienil, že použije iné. A presne aj vedel 

aké. 

Sklonil hlavu a povzdychol si. Merlin, ubehlo už toľko rokov... 

Keď sa konečne dostal do Deravého kotlíka, bolo čosi po polnoci. I to len preto, lebo čakal hodinu na 

autobusovej zastávke, kým konečne prišiel jeho spoj. Vedel, že prvé, čo bude musieť ráno urobiť je, 
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že si musí zaobstarať nový prútik. Bez neho nemôže existovať v čarodejníckom svete, kam patril a 

patrí, hoci bol celé roky mimo. 

¤¤¤ 

Keď vstúpil do starej známej krčmy, konečne mal pocit, že aspoň niečo pozná. Za barom postával 

červenovlasý mladík a utieral posledné umyté poháre. 

„Dobrý večer,“ pozdravil a usmial sa naňho. „Volám sa Jerry,“ informoval ho promptne muž o niečo 

mladší ako bol on sám. „Čím vám môžem poslúžiť, pane?“ 

„Dobrý večer,“ odzdravil, ale do úsmevov mu práve nebolo. „Máte voľnú izbu?“ 

Mladík sa opäť usmial a on si všimol, že sa mu v lícach urobili jamky. Prikývol. „Isteže, pane. Desať 

siklov za noc. Sme najlacnejší v meste, ale za čistotu izieb vám ručím! Môže byť s výhľadom do Šikmej 

uličky?“ 

Tentoraz prikývol on. 

„Môžem vám vziať batožinu?“ opýtal sa ho veselo, ale on rýchlo pokrútil hlavou. 

„Nie, netreba, zvládnem to. Len ma zaveďte do izby,“ požiadal ho a obzrel sa, keď kútikom oka 

zachytil pohyb v zadných dverách krčmy. Vyšuchtal sa odtiaľ starec s pokriveným chrbtom a plešinou 

na hlave. Mal dojem, že má na jednom oku šedý zákal, ale aj tak sa nemohol zbaviť pocitu, že ho ten 

starec uprene pozoruje a mrmle si popod nos čosi, čo znelo ako: „Je mi povedomý... Je mi ozaj 

povedomý... Kde som ho už videl?“ 

Viac si ho nevšímal. Vyšli na poschodie a Jerry ho zaviedol k dverám do izby, odomkol a nechal ho 

vojsť. Dal mu kľúč a prv ako mu zaprial dobrú noc, spýtal sa, či ešte niečo nepotrebuje. Ale on mu len 

poďakoval za ochotu, a keď sa za ním zavreli dvere izby v hostinci, ktorý tu stál azda odjakživa, 

uľahčene si vydýchol. Vtedy mu došlo, že si chcel prečítať aspoň nejaké čarodejnícke noviny, ale Jerry 

bol už preč a on ho nechcel otravovať. 

V úzkej chodbičke si skopol z nôh topánky a potom sa sklonil, aby si ich vyrovnal. Batoh si zvesil z 

pleca až v ďalšej miestnosti, ktorá bola priestrannou kombináciou spálne a obývačky. Neodolal, aby 

sa nepristavil pri okne a nezadíval sa na starú-známu ulicu. Teraz bola pokojná, iba kde tu sa svietilo. 

Unavené telo sa zachvelo vzrušením, keď si predstavil, že už zajtra sa po nej bude prechádzať, 

nakúkať do výkladov obchodov. Hoci ho čakalo more vybavovačiek a povinností, nemohol sa 

neusmievať. Teraz bol doma. Konečne... 

Napokon sa došuchtal k posteli, sadol si a oskúšal matrac. Odrazu sa cítil nesmierne unavene. Rýchlo 

sa vyzliekol, veci si pekne uložil do skrine a oblečený už iba v spodkoch a ponožkách sa odobral do 

kúpeľne, aby si dal rýchlu sprchu. 

Sprcha bola po namáhavom dni vrelým privítaním, ale nezotrval tam dlho. Ani s holením sa 

nenamáhal. Bude na to dosť času i zajtra. Ľahol si na odostlanú posteľ, napravil si pod hlavou 

páperový vankúš a prikryl sa. Zaspával s rozháranými myšlienkami, keď sa mu obrazy minulosti 

miešali s prítomnosťou a hlboko v mysli sa vynárali predstavy o možnej budúcnosti. 



4 
 

1. kapitola 

Ráno sa prebral na to, že ho cez okno z roztiahnutými tmavomodrými závesmi pošteklili na tvári 

slnečné lúče zubatého, januárového slnka, ešte priveľmi skúpeho na to, aby rozdávalo hrejivé teplo. 

Natiahol sa ležiac v posteli a vymotal sa z pokrkvaných prikrývok bledomodrej farby. Podišiel k oknu a 

otvoril ho, aby dnu vpustil čerstvý, i keď trochu mrazivý vzduch a zadumaný sa oprel o podobločnicu. 

Ulička hýrila životom a farbami. Žiarivé farebné osvetlenia výkladov obchodov, ktoré tak dychtivo 

včera pozoroval boli teraz zhasnuté a nič nepripomínalo ani len vzdialene výnimočnosť tohto dňa. A 

preňho tento deň výnimočným bol už len preto, lebo bol späť. Mal chuť vybehnúť z izby a zavolať na 

plné hrdlo tak, aby ho počulo celé Anglicko – Regulus Black je nazad živý a zdravý! 

Samozrejme, že by to naozaj nikdy nespravil, ale už len tá myšlienka mu prišla bláznivo lákavá. 

Usmieval sa od ucha k uchu, ako keď dostal svoju prvú metlu. Spomínal si, aký bol vtedy nadšený! 

Ako na toto všetko dokázal tak prosto zabudnúť?! Teraz mu to pripadalo viac ako len nemožné. 

Napokon sa odlepil od okna a vykročil do kúpeľne. Dal si rýchlu sprchu, oholil si husto zarastené líca i 

bradu a spokojný so svojím výzorom sa obzrel v zrkadle. Rukou si vošiel i do hustých kučier na hlave a 

zovrel ich medzi prstami, naťahujúc ich od hlavy. Nie. Strihať sa rozhodne nebude. Aspoň nateraz. 

Kým sa obliekol, objednal si z baru výdatné raňajky a hneď, ako sa najedol, vzal si so sebou iba 

poriadne tučnú obálku, ktorú schoval vo vnútornom vrecku zeleného kabáta a doklady, a potom za 

sebou zamkol dvere svojej dočasnej izby. Pri bare odovzdal kľúč Jerrymu a opýtal sa, či prútiky stále 

vyrába pán Ollivander. Potom vykročil do nového dňa s nevídaným entuziazmom, cítiac, akoby sa 

znova narodil. Akoby sa z neho stal nový človek. Lepšie povedané, akoby sa opäť našiel... 

¤¤¤ 

Gringottbanka sa vôbec nezmenila. Bola to vysoká snehobiela budova týčiaca sa k nebu nad 

ostatnými obchodmi s naleštenou brondzovou bránou, pri ktorej stál vo svojej uniforme škriatok. 

Brána sa otvorila, ale len preto, aby sa ocitol pred ďašou, striebornou. Nad touto bol vytepaný nápis, 

ktorý veľmi dobre poznal. Občas si ho ako dieťa zvykol recitovať, keď sa ho naučil už ako päťročný 

spamäti. Len čo sa ocitol v priestrannej hale vykladanej mramorom, vykročil k pultíku s ceduľkou 

„Zmenáreň“.  

Bol to hneď prvý pultík spomedzi stovky ostatných, pri ktorých sedeli škriatkovia a usilovne čosi 

zapisovali do účtovných kníh, vážili na mosadzných váhach mince, či skúmali monoklami drahé 

kamene. Mal dojem, že ten malý škriatok sediaci vedľa toho, ku ktorému zamieril, práve študoval 

rubín veľkosti holubičieho vajca. O chvíľku na to si rýchlo niečo poznačil zaostreným brkom do knihy a 

študoval kameň ďalej bez toho, aby sa dal čímkoľvek rušiť. 

„Želáte si?“ ozval sa k nemu škriatok tmavohnedej pleti a hľadel naňho tými svojimi čiernymi, 

múdrymi očami, čakajúc na jeho odpoveď. 

„Dobrý deň, potrebujem zmeniť peniaze,“ povedal, keď pristúpil k okienku bližšie. Z podlhovastej 

hnedej obálky vybral všetky peniaze, ktoré mal a podal mu ich. 

Škriatok ich rýchlo prerátal a pozrel sa naňho. „Chcete si u nás zriadiť aj účet?“ 
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Bez premýšľania prikývol. Vedel, že by nebolo práve rozumné potĺkať sa po svete s takým finančným 

obnosom. Nie, že by mal pri sebe milióny, ale predsa len. Bolo to všetko, čo momentálne vlastnil. A 

keď si pomyslel, čo všetko bude potrebovať vybaviť a kúpiť, pripadala mu tá suma veľmi mizivá, i keď 

na začiatok postačujúca. Mal však myslieť prv na zriadenie účtu ako na to, aby si peniaze zmenil. To 

ho nenapadlo. 

Ale škriatok naňho iba kývol hlavou, keď mu naznačil, aby ho nasledoval. Videl, ako svižne zoskočil z 

vysokej stoličky a viedol ho k svojmu kolegovi, ktorý pracoval za klasickým stolom v oddelenej časti za 

pultíkmi. Iba mu čosi rýchlo povedal a predal mu obnos peňazí. Jeho sivovlasý kolega si premeral 

mladíka skúmavým pohľadom a prikývol. Napokon sa k nemu obrátil so slovami: 

„Takže vy si u nás chcete zriadiť účet?“ opýtal sa a rukou s dlhými prstami mu naznačil, aby si sadol 

na voľnú stoličku. 

„Presne tak,“ odvetil zdvorilo, tváriac sa azda ešte vážnejšie ako samotný škriatok. 

„Účet má byť anonymný alebo na vaše meno?“ pýtal sa zdriadenec banky. 

„Na moje meno.“ 

„Prajete si obyčajný trezor, trezor na kľúč alebo i na heslo?“ 

„Obyčajný trezor na kľúč,“ odvetil okamžite. 

Na to mu škriatok podal pergamen so slovami: „Vyplňte to prosím.“ 

Na papieri boli iba dva kolonky. Meno a rok narodenia. Toto jediné bol rozhodnutý vypísať pravdivo. 

„Ešte podpis,“ povedal škriatok a zaťukal ukazovákom so špicatým nechtom na spodnú časť 

pergamenu, ktorý si o chvíľu prevzal a podpísal sa tiež, hneď vedľa jeho mena. 

 Potom už len sledoval ako škriatok vybral zo šuplíka kľúč, aby mu ho podal. „Tristodvadsať je číslo 

vášho trezoru.“ 

Medzitým si ten predchádzajúci škriatok peniaze opäť zobral a o chvíľu im referoval, že sú pripravené 

k prevodu na účet a teda do trezora. „Budete si priať hotovosť so sebou?“ opýtal sa ten, ktorý mu 

zaviedol účet v banke. 

„Samozrejme.“ 

Škriatok mu starostlivo odrátal do koženého mešca požadovanú sumu. Potom zavolal na iného 

škriatka, s ktorým Regulus odišiel, aby videl, kde je jeho trezor a presvedčil sa, že je všetko v 

poriadku. Aj bolo. Len čo škriatok, ktorý ho sprevádzal otvoril jeho trezor, objavili sa kôpky mincí 

naukladané jedna na druhú v stĺpikoch. Zlatých, strieborných i bronzových. 

O chvíľu bol znova na čerstvom vzduchu a tentoraz mieril priamo k pánovi Ollivanderovi. 

Keď tu bol naposledy, práve mu minulo jedenásť a mal nastúpiť na Rokfort. Teraz, ako 

tridsaťosemročnému mu to prišlo absurdné a neuveriteľné. Zastal si pred výkladom s nie práve 

najčistejšími okienkami a ceduľou visiacou nad dverami, ktorá hlásala: „Ollivanderovci: Výrobcovia 
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prvotriednych čarodejníckych prútikov od roku 383 pred n. l.“ A presne ako vtedy, tak i teraz ležal v 

zaprášenom výklade na vyblednutej zamatovej poduške jediný čarodejnícky prútik. 

Načiahol sa po kľučke a vošiel dnu. Zvuk zvončeka, ktorý cinkol kdesi vzadu mal majiteľovi oznámiť, že 

má zakázaníka. Nič sa tu nezmenilo. Obchod bol stále malý ako komôrka s policami plnými uzučkých 

škatúľ, naukladaných jedna na druhú až po samý strop. 

„Pekne vítam,“ ozval sa hlas majiteľa, ktorý sa k nemu prišuchtal a Regulus sa k nemu otočil. 

„Dobrý deň, pán Ollivander,“ pozdravil slušne a dokonca mu podal ruku. Starec s ohnutým chrbtom a 

riedkymi šedivými vlasmi, ktoré mu na hlave stáli ako po výbuchu mu zovrel podávanú ruku a 

skúmavo sa naňho zahľadel. Ale nezdalo sa, že by ho bol spoznal. Chvíľu si ho premeriaval pohľadom, 

ale napokon sa naňho len usmial a ukázal na rady preplnených políc. 

„Môžem vám niečo ponúknuť?“ opýtal sa prívetivo sympatického cudzinca. 

„Potrebujem nový prútik,“ povedal prosto a muž prikývol. Ale nedalo mu, aby sa neopýtal. 

„A čo sa stalo s vaším starým, ak sa smiem opýtať? Ak je poškodený, možno by som ho dokázal 

opraviť.“ 

Regulov zrak sa zabodol do zeme, akoby sa snažil odpútať od temných spomienok, ktoré napadli jeho 

myseľ pri tej nečakanej otázke. Pravdou však bolo, že ju zodpovedať nemohol. Nevedel, čo sa stalo. 

Všetko, čo si pamätal bol iba chlad a skľučujúca temnota akejsi jaskyne, na ktorej stenách sa odrážala 

jedovato zelená hladina jazera. Obraz ako vystrihnutý z muklovského hororového filmu. 

„Nemám poňatia,“ priznal napokon. „Viem však, že bol vyrobený z jaseňa. Mal dvadsaťsedem 

centimetrov, bol neohybný a v jeho vnútri bol vlas jednorožca.“ 

Starý pán sa k nemu pomaly zvrtol a prebodol ho svojím prenikavým nebovomodrým pohľadom. 

„Taký prútik patril len jedinému človeku. Lenže ten...“ zadíval sa naňho pozornejšie, akoby skúmal 

jeho črty tváre, ale potom iba potriasol hlavou a dodal s ospravedlňujúcim úsmevom: „Nevšímajte si 

starca. Už neviem, čo táram. Poďte...“ pozval ho bližšie. „Vyskúšajte si napríklad tento.“ 

A tak súšal. Ollivander otváral krabicu za krabickou a on skúšal prútik za prútikom, kým ho konečne 

po dlhej chvíli nenaplnil ten zabudnutý pocit úplnosti. Neuvedomil si, že mu niečo chýba, kým to 

teraz nezažil na vlastnej koži. 

Ollivander sa usmial. „Tridsať a pol centimetra, poddajný, ružové drevo s vlasom jednorožca. 

Blahoželám, dobrý výber. Kým ten prvý bol ako stvorený na Obranu proti čiernej mágii, tento vám 

môže pomôcť stať sa výborným a múdrym čarodejníkom.“ 

Zaplatil za prútik sedem galeónov a už chcel odísť, keď naňho majiteľ odrazu zavolal: „Regulus?“ 

Ustrnul v pohybe a otočil sa. Ani jeden z nich neprehovoril slovka. To ťaživé ticho prelomil až 

Ollivander. 

„Vraveli, že ste mŕtvy.“ 
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Ostražito prikývol. „Mal som byť.“ Starec viac nepovedal nič, ale jeho na jazyku pálila iná otázka a 

nevedel sa odhodlať k odchodu, aby sa aspoň nepokúsil opýtať. Poznal všetkých. Možno mu bude 

vedieť povedať, čo sa s nimi stalo. „Neviete, čo je s mojou rodinou?“ 

Ollivander naňho chvíľu iba hľadel ako duchom neprítomný, potom okolo neho prešiel k dverám, aby 

zamkol a naznačil mu, aby ho nasledoval. Viedol ho do zadnej časti obchodu, kde mu ukázal na 

stoličku. Mladý muž si poslušne sadol a sledoval toho staršieho, ako nalieva do šálok chvejúcimi sa 

rukami čaj. Niečo ho nútilo, aby sa ozval ako prvý. Ale nechcel toho prezradiť zbytočne veľa. 

„Naozaj som takmer zomrel. Ale nepamätám sa na všetko... Neviem prečo. Dlhé roky som žil mimo 

Anglicka a dokonca medzi muklami.“ Nechcel dodať viac. Starému pánovi to jednoducho muselo 

stačiť. 

Pán Ollivander prikývol. „História vašej rodiny nie je práve...“ zamyslel sa, keď hľadal vhodné slovo na 

vyjadrenie, ale nič mu nenapadlo. „Všetci sú mŕtvy, pán Black.“ 

Regulovi sa zatriasla ruka, v ktorej zvieral šálku čaju. Položil ju opäť na stôl a vyjavene naňho pozrel, 

neschopný uveriť tomu, čo počul. 

„Ako... všetci?“ Pred očami sa mu mihali tváre. Otca, matky, brata. A odrazu si uvedomil, ako počúva 

rozprávanie toho vetchého starca o tom, ako skonali. Matke puklo srdce, otec zomrel krátko po nej. 

Sirius umrel vo vojne a prepadol za kamenný oblúk, vinou sesternice Bellatrix. Tá bola tiež mŕtva i so 

svojím manželom, ktorí spolu s Luciusom i Narcissou slúžili Voldemortovi. Lucius si odpykával tohto 

času trest v Azkabane a Narcissa vyviazla s podmienečným trestom. Ich jediný syn Draco len nedávno 

skončil školu a pracuje kdesi tuto, v niektorom z obchodov v Šikmej uličke. 

Regulovi chvíľu trvalo, kým to dokázal ako tak stráviť. Cítil ako mu stuhli všetky údy a mal dojem, že i 

krv mu prestala prúdiť žilami. Bolo to horšie, akoby ho niekto sotil pod kolesá Rytierskeho autobusu. 

A potom ho napadlo, že videl toho mladíka v dome na Grimmauldovom námestí a jemu svitla nádej, 

že po Blackovcoch ostal aspoň niekto, kto nesie ich vznešené, starobylé meno. „Mal môj brat nejaké 

deti?“ 

Ollivander však na jeho prekvapenie pokrútil hlavou. „Pokiaľ viem, tak nie. Ale má krstného syna. Ten 

po ňom aj dedil. Je v rovnakom veku ako Draco Malfoy, váš bratranec.“ 

„A čo zvyšok rodiny?“ 

„Pýtate sa na svoju tetu Andromedu?“ 

Prikývol. 

„Ako viete, vydala sa za mukla. Obaja sa tešia dobrému zdraviu i so svojím vnukom Teddym. 

Nymphadora, vaša sesternica zomrela spolu so svojím manželom pred rokom vo vojne. Tak ako veľa 

iných dobrých a čestných ľudí.“ 

Regulus naňho skleslo pozrel. Na šálku s nedopitým čajom už ani nepomyslel. „Môžem vás o niečo 

poprosiť?“ 

Prešedivelý a vetchý majiteľ obchodu ochotne prikývol. 
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„Nehovorte o mne nikomu. Spôsobilo by to zbytočný rozruch a to by som nerád. Najprv si 

potrebujem usporiadať vlastný život a dať niektoré veci do poriadku. Môžete mi to sľúbiť, pán 

Ollivander?“ 

Starec prikývol. Ešte dlho sa díval za mužom, ktorý navštívil jeho obchod a neveriacky krútil hlavou. 

Ako je možné, že prežil? A ako je možné, že si to nepamätá? No, zrejme sa to nikdy ani nedozvie, ale 

nič to. Možno postačí, ak dozrie čas. 

¤¤¤ 

Na Ministerskom matričnom oddelení si získané informácie iba potvrdil. Z ich rodiny bol zapísaný ako 

nebohý prvý. Jeho skon sa datoval na rok 1979 s poznámkou, že sa telo nikdy nenašlo. Jeho matka 

zomrela päť rokov po jeho údajnej smrti, v marci roku 1984 a manžel o tri mesiace po nej. Sirius 

zomrel v júni roku 1995, zasiahnutý neodpustiteľnou kliatbou, ktorú naňho vypálila vlastná 

sesternica. Tá zomrela o dva roky neskôr, presne ako i jej manžel. Tak ako i jeho brat, i ich manželstvo 

ostalo bezdetné. Jeho druhá sesternica Narcissa mala so svojím manželom jediného syna, Draca. A 

Andromeda, ktorá sa vydala za mukla Teda Tonksa, prišla o svoju dcéru i zaťa v rovnaký deň, v roku 

1997. Zdalo sa, že tento rok bol prelomový. Hovorili o ňom ako o „veľkej vojne,“ pretože toho roku sa 

čarodejnícky svet zbavil Voldemortovej hrôzovlády. Preto jeho ďalšie kroky viedli do archívu, aby si 

zbežne preštudoval staré vydania novín za posledných pár rokov. 

Keď sa ocitol znova na rušnej ulici, slnko už bolo vysoko a hoci mu zaškvŕkalo v žalúdku od hlavu, na 

jedlo nemal ani pomyslenie. Po všetkých tých smutných informáciách by do seba nedostal ani sústo a 

tak radšej uvažoval, čo s načatým dňom. 

¤¤¤ 

Severus postával medzi regálmi kníh a trpezlivo skúmal ich nádpisy. Keď sa za ním ozvalo zdvorilé 

zakašľanie, nenamáhal sa otočiť. 

Jeho krstný syn iba prevrátil očami, keď videl, že si nezískal jeho plnú pozornosť. „Vravel som ti, že tu 

také čosi nemáme. Prečo mi neveríš?“ 

„Nie je to o tom, že by som ti neveril. Prosto chcem iba zistiť, či nenájdem niečo podobné. A možno 

objavím niečo, čo sa mi zíde alebo zapáči.“ 

Zahryzol si do jazyka, len aby nevyštekol: „Tak ako si konečne objavil Pottera, ty starý zvrhlík?“ Ale 

vedel, že by sa jeho poznámka nestrela s pochopením. „Ako... ako sa má Potter?“ odvážil sa opýtať. 

„Počul som, že sa ti podarilo pozvať ho na večeru.“ 

Severus bez rozmýšľania prikývol. „Áno,“ odvetil monotónne. 

Draco preniesol váhu z jednej nohy na druhú. „A... ako to šlo?“ 

„Celkom dobre. Vie byť zábavným spoločníkom. Zrejme toho máme skutočne spoločného viac ako 

som si myslel. A to si tvrdil, že je to suchár.“ 

Draco sa iba zamračil. Napokon si prehrabol rukou plavé vlasy a zabodol nasrdený sivý pohľad do 

chrbta krstného otca, ktorý stále skúmal chrbty kníh, kde boli vytlačené ich názvy s menami autorov. 
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„Dnes chcem navštíviť tvoju matku. A rád by som jej doniesol nejaký dar. Uvažoval som nad 

parfumom, ale neviem aký používa.“ 

„Channel 5,“ odvetil Draco pohotovo a nedalo mu, aby sa neopýtal: „A privedieš so sebou i Pottera?“ 

Severus konečne otočil hlavu a pozrel naňho. „Nie. Prečo?“ 

Draco mykol plecom. „Len tak.“ 

Nedodal, že by to asi nevydržal s nervami, keby ich videl ako si vedno hrkútajú, i keď si ich pri tom ani 

len nedokázal predstaviť. Nechápal svojho krstného otca a už vôbec nechápal Pottera. Dokonca i jeho 

matke sa videl ten vzťah byť celkom normálny. Vravela čosi o akomsi predurčení, keď jej o tom 

hovoril a spomínala niečo, že ich cesty osudov boli aj tak priveľmi často popretínané. Niekde sa to 

vraj muselo skôr či neskôr odraziť. Keď o tom písal otcovi, ten mu odpísal, že je to podľa neho dobrý 

strategický ťah. Potter bol na výslní ako hrdina čarodejníckeho sveta a Severus si môže veľmi ľahko a 

dobre po jeho boku upevniť svoju pozíciu na politickej i spoločenskej úrovni. 

Draco kašľal na politiku a kašľal i na to, že to všetci naokolo schvaľovali. On bol zrejme jediný, kto 

uvažoval triezvo. A faktom bolo, že jeho krstný otec bol pre Pottera pristarý! A nech si vraví, kto chce 

a čo, mohol byť pokojne jeho otcom! 

„Kedy teda prídeš?“ opýtal sa po chvíli ticha, keď usilovne premýšľal a rozoberal svoje úvahy zo 

všetkých možných strán. 

„Na siedmu. Ako obvykle. Ale dlho sa nezdržím. Chystáme sa s Harrym do divadla.“ 

Dracove pery sa stiahli do úzkej linky. „Už vidím, ako sa tam baví!“ odfrkol, za čo si od krstného otca 

vyslúžil iba úškrn. 

„Ver mi, že sa baví, ale netvrdím, že je to predstavením,“ poznamenal starší muž, otočený k nemu 

chrbtom, na čo sa Dracova tvár zapálila do ružova. Otočil sa na päte a so strohým: „Toto počúvať 

nemusím!“ odkráčal späť do prednej časti obchodu k svojej pokladni. 

Keď o niečo neskôr opúšťal Severus kníhkupectvo celkom spokojný so svojím výberom, myslel na to, 

kam všade ešte musí zájsť. Nebolo to jeho zvykom, aby nedával pozor, ale stalo sa, že do niekoho 

jemne vrazil lakťom pravej ruky, v ktorej zvieral svoje knihy. Mal čo robiť, aby mu nevypadli priamo 

do špinavého, rozčvachtaného snehu na ulici, ale i tak sa rýchlo ospravedlnil. Hoci by bol radšej toho 

človeka prebodol pohľadom. Vlastne sa na to už chystal, hoc so svojím zvučne zamrmlaným: 

„Prepáčte,“ ktoré nesústredene zamrmlal a zdvihol oči k mužovi, ktorý prešiel popri ňom.  

Ten mu venoval iba krátky pohľad a pokrútenie hlavou v nemej odpovedi – nič sa nestalo - a zmizol v 

dave. Severus pokračoval v chôdzi s podivným pocitom, že mu je na tom mužovi niečo známe. Keď sa 

však zarazene zastavil, aby sa otočil a očami ho opätovne vyhľadal v hemžiacom sa dave, nenašiel ho. 

¤¤¤ 

Regulus sa do hostinca vrátil vcelku spokojný, i keď nešťastný zo svojich zistení. Stihol toho vybaviť 

oveľa viac, akoby si bol pomyslel. Dokonca si našiel prácu v jednom starom antikvariáte, keď 

zadumane kráčal po Šikmej uličke. Len čiste náhodou si všimol zašlú ceduľku s oznamom voľného 
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miesta. Bolo to skvelé miesto. Platené síce trochu mizerne, ale nevadí. Na začiatok to stačí. Nájde si 

ešte jednu prácu, ak to bude potrebné. 

V obchode, kde ho privítala milá postaršia čarodejnica s vlasmi červenými ako prskavka sa predstavil 

ako Orion Walburg. V rýchlosti jej povedal svoj stručný životopis a uviedol pár miest, kde pracoval. Po 

pár zvedavých otázkach mu odovzdala kľúč so slovami, že začína zajtra ráno o ôsmej. Previedla ho po 

obchodíku len o niečo väčšom ako bola Ollivanderova predajňa, aby mu poukazovala, kde čo nájde, 

vysvetlila mu systém triedenia kníh i ceny predaja a ukázala mu, ako funguje tá obstarožná pokladňa, 

ktorá zaberala väčšinu miesta na úzkom pulte. Potom sa s ním rozlúčila a on sa porúčal. 

¤¤¤ 

Večeru si dal priniesť do svojej izby, kde od poobedia trénoval kúzla, ktoré sa učil ešte ako chlapec a 

skúšal všetko možné. Na tanieri ostala väčšia časť z bohatej porcie. Nie preto, že by jelení guláš nebol 

chutný, ale preto, lebo mal stále stiahnutý žalúdok. 

Na malom mahagonovom stolíku mal nachystaný pergamen a brko namočené v kalamári s čiernym 

atramentom, aby si zapisoval, čo všetko mu ešte treba vybaviť, či kúpiť a na čo nesmie zabudnúť. 

Takto pribudli na zoznam i knihy ako Všeobecná príručka kúziel pre pokročilých, Dejiny mágie, aby sa 

konečne dozvedel, čo sa v jeho rodnej krajine odohralo a kniha Čarovných odvarov a elixírov. 

Znenazdania sa jeho ruka zastavila nad poslednou pripísanou knihou. Odvary a elixíry. Spomenul si 

ako ich miloval. Jeho najobľúbenejší predmet, hneď po lietaní a metlobale. Nechal brko brkom a 

zviezol sa do kresla. Temenom hlavy sa oprel o jeho opierku a zatvoril oči. A rovnako mu to 

pripomenulo i Siriusa. On elixíry neznášal. Presne tak, ako vždy nemohol vystáť ani jeho priateľa 

Severusa. Severus... 

Takmer dvadsať rokov bol nielen mimo Anglicka, ale aj preč od všetkého, čo mu bolo blízke, čo 

miloval, i čo poznal. Keď dnes prechádzal po uliciach, uvedomoval si, že tváre, ktoré ho míňajú 

nespoznáva ani len v náznakoch a začal si pripadať viac ako cudzinec. Entuziazmus, s ktorým vykročil 

do nového dňa sa zmenil na melanchóliu. Teraz už vedel, že tu nie je nik, kto by ho privítal aspoň s 

náznakom úsmevu, či radostnej iskri v oku. Doľahol naňho krutý fakt, že nemal nikoho. Rodičia i jeho 

brat boli mŕtvy. Keby bol tušil, čo sa s nimi stane po jeho... zmiznutí. Ale ako to mohol ovplyvniť? 

Odišiel náhle a zmizol bez stopy. Navyše... prišiel o pamäť, ktorá sa mu vracala iba postupne. Lenže 

teraz, keď si konečne na všetko rozpamätal, bolo mu to na nič. Nemohol vyobjímať svojich rodičov a 

povedať im, že ich mal vždy rád, a mrzí ho, že sa stratil z ich života bez slova. Nemohol sa zvítať ani s 

bratom a poprosiť ho o odpustenie za to, že bol takým naivným bláznom, keď si myslel, že Voldemort 

je niečo ako boh. Nemohol mu povedať, že mal vo všetkom pravdu. Nemohol ho požiadať o 

odpustenie a povedať mu, ako veľmi sa mýlil a ako ho mrzia ich hádky. Teraz to bolo nepodstatné. 

Jeho starší brat, v ktorom sa videl, ktorého si vážil, a ktorého vždy obdivoval ako svojho hrdinu, bol 

mŕtvy. A on, ktorý mŕtvym mal byť, ho prežil. Zvláštna hra osudu. Z oka sa mu vykotúľala osamelá 

slza. Dovolil si ten luxus a nechal jú skĺznuť dole lícom. Nasledovala ju ďalšia a ďalšia. Z vrecka nohavíc 

vybral prehnutú fotku ich štvorčlennej rodiny, ktorú vytrhol zo starého vydania Denného proroka. 

Prstami ju vyhladil na svojom stehne a v duchu si želal, aby to nebola pravda... 

Išiel tu s tým, aby zanechal doterajší, muklovský život a začal odznova. Ale netušil, že to bude až taký 

skutočný začiatok. Nemal potuchy, že bude musieť tajiť svoje meno, aby jeho náhle objavenie sa 

nevyvolalo zbytočný rozruch. Ani najmenej po tom netúžil. Slávne meno jeho rodiny bolo zapadnuté 
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prachom. Zvláštna predstava, keď si spomenul, ako jeho rodičia vždy lipli na svojej dobrej povesti a 

starodávnom rodokmeni jednej z najstarších čistokrvných čarodejníckych rodín Anglicka. Po celom 

tom krásnom pozlátku neostalo nič. 

Nemohol tam len tak sedieť, pretože mal pocit, že naňho myšlienky narážajú ako osi a nedajp mu 

pokoja. Potreboval si prevetrať hlavu. Opäť sa vybral k domu na Grimmauldovom námestí. Tentoraz 

sa v jeho oknách nesvietilo. Všade vládla hlboká tma a dom ticho splýval v radovej zástavbe medzi 

ostatnými. Ani tentoraz neprešiel na druhú stranu a neskúsil ani len stlačiť kľučku, akoby si želal. 

Miesto toho sa pomalými, lenivými krokmi túlal v jeho okolí ulicami, až kým sa opäť nerozsnežilo a on 

bol dosť uzimený na to, aby bez nejakých dlhších prieťahov zaspal. 

2. kapitola 

Regulus odovzdal kľúč ako zvyčajne u barmana a zaprial chlapcovi pekný deň. Teraz už vedel, že je to 

jediný synovec Toma, toho starého muža, ktorého uvidel v tú noc, keď sem prišiel. Popravde, Jerry 

bol celkom príťažlivý mladý muž. A hoci si všimol jeho viac ako len skúmavé pohľady, jednoducho ho 

ignoroval. Teraz nemal náladu nielen na žiadny vzťah, ale ani na rýchly, nezáväzný sex. Nie po tom, čo 

sa viac ako mesiac utápal v neistote z toho, či má alebo nemá zákerný vírus, ktorý muklovia nazvali 

AIDS. 

Miesto toho sa teda radšej pokúsil konečne poriadne vyspať, čo sa mu po získaní všetkých tých 

nešťastných informácií i podarilo. S knihou Dejín mágie zmenšenou vo vrecku a s dnešným vydaním 

Denného proroka si to namieril priamo do novej práce. Cestou sa zastavil v pekárni, ktorá už zďaleka 

lákala zákazníkov krásnou vôňou pečeného chleba, praclíkov, rohlíčkov i koláčov s plnkami od 

výmyslu sveta. Kúpil si niečo pod zub a s kávou v plastovom pohári s vekom vyšiel z obchodu. 

Jedinou voľnou rukou si vyhrnul golier na kabáte a pokrčil nosom nad neprívetivou hmlou, ktorá 

zahalila Šikmú uličku do takého hustého, mliečneho závoja, že musel premýšľať, kadiaľ sa to včera 

túlal, aby tam trafil. Mal jediné šťastie, že mal skvelý orientačný zmysel. Nie nadarmo bol kedysi v 

škole stíhačom. Obchod našiel v zastrčenej uličke, ktorá viedla od obchodu Madam Malkinovej s 

habitmi šitými na mieru. Oproti práve otvárala akási mladá žena Apatieku. V obchodíku sa zasvietilo a 

z dvier a okrúhlych okienok s predelenými sklami do malých štvorcov sa zdvihli tmavomodré rolety. 

Keď si ho všimla, hanblivo sa usmiala a stratila sa mu z dohľadu. 

Regulus si povzdychol a vytiahol z vrecka kabáta kľúč. Zasunul ho do dierky a otočil ním. Privítal ho 

neveľký priestor zaprataný knihami a sálajúci chladom. Prvé, čo spravil bolo, že zložil svoj náklad na 

koniec úzkeho stola, ktorého väčšiu časť zaberala obstarožná pokladňa a zohol sa k piecke, v zadnej 

časti obchodíka. Zručne rozložil oheň a počkal, kým naberie na sile. Až potom doň prihodil pár pekne 

suchých polienok dreva. Hneď potom zažal svetlo a len čo sa miestnosť dostatočne ohriala, vyzliekol 

si kabát a odmotal z krku dlhý, čierny šál. 

