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1. kapitola 

1/100 

„Niečo sa deje, Draco, viem to!“ 

Jeho posledná avantýrka sa naňho dívala zúženým pohľadom spod závoja rias. Oči zvýraznené 

tmavou, čiernou linkou, ktorá tak pristala k jej celkovému výzoru. Pôsobila ako egyptská kráľovná. Ak 

ju kedysi vážne obdivoval, teraz mu pripomínala skôr nejakú extravagantnú vykopávku. 

Prečo si až dnes všimol, že všetko na nej je tak nechutne prehnané? Od účesu až po tie nehorázne 

vysoké topánky? Dokonca ho dobrých päť centimetrov prevyšovala. 

Nikdy predtým svoje milenky jednu k druhej neprirovnával. Nevedel, čo ho to posadlo, že s tým začal 

akurát teraz. 

Pred očami mu rozkvitol nežný úsmev mladej, nevinnej krásky... 

2/100 

Bol stratený? 

Nikdy prv ho nedokázal zlomiť jediný úsmev, či neviazaný, spokojný a šťastný smiech. Nikdy prv 

nevidel také nádherné oči, jemnú pleť, sotva s ľahkým dotykom líčidiel. 

Naproti tomu bola Flora Canterburyová stelesnením zošnurovanej figuríny so strojeným správaním, s 

jediným cieľom. Uloviť ho a zabezpečiť si tak budúcnosť v luxuse a blahobyte. 

I preto sa rozhodol neviazať. Nikdy viac. Na čo aj? Prišiel na to, že o ženy si starosti robiť nemusí, lebo 

sa mu samé núkajú. Bolo to pohodlnejšie, než ich dobývať a míňať nekresťanské peniaze len preto, 

aby ich dostal do postele na pár dní, či týždňov. 

3/100 

Sedel tam a sotva ju vnímal. Prstami pravačky sa nevedomky pohrával so svojou vychádzkovou 

paličkou. 

Flora si dupla nohou v čevenej lakovej topánočke a odula pery. A to si na svojom výzore dala tak 

veľmi záležať! Dúfala, že to dotiahne ďalej, než jej predchodkyne. Chcela si ho získať, chcela si ho 

pripútať. Draco Malfoy bol viac, než len vynikajúca partia. Bola by zabezpečená po zbytok života. 

Teraz to s ňou vyzeralo všelijako a ona sa ocitla na vážkach. Cítila to. Nevedela, čo sa stalo, ale od tej 

svadby jeho syna sa niečo zmenilo. 

Draco bol iný. Zmenil sa. Dostala strach. 

4/100 

„Neviem, o čom to hovoríš,“ odbil ju stroho a chopil sa pohára na vysokej stopke, aby si upil z 

najkvalitnejšieho vína. Už len jej červené šaty s hlbokým výstrihom boli červenšie. Tak krásne sa hodili 
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k jej čiernym vlasom uvitým do zložitého účesu a k dokonale smotanovej pokožke. Všetko doplnené 

perlovými šperkami. 

Nikdy nemala núdzu o mužskú pozornosť. To, že si ju konečne po troch rokoch snaženia všimol 

považovala za zázrak. Jej matka ju v tom iba podporovala. Teraz to však vyzeralo, že jej čas na výslní 

pozornosti tohto kontroverzného muža sa chýlil ku koncu. 

Mala chuť plakať, kričať, kliať! 

5/100 

Napriek všetkému musela Flora uznať, že sa k nej správal ako džentlmen. Luxusná reštaurácia, 

výborné jedlo a lahodný dezert. Nehovoriac o kvalitnom víne, ktoré im servírovali. 

Neboli vonku dlho, ale nenamietal, keď ho ešte pozvala na pohárik. Samozrejme, musel vedieť, že jej 

nejde len o to. 

Len čo sa ocitli v jej salóne, osvetlenom len matným a mihotavým svetlom sviec, sama mu stiahla z 

pliec kabát a sama iniciovala bozk, ktorý mal byť malou predohrou k nočnej rošáde, na ktorú bola 

zvyknutá. 

Draco patril k najlepším milencom, akých kedy mala. Bozk nástojčivo prehĺbila, dúfajúc, že sa čochvíľa 

presunú do spálne. 

6/100 

Jej nádeje boli zmarené. 