Naraňajkoval sa prv, ako sa pobral otočiť ceduľku na oznam: „Otvorené.“ 

Potom si rýchlo prešiel zoznamy kníh, ktoré mu včera ukazovala mierne korpulentná majiteľka, aby 

získal dobrý prehľad a nakoniec si spokojne sadol za pultík. Otvoril knihu Dejín mágie na stránke, kde 

si nechal záložku a pustil sa do čítania. Ani si nevšimol, že sa opäť rozsnežilo. Z neba sa na zem znášali 

veľké snehové vločky, prikrývajúc ju tak novučkou perinkou. 
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Keď konečne skončil deň, vedel, prečo tu nemôže zarobiť viac ako tých pár galeónikov. Premávka v 

tejto uličke nebola práve frekventovaná. Napokon, pracoval v Antikvariáte, tak čo čakal? Toto nebola 

Apatieka, kde sa dvere každú chvíľu otvárali novým zákazníkom, ktorých vítal mosadzný zvonček, 

cinkajúci nad ich hlavami. V ten deň veľa nezarobil. Vošli sem iba traja ľudia. Akýsi muž, ktorý hľadal 

knihu o Využití baranieho rohu v elixíroch, ktorú žiaľ nemali, potom akási slečna, ktorá si od neho 

kúpila knihu Amortencia a láska na sto spôsobov, čo bol akýsi romantický brak, súdiac podľa jeho 

červenkastého ošúchaného obalu a napokon akýsi pár, ktorý si kúpil za pár siklov Zbierku čarovných 

liečivých rastlín. 

 Malo to však i svoje pozitíva. Prečítal si nerušene Denného proroka, vyznačil si inzeráty s prenájmami 

bytov a stihol prečítať i celú knihu Dejín mágie. Teraz vedel podstatne viac a jeho hlava bola doslova 

nabitá informáciami až na prasknutie. 

Kniha veľmi podrobne opisovala dejiny čarodejníckeho sveta. I keď preskočil časť, ktorú už poznal, 

nemal dojem, že by sa o niečo ukrátil. Dozvedel sa všetko, čo za tie roky zameškal. Už vedel, kto býva 

v dome na Grimmauldovom námestí číslo dvanásť. Rovnako ako vedel, že ten mladý muž zachránil 

čarodejnícky svet, keď porazil Temného pána. Dokonca tam písali i o horcruxoch a dočítal sa i o sebe, 

i keď to bolo trochu zvláštne, čítať o sebe v minulom čase. Bola tam zmienka i o jeho domácom 

škriatkovi, Kreatcherovi. Autor knihy ho opísal ako statočného, s bojovným duchom, ktorý sa pomstil 

naverbovaním svojich priateľov smrťožrútom tak, že ich sekali do lýtok a členkov nožmi i sekáčikmi. V 

knihe stálo napísané: Na hrudi mu nadskakoval medailón Regulusa Blacka a jeho hlas sa rozliehal ešte 

aj v tom rachote: „Do boja! Do boja! Do boja za môjho pána, obrancu domácich škriatkov! Bojujte 

proti Temnému pánovi v mene statočného Regulusa! Do boja!“ 

Regulus čítajúc tie riadky ani nedýchal. Uvedomil si, že si tak mocne zhrýzol peru, až ju jeho zuby 

takmer preťali. Zadržiavajúc slzy dojatia si spomenul sa svojho ušatého priateľa. Žiaľ, nedočítal sa, čo 

sa s ním potom stalo a netušil, ako to môže zistiť. Pokiaľ vedel, o škriatkoch sa neviedli žiadne 

záznamy. Pamätal si na ten prekliaty medailón tak matne, ako si pamätal na jaskyňu. Ale niektoré z 

jeho spomienok stále ostávali zahmlené hmlou ako ulice na námestí. 

Navečeral sa v súkromí svojej izby a znova taktne odmietol Jerryho pozvanie na pohárik. Prepočul 

poznámku o tom, že by mu rád robil spoločnosť a miesto toho, aby sa neviazane zabával, dal 

prednosť horúcemu kúpeľu a výberu najvhodnejšieho bytu spomedzi inzerátov, zakrúžkovaných 

červeným atramentom. 

¤¤¤ 

Harry pozrel ponad popísaný pergamen na svojho kolegu a prv ako strčil brko do spoločného 

kalamára, nadvihol spýtavo obočie. Mladík naňho skúmavo hľadel. Ten jeho pohľad na sebe cítil 

rovnako, akoby to bol jeho dotyk. Sivé oči nespúšťali pohľad z jeho tváre, avšak chladná, 

nepreniknuteľná maska, ktorú si nasadil, neprezrádzala ani kúsoček z toho, čo mu mohlo bežať 

hlavou. 

„Čo je?“ zašepkal tak ticho, aby nerušil ostatných z kurzu, ale odpoveďou mu bolo pokrútenie hlavou 

a zamračený pohľad, ktorý vzápätí sklopil k svojmu pergamenu. Harry sledoval, ako si namočil hrot 

brka v atramente a pripísal niečo k ďalšej otázke. Potom si odpoveď skontroloval a pergamen 

zroloval. 
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Harry si iba povzdychol a spravil to isté. Rýchlo prebehol svoje odpovede na otázky, premýšľajúc, či 

ich vystihol čo najpresnejšie a i on zroloval svoj pergamen. 

Obaja odoslali letkom písomky na stôl vyučujúceho, ktorý im dal pokyn, že môžu opustiť aulu. 

Vynorili sa z posluchárne vo svornom tichu. Harry si konečne uvoľnil červeno-čiernu kravatu a 

vydýchol si. 

„Nebolo to také hrozné, ako som si myslel,“ poznamenal, na čo mladík reagoval iba zastrčením rúk do 

vreciek čiernych nohavíc. „Zajtra musíme pripraviť ten elixír. Stále platí, že mi s tým pomôžeš, alebo 

musíš ísť do práce?“ 

„Dnes mám voľno. Ak niečo sľúbim, dodržím to. To by si už napokon mohol vedieť,“ odvetil 

monotónnym hlasom, hľadiac priamo pred seba. 

„Si v poriadku?“ opýtal sa Harry a jemne sa dotkol jeho pleca. 

Draco sa pod tým dotykom takmer zachvel. Zalapal po dychu a zahryzol si do jazyka prv, ako mohol 

povedať niečo, čo ho mohlo neskôr pekelne mrzieť. 

„Hej,“ dostal zo seba napokon. „Skočíme ešte do tej Apatieky?“ 

„Budeme musieť. Niektoré prísady zoženieme len tam, lebo u Ravena nemajú všetko, čo 

potrebujeme.“ 

Zastali pred mohutnými kozubmi a počkali, kým sa nejaký uvoľní. Keď sa v zelených plameňoch stratil 

pred nimi akýsi mužíček, potom do nich vstúpili i oni, len čo tam vhodili hrsť letaxu a zamrmlali 

adresu. 

Vynorili sa v Deravom kotli. Kým Harry pozdravil Jerryho, Draco mu automaticky kúzlom očistil 

červeno-čierny aurorský habit a i on kývol na pozdrav mladíkovi za barom. Vonku snežilo. Harry si 

očaroval okuliare kúzlom, ktoré malo odrážať snehové vločky, aby mu nezmáčali sklá a Draco na seba 

zakúzlil ohrievacie kúzlo. 

Na Harryho naliehanie sa zastavili v reštaurácii, aby si dopriali obed, pretože podľa jeho slov mal 

chladničku totálne vyrabovanú, lebo si nestihol kvôli učeniu nakúpiť. Draco na to nepovedal nič a 

prehltol poznámku o tom, či sa náhodou nevenoval štúdiu anatómie tela konkrétnej osoby s 

názornými ukážkami. Miesto toho si objednal šošovicovú polievku a dusené hoväzie so zeleninovou 

prílohou. Ako dezert si objednali koláč s tým, že im ho personál reštaurácie doručí na Harryho adresu, 

spolu s večerou. 

¤¤¤ 

O niečo neskôr sa ocitli v Harryho dome, ktorý zdedil po svojom krstnom otcovi. Nebol to síce taký 

honosný dom ako ich Manor, ale dýchala z neho história dávnej minulosti a tú musel rešpektovať, 

hoci by mohol menovať desať výhrad na jeden prst. V predsieni zo seba zhodili aurorské habity a 

Harry ho zaviedol do starého laboratória po Regulovi, ktoré mu pomáhal zrenovovať a vybaviť 

všetkým potrebným práve Severus. Draco musel uznať, že tu má všetko špičkové vybavenie, ktoré 

môže potrebovať a bol si rovnako dobre istý, že ak by to mal zariaďovať sám Potter, nedopadli by tie 

konečné úpravy s takým prenikavým dôvtipom, akým sa vyznačoval práve Severusov intelekt. 
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Rozložili si nakúpené prísady po pracovnej doske a Draco ho upozornil, aby to bolo v chronologickom 

poradí podľa potreby. Donútil ho čítať si postup práce dovtedy, kým mu ho následne neodrapotal 

spamäti a spokojne sledoval, ako ukladá všetky prísady v úhľadnom rade za sebou. 

Potter pracoval a on ho sledoval a komandoval. Respektíve, usmerňoval, ak mu niečo nešlo alebo 

niečo pokazil svojou nedbanlivosťou. Už dávnejšie vedel, v čom tkvie Potterov neúspech v tomto 

predmete. Bol príšerne nesústredený. Skúšal ho zapájať do rozhovorov o ničom a to mu iba škodilo. 

Už po tretí raz mu nechal zmiznúť obsah kotlíka, ktorý nepekne zhustol a začínal podivne zapáchať. 

„A to len preto, lebo si ho zamiešal do opačnej strany!“ zahundral netrpezlivo. „Odznova!“ 

Harry naňho zagánil a pozrel na hodiny. Bolo po šiestej. Dobre vedel, aký je v tomto Draco pes. A tak 

radšej zavrel ústa a pustil sa po štvrtý raz do práce, aby sa mu elixír konečne vydaril. 

O hodinu a pol ho plavolasý mladík uznanlivo potľapkal po chrbte a spokojne sa uškrnul. „Tak vidíš. 

Nie je to nič zložité. Len sa nenechaj ničím rušiť.“ 

Harry sa pochvalou mierne začervenal a úsmev mu opätoval. Spotené dlane rúk si otrel do nohavíc a 

začal po sebe upratovať. Draco mu pomohol, aby sa čím skôr mohli navečerať, pretože obom už 

škvŕkalo v žalúdku. 

¤¤¤ 

Keď Harry vošiel do kuchyne, netváril sa práve nadšene, čo Draco samozrejme postrehol. „Je to zlé?“ 

Harry si sadol na stoličku oproti a prikývol. „Neviem, ako dlho ešte vydrží. Ten elixír zdá sa nezaberá.“ 

Draco natiahol ruku ponad stôl a prikryl ňou tú Harryho. Jemne ju stisol a venoval mu povzbudzujúci 

pohľad. 

„Je už starý. Nik nemôže žiť večne, Harry.“ 

Harry iba prikývol. „Ja viem. Keby aspoň neopakoval dookola jeho meno...“ 

Opäť ďalšie stisnutie a hlboký nádych, kým sa Harry ako tak pozbieral. Prázdne taniere s tvarohovým 

koláčom s polevou z červeného želé odlevitoval do drezu k ostatnému špinavému riadu, ktoré sa 

umývalo v bohatej pene saponátu pod prúdom tečúcej vody žltou kefkou s ostrými štetinami. 

„Dáš si pivo?“ 

Draco prikývol. Po tej porcii jedla mu padne doslova na úžitok. Harry vybral z chladničky dve fľaše 

ďatelinového piva, otvoril ich a jednu orosenú mu podal. 

Draco si doprial poriadny glg a vyžíval sa v pocite príjemného schladenia si hrdla hrdzvavo sfarbeným 

mokom. Potom si otrel ústa chrbtom ruky a znova sa zadíval na Harryho tým zvláštnym pohľadom. 

Jeho tmavovlasý spolužiak sa zamračil. „Znova máš ten zvláštny výraz,“ poznamenal na margo toho 

zamračenia. 

„Aký?“ ozval sa blondiak, teraz sústredene študujúc etiketu na pivovej fľaši. 
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„Akoby ťa niečo trápilo,“ povedal Harry bez obalu. „Je na vine tá Greengrassová? Počul som, že ti s 

ňou tvoja matka dohodla rande.“ 

Draco pokrútil hlavou. „Je to passé.“ 

„Nepáčila sa ti?“ 

Draco sa zamračil ešte väčšmi a cez stisnuté zuby zamrmlal: „Nie.“ 

Harry prikývol. „Ja si myslím, že je celkom pekná. A vyzerala byť aj milá.“ 

„Chceš pitvať moje súkromie? Tak fajn. Ale potom čakaj to isté.“ 

Harrymu zabehlo. Nevedel si ani len predstaviť, že by sa s ním mal baviť o svojom vzťahu s jeho 

krstným otcom. Toto by bolo... viac ako divné. 

„Prepáč,“ zamrmlal ospravedlňujúco. 

Draco iba kývol rukou. „Prečo si minule neprišiel so Severusom?“ Bolo mu jedno, že sa ho pýta na to 

isté, čo svojho krstného otca. V podstate od neho nedostal žiadnu postačujúcu odpoveď. 

„Akože k vám domov?“ 

Draco prikývol. 

„Učil som sa na skúšku. Okrem toho, Severus vravel, že k vám ide v pracovnej záležitosti.“ 

Draco sa začudoval. „Mne nespomínal nič.“ 

Harry iba pokrčil plecami. „Vravel, že sa tvoja matka zbavuje starých taľafatiek a všetkého 

nebezpečného, čo i len trošku súvisí s čiernou mágiou. Chce, aby bol dom v poriadku a čistý, keď sa 

vráti tvoj otec, aby naňho nedoľahla recidíva. A ako vieš, Severus je na čiernu mágiu odborník.“ 

„Iste. Zdá sa, že je odborník na viac vecí, čo som ani netušil,“ zamrmlal si popod nos a dopil svoje pivo 

na pár dúškov. „Budem musieť ísť. Uvidíme sa zajtra vo vstupnej hale?“ 

Harry prikývol. „Budem tam. O pol ôsmej.“ 

Odprevadil Draca do predsiene a sledoval, ako sa oblieka. Pretiahol sa okolo neho k dverám, kým si 

jeho spolužiak omotával okolo krku šál a zamrzol na mieste. Cez dymové okno v tvare kosoštvorca na 

vchodových dverách zbadal opäť na druhej strane ulice postávať toho cudzinca, ktorého si tu všimol 

už pred pár dňami. 

Harryho na krku pošteklil Dracov teplý dych, ale neuvedomil si, že sa mu pokožka posiala 

zimomriavkami. 

„Kto to je?“ zaznela mu do pravého ucha tichá otázka. 

„Netuším. Ale nie je tu prvý raz. Vždy sa iba chvíľu díva a potom odíde preč.“ 
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Draco si cudzinca stojaceho v tieňoch ulice takmer nevšimol. Až keď sa zadíval pozornejšie, zbadal 

jeho tmavú siluetu opierajúcu sa o vysoký železný plot parku. Vďaka dymovému sklu ho mohli 

pokojne pozorovať bez toho, aby o tom vedel. Napokon odkráčal, tak ako zakaždým. 

„Asi nejaký čudák, ale tí bývajú niekedy najhorší. Daj si bacha, jasné?“ 

Harry pohotovo prikývol. Napadlo ho, že niekedy by ho Draco radšej videl tri metre pod zemou a 

teraz ho upozorňoval, aby si dal pozor. Nemohlo v tom byť nič iné, iba obavy, ktoré oňho prejavil. 

Bolo to veľmi milé. Ale vedel, že ak by niečo poznamenal, Draco by ho spražil zúrivým pohľadom a 

určite by sa s ním pohádal. Ak pre nič iné, tak z trucu. 

Otvoril si dvere a vykročil do noci. „Tak, čau zajtra,“ zamrmlal a zbehol rezko dole schodmi. 

¤¤¤ 

 O tri dni neskôr stál Harry znova pri vchodových dverách, nalepený na malé okienko a snažil sa 

pohľadom preniknúť tmu, ktorá panovala o tejto nočnej hodine na ulici. Zamračene sledoval muža, 

ktorý postával ukrytý v tieňoch na druhej strane chodníka. Nikdy nespravil nič iné, iba sa díval. Čo 

chcel? Čo tu hľadal? A sledoval vôbec jeho dom? Už nepochyboval o tom, či má dočinenia s muklom 

alebo čarodejníkom, pretože len včera videl, ako sa odmiestnil zo svojho miesta. Chvíľu zvažoval, čo 

robiť a potom dal na Dracovu radu. Vymákni ho a pritlač k múru, iné ti neostáva, ak sa chceš 

dozvedieť, kto to je a čo tu chce. Jeho ponúkanú pomoc odmietol. Nebol trasorítkou. Bol iba opatrný 

a okrem toho, načo na seba zvytočne upozorňovať? Mal dosť všetkej tej nechcenej a častokrát 

prehnanej publicity, ktorá sa točila okolo jeho osoby. 

Privolal si zo skrinky úhľadne zložený neviditeľný plášť, zahalil sa doň a zmizol kompletne celý pod 

látkou jemnejšou než pavučinka. Premiestnil sa pred vchodové dvere zvonka a našľapujúc ticho ako 

mačka sa blížil k nič netušiacemu mužovi. Svoj cezmínový prútik zvieral pod habitom. Mal jediné 

šťastie, že bol odmäk, inak by si muž všimol v snehu stopy, ktoré smerovali rovno k nemu. Tak iba 

dával pozor, aby nezačul tiché čvachtanie jeho topánok. 

¤¤¤ 

Regulus nestihol ani zareagovať. Odrazu bol pritlačený ku kovanému plotu za svojím chrbtom a 

koniec nejakého prútika sa mu bolestivo zarýval do pokožky hrdla. Srdce sa mu divo rozbúšilo a lapal 

po dychu. 

„Kto ste a prečo už viac ako týždeň špehujete môj dom?“ ozvalo sa povedľa neho a sotva sa pohol, 

konček prútika sa mu zaryl do hrdla bolestivejšie s tichým varovaním: „Ani sa nepohnite!“ 

V priebehu ďalších pár sekúnd ho ten neznámy pripravil o prútik schovaný vo vrecku nohavíc a vedľa 

neho sa ukázala vzduchom levitujúca hlava mladého, tmavovlasého muža vo chvíli, keď si stiahol 

kapucňu neviditeľného plášťa. 

„Lumos!“ zašepkal mladík a Regula oslepilo svetlo z jeho prútika. Zažmurkal a zakryl si oči, kým si 

nezvykli na jasné svetlo, oveľa žiarivejšie ako bol sliepňavý jas pouličných lámp. „Tak, dozviem sa, kto 

ste?“ 
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Mladík teraz nemieril priamo do jeho tváre, ale sklopil prútik nižšie. Mieril na jeho hruď, ale očami 

pozorne skúmal neznámu tvár muža. 

„Ak vám to poviem... neuveríte mi,“ začal Regulus zdráhavo. Videl, ako mladík zadumane naklonil 

hlavu na stranu a jeho pery sa od seba oddelili v malej štrbinke. Odstúpil od neho, ale prútik 

nesklonil. 

„Skúste to,“ vyzval ho, ale potom mu pozrel do očí a znova pozorne študoval črty jeho tváre. Než 

Regulus stihol prehovoriť, Harry zamrmlal: „Niekoho mi pripomínate...“ V duchu si vybavil starú 

fotku, ktorú videl v Slugyho dome a v okamihu priradil túto tvár k oveľa mladšej, ktorú na nej videl. 

Slizolinský metlobalový tím s vedúcim svojej fakulty. Tie črty, tak podobné... šestnásťročnému 

mladíkovi na tej starej fotke... podobné... Siriusovi. Vari sa zbláznil?! Muž, na ktorého myslel bol viac 

ako dvadsať rokov mŕtvy! Vedel to. Zomrel predsa v jaskyni, obetujúc svoj život iba preto, aby získal 

jeden z horcruxov. 

„Vy ste Harry, však?“ ozval sa miesto odpovede, ale Harry mlčal. „Nechajte ma odísť a ja sľubujem, že 

ma tu viac neuvidíte.“ 

Harry sa naňho zadíval s niečím, čo hraničilo s pohŕdaním. „Myslím, že to nepôjde,“ odvetil 

neústupčivo. „Pýtam sa vás naposledy, kto ste?!“ 

Regulus videl, že mu iné neostáva. Vedel, že sem nemal chodiť. Ale niečo ho sem zakaždým ťahalo. 

Nemohol tomu vábeniu odolať. Zvesil plecia, ale na mladíka pozrel so všetkou dôstojnosťou. Vypäl 

hruď a hrdo sa priznal. „Som Regulus. Regulus Arcturus Black. Mladší brat tvojho krstného otca.“ 

Mladík sa zatváril skepticky, ale nevmietol mu do tváre žiadnu urážlivú poznámku, že je prachsprostý 

klamár. Miesto toho sa mu zadíval do očí a opýtal sa vážnym hlasom: „Aký nápis je vyšitý na veľkom 

gobelíne s rodokmeňom rodiny Blackovcov?“ 

Regulus sa smutne pousmial. „Tojourus pur.“ 

Harry sklonil prútik, ale ten jeho mu nevrátil. Miesto toho sa obzrel ponad svoje plece a hlavou 

pokynul k domu. „Netuším, akým zázrakom ste prežil, ale v dome je niekto, kto posledných pár dní 

opakuje v agónii vaše meno. Myslím, že by ho veľmi potešilo, keby vás mohol ešte naposledy vidieť.“ 

Regulus sa zatváril ohromene. Nerozhodne sa pohol z miesta a nasledoval mladého muža, ktorý sa 

ponáhľal späť do domu. Súril ho a viedol do jeho starej izby. Otvoril mu dvere a jemne ho posotil 

dovnútra. Regulusovi sa v očiach objavili slzy. 

V jeho starej roztvorenej skrini ležal medzi handričkami jeho starý, verný kamarát. Škriatok Kreatcher. 

3. kapitola 

Regulus sa porozhliadol po svojom novom prenajatom byte. Konečne mal niečo vlastné. V hostinci 

začínalo byť poriadne horúco a Jerry si naňho robil očividný zálusk. Ten chlapec si proste nedal 

povedať a slovko „nie“ asi nemalo miesto v jeho slovníku. Aspoň čo sa týkalo jeho intímneho života. 

Keď ho včera v noci našiel vo svojej izbe, musel mu pohroziť prútikom, aby mu jasne naznačil, že 

oňho nemá záujem a nikdy ho mať ani nebude. Nie, že by Jerry nebol príťažlivý, ale jemu sa takýto 
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chlapci, ktorým v podstate ešte tieklo mlieko po brade, nepáčili. Preto neváhal a podpísal zmluvu s 

pánom Frostom, ktorého byt sa mu pozdával najviac. 

Nebolo to nič extra, ale pri výbere zavážila jeho výhodná poloha i nízka cena. Dvojizbový byt mal úzku 

chodbu s malým botníkom a vešiakovou stenou, v ktorej bolo troje dverí. Tie po pravej strane viedli 

do neveľkej kúpeľne spojenej s toaletou. Hoci bola kúpeľňa malá, dvojfarebné kachličky ju opticky 

zväčšovali a priestor bol riešený tak, aby sa ním neplytvalo a v podstate mal všetko po ruke. Dvere 

naľavo viedli do spálne. Bola to útulná izba, ktorej  dominovala jednolôžková posteľ s dôvtipne 

vyrezávaným záhlavím a kamenný krb po pravej strane. Okno zakrývala biela záclona a bledozelené 

závesy siahajúce až po zem. Pozdĺž ďalšej steny stála veľká skriňa a vedľa nej komoda z rovnakého 

tmavého dreva, z akého bola zhotovená i posteľ. Dlážka bola pokrytá štvorcovým, hrubým zeleným 

kobercom, ktorý bol umiestnený práve pod posteľou a vyčnieval spod nej iba pár centimetrov po 

celom obvode. 

Nostalgicky sa usmial, keď si spomenul na svoju izbu z detstva. Aj v nej dominovala zeleň, tak 

charakteristická pre fakultu, ktorú tak hrdo navštevoval. Toto tu však bolo iné. Nemal tu žiadne 

zeleno-strieborné vlajky, ani odznaky, ani kartičky z čokoládových žabiek s najslávnejšími slizolinskými 

čarodejníkmi. Nebola tu ani plynová lampa v tvare hada a zo stropu nevisel starobylý luster so 

sviečkami. A s konečnou platnosťou tu nemal nič, čo i len máličko súviselo s lordom Voldemortom. 

Posledné dvere v chodbe stojace naproti vchodovým, viedli do najväčšej miestnosti, čo bola kuchyňa 

spojená s obývacou izbou. Tiež veľmi dômyselne riešená, na čo sa nemohol sťažovať. Vedel, že lepší 

byt by určite nenašiel. Ani za takú cenu, sedem galeónov na týždeň. 

Vrátil sa do chodby a zohol sa k daru, ktorý dostal od Harryho. Musel uznať, že ten chlapec má niečo 

do seba. Bol veľmi milý, ale získal si ho už len tým, ako ohľaduplne sa staral o jeho domáceho 

škriatka. Kreatcher síce zomrel ešte v tú noc, ale Regulus bol pri ňom. Držal ho za ruku a rozprával sa 

s ním, kým jeho starý priateľ nevydýchol naposledy s úsmevom na vráskavej tvári. Spolu s Harrym ho 

pochovali v záhrade domu pod starým dubom. Harry vyčaroval krásny náhrobný kameň, ale bol to 

Regulus, ktorý naň kúzlom vyryl epitaf: „Kreatcher, najdrahší priateľ, nech tvoja duša letí ku 

hviezdam...“ 

Regulus stiahol z obrazu staré plátno a usmial sa na ženu, ktorá na ňom bola vyobrazená. „Ahoj, 

mami,“ pozdravil ženu na portréte, ktorá mu venovala oslnivý úsmev, ale potom s pokrčeným nosom 

ponad jeho plece sledovala, kam ju nesie. 

„Mal si trvať na tom, aby ten sopliak z nášho domu vypadol!“ vyštekla naňho hašterivo, ale jej syn iba 

pokrútil hlavou. 

„Je to teraz Harryho dom. Zdedil ho právoplatne po Siriusovi.“ 

„Možno, ale...“ 

„Mamička, prosím,“ požiadal trpezlivo. „Už sme sa o tom bavili, nie? Sirius bol dedič. A on odkázal 

svoje dedičstvo Harrymu. Okrem toho, Harry bol veľkorysý. Sama si počula jeho návrh. Chcel ma 

nechať u seba bývať a ty sama dobre vieš, že to nie je zďaleka všetko, čo navrhoval.“ 

„Aspoň on mal rozum, keď ty si ho stratil!“ prskala, durdiac sa ako stará sliepka. 
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Regulus iba pokrútil hlavou. „Nie, nestratil. Je to tak v poriadku. Takto si to prajem. Budem 

rešpektovať vôľu svojho brata aspoň po smrti, ak som to nerobil za jeho života.“ 

Ďalšie pohrdlivé ofrknutie. 

Usmial sa na ňu. Nech bola aká chcela, pravdou bolo, že to bola jeho matka a on ju miloval. A od 

Harryho bolo nesmierne milé, že mu ten starý obraz venoval. Spravil mu oveľa väčšiu radosť, akoby 

mu prenechal celý zdedený majetok po svojom krstnom otcovi. 

„Musím do práce. Uvidíme sa večer, dobre?“ 

„Ty ideš do práce?! Si chudobý? Si Black a ty mi chceš povedať, že musíš pracovať?!“ ozval sa z obrazu 

prenikavý, šokom presiaknutý výkrik. 

Regulus si povzdychol. „Aby si vedela, teraz pracuje každý. Nežijeme v stredoveku a účty sa 

nezaplatia samé od seba.“ 

Ozvalo sa tupé žuchnutie a Regulus venoval posledný pohľad obrazu. Jeho matka sa z neho stratila. 

Na moment sa zamyslel, či skutočne odpadla, alebo to bolo jedno z jej divadielok. Nesnažil sa to 

zistiť. Naposledy jej pozdravil, zbalil si do tašky knihu o elixíroch, ktorú si včera kúpil, niečo pod zub a 

vykročil do nového dňa. 

¤¤¤ 

Severus skončil vyučovanie o tretej. Celý deň sa mu neznesiteľne vliekol a preto bol rád, že má po 

zvyšok dňa pokoj. Síce ho ešte čakalo opravovanie písomiek, ale... Vedel, že by sa na ne nemohol 

sústrediť. Keď sa za ním zaklapli dvere jeho súkromných komnát, odlevitoval zvitky žiackych 

pergamenov na svoj pracovný stôl a vošiel do spálne, aby sa prezliekol do niečoho ležérnejšieho. Mal 

v úmysle navštíviť svojho priateľa, ale Harry nebol jediný, koho túžil vidieť. Otvoril skriňu, zavesil na 

ramienko dlhý, čierny habit a na snehobielu košeľu si natiahol zelený sveter, ktorý mu Harry daroval 

na Vianoce. Obliekol si kabát, schmatol z vrchnej police pletený šál od Molly Weasleyovej a zamieril 

von zo žalárov. 

Keď vykročil zo vstupných dverí Rokfortu, objal ho studený vzduch a prinútil ho rýchlo si pozapínať 

kabát skôr, než sa mu mrazivé prsty chladivého počasia mohli dostať cez vrstvy oblečenia na kožu. 

Omotal si šál okolo krku a bol rád, že sa Molly rozhodla pre taký praktický darček. Šály boli v jeho 

šatníku skôr raritou. A to od čias, kedy naňho Sirius Black zoslal škrtiace kúzlo. Tej fóbie sa zbavil už 

dávno, ale nik sa mu nemohol čudovať. Ruky si pohotovo strčil do vreciek kabáta a hnal sa cez školské 

pozemky k vstupnej bráne. 

Popravde, nemohol tomu uveriť. Nijaký racionálne uvažujúci človek by neuveril fáme, keby mu 

oznámili, že sa objavil niekto, kto dlhé roky nežije. A nebolo preto žiadnym prekvapením, že to 

nespravil ani on, keď mu o tom Harry skoro ráno referoval krbom. Veď predsa vedel svoje, či nie? Ten 

muž bol roky mŕtvy! Snažil sa Harrymu logicky vysvetliť, že zrejme niekomu naletel. Možno 

dvojníkovi, ktorý si z neho chcel vystreliť alebo takým zákerným ťahom získať majetok po 

Blackovcoch. Harry mu však zaryto tvrdil opak a napokon mu fľochol do tváre, že ak si myslí, že je 

taký idiot, aby nevedel, s kým mal tú česť, má sa presvedčiť sám. Pretože ak ho nespozná on, ktorý 

bol v mladosti jeho spolužiakom, tak už fakt nevedel, kto iný. 
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Harry sa samozrejme urazil a on mu to nezazlieval. Občas sa choval veľmi dôverčivo a impulzívne. 

Dobre, bola to jeho chrabromilská vlastnosť a on ho i preto obdivoval, ale nechcel, aby ho niekto 

sprosto využíval len preto, lebo mal dobré srdce! Harry mu našťastie prezradil, kde ten muž pracuje. 

Neváhal. Myslel na to celý deň a v duchu si prehrával rôzne spomienky zo svojej minulosti, ktoré ho 

kedy spájali s daným mužom. Nie, určite to nemohol byť on... Nikto nemôže predsa len tak vstať z 

mŕtvych a objaviť sa po dvadsiatich rokoch! Nebolo by to totiž fér! Ale čo kedy bolo v jeho živote 

spravodlivé? Nič... azda až... na vzťah, ktorý si konečne vybudoval po toľkých rokoch samoty a 

strádania. Harry predstavoval všetko, po čom kedy túžil. Bol srdečný, vedel sa pre druhého rozdať a 

ak ste hovorili, doslova vám visel na perách. A vy ste mali pocit, že ste stredobodom celého jeho 

sveta a vlastne celého vesmíru. Tak výnimočne sa už veľmi dlho a pri nikom necítil. Obrnil sa proti 

vlastnej podráždenosti a dostal sa za bránu Rokfortu. Odmiestnil sa priamo do Šikmej uličky. 

¤¤¤ 

Ulice boli preplnené hlučným davom. Počul prekrikovanie trhovníkov, ktorí hlučne núkali okoloidúcim 

na predaj svoj tovar. Zvonenie zvončekov, zakaždým, keď sa otvorili dvere obchodov mu znelo v 

ušiach ako zvonkohra. Vyhol sa sotva sedemročnému chlapcovi, ktorý vybehol z obchodu zjavne so 

svojou prvou metlou v živote. Jeho okrúhla bucľatá tvár bola rozžiarená ako vianočný stromček. 

Mával s metlou v ruke zdvihnutou vysoko vo vzduchu a veselo volal na svojich rodičov, ktorý vyšli z 

obchodu za ním. 

„Samir, dávaj pozor!“ začul, ako ho matka prísne pokarhala. „Niekomu s tou metlou ublížiš!“ 

Nechal ich ďaleko za sebou spolu s ostatným davom na námestí a odbočil do Priečnej uličky. Bola to v 

podstate slepá ulica, ktorá sa stáčala pri obchode Madam Malkinovej. Boli v nej len dva obchody. 

Apatieka a Antikvariát. Harry mu povedal, že toho muža nájde práve tam. 

Severusovi skutočne ani len nenapadlo, že by sa mohol mýliť. Nie, že by Harrymu neveril, ale 

jednoducho... z princípu. Regulus bol mŕtvy a to bolo všetko, čomu veril, a čo vedel. Nič viac 

nepotreboval. Nešiel sem preto, aby si svoju pravdu potreboval podložiť hodnoverným dôkazom, ale 

preto, aby toho muža varoval. Musel to spraviť, pre Harryho dobro. Nemohol toho privandrovalca 

nechať behať po svete a obťažovať jediného človeka, na ktorom mu záležalo. Nedopustí, aby Harry 

pre svoju veľkodušnosť trpel. Pretože nech bol ten muž ktokoľvek, nemohol sa len tak odrazu sčista-

jasna objaviť a tvrdiť takú nehoráznu lož. 

Zastal až pred výkladom obchodíka a pohľad zabodol do chrbta tmavovlasého muža, ktorý sa skláňal 

nad regálom starých kníh a zjavne niečo hľadal. Stará pani, ktorá stála po jeho pravici podchvíľou 

pokrútila hlavou, až kým si Severus nevšimol, že ten muž vyťahuje knihu po knihe a ukazuje jej ich. 

Keď konečne natešene rozhodila rukami, Severus si všimol, že si muž vnútri od úľavy vydýchol, keď sa 

pootočil a smeroval k pokladni. Už si myslel, že si ho konečne obzrie lepšie, keď mu dokonalý výhľad 

zatienila tá stará, všetečná bosorka v smiešnom, tyrkysovom habite ozdobenom kožušinou z líšky 

okolo svojho tenkého krku. V duchu ju poslal do čerta a vošiel konečne dnu. Kým sa tá obstarožná 

matróna vyterigala z obchodu, ubehlo ďalších desať minút. Zatiaľ si krátil čas prezeraním jednotlivých 

titulov, i keď niektoré boli značne ošúchané. Ale vedel z vlastnej skúsenosti, aj medzi takýmito 

knihami sa dokázali nájsť hotové skvosty. Popri tom napínal sluch, aby zachytil niečo z ich rozhovoru. 
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„Pomôžem vám?“ ozvalo sa spoza jeho chrbta. Pocítil ako sa mu zježili vlasy a na pokožke pod 

vrstvami odevu naskočili zimomriavky. A potom sa konečne otočil, aby zastal tvárou v tvár mužovi, 

ktorého rozhodne hodlal ešte pred chvíľou zastrašiť a odradiť od čohokoľvek, čo mal ten úbožiak s 

Harrym v pláne. Nerátal však s jedným. A síce, že naňho ostane zízať ako primrazený. 

Severus otvoril ústa, ale opäť ich zavrel bez toho, aby zo seba vydal čo i len hláska. V hlave mu znelo 

dookola jedno a to isté – to nie je možné! To nemôže byť možné! 

Muž pred ním sa tiež zarazil. Jeho modré oči sa rozšírili poznaním a on o krok cúvol. Severus stále 

nenachádzal slová. Mal dojem, akoby zastal čas. Očami rozšírenými od šoku kĺzal po štíhlej, dobre 

stavanej mužskej postave a kochal sa pohľadom na niečo, čo určite nemohlo byť mŕtvolou! Tie črty... 

a azúrové oči... sa nedali pomýliť s ničím. Aj vlasy sa mu stále tak kučeravili. Spomenul si, ako rád sa 

nimi prehŕňal. Boli na dotyk také mäkké a pružné. Vyrovnali sa iba po kúzle, ktoré vytvoril špeciálne 

iba preňho. Keď bol ako šestnásťročný o hlavu nižší, teraz ho dokonca o kúsok prevyšoval. Tvár mal 

porastenú strniskom, čo mu iba pridávalo ma mužnosti  i akejsi živočíšnej príťažlivosti. A zjavne 

preferoval muklovské oblečenie, pretože mal na sebe džínsy, mikinu a na vešiaku nevisel habit alebo 

zimný plášť, ale obyčajný zelený kabát. 

„Však ma iba klame zrak?“ ozvalo sa, keď Severus po dlhej chvíli našiel svoj hlas. Hoci znel podivne 

cudzo a priškrtene. 

Muž pred ním sa zatváril nadmieru rozpačito, ale pristúpil bližšie a podal mu ruku, odhodlane mu 

hľadiac do očí. „Rád ťa opäť vidím, Severus Snape.“ 

V Severusovi sa všetko búrilo. Krv mu hučala v ušiach rovnako silno, ako búšilo srdce v jeho hrudi. Čo 

mal urobiť? Mozog hovoril jedno a srdce velilo iné. Mal ho schmatnúť a vyobjímať ako sa na starých 

priateľov a dokonca i čosi viac – patrilo? Mal mu vraziť päsťou do brady a zrúknuť naňho, kde pre 

všetko na svete po tie roky bol? 

Severus urobil napokon to, čo bolo preňho typické. Zhlboka sa nadýchol, aby si prečistil myseľ a 

podávanú ruku mu stisol. Hoci ju pustil až po tom, keď ho Regulus s taktným úsmevom upozornil na 

to, že mu ju stále drví vo svojej dlani. „Ja... prepáč,“ ospravedlňoval sa zmätene a jeho líca sa sfarbili 

rumencom. „Vieš, Harry mi hovoril, čo sa stalo, ale nechcel som mu veriť. Vlastne som sem prišiel iba 

preto, aby som ťa odradil od čohokoľvek, čo si zamýšľal a dal mu pokoj,“ vysypal zo seba jedným 

dychom. 

Regulus iba chápavo prikývol. „Rozumiem. Nemusíš sa ospravedlňovať. Keby sa môjmu známemu 

objavil pred dverami domu cudzí chlap, o ktorom by som vedel, že je roky mŕtvy, tiež by som... tomu 

len ťažko veril.“ 

Severus stisol pery do pevnej linky a uprene sa naňho zadíval. Jeho tón hlasu prezrádzal zatrpknutosť 

i sklamanie, keď ho oslovil. „Prečo teraz, Regulus? Kde si po všetky tie roky trčal?!“ Po jeho 

nedávnom prekvapení, či prívetivosti neostalo ani chýru, ani slychu. Bol nasupený a chcel odpovede. 

Odpovede, ktoré by boli natoľko logicky zdôvodnené, aby ich jeho mozog mohol akceptovať. Dúfal, 

že budú zdôvodnené tak, aby mu nemusel napľuť do tváre a označiť ho za zbabelca, nemusel ho 

prekliať, že ho opustil v najhorších časoch, kým on si žil bohvie kde! 
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Regulus videl jeho bezmocný hnev, zúfalstvo i šok, s ktorým zápasil kdesi v hĺbke svojej duše. Severus 

od neho žiadal odpovede a on bol pripravený poskytnúť mu ich. Veď napokon, komu, ak nie práve 

jemu? 

„Dáš si kávu?“ opýtal sa, na čo jeho starý priateľ zdráhavo prikývol. Privolal si z vešiaka kabát so 

šálom, ceduľku otočil na oznam „Zatvorené“ a obaja vyšli z obchodu. 

¤¤¤ 

Nechal ho čakať na chodníku, kým on odskočil po dva kávy v plastových kelímkoch s uzávermi s 

dierkou, aby sa dali piť za chôdze. 

„Čierna s kockou cukru?“ opýtal sa a pozrel naňho s očakávaním. „Alebo sa tvoje zvyky časom 

zmenili?“ 

Severus pokrútil hlavou a natiahol sa po káve. Chvíľu iba pohár zvieral v rukách, potom si odchlipol a 

pozrel sa naňho. 

„Kam?“ 

Regulus ukázal k parku. Topoľová alej vinúca sa popri námestí a ďalej podľa ramena riečky Temža sa 

zdalo byť najvhodnejšie miesto pre rozhovor takého druhu. 

Kráčali bok po boku, panovalo medzi nimi ťaživé ticho a Regulus zhľadúval slová, ktorými by mohol 

začať. Netušil, že si ho jeho starý spolužiak úkosom obzerá a rovnako netušil, že si všimol vyblednutý 

krúžok na prsteníku jeho ľavej ruky, v ktorej zvieral svoj téglik s kávou. Ani si nevšimol, že sa nad tým 

pozoruhodným úkazom popudlivo zamračil. 

Napokon si Regulus povzdychol a povedal: „Čítal som Dejiny mágie a našiel som tam zmienku i o 

sebe. Písalo sa tam, že som zahynul v jaskyni, pri hľadaní Voldemortvoho horcruxu.“ 

Severus prikývol. „Lenže ty si evidentne nezahynul, pretože sa tešíš dobrému zdraviu, však?“ 

Regulus sa snažil nevšímať si sarkazmus, ktorý zaznieval v jeho hlase. „Nemuselo tomu tak byť a 

nechýbalo veľa tomu, aby som naozaj zahynul.“ 

„Tak čo sa tam stalo?“ 

„Uveríš mi, ak poviem, že si celkom jasne nespomínam?“ Regulus sa naňho zadíval tými svojími 

veľkými, modrými očami, z ktorých sálala číra úprimnosť a Severus si povzdychol. No nepovedal nič a 

tak muž kráčajúci po jeho pravici pokračoval. „Všetko, čo viem je, že som bol pekelne smädný. Na 

stenách jaskyne sa odrážalo jasné, zelené svetlo jazera a mne bolo zle... Až Kreatcher mi povedal, že 

sa po mňa vtedy vrátil. Neposlúchol môj príkaz. Keby nie, Inferiovia by ma stiahli pod hladinu jazera a 

ja by som sa stal jedným z nich.“ 

Severus ani teraz neprehovoril. Iba si odpil zo svojej kávy a zadíval sa neprítomným pohľadom kamsi 

pred seba. 

„Odmiestnil sa so mnou a nechal ma u nejakých ľudí. Nepamätám si na to. Vlastne... dosť dlho som si 

nespomínal na nič. Ani len na taký detail, že nie som mukel, ale čarodejník. Veril by si tomu?“ zasmial 
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sa neveselo a pokračoval. „Žil som svojím životom. Muklovským životom. Našiel som si prácu, spravil 

si večernú školu a vyštudoval marketingový manažment. Vypracoval som sa v jednej farmaceutickej 

firme na manažéra bez toho, aby som čo i len tušil, že som bol kedysi výborným v elixíroch. Žil som 

svoj život bez toho, aby som čo i len tušil, kto sú moji rodičia, priatelia... alebo, čo sa deje v Anglicku.“ 

„Kde si to vlastne žil?“ opýtal sa Severus a konečne sa naňho pozrel. 

„V Dubline. Celý ten čas som bol... tak blízko,“ povzdychol si a odvrátil pohľad. „O smrti svojej rodiny 

som sa dozvedel od Ollivandera, u ktorého som si bol kúpiť nový prútik, keď som sa vrátil. Hneď 

potom som navštívil matriku. Jeho slová sa potvrdili. Boli tam... dátumy ich úmrtia. Čierne na 

bielom.“ 

„Je mi to ľúto,“ zamrmlal Severus a myslel tie slová skutočne úprimne. „Vo vojne zomrelo veľa ľudí. 

Nie si sám, kto stratil kvôli Voldemortovi celú rodinu.“ 

Regulus prikývol a pozrel naňho smutými očami. „Viem. Len mi je ľúto, že som nestihol dať niektoré 

veci do poriadku.“ 

„Takže... vravel si, že si robil manežéra?“ nadhodil a Regulus prikývol. 

„Správne.“ 

„Ako... ako si si spomenul?“ 

Regulus sa usmial. „Posledných pár mesiacov som mával čudné sny. Vieš, ako scény vystrihnuté z 

muklovských sci-fi filmov. A jedného dňa mi to proste došlo. Spomienky sa vrátili, hoci stále nie sú 

úplné.“ 

¤¤¤ 

Severus si prehrával ich rozhovor celú cestu na Grimmauldovo námestie. Vybral sa tam peši a iba 

preto, aby si prevetral hlavu a mohol pokojne popremýšľať. Neprišiel však na nič. Faktom bolo, že 

Harry mal pravdu a on sa mýlil. Dobre, aspoň nemusel zastrašovať nejakého kreténa, aby im dal svätý 

pokoj. Ale toto nič neriešilo. Prečo mal dojem, že sa mu život komplikuje miesto toho, aby si pokojne 

a jednoducho plynul svojou cestou? 

Zazvonil pri dverách s číslom dvanásť, ktoré sa za moment otvorili. 

Keď Harry videl, kto stojí na prahu jeho domu, zatváril sa trochu dotknuto, ale pri výraze, ktorý 

zastieral Severusovu tvár si nemohol udržiavať citový odstup, ani keby chcel. Jeho pohľad znežnel a 

zračili sa v ňom obavy o muža, ktorý sa skľúčene opieral o veraje jeho dverí. 

Severus sa odrazu vzpriamil, vykročil k nemu a tichým hlasom zašepkal: „Objím ma prosím.“ 

Harry mu nastavil svoju náruč a hoci prekvapený jeho nečakaným želaním, mocne ho objal. Severus si 

zložil hlavu na jeho plece a zhlboka do seba nasal jeho vôňu, akoby sa snažil upokojiť rozbúrené 

pocity. 

„Mýlil som sa,“ začul ho šepkať. „Prepáč mi to.“ 
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Harry sa iba usmial a rukou ho pohladil po hlave sklonenej na svojom pleci. „Nevadí, človek je tvor 

omylný.“ 

Severus sa chrapľavo zasmial a odtiahol sa iba natoľko, aby mu vzal tvár do dlaní. Bruškami palcov 

pohladil nahladko oholené líca a očami sa vpil do jeho pohľadu. Potom iba sklonil svoju tvár o niečo 

nižšie a obtrel sa ústami o Harryho pery. Muž v jeho náručí okamžite pootvoril pery a o trošku viac 

zaklonil hlavu. Ich pery splynuli v pomalom, nežnom bozku. 

4. kapitola 

Draco sa hodnú chvíľu ani nepohol. Ani nevedel, ako dlho tam len tak sedel, obklopený nielen 

ohrievacím kúzlom, ale i Harryho rukou, ktorá ho objímala okolo pása, hoc to bolo iba kvôli lepšej 

stabilite spiaceho tela. Kým mladík po jeho boku spokojne odfukoval s tmavovlasou hlavou 

položenou na Dracovom pravom pleci, mladý slizolinčan sa kúpal v teple, ktoré z chrabromilčanovho 

uvoľneného tela sálalo. Najradšej by ho nechal na pokoji a vyžíval sa v tomto novom pocite, že ho má 

tak blízko a vlastne sa o to nijako zvlášť nezaslúžil, ale nemohol si to dovoliť. Nemohol si dovoliť cítiť 

to, čo k nemu potajme cítil. Bolo to z viacerých dôvodov, na ktoré teraz nechcel a nemohol myslieť. 

Hodina, kedy si vymenia stráž sa neodvratne blížila. Draco neverbálne zakúzlil tempus, aby zistil, aký 

je čas a povzdychol si. Pootočil k nemu tvár a najprv mu prstami ľavej ruky odhrnul z čela trochu dlhú 

ofinu a dovolil si čosi viac, pretože nechal brušká svojich nezbedných prstov skĺznuť po krivke Harryho 

líca, dotknúť sa kútika úst, až napokon spočinuli na hladko oholenej brade. Potom doňho jemne 

štuchol, aby sa zobudil, ale nič sa nestalo a tak ním opatrne zatriasol. 

„Harry,“ oslovil ho pritom šeptom. 

Chlapec sa v tej chvíli strhol zo spánku a pár sekúnd iba zmätene žmurkal do tmy, ktorá ich 

obklopovala, kým si jeho oči neprivykli. 

„Si v poriadku?“ opýtal sa ho Draco a podal mu hrnček pariacej sa tekutiny, rovnako čiernej ako táto 

noc. 

Harry si pretrel unavené oči, opravil si okuliare a natiahol svoje stuhnuté telo. „Hej, som. Meníme 

sa?“ hlesol, keď si od neho bral do rúc cínový hrnček s kávou a tichým ďakujem. 

Harryho ešte rozospaté oči sa pomaly prispôsobovali temnote starej chajdy stojacej na úpätí lesa, 

ktorá kedysi slúžila ako hájovňa. Podľa toho, aká bola zanedbaná si domysleli, že je už dlho 

neobývaná. Svedčili o tom všadeprítomné vrstvy prachu pokrývajúce nielen staručkú almaru, neveľké 

okrúhle zrkadlo visiace nakrivo nad puknutou porcelánovou misou, pri ktorej stál tmavý krčah z 

pálenej hliny s popraskanou glazúrou a ulomeným uchom, a ktorá zjavne kedysi slúžila obyvateľom 

ako jednoduché umývadlo. Stôl mal nalomenú jednu z nôh, kvôli čomu sa nakláňal na stranu. Stála pri 

ňom iba jedna stolička s odbitým sedadlom, absolútne nepoužiteľná. Úzka pričňa pokrytá slamou a 

umiestnená pri jednej zo stien zrejme slúžila ako lôžko. Zo stropu viseli pavučiny. Ťahali sa po 

starobylom lustri na sviece ako podivná, strašidelná dekorácia a v prázdnom priestore medzi stropom 

a veľkou skriňou s rozbitými pántami tak vytvorili tie poprepletané tenulinké vlákenká hotový 

labyrint. To všetko navyše tiež zapadnuté vrstvou prachu. 
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„Hladný?“ opýtal sa ho Harry, keď šmátral vo svojej príručnej taške zhodenej pri svojich nohách, aby 

zahnal to dotieravé škvŕkanie žalúdka. Draco prikývol a on mu podal starostlivo zabalený chlebíček. 

 Kým obaja prežúvali, Draco ukázal prstom na dom, ktorý sledovali. „Stále sa tam svieti. Nik odtiaľ 

nevyšiel a nik iný nevošiel.“ Harry ho počúval a jedol svoj chlebík s morčacím mäskom. „Je teda dosť 

možné, že tá stará bosorka je stále vnútri a kuchtí tam tie svoje sračky.“ 

Harry sa uškrnul a musel si oblíznuť z kútika úst majonézu, ktorá sa mu pri tom dostala von z plnej 

pusy. Tú babku sledovali už celý týždeň. Ich úloha bola jednoduchá. Prísť na to, kto sú jej dodávatelia, 

aby sa dostali na kobylku pašerákom s dračími zubmi i pazúrmi a dokonca s práškami z rohov 

jednorožcov. Zatiaľ sa im podarilo získať údaje o dvoch, ale chlapci si boli istý, že ich je viac. Od 

informátora dostali echo, že by ich malo byť aspoň päť. 

Dojedli v tichosti. Pravda bola taká, že boli na praxi. Kým v prvom semestri Harryho pridelili k Blainovi 

Howerovi, s ktorým si len ťažko rozumel, lebo chlapec mu chcel za každú cenu dokázať, že je rovnako 

dobrý a schopný čarodejník ako on, v tom druhom bol priradený práve k Dracovi, s ktorým si pre 

zmenu nerozumel nik, hoci bol Malfoy jeden z najlepších študentov Rokfortu a mal vynikajúce 

predpoklady stať sa aurorom, o čom svedčili výsledky všetkých testov, ktorými prešiel. Pre Harryho to 

bola vítaná zmena. Draco nebol totiž typ, ktorý by mu niečo chcel alebo musel dokazovať, pretože on 

o sebe nepochyboval. 

No len čo ich vedúci nechal pracovať spolu, ukázalo sa, že nemohol spraviť lepšie. Po počiatočných 

nezhodách a drobných roztržkách sa konečne začali akceptovať a dokonca sa ukázalo, ako výborne sa 

dopĺňajú. Spomedzi svojich spolužiakov v kurze boli jednoducho najlepšie zohraný tím. Nielen, že 

nemali konkurenciu v testoch a teoretických vedomostiach, boli vynikajúci i v praxi. Toto bol ich tretí 

semester a iba druhá skúška tohto polroku, ktorou boli povinní úspešne prejsť. 

Harry si utrel ústa do obrúska a spokojne si odfúkol. Potom sa k nemu otočil a pozrel naňho. 

„Nechceš si teraz zdriemnuť ty?“ 

Draco pokrútil hlavou, tiež si utierajúc ústa. „Nie, možno neskôr.“ 

Harry sa zamračil. „Potrebujem, aby si bol fit, ak bude treba, mal by si si zdriemnuť. Aspoň sa o to 

pokús,“ dohováral mu. 

Draco zabodol pohľad do zeme a zamračil sa. „Veď vieš, že nezaspím len tak.“ Ak boli na sledovačke, 

nikdy nezaspal len tak na povel. Občas mu to trvalo, občas si nezdriemol vôbec. Chýbajúcu energiu 

potom dopĺňal čokoládou alebo kávou, podľa potreby. 

„Môžeš sa o mňa pokojne oprieť,“ ponúkol sa Harry a pomrvil sa na lavici, na ktorej obaja sedeli na 

postriežke, pod oknom chalupy. Draco to nespravil. Iba odmietavo pokrútil hlavou. 

Minúty plynuli, nič zaujímavé sa nedialo a oni sa po chvíli začali nudiť. 

„Tak, čo tá Greengrassová?“ spýtal sa Harry a mohol takmer počuť, ako sa to ticho v miestnosti iba 

prehĺbilo. Potom jeho spolužiak zaškrípal zubami. 

„Nevyrývaj!“ varoval ho nízko posadeným hlasom, ale Harry sa na to rozhodol vykašľať. 

„Prečo sa ťa na to nemôžem opýtať? Sme predsa priatelia, nie?“ 
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Dracovi nebezpečne zaiskrilo v očiach, prekrížil si ruky na hrudi a pozrel naňho. „Aký je Severus v 

posteli?“ oplatil sa mu otázkou, pre ktorú by si najradšej odhryzol jazyk, ale varoval ho. 

Harry sa začervenal a odvrátil pohľad. „Toto nie je fér. Moja otázka bola nevinná. Iba som sa pýtal...“ 

„Ja v tom rozdiel nevidím,“ zavrčal bojovne naladený Draco. 

Znova sa medzi nimi rozhostilo ticho, ktoré prerušil zasa Harry. „Iba sme si spolu nedávno začali. Boli 

sme vonku nanajvýš päťkrát. Myslíš si, že som taký... že niekomu vleziem do postele hneď po prvom 

rande?“ 

Draco sa naňho pozrel s očami rozšírenými od prekvapenia. Toto rozhodne nečakal. „Takže vy ste 

spolu ešte ne...“ zarazil sa prv ako to mohol vypustiť z úst. Postrehol, že sa mladík po jeho boku 

napäl, potom vstal a podišiel k oknu, aby sa oprel o stenu pri ňom. „Harry, spal si ty vôbec niekedy s 

niekým?“ odvážil sa vysloviť nahlas, čo ho práve napadlo. Mal dojem, že i napriek všetkej tej tme 

videl, ako mladík pri tej otázke zamrzol na mieste. 

Draco vstal tiež a zastal si proti nemu, opierajúc sa o stenu po druhej strane okna, cez ktoré dnu 

prúdilo striebristé svetlo mesiaca, ktorý práve vykukol spoza tmavého mraku. Nespúšťal z Harryho 

pohľad, i keď mu ťažko mohol vidieť do tváre tak jasne, akoby chcel. A aj keď vďaka tme nemohol 

vidieť červeň v jeho tvári, rozhodne si ju tam vedel veľmi živo predstaviť. 

„Nie,“ odvetil Harry sotva počuteľne, ale odmietol naňho pozrieť. „Kedy som to podľa teba mal... 

stihnúť? Keď som sa plahočil za horcruxami? Alebo...“ povzdychol si, zadumane obracajúc v rukách 

svoj cezmínový prútik. 

Draco natiahol ruku, aby sa dotkol jeho pleca. Bol rád, keď Harry pred tým dotykom neuhol. Jemne 

mu povzbudivo stisol plece. „Prepáč, občas sa správam ako hlupák.“ 

Žiadna odozva. Povzdychol si a strčil si ruky do vreciek. Správal sa ako idiot, ale nemohol za to. Bolo 

preňho príliš frustrujúce baviť sa o vzťahoch práve s ním. Najradšej by do toho všetkého kopol! 

„Greengrassová sa mi fakt nepáči. Je to rozmaznaná fiflena, nič iné. Nebavme sa už o tom, dobre?“ 

Harry prikývol. „Asi som ťa nemal provokovať, ale... len som chcel vedieť...“ pozvdychol si. „Občas je 

to s tebou ťažké. Môžeme sa baviť o tisícke iných vecí, ale zakaždým, keď sa dostaneme na tému 

vzťahy, iba po mne vrčíš a ja skutočne nechápem prečo?!“ 

Draco si zahryzol do pery. Harry mal samozrejme pravdu, ale uvedomoval si, že nič nevyrieši ani tým, 

keď sa mu prizná. Bol by naivným rojkom, keby si v to dovolil čo i len dúfať. Napokon vyslovil: 

„Dohodneme sa, dobre?“ 

Harry k nemu vzhliadol a čakal, s čím vyrukuje tentoraz. Občas bol Draco fakt nevyspitateľný. 

„Možno ti to raz poviem, ale teraz sa o tom s tebou nechcem baviť. Platí?“ 

„Fajn, ale pod jednou podmienkou,“ dodal rýchlo. 

„Pod akou?“ 

„Nikomu nepovieš, že som... veď vieš... to...“ koktal zahanbený až do morku kostí. 
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„Prisahám,“ šepol Draco, usmial sa a ukončil túto tému. Harry si znova sadol na lavicu. Oprel sa 

lakťami o kolená a zadíval sa cez malé okienko do údolia, kde sa krčil domec, z ktorého komína stúpal 

k nebu hustý biely dym v tenkom pásiku. 

„Vravel som ti, že Siriusov brat žije, pamätáš?“ 

Draco naňho pozrel a prikývol. „No? Je to môj druhostupňový bratranec. Ale ešte som nemal tú česť 

stretnúť sa s ním. Prečo?“ 

Harry sa poškrabal vo vlasoch a nerozhodne mykol plecami. „Uvažujem nad tým, že mu zanechám 

Siriusov dom.“ 

Draco udivene nadvihol plavé obočie. „Prečo by si to robil?“ vyletelo z neho šokovane. 

Harry naňho zmätene pozrel. „Má naňho nárok, nemyslíš?“ 

„Nie, nemyslím,“ odvetil Draco okamžite a podujal sa mu vysvetliť to, čo mu očividne uniklo. „Sirius 

bol dedičom a ako taký ti majetok zanechal. Si infantilný blázon, ak také čosi spravíš.“ 

Lenže Harry si napriek tomu myslel svoje a len sa uškrnul. „Možno som ním bol vždy.“ 

Draco sa pobavene zachechtal a iba nad ním bezmocne krútil hlavou. Až o chvíľu postrehol, že Harry 

čosi usilovne zhľadúva vo svojej brašni a smiech ho prešiel, keď vo svite mesiaca zbadal, že to čosi sa 

v jeho rukách nepatrne zalesklo. 

„Nejdeme sa trochu prevetrať?“ opýtal sa Harry a zastal si pred ním s neviditeľným plášťom v ruke. 

Lenže to si ho už prehadzoval cez plecia. 

Draco sa tresol po čele. „To som si mohol myslieť. Ty nie si normálny, Potter. Príkaz bol jasný! 

Sledovať, nič nepodnikať!“ 

„Veď podnikať nič nemusíme,“ nadhodil Harry nevinne. „Okrem toho, ak nechceš, pôjdem sám. Aj tak 

by si mal teraz oddychovať. Budem späť ani sa nenazdáš.“ 

Škoda, že Harry nevidel ten pohľad, ktorým ho mladík obdaril, pretože ho ním prevŕtal skrz-naskrz. 

Ale nebol zbabelcom, aby ostal len tak trčať vnútri, kým Potter bude vyvádzať tam vonku a znova sa 

do niečoho namočí. Niekto naňho predsa musí dohliadnuť. A ten niekto bol rozhodne on. Bolo predsa 

všeobecne známe, že slizolinčania si za každej situácie zachovávajú chladnú hlavu, kým 

chrabromilčania sa do všetkého vrhajú za horúca. „Ak to dopadne ako minule, zahluším ťa.“ 

Harry sa víťazoslávne uškrnul od ucha k uchu. „Chápem, ale za tú známku si bol napokon nesmierne 

vďačný, však?“ 

Draco iba zavrčal: „Ak nás kvôli tebe vyrazia z kurzu, ver mi, že ťa zahluším!“ a už sa k nemu súkal pod 

plášť. Harry sa v duchu iba pousmial. 

¤¤¤ 

Regulus si v to ráno privstal. Pravdou bolo, že sa mu túto noc nespalo kto vie ako dobre. Stále musel 

myslieť na Severusa. Neschádzal mu z hlavy, rovnako ako ich rozhovor. Vymotal sa z prikrývok a 

došuchtal sa s bosými nohami do kuchyne. Pozdravil matku, ale až keď sa neozvala, všimol si, že rám 
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bol prázdny. Neobťažoval sa premýšľať, kadiaľ sa túla. Miesto toho si uvaril kávu a sadol si za stôl. 

Zrak mu padol na prstenník ľavej ruky. 

Ako si to mohol všimnúť? Pokrútil hlavou a povzdychol si. Severus nejako zistil, že mu na tom 

inkriminovanom prste sedela kedysi obrúčka. Teda, nebola to tak celkom obrúčka, pretože to bol len 

zásnubný prsteň, ktorý mu dal jeho priateľ po dvoch rokoch stretávania sa. Z Tobiasa sa však vykľul 

obyčajný promiskuitný klamár. Nestál o Regula. Chcel mať iba pohodlie, ktoré mu v ich spoločnej 

domácnosti poskytoval. Regulus totiž celkom rád varil, vedel si oprať a neprekážalo mu upratať. A ten 

pohodlný hlupák ho ešte takmer nakazil tým odporným vírusom. Vlastne, za hlupáka tu bol výlučne 

on, že si to nevšimol. Ako mohol byť taký slepý? Nech nad tým uvažoval koľko chcel, neprišiel k 

žiadnemu rozumnému záveru. Pravdou bolo, že ho oslepila láska a pre ružové okuliare si nedovidel 

na koniec vlastného nosa. 

Takmer si nahlas odfrkol. Láska... A znova pred sebou uvidel Severusovu zadumanú tvár. Merlin, ten 

muž sa takmer nezmenil. Dobre, zmužnel, ale... jeho tvár bola stále hladká, až na drobné vrásky okolo 

úst a očí. Všimol si, že pokožka jeho rúk je sfarbená trochu do žlta. Veľmi dobre však vedel, že to má z 

dlhoročnej prípravy elixírov. Tomu sa jednoducho vyhnúť nedalo. Bol len o čosi málinko nižší ako on. 

Za tie roky ho prerástol. Lichotilo mu to, pretože si pamätal, ako si ho Severus občas pre jeho výšku 

doberal, keď boli ešte študenti. Muž bol na rozdiel od neho štíhly, s rovnako uhrančivým pohľadom, 

aký si pamätal. Zachvel sa a znovu si premietol včerajšok, keď sa ich ruky náhodou dotkli. Bol to 

zvláštny pocit. Akoby ho zasiahol elektrický prúd. Mal pocit, že ak by sa trochu viac snažil, videl by 

okolo nich iskriť vzduch. 

Zmätene potriasol hlavou a zložil si ju do dlaní. Čo čakal? Že sa ukáže po toľkých rokoch a v jeho 

živote nastane nejaký prevrat alebo sa udeje zázrak? Faktom ostávalo, že Severus ho stále priťahoval 

a on sa tomu nemohol čudovať. Na druhej strane si uvedomoval, že Severus mal určite svoj život, 

zariadený tak, ako si to vždy plánoval. Taký muž ako on nemohol byť predsa sám. Bol slávny a 

príťažlivý a... 

Zahryzol si do pery. Očividne mu hormóny liezli na mozog. Pozrel na hodinku a nedopitú kávu vylial 

do drezu. Šiel si dať radšej sprchu a obliecť sa. Pritom si spomenul na Harryho pozvanie na večeru. 

Vlastne to prišlo vhod. Aspoň nebude mať čas myslieť na nereálne banality a konečne sa zoznámi s 

jeho priateľom, o ktorom mu vravel naposledy. 

¤¤¤ 

Severus zložil noviny na stôl a pozrel na jeho chrbát. Po tvári sa mu rozlial nebezpečný úsmev, keď 

pomaly vstával zo svojho miesta a blížil sa nečujne k nič netušiacemu Harrymu. Pristúpil tesne zaňho, 

objal ho zozadu rukami a sklonil hlavu k jeho krku. Harry prekvapene zastonal a na moment zavrátil 

hlavu dozadu. Z úst mu unikol tichý vzdych, keď pokožku pod jeho uchom oblízol horúci jazyk a 

vzápätí to miesto poláskali hodvábne pery. 

„Se... Severus,“ zastonal a len neochotne pustil z ruky mrkvu a z druhej nôž, ktorým ju krájal. 

Muž mu ticho zavrčal do ucha, kým jeho ruky skĺzli zo štíhleho trupu k pásu a vošli pod Harryho 

sveter, vyťahujúc mu tričko spoza nohavíc, bažiace po dotyku s nahou pokožkou. 

„Va-varím večeru,“ upozornil ho mladík rozochveným hlasom, vyžívajúc sa v jeho dotykoch. 
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„Lenže... ja mám chuť na teba a nie na... zeleninovú polievku,“ zachripel zamatovým hlasom, prudko 

zvrtol mladíka vo svojom náručí a v ďalšej sekunde si majetnícky privlastnil jeho ústa v dychtivom 

bozku. Harry sa poddal. Celkom zabudol na nôž, ktorý ostal ležať na kuchynskej linke vedľa drevenej 

podložky na krájanie spolu s mrkvou. Jeho ruky vošli do mužových hodvábnych vlasov. Severus sa s 

ním opäť otočil a pomalými krokmi ho navigoval k jedálenskému stolu. Chytiac ho pod pevný, oblý 

zadok ho naň prinútil vysadnúť, pričom ho neprestával bozkávať. 

Harry mal pocit, že zošalie. To, čo predvádzal Severusov jazyk v jeho ústach bolo viac ako majstrovské 

dielo. Jeho dráždivé výpady ho donútili chvieť sa roztúžene na celkom tele. Vnímal každý jeho dotyk. 

Skúmajúce ruky, ktoré z neho sťahovali sveter a nedočkavo poťahovali za tričko, bedrá, ktorými sa 

trel proti jeho lonu. Jeho vzrušenie bolo viac ako hmatateľné a on to zreteľne cítil cez vrsty látok. 

Zastonal, keď sa proti nemu Severus vyklenul a nechal ho pocítiť vlastnú tvrdosť priamo na tej jeho. 

Toto nesmierne erotické gesto ho prinútilo zastonať profesorovi elixírov priamo do úst. Ak bol 

doteraz tvrdý, teraz stvrdol ešte viac. Mal dojem, že sa mu všetka krv z tela nahrnula do slabín, kde to 

zbesilo pulzovalo a búrilo sa, žiadajúc o okamžité uvoľnenie zo svojho zajatia odevom. Nohami 

objímal muža okolo bokov, naznačujúc mu, po čom skutočne túži. 

Keď mu Severusov jazyk obkrúžil bradavku a následne ju nasal do úst, vykríkol od rozkoše a jeho 

nechty sa neškodne zaťali do priateľovho saka. Harry sa pod ním krútil a zvíjal ako v horúčke. Ale 

prečo to musel byť práve Draco, na koho pri tom myslel? Merlin, v duchu si musel pripomínať, aby 

nevykríkol jeho meno nahlas. No bolo to ťažké, keď s ním Severus robil všetko to, pri čom strácal 

akúkoľvek schopnosť uvažovať. Zachvel sa a zastonal. Prečo? Napadlo mu v duchu nešťastne, keď 

opäť uvidel za svojimi chvejúcimi sa zavretými viečkami... sivé oči. 

Odrazu sa ozvalo volanie z krba a Severus uskočil od Harryho ako uštipnutý. Zadychčaný a 

prekvapený sa zmätene rozhliadal okolo seba, kým sa mladík zviechal zo stola. 

„To bude krb,“ povedal Harry červený v tvári, narýchlo si strkajúc tričko späť do nohavíc. „Pôjdeš 

tam?“ opýtal sa a načiahol sa po svojom prútiku, aby očaroval nôž, ktorý mal dokrájať zeleninu 

miesto neho. 

Severus stroho prikývol a vykročil z miestnosti, len čo si uhladil postrapatené vlasy a upokojil sa. Hrča, 

ktorá mu navrela v tesnej látke nohavíc sa uvoľnila, keď mu ešte nedávno vzrušený penis ochabol. 

Alarm na krbe sa zatiaľ zvučne hlásil o slovo. Len čo zrušil ochrany, zo zelených plameňov vystúpil 

Regulus Black. V tvárach oboch mužov sa dalo čítať nesmierne prekvapenie. 

Ale bol to Regulus, ktorý sa spamätal ako prvý. „Ahoj, netušil som, že tu budeš. Harry pozval aj teba?“ 

Severus iba nemo prikývol. 

„Kde vôbec je? Vravel, že ma zoznámi so svojím priateľom, čo by bolo fajn, pretože tu nikoho okrem 

vás dvoch nepoznám,“ povedal a nevšimol si Severusov výraz. 