Ich bozk bol pomalý a akýsi ospanlivý. Akoby ju skúmal a overoval si účinky jej bozku na svoju 

maličkosť. Kedysi stačilo málo, aby ho vyprovokovala k činnosti, ale dnes sa zdalo, že by naňho nemal 

účinok ani pekný striptíz. 

Odtiahol sa od nej a akosi dlho sa jej díval do tváre, do očí... Hľadal niečo? Pretože tak rozhodne 

pôsobil. 

Overoval si, aký účinok má na jeho telo jej prítomnosť? Či ho dokáže vzrušiť? 

Nechápala, čo sa to deje, ale v jednom si bola Flora stopercentne istá. Musela v tom byť iná žena. 

Vždy to tak končilo. 

7/100 

Napodiv to pre dnešok vzdala. Odtiahla sa a bez výčitiek prešla k stolíku s výstavou rôznych druhov 

fľašiek. Vybrala jeho obľúbenú, obom naliala a pripili si. 

„Na nás?“ opýtala sa zaliečavo. 

Draco prikývol: „Na nás, Flora.“ 
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Hľadela naňho, keď si spôsobne usrkla. Pozorovala, ako sa otočil a zamieril ku knižnici na druhej 

strane izby. Bola veľmi skromná a ona by rada vedela, čo si myslí. Ľutovala, že mu nemôže čítať 

myšlienky. 

„Ostaneš na noc?“ 

Ani sa na ňu nepozrel. „Mám prácu a rád by som to dokončil ešte dnes.“ 

Takmer zaškrípala zubami. Vedela však, že takým správaním ho skôr znechutí. 

8/100 

Draco Malfoy odišiel krátko na to. Venoval jej krátky bozk na ústa a nechal ju v tom ohromnom byte 

samotnú. 

Ponorila sa do pohodlného ružového sofa a vystrela si dlhé nohy, konečne vyzutá. Topánky na 

ihličkách a vysokou platformou sa váľali na hrubom koberci smotanovej farby. 

V štíhlych prstoch zvierala pohár nedopitej whisky. Zvažovala, hútala a kalkulovala. Urobila všetko 

preto, aby ho zaujala. Dokonca navštívila muklovskú kliniku, aby si nechala kvôli nemu zväčšiť prsia a 

zmenšiť nos! 

Dopila, vstala a prešla do svojej prepychovej spálne. Pred veľkým zrkadlom sa Flora vyzliekla donaha 

a študovala sa veľmi pozorne z každej strany. 

9/100 

Bola štíhla, pôvabná a dokonalá. Vždy si zakladala na výzore. Jej tvár bola krásne súmerná, obočie 

klenuté, pohľad hnedých očí hlboký. Ústa zmyselne krojené, vlasy husté a nádherne lesklé. Tak rád sa 

v nich prehŕňal prstami, tak rád ju za ne zvieral pri sexe... 

Krivky jej tela boli zvodné, nikde ani gram tuku navyše. Prsia po úprave nádherné plné, bradavky 

vztýčené a jemný trojuholník medzi nohami viac, než vábivý. 

Bolo možné, aby sa mu zunovala? 

Vedela, aké pestoval zvyky. Nikdy nemal jednu milenku viac, než pár mesiacov. S ňou bol asi 

najdlhšie. Sedem mesiacov bolo pekne okrúhle výročie. 

Zvlášť naňho. 

10/100 

Potajme začala dúfať vo viac. Mohla za jeho stratu záujmu práve ona a jej nepatrné náznaky na to, že 

by bolo bývalo pekné žiť spolu nielen ako milenci? 

Jeho syn bol predsa dávno zabezpečený, už sa naňho nemohol vyhovárať ako doteraz. Nemusel 

naňho brať ohľad. Bol sám sebe pánom, mohol si robiť so životom, čo len chcel. 

Zľakol sa? Alebo o ňu nestál tak, aby ju požiadal o ruku? 
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Zamračila sa. Prešla k posteli a ľahla si. Musí niečo vymyslieť. Ak za tým nie je iná žena, musí existovať 

spôsob, ako si ho udržať. 

Možno bola šmukelka, ale nie hlúpa! 

2. kapitola 

1/100 

„Rose, prestaň na mňa zazerať!“ 

Lily odtrhla zrak od pergamenu, ktorému doteraz venovala všetku svoju pozornosť a uprela na 

sesternicu dokonale výhražný pohľad. 

„Stále si myslím, že si to nemala robiť,“ odtušila štíhla červenovláska s iskriacimi očami, ktoré tak 

veľmi pripomínali tie matkine. 