Vtedy sa v dverách obývačky objavil spomínaný mladík, aby ho vrelo privítal. „Vitaj, Regulus. Som rád, 

že si prišiel. Zoznám sa prosím s mojím priateľom. Hoci som si istý, že sa poznáte už zo školských čias, 

nemám pravdu, Severus?“ 
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I teraz si muži vymenili vzájomný pohľad. Severus vedel presne určite ten okamih, kedy Regulovi 

došlo, čo Harry povedal. Bol to len jeho dojem, že sa mu tvárou mihlo sklamanie pri slove – priateľ – 

alebo si to iba nepsrávne vysvetlil? 

Regulus pochopil a vzápätí mu došlo, čo vtedy videl v tú prvú noc, keď sa vrátil. Zbadal Harryho, ako 

sa lúči vo dverách domu so svojím priateľom vášnivým bozkom. A ten priateľ nebol nik iný ako 

Severus Snape. Severus! To oni sa tak vášnivo bozkávali... Ako to, že na to neprišiel skôr?! 

Mal dojem, že sa mu žalúdok prepadol z nejakého dôvodu o desať poschodí nižšie. Sklamanie, ktoré v 

tej chvíli pocítil bolo absolútne neopodstatnené, ale predsa ho objalo ako svojho starého priateľa. 

Severus nebol jeho. Teda, bol... chvíľu, kým boli študenti, ale od vtedy prešla nejaká doba. Nie, 

zachová si pokoj. Pretože musí. Kvôli sebe i kvôli nim. A raz a navždy si vtlčie do hlavy, že to... čo bolo, 

bolo. Nemá naňho nárok a tým to hasne. 

Opäť sa usmial a nechal sa viesť mladíkom do kuchyne, ktorý sa mu cestou ospravedlňoval, že večera 

sa práve dovára, lebo nestíhal. Nezáležalo na tom. Jediné, čo si prial, bolo prežiť túto večeru. 

5. kapitola 

Severus vypoklonkoval posledných piatakov z učebne najprv nevrlým výrazom, potom už iba 

vznešenejším ignorovaním. V tichosti stál pri katedre a čakal, kým mu do dreveného držiaka nevloží 

svoj okázalý výtvor i posledný študent. Keď sa tak stalo, skúmavým okom si prezrel tie experimenty, 

ktoré pripravili piataci počas dnešnej hodiny, a z ktorých sa ani polovica nedala uznať za vhodné 

ohodnotenia lepšou známkou ako P. Pokrútil hlavou premýšľajúc o tom, nad čím asi na hodine ti 

tupohlavci premýšľajú, keď sa nedokážu plne sústrediť na jednoduchý postup práce, ktorý mali 

priamo pod nosom. Lenže musel si priznať, že i on bol dnes trochu mimo. Respektíve, bol mimo pár 

posledných dní. 

Ponorený hlboko vo vlastných myškienkach si položil naplnený držiak na kôpku pergamenov a vzal to 

všetko so sebou, mieriac do svojich komnát. Musel sa pripraviť na ďalšiu hodinu so siedmakmi, ale 

popravde, nemal na to náladu. Už pár dní ho mátala nočná mora! Či skôr... výčitky vlastného 

svedomia. Len čo sa za ním zavreli dvere jeho súkromných komnát, bezpečne odlevitoval svoj náklad 

na dokonale uprataný pracovný stôl a chrbtom sa oprel o ťažké, dubové dvere. Privrel oči a na 

moment si schoval bledú tvár v dlaniach. Zažltnutá pokožka rúk jasne kontrastovala s takmer 

kriedovou bledosťou tváre. Uvedomoval si, že Harryho nevidel celých päť dní a napriek tomu nič 

nepodnikol, aby to napravil. A premýšľal, či za to môže ten prekliaty večer, alebo to, čo spolu robili v 

kuchyni a... to, na koho pri tom myslel. 

Pomalým krokom odkráčal do kúpeľne, aby si ovlažil znavenú tvár. V odraze zrkadla si všimol, ako 

veľmi pôsobí mdlo a unavene. Pod očami mal dokonca i tmavé kruhy. Len čo sa vrátil do obývačky, 

krbom požiadal rokfortských škriatkov pracujúcich v kuchyni o šálku kávy. Potreboval vzpružiť a kávu 

mu prišla ako racionálnejšia a lepšia voľba ako elixír. Skontroloval si presný čas a sadol si do svojho 

obľúbeného kresla pri krbe. Do začiatku ďalšej hodiny mal ešte pätnásť minút. 

Harry. Jeho myšlienky sa znova stočili k nemu. A boli pri ňom i vtedy, keď mu škriatok doniesol 

objednaný nápoj. Pomaly si uchlipkával a snažil sa analyzovať svoje zmätené pocity. Nechápal, ako 

bolo možné, aby bol s Harrym, vášnivo sa bozkávali a on pri tom myslel na iného. Pokrútil nad tým 
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paradoxom hlavou. Pravdou bolo, že Harry bol skvelý a on si to konečne uvedomoval. Ten večne 

strapatý čarodejník mu dával to, po čom len kedy túžil. Dokazoval mu, že i jemu na ňom niekomu 

záleží, že i jeho má niekto rád. A ako sa mu oplácal?! Vo chvíľach nespútanej vášne myslel na niekoho 

iného miesto toho, aby jeho myšlienky patrili výlučne Harrymu. 

Prežrel, keď mu zišlo na um, že to bol vlastne on, kto spravil prvý krok k tomu, aby sa z nich stal pár. 

On pozval Harryho na schôdzku, on mu dal návrh a on ho prosil, aby to aspoň skúsili. A to jednoducho 

preto, lebo sa doňho zamiloval. 

Nepodstupoval by to všetko iba z nejakého svojho rozmaru. Zaľúbil sa do Harryho a nebolo to kvôli 

tomu, lebo mu pomohol očistiť meno po vojne a ani preto, lebo bol jedným z tých, ktorí sa s ním 

nebáli ukázať na verejnosti. Iste, bol mu za to vďačný a konečne si uvedomil, že ten mladík ma väčší 

charakter ako polovica čarodejníckeho sveta, vrátane jeho nebohého otca dohromady, ale... 

Severusa odzbrojovala najmä mladíkova láskavosť, obetavosť i húževnatosť. 

Myšlienkami sa v duchu preniesol do kuchyne starého sídla na Grimmauldovom námestí, aby si 

pripomenul s ťažkým srdcom svoje previnenie. Túžil po Harrym. Bolo to očividné i z hmatateľnej 

reakcie jeho tela. Merlin, veď sa mu postavil, i keď naňho myslel, ale... Mohlo to byť len preto, lebo 

strašne dlho nikoho nemal, a dokonca i preto, lebo mu chtiac, či nechtiac pripomínal... Regula? Tiež 

mal tmavé vlasy, i zelené oči... a kedysi bol tiež o niečo nižší. Lenže to bolo dávno, ešte za ich 

študentských čias. 

Vrátil sa v spomienkach o pár rokov dozadu, len aby sa ocitol v zapadnutom výklenku studených 

žalárov, kde sa k sebe tisli dve chvejúce sa telá, ich oči žiarili v šere zakliesnené do seba pohľadmi, 

výrazy tvárí mali ostražité. Bol to Regulus, ktorý si vtedy stal na špičky a zariadil, aby sa ich pery o 

seba skusmo obtreli. Severus bol vtedy šiestak a popravde, so sexom nemal najmenšie skúsenosti, 

tak ako ani mladík, s ktorým sa tam ukrýval. Vtedy si dali prvý nesmelý bozk nasledovaný varovaním – 

ak to niekomu povieš, zabijem ťa. Ale Regulus sa iba usmial a opustil výklenok s tichým 

pohvizdovaním. Od vtedy trávili spolu ešte viac času a nebolo to iba kvôli príprave elixírov ako 

predtým. Ani kvôli lietaniu na metle, keď sa preháňali nad ihriskom vo voľných chvíľach a Regulus sa 

cvičil v chytaní ohnivej strely, pričom mu Severus sekundoval. Mali toho veľa spoločného, mali sa 

radi. Ale táto etapa života patrila do jeho minulosti, tak ako niekdajšie city. 

Severusovi sa zachvela ruka, v ktorej držal kávu, keď si spomenul na ich prvé nesmelé dotyky a 

milovanie. Šálka zarinčala na podšálke, ale neunikla z nej ani kvapka sotva odpitej kávy. 

Privrel oči a zahryzol si do pery. Sústredil myseľ len na Harryho. Na jeho bozky, objatia, na jeho 

príjemnú spoločnosť. Dobre, možno bol mladší a vekový rozdiel bol nepopierateľný, ale to ešte 

neznamenalo, že im to nemôže vyjsť. A Regulus? Musí sa spamätať. Samozrejme, že to ním zamávalo. 

Ukázal sa po dvadsiatich rokoch živý a zdravý. Isteže ho potom zákonite mátal rovnako dobre, ako 

Rokfortský duch. Nevadí, spamätá sa z toho. Iba potrebuje čas. Nič iné. 

„Sto hromov do kotla!“ zastonal nevrlo a zažmurkal, akoby sa snažil zahnať dotieravé myšlienky. Vypil 

kávu na tri dúšky a odložil šálku bokom. Vstal a znova skontroloval presný čas. Musel sa poponáhľať, 

aby si stihol prichystať veci a dôjsť na vyučovaciu hodinu na čas. Ešte nikdy nemeškal. S výrazom 

znechutenia nad sebou samým sa konečne rozkýval. O chvíľu už na chodbe zavial jeho čierny habit a 

tresli dvere na učebni plnej študentov, ktorí razom stíchli. 
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Harry dojedol večeru a otrel si ústa obrúskom. Zdvihol pohár bieleho vína a dopil ho, hľadiac ponad 

plamienky sviec osadených v striebornom svietniku na muža, ktorý sedel oproti nemu a hľadel naňho 

uhrančivými očami. Videl ako sa mu dvihli kústiky úst v jemnom úsmeve, keď spravil to isté a naznačil 

svojím pohárom, že mu pripíja na zdravie. Harry mu úsmev opätoval a spokojne vydýchol, hladkajúc 

svoje preplené brucho. 

„Som absolútne plný,“ povedal, nespúšťajúc z neho pohľad. „Bolo to vynikajúce, ďakujem.“ 

Severus spokojne prikývol. „Rado sa stalo.“ Nedodal, že všetku tú snahu s prípravou jeho obľúbenej 

večere vynaložil len preto, lebo ho škrelo svedomie. A malo ho prečo. Počas ich radovánok na tomto 

kuchynskom stole pred pár dňami myslel na istého muža a nebol to ten, ktorý mu sedel oproti. Bolo 

to neospravedlniteľné a on ho navyše pár dní zanedbával. Trestuhodné správanie. Severus vstal, aby 

upratal riad a očaroval ho, aby sa sám vydrhol pod tečúcou vodou a uložil do odkvapkávača. Keď 

Harry zamrmlal, že by sa teraz celkom rád natiahol, iba ho vzal za ruku a odviedol ho do obývacej 

izby, kde si sadol na pohodlhý tmavohnedý gauč a rukou potľapkal miesto hneď vedľa seba, 

naznačujúc mu, aby si prisadol. Harry tak spravil a s radosťou sa vystrel, zložiac si tmavovlasú hlavu 

do Severusovho lona. Spokojne zapriadol, keď mu muž začal ískať. 

„Dlho si sa neukázal,“ šepol Harry so zatvorenými očami, užívajúc si mužove dotyky vo svojich 

vlasoch. Hoci tú poznámku nevyslovil ako výčitku, asi bolo dobre, že nevidel ako sa pri nej Severus 

zatváril. Ale trvalo len mikrosekundu, kým sa starší muž opanoval a znova nadobudol 

nepreniknuteľný výraz tváre. 

„Mal som iba veľa práce,“ odvetil neutrálne a dúfal, že to vyznelo dosť vierohodne. 

Harry si povzdychol. „Samozrejme. Možno by si ozaj mal popremýšľať nad tým Minerviným 

návrhom.“ 

Severus sa zháčil. „Nad ktorým konkrétne?“ Jeho prsty sa opäť vnorili do Harryho hustých vlasov, aby 

ich lenivo prečesali. 

 „Nad asistentom. Mal by si viac času i na svoj súkromný výskum. Podľa mňa je to ozaj dobrý nápad.“ 

Severus sa uškrnul. „Možno to zvážim. Budeš mojím dobrovoľníkom?“ opýtal sa provokačne, na čo 

Harry pootvoril oči a nemohol sa nerozosmiať. 

„Podarený žart. A vraj nemáš zmysel pre humor,“ doberal si ho. Chytil ho za voľnú ruku, ktorú mal 

položenú na svojej hrudi a preplietol si s ním prsty. „Skôr som mal na mysli niekoho iného. A azda aj 

vhodnejšieho.“ 

Severus naklonil hlavu na stranu a zadíval sa do zelených očí, ktoré ho hypnotizovali svojím nežným 

pohľadom spopod napoly privretých očí. Dlhé mihlanice hádzali v svetle sviec i ohňa v kozube tiene 

na jeho lícne kosti. Prešiel palcom po jeho ľavom spánku a skĺzol na líce. 

„Koho si mal teda na mysli?“ opýtal sa s neskrývaným záujmom. 

Harry sa usmial a odvetil: „Predsa Regula. Sám si vravel, že bol kedysi dobrý. A keď sme sa minule 

rozprávali, Regulus naznačil, že ho elixíry stále bavia. Pokiaľ viem, preštudoval všetky štúdie, aké len 
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našiel v kníhkupectve i u seba v Antikvariáte. Okrem toho, zháňa si ešte nejakú prácu. Táto nie je 

platená práve najlepšie.“ 

Severus si dovolil na sekundu privrieť oči a pošúchal si koreň nosa medzi palcom a ukazovákom. 

Nemohol povedať, že by ho Harryho nevinná poznámka nevyviedla z miery. Podsúval mu nevedomky 

muža, na ktorého chcel prestať zo všetkých síl myslieť viac ako bolo nutné a v tomto prípade i slušné. 

Potom spod Harryho opatrne vstal a prešiel ku kozubu. Chvíľu len hľadel do jeho planúcich jazykov, 

lačne oblizujúcich drevené polienka, ktoré ich menili na čierne uhlíky a potom sa k nemu pootočil. 

„Neviem... či by to bol najlepší nápad,“ priznal potichu. Mladík ležiaci stále na gauči sa nadvihol na 

lakťoch a skúmavo sa naňho zadíval. Nemohol nevidieť, že jeho priateľa čosi trápi. Kričalo mu to z očí, 

hoci jeho výraz tváre ostával nezmenený.  

„Prečo? Myslel som, že ste boli priatelia,“ hlesol nechápavo, neuvedomujúc si, že ho svojimi otázkami 

tlačí do kúta a núti ho priznať niečo, nad čím muž uvažoval posledných pár dní. 

Severus síce prikývol, ale žiadne nadšenie v jeho tvári badať nebolo. Napokon sa odhodlal. „Harry, 

ja... Asi by si mal niečo vedieť,“ riekol nevýrazne, zbierajúc odvahu k svojmu priznaniu. „Medzi nami 

bolo kedysi viac, ako len... obyčajné priateľstvo.“ 

Harry sa posadil, neprestávajúc sa naňho dívať. Keď bol ticho podľa Severusa už pridlho, muž sa k 

nemu obrátil tvárou a s určitým očakávaním vpísaným v tých prísnych črtách. Sám nevedel čo 

očakával. Zákaz stretávania sa s Regulom? Hádku, lebo sa nepriznal skôr? Ale Harryho pohľad 

neprezrádzal hnev pobúreného priateľa ani sklamanie, či opovrhnutie, ktoré k nemu mohol pociťovať 

z ranených citov. Bolo tam len tiché pochopenie. A ešte čosi... 

„Severus? Toto je skutočný dôvod, prečo si sa mi neozval takmer celý týždeň?“ 

Muž neprikývol, ani nepokrútil svojou čiernovlasou hlavou. Iba sa naňho díval a bol to previnilý 

pohľad, v ktorom sa navyše miešal zmätok. 

Harry pochopil. Priatelia ho varovali. Ešte teraz počul znieť v ušiach ich hlasy. Harry, nezačínaj si s 

ním. Je to tvoj bývalý učiteľ a okrem toho, je to Snape, pre Merlinove spodky! Neviem si predstaviť, 

že by ťa mal bozkávať, nie to ešte... Ron bol proste značne znechutený a takmer zelený v tvári, keď s 

ním vtedy hovoril a snažil sa mu ten nápad vytĺcť z hlavy svojimi, podľa neho veľmi rozumnými 

argumentami. Hermiona bola o niečo zdržanlivejšia a diplomatickejšia. Upozornila ho iba na vekový 

rozdiel a možné komplikácie, ktoré by s tým mohli súvisieť. Tiež mu povedala, že Severus je na rozdiel 

od neho zrelý a skúsený muž, ale poznamenala, že to nemusí byť na škodu. Fakt bol ten, že jeho vzťah 

ani nezamietla, ale ani neschválila. Nechala rozhodnutie výlučne na ňom, ale zapriala mu šťastie a 

dodala, že nech sa rozhodne akokoľvek, budú stáť pri ňom. Ale bolo to ťažké, keďže sa rozhodli 

stráviť celý rok v Austrálii pri jej rodičoch. Takto komunikovali veľmi sporadicky a iba krbom. 

„Stále ti pripadá Regulus... príťažlivý?“ opýtal sa ho, spomínajúc na kamarátkine slová. 

Severus sa prudko nadýchol, aby tie slová poprel, ale napokon uznal, že by to bolo klamstvo, ak by 

vypustil z úst akékoľvek poprenie. 

Harry vstal z gauča a podišiel k nemu. Jeho tvár sa roztiahla do lenivého, i keď smutného úsmevu. 

Zdvihol ruku k jeho tvári, ale neudrel ho, akoby bol Severus očakával. Miesto toho ho pohladil. Potom 
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si stal na špičky a pobozkal ho. Jeho ruky vkĺzly popod pazuchy, spojili sa za Severusovým chrbtom a 

objali ho. Strapatá hlava pristála na jeho pleci, keď sa k nemu mladík pritisol. 

„Nemusíš sa tváriť a ani cítiť previnilo. Nezazlievam ti to.“ 

Severus prekvapene zahabkal. „Ty... ty sa skutočne nehneváš?“ 

Harry zdvihol hlavu z jeho pleca a pokrútil ňou. „Nie. Chápem to. Regulus je na rozdiel odo mňa 

skúsený muž, s ktorým máš spoločnú minulosť, vzťah a more iných vecí.“ 

„Aj s tebou mám spoločných more vecí,“ pokúsil sa protestovať, ale Harry sa iba zhovievavo 

pousmial. 

„Iste. Ale...“ 

„Harry nie, prosím, nerob to,“ požiadal ho, keď zbadal v jeho výraze to rozhodnutie, ktorého sa 

inštinktívne obával. V duchu si vynadal do hlupákov. Ranil ho, ranil jeho city a teraz oňho príde! Vždy 

to tak bolo. Trest si zasluhoval odplatu. 

Ale Harry vzal jeho tvár do dlaní a uväznil Severusove pery v sladkom bozku. Ich jazyky sa o seba 

jemne otierali, nenáhlivo, vychutnávajúc si nielen vzájomný bozk, ale i chuť toho druhého. Po chvíli 

mladší muž bozk ukončil, napriek Severusovmu nespokojnému zavrčaniu a odtiahol sa od neho iba 

natoľko, aby mu videl do tváre. 

„Bude to tak lepšie. Nemusíš si nič vyčítať. Pravdou je, že i ja som v poslednej dobe zmätený. Viem, že 

ťa mám rád, že mi na tebe záleží, ale nie som si istý, či... je to skutočne tá pravá láska, ktorú k tebe 

cítim.“ 

Severus pomaly prikývol. Uvedomil si, k čomu sa Harry priznal. Ťažké okovy viny, ktoré zvierali jeho 

hruď týmto povolili a on mal dojem, že padli na pohladu k jeho nohám s tupým, ohlušujúcim 

žuchnutím. 

„Takže?“ nadhodil, dívajúc sa do jeho zelených očí. 

„Takže si dáme čas. Aby sme mohli zistiť, ako to s nami skutočne je. Nechcem ťa vodiť za nos. 

Nezaslúžiš si to. Potrebuješ, aby ťa niekto skutočne miloval. Mám ťa rád, ale to nestačí. A chcem, aby 

i mňa mal niekto rovnako rád. Aby ma miloval so všetkým a takého aký som, celým srdcom. Tak... 

súhlasíš?“ 

Severus tam iba stál ako vrastený do zeme, mysľou mu kolovali Harryho slová a očami láskal jeho 

tvár. Napokon prikývol. Nič rozumnejšie ho v tejto chvíli nenapadlo. „Myslím, že to nie je zlý nápad.“ 

Harry pritakal. „Fajn.“ 

„A ak to nevyjde a my sa rozhodneme... ísť každý vlastnou cestou?“ opýtal sa s neskrývanými 

obavami. 

„Aj keby toto hrozilo, ostaneme priateľmi. Nevzdám sa ťa len preto, lebo spolu nebudeme môcť byť 

ako milenci,“ dodal Harry nežne, ale presvedčivo. „Vážim si ťa a obdivujem. A to nehovorím o tom, 

ako veľmi si cením tvoje rady, čo sa týka elixírov.“ 
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Severus sa pobavene rozosmial a mocne ho objal. Odchádzal odtiaľ so zmiešanými pocitmi. Hlavou 

mu vírilo milión myšlienok, ktoré naňho dorážali ako osi. Len čo sa ocitol vo svojich komnatách v 

Rokforte, vykročil priamo k barovej skrinke a vybral si odtiaľ fľašku najlepšieho koňaku. Nalial si do 

bruchatého pohára s nízkou stopkou, sadol si do kresla pred krb a skúšal si v hlave ujasniť celý tento 

deň. Keď ráno vstával, nebol by si ani len pomyslel, že môže všetko skončiť práve takto. 

¤¤¤ 

Počasie sa zdá sa umúdrilo. Nefúkal studený severák, ktorý vám svojimi mrazivými prstami dokázal 

nájsť i tu nepatrnú škáročku medzi vrstvami oblečenia, aby ste na vlastnej koži pocítili, že mu to 

meno právom patrí. Slnko bolo už vysoko a krajinu zaviatu snehom láskalo mdlým, studeným jasom. 

Ale na zemi to vyzeralo tak, akoby niekto tam hore rozsypal po kraji myriady diamantov, pretože sa 

neligotal iba sneh a okná pokryté všakovakými umeleckými výtvormi, ktoré na ne namaľoval mráz, 

ale blišťali sa priezračným ligotom i cencúle, ktoré viseli zo striech domov i obchodov ako okrasný 

krištáľ. Regulus si odchlipol z kávy a s chuťou sa zahryzol do praclíka posypaného sezamom. Vonku 

bolo ozaj nádherne, hoci bolo viac ako sedem stupňov pod nulov. 

Vracal sa do Antikvariátu z krátkej prestávky, keď sa v slepej uličke zarazene zastavil. 

„Ahoj,“ pozdravil vysokého muža, ktorý postával pred obchodíkom, v ktorom pracoval a očividne ho 

čakal. Muž sa k nemu otočil a zamyslene mu kývol na pozdrav. Regulus skĺzol pohľadom po jeho 

štíhlej postave. Krátke vlasy sa mu leskli v slnečných lúčoch ako čierny hodváb, ktorý výrazne 

kontrastoval s jeho smotanovou pokožkou. Dlhší, trochu krivý nos sedel medzi uhrančivými očami 

čiernymi ako uhlíky, nad ktorými sa klenulo obočie v pekných, elegantných oblúkoch, ústa mal 

stiahnuté v typickej tenulinkej linke. Mal na sebe čierny plášť s kožušinovým lemom okolo krku a 

Regulus si bol viac ako len istý, že pod ním má typický, čarodejnícky odev, čierny habit. Okolo krku 

mal omotaný i čierny šál a na rukách čierne jelenicové rukavice. 

Regulus okolo neho prešiel a otvoril obchod. Len čo vošiel dnu, nechal ho vstúpiť a rýchlo pretočil 

tabuľku na oznam otvorené. 

„Čo ťa sem privádza?“ opýtal sa ho zdvorilo, keď položil kávu s praclíkom na úzky pult a začal sa 

vyzliekať, keďže bola miestnosť príjemne vykúrená. 

Severus si odkašľal. „Harry mi vravel, že si hľadáš prácu popri... tomto zamestnaní.“ 

Regulus zamyslene prikývol. Neunikol mu náznak uštipačnosti v jeho hlase. Nemusel byť bohvie ako 

bystrý, aby mu došlo, že Severus prácu tuto nepovažuje za dosť adekvátnu už len preto, aby ju nazval 

prácou. Ale bolo mu to jedno. Hoci v duchu musel priznať, že ho to v kútiku duše trošku škrie. „To je 

pravda. Z mzdy, ktorú mi platí majiteľka Antikvariátu sotva vyžijem a úspory sa míňajú. Prečo?“ 

„Chcem ti niečo navrhnúť.“ 

Regulus sa zatváril prekvapene, ale prikývol. Sadol si na stoličku a chcel vyčarovať jednu aj pre 

Severusa, ale ten odmietol s tým, že postojí a nezdrží sa dlho. 

„Tak o čo ide? Som zvedavý,“ priznal a skúmavo sa naňho zadíval. 
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„Už dlhšie som zvažoval, že si najmem asistenta. Mám toho veľa a priznám sa, že som nestíhal všetko 

tak, ako by som si predstavoval,“ priznal muž neochotne. 

„Asistenta? Nepočul som, že by rokfortskí profesori mali niekedy vlastných asistentov,“ vyslovil 

nahlas svoju myšlienku, ale hneď to aj oľutoval. Nechcel Severusa uraziť. Ale pri pohľade do jeho 

tváre sa nezdalo, že by tá jeho poznámka mala vôbec nejaký zhubný účinok. Muž iba prikývol. 

„Presne tak. Ak to tak môžem povedať, ja som... svetlá výnimka.“ 

Regulus sa pri výbere tých slov takmer pobavene uškrnul. Severus bol možno výnimka, ale určite nie 

svetlá. Od kedy ho poznal, nevidel ho v ničom inom, než v čierno-bielej kombinácii odevu. Od 

školských čias. A jeho šatník sa evidentne rokmi nezmenil. Žiaľ. Pretože si vedel celkom dobre 

prestaviť tú širokú paletu farieb, ktorá by mu celkom pristala, dokonca by potlačila bledosť jeho 

pokožky a zvýraznila jeho mužský šarm. 

„Ach,“ riekol iba napokon. 

„Aby som to objasnil,“ dodal po chvíli profesor Elixírov, „v tomto roku som bol menovaný zástupcom 

riaditeľky. Vyučujem všetkých sedem ročníkov Elixíry, čo by nebolo nič nezvyčajné, ale keďže 

dodávam elixíry i pre rokfortské nemocničné krídlo a špeciálne elixíry pre Sv. Munga, nestíham sa 

venovať svojim výskumom. Nerád by som uprednostnil jedno pred druhým, ale naozaj je toho veľa a 

mne tak neostáva čas na osobný život.“ 

Regulus zamyslene počúval, občas prikývol. Chápal ho. Keby bol na jeho mieste a vedel, že doma ho 

čaká priateľ akým bol Harry, ani on by dvakrát neuvažoval, či si toho asistenta najmä, ak má takú 

možnosť. To, že bude robiť Severusovi takzvané krytie, aby mohol tráviť čas so svojím milencom, bolo 

vedľajšie, hoci nemohol povedať, že ho tá myšlienka nechala ľahostajným. V hrudi pocítil ostré 

bodnutie žiarlivosti, ale nedal na sebe nič poznať. Vlastne to bolo bláznivé. Prečo naňho žiarlil, keď na 

to nemal dôvod? To, čo medzi nimi kedysi bolo dávno zapadlo prachom minulosti... 

Zadumane obracal v rukách pohár s kávou, potom sa oprel na stoličke a znova mu pozrel do tváre. 

„Aká by mala byť náplň práce tvojho asistenta?“ opýtal sa. 

„Suplovanie vyučovacích hodín, oprava písomiek, prípadne domácich úloh a kontrola elixírov, ktoré 

pripravia študenti na hodine. Ale všetko závisí od dohody. Môžeme si pokojne rozdeliť vyučovanie 

podľa ročníkov.“ 

Neznelo to zložito. Vlastne čakal niečo podobné. Napokon, čo iné by už tak asi mohol robiť so žiakmi 

na hodinách elixírov, že? 

Severus pokračoval. „Plat sa určí podľa našej vzájomnej dohody. Pokiaľ ťa to zaujíma, i o tom sme sa 

už s Minervou bavili a určite by to nebolo menej ako 2 galeóny a 50 knutov na hodinu. Ale je tu jedna 

podmienka.“ 

„Aká?“ 

„Musel by si si samozrejme spraviť profesorské osvedčenie na ministerstve. Išlo by o písomnú skúšku. 

Nič viac. A... ak by si sa to rozhodol prijať, musel by si nechať túto prácu. Tiež by to znamenalo, že sa 

budeš musieť presťahovať na Rokfort.“ 
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Regulus zamyslene prikývol. Tá ponuka bola viac ako lákavá, ale musel popremýšľať. Žiť v Šikmej 

uličke sa mu páčilo, pretože tu bol vlastne inkognito a iba Severus s Harrym vedeli jeho pravú 

identitu. Ale keby šiel učiť, musel by čeliť odhaleniu vlastnej totožnosti a nebol si istý, či bol na to už 

pripravený. Na druhej strane, kto by ho otravoval za múrmi hradu? Nikto... 

„Môžem si to ešte premyslieť?“ 

Severus prikývol. „Máš čas do konca týždňa. Môžeš mi poslať sovu alebo sa so mnou spojiť krbom.“ 

Regulus prikývol. „Ďakujem. Vážim si, že si za mnou prišiel s takou ponukou.“ 

„Poďakuj za to Harrymu. Bol to vlastne jeho nápad, aby som kontaktoval teba.“ S tým sa s ním 

rozlúčil a uponáhľane opustil Antikvariát. 

Regulus zdvihol k ústam pohár, aby dopil kávu. Bola takmer studená. Takže za tú ponuku vďačí 

Harrymu. Usmial sa. Bol to ozaj skvelý chlapec. Mal by mu poďakovať, ale... až keď sa rozhodne. 

6. kapitola 

Dalo sa povedať, že tá fotka na titulke zabrala takmer väčšinu strany, spolu s palcovými titulkami. 

Iste, bola to poriadna novinka. Nestávalo sa predsa každý deň, aby sa medzi živými ocitol niekto, 

koho čarodejnícky svet považoval za mŕtveho takmer dvadsať rokov, že? Pod nádpisom: „Hra osudu 

alebo zázrak?!“ bol odkaz na stranu dva, kde sa podrobne písalo o celom príbehu. Regulus zaklapol 

noviny, preložil ich a hodil na stôl. Už mal tú česť, aby ten článok čítal. 

„Veľmi múdry ťah, pán Black,“ pochválila ho riaditeľka a jej tenké pery sa roztiahli do zhovievavého 

úsmevu. „Myslím, že Severus skutočne vie, ako s novinármi. Hlavne so Skeeterovou. Už predtým s 

ňou boli problémy, ale keď som čítala článok o vás, musím povedať, že bola veľmi... zhovievavá a z 

vášho znovuobjavenia našťastie neurobila žiadnu grécku tragédiu.“ 

Regulus sa uškrnul. „Uznávam, bol to správny ťah. Hoci som chvíľu zvažoval i zmenu identity, ale... to 

by som sa sám pociťoval ako zdradu voči svojej rodine. Dosť už na tom, že som ich takpovediac, 

vymazal zo svojho života na dlhý čas, i keď pravda, neúmyslne. Som Black a navždy ním ostanem. 

Hoci musím povedať, že mi meno po rodičoch prišlo na začiatok vhod a poslúžilo mi ako dobré 

inkognito. Okrem toho, tu za múrmi hradu som chránený od vonkajšieho sveta a priznávam, práve 

toto mi robilo najväčšiu obavu, čo sa týka odhalenia mojej pravej totožnosti. Predsa len, neviem, či to 

viete, ale kedysi som ako mladý a hlúpo naivný patril medzi Voldemortových prisluhovačov a obával 

som sa, či to niekto z tých senzácie chtivých novinárov nevypátra. Nevrhlo by ma to do dobrého 

svetla a už vôbec nie Severusa a vás.“ 

Minerva sa iba pousmiala. „Myslela som si to. Nikdy ste sa netajil svojím obdivom k Tomovi Riddlovi. 

A je chvályhodné, že ste si to uvedomil. Dokonca by som povedala, že ste sa odvážne vydal na 

strastiplnú cestu, ktorú potom mohol Harry dokončiť. Vedel ste, že medailón bol prvý horcrux, ktorý 

Harry zničil?“ 

Regulus pokrútil hlavou. „Nie, nikdy sme sa na túto tému nebavili.“ Sklonil hlavu a zopol si ruky v 

lone. „Je to obdobie, na ktoré nemám veľa spomienok. Všetko viem iba z rozprávania. A priznám sa, 

tak trochu ma to i teší.“ 
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Mienerva chápavo prikývla. „Isteže. Nikto z nás na to nespomína rád. Boli to ťažké časy,“ vydýchla 

nostalgicky, na moment sa zaspomínajúc na to čierne obdobie v dejinách čarodejníctva. „Viete, i 

Severus bol kedysi smrťožrútom. A rovnako ako vy, i on sa rýchlo spamätal a prešiel na stranu svetla. 

Hoci tým veľa riskoval!“ zahundrala a fľochla pohľadom na prázdny obraz s menovkou Albus Brian 

Percival Wulfric Dumbledore. Hoci mala toho starého intrigána rada, niekedy s jeho metódami 

rozhodne nesúhlasila. 

Napokon sa načiahla po papieroch, ktoré mala úhľadne zložené pred sebou. „Teraz prejdime k veci. 

Videla som vaše profesorské osvedčenie. Vaše testy dopadli znamenite, čo ma samozrejme teší a 

profesora Snapa tiež, hoci by to nepriznal. Bol s vaším výkonom na ministerstve očividne spokojný. 

Dokonca ma informoval, že ste si spravil rýchlokurz praxe.“ 

Regulus sa pousmial. S vaším výkonom... napadlo mu, keď sa mu pri tom slovnom spojený rozutekali 

myšlienky. Vedel by si predstaviť iný výkon, s ktorým by bol Severus nepochybne spokojný oveľa viac. 

Odkašľal si, keď sa pristihol tápať v nebezpečnej zóne svojich túžob a znova sa sústredil na riaditeľkyn 

monológ. 

„... dohodli sme sa na pomere vyučovacích hodín, ktoré si rozdelíte so Severusom. Ide skôr o 

prerozdelenie tried. Navrhol, aby ste učili žiakov od prvého ročníka po štvrtý, vrátane. Uvedomuje si, 

že je to pre vás na začiatok možno záťaž, ale veľmi by mu pomohlo, keby ste ho odbremenil práve od 

týchto ročníkov. Vravel, že máte cit pre trpezlivosť a schopnosť... akoby som to povedala – vysvetliť 

danú tému po lopate.“ 

Regulus spokojne prikývol. „Ďakujem, hoci si myslím, že trochu preháňa.“ 

„Uvidíme časom,“ riekla Minerva pokojne a presunula pred neho zvitok pergamenu. „Vaše rozdelenie 

vyučovacích hodín, s číslom triedy, v ktorej budete učiť a jednotlivé ročníky. Je tam priložený i 

zoznam mien,“ riekla, no kým sa na to stihol vôbec pozrieť, strkala mu pod nos iné pergameny. „Toto 

tu mi podpíšte. Vaša pracovná zmluva.“ 

Uchopil brko, namočil jeho zaostrený hrot do pripraveného kalamára a priložil na pracovnú zmluvu 

svoj podpis, hneď oproti jej podpisu. A pridal ešte jeden podpis na kópiu pracovnej zmluvy. 