Lily však vedela, že toto nie je pohľad nesúhlasu, či opovrhnutia nad tým, čo urobila, ale pohľad plný 

obáv. 

„Bolo to moje rozhodnutie. Mám dvadsaťštyri a rozhodne mám právo slobodnej voľby.“ 

„Lenže to si mala aj Ianom, Zachariasom a Robertom.“ 

„Nie, to teda nie,“ povzdychla si. „Mýliš sa. Ja hľadám... niečo viac,“ šepla zasnene, čo Rose 

znepokojilo. 

2/100 

Vstala od písacieho stola a podišla k sesternici. „Počúvaš sa? Hovoríš, že hľadáš niečo viac a pritom si 

venovala svoju nevinnosť takému... takému... Merlin! Ani neviem nájsť vhodné, slušné slovo!“ 

zaúpela a zamrmlala si popod nos: „Asi preto, lebo naňho nič slušné ani nepasuje.“ 

Lily sa uškrnula, akoby jej práve povedala nejaký mizerne znejúci vtip. „O to mi vôbec nešlo. Chcela 

som, aby bol skúsený a aby to bolo dokonalé, to je všetko. Neočakávam, že sa zmení, že ku mne 

začne nejakým zázrakom niečo cítiť.“ 

„Ešteže tak, lebo tvojho otca by asi dočista kleplo, miláčik.“ Rose ju okamžite mocne objala. 

3/100 

Z práce sa obe vybrali spoločne. Rose zamkla a obrátila sa k Lily, ktorá postávala na chodníku, v 

rukách zvierala kabelku a dívala sa kamsi neprítomným pohľadom. 

„To bude chcieť panáka a konečne poriadnu spoveď,“ zahundrala a mávla prútikom, aby Octaviovi po 

patronusovi oznámila, že sa stretnú o hodinku neskôr ako plánovali. 

„Tak poď, ideme. Toto chce nejaké to promile a trochu cukru. Potom budeš zaručene povoľnejšia,“ 

povedala nekompromisne. Schmatla ju za ruku a viedla ju do prvého pubu, na ktorý jej padol zrak. 
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„Povoľnejšia? K čomu mám byť povoľnejšia? Rose? Desíš ma!“ zamumlala, ale na perách jej rozkvitol 

úsmev. 

4/100 

„Nepovedala si mi, aké to bolo a ver mi, že už celé dva týždne horím zvedavosťou. A rozhodne chcem 

vedieť, prečo práve on?!“ 

Lily si podopierala bradu rukou, klopila oči a cítila rumenec, ktorý jej sfarboval líca doružova. A 

nebolo to len tým miešaným drinkom. 

„Prečo on? Neviem, záruka kvality?“ mykla plecami. „Veď sama vieš, aké o ňom idú chýry. To ti mám 

fakt vysvetľovať?“ 

Rose si odpila zo svojho drinku a zabodla lyžičku do karamelovej rakvičky. „Babské reči ešte nie sú 

zárukou pravdy. Ja klebety práve nemusím.“ 

„Muselo byť na nich zrnko pravdy. Bez vetra sa ani lístok nepohne.“ 

5/100 

Rose súhlasila. Keď však počúvala ako jej mladšia sesternica opisuje svoj prvý milostný zážitok, odrazu 

sa nevedela rozhodnúť, či jej nezávidieť. Pamätala si na ten svoj veľmi dobre. Bolo to rýchle, upotené 

a žiadne uspokojenie sa nedostavilo. 

Ako by mohlo, keď sa Evan zaoberal skôr teóriou ako praxou. Okrem toho, na chladnej chodbe 

šiesteho poschodia a v tmavom výklenku starej školy to nebolo ono. 

Vlastne mohla Lily závidieť. Zdalo sa, že Malfoy k nej bol pozorný, nežný a ohľaduplný, čo by doňho 

asi ani nepovedala. 

Obávala sa iného. Že sa jej sesternica nešťastne zaľúbila do muža, ktorý jej zlomí srdce. 

6/100 

Pred pubom sa rozdelili. Lily sa nechala objať a statočne čelila Rosinmu uprenému pohľadu, akoby 

očakávala, že sa každú chvíľu musí zosypať z nejakej neopätovanej lásky, alebo také niečo. 

Nie! Nikdy! 

Možno snívala s otvorenými očami častejšie ako bolo zdravé, ale nebola hlúpa. Vedela, že muži ako 

bol Draco Malfoy neboli pre vernosť stvorení. V novinách sa objavoval častejšie ako minister mágie 

alebo jej otec a zakaždým s inou ženou po svojom boku. 

Chápala i Scorpiusovu zášť proti jeho partnerkám, ktoré menil častejšie, než ponožky. Asi preto sa 

chlapec tak snažil, kým si nadobro nezískal jej otca. 

Nenápadne sa odmiestnila. 

7/100 

Byt sa zdal byť prázdny. „Haló?! Je niekto doma?“ 
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V predsieni sa vyzula a vošla ďalej, keď sa pred ňou ukázal domáci škriatok. „Lily byť doma! Lily byť 

doma!“ pišťal a radostne poskakoval. 

„Patchy, tatko je stále v práci?“ 

„Tatko Harry pracovať, Lily mať pravdu. Aj pán Scorpius pracovať. Lily počkať? Patchy urobiť Lily 

puding a horúcu čokoládu!“ 

Lily sa zasmiala a pohladkala stvorenie po hlave medzi plandajúcimi ušami. 

„Výborne. Lily byť veľmi potešená, Patchy!“ Zložila sa v salóne, chopila sa ovládača od televízora, 

ktorý bol dômyselne skrytý v provizórnej skrinke a našla si kanál s módou. 

Po chvíli zadriemala. 

8/100 

Draco sa rozhliadol po dome, v ktorom jeho syn žil už takmer šesť mesiacov. Nevidel na ňom nič 

extra. Obyčajný dom, žiadne sídlo. Ale funkčné a... útulné. A Scorpius sa v ňom evidentne cítil dobre. 

S Potterom. 

Stále to nepochopil, ale zdalo sa, že jeho syn nikdy predtým nebol šťastnejší. I keď mal raz toľko 

staršieho chlapa a vykonával odpornú byrokratickú prácu. 

Pohľad mu padol na béžové lodičky na nízkom opätku, ktoré jeho syn evidentne prehliadol, keď sa 

hnal do kuchyne a jeho poslal do salóna, aby ho tam počkal. 

Draco netušil, že ho v ňom bude čakať také... prekvapenie. 

9/100 

Mladá žena ležiaca na gauči pripomínala spiacu krásku. Nemal potuchy, čím to bolo, ale zatajil sa mu 

dych a rozbúchalo srdce. Oči pristáli na nežných krivkách okrúhlej tváre, rámovanej tmavohnedými 

vlasmi, ktoré sa okolo nej stáčali v mäkkých prstencoch. 

Podišiel bližšie bez toho, aby si to uvedomil. Vpíjal sa pohľadom do postavy stočenej na boku, kĺzal 

hrdlom ku klenutému hrudníku a pásu, k štíhlym nohám, na ktoré mu poskytla výhľad mierne 

vyhrnutá sukňa siahajúca sotva do kolien. 

V hrdle mu vyschlo, keď si pripomenul ten neskorý vlahý večer, jej mäkké, pôvabne oblé telo, do 

ktorého sa vnáral zas a znova. 

10/100 

Túžba mocnejšia, než akákoľvek doteraz ho zmiatla z nôh nepoznanou silou. Kvôli čomu? Prečo? Bola 

táto žena niečím výnimočnejšia, než tie ostatné? 

Draco cúvol a chvíľu trvalo, než sa mu ustálil dych i tlčúce srdce. Chcel byť od salóna čo najďalej. 

Preto zamieril so Scorpiusom do kuchyne a stále mierne omámene si sadol bez reptania za kuchynský 

stôl. 
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Scorpius si s domácim škriatkom vymenili spýtavé pohľady, než sa škriatok vrátil k umývaniu riadu. 

„Otec? Si v poriadku?“ 

Rozhodne nebol. Nehovoriac o pulzujúcej pripomienke náhleho vzrušenia, ktorá sa stále ozývala v 

jeho slabinách. 

„Iste,“ zaklamal. „Dáme si spolu ten čaj tu?“ 

3. kapitolka 

1/100 

Skúšal to. Merlin vie, že áno. Zakaždým, keď sa jej dotkol, keď ju pobozkal. Ale nedostavil sa žiadaný 

účinok. Vzrušenie, ktoré ho predtým zalievalo len z jedinej myšlienky na ňu bolo neodvrátiteľne preč. 