„Jednu zmluvu si nechajte, druhý exemplár originálu ostáva tu. Keďže ste prišiel o týždeň skôr, 

Severus ma požiadal, aby ste sa zúčastnili výučby a videli, ako prebiehajú jeho hodiny. Tiež som vám 

vybavila týždennú stáž na Francúzskej čarodejníckej akadémii a v lete absolvujete mesačný kurz v 

Spojených štátoch. Pravdaže, ak sa nerozhodnete inak.“ 

Regulus pritakal. „V poriadku madam. Už teraz sa na to veľmi teším.“ 

Minerva sa zamračila. „Prosím vás, volajte ma Minerva,“ a podala mu ruku. 

Regulus jej ju zovrel a v náznaku bozku sa k nej sklonil. „Tak potom ja som Regulus.“ 

Štíhla žena s chrbátom vystretým ako pravítko sa naňho pousmiala. „Jeden z našich škriatkov vás 

zavedie do vašich komnát.“ 

„Nachádzajú sa v žalároch?“ opýtal sa s neskrývaným záujmom a ona prikývla. 
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„Áno. Sú to komnaty na konci chodby v ľavom krídle. Severusove sa nachádzajú v pravom a vstup do 

Slizolinskej fakulty je zasa skoro uprostred. Vyhovuje vám to? Pretože ak nie, pochopila by som to. 

Mali by sme pre vás komnaty v inom časti hradu, na štvrtom poschodí, ak vám tie v žalároch nebudú 

vyhovovať.“ 

Regulus pokrútil hlavou. „Nie, myslím, že to nebude potrebné. Ďakujem, Minerva. Veľmi si vážim, čo 

pre mňa robíte.“ 

Žena natešene prikývla a v duchu si mädlila ruky. Profesorský zbor potreboval novú krv ako soľ. 

Neville Longbottom ako asistent profesorky Sproutovej sa tomu isto poteší. 

„So zvyškom profesorského zboru sa zoznámite večer, pri krátkej porade, presne o pol siedmej.“ 

Potom uchopila do vráskavej ruky mosadzný zvonček s drevenou rukoväťou a zazvonila. V riaditeľni 

sa objavil akýsi škriatok, odetý do tmavozelenj tógy s ponožkami na nohách a pletenou čiapkou na 

hlave. Vyzeral trochu smiešne, ale Regulus by si nedovolil znevažovať jeho výzor. „Toto je Fluffy. 

Počas vášho voľna to bude váš osobný škriatok. Fluffy je zamestnancom rokforstej kuchyne.“ 

Ozrejmila a otočila sa k škriatkovi, ktorý si čarodejníka premeriaval veľkými, zelenými očami, žmoliac 

v dlhých, tenkých prstoch spodný lem svojej tógy. „Fluffy, toto je profesor Regulus Arctur Black. Od 

dnešného dňa mu budeš k dispozícii, rozumel si?“ 

Škriatok rýchlo prikývol, s vážnou tvárou a zapišťal: „V poriadku, madam Mcgonagallová. Fluffy byť 

hrdý, že môže slúžiť profesorovi Blackovi.“ 

Minerva sa usmiala. „Na teraz by to bolo všetko. Fluffy, zaveď profesora do jeho komnát, prosím.“ 

Fluffy sa úslužne uklonil. „Vy ma nasledovať, pane,“ riekol a otočil sa na odchod. 

¤¤¤ 

Regulus nadšene pokyvkoval hlavou. Toto veru rozhodne nečakal. 

„Pán niečo potrebovať?“ opýtal sa ho škriatok, keď prihodil pár polienok do ohňa naviac a otočil sa k 

nemu. 

Regulus sa pousmial. „Môžeš ma pokojne oslovať Regulus, Fluffy,“ riekol a posmutnel, keď si 

spomenul na starého, dobrého Kreatchera. Keby bol ten chudák ešte žil, teraz by tu bol s ním. A on by 

sa oňho rád postaral. 

Škriatok prikývol, až mu veľké uši zaviali okolo hlavy ako zástavy a zopakoval svoju otázku ešte raz: 

„Pán Regulus niečo potrebovať?“ 

„Večera sa vo Veľkej sieni podáva stále o siedmej?“ 

„Presne tak, pane,“ odvetil pohotovo a čakal, či sa nový profesor konečne vyjadrí. 

„V poriadku Fluffy. Môžeš ísť.“ 

Škriatok sa uklonil a takmer sa tenkým, špicatým nosom dotkol zeme. Potom s puknutím zmizol. 
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Regulus sa konečne porozhliadol po novom byte. Stál vo svojom kabinete. Podivný pocit, ktorý ho 

opantal bol na počudovanie veľmi príjemný. Vedel, že neoľutuje svoje rozhodnutie opustiť svoju 

náhradnú identitu i Antikvariát. 

Pracovňa bola zariadená v neutrálnych, hnedých farbách. Riaditeľka ho upozornila, že si vybavenie i 

farby môže zmeniť podľa ľubovôle. Teraz sa tým však rozhodne nechcel zaťažovať. 

Pomerne rozsiahlej miestnosti dominoval masívny krb a písací stôl z tmavého, čerešňového dreva, 

ktorého hladučký povrch sa leskol vo svetle lustra i ohňa z krbu ako zrkadlo. Svoje miesto na ňom 

mali iba tri kalamáre s rôzne farebnými atramentmi a sada bŕk. Za stolom bola pohodlne vyzerajúca 

stolička s nevysokým, okrúhlym operadlom, ktoré sa predlžovalo do opierok na ruky. Bolo čalúnené a 

potiahnuté tmavohnedou kožou. Pracovný stôl bol umiestnený pod radom piatich regálov 

upevnených na náprotivnej strane dverí, ktoré sa tiahli i pozdĺž susednej steny. Bolo na ňom iba 

zopár kníh, ale už sa tešil, ako ich postupne zaplní rôznymi štúdiami, expertízami, rozpravmi, 

zbierkami a všetkým možným, čo súviselo s jeho novou profesiou. Pri vstupných dverách zprava stál 

dlhý pracovný stôl a na policiach nad ním bolo tiež iba zopár prísad. V skrini stojacej ani nie dva metre 

od kozubu našiel potrebnú výbavu k príprave elixírov, ako kotlíky všetkých druhov, varešky na 

miešanie, pipety, banky, petriho misky a ostatné serepetičky. Chýbali však bylinky a prísady do 

elixírov. Keď dvojdverovú skriňu zatváral, sľúbil si, že to hneď na druhý deň napravý. Pod nohami mu 

trochu vŕzgala stará, no čistá drevená podlaha a vôbec mu to nevadilo. Naopak, znelo mu to ako 

rajská hudba. 

Napokon prešiel k dverám v zadnej časti steny, pred tou, kde bol umiestnený jeho písací stôl a vkĺzol 

do ďalšej miestnosti. Bola to obývacia izba, zariadená v odtieňoch svetlomodrej farby, v kombinácii 

so sviežou žltou. I tu bol masívny krb, zo stropu tiež visel starodávny luster na sviece, aký mali kedysi 

dávno i u nich doma. Uprostred izby bol malý konferenčný stolík zo svetlého dreva, ktorý spolu s 

gaučovkou a dvoma kreslami stál na hrubom koberci tmavomodrej farby. Spálňa bola veľmi klasická. 

Nachádzala sa v nej jedna veľká dvojdverová skriňa, komoda, menší krb a vysoká posteľ so stĺpikmi a 

zamatovými závesmi smaragdovej farby. Kúpeľňa s toaletou bola zariadená takmer sparťansky, bez 

nejakých ozdôb a panovala v nej triezva beloba. 

Usmial sa a vošiel späť do spálne. Keď otvoril skriňu, zistil, že má vybalené. Jeho kožené tašky ležali 

prázdne na dne a nad nimi viseli rad radom na vešiakoch nové habity, ktoré si dal ušiť na mieru u 

madam Malkinovej. Veci na poličkách boli uložené pekne v komínoch, ako to mal rád. Všetko voňavé 

a vyžehlené. 

„Ach, skoro by som zabudol,“ riekol a náhlil sa k príručnej taške, ktorá ležala na ustlanej posteli. 

Otvoril ju a vytiahol z nej zmenšený obraz. Poklepkal po ňom špičkou prútika, aby nabral pôvodné 

rozmery. 

Z obrazu sa ozval spýtavý hlas: „Tak už sme konečne tu?“ 

Regulus spokojne prikývol. „Presne tak. A myslím, že mám pre tvoj portrét i skvelé miesto, mama,“ 

šepol a ponáhľal sa ho zavesiť nad krb. 

Walburga sa nadšene usmievala, tlieskajúc rukami. „Merlin, to je krása! Stal sa z teba vážený 

profesor! Aká to česť pre našu rodinu. Tvoj pra-prastarý otec Phineas Nigellus bude určite hrdý. On 
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ako jediný zasvätil život tomuto povolaniu!“ zadúšala sa a prekypovala radosťou. „A koľko je tu 

portrétov! Konečne môžem ísť niekoho navštíviť! Úžasné!“ A hneď na to zmizla. 

Regulus sa pousmial. Bol rád, že naňho bola matka hrdá. Nerád ju zarmucoval. Pozrel na hodinky. 

Takmer šesť. Vrátil sa do svojej pracovne a z prvého šuplíka vytiahol prázdny pergamen. Otvoril si 

sadu bŕk, strčil ich do dreveného držiaka a odšrauboval záver na čiernej fľaške atramentu. Musel si 

poznačiť, na čo nesmie zabudnúť. Mal toho ešte toľko vybaviť a zakúpiť... 

¤¤¤ 

Draco sa mračil ako čert. Čo uňho samozrejme nebolo nič nové. Ale díval sa na Harryho a snažil sa 

rozlúšiť nečitateľný výraz jeho tváre. Bol zamyslenejší ako obvykle, viac sa červenal a mal dojem, že 

ho podchvíľou zadumane pozoruje. Lenže zakaždým, keď k nemu vzhliadol, ten zelený pohľad sa 

odvrátil. Uvažoval, čo sa deje. Zo Severusa, ktorého sa to nebadane snažil opýtať veľa nevytiahol. Žiaľ, 

Severus bol majstrom v strážení si svojho súkromnia, na ktoré až úzkostlivo dbal. Mal dojem, že to 

práve on bol na vine, že sa jeho kolega a spolužiak stal takým nečiteľným. Bolo to v skutku na 

porazenie! 

Harry si konečne vybral z police ministerskej knižnice akúsi knihu a položil ju na stôl. Sadol si a 

vytiahol z tašky zvitok pergamenu. 

„Druhy a kategorické rozdelenia víl?“ opýtal sa nahlas a uvažoval, či niečo neopomenul. 

„Pššššt!“ ozvalo sa prísne spoza pultu z prednej časti miestnosti. Draco vrhol pohľad na upätú 

knihovníčku, pani Gabinovú, ktorá vyzerala ako veľká sova v ľudskej podobe a znova sa sústredil na 

svojho spolužiaka. 

„Musím to do týždňa naštudovať. Chcem však najprv niečo zistiť o víle Banší. Mám dojem, že to, čo 

sme sa o nej učili na Rokforte nestačí,“ pošepol mu Harry, keď rozbaľoval zvitok pergamenu. „Ale 

potrebujem ešte jednu knihu od Gavina Greystocka.“ 

„Zhubné účinky krvi jednorožcov?“ 

Harry pokrútil hlavou. „Nie. Vlkolačie prekliatia a iné pohromy.“ 

Draco prikývol. „Mám ju doma. Požičal som si pred troma dňami.“ 

„Myslíš, že by tu mali ešte jednu?“ 

Draco opäť prikývol. „Hej, ale asi ťa nepoteším. Druhú si vzala Abottová.“ 

Harry vystrúhal grimasu a poklopkal prstom po zvitku s názvami autorov a ich dielami, ktoré obdržali 

na začiatku letného semestra. Draco po ňom hodil spýtavým pohdľaom. „Nevrav mi, že si ešte 

nenapísal úlohu z Náuky o Zázračných zveroch!“ 

Harry cítil, ako mu do líc stúpa červeň. „Nemal som čas,“ hlesol na ospravedlnenie a stočil pohľad 

inam. 

„Nemal si čas?“! zvýšil hlas Draco, na čo sa ozvalo známe podráždené syčanie knihovníčky. Na úlohu 

mali tri dni a on nemal čas! 
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„Nie, ja... posledné dni som trochu mimo,“ priznal skrúšene. 

Jeho plavovlasý priateľ si iba povzdychol. „Tak dobre. Poď k nám. Požičiam ti tú knihu, spravíš si 

úlohu a ja ti to aspoň odkontrolujem.“ 

„A čo tvoja matka? Nebude jej to prekážať?“ ozval sa. 

Draco pokrútil hlavou a po tvári sa mu rozlial spokojný úškrn. „Nemaj obavy. Privíta ťa i s fanfárami.“ 

Harry tomu síce neveril, ale nemal na výber. Nahádzal si veci do tašky a nasledoval ho. 

¤¤¤ 

Malfoy Manor bol impozantné sídlo, v ktorom bol iba raz v živote. Ale tie chvíle sa mu nespájali práve 

s tými najpríjemnejšími spomienkami, keďže jediné, čo tam dokonale poznal boli ich studené, vlhké 

pivnice. A hoci ho Draco viac ráz pozýval na návštevu spojenú so spoločným štúdiom, vždy sa z toho 

hravo vykrútil. Teraz zdá sa nemal na výber a to len kvôli tomu, že sa pozabudol. 

Cítil sa ako hlupák. Rozchod so Severusom, krátko po tom, čo si spolu začali ním zamával, ale nie tak, 

akoby čakal. Muž mu síce chýbal, nehovoriac o hrejivej náruči a vášnivých bozkoch, ale to bolo 

všetko. Mohol pokojne povedať, že by prijal objatie od kohokoľvek, komu by sa ho uľútostilo. Pravda 

bola taká, že ho opantal pocit osamelosti, ktorý neznášal zo všetkého najviac. Dom na 

Grimmauldovom námestí bol teraz podivne tichý, ponorený do oparu opustenosti a melanchólie. 

Ešte i ten obraz a nahnevaný krik, ktorý sa občas rozliehal po chodbách z obrazu pani Blackovej by 

privítal, len aby prehlušil to večné ticho. Dobre, včera síce hovoril s Ronom i Hermionou, ale oni sa 

ešte rozhodne nechceli vrátiť. Tešili sa jeho dobrým výsledkom v aurorskom kurze, vystríhali ho pred 

prílišným kamarátstvom s Malfoyom a odobrili jeho rozhodnutie dať si so Snapom pauzu, hlavne, ak 

ešte spolu nič nemali. Rozchody bývajú ťažké tak, či tak, povedala mu Hermiona, ale nie je to pre teba 

aspoň také bolestné, akoby určite bolo, keby ste sa spolu vyspali. Vieš, väčšmi by si sa naňho citovo 

naviazal. Musel uznať, že to malo svoju logiku, ale náladu mu to rozhodne nevylepšilo. 

Vynoril sa s Dracom z masívneho čierneho mramorového kozuba vo vstupnej hale. Okamžite sa zjavili 

domáci škriatkovia a kým ich dvaja oprašovali od zvyškov sadzí a popola, ďalší čakali na ich plášte a 

šály, aby ich mohli odložiť. Draco sa načiahol po jeho taške a spolu so svojou ich podal ďalšiemu 

škriatkovi. 

„Goldy, zanes tašky do mojich komnát, prosím,“ riekol a otočil sa k druhému, v modrosivej tóge. 

„Silver, ohlás nás u madam Malfoyovej,“ požiadal ho a potom pozrel na Harryho s takmer nepatrným 

úsmevom. „Vitaj u mňa doma.“ 

Hoci Harry v tóne hlasu pobadal hrdosť a azda i radosť, podvedome sa otriasol, keď prechádzali 

vstupnou halou. Tú si pamätal. Lenže teraz ho neviedli smrťožrúti do priestrannej miestnosti v zadnej 

časti chodby, ale nasledoval Draca hneď do prvého salónu. Zdalo sa, že ten si jeho záchvev všimol, 

lebo mu položil ruku na plece a pošepol: „Nemáš sa čoho obávať. Všetko bude dobré.“ 

Netušil, či ho upokojil práve ten dotyk, alebo prísľub, ktorý sa v nich skrýval. Už mal tú česť zistiť, že v 

Dracovi sa skrýva i veľmi citlivá a ohľaduplná stránka povahy. 
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Narcissa Malfoyová ležala vystretá na sofa v príjemne vykúrenej miestnosti, na smotanových 

vankúšoch so zlatým lemovaním. Len čo ich zbadala, usmiala sa a vstala. Rozčítanú knihu odložila 

bokom a vykročila k nim s otvorenou náručou. Harry si uvedomil, že táto žena je zrejme za každých 

okolností nesmierne impozantná. Mala na sebe tmavozelené šaty s okrúhlym výstrihom, dlhé až po 

zem. Iba špičky smotanových lodičiek jej vykúkali spod spodného lemu šiat. Ušné lalôčiky, krk i ruku 

zdobili perly, štíhle, biele prsty s dokonale upravenými nechtami zasa ligotavé prstene. V tejto 

nádhernej miestnosti, zariadenej v bielo-zlatých odtieňoch pôsobila ako jagavý klenot. 

„Draco, pán Potter! Vitajte!“ riekla prívetivo a len čo sa zvítala s hosťom zdvorilým podaním ruky, 

dovolila synovi, aby ju vybozkával na líca. 

„Mama, nebudeme ťa zdržiavať. Chceme sa učiť. Harry potrebuje napísať úlohu a ja som sa ponúkol, 

že mu pomôžem. Budeme na poschodí,“ informoval ju a Narcissa prikývla. 

„Pošlem vám hore nejaké občerstvenie,“ riekla okamžite. 

„Ďakujem,“ povedal Draco a už ťahal svojho priateľa preč, ledva stačil vyjadriť poďakovanie i on. 

Vrátili sa do chodby a hore točitým schodiskom s kovaným zábradlým s lesklými stĺpikmi - a Harry by 

dal ruku do ohňa, že to bolo zlato, nie iba obyčajné dublé - sa dostali na spochodie. Dracova izba bola 

v ľavom krídle domu a bola... monumentálna! Iné vhodnejšie slovo mu v tej chvíli nenapadlo. Bol to 

obrovský apartmán s dômyselne predelenými časťami bez zbytočných zástien, kde mohol mladík variť 

svoje elixíry, študovať, oddychovať i spať. Mal dojem, že väčšiu knižnicu nemal ani Severus. 

Draco si zložil veci, odkopol z nôh topánky, aby ich kúzlom odpratal do skrine a zhodil zo seba teplý 

sveter. Ostal iba v tričku a klasické čierne nohavice si premenil na staré, ošúchané rifle. 

Harry takmer podskočil od ľaku, keď sa na konferenčnom stolíku pred zelenou pohovkou objavili 

podnosy s jedlom i džbány s nápojmi. V nose ho pošteklila známa vôňa kávy a keď videl pod sklenným 

vekom bohato obložené chlebíčky, zbiehali sa mu slinky. V žalúdku mu zaškvŕkalo tak hlasno, akoby 

nejednol minimálne tri dni. 

Draco sa pousmial. „Odlož si. Najprv niečo zjeme a potom sa do toho môžeme pustiť.“ Harry vďačne 

prikývol. Pri jedle sa ako tak uvoľnil a stále obdivujúc veľkosť i honosnosť zariadenia izby takmer 

nedýchal. Znova sa mu raz pripomenula ich rozdielnosť. Kým on vyrastal v malej kutici pod schodami, 

kde sa mohol sotva otočiť, a kde si neustále odieral hlavu o znížený strop, kvôli schodom, Draco mal 

zrejme ukážkové detstvo a nič nepostrádal. 

¤¤¤ 

O pár hodín neskôr sa unavený sklátil do kresla a zívol. Prácu mal napísanú a Draco mu ju ochotne 

kontroloval. Bol unavený a už ho boleli aj oči. Tá kniha bola síce dobrá, lebo v nej našiel ozaj všetko, 

čo potreboval, ale tie mikropísmená mu dali rozhodne zabrať. Za oknami sa už dávno zotmelo. 

Ručička na hodinách ukazovala pár minút po desiatej večer. Bol zrelý do postele. Vedel, že by mal 

konečne vypadnúť, ale Draco mu stále kontroloval prácu. Opäť si zívol a započúval sa do tichej hudby 

znejúcej zo starého gramofónu. Draco miloval klasickú hudbu, ale on nemal poňatia, či počúva 

Beethovena, či Mozarta. Možno to bol Strauss. A bolo mu to jedno. Horšie bolo to, že nemohol 

udržať otvorené oči, pretože mu oťažievali viečka. 
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„Je to dobré. Myslím, že by si mohol chytiť dokonca Véčko,“ riekol zadumane Draco a konečne odložil 

jeho úlohu. Keď naňho pozrel, zistil, že Harry spí. Jemne doňho štuchol, ale on sa len pomrvil. 

Nehodlal ho budiť. Zbehol dolu na prízemie za matkou. „Mama? Bude ti vadiť, ak ostane Harry na 

noc?“ 

Narcissa sa síce zatvárila prekvapene, ale nenamietala. „Nechám mu pripraviť hosťovskú izbu.“ 

„Nemyslím, že by to bol dobrý nápad. Radšej premením na posteľ nejaký kús nábytku v svojej izbe. 

Nechcem, aby sa prebral sám a v neznámom prostredí.“ 

Narcissa chápavo prikývla. Vedela, ako Draco presne týmto trpel od detstva. Keď sa prebudil niekde 

inkde, kde to nepoznal, spustil ako dieťa taký rev, až ich z toho boleli uši. 

„V poriadku, Draco. Uvidíme sa teda ráno. Prajem vám obom dobrú noc.“ 

Vrátil sa do svojej izby a zastal pri kresle, v ktorom Harry zaspal. Bol stočený do klbka a rukou si 

podopieral bradu. Okuliare mu skĺzli na koniec nosa a mal ich nakrivo. Zložil mu ich a vytiahol svoj 

prútik. Kreslo, v ktorom zaspal prečaroval na jednoduchú jednolôžkovú posteľ a privolaný škriatok mu 

doniesol vankúš i s perinou. Nariadil mu, aby ich zobudil o ôsmej ráno. 

Len čo premenil Harryho odev na pyžamo, vložil mu opatrne pod hlavu vankúš a starostlivo ho prikryl 

perinou. Harry spokojne vzdychol a pretočil sa na druhý bok. Draco kúzlom stlmil svetlá v izbe a 

znejúcu hudbu stíšil takmer na minimum. 

Vrátil sa späť k Harrymu a hodnú chvíľu ho len tak pozoroval. Bol uňho doma. Spal unňo... no žiaľ, nie 

s ním. Zaúpel. Keby len Harry vedel, ako po ňom túži. Keby vedel, ako veľmi závidí svojmu krstnému 

otcovi, že môže byť s ním! Zložil si hlavu do dlaní a snažil sa nemyslieť na to, ako rozkošne v spánku 

pôsobí. Po špičkách odišiel do kúpeľne, aby si dal sprchu. Vrátil sa oblečený iba v pyžamových 

nohaviciach a už aj to mu prekážalo. Radšej spával nahý. Premenil si na posteľ druhé kreslo a uložil sa 

vedľa neho, s pohľadom upretým do jeho uvoľnenej, príťažlivej tváre. 

Usmial sa. Ešte i tá jazva, ktorú mal na čele bola sakramentsky sexy! Pretočil sa na chrbát, zhasol 

svetlá a izba sa ponorila do temnoty, ktorú osvetľoval iba oheň pukotajúci v krbe obďaleč. Započúval 

sa do Harryho pravidelného oddychovania a o chvíľu zaspal i on. 

7. kapitola 

Bol taký zaujatý prácou, že si ho nevšimol ani vojsť. Vtedy mu došlo, že zrejme nevnímal ani jeho 

klopanie na dvere. A keďže si bol istý, že sa schováva práve tu, v nehostinne vyzerajúcich, chladných 

žalároch, vstúpil i bez vyzvania. Chlad z chodby sa vytratil a nahradilo ho príjemné teplo z kozuba, v 

ktorom veselo pukotal ohník. 

Usmial sa, keď sa oprel o zavreté dvere plecom a skúmavo ho pozoroval pri práci. Skláňal sa nad 

kotlíkom, rukávy snehobielej košele mal vyhrnuté až po lakte, čiernu hodvábnu vestu rozopnutú. 

Stojačikový golier mu odstával od krku a tri uvoľnené gombíky pod krkom odhaľovali krivku 

smotanovej pokožky hrdla, i slabo porastenú hruď tmavými chĺpkami. Čierne nohavice mu dokonale 

sadli. Príliš verne kopírovali oblý zadok, štíhle obky i stehná. Tmavé vlasy mu padali do tváre, ale 
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neodhrnul si ich. Regulus mal dojem, akoby sa vrátil v čase. Severus držal v pravej ruke varešku a 

miešal akýsi elixír. Vyzeral rovnako vzrušujúco, ako keď ho predvčerom nechtiac prekvapil v 

profesorskej kúpeľni. Žilami sa odrazu rozlialo známe teplo a horúčava udrela priamo na jeho slabiny. 

Napadlo ho, že keby Severus tušil, aké hriešne má myšlienky, preklial by ho zrejme na mieste a ostal 

by z neho malý, tlejúci oškvarok. 

Severus prestal miešať a zahľadel sa do roztvorenej knihy, ktorú mal položenú na drevenom stojane. 

Prstom prechádzal po ručne písaných riadkoch, keď z nej očami čítal a uisťoval sa, že na nijaké z 

prísad nezabudol, hoci vedel celý postup prípravy z pamäti, rovnako ako i zoznam prísad a ich 

gramáž. 

Regulus si konečne odkašľal. Nevidel vhodnejšiu dobu, kedy ho upozorniť na svoju prítomnosť. 

Severus naňho prekvapene pozrel. Evidentne nezaregistroval jeho príchod. „Och... ja... nepočul som 

ťa.“ 

Regulus sa odlepil od dverí a podišiel bližšie. „Ahoj,“ pozdravil s nepatrným úsmevom. „Bol si 

sústredený. Prepáč, že som vošiel bez vyzvania.“ 

„No... Potrebuješ niečo?“ opýtal sa, očividne vykoľajený jeho prítomnosťou. 

Regulus sa teraz skláňal nad kotlíkom, v ktorom klokotal elixír zaujímavej svetlofialovej farby. Ovoňal 

ho a až potom pozrel do knihy, či sa v svojej diagnostike nezmýlil. „Laxační elixír?“ 

Severus prikývol. „Poppy ma požiadala o novú dávku.“ 

Regulus nedbalo mykol plecami a nevtieravo predniesol: „Myslel som, že sobotu stráviš inak. V 

Harryho spoločnosti a nie zavretý tu,“ upresnil. „Keby si mi bol povedal, pokojne by som ten elixír 

pripravil pre Poppy ja. A dokonca rád.“ 

Severusovo obočie sa stiahlo a čierne oči sa neprítomne zabodli do bublajúceho fialkastého výtvoru. 

Iste, ani on si nepredstavoval svoju sobotu strávenú opäť v laboratóriách, ale čo iné mal robiť? Pozrel 

na Regula a uvažoval, či mu má povedať, že s Harrym už netvoria pár. Lenže stopol ho vnútorný 

hlások, ktorý mu našepkával, že nemá ani ten najmenší dôvod, spovedať sa mu. 

Obrátil svoju pozornosť späť k elixíru, naposledy ho premiešal a odstavil z mierneho ohňa, ktorý pod 

ním horel. 

„Severus? Si v poriadku?“ Regulov hlas znel ustarane, rovnako ako pôsobil jeho pohľad, ktorým pátral 

v jeho tvári. 

Opýtaný sa prerývane nadýchol a oprel sa dlaňami o na hrubo opracovaný pracovný stôl z 

borovicového dreva. Stôl pod jeho rukami bol povrchovo upravený transparentým lakom, ktorý dával 

vyniknúť typickej kresbe tohto sosnového dreva, vďaka čomu získal časom krásny, medový odtieň. 

„Iste. Len... chcem dokončiť začatú prácu.“ V duchu sa však spytoval, prečo tá starosť? 

V neveľkej miestnosti plnej regálov siahajúcich od podlahy po strop, masívneho kozuba vsadeného v 

stene, postaveného z tmavého kameňa a preplnených políc všakovakými prísadami sa medzi mužmi 

rozhostilo ťaživé ticho. 
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Regulus si z jeho správania vyvodil jediný rozumný záver. Prečo iné by sa mu jeho starý priateľ a teraz 

i kolega tak zarputilo vyhýbal, ak nie preto, čo sa stalo v kúpeľni? „Hneváš sa, lebo som ťa prepadol v 

kúpeľni? Naozaj som netušil, že tam niekto je, prisahám. Rád sa tam sám raz za čas okúpem a...“ 

Severus ho zastavil obyčajným mávnutím ruky, čo vyzeralo tak, akoby celé to náhodné intermezzo 

zmietol zo stola. Nechcel na to myslieť. Fakt, že ho Regulus zastihol nepripraveného, nahého... ním 

otriasol. Kedysi sa naozaj nemal za čo hanbiť. Nikdy nebol krásny, to vedel vždy, ale predtým nemal 

telo posiate ohyzdnými jazvami. A takmer sa prepadol od hanby, keď naňho dopadol Regulov 

ohromený pohľad. Radšej sa mu rýchlo otočil chrbtom, aby sa nemusel dívať do jeho úprimne 

zhnusenej tváre. S Harrym to bolo iné. Jemu nič nemusel vysvetľovať. A Harry s ním bol, pretože 

chcel. I napriek tomu, že nebol krásny a nemal pokožku bez chýb. 

Vlastne, keď tak nad tým uvažoval, nechápal, prečo sa mu Regulus nevyhýba celkovo. Ešte i teraz tu 

bol. Prečo to robil, keď mu určite musel pripadať odporný?! Nič iné proste neprichádzalo do úvahy. 

Veď poznal svoje telo a neraz sa na seba sám díval pomerne... sklamane. 

„Pomôžem ti nadávkovať elixír do fľaštičiek?“ ponúkol sa a načiahol sa za pripravenými hnedými 

nádobkami so starostlivo nalepenými štítkami, na ktorých stál názov, dátum výroby i dátum expirácie 

vyznačený pod ním. Odzátkoval korkový uzáver a nečakal, kým muž po jeho pravici prikývne. 

Severus ho chvíľu len zadumane pozoroval, potom začal v tichosti upratovať. Keď napokon odložil i 

vydrhnutý a čistý kotlík na spodnú policu skrine, spokojne si opravil rukávy na košeli a natiahol na 

seba sako, ktoré predtým prevesil cez operadlo jedinej stoličky, ktorá v miestnosti bola. 

„Tak ideš za Harrym, alebo máš voľno?“ 

Severus sa naňho spýtavo zahľadel. „Idem za Poppy. Odniesť jej elixír a potom... chcel som sa 

venovať čítaniu novej štúdie o Protivlkolačom elixíre od Pyriusa Scotta.“ 

„A nepočká to?“ Regulus sa naňho díval s tichým očakávaním a mierne nadvihnutým obočím, ktoré sa 

klenulo nad ohromujúcimi modrými očami. 

„Prečo?“ 

„Myslel som, či by si so mnou nezašiel na pohárik k Rosmerte, hm?“ 

Zdalo sa, že Severus jeho pozvanie zvažuje celú večnosť. Akoby sa nemohol rozhodnúť a napokon, 

keď prikývol, i tak to bolo veľmi zdráhavé. Regula prepadol pocit, akoby ho nechtiac do niečoho tlačil. 

Ale dobre. Hlavné bolo, že súhlasil. Od kedy tu bol, bavili sa iba o profesorských povinnostiach a na 

súkromie veľa času neostávalo. Občas nadobúdal pocit, že sa ho Severus stráni. Čudné... 

¤¤¤ 

Vonku stále mrzlo, napriek tomu, že sa február chýlil k svojmu koncu. Zmrákalo sa. Oblaky, ktoré 

plávali na nebi vyzerali, akoby niekto potrhal vatu na malé kúsky a rozhodil ich po ňom za plnú 

priehršť. 

Cez rokfortské lúky a pasienky sa dostali bez slova, kráčajúc bok po boku. Regulus netušil, kde sa túla 

Severusova myseľ, ale bol si istý, že je v duchu pri svojom priateľovi. Nevyzeral práve najlepšie. 

Všimol si to. Keby nie, musel by byť splepý. Hútal, či sa v jeho vzťahu s tým príťažlivým mladíkom 
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nevyskytli nejaké rozpory, keď je takýto uzavretý a utiahnutý. Úkosom sa naňho zadíval. Jediné, čo na 

ňom vyzeralo v poriadku boli vlasy. Jemné, lesklé pramene viali vo vetre ako čierny hodváb, stáčajúc 

sa okolo jeho podlhovastej tváre a siahajúc mu po končeky uší. Jeho oči i bledá pokožka 

nepopierateľne javili známky únavy. Kruhy pod očami boli toho nemým svedkom. Tenké pery boli 

stiahnuté do prísnej linky, akoby sa muž hneval a lemovali ich dve ryhy vrások ako nevábne zátvorky. 

Bledé líca boli prepadnutejšie ako pred pár dňami. Čierny plášť podšitý kožušinou sa za ním trepotal 

ako krídla vyplašeného krkavca. 

Dostali sa za bránu školy a premiestnili sa do dediny. Madam Rosmerta ich na Severusovo požiadanie 

zaviedla do oddelného salóniku na poschodí. Regulus jej poďakoval a obaja si objednali. Bol milo 

prekvapený, keď Severus súhlasil s malou večerou. 

Salónik bol veľmi príjemný, zariadený síce sparťansky, ale čisto prírodne. V kozube ticho pukotal 

ohník, na drevenom stole s kockovaným červeno-bielym obrusom horela svieca, rovnako ako i v lustri 

nad ich hlavami. Aby im horúci vosk nekvapkal priamo na hlavy, drevený luster v podobe tvaru kolesa 

z voza a upevnený k stropu reťazou bol vybavený špeciálnymi podstavčekmi, v ktorých boli biele 

voskové sviece dômyselne vsadené. Drevené steny zdobili dva prekrížené meče s vylešteným štítom, 

na ktorom bol namaľovaný akýsi erb a vedľajšiu stenu zdobil gobelín s motívmi satyrov a dryád 

tancujúcich v lese okolo ohňa. V dvoch oknách, z ktorých bol výhľad do zasneženej záhrady stáli 

črepníky s kvitnúcimi muškátmi a ich vôňa napĺňala celú miestnosť. 

Keď si Regulus do úst vložil posledné sústo a zapil ho ďatelinovým pivom, takmer spokojne zavrnel. 

Jedlo bolo vynikajúce, ale spoločnosť... Povzdychol si. Netušil, čo robil zle. Za tú nehodu v kúpeľni sa 

mu ospravedlnil, ale nezdalo sa, že to bolo to, čo trápilo jeho spoločníka. Severus za celý ten čas 

sotva prehovoril. Zjedol azda polovicu porcie a strnulo sedel zhrbený na svojom mieste. Keď sa 

nepohrával s príborom, otáčal zamyslene v prstoch pohár s nedopitým pivom. 