Miesto tváre Flory Canterburyovej ho mátala iná. A čím viac sa na ňu snažil nemyslieť, tým 

intenzívnejšie sa mu pripomínala. Ako bolo možné, že jeden zážitok dokázal tak deštruktívne vplývať 

na jeho libido? 

Flora sa posadila na posteli, držiac si prikrývku na prsiach. Mračila sa, keď si rukou odhrnula vlasy z 

tváre. „Mal by si s tým niečo robiť, miláčik. Možno zájsť za nejakým odborníkom,“ radila mu. 

2/100 

Div nad jej ohromne poučnou radou nezaškrípal zubami. Už viac než tri týždne sa žiadnej ženy ani 

nedotkol. Keď ho prepadla náhla túžba po tej jedinej, ktorej sa zaprisahal viacej nedotknúť, ako na 

truc ho zaliala divá vlna túžby. 

„Ďakujem za radu, ale nenapadlo ti, že to nemusí byť v tom?“ rýpol si, neberúc ohľad na jej city, ktoré 

sa svojou vrelosťou podľa neho rovnali účtovnej pokladni. 

„Čo tým chceš povedať?!“ zháčila sa a vstala. Prikrývku si omotala okolo štíhleho tela, kým on sa opäť 

súkal do saka. Viac z neho dole nestala. 

„Skús si domyslieť,“ odvetil britko. „Pôjdem. Zbohom.“ 

3/100 

Dívala sa naňho s ústami otvorenými dokorán a s vyvalenými očami. Keď vstúpil bez meškania do 

krbu a odmiestnil sa preč, zaškrípala zubami a vydala zo seba totálne hysterický výkrik. Takmer ho 

mala! Takmer ho dostala. Ten elixír na podporu počatia, ktorý jej poslala sesternica Doris vyjde 

predsa len na zmar. 

A to si myslela, že ho má späť, pekne namotaného na svojom pršteku, ako za starých dobrých čias. 

Ako sa mýlila! 

Siahla po cigaretách a zamierila do salóna. Tam sa zvalila na sofa a jednu cigaretku si pripálila. Fajčila 

a premýšľala, čo podnikne. Nesmela ho stratiť. Nesmela to dopustiť. 

4/100 
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„Si ako duchom neprítomný,“ zamrmlal Scorpius, keď pozoroval nesústredený výraz v tvári svojho 

otca. „Deje sa niečo?“ 

Draco sa pri tých slovách strhol a otriasol. „Prešli na teba nejaké z Potterových vševediacich 

schopností?“ 

Scorpius sa zamračil. „Žiaľ nie, inak by som sa ťa nepýtal. Okrem toho, vážne by ma potešilo, keby si 

ho začal konečne oslovovať krstným menom. Bolo by to prinajmenšom milé. Skutočne by som to 

ocenil, tati.“ 

Draco sa mierne nahrbil a utopil pohľad v hladine čiernej kávy, z ktorej už čosi upil. Za to 

šľahačkového záskusku sa zatiaľ nedotkol. 

„Tak veľmi ti na tom záleží?“ 

„Áno, ocko.“ 

5/100 

S tým by sa Draco ešte nejako vyrovnal. Prečo by aj nie. Potter ho ako na truc už dávno začal 

oslovovať krstným menom. A sem-tam sa mu podarilo vysloviť ho bez irónie, či sarkazmu. 

Lenže ani Draco mu v takom prípade neostával nič dlžný. No Potter skrotol skôr a stačil mu jediný 

pohľad do sivých očí svojho manžela. Dracovho syna. 

Iste, aj Draco mal svojho syna rád a bol by preňho urobil čokoľvek, aby bol šťastný. Napokon, veď s 

tou svadbou súhlasil, či nie? A jeho syn bol evidentne šťastný. Čo viac si mohol priať? Potter sa oňho 

ukážkovo staral. 

6/100 

„Ešte sa vídaš s Florou?“ 

Draco sa znova strhol. Pozrel na syna a zúžil pohľad. „Fakt na teba neprešli nejaké z jeho schopností?“ 

Scorpius sa uškrnul. „Určite nie.“ 

„Zdá sa až neuveriteľné, ako na všetko vždy prídeš,“ zamrmlal nabručane, aj to len preto, lebo o 

svojich milenkách so synom zväčša nehovoril. 

„Ber to tak, že ťa poznám.“ 

„A to stačí?“ 

Scorpius pokrčil ramenami. 

„Tak fajn. Ide tak trochu i o ňu.“ 

„Stretol si niekoho iného, však?“ 

Draco vytreštil oči. „Ako vieš?“ 
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„Už to tak s tebou býva. Jedna ťa omrzí, iná príde.“ 

Draco si uvedomil, že Scorpius má svätú pravdu. 

7/100 

Po smrti jeho matky sa dostal do rovnakého kolotoča. Jedna ho omrzela, iná prišla. Vždy to tak bolo. 

Rovnaká rovnica bez trvalého riešenia. Vyhovovalo mu to. Nič nehľadal, iba potešenie. Únik od 

pracovných povinností, únik od samoty. 

Keď zdvihol hlavu a uvidel ju kráčať po ulici, srdce mu vynechalo úder. Bola nádherná. V splývavých 

letných šatách vanilkovej farby s veľkými bielymi kvetmi, rozpustenými tmavými vlasmi a... mladíkom 

po svojom boku. 

Mal orieškovohnedé vlasy, bol štíhly a vyškieral sa na ňu ako malomyseľný idiot. Draco vnímal ten 

chlípný úsmev, videl pohľad upretý na jej prsia, keď sa nedívala... 

Mal chuť vraždiť! 

8/100 

Keby nie Scorpiusa, netušil by, že už zviera v ruke svoj prútik. Chlapec sa naňho díval vážne trošičku 

nervózne. Ale ako by mu vysvetľoval, čo sa s ním deje, keď vedel, ako by zareagoval na fakt, že na ich 

svadbe pripravil o panenstvo Potterovu jedinú dcéru? 

Napokon sa vyhovoril na žalúdok a na nezhody s Florou. Tiež sa priznal, že sa s ňou plánuje rozísť, ale 

rovnako mu prezradil, že si nikoho iného zatiaľ nehľadá. Hoci istú ženu skutočne stretol. 

„Nebol by som pre ňu dosť dobrý,“ povedal, nad čím jeho syn uveličene povytiahol plavé obočie, ale 

nijako to nekomentoval. 

9/100 

V tom jednom mal pravdu. Nebol pre ňu dosť dobrý. Už i tak mal pocit, že ju poškvrnil, keď sa s ňou 

vtedy miloval. 

Nedokázal jej odolať. Bola nádherná, voňavá a neuveriteľne zvodná. Vábila ho a on sa nedokázal 

držať pozadu. Sama ho pobozkala. Sama ho odviedla bokom na to miesto. Netrebalo ho prosiť. Ani 

pobádať. 

Napriek tomu, že bol nežný a opatrný, že sa nikam neponáhľal s myšlienkou vychutnať si ju ako 

žiadnu inú, cítil sa ako zlodej na posvätnej pôde. 

Tie pocity boli preňho nevšedným zážitkom. Prekvapili ho a očarili. Páčilo sa mu to. 

Ona sa mu páčila. 

10/100 

„Aké bolo rande?“ 

Ginny skopla z nôh topánky a prešla do salóna, kde Rose sedela schúlená v kresle a čítala si. 
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„Na figu. Ralf je idiot. Celý ten čas mi zízal na prsia, akoby som bola slepá.“ 

„A to je zlé?“ uškrnula sa, ale Lily na ňu nepekne zagánila. 

„Nehľadám si povrchného ťuťmáka.“ Sadla si ku nej a oprela sa o ucho kresla. „Človek by si ani 

nepomyslel, aké ťažké je splašiť si normálneho chlapa. Buď sú to kreténi, alebo...“ 

„Teploši?“ 

„Nie,“ zaprskala. „Alebo sú zadaní!“ 

„Alebo sú totálne neprístupní, majú blond vlasy a vyšší vek, že?“ 

Lily si povzdychla. 

4. kapitola 

1/100 

Vedela, že Rose jej neradí zle. A chápala, že má pravdu. Všetko, čo o ňom vedeli, alebo čítali bola 

aspoň z polovice pravda. Tak prečo po ňom stále túžila? Nebolo to normálne! 

Alebo bolo? 

Už sa nevyznala sama v sebe. Márne sa snažila žiť svoj život naďalej. Márne chodievala na rande vždy 

s nádejou, že sa konečne nájde niekto i pre ňu. Lenže ako na potvoru sa z jej nápadníkov musel vykľuť 

nejaký totálny kretén. 