„Severus? Čo sa deje?“ nevydržal to a opýtal sa priamo. „Pohádali ste sa s Harrym? Preto teraz nie si 

pri ňom, ale trávil si čas zavretý v laboratóriu?“ To bolo to jediné, čo mu zišlo na um. 

Severus doňho zabodol svoje čierne oči. 

Z jeho ostražitého výrazu, ktorý sa mu usadil v tvári nedokázal vyčítať odpoveď na svoju otázku. 

Severus načiahol ruku po svojom pohári a odpil si z piva, na ktorom pena už dávno klesla. „Nemám sa 

ti prečo zdôverovať so svojím súkromím,“ odvetil napokon tlmeným hlasom, ale postrehol, čo tým 

spôsobil. V duchu zaúpel. V poslednom čase spôsoboval všade iba katastrofu. 

Regulus sa stiahol. Oprel sa o operadlo kresla a sklonil pohľad k tabuli stola. „Ja... Kedysi sme boli 

priatelia. Najlepší priatelia,“ pripomenul mu citlivo. „Viem, že to bolo síce dávno, ale...“ pozrel naňho 

a takmer cítil, ako muž oproti nemu stuhol. „Myslel som si, že sme nimi stále. Asi... asi som sa 

unáhlil.“ 

Severus začul škripot nôh stoličky, ktorá sa odsunula od stola. Neodvážil sa pozrieť na svojho 

spoločníka. Počul ako muž vstal, hodil na stôl drobné a chystal sa odísť. Počul cvaknúť kľučku a otvoriť 

dvere, ale tie sa potom zrazu s tresknutím zavreli. 
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Regulus sa vrátil k stolu a tresol po ňom zaťatou päsťou s takou razanciou, až taniere, svitnik i poháre 

nadskočili. „Nevzdám sa len tak! Je mi jedno, či si o mne myslíš, že som zbabelec, lebo som sa celé tie 

roky skrýval, ale boli sme priatelia! Do frasa, Severus! Nemôžeš sa nad to povzniesť? Viem, že ty si 

oslavovaným hrdinom a ja úbožiakom, ktorý sa objavil po rokoch po tom, čo sa vyparil ako gáfor! Ale 

nikoho iného tu nemám! Vždy sme si rozumeli! Bol by som šťastný, keby som mohol byť opäť tvojím 

priateľom!“ 

Severus si odkašľal. Nevedno prečo sa mu stiahlo hrdlo. „Nemám sa nad čo... povzniesť. Nikdy som 

nepovedal, že si zbabelec,“ preniesol tlmene do toho napätého ticha. „A tiež si to o tebe nemyslím. 

Rovnako viem, že ja určite nie som žiadnym hrdinom.“ 

Regulus si bezmocne prehrabol vlasy rukou. „Tak o čo ide? Nemôžem sa k tebe priblížiť bez toho, aby 

som nevedel, že sa ma budeš po ďalšie dni strániť!“ A to bolo neznesiteľné. Merlin, ten človek mu tak 

chýbal! Uvedomil si to až teraz, keď si pripomenul ich školské časy. Jasné, že sa od vtedy zmenili, ale 

nie až tak, aby spolu nemohli opäť vyhádzať. I keď viac nebudú mať spolu to, čo mali, pretože nielen, 

že bol Severus s Harry Potterom, ale evidentne oňho nejavil sebemenší záujem. 

Znova to ticho. Bolo to ako neviditeľná priepasť, ktorú nevedel zdolať, nech sa akokoľvek snažil. 

Nevedel ako ju preklenúť, aby sa tomu mužovi priblížil. 

„Mám odísť?“ opýtal sa napokon rezignovane, ale na jeho prekvapenie Severus pokrútil hlavou. Tak 

teda znova zaujal svoje miesto a uprel naňho azúrový pohľad. 

Severus napokon ukázal na jeho ľavú ruku. Netušil, o čom by sa mohli baviť a tak začal s tým, čo ho 

napadlo ako prvé. „Všimol som si odtlačok prsteňa...“ začal zdráhavo. „Bol si... ženatý?“ Dlho nad tým 

uvažoval, ale až doteraz nemal odvahu opýtať sa. 

Regulus pozrel na ruku a zahral vo vzduchu prstami. Stopa po prsteni už nebola viditeľná, na rozdiel 

od prvých dní, keď sa vrátil. Ale i tak ho prekvapilo, že si to Severus vôbec všimol. 

„Nie. Bol to zásnubný prsteň,“ odvetil a pozrel naňho. „Chceš vedieť viac?“ opýtal sa s nádejou v 

hlase. Bol to malý pokrok, ktorý napovedal, že sa oňho Severus zaujíma viac ako by pripustil. K jeho 

spokojnosti Severus pritakal. 

„Po tom, čo som sa dostal z jaskyne som sa ocitol na neznámom mieste. Našli ma nejaký muklovia, 

ale bol som taký vyčerpaný, že som stratil vedomie a precitol až v nemocnici. Zistili mi nadmernú 

dehydratáciu a oslabenie vnútroných orgánov. Ale netrvalo dlho a bol som von. S tým, že som prišiel 

o pamäť sa veľa robiť nedalo. Lekár mi povedal, že sa mi môže vrátiť postupne, naraz, alebo vôbec. 

Keď som tak nad tým uvažoval, sám som si nebol istý, či stojím o to, aby sa mi spomienky vrátili. Začal 

som žiť nový život.“ 

„Ale ako? Bez prostriedkov, bez priateľov?“ spýtal sa celkom rozumne Severus. 

„Nie tak celkom. V nemocnici som stretol jednu žena. Mala srdce zo zlata. Žila sama a ponúkla mi 

strechu nad hlavou. Bol to pre mňa skvelý odrazový mostík.“ 

Severus prikývol a pohľad mu znova padol na ruku, na ktorej nosil prsteň. Lenže... nedávalo to 

zmysel. Ak to bol zásnubný prsteň, nemala ho nosiť tá žena? Alebo majú muklovia iné zvyky? 
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„Valerie bola skvelá. Drobná, plavovlasá a húževnatá. Jej manžel zomrel pred rokmi, ale nemali 

žiadne deti. Priala si, aby som u nej ostal. Spravil som si večernú školu, našiel si poriadne 

zamestnantie a konečne prestal brigádničiť po supermarketoch. Mal som ju rád a dokonale mi 

nahrádzala matku.“ 

Severus sa zamračil. „Prečo o nej hovoríš v minulom čase?“ 

„Valerie zomrela pred pol rokom. To som už býval s...“ zarazil sa. „So svojím snúbencom,“ priznal 

napokon a bedlivo sledoval Severusov výraz dúfajúc, že v ňom nenájde odsúdenie. 

„Aha,“ bolo všetko, čo na to povedal. 

„Pozri, nechcem, aby si si myslel, že kým ste sa tu trápili s porážkou lorda Voldemorta, ja som si užíval 

do strhania tela.“ 

Severus sa načiahol po svojom pohári a zovrel ho v rukách. „A nebolo to vari tak?“ Neodpustil si 

štipľavú poznámku. 

Regulovi takmer myklo v úsmeve kútikmi úst, ale dokázal si zachvoať vážnu tvár. „Nie, nebolo. 

Patricka som stretol na jednom firemnom rokovaní. Bol mladý, ctižiadostivý, priťahoval ma. Pozval 

ma na obchodnú večeru, z ktorej sa vykľulo... niečo viac. Trvalo to čosi vyše roka. Kým som nezistil, že 

preňho vernosť nič neznamená a kým... ma takmer nenakazil vírusom.“ 

„Vírusom?“ 

Regulus prikývol. „Vírusom, ktorý sa šíri vďaka nechránenému pohlavnému styku a čím viac partnerov 

vystriedaš, tým je šanca nákazy väčšia.“ 

Severus prikývol. Aj o tomto čítal. Muklovia na tento zákerný vírus, ktorý pomenovali HIV alebo AIDS 

stále nemali protilátky. Vírus bol príčinou smrteľnej choroby, ktorý postupne oslabila celé telo, vyradil 

z činnosti životne dôležité orgány a to nebolo všetko. 

„Pohádali sme sa. Veci okolo nás začali samé od seba lietať. Bol som rozčúlený, frustrovaný a 

sklamaný. Pukalo sklo a... bolo to desivé. Ale nemal som síl zaoberať sa tým. Zbalil som sa, nechal mu 

prsteň a odišiel som. Valerie bola mŕtva, nemal som sa kam vrátiť. Potom som sa jednej noci zobudil 

na zvláštny sen... Moje spomienky boli späť. I keď len niektoré....“ 

Znova medzi nimi zavládlo ticho, ale už nie také ťaživé ako predtým. 

„Je mi to ľúto,“ povedal napokon Severus. 

„A čo?“ 

„Že ti to nevyšlo.“ 

Regulus prikývol, ale usmial sa. „Mal som ho rád a možno som si iba zvykol na jeho spoločnosť, ale... 

nemiloval som ho.“ 

Severus sa pod pohľadom, ktorý naňho vzápätí uprel zachvel ako list osiky tancujúci v poryvoch vetra. 

¤¤¤ 
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Zvyšok večera prebehol v relatívnom pokoji. Raz sa vypytoval jeden, potom druhý. A Regulovi 

samozrejme nedalo, aby sa nespýtal na to, ako sa Severus stretol s Harrym a pri akej príležitosti sa 

dali dohromady. Išlo to síce z neho ťažko, ale predsa rozprával. 

Do hradu sa vrátili čosi po polnoci. Regulus sa stále usmieval a skúšal žartovať na účet Krvavého 

baróna. Severusovi síce mykalo kútikmi úst, ale nechcel sa otvorene smiať na jeho vtipoch. Myslel na 

to, že mu konečne po dlhom čase bolo príjemne. Mal skvelú večeru aj spoločnosť. Regulus bol 

vskutku zábavným spoločníkom a on mal dojem, že ešte viac ako pred rokmi. Teraz bol na rozdiel od 

neho viac otvorenejší a priamočiarejší. Išiel si za svojím, kým nedosiahol, čo chcel. 

Už boli v žalároch, keď sa odrazu Regulus spätil a nevedno prečo ho zatiahol do výklenku za brnením. 

„Čo to robíš?!“ sykol Severus napajedene, keď si udrel hlavu o znížený strop v tvare oblúka a chcel sa 

odtiaľ vymotať, ale Regulus ho chytil za predok plášťa a odmietavo pokrútil hlavou. 

„Filchova mačka! Pani Norissová! Pšššt!“ priložil mu prst na ústa a napäto sledoval, kým tá chlpatá, 

ryšavá potvora prešla okolo a zmizla, vybehnúc po schodoch. 

Keď potom odtiahol prst zo Severusových úst, až vtedy si všimol jeho káravý pohľad. „Už nie sme 

študenti, Reg. Filch nám už nedá trest, ani nás nedotiahne za uchá pred vedúceho fakulty.“ 

„Ach... aha,“ odvetil pobavene, hoci sa zdalo, že i trochu neprítomne. Jeho pohľad sa sústredil na 

Severusove pery. „Vieš o tom, že toto je ten... výklenok, kde sme sa prvý raz... pobozkali?“ opýtal sa 

podivne zastretým hlasom a namáhavo prehltol. Jeho ruka sa stále opierala o Severusovu hruď a on 

by neváhal tvrdiť, že sa tomu prísnemu chlapovi pri tej pripomienke rozbúšilo srdce ako o závod. 

Bolo to Regulusove zdanie, alebo sa Severusove ruky zdvihli a preniesli na jeho pás? Dych mu viazol a 

dlane sa mu potili ako školákovi. Presne ako vtedy... 

„Severus?“ 

Profesor elixírov začul ten zmyselný chripot a dovolil Regulovi, aby sa k nemu primkol bližšie. Svojím 

rovným nosom sa obtrel o jeho krivý dojmne známym gestom. V ich pootvorených ústach, ktoré si 

boli odrazu strašne blízko sa vzájomne miešali ich vlahé dychy.  Regulus sa k nemu sklonil ešte viac a 

dovolil svojim perám, aby sa skusmo obtreli o jeho ústa. Muž vďaka tomu gestu prerývane vydýchol a 

jeho prsty sa okamžite zakvačili do záhybov Regulovho plášťa. Bol to on, kto sa posunul proti jeho 

ústam a povystrčil jazyk, provokatívne ním skĺznuc po jeho spodnej pere. Potom prevzal iniciatívu 

Regulus. 

Severus mal dojem, že zošalie. Bolo to s ním ešte lepšie, ako si pamätal, hoci musel spomienky 

dolovať zo samotného dna svojej mysle. Harryho bozky boli celkom iné. Aj chutili inak. Harry bol 

nežný a nevinný. Taký nevinný, aký bol Regulus skúsený. Ich bozk bol dravý, nabitý vášňou a spaľoval. 

Ich jazyky vykonávali tie správne, naučené pohyby. Regulus bez väčších problémov prehĺbil bozk a 

nechal svoj jazyk skúmavo brúsiť v čarodejníkových ústach a nanovo objavovať vlhké, temné zákutia. 

Pohladil zuby, pošteklil podnebie a znova sa zmyselne otrel o jeho jazyk. Lákal ho do svojich úst, sal 

ho a trel sa oňho s nevídanou náruživosťou, akoby ho vyzýval do vzájomného milostného duelu. 

Prvotne skúmavý bozk sa závratnou rýchlosťou menil na búrlivý. Už nebol iba vláčny, bol elektrizujúci. 

Opäť sa navzájom ochutnávali. 
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Keď Severus pocítil ako sa mu v oblasti žalúdka zatrepotal prapodivný pocit a zistil, že tvrdne, s 

úžasom mu zastonal do úst. V dlaniach a medzi prstami ho šteklily mužove kučeravé vlasy, kým sa 

jeho bledá tvár zalievala sviežim rumencom. 

Regulovo svedomie bilo na poplach. Vedel, že Severus je zadaný muž, vedel, že by mal prestať, ale 

nemohol. Túžil po ňom od chvíle, kedy ho znova uvidel. Tiež vedel, že sa zrejme ráno bude 

nenávidieť, pretože partnerskú neveru nenávidel zo všetkého najviac, ale... 

Merlin! Šokovane vydýchol, keď sa cez predok jeho nohavíc pretiahli Severusove prsty. Nebol to 

náhodný pohyb. Opatrne ho zovreli a láskali cez vrstvy nohavíc, kým on okusoval jeho spodnú peru a 

presunul sa na hranu ostro rezanej čeľuste. Skĺzol ústami na jeho hrdlo a v duchu sa modlil, aby ho 

Severus nezastavil, keď spravil to isté a pohladil poriadnu vypuklinu pod zapínaním jeho čiernych 

nohavíc. Muž zastonal, privrel oči a sotva vnímal zvuk svojich rozopínajúcich sa nohavíc. Naplno 

precitol až vtedy, keď mu odhalenú pokožku ovanul chladný vzduch žalárov. Zachvel sa neopísateľnou 

túžbou, ale Regulus mu nedovolil spamätať sa z toho. Pritlačil ho o stenu, vášnivo ho bozkávajúc, kým 

jeho ruka spracovávala jeho penis vytŕčajúci spomedzi tmavých chĺpkov a nedbalo rozhalených 

vrstiev odevu. Regulusovi sa nesmierne páčilo, ako pod jeho dotykmi stonal a zvíjal sa, prirážajúc mu 

úzkymi bokmi priamo do ruky, zatiaľ čo si Severus len hmlisto uvedomoval, že toto je zrejme výsledok 

toho, ako dlho sa s nikým nemiloval. Jeho túžba sa hlásila o slovo. Mal dojem, akoby jeho mozog 

vyslal impulz s podobnou účinnosťou, ako virtuóz stlačením jedinej klávesy a rozoznel v ňom tak ten 

správny, zažiadaný akord. 

Zavzdychal, keď ucítil Blackove pery na pokožke pod pravým uchom. Oblizoval ho a sal a nútil ho 

stonať od rozkoše. Cítil ako si poťažkal v ruke celé jeho pôsobivé ústrojenstvo a odrazu sa k nemu 

sklonil. Severus pootvoril zahmlené oči a videl, ako sa jeho starý kamarát kochá pohľadom na jeho 

penis. 

Regulus takmer nedýchal. Vedel už dávno, že čím matka príroda ukrátila Severusa na príťažlivosti 

tváre, vynahradila mu to týmto dokonalým nástrojom, zrodeným k pomilovaniu. Severusov penis mu 

sadol do ruky ako uliaty. Bol o pár centimetrov dlhší ako jeho, ale i hrubší. Hlavička sa vábivo leskla 

kvapkou túžby a čakala len na to, kedy konečne ochutná ponúkaný nektár. 

Severus si zahryzol do pery, keď sa díval, ako ho Regulus skusmo oblizuje. Ochutnával ho ako 

najsladšiu delikatesu. Perami stiahnutými v dokonalom „o“ bral do úst najprv iba hlavičku jeho 

penisu. Jeho jazyk po nej podchvíľou kmital a dráždil ju, kým prsty pohládzali jeho ploché brucho, 

okrúhle nechty kĺzali po stehnách a vysielali nové a nové vlny vzrušenia priamo do jeho slabín. 

Severus sa opieral o stenu iba hlavou a plecami. Boky otŕčal dopredu, vystavujúc svoju hodvábnu 

kopiju jemu na obdiv. Bolo zvláštne, že mu odrazu vlastný penis pripadal v jeho rukách ako hračka, 

kým po ňom jeho klzký jazyk prechádzal a olizoval ho z každej strany, aby mu i tak napokon skončil v 

ústach. Severus mal chuť kričať od rozkoše, ale pud sebazáchovy ho nútil nezabudnúť, že sú vo 

výklenku na chodbe a nie v súkromí spálne. Prekryl si rukou ústa a zubami sa zahryzol do látky plášťa, 

aby aspoň takto tlmil svoje hrdelné vzdychy. Cítil ako mu penisom škublo a vedel, že o chvíľu na to 

vytryskne šťavnatý gejzír priamo do Regulových úst. Nestihol ho varovať, ale nezdalo sa, že to bolo 

potrebné. Tá rozkošná kučeravá hlava sa z jeho lona nepohla a vytrvalo sala ďalej. Nevypľul nič z 

toho, čo mu v bohatej dávke ponúkol. Chvel sa na celom tele, ktoré zo seba takto uvoľnovalo 
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niekoľkotýždenné napätie. Telo sa mu perlilo potom, šaty sa prilepili na kožu. Cítil, ako napokon 

ochabol a Regulus ho uvoľnil z horúceho väzenia svojich úst. 

Muž namáhavo oddychoval, stále kľačal a pridržiaval sa jeho chvejúcich sa stehien. Po chvíli vstal a 

vrhol naňho zvláštny pohľad, z ktorého Severusa zamrazilo. Ale nie nepríjemne... Bol to nádherný 

pohľad plný túžby, v ktorom sa mal chuť utopiť. 

Severus sa odlepil od steny a vyjachtal. „Chceš... chcel by si...“ 

Keď pochopil, na čo sa ho pýta, bez premýšľania prikývol. „Moja spálňa je bližšie...“ hlesol a počkal, 

kým na seba Severus nevytiahol ako tak nohavice. S ich zapínaním sa nenamáhal. Len čo sa za nimi 

zatresli dvere Regulových komnát, znova ich pustil a vystúpil z nich, keď sa zviezli na zem, k jeho 

člnkom. Nevšímal si to a prisal sa na tie zmyselné pery s lačnou dravosťou. 

8. kapitola 

Regulus po chvíli vstal a vrhol na Severusa zvláštny pohľad, z ktorého ho doslova zamrazilo. Ale nie 

nepríjemne... Bol to nádherný pohľad plný túžby, v ktorom sa mal chuť utopiť. 

Severus sa odlepil od steny a vyjachtal. „Chceš... chcel by si...“ 

Keď pochopil, na čo sa ho pýta, bez premýšľania prikývol. „Moja spálňa je bližšie...“ hlesol a počkal, 

kým na seba Severus nevytiahol ako tak nohavice. S ich zapínaním sa nenamáhal. 

Ani nevedel, ako prekonali tých pár krokov schovaní v prítmí ponurej chodby žalárov. Len čo sa za 

nimi zatresli dvere Regulových komnát, znova nohavice jednoducho pustil z rúk a vystúpil z nich, keď 

sa zviezli na zem, k jeho členkom. Nevšímal si to. Miesto toho, aby si dovolil ten prepych a zamyslel sa 

nad tým, čo robí, nad celou tou bizarnou situáciou, v ktorej sa ocitli ani sám vlastne nevedel ako, 

prisal sa na tie mäkké, zmyselné pery s lačnou dravosťou, ktorá pozvoľna ustupovala nehe. Nový, 

jemnejší dotyk vlhkých pier v nich zapálil oheň, ktorý sa šíril celým telom. Čarovný bozk, ktorý 

otupoval mozog, zaháňal myšlienky a rušil pravidlá. V tej chvíli neexistoval Harry, ani nejaká bledá 

spomienka na neverného Patricka. Neexistovalo nič. Boli iba oni dvaja. Ich pery, ktoré sa k sebe tisli, 

jazyky, ktoré sa o seba zmyselne otierali, telá, ktoré sa chveli mocnou túžbou. 

Severus mal dojem, že jeho ústa doteraz nepoznali skutočnú moc bozku. Regulus akoby presne vedel, 

po čom túži. Nemusel mu nič naznačovať. Dokonca sa pri bozku ani nezrazili nosmi, pretože vedel, v 

akom uhle sa nakloniť k jeho tvári tak, aby ich pery bez najmenšieho problému k sebe priľnuli. Cítil, že 

má jeho prsty zapletené vo vlasoch, kým ho on iba objímal okolo pása a dovolil svojim rukám kĺzať po 

tom neuveriteľne mocnom chrbte. I cez vrstvy látky cítil horúčosť toho nádherného tela. 

Regulus sa po chvíli silou vôle odtrhol od jeho úst. V rozkroku cítil takú úpornú bolesť, až sa mu 

zahmlievalo pred očami. Rukami vykĺzol z hodvábnych prameňov vlasov čiernych ako tuš a zovrel v 

dlaniach tú bledú tvár, ktorej líca sa teraz krásne, hanblivo rumeneli. Severus už nevyzeral tak 

unavene ako cestou do Rokvillu. Nemohol sa neusmiať, keď jeho palec pohladil tie rozkošné líčka a 

presunul sa k pootvoreným ústam, aby prešiel po vlhkej pere. Všimol si, že tie čierne oči žiaria ako 

temný obsidián. Odrážalo sa v nich svetlo ohňa ticho si praskajúceho v krbe i mihotavé svetielka 

radov sviec v lustri visiaceho nad ich hlavami. Opäť sa rozochvene pousmial, obtrel sa ústami o jeho 

pery v kratulinkom náznaku bozku a chytil ho za ruku. Matne si uvedomoval prítomnosť matkinho 
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obrazu a pohľadom len letmo zachytil prázdne plátno v striebornom ráme. V duchu preto vyslal k 

nebesám poďakovanie. 

„Myslím, že spálňa bude vhodnejšia...“ šepol, keď ho za sebou viedol. Severus nenamietal. Kráčal za 

ním ako poslušné jahniatko, stále omámený vzrušením, ktoré v ňom muž tak poľahky vyvolal. Regulus 

sa celú cestu do spálne modlil, aby sa mu muž nevytrhol, aby napokon nedostal rozum v poslednej 

chvíli a aby neušiel. Asi by to nezniesol. Jeho túžba bola neúnosná. Veď ledva chodil, čo ho tak 

omínali tesné nohavice. 

Len čo vošli do spálne, v krbe sa rozhorel oheň. Chcel zapáliť i sviece vo vysokých svietnikoch 

stojacich v troch rohoch izby, ale Severus ho chytil za ruku a primkol sa k nemu. Oprel sa ústami o 

jeho ucho a poprosil ho, aby to nerobil. Prítmie izby bolo vábivé a pohodlné, tiché a upokojujúce. 

Regulus mu vyhovel. Urobil by v tej chvíli čokoľvek, len aby muž ostal s ním. 

Otočil sa k nemu a bez slova ho začal vyzliekať. Severus oproti nemu stál celkom nehybne, kým mu 

stiahol z pliec plášť i sako a on si uvedomil, že presne po tejto chvíli túžil celý ten čas. Znova chcel 

toho mladšieho a nádherného Blacka ochutnať. Znova túžil dostať aspoň tú jedinú šancu. Stál tam 

ako nehybná socha i vtedy, keď mu gombík po gombíku rozopol snehobielu košeľu a odhodil ju 

bokom. S nohavicami sa namáhať nemusel. Tie ostali niekde na zemi v jeho pracovni. Roztrasene sa 

nadýchol, keď zakvačil prsty o pás mužových boxeriek. Keď mu však chcel dať Regulus dole tričko, 

Severus ho mocne chytil za zápästia oboch rúk a ostražito naňho pozrel. 

„Nie,“ zachripel, keď si otrasene uvedomil, čo má v pláne. 

Regulus si myslel, že má na mysli skôr neférovosť dannej situácie. Pretože kým on bol zatiaľ komplet 

oblečený, Severus bol takmer nahý. Rýchlym pohybom zo seba stiahol plášť. Sveter si pretiahol cez 

hlavu naraz s tmavomodrou košeľou a bolo mu fuk, že si roztrapatil kučery. Mal dojem, že žačul pukať 

nejaké švy, ale bolo mu to jedno. Ako ďalšie letelo na nesúrodú kôpku šatstva pri posteli jeho tričko a 

s posledným výdychom si priam bleskovo stiahol spodky. Ostal pred ním nahý ako palec, v tichom 

očakávaní. Videl Severusov zatajený pohľad, videl jeho skúmavé oči, ktoré bez zábran kĺzali po jeho 

tele, trochu dlhšie sa pristavili na jeho zdurených slabinách a vnímal jeho búšenie srdca i prerývaný 

dych, keď ho doslova hltal pohľadom. Znova sa k nemu natiahol s úmyslom, zbaviť ho posledného 

kusu odevu, ale Severus odmietavo pokrútil hlavou. Nechápal to. 

„Nie som... aký som býval...“ zachripel namáhavo. Hanbil sa za svoje jazvy, ktoré mu roky hyzdili telo. 

Vysvetľovať však nádejnému milencovi svoje dôvody sa mu videlo ešte potupnejšie. Hlavne teraz, keď 

videl jeho dokonalú bezchybnosť, zdravú opálenosť sneden pokožky a hru svalov pod zamatovou 

pokožkou. Uvedomil si, aký je oproti nemu... strašne... Slovo škaredý zatlačil do úzadia svojej mysle a 

nahradil ho slovom fádne nepríťažlivý. A opäť si spomenul na Harryho. Jemu nebolo treba nič 

vysvetľovať. Prosto o ňom vždy vedel všetko. Poznal ho. Chápal. A musel povedať, že i chránil a mal 

rád takého aký bol... aj s jazvami. Napokon, sám ich mal niekoľko. 

Merlin, čo tu vlastne do kotla robím! Zhrozil sa v duchu a prezrel. Sklopil zrak a rozšírenými očami si 

naplno uvedomil svoju potupnú nahotu, kým nahota Regula sa ani najmenej nezdala byť... takým 

zlým nápadom. Zakryl si tvár rukami a zhlboka sa nadýchol, aby ten vzduch mohol hneď na to z pľúc 

prudko vydýchnuť. 
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Regulus nechápal, čo sa deje a opatrne položil ruky na jeho plecia. „Nerozumiem, ako to myslíš? Ja na 

tebe žiadnu zmenu nevidím,“ odvetil na margo jeho poznámky. 

Severus sklonil hlavu, prsty zakvačiac do spodného lemu svojho trička. „Som... poznačený... a...“ 

Regulus sa usmial. „O temnom znamení predsa viem. I ja ho mám,“ šepol a upokojujúco ho stisol za 

chudé plece. Rukou skĺzol po jeho paži až k predlaktiu a ukazovákom pohladkal tú pamiatku na ich 

horšie časy. Cítil ako sa chveje a túžil ho priviesť na iné myšlienky. Chcel pokračovať tam, kde prestali, 

ale Severusa čosi trápilo. Akoby sa zasekol... vlastne vyzeral, akoby si to... rozmyslel. 

„Vieš, že si ma kvôli nemu muklovia doberali? Vraj, do akej čudnej sekty som to patril. Kult hadej 

lebky, smiali sa... a pritom netušili, že mali vlastne pravdu.“ 

Severusovi síce na kratučký myklo kútikmi úst, ale i tak to nepomohlo. „Nemyslel som práve toto... 

Temné znamenie nie je všetko, čo ma hyzdí...“ 

„Ale mne sa tvoj nos príšerne páči, Severus,“ snažil sa odľahčiť jeho problém, ale zdalo sa, že ani v 

tomto to nebolo. Ale potom sa na moment odtiahol, zložil ruku a ukazovákom prešiel po hodvábne 

hladkej pokožke jazvy, ktorá vykukovala spod lemu boxeriek, tiahla sa kúsok cez jeho stehno, a ktorú 

si nemohol nevšimnúť. Znova si pripomenul tú chvíľu, kedy ho prekvapil v profesorskej kúpeľni. A 

hoci videl iba jeho a dokonale ho očarila jeho nahota, nemohol si nevšimnúť pokožku pokrytú 

jazvami. „Myslel si... svoje jazvy? Hanbíš sa za ne?“ 

Severus stŕpol. Cítil sa ako idiot. Stál takmer nahý pred nahým, polovzrušeným a nesmierne 

príťažlivým mužom a príšerne sa hanbil za svoj nevábny vzhľad, hoci všetko čo chcel bolo zvaliť ho do 

perín alebo... vziať nohy na plecia a vypadnúť odtiaľ. 

Odrazu sa v ňom rozoznel alarm. Pred očami mu vykvitla Harryho tvár a na nej sa objavil obviňujúci 

výraz. Sklamané smaragdové oči sa mu zabodli priamo do jeho zradcovského čierneho srdca. Čo tu do 

frasa chcel?! Bol sex všetko, po čom bažil? Sex s Regulom mal byť odpoveďou na jeho otázku, čo a 

koho vlastne chce? Zbláznil sa? Harry mu dal čas na uváženie a on to zneužije, aby využil prvú 

príležitosť vyspať sa s niekým len tak, akoby sa nič nestalo? 

„Ja...“ cúvol a jeho zmätený pohľad pátral po veciach rozhádzaných na podlahe. Odstúpil od neho a 

snažil sa nevnímať Regulov rovnako zmätený i sklamaný výraz tváre, keď sa díval, ako jeho nádejný 

milenec zaradil spiatočku. Nedávne vzrušenie, ktoré ho ešte nedávno držalo vo svojich hrejivých 

osídlach povädlo. 

Iba si povzdychol a i on si začal zo zeme zbierať svoje veci. Robili to celkom v tichosti. Vysvetlenia 

neboli potrebné. 

Severus o chvíľu bez slova zmizol z jeho spálne a komnát ako gáfor. Ostala po ňom iba jeho vôňa, 

ktorá sa Regulovi vrývala bolestivo do kože i mysle a samotného srdca, kde sa zakvačila ostrými 

pazúrmi. Zamieril do kúpeľne. Pustil si sprchu a vliezol si pod prúd príjemne teplej vody. Stál tam 

opretý chrbtom o biele kachličky a uvažoval, kde do pekla spravil chybu... 

¤¤¤ 
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Nebolo žiadnym prekvapením, že sa Severus vyhýbal starému priateľovi po pár niekoľkých dní. Snažil 

sa tváriť, že sa nič nestalo, ale Regulus nebol taký talentovaný v potláčaní vlastných pocitov. Prvé dni 

mal dojem, že doslova vybuchne, pretože sa v ňom miešali rozoruplné pocity. Potom sa postupne 

schladil a upokojil. Ale i tak mal dojem, že niečo podniknúť musí. Netušil však čo. 

V jeden večer to už nevydržal a zaklopal na dvere Severusových komnát. Dvere sa po chvíli otvorili a 

zastal v nich... mladý, tmavovlasý muž s nádhernými očami pripomínajúcimi smaragdy. 

„Harry,“ vyslovil ohúrene a okažite ho prepadol pocit viny. „Ja...“ 

„Ahoj, Regulus,“ pozdravil ho s prívetivým úsmevom. „Hľadáš Severusa? Odbehol si do 

nemocničného krídla, ale za chvíľu sa vráti,“ informoval ho bleskovo a otvoril dvere dokorán. „Ideš 

dnu?“ 

Regulus pokrútil hlavou. „Nie...“ odkašľal si a prehrabol si rukou vlasy, „to počká. Maj sa.“ 

A zmizol skôr ako sa ho Harry vôbec stihol opýtať, ako sa mu darí. 

Harry sa za ním chvíľu díval, potom sa iba vševedúco pousmial a vrátil sa na pohovku kde sedel, kým 

čakal na Severusa. 

Netrvalo ani päť minúť, keď sa muž objavil. Zrejme na jeho prítomnosť celkom zabudol. Vyzeral 

trochu roztržito a Harry by si ho bol za tento stav rád doberal, ale radšej si to odpustil. 

„Severus?“ oslovil ho tlmeným hlasom a mohol pobavene sledovať, ako sa muž prudko otočil a vyvalil 

naňho oči. 

„Harry!“ ostal naňho nechápavo zízať ako na zjavenie, ktoré sa tam sčista-jasna ukázalo. 

„Áno?“ nadhodil, ale muž sa očividne nechytal. Potľapkal miesto na gauči hneď vedľa seba a Severus 

bez slova poslúchol. Sadol si vedľa neho, lakte si oprel o kolená a strhanú tvár si schoval v dlaniach. 

Cítil ako mu na ohnutom chrbte mäkko pristála Harryho ruka a upokojujúco ho hladila. 

„Severus, čo sa deje?“ 

Muž sa oprel a zadíval sa niekam do neznáma. „Neviem, čo robiť...“ priznal po chvíli. „Azda prvý raz v 

živote.“ 

„Týka sa to Regula?“ 

Prikývol. 

„Už si... Vieš, čo k nemu cítiš?“ 

Pokrčil plecami a potom pokrútil hlavou. 

„Asi by bolo načase prestať sa mu vyhýbať, nie?“ 

Pozrel naňho. „Ako to vieš?“ 

„Poznám ťa,“ odvetil jednoducho. „Viem, že nie si zbabelec, ale netuším, v čom tkvie ten problém. 

Pretože som si celkom istý, že tu nejaký je. Inak by si sa tak nechoval.“ 
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Severus bol hodnú chvíľu ticho. Potom si pozvdychol. „Vieš, na začiatku... po tej pauze... som si 

myslel, že sa k sebe predsa len vrátime, lebo toto je... šialené, ale...“ 

Harryho ruka sa dotkla jeho. Preplietol si s ním prsty ako mal vo zvyku, zdvihol k svojim ústam a 

pobozkal ho na chrbát ruky. Zdalo sa mu, že Severus je spútaný, čo mu bráni pohnúť sa ďalej a on si 

myslel, že mu tou pauzou dá dosť voľnosti, aby mohol zistiť, čo vlastne chce. Mal by to napraviť. 

„Nie si sám, kto sa zmieta v citovom ošiali,“ povedal napokon a smutne sa usmial. „Neviem, čo sa 

deje, ale jedno viem,“ pošepol nežne. „Tá pauza bude zrejme trvalá.“ 

Severus sa naňho iba díval a len merlin vie, aké myšlienky mu kolovali v mysli. 