Ten posledný od nej drankal podis jej slávneho otca. Zhovievavo sa naňho usmiala a ospravedlnila sa. 

Hneď na to vzala Lily bez výčitiek svedomia roha. 

2/100 

A keď dnes sedela oproti Rupertovi a dívala sa naňho, nemohla uveriť, že by sa na ňu konečne 

usmialo šťastie. Vnímal ju, počúval, pýtal sa na všetko možné. Proste, zaujímal sa o ňu, plus skvele 

vyzeral. 

Konečne niekto, kto jej padol do oka. Vysoký, hnedé kučeravé vlasy a hnedé podmanivé oči. 

Galantne sa ponúkol, že ju odprevadí domov. Súhlasila. Nemala dôvod odmietnuť, keď sa s ním cítila 

dobre. 

Vzal ju za ruku, pobozkal na hánky prstov a objal. Vo vchode budovy sa s ňou rozlúčil bozkom. Aj ten 

sa jej páčil. 

Kým ju vzápätí neuväznil medzi svojím telom a stenou. 

3/100 
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Jeho jazyk jej vošiel hlboko do úst, ruky sa stali neodbytnými a jeho pevné telo druhým múrom. 

Málokedy panikárila, ale teraz od toho nemala ďaleko. Zvlášť, keď počula ako jej puklo ramienko 

tmavozelených šiat, ktoré jej dnes požičala Rose. 

Skúsila ho od seba odtlačiť, ale jej snahe sa iba vysmial. Vraj už dávno chcel skúsiť, aké by to bolo 

pretiahnuť Potterovu dcéru. 

To stačilo. Halou sa ozvala rana a jeho od nej doslova odtrhlo. Akoby ho za golier chytila nejaká 

neviditeľná ruka a šmarila o protiľahlú stenu. Dopadol na zem. V bezvedomí. 

Kým ona stála pri stene a chvela sa. 

4/100 

Sotva si uvedomial jeho prítomnosť. Nemala tušenia ako sa tam ocitol, ale keď sa jej pýtal, či je v 

poriadku, mala pocit, akoby k nej jej hlas prichádzal z nekonečnej diaľky. A predsa bol nejakým 

zázrakom tu. 

Keď kývla, že je celá, podišiel k nehybnému mladíkovi a sklonil sa k nemu, aby ho prezrel. Mala pocit, 

že na dôvažok niečo zamrmlal, ale nebola si istá. Možno len nejaké diagnostické kúzlo, napadlo jej, 

keď sa pred ňu postavil a vzal jej bradu do prstov. 

„Určite si v poriadku?“ 

Bola. Napriek tomu sa jej oči leskli potláčanými slzami a stále sa chvela. 

 5/100 

„Môžem?“ 

Nemala tušenia, na čo sa pýta a on odpoveď ani nečakal. Dvihol ruku k jej roztrhnutému ramienku a 

kúzlom Reparo ho dal do poriadku. Potom ju bez slova objal a schoval vo svojom náručí. Pohladil ju 

po vlasoch a pár okamihov tam iba tak stáli. 

S Rupertm stále ležiacim v bezvedomí na podlahe. 

Krátko na to sa Draco máličko zohol a vzal ju do náručia. Díval sa jej do očí a ona z jeho tváre 

nespúšťala pohľad. Nedokázala to. 

Objímala ho okolo krku a on ju niesol až do ich bytu. Akoby nič nevážila. Akoby bola ľahká ako pierko. 

6/100 

Otvoril a dvere zabuchol nohou. Vyzeral hriešne a elegantne. Zamieril priamo do jej spálne, hoci tu 

nikdy predtým nebol. Zložil ju na zem pri posteli a vtisol jej akurát tak drobný, nevinný bozk na čelo. 

„Uvarím čaj.“ 

Nebola schopná slova. Nechal ju samu. Chvíľu tam stála na mieste ako obarená, potom sa konečne 

pohla. Skontrolovala svoj obraz v zrkadle, bez toho, aby sa zhrozila. Vyzliekla si šaty a zavesila ich na 

ramienko. Navliekla na seba hodvábny župan a vkĺzla do papúč. 
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Keď opúšťala izbu, vrhla na ňu skúmavý pohľad a skúsila si tu predstaviť jeho. V jej posteli. S ňou. 

7/100 

Vážne tam bol. Vynorila sa z izby a takmer po špičkách mierila do kuchyne. Mala pocit, že by to mohla 

byť jej vidina. 