„Mám ťa rád,“ dodal ticho Harry. „A vždy budem. Ale naozaj ťa nemilujem tak, akoby si si zaslúžil, 

Severus. I mne... sa páči niekto iný, ale je to komplikované. Vôbec netuším ako naňho. Navyše... asi to 

bude beznádejné.“ 

„Prečo?“ vypadlo z neho a bolo to všetko, čo chcel v tej chvíli ozaj vedieť. 

„Pretože je to heterosexuál?“ nadhodil Harry neveselo, hoci sa pri tom usmieval. 

Severus chápavo prikývol. 

„Bol tu Regulus,“ prerušil následné ticho Harry. „Hľadal ťa. Mali by ste sa pozhovárať. A ak to chcete 

obaja, mali by ste si dať šancu, nie?“ 

Nijaká reakcia. 

„Pôjdem. Zajtra mám skúšku z Transfigurácie. Písomnú a ústnu. Okrem toho, mám sa registrovať na 

úrade ako animágus. Potrebujem sa na to vyspať.“ 

„V poriadku.“ 

„Sľúbiš mi niečo?“ opýtal sa Harry, keď vstal z gauča a zamieril ku dverám. Severus spýtavo nadvihol 

obočie. 

„Daj si šancu. Nie si škaredý a napriek tomu, že si to nemyslíš, si príťažlivý! Ver tomu, čo ti vraví 

zjazvená tvár, dobre?“ 

Severus sa uškrnul a celkom spontánne ho objal. Harry si vzdychol s hlavou na jeho pleci a rukami 

omotanými okolo jeho štíhleho trupu. „Ako dobre, že som ťa o to nemusel prosiť,“ šepol a mierne sa 

od neho odtiahol. „Posledný bozk?“ opýtal sa a Severus sa v ďalšej sekunde veľmi ochotne prisal na 

jeho pery. A hoci bozk neprehĺbili, bol krásny. 

¤¤¤ 

Regulus sa rukami opieral o kozubovú rímsu a bezmyšlienkovite civel do jasnožltých ohnivých 

jazykov, ktoré s veselým pukotom oblizovali suché, drevené polienka a lačne ich hltali. No dobre, 

nebolo to tak celkom bezmyšlienkovite, pretože v jeho mysli sa rojila myšlienka za myšlienkou. 

Harry... Opäť boli spolu? Udobrili sa? Mal by možno voči nemu cítiť nejaké výčitky svedomia, ale to 

nebolo toto, čo ním zmietalo. Boli to iné, jedovatejšie city. Také, ktoré ubližovali jedine jemu. Žiarlil. 
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Presne toto si uvedomil vo chvíli, keď mu mladík otvoril dvere Severusových súkromných komnát. On 

chcel stáť zvnútra miestnosti, on chcel byť tým, kto by sa spokojne usmieval a povedal, že sa Severus 

o chvíľu vráti... a potom by celkom prirodzene zavrel dvere na ich... byte. Merlin... Vari mu samota 

liezla na mozog? Alebo to bolo to Severusove vyhýbanie sa mu? Bol z toho zničený. Ten muž sa 

jednoducho uzavrel do seba a nepustil ho ďalej ako po únosnú hranicu striktne kolegiálnych vzťahov. 

Jasných, presne vymedzených a zarážajúco nevábne sterilných. Lenže on chcel viac! Chcel jeho a trpel 

zakaždým, keď si pripomenul, čo spolu vyvádzali vo výklenku v tú noc... V mysli sa mu vynorili 

spomienky na Severusa z minulosti. Nenápadného, ale vynaliezavého, tichého, ale hlasno 

prežívajúceho orgazmus, skromného, ale milujúceho experimenty. Skutočnosť, že ho túžil spoznať 

nanovo a zistiť, ako veľmi sa líši od toho Severusa, ktorého miloval kedysi bola až neúnosná. Horšie 

bolo, že nádej na šancu ako to zistiť sa zdala byť celkom v nedohľadne. 

„Regulus?!“ 

K ušiam mu doľahol matkin ohlušujúci rev z obrazu visiaceho nad krbom. Konečne precitol a 

uvedomil si, že naňho musela volať už hodnú chvíľu. Videl, ako si uľahčene vydýchla, keď zaujala 

svoju obľúbenú pózu a postavila sa pred svoje kreslo s rukami založenými v bok a s prísnym výrazom 

na okrúhlej tvári, v ktorej žiarili rovnaké modré oči. 

„Vôbec ma nevnímaš! Deje sa niečo?“ spytovala sa starostlivo. 

„Nie mama, len som sa zamyslel,“ odvetil pokojne. 

Walburga si napravila beztak bezchybný účes a pramienok stočených čiernych vlasov si ešte viac 

prihladila k pravej sluche. „Mne sa zdá, že sa veru s tebou niečo deje. Si... zaľúbený, však?“ vyhŕkla 

dychtivo. 

Regulus si iba povzdychol, ale jeho matka sa už zhlboka nadýchla a vysypala azda jedným dychom: „Je 

to čistokrvná čarodejnica? Má dobrý rodokmeň? Poznám jej rodinu? Tak hovor!“ 

Miestnosťou zaznel ďalší povzdych. „Je to... čarodejník, mami.“ 

Walburga sklapla ústa na prázdno a sťažka dosadla do svojho kresla. 

Regulus nemal odvahu na ňu pozrieť. Očakával, že spustí krik, na jeho hlavu sa zosypú samé hanlivé 

výčitky a potom s ním do konca života matka neprehovorí. Ale ostal v šoku, keď sa k jeho ušiam 

znieslo z plátna iba: „No, tak to sa asi žiadnych vnúčat nedočkám.“ 

Ostal na ňu ohromene zízať. „Ty... ty sa na mňa nehneváš? Nezatracuješ ma?“ 

Walburga sa iba trpko pousmiala. „Vieš, kedysi som z tejto orinentácie ma mužské pohlavie 

podozrievala tvojho brata. Príliš sa pachtil za tým vetroplachom Jamesom Potterom. Myslela som si, 

že spolu majú vzťah, hoci to vytrvalo popieral. Napadlo ma, že nás možno nechcel sklamať aj v tomto. 

Ale falošná nádej na dediča je horšia ako vôbec žiadna.“ 

Na prázdno prežrel. „Je mi to ľúto.“ 

Walburga sa naňho usmiala. „Mne je ľúto, že ti to nevyšlo. Očividne sa trápiš.“ 
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Regulus odstúpil od krba a založil si ruky za chrbtom. „Myslím, že tento vzťah nikdy nemal veľkú 

šancu. Aj tak by sa ti asi nepozdával. Okrem toho, že je to muž, nie je čistokrvný, nemá bohatý 

rodokmeň, jeho otec bol mukel a...“ 

„Kto je to, synček?“ opýtala sa zvedavo. „Je to Severus?“ 

„Ako to vieš?“ spýtal sa ohúrene. 

Iba pokrčila plecami a tajnostkársky sa usmiala. „Niečo mi minule naznačila Tučná dáma. Vedel si, že 

sa vlastne volá Ofélia? Och... a niečo mi pošepol i sir Cadoghan.“ 

Regulus chápavo prikývol. „Fakt dôveryhodné zdroje,“ zahundral posmešne. 

„Čo s tým budeš robiť?“ 

Pozrel na matku, ktorá mu kládla otázku za otázkou a evidente sa starala o jeho pohodlie a osobné 

šťastie. Škoda, že ho nemohola zovrieť v náručí, ako keď bol dieťaťom. Potreboval to... 

„Tebe nevadí, že je to práve on?“ ozval sa po chvíli. „Pretože hoci nie je asi takým, ako by si si 

predstavovala človeka po mojom boku, je... mama, on je taký statočný, inteligentný, šikovný a... 

Merlin!“ 

Walburga ho ohromene počúvala a sledovala, ako sa rozohnil pre toho jediného muža. Zvláštne. Vždy 

si myslela, že Sirius je na mužov a zatiaľ... na svojho mladšieho syna by to nikdy nebola povedala. 

Museli ním však zmietať naozaj silné city, ak sa preňho takto trápil. No čo? Ani ona budúcnosť ich 

rodu nepredstavovala práve takto. Ich slávne meno sa v histórii zapísalo, ale inak, ako by si priala. 

Syn, na ktorého bola s manželom hrdá, lebo sa pridal k lordovi Voldemortovi mal naštrbenú povesť 

len kvôli tomu, že muž, ktorého obdivoval nebol nič iné iba podvodník a vrah. A syna, ktorého zavrhli 

sa stal hrdinom. Nemohla Regulusovi predsa spraviť to isté, čo spravila jeho bratovi a čo nesmierne 

ľutovala. Už sa dozvedela, ako zomrel. Zabila ho vlastná sesternica a napokon jeho telo prepadlo cez 

ten prekliaty Kamenný oblúk. Mala sa pre to vzdať ďalšieho syna? Syna, ktorého milovala rovnako, 

ako toho prvého, hoci bol taký nesmierne tvrdohlavý? Nie... Regulus bol všetko, čo jej ostalo. Okrem 

toho, doba sa zmenila. Zmodernizovala. A možné bolo naozaj všetko. Nebude lpieť na starých 

zvykoch a ničiť synovi vyhliadky na šťastie. Iste, Snape nebol bohvie ako príťažlivý, ale počula naňho 

samé chváli. Aj u študentov mal nesmierny rešpekt. Nehovoriac o svetovej reputácii v oblasti elixírov. 

Možno nebol čistokrvný, ale jeho matku poznala. Eileen bola z dobrého rodu. Hoci sa sčuchla s 

muklom, ten chlapec sa očividne podal na ich rodinu. 

„Ja to všetko viem. Všetci o ňom hovoria s úctou a vážnosťou. Počula som madam Pomfreyovú 

spievať ódy na jeho elixíry a hojivé maste. Je síce prísny, ale vie byť aj spravodlivý. Nevybral si si zle.“ 

Regulus mal chuť rozosmiať sa. Celé roky, celú svoju vrtošivú mladosť sa neuveriteľne obával toho, čo 

mu povie matka, ak zistí, že sa mu páčia muži a ona mu dáva svoje požehnanie? Nádhera! Ale i tak to 

malo celé jednu chybičku krásy. Muž, o ktorého stál, bol zadaný. 

¤¤¤ 

Na dvere jeho komnát sa ozvalo slabé zaklopanie. „Hneď sa vrátim,“ riekol matke ponad plece a 

chvatne opustil obývaciu izbu hútajúc, kto to môže byť o tejto neskorej hodine. 
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Len čo otvoril dvere, prekvapene zastal. Zistil, že sa díva do čiernych očí svojej srdcovej nemesis. 

Severus sa rozkošne červenal a uhýbal pohľadom. Potom si odkašľal a riekol: „Chcem... chcel by som 

ťa zajtra pozvať na večeru... k Trom metlám. Ak nemáš... iné plány.“ 

Regulus nemohol zakryť svoje prekvapenie, ale neodvetil hneď. „Prečo? Aby si sa mi znova mohol po 

ďalších štrnásť dní vyhýbať?“ šepol ublížene. 

Severus zabodol pohľad do zeme, akoby skúmal špičky svojich topánok, alebo kamennú dlažbu. Zdalo 

sa mu, že ho počul zamrmlať nie, ale nebol si istý. 

„Neviem, či je to dobrý nápad,“ odvetil nakoniec Regulus s ťažkým srdcom. „Čo by na to povedal 

Harry? Okrem toho, neviem, či dokážem od teba udržať ruky preč, lebo...“ 

Severus nikdy nikoho o nič neprosil, no tentoraz sa mu to videlo ako rozumný nápad. „Potom povedz 

áno,“ skočil mu rozpačito do reči. „Ak to skutočne chceš, ak ma naozaj chceš...“ 

„Ale Ha...“ 

„Je koniec. Rozišli sme sa pred viac ako mesiacom. Je to definitívne a obojstranné,“ uistil ho rýchlo a 

potom vnímal už iba chuť horúcich pier na svojich ústach, ktoré prekvapene zalapali po dychu, čo 

bolo náležite využité v prospech istého dobyvačného jazyka. 

Keď sa od seba po chvíli odtrhli, Regulusovi žiarili oči ako drahokamy. „O šiestej?“ 

Severus musel ten nákazlivý úsmev opätovať. „Vyzdvihnem ťa.“ 

Ešte jeden vrúcny bozk a Severus sa vrátil do svojich komnát takmer sa samou blaženosťou vzášanúc 

vzduchom. Len oneskorene si uvedomoval, že už pozajtra... bude mať s Regulom Blackom... 

schôdzku. Alebo... rande, ako tomu hovoril Harry. 

9. kapitola 

 Severus sa díval na ich prepletené ruky a každou bunkou vnímal hladenie Regulovho palca krúživými 

pohybmi po chrbte svojej ruky. Všetko vyzeralo tak idylicky, tak dokonale... Oheň horiaci v kozube 

jeho obývačky zariadených veľmi stroho, no útulne v hnedých, kávových odtieňoch vrhal a predlžoval 

tiene nábytku i ich samých. Dve postavy túliace sa k sebe v rohu gauča. Regulus bol v polosede, 

chrbát mal podopretý veľkým ozdobným vankúšom s vyšívaným poťahom a Severus ležal pohodlne 

opretý o jeho širokú hruď. Na neďalekom konferenčnom stolíku zo svetlého javorového dreva stáli 

dve prázdne šálky s čajom, ale vo vzduchu bolo stále cítiť vznášať sa jemnú vôňa mäty a medu. 

Bolo pravda, že toto Regulus nikdy predtým s nikým nezažil. O takejto pokojnej, romantickej večeri a 

chvíľach strávených s dlhými rozhovormi sa mu ani len nesnívalo. Bola to príjemná zmena po 

osamelých večeroch, kedy ste netušili, kde sa váš partner vlastne fláka a ak prišiel, sotva vám venoval 

pozornosť, ak vás netúžil pretiahnuť. A faktom bolo, že teraz už vedel, že Severusa nikdy nemohol 

prestať milovať. Ten muž sa nezmenil. Vôbec. Možno sa iba viac uzavrel pred svetom, ale on sa 

postará o to, aby to napravil. Nehodlal z neho spraviť žiadneho extroverta, ale chcel, aby sa prestal 

tak často mračiť a uzatvárať do seba. Chcel vrátiť úsmev na jeho tvár, pretože to bol úsmev, ktorý s 

tými prísnymi črtami dokázal robiť hotové zázraky. Od tej noci vo výklenku, kde ho po dlhom čase 
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ochutnal a teda aj tej noci, keď mu ušiel zo spálne sa medzi nimi nič neudialo. Teda, nič intímne. A 

hoci po tom túžil celou svojou bytosťou, vedel, že Severus potrebuje čas, aby si k nemu vybudoval 

dôveru. Robil všetko preto, aby mu dal presne to, čo potreboval. Ani dnešný večer nebol výnimkou. 

Hoci by tu s ním takto mohol ležať celú večnosť a vychutnávať si jeho prítomnosť a bezprostrednú 

blízkosť, vedel, že je na čase ísť, pretože túžba, ktorá v ňom horela bola rovnako intenzívna ako jeho 

city k tomuto mužovi a hlásila sa k slovu čoraz častejšie a v čoraz nevhodnejších okamihoch. 

„Severus?“ oslovil ho nežne. „Pôjdem, dobre? Potrebujem sa vyspať.“ 

Stačilo, aby sa oslovený muž pomrvil a jemu už škublo v rozkroku. Potom pocítil známe pnutie a v 

duchu zaúpel. Modlil sa, aby si to Severus nevšimol. 

Lenže Severus bol našťastie priveľmi vnímavý. Uvedomoval si Regulove potreby a rovnako tak si 

uvedomoval tie svoje a vedel i o tom, že mu muž dával čas. Len čo sa pomrvil opäť, pocítil ako sa mu 

na kríže tisne Regulovo vzrušenie. Stačilo tak málo, aby sa vzrušil i on... Poposadol si a uvoľnil muža, 

aby sa mohol vyštverať na nohy. V tvári mu sedela prísna grimasa, ktorou sa snažil maskovať 

neodvratnú túžbu. Uvedomil si, že ak niečo nepodnikne on, Regulus prvý krok nespraví. Už raz sa o to 

pokúsil a skončilo to neslávne. Zdupkal mu zo spálne ako... hlupák. 

Severus naňho pozrel a postavil sa. „Vieš, o niečom som premýšľal...“ začal neisto. 

„Áno?“ odkašľal si jeho priateľ a rukou si nervózne prehrabol vlasy. Dúfal, že jeho sako dostatočne 

zakrýva poriadnu hrču črtajúcu sa pod poklopcom čiernych nohavíc. „A o čom?“ 

Severus sa zhlboka nadýchol a už si celkom istý odvetil: „Že si ešte nevidel moju spálňu.“ Bol síce 

trochu v rozpakoch, ale nenechal sa odradiť. „Ja... rád by som... ti ju ukázal.“ 

Regulus otvoril ústa v nemom úžase. Nechcel uveriť tomu, čo mu práve navrhol. A tiež sa obával, či sa 

nezopakuje jeho útek spred dvoch týždňov. „Si si tým... istý?“ ozval sa takmer nečujne. Odpoveďou 

mu bolo iba rázne prikývnutie. 

Tentoraz to bol Severus, kto ho viedol do svojej spálne. Zavrel za nimi dvere a nechal rozhorieť oheň 

v kozube. Bol to on, kto Regula vyzliekol s nedočkavou horlivosťou a napokon mu dovolil, aby preňho 

spravil to isté. Chvel sa pritom a dúfal, že Regulus naozaj myslel vážne všetko, čo mu vravel.  

Regulus postrehol jeho neistoru a prv ako spravil čokoľvek iné, mocne ho objal. Hlavu si zložil na jeho 

plece, nosom sa obtrel o ohyb jeho krku a vdýchol do seba Severusovu omamnú vôňu. „Aby si vedel, 

každá tá jazva svedčí o tvojej statočnosti. Nemáš sa za čo hanbiť. A chceš vedieť po čom túžim?“ 

Severus nemal poňatia, po čom tak asi môže ten krásavec, ktorý ho tak mocne objíma túžiť. Iba 

zavrtel hlavou. 

„Túžim vybozkávať každú jednu jazvičku na tvojom nádhernom tele. Pretože to je to, čo si zaslúžiš. 

Chcem ťa. A urobím všetko preto, aby si si ma dnes v noci vzal v tejto posteli alebo kdekoľvek, kde sa 

ti zapáči.“ 

Bola to ponuka, aká sa rozhodne neodmieta. Keď pocítil, ako ho po chvíli zovreli v objatí Severusove 

ruky a jeho dlane mu pristáli na nahej pokožke chrbta s roztvorenými prstami, vedel, že Severus 

tentoraz necúvne. Zdvihol hlavu a pozrel naňho. Opäť ho chytil za ruky a po spiatky ho viedol k jeho 
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posteli s vysokými stĺmi a nebesami. Usmial sa, keď sa k nemu Severus naklonil a nechal ich pery 

splynúť v jemnom, nenáhlivom bozku. Regulus narazil zadkom na matrac odostlanej postele a zvalil 

sa naňho chrbtom, dúfajúc, že ho Severus bude nasledovať, ale on ostal stáť pred ním, vzrušený a 

chvíľu sa naňho iba díval. Vlastne ho hltal pohľadom, čo mu nesmierne lichotilo. Regulus sa usmial a 

natiahol k nemu ruku. Vtedy sa Severus pohol a vyliezol si k nemu. Postrehol ako penisom medzi jeho 

nohami posiatymi tmavými chĺpkami škublo.  

Regulus ho hravo priľahol a zatlačil váhou vlastného tela hlbšie do matraca. Znova ho pobozkal, ale 

nech bol bozk akokoľvek dôkladný a vášnivý, bol prikrátky. Aspoň jemu sa tak zdalo, hoci profesor 

Black rozhodne nezaháľal. Vybozkával mu celučkú tvár, bozkami zasypal ešte i jeho krivý nos, aby 

ústami opäť skĺzol na pery, a mohol sa im povenovať o niečo dôkladnejšie. Vždy sa mu páčilo 

bozkávať sa so Severusom. Bol dychtivý a náruživý, a prekliato zmyselný. Rád sa hral. Ich jazyky si 

skvelo rozumeli. Otierali sa o seba tancujúc v ústach ako dva klzké hady a vysielali elektrické impulzy 

do nervových zakončení v ich rozhorúčených telách, ktoré sa k sebe tisli so všetkou tou nevýslovnou 

žiadostivosťou. 

Nebolo pochýb o Regulusovej túžbe. Severus ju cítil na svojom podbrušku, zatiaľ čo skúmavo 

prechádzal rukami po jeho ramenách, širokých pleciach i svalnatom chrbte. Kdesi v zákutiach mysle si 

uvedomoval, že oproti Regulovi pôsobí svojou telesnou konštrukciou asi ako anorektik, ale ak bol 

preňho príťažlivý i takýto... čo tam po tom? Krúživými pohybmi prstov mu masíroval chrbát, pod 

pokožkou cítil hru pružného svalstva. Zišiel až na kríže a neodolal, aby nepoláskal pevný, oblý zadok. 

Bol natoľko odvážny, že prostredný prst zaboril medzi mužove polky a chvíľu ním kĺzal zarezávajúc sa 

hlbšie do štrbinky. Zastonal, keď pocítil odozvu na svoje láskanie. Bol to ako spev sirény, ktorý ho 

vábil k väčším dôvernostiam a ešte odvážnejšiemu láskaniu. 

Regulove pery boli prisaté na jeho krku a bozkávali citlivé miestočko pod jeho pravým uchom, kde mu 

usilovne pulzovala tepna. Muž sa oňho podchvíľou obtrel svojím lonom, aby mu ukázal, ako veľmi ho 

chce, a že netáral do vetra. Severus sa v odozve zachvel a vymrštil boky proti nemu, aby sa lonom 

obtrel o to jeho. Regulus zmenil svoju polohu a jeho zvedavé prsty zakvačili o Severusovu stuhnutú 

bradavku. Zavzdychal a zavrátil hlavu dozadu, vyklenul proti nemu hrudník posiaty mäkkými, 

kučeravými chĺpkami. Vystavil zdurený tmavoružový hrbolček jeho dychtivým ústam, ktoré si ho 

pohotovo nasali do temnoty vlhkých, horúcich úst. Chvíľu ho cmúľal, chvíľu iba dráždil jazykom, kým 

sa jeho voľná ruka venovala druhej bradavke. 

Regulus sa snažil byť jemný. Ale jeho telo horelo túžbou a volalo po naplnení. Chcel byť nežný, chcel 

si ho pomaly vychutnávať a presvedčiť sám seba, že sa dokáže ovládať. Mal dojem, že keby bolo po 

jeho, bol by spokojný i vtedy, keby ho Severus oprel o pracovný stôl a hrubo pretiahol priamo v 

svojom kabinete, či v obývačke. Alebo ešte lepšie... kdekoľvek. Ale jeho zámer stroskotal v okamihu, 

keď sa ho dotkol. Jediné, čo ho brzdilo bola pokožka posiata jazvami na hrudi i chrbte milovaného 

muža. Nevedel si ani len predstaviť tie muky, ktoré musel znášať. Každej z nich venoval zvláštnu 

pozornosť. Poláskal jej hladučký obrys bruškom ukazováka a dal si dokonca tak záležať, aby 

nevynechal ani jednu jedinú, aby ju poláskal bozkom a zmapoval jazykom. Severus sa pod ním krásne 

chvel a jeho štíhle telo sa perlilo potom. I napriek tomu voňal a bol sladký, a krásny v celej svojej 

nahote. 

Severus si zahryzol do pery, keď ucítil skúmavé prsty na svojej vztyčenej, hodvábnej kopji, v ktorej mu 

bolestivo pulzovalo. Regulus ho objal prstami a začal zručne spracúvať jeho vzrušenie. Cítil jeho pery 
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na svojom stehne, kde jazykom skúmal ďalšiu jazvu. Oblizol si suché pery a pomrvil sa. Vedel, že ak 

niečo neurobí, o chvíľu exploduje. Zachripel, keď ucítil dotyk jazyka na miešku a kŕčovito zaťal prsty 

do prikrývky v momente, keď Regulus nasal do úst jeho semenník. 

Preto všetko nádherné láskanie, ktorého sa mu dostávalo nebolo ľahké prevrátiť sa v posteli a 

stiahnuť muža pod seba aj vďaka tomu, že mal rozhodne lepšie stavané telo, ale zvládol to i kvôli 

tomu, že sa mu ľahko prispôsobil a vybadal jeho úmysel. Severus si na jeho mohutnom tele rýchlo 

spravil pohodlie v túžbe oplatiť mu všetky tie nádherné bozky a dotyky. Vtisol mu na pery krátky 

bozk, presunul sa z tých zamatových lupienkov navretých od bozkov na čeľusť a cez nadskakujúci 

ohryzok skĺzol k uchu. Chvíľu sa hral s ušných lalôčikom a spokojne počúval stony, ktoré tým od neho 

vymámil. Jeho ruky pátravo putovali po opálenej pokožke rúk, skĺzli cez citlivé podpazušie až k hrudi, 

párkrát naschvál zavadiac o tmavoružové bradavky. Pamätal si, čo sa mu páčilo. Uchopil jemne 

bradavku medzi palec a ukazovák a opatrne ju stisol. Regulus vykríkol od rozkoše a Severus naučený 

trik zopakoval znovu, kým sa nesklonil k jeho hladučkej hrudi a nevzal zahrotený dvorec do pusy. 

Skusmo ho obkrúžil jazykom a nasal ho do úst, kým vyhľadal druhú bradavku a spravil s ňou to isté. 

Síce to nevidel, ale mohol na stehne cítiť ako sa mužov penis zdvíha ešte väčšmi, sťa mávnutím 

čarovného prútika. 

Jeho ústa sa pomaly a isto prepracovávali nadol plochým bruchom. Jazyk zavadil o pupočnú jamku, 

aby ju preskúmal a sledujúc cestičku jemných, čiernych chĺpkov dosiahol to, po čom túžil najviac. 

Chcel ho konečne ochutnať a pripraviť. Musel, pretože sa rozhodol, že mu túto noc bude patriť. Tak 

ako kedysi. A tak ho zovrel v ruke a ústami objal lesknúci sa tmavý žaluď. Najprv ho naozaj iba 

ochutnal. Jazykom poláskal spodnú stranu penisu i žilku, ktorá sa okolo neho vinula a po rovnakej 

vlhkej cestičke sa vrátil späť, aby si ho vzal do úst celý. Regulus zachripel, keď videl, ako milimeter po 

milimetri končí v Severusových ústach. Bolo to také úžasné, až takmer nedýchal. 

„Chcem ťa... Severus...“ 

Severus to cítil rovnako. Penis mu tepal takmer neznesiteľnou bolesťou. Uvedomoval si, že teraz je tá 

pravá chvíľa a bez slova si privolal z kúpeľne lubrikant. Regulus si pritiahol kolená k hrudi, roztiahol si 

rukami polky a odovzdane naňho pozrel. Prst namazaný krémom skončil po krátkom krúžení okolo 

zvierača v jeho horúcom vnútri. Počul Regula šokovane zavzdychať a z úst sa mu vydral nový ston, 

keď prstom pátrajúcim v jeho vnútri našiel, čo hľadal. Poláskal jeho prostatu, čím vyslal do jeho tela 

nové vlny vzrušenia. Regulus si zahryzol do pery a roztriasol sa po celom tele. Ostro vydýchol. Severus 

znova a znova zasúval mazľavý prst do nastaveného zadku. Opatrne sa v ňom hýbal, pridávajúc k jeho 

dráždeniu ďalší a ďalší prst. Tri prsty boli tak akurát, aby sa Regulus začal zmietať pod jeho láskaním 

ako v ošiali. Ale dokonalá horúčka vášne ho zachvátila až vtedy, keď ucítil na vstupe do svojho tela 

Severusov penis. Zasúval sa doňho opatrne, kým sa Regulus nepomrvil a neprirazil proti nemu. Obaja 

vydýchli, keď sa ich telá sperlené potom spojili v dokonalej harmónii. 

Regulus odovzdane pootvoril ústa a Severus ich divoko dobyl jazykom, aby tak spečatil to, čo medzi 

nimi bolo kedysi, a čo našli po dlhých rokoch odlúčenia. Skutočný a opäť nájdený cit. Keď sa Severus v 

Regulovi pohol, muž pod ním sladko zastonal, objal ho nohami okolo pása, aby si tak vynútil jeho 

väčšiu blízkosť a vymotal si ruky z jeho zovretia, aby nimi mohol slobodne blúdiť po milencovom tele. 

Bolo úplne fuk, že jeho penis ostal nikým nepovšimnutý, stlačený v uzulinkom priestore medzi ich 

bruchami. Severus doňho vnikal hlboko a prudko, vyburcovaný Regulovými ústretovými prírazmi a 
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dokonalými sťahmi, ktorými ho držal v svojom tesnom, horúcom zajatí. Severus mal dojem, že nič 

také krásne v poslednej dobe nezažil, ako bolo toto. Pod ich rozhorúčenou pokožkou hrali svaly, 

posteľ rytmicky a ticho vŕzgala, izba bola naplnená hrdelnými vzdychmi. Severusova krv sa menila na 

lavínu, ktorá tíško čakala na moment, aby mohla vytrysknúť v plnej sile. 

Keď sa tak konečne stalo, Severus vykríkol s posledným prírazom a klesol priamo do jeho náručia. 

Regulus ho stále objímal stehnami okolo úzkych bokov a rukami hladil po chrbte. 

„Milujem ťa, Severus...“ zašepkal mu do vlasov, ktoré ho šteklili na hrudi a vychutnával si pocit ich 

doznievajúceho splynutia. 

Severus sa v jeho náručí spokojne pomrvil a objal ho. „Chýbal si mi... Celé tie roky...“ 

Regulus sa iba pousmial. Nebolo to síce rovnaké vyznanie, ale hovorilo samé za seba. A vedel, že skôr, 

či neskôr sa dočká i toho... 

¤¤¤ 

Jeho obľúbená obývacia miestnosť bola príjemne vykúrená. Nie prehriata, aby horúčosť vysala v izbe 

všetok svieži vzduch, ale tak, aby sa sediac v kresle a čítajúc si z knihy nechvel zimou. Pohľadom 

zablúdil k hodinám na kozubovej rímse. Bolo osem preč. Za oknom sa ženili azda všetci čerti. Bol síce 

marec a sneh sa postupne topil, ale zdá sa, že počasie sa od včera zbláznilo. V noci vstal poriadne 

tuhý severák a doniesol so sebou takú snehovú metelicu, akú tu už roky nezažili. Nehovoriac o mraze. 

Bol rád, že má dnes voľno a sedí si na zadku doma v teplúčku. Síce musel študovať a pripravovať sa na 

ďalšiu písomnú previerku, ale furt lepšie, ako sa niekde trepať v tomto počasí. 

Horšie bolo, že sa mu neozval Draco. Odložil knihu bokom a vstal z čalúneného kresla. Drevená 

podlaha ticho vŕzgala, keď kráčal okolo pohovky potiahnutej červeno-zlatým brokátom až k oknu, 

ktoré znova napochytro ozdobil mráz svojím ľadovým umením. Na ulici nebolo ani živáčika. 

Nečudoval sa tomu. Ktorý blázon by sa dobrovoľne vydal do takéhoto počasia? Jedine samovrah. Po 

ulici prefrčalo auto. Ledva rozoznal jeho striebornú metalízu. Cez husté sneženie nedovidel takmer na 

cestu vzdialenú sotva päť metrov od oblohou jeho bytu. Povzdychol si, ruku zakvačil do ťažkých 

závesov, ktoré viseli kaskádovito spustené pozdĺž okien, previazané zlatou šnúrou so strapcami vo 

výške meter a pol nad zemou. 

Keď v krbe zapraskalo, otočil sa, aby zbadal, že plameň zozelenal. Niekto sa s ním pokúšal spojiť 

letaxovou sieťou. Dúfal, že to bude práve Draco, ale mýlil sa. 

„Pán Potter?“ ozval sa veľmi dobre známy hlas a v plameňoch sa objavila plavá hlava madam 

Malfoyovej. „Pán Potter, ste tu?“ 

Nevidela ho kvôli polohe kozuba a výhľad jej kazilo i vyššie operadlo starožitnej pohovky. „Tu som, 

madam,“ odvetil rýchlo a hnal sa k nej. Kľakol si pred krb a zadíval sa do jej strápenej tváre, 

poznačenej obavami. „Stalo sa niečo?“ ozval sa v neblahej predtuche. 

Žena prikývla. „Ide o Draca. Stále sa nevrátil. Váš vedúci, pán Magnus Fletcher mi povedal, že sa im 

od tretej hodiny ráno nehlásil. To počasie je hrozné a on mal ísť do Údolia prízrakov stopovať 

Pogrebinov. Jeho partner, ktorého mu na túto úlohu pridelili sa vrátil už o piatej ráno, hoci trochu 
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dezorientovaný a podchladený. Teraz je u Sv. Munga. Mám obavy, že sa môjmu synovi niečo stalo...“ 

povzdychla si nešťastne. 

Harry cítil ako mu sťahuje žalúdok obavami. Ešte väčšmi ako ho už stiahnutý mal. Teraz vedel, prečo 

mal taký nepokojný spánok a prečo do seba pri raňajkách dostal len málo čo. 

„Pôjdem ho hľadať,“ povedal okamžite. 

Narcissa si s úľavou vydýchla. „Na ministerstve povedali, že s hľadaním začnú, len čo sa upokojí 

počasie. Tvrdili, že je to schopný čarodejník, má pri sebe prútik, ale... Obávala som sa, že to by mohlo 

byť už príliš neskoro...“ 

Harry s vážnou tvárou prikývol. 

„Nebudete mať kvôli tomu problémy, pán Potter?“ opýtala sa so znepokojením, ale Harry sa iba 

uškrnul. 

„Problém je moje druhé meno, madam. Som na ne zvyknutý, ale rozhodne sa im nevyhýbam. Ešte sa 

však nestalo, aby som sa len tak niečoho zľakol. Zvládnem to. Ale... bol by som radšej, keby ste sa o 

tomto mojom... výlete do hôr pred vedúcim ani pred nikým iným... nezmienili.“ 

Ochotne prikývla. „Dajte na seba pozor a hlavne ho nájdite, pán Potter. Ak by sa náhodou medzitým 

objavil, pošlem vám správu po patronusovi. Tým mojím je zmija, dobre?“ 

„Sľubujem, že urobím všetko, čo bude v mojich silách, madam.“ 

„Merlin vám žehnaj,“ šepla a zmizla z plameňov. 

Harry vybehol na poschodie a zo skrine vytiahol neveľký batoh. Schmatol ho a položil na posteľ. 

Uvažoval, čo by mohol potrebovať. Musel myslieť na všetko. Ak sa Draco nehlásil, možno sa mu niečo 

vážne prihodilo. Možno sa zranil. Vbehol do kúpeľne a z lekárničky vybral všetky fľaštičky s elixírami, 

ktoré mohol potrebovať. Vzal so sebou aj murtlapovú masť, ktorá bola dobrá na poranenia kože. 

Zbalil to, natiahol na seba hrubý sveter, strčil do vaku čisté, hrubé ponožky, pribalil spacák a zbehol 

do kuchyne. Zo skrinky vybral niečo pod zub, termosku si naplnil horúcim citrónovým čajom a 

ochuteným medom. Skontroloval, či na nič dôležité nezabudol, natiahol na seba plášť, okolo krku si 

omotal šál a len čo si zmenšil batoh, a strčil si ho do vrecka, očaroval si okuliare tak, aby boli 

vodovzdorné, a oblečenie, aby ho hrialo. Premiestnil sa priamo k Svätému Mungovi. 

Po krátkom rozhovore na informáciách zamieril priamo k pacientovi, ktorého premiestnili na 

poúrazové oddelenie. Teraz bol stabilizovaný a odpočíval. Zaklopal na dvere a bez vyzvania vošiel 

dnu. Pacient ležal na lôžku a listoval v časopise Playwhich, obzerajúc obdarené nahotinky. 

„Harry!“ vykríkol, keď ho zbadal, ale úsmev mu zamrzol na tvári, keď zbadal jeho vážny výraz. 

„Thomas! Mám len pár otázok a dúfam, že mi ich zodpovieš.“ 

Plavovlasý muž naprázdno preglgol. Odložil časopis bokom a previnilo naňho pozrel. „Nemôžem za 

to, čo sa stalo!“ vychrlil zo seba. „Volal som naňho, ale nepočul ma... Všade svišťal ten hnusný vietor 

a...“ 
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„Nekecaj! Nenapadlo ťa použiť kúzlo na zosilenie hlasu?“ 

Thomas Swan pobledol a sklopil pohľad. Očividne nenapadlo, pomyslel si Harry a iba zlostne zaprskal. 

Nechápal, prečo ich vedúci s Dracom pri tejto úlohe musel rozdeliť. Muž sa vyhováral na podmienky 

previerky, ale on vedel, že ich iba hodlá preskúšať v inom preskupení. Možno chcel, aby sa jeho 

synovec Eric, ktorého zavesil Harrymu na krk ujal v skúške a obstál dobre, ale nevyšlo to. Eric Fletcher 

na to nebol stavaný a sám vyhlasoval, že by radšej robil niečo iné. Bol kancelársky typ, nie akčný 

hrdina. 

„Kde si ho videl naposledy?“ vyzvedal Harry, zatínajúc ruky v päsť. 

„Pri Medvedej rokline,“ odvetil. „Vtedy som ho stratil z dohľadu.“ 

Harry nemusel na nič čakať. Vychytil sa priamo k dverám, keď ho zastavil Thomasov hlas. „Ideš ho 

hľadať?“ 

Nemusel odpovedať. 

„Veľa šťastia, Harry. Nájdeš ho, viem to.“ 

Premiestnil sa priamo Údolia prízrakov a vydal sa smerom k Medvedej rokline. Pod nohami mu vŕzgal 

čerstvo napadnutý sneh a ostrý severák bičoval nielen jeho tvár, ale i telo. Mal šťastie, že ho chránila 

hustá kožušina. Dych sa mu menil na viditeľné obláčiky pary, ktoré sa mu pred očami v tom zúrivom 

počasí rýchlo strácali. Nemyslel na nič iné, len na to, ako nájsť svojho priateľa. Zdalo sa však, že je to 

zložitejšie, ako si myslel. Zúrivá a všadeprítomná beloba mu rozhodne nepomáhala. 

10. kapitola 

Harry sa premiestnil priamo do Údolia prízrakov v Cheviotských horách ležiacich severozápadne od 

Londýna a vydal sa smerom k Medvedej rokline. Nie, že by to tu poznal ako vlastnú dlaň, ale párkrát 

tu už bol. V prvom ročníku aurorského kurzu sa tu ocitol so svojím vtedajším prvým partnerom na 

pozorovaní divožienok a potom ešte na zaháňaní horských trollov z muklovských lesov, do lesov 

vyznačených na mape ako povolená zóna, čo bolo už v dostatočnej vzdialenosti od muklov a 

bezpečne za hranicou čarodejníckej oblasti. Takže nebol tak celkom na neznámom území. 

V duchu sa rozčuľoval a na hlavu ich vedúceho sa znášala jedna kliatba za druhou. Ako si mohol 

dovoliť neposlať pátrací tým po strateného študenta? Neuvedomoval si, čo mu hrozí? Toto ho môže 

pokojne stáť i miesto. Harry si bol istý, že madam Malfoyová to nenechá len tak. Ale teraz nechcel 

myslieť na nič iné, iba na Draca a jeho nájdenie. Zastal, a rozhliadol sa po okolí. Pre husté sneženie by 

ďaleko nedovidel, ale ako vlk mal o niečo ostrejší zrak, lepší čuch i sluch. Mal väčšiu šancu, že ho 

nájde skôr takto, ako vo svojej ľudskej podobe. 

Vydral sa z húštiny a pričuchol si k zeleným vetvám tisu. Zachytil akýsi pach, ale nebol si istý, či je 

Dracov. Rozhodol sa sledovať aspoň nejakú stopu, ako tu len bezradne blúdiť po okolí. Znova sa 

pohol. Pod nohami mu tichúčko vŕzgal čerstvo napadnutý sneh a ostrý severák bičoval nielen jeho 

tvár, ale i pružné telo. Mal šťastie, že ho chránila hustá, sivočierna kožušina. Dych sa mu menil na 

viditeľné obláčiky pary, ktoré sa mu pred očami v tom zúrivom počasí rýchlo strácali. Nemyslel na nič 

iné, len na to, ako nájsť svojho priateľa. Zdalo sa však, že je to zložitejšie, ako si myslel. Zúrivá a 
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všadeprítomná beloba mu rozhodne nepomáhala. Vetril a stopoval ho, hľadajúc akékoľvek stopy, ale 

i keby v tom snehu nejaké nechal, víchrica ich rýchlo a zručne zahladila, akoby mávnutím čarovného 

prútika. A hoci to vyzeralo, že sa proti nemu spikla i sama príroda, nehodlal sa len tak ľahko vzdať. 

¤¤¤ 

Mladý muž sa túlil k chladnému kameňu a sprvu sa ešte triasol po celom tele. Bol na smrť vyčerpaný. 

Nemal poňatia, ako dlho blúdil zasneženou horou, kým našiel tento provizórny úkryt. Prsty zakvačené 

do plášťa podšitého kožušinou sa pomaly uvoľnili, aby ho zo seba zhodili. Šál a čiapku odhodil kdesi 

vonku. Z nohavíc si premrznutými prstami vykasal sveter spolu s rolákom. Bledá tvár bola nevýrazná, 

sivé oči sa matne leskli. Oblečenie, ktoré si pred nočnou službou okúzlil, aby ho hrialo už svoje kúzlo 

dávno stratilo. Rovnako, ako kdesi stratil svoj prútik. Bol bezmocný... 

Netušil, či zaspal, ale zdalo sa mu to. Apaticky sa zadíval do besniacej fujavice, ktorá vládla pred 

jaskyňou, kde sa po dlhom nočnom blúdení pred svitaním uchýlil. Bol rád, že sa viac nemusí brodiť 

snehom a zápasiť s vetrom o vlastný dych. Mal dojem, že mu po tých úmorných hodinách 

bohapustého blúdenia zmrzli samotné pľúca. I srdce pracovalo inak. Bilo ako na poplach. Ale teraz 

mu bolo... dobre... 

Jeho zmodralé ústa sa lenivo usmievali, keď cítil ako mu žilami prúdi falošné teplo. Možno si kdesi v 

kúte mysle uvedomil, že je to jedine zradný pocit, ktorý v jeho tele vytvorili nahromadené endorfíny, 

aby mu privodili príjemné vízie rýchleho a neodvratného skonu, ale odmietol na to myslieť. Bol príliš 

unavený na to, aby mu došlo, že pomaly zomiera. 

I chvieť sa už prestal a svalový otras ustal tiež. Cez mrazom zlepené mihalnice obdivoval tú besniacu 

nádheru a netušil, že pomaly zaspáva naveky... Myseľ sa mu zatúlala k mladému chrabromilčanovi s 

večne strapatou hlavou a tými najkrajšími zelenými očami, aké kedy v živote videl. Spomenul si na 

každý jeho úsmev, ktorým ho kedy obdaril, na chvíle, ktoré strávili spolu, na spoločné noci, či už 

počas praxe, či prebdené nad knihami, keď sa pripravovali dlho do noci na skúšky. A tiež si vybavil tú 

poslednú na Manore. Ak bol Harry príťažlivý pri plnom vedomí, v spánku bol jednoducho 

neodolateľný. Predsa ho však nemohol mať. Dokonca stále nebol schopný priznať sa, čo k nemu 

vlastne cíti a prečo sa tak čertí zakaždým, keď jeho priateľ zabŕdne na chúlostivú tému vzťahov. 

Dobre, asi si mal už skôr priznať, že bol žiarlivý. Áno, žiarlil na svojho krstného otca. Bolo to síce hlúpe 

a možno i trápne, ale čím sa mohol rovnať skúsenému, hoci nie práve extra príťažlivému mužovi? 

Pretože hoci Severus neoplýval fyzickou krásou, mal výnimočný intelekt, bol skúsený majster v 

elixíroch, brilantný v dueloch a dokonca, a to už bolo čo povedať, vyznal sa v čiernej mágii tak, ako 

nik, koho poznal, vrátane jeho otca. A keďže okabátil i samotného lorda Voldemorta, fakt by sa 

neodvažoval tvrdiť, kto z nich dvoch by bol vhodnejším kandidátom na označenie najväčšieho 

čarodejníka. Pravda, Severus bol na strane svetla, kým Voldemort bol prevtelené zlo. 

Spomenul si, s čím sa mu Harry priznal a síce, že nikdy so Severusom nemal pohlavný styk. V duchu 

ho to nevýslovne tešilo a práve toto ho držalo pri zmysloch, pretože takto o ňom mohol aspoň 

nerušene snívať. Možno by to naňho nik nepovedal, ale v podstate bol vo vzťahoch rovnaký 

holobriadok ako Harry. Hoci mal kedysi nejaké pletky so spolužiačkami ešte na Rokforte, nikdy s 

nijakou nespal. No dobre, raz to skoro spravil s Pansy, ale potom cúvol, a aby si to nepamätala, 

upravil jej zručne myseľ tak, aby si myslela, že to ozaj spolu robili. I príležitosť bola viac ako 
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vhodnejšia. Ples počas Trojčarodejníckeho turnaja. Pansy ho vtedy zatiahla do jedného z kočov na 

dvore... No, v pamäťových kúzlach bol jednoducho dobrý, tak prečo to nevyužiť vo svoj prospech? 

Aj tak mu to však nebolo nič platné. To, že je na mužov, vedel už dávno. Vlastne... konkrétne bol na 

toho jediného, ktorého nemohol mať, a ktorý ho odkopol ešte v prvom ročníku pred triedením do 

fakúlt. Tá spomienka ešte stále bolela. Bol to rozhodujúci moment, kedy sa ich cesty na dlhé roky 

mali rozdeliť. Harry sa nikdy nedozvie, že ho miloval. Že ho vtedy na Manore, keď ho tam doviedli so 

znetvorenou tvárou v spoločnosti priateľov spoznal na prvý šup, ale nedokázal ho zradiť preto, lebo... 

ho miloval. Nikdy sa nedozvie, že nikdy nič nemal so žiadnou ženou, ani s mužom. 

 Jeho stuhnuté telo sa zviezlo popri stene. Vtedy mu konečne došlo, že Harrymu nestihne povedať ani 

prosté zbohom. Nestihne mu povedať, že vždy túžil iba a výlučne po ňom... Merlin, aký bol unavený... 

Viečka mu oťažievali a obchádzali ho mrákoty. Ostal nehybne ležať na ľadovej pohľade neschopný ani 

toho najmenšieho pohybu, oči mu lenivo klipkali a zízali k otvoru jaskyne. V ušiach mu hučalo 

svišťanie vetra v skalách pripomínajúc anjelský chór. Predsa však v duchu stŕpol, keď sa pri vchode 

zrazu objavil sivý vlk a on by sa nad tou iróniou osudu rozosmial, keby vôbec mohol, a keby ho 

poslúchali aspoň mimické svaly tváre. A ak by dokázal pohnúť perami, opýtal by sa tej krvilačnej 

obludy, či prišla dokončiť dielo skazy. 

Ale stalo sa niečo zvláštne, pretože vlk sa naňho síce vrhol a hoci ho z posledných síl od seba Draco 

skúsil odsotiť, uvedomil si, že sa k nemu prihovára známym... hlasom. 

¤¤¤ 

Harry znova nadobudol podobu človeka a priblížil sa k Dracovi, len čo v ohnisku jaskyne rýchlo 

vykúzlil čarovný oheň pomocou Incendia. Temné vnútro jaskyne v momente zaliali žiarivé plamene, 

vrhli na steny dlhé, čierne tiene a blčiaci magický oheň ju začal zapĺňať hrejivým teplom, kým on 

vytiahol z batoha spacák a v mihu ho rozprestrel na zem vedľa skrúteného tela. Najprv vytiahol 

termosku a prinútil Draca, aby si odpil z horúceho presladeného čaju. Prskal, ale pár hltov doňho 

dostal. Chvíľu sa bránil, keď ho potom napochytro vyzliekal, ale bol príliš slabý, aby ho premohol. A 

napokon, keď sa mu prihováral upokojujúcim hlasom, plavovlasý mladík sa podvolil. 

Harry vedel, že u Draca ide o hypotermiu a aby mu zabezpečil prísun tepla a ohrial ho, musel ho 

vyzliecť celkom donaha. Jeho ľadová pokožka bola ako mramor. Opatrne ho uložil do spacáka a sám 

nechal bleskovo zmiznúť svoje vlastné oblečenie. Pritúlil sa k nemu ako to najviac šlo a pevne ho 

objímajúc okolo premrznutého tela sa modlil, aby to prežil. Sám sa chvíľu triasol, keď sa k jeho 

horúcej pokožke primklo premrznuté telo.   

O chvíľu na to sa Draco roztriasol znova tak, až cvakal zubami. A on ho iba tuho objímal a dúfal, že 

teplo jeho tela ho o pár minút dostatočne zahreje. Zdalo sa mu, že ho počul pomedzi to cvakanie 

zubami koktať, že ho miluje, ale nebol si istý, lebo to bolo veľmi nezrozumiteľné. I tak to s ním 

spravilo svoje. Usmial sa. Bolo by nádherné, keby to tak bola pravda. 

Precitol o niečo neskôr. Plavovlasý muž bol okolo jeho tela obmotaný končatinami ako popínavý 

brečtan. Jeho dych sa ustálil, i srdce nabralo pravidelnejší rytmus. Pokožka už nebola tak voskovo 

biela a studená. Upokojilo ho to. Načiahol sa za prútikom a poslal stručnú správu jeho matke po 

svojom patronusovi. Oznámil jej, že len čo sa Draco dostatočne zahreje, dovedie ho priamo domov. 
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Tiež ju požiadal, aby privolala na Manor ich rodinného liečiteľa, aby sa o Draca mohol postarať niekto 

kvalifikovaný. Odložil svoj prútik, ale tak, aby ho mal po ruke, keď ucítil, ako sa mladík pomrvil. 

Draco sa prebral, zdvihol hlavu a takmer neveriaco mu pozrel priamo do očí. 

„Ahoj,“ šepol chrapľavo. 

„Ahoj,“ odvetil rovnako tlmene Harry. Na perách mu sedel spokojný úsmev. Zdalo sa, že jeho rýchla 

pomoc zabrala. 

Dracove oči sa odrazu naplnili slzami. Sklonil hlavu k jeho plecu a len matne si uvedomoval vlastné, 

potupné vzrušenie. Jeho vztyčený penis sa opieral o Harryho svalnaté stehno s najväčšou erekciou, 

akú kedy asi v živote mal. 

„Myslel som si... že tu zomriem,“ odvetil po chvíli, bez toho, aby sa čo i len pohol. Vychutnával si 

priateľove mocné objatie a bezprostredný kontakt s jeho nahým telom. Harryho ruky ho neprestávali 

objímať. Znova k nemu vzhliadol. 

Harryho prsty sa dotkli jeho líca a brušká prstov zotreli vlhkú cestičku od zatúlanej slzy. „To by som 

nikdy nedopustil,“ riekol nežne a napriek svojim chabým skúsenostiam, zdanlivo odvážne, i keď 

trochu hanblivo sa ho opýtal: „Môžem?“ 

Draco naňho nechápavo pozrel, ale keď ucítil ako Harryho prsty skĺzli po jeho nahej hrudi cez ploché 

brucho až dole k slabinám, šokovane zastonal. Harryho prsty ho objali a stačilo pár ťahov, aby 

vyvrcholil. V živote nezažil nič potupujúcejšie i vrzušujúcejšie zároveň. Cítil ako sa vylieva do Harryho 

ruky. Jeho šťava pokropila nielen Harryho prsty, ale i svalnaté stehno. Prerývane zavzdychal a oprel sa 

čelom o Harryho hruď, keď medzitým na nich zoslal čistiace kúzlo. 

Mal dojem, že ak to zo seba nedostane teraz, vhodnejšia príležitosť sa mu už nemusí naskytnúť. 

Vzhľadom k tomu, že tu takmer zomrel, nebolo sa jeho pohnútkam prečo čudovať. 

„Pamätáš... ako... som ti raz sľúbil, že ti o sebe niečo poviem?“ opýtal sa. 

Harry prikývol. „Pamätám si to. Bolo to v tej hájovni, však?“ 

Prikývol. „Neviem, kedy by na to bola vhodnejšia chvíľa, ak nie... teraz,“ šepol, zdvihol k nemu tvár a 

zadíval sa mu do očí. „Milujem ťa,“ vyslovil a v bledej tvári sa mu zračili obavy. „Vždy si to bol len ty. 

Žiadna žena. A už vôbec nie Greengrasska. Len ty.“ 

Harry si spomenul na to jeho nedávne zmätené mrmlanie. Takže sa mu to nemarilo? Bola to pravda? 

Odrazu mu dávalo zmysel viac vecí. Dracovo chovanie, keď sa bavili o Severusovi. Jeho zamyslené 

pohľady, pri ktorých ho nie raz pristihol, jeho odstup i uzavrenosť, zmena v jeho správaní i 

starostlivosť. 

„Dnes... ja... skoro som zomrel a ty by si sa to nikdy nebol dozvedel. Milujem ťa Harry. Iba som chcel, 

aby si to vedel. Viem, že máš Severusa a...“ 

Harryho prsty mu skĺzli pod bradu, aby nadvihli tú anjelsky pôvabnú tvár. Draco prekvapene zastonal, 

keď ucítil, ako sa o jeho ústa obtreli Harryho pery. Špička jeho jazyka mu prešla po spodnej pere a 

následne ju zachytili jeho zuby. Celkom jemne ju vtiahol do svojich úst a ešte jemnejšie za ňu zaťahal. 
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Potom poláskal jazykom hornú peru a donútil ho, aby sa od seba tie dva ružové lupene oddelili. 

Prenikol do horúceho, vlhkého vnútra Dracovej pusy. A hoci bol ten bozk zmyselný a opojný, Harry 

musel myslieť na Dracovo zdravie. Keď sa od neho oddelil i napriek jeho protestom, pomohol mu 

späť do šiat, ošetrených kúzlom a príjemne teplých. Keď sa sám obliekol, podišiel k vchodu do 

jaskyne, namieril prútikom von a pomocou kúzla Accio, ktoré mu ľahko skĺzlo z myšlienok sa k nemu 

spod snehu vydral Dracov prútik a plavne letiac studeným vzduchom pristál za pár sekúnd v jeho 

pravej ruke. 

„Premiestnime sa k domov?“ 

„Dobre,“ hlesol Draco a stúlil sa mu do náručia, keď sa s ním Harry asistovane premiestnil priamo 

pred Malfoy Manor. 

¤¤¤ 

Narcissa už pochodovala v hale hodnú chvíľu, netrpezlivo očakávajúc nejakú ďalšiu správu. Od vtedy, 

čo sa jej ozval Harry uplynula takmer hodina. Liečiteľ nervózne zízal na svoje vreckové hodinky a 

uvažoval, čo sa všetko môže stať, aké zdravotné komplikácie môžu nastať a či niečo nezabudol 

pripraviť. 

Keď sa ozvalo na dvere zaklopanie, pani domu nečakala na škriatka, aby otvoril dvere a spravila tak 

sama. Len čo rýchlo vyobjímala svojho syna, prenechala ho v opatere liečiteľa, kým sedela v synovej 

izbe v jednom z kresiel a netrpezlivo počúvala Harryho rozprávanie. Liečiteľ zatiaľ okolo neho 

pobehoval s prútikom v ruke, diagnostickými kúzlami dohliadal na jeho zdravotný stav, kontroloval 

možné poranenia vnútorných orgánov i pokožky a dohliadal na postupné ohrievanie podchladeného 

tela panej domu. Ako prvé prikázal podať mu horúci dobre osladený čaj s kvapkou brandy alebo 

whisky, aby sa mu rýchlejšie rozprúdila krv. Teraz už nehrozilo jej príliš skoré nahromadenie do srdca, 

čo by mohlo vyvolať jeho kolaps. Draco napokon zaspal pod vplyvom celkového vyčerpania i 

blahodárneho tepla, ktoré pôsobilo na jeho telo a nemohol sa ho nasýtiť. Pred tým ako upadol do 

spánku trval na tom, aby pri ňom Harry ostal. Rád mu vyhovel a Narcissa mu takmer od vďaky 

bozkávala ruky i nohy, že našiel jej syna, takpovediac v poslednej chvíli. 

Liečiteľ prikázal podať mu povzbudzujúci elixír, len čo vstane a povedal, že sa naňho príde pozrieť. S 

tým sa porúčal. 

Osameli a Draco lenivo otvoril oči a šibalsky sa pousmial. „Odišli?“ 

Harry prikývol a opatrne si prisadol na kraj jeho postele. Odhrnul mu z čela prameň plavých vlasov a 

usmial sa. „Myslel som si, že spíš.“ 

Draco sa naňho uškrnul. Sivé oči mu blýskali šibalstvom. „Určite si unavený. Vlez si ku mne, prosím.“ 

Harry sa zdráhal. „Čo ak sem príde tvoja matka? Ak ma nájde v tvojej posteli, vykastruje ma.“ 

„Nevykastruje. A aspoň sa konečne dozvie, prečo som odmietol všetky tie jej debutantky na 

Malfoyovu nevestu,“ riekol pokojne a odkryl perinu. Harry si povzdychol. Ale i tak umiestnil na dvere 

monitorovacie kúzlo prv, ako si k nemu ľahol. Tentoraz sa nevyzliekol, iba si premenil veci na pyžamo. 
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Draco sa opäť pohodlne stočil v jeho náručí a Harry mal dojem, že znova zaspal, ale mýlil sa. Mladík sa 

o chvíľu pomrvil a s nosom zaboreným v ohybne jeho krku zamrmlal: „Prečo si ma v tej jaskyni 

pobozkal?“ 

Harry zažmurkal do tmy a povzdychol si. Až teraz mu došlo, že mu nič nepovedal. Ani len na jeho 

rozkošné vyznanie. „Pretože som po tom veľmi dlho túžil a prišlo mi to ako celkom dobrý nápad.“ 

„A čo Severus? Ak sa dozvie, že...“ 

„Na tom už nezáleží,“ šepol Harry a pobozkal ho na čelo. „So Severusom sme sa pred časom rozišli. 

Zistili sme, že hoci k sebe chováme priateľské city, nie je to skutočná láska, pretože v skutočnosti sme 

boli obaja zamilovaní do iných...“ 

Draco sa prudko posadil, rozžal najbližšie sviece vo vysokom stojane a pozrel naňho. „Prečo si mi to 

do frasa nepovedal?!“ oboril sa naňho. 

„Nevedel som ako... Až dodnes som si myslel, že sa ti páčia ženy,“ odvetil jednoducho, na čo si Draco 

schoval tvár v dlaniach a iba si povzdychol. 

„Sme my ale párik zadubencov...“ zašomral a dlho sa naňho zadíval prv, než sviece opäť zhasol. Opäť 

sa mu stúlil v náručí, ale potom ho znova čosi napadlo a sviece sa rozžali mihotavým svetlom. „Do 

koho si zamilovaný?!“ vychrlil, takmer nedýchajúc. 

Harry sa nadvihol na lakťoch, uprene sa mu zahľadiac do očí. „Myslel som, že ak som v tvojej posteli, 

musí to byť nad slnko jasné.“ 

Draco pomaly, rozvážne prikývol. „Tak potom... je to len dobre,“ povedal a rozochvene sa usmial. 

„Môžeme už spať? Pretože to je to, čo teraz potrebuješ.“ 

Draco sa spokojne usmial, zhasil sviece a odložil svoj prútik na nočný stolík. Pritúlil sa k Harrymu a po 

chvíli zaspal. Iste, rád by s ním robil v posteli niečo iné, ale i na to bude čas. Raz určite... o to sa 

postará. 

¤¤¤ 

Narcissa ich našťastie nevyrušila. 

Na druhý deň ráno im bol Draco konečne schopný rozpovedať, prečo sa ocitol v tak ošemetnej 

situácii, ktorá ho takmer stála život. Bol pri tom i jeho krstný otec a dokonca i Regulus, ktorého 

Narcissa konečne túžila vidieť. A aká iná mohla na to byť vhodnejšia chvíľa, keď vlastne oslavovala 

záchranu svojho syna a znovuobjavenie svojho bratranca. 

„Jedného Pogrebina som sa zbavil, ale tušil som, že ma ten druhý stále špehuje. Nechcel som sa len 

tak vzdať. Síce sa mi Thomas stratil z dohľadu, ale urobil som, čo bolo najmúdrejšie. Zahral som na 

toho démona, aký som nesmierne beznádejný, letargický a zúfalý, a len čo sa na mňa rozhodol skočiť, 

otočil som sa, a zahnal ho omračujúcim kúzlom. Síce mi vtedy vykopol prútik z ruky, ale ubránil som 

sa jednoduchými kopancami. Verili by ste tomu?“ opýtal sa rečnícky, na čo sa naňho jeho matka 

žiarivo usmiala, pyšná na svojho syna. 
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„Lenže potom nastala ešte väčšia fujavica a ja som nebol schopný nájsť svoj prútik. Volal som na 

Thomasa, ale neozýval sa. Rozhodol som sa niekde ukryť pred počasím, kým sa neupokojí, ale blúdil 

som a mrzol na kosť. Potom si pamätám až na chvíľu, kedy si ma našiel.“ 

Stočil veľavravný pohľad k Harrymu, ktorý sa prudko začervenal a Narcissa ako i Severus spozorneli. 

Narcissa nepovedala ani slovo na margo toho, čo zaznamenala a miesto toho si odkašľala, aby na 

seba upútala pozornosť. 

„Ministerstvu som dala vedieť, že si v poriadku. Avšak vášho vedúceho čaká disciplinárne konanie. 

Nie preto, že ťa vystavil tej úlohe Draco, ale preto, že po teba včas nevyslal záchranný tím. Si stále iba 

žiakom a on je tu ten zodpovedný.“ 

„Presne tak. Bolo to od neho vrcholne nezodpovedné,“ pridal sa Regulus, keď si odpil z kávy. „Keby 

som to bol tušil, pridal by som sa a pomohol s hľadaním,“ dodal ochotne. 

Draco sa pousmial. „Ďakujem, Regulus. Ale Harry to zvládol na jednotku. Ako vždy a všetko.“ 

Harry sa hanblivo začervenal, keď sa Severus dotkol jeho predlaktia. „Ako sa ti to podarilo? Hádam 

správne, ak si myslím, že si sa premenil?“ 

Narcissa i Regulus sa na nich zvedavo zadívali. „Ako premenil? Harry je animágus?“ došlo Regulusovi 

a spokojne sa rozosmial. „Ty si ozaj číslo, Harry!“ 

„Ďakujem,“ zamrmlal s červenými lícami. 

Narcissa sa dotkla jeho ruky a vďačne ju stisla. „Nie, to ja som vďačná. A budem vám vďačná do smrti. 

Toto je už druhý raz, čo ste môjmu synovi zachránil život, Harry.“ 

Harry pozrel na Draca, Regulus na Severusa a Severus na Narcissu. Vtedy si uvedomil, že to pochopila. 

Iba sa tajomne usmiala a žmurkla naňho. 

¤¤¤ 

Po čase... 

Regulus zastonal. Čelo sa mu perlilo potom a celé telo sa otriasalo ako v horúčke. Stál v úzkom 

priestore starej, drevenej spovedelnice, prsty zakvačené do vyrezávanej priehradky. Nohavice 

uvoľnené a spustené ku kolenám, zadok vyšpúlený a tesná dierka vyplnená Severusovým 

dobyvačným penisom, ktorý k nemu prirážal tak prudko, akoby z neho chcel vytriasť dušu. 

„Severus...“ zachripel a natiahol pravačku dozadu, aby sa dotkol do textilu odetého stehna. 

„Povedz to,“ počul prísny šepot tesne pri svojom uchu. Jeho horúci dych ho pošteklil na krku, kým 

ruka prekĺzla po boku k slabinám, aby zovrela v prstoch jeho polovzrušeného vtáka hompáľajúceho sa 

medzi silnými, rozkročenými stehnami. Zavzdychal, oprel sa čelom o drevenú stenu malej, drevenej 

búdky a dúfal, že nerobia príliš veľký hluk. 

Keď ucítil zovretie a známy ťah po hodvábnej pokožke svojho pohlavného údu, z úst mu splynuli 

slová, ktoré chcel jeho milenec počuť. „Milujem ťa, milujem...“ 



72 
 

Severusove lačné ústa nasali do úst jeho ušný lalôčik, jemne ho hrýzli, chvíľu sali. „Zopakuj to, láska, 

prosím...“ počul ho žobroniť, keď sa z neho vynoril, len aby sa vzápätí vsunul celý späť. 

„Milujem ťa... z celého srdca,“ jeho penisom škublo v rovnakej chvíli, ako sa jeho zvierač silno zovrel 

okolo vnikajúceho údu tvrdého ako skala, ktorý mu spôsoboval nevídanú rozkoš. Zaplavil ho 

neuveriteľný pocit, omamný a krásny, elektrizujúci, keď zistil, že dosiahol orgazmus v rovnakom 

okamihu ako jeho manžel. 

Severus sa oprel hruďou o jeho chrbát, snažiac sa polapiť dych. S hlavou zaborenou do ohybu jeho 

pleca a krku lízal spotenú pokožku, a nevedel sa nabažiť tej sladkosti. Nechcelo sa mu opustiť ten 

úzky prienik, ktorú stále okupoval, ale cítil, že už ochabol. 

Keď pod sebou pocítil mierne otrasy toho svalnatého tela, uvedomil si, že sa jeho manžel chichoce. 

„Čo je?“ opýtal sa zvedavo, prstami hladiac jeho stále odhalené stehná. 

„Uvedomuješ si, že sme to robili v spovednici a kostol je plný hostí?“ 

Severus sa uškrnul, ale povzdychol si a konečne sa z neho vytiahol. Rýchle čistiace kúzlo a už sa obaja 

upravovali. „Použili sme kúzlo, aby von neprenikol ani hlások.“ 

„To ty si mi tu reval do ucha v orgastickom kŕči. A sme v kaplnke,“ dostalo sa mu upozornenia. 

Severus si zapol nohavice, vytiahol zips a usmial sa, keď s ľútosťou sledoval, ako pevný, oblý zadok 

mizne pod vrstvami látky. „Nemôžem za to, že si v tom obleku taký... neodolateľný. Okrem toho, ty si 

ma sem zatiahol.“ 

Na dvere ich súkromnej búdky, kde sa práve pomilovali za úžasných, rýchlych desať minút, sa ozvalo 

zaklopanie. 

Regulus si povzdychol. „No, neviem, či tu pomôžu nejaké výhovorky, miláčik. Modli sa, aby nám 

Narcissa neodtrhla hlavy.“ 

Severus sa uškrnul, napravil Regulovi viazanku a otvoril dvere. Zadíval sa do červenej tváre Narcissy, 

ktorá naňho zlostne sykla. 

„Dnes sa žení tvoj krstný syn! Mohol by si si aspoň na chvíľu odpustiť tie... eskapády a venovať sa 

svojim povinnostiam?!“ 

Severus ju obdaril svojim tradičným, nepreniknuteľným výrazom. „A kedy som sa im nevenoval?“ 

„Do kotla! Keby som včas nezasiahla, celá kaplnka mohla počuť, ako si to tu rozdávate!“ vyprskla a 

vzápätí sa afektovane usmiala a zamávala akejsi novinárke. 

Kým Severusovi líca zrumeneli, Regulus sa naňho s pobavením pozrel. „Takže... tíšiace kúzlo?“ 

Severus iba čosi zahanbene zavrčal. Toto sa mu ešte nestalo... 

Vo vchode do kaplnky sa objavila tvár Molly Weasleyovej a kývla na Narcissu. „Môžeme? Harry práve 

dorazil.“ 
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Narcissa spokojne prikývla. Uhladila si pomyselný záhyb na smaragdovo zelených taftových šatách a 

usmiala sa. Vrátila sa na svoje miesto v prvej lavici vedľa Luciusa a venovala svojmu synovi vzdušný 

bozk. Severus zaujal svoje miesto vedľa nej spolu s Regulom. 

¤¤¤ 

Harry žiaril ako slniečko. Oblečený v čiernom obleku sa díval vyzdobenou uličkou kvetmi a stuhami, 

cez ktorú sa vinul červený koberec priamo k oltáru, kde ho už netrpezlivo očakával jeho vyvolený. 

Obrad zväzovania absolvovali na ministerstve včera, ale chceli mať i skutočný obrad, ako bolo u 

čistokrvných zvykom. Trval na tom hlavne Lucius. Harrymu to bolo jedno. Ak bude Draco jeho, urobí 

preto čokoľvek. 

Vyzeral úžasne. V striebornom obleku, ktorý sa hodil k jeho očiam, s dlhými vlasmi zviazanými v cope. 

Bol nádherný... a jeho. Tešil sa na chvíľu, keď prednesnie svoju prísahu a slová, že ich nikdy a nič 

nerozdelí... Nič krajšie si v tej chvíli vybaviť ani nevedel. Azda... až na svadobnú noc. Usmial sa, 

dívajúc sa do milovanej tváre a vykročil vpred po boku, s Molly, ktorá ho viedla k oltáru za zvukov 

hudby orgánu. 

Napadlo mu, ako veľa sa zmenilo od toho dňa, kedy našiel Draca premrznutého v tej jaskyni počas 

metelice. Konečne si priznali, čo k sebe cítia. Narcissa ich prekvapivo neprekliala, keď jej povedali o 

ich vzťahu a Lucius nenamietal, keď sa rozhodli pred pol rokom zasnúbiť. Skončili aurorský kurz ako 

dvaja najlepší. Boli skvelý tím a rozumeli si po každej stránke. V práci, doma, v spálni... 

Ostávalo jediné. Spečatiť to, po čom túžili obaja. Patriť si navzájom, zasvätiť život jeden druhému. Tak 

ako to spravil Severus s Regulom. Asi bol fakt, čo tvrdila Molly - aspoň v ich prípade určite, že stará 

láska skutočne nehrdzavie...     

Harry pozrel na tváre svojich priateľov. Ron zvieral Hermionu ruku, tá mala svoju položenú na 

guľatom brušku. Obaja sa naňho usmievali. Čo viac si mohol priať? 

Zastal pred Dracom, ktorý poskladal ústa do nahlas nevyslovených slov: „Milujem ťa.“ 

Harry ho chytil za ruku, preplietol si s ním prsty a so šťastným úsmevom odvetil, naznačujú iba 

perami: „Aj ja teba...“ 

Kňaz vyzval prítomných, aby si sadli. Obrad sa začal... 

...Koniec... 
 