Nebola. Vážne tam bol. Bez plášťa, bez saka, iba vo veste. Stál pri linke a mračil sa na rýchlovarnú 

konvicu, v ktorej práve voda dosahovala stupeň varu. 

Trošku bizarný pohľad, napadlo jej roztopašne. Nie na Draca v kuchyni, ale na Draca pri manipulácii s 

muklovskou technikou. 

Len tam tak stála opretá o veraje dverí a kochala sa pohľadom. Mala neodbytný pocit, akoby tam 

patril. Odjakživa. 

A tiež nemohla poprieť, že v nej rástla zvedavosť, čo tu robil? 

8/100 

Tri týždne sa naňho usilovala zabudnúť a on to zmarí ako mávnutím čarovného prútika. Prešli do 

salóna, kde sa usadili na pohovke. Každý na jednom konci, medzi nimi nemalý voľný priestor. 

„Hľadal som ťa,“ priznal sa bez okolkov. „Tvoju adresu som si zistil pri včerajšej návšteve u Scorpiusa. 

Prekáža ti to?“ 

Lily pokrútila hlavou, so šálkou čaju v rukách. Hrial ju rovanko príjemne ako i jeho prítomnosť. 

„Nebývam tu sama.“ 

Pousmial sa. „Viem. A tiež viem, že tvoja sesternica trávi víkend u rodičov. So snúbencom.“ 

„Zdá sa, že Scorpius si pustil jazyk na špacír.“ 

„Nie tak celkom. Skôr... tvoj otec.“ 

9/100 

Rozprávali sa. Dlho. Dopili čaj a Lily otvorila fľašu vína. No a konečne sa odhodlala opýtať, prečo ju 

vlastne hľadal. 

Draco sa na ňu zadíval upreným, doslova hypnotickým pohľadom a tlmeným, zastretým hlasom 

zarmrmal: „To keby som vedel...“ 

Prisunula sa bližšie. Naklonila sa a pobozkala ho. Len letmo, než sa neodtiahla. 

„To bolo za čo?“ 

Usmiala sa. Podmanivo, nežne. A jemu sa rozbúchalo srdce. 

„Za to, že si ma hľadal, aj keď nevieš prečo.“ A znova mu vzala tvár do dlaní, aby s ním spojila svoje 

pery. 
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„Nemali by sme, potom... čo...“ zaprotestoval. 

„Práve preto! Zmaž tie spomienky. Sebou!“ zaprosila. 

10/100 

Zdravý rozum mu našepkával, aby sa ovládal, ale jeho telo malo na celú vec úplne iný názor. Jeho 

ruky ju preto zbavili šiat, vzali ju do náručia a preniesli do jej izby. Nikdy predtým sa vlastných šiat 

nezbavil rýchlejšie. Nie pri pohľade na to vábivé a nedočkavé ženské telo. 

Nevedel sa jej nabažiť. Hltal ju očami i ústami. Celú. Sal ju, láskal, maznal sa s jej broskyňovou 

pokožkou, než sa pod ním nezvíjala slasťou. 

Keď konečne vnikol do jej vlhkého, roztúženého lona, mal blažený pocit, že zavítal domov. Jeho myseľ 

sa roztriešila v túžbe splynúť s ňou tým najdokonalejším spôsobom. 

5. kapitola 

1/100 

S ňou malo akosi všetko inakšiu príchuť. Milovanie i raňajky. 

Díval sa na ňu počas spánku, keď po milovaní zadriemala, držiac sa ho ako kliešť, hoci sa neskôr cez 

noc odtiahla, on sa pritúlil k nej. Pretože to tak chcel. A cítil. 

Nikdy predtým nezostal so ženou po celú noc. Nie, keď sa mu nežiadalo. S ňou sa mu to zdalo 

prirodzené. Načúval jej spokojnému dychu, nasával vôňu jej vlasov i tela. 

A teraz pri raňajkách pozoroval hru slnečných lúčov na jej zružovenej tvári, jej plné pery a rozžiarené 

oči. Draco Malfoy mal neklamný pocit, že nikdy nič krajšie nevidel. 

2/100 

„Nepozdáva sa mi to,“ zamrmlal Harry, keď sa otočil k svojmu mladému manželovi. 

„Iba zrušila spoločný obed,“ usmial sa pobavene Scorpius. „Čo sa ti na tom nemôže pozdávať?“ 

Harry sa zamračil na miesto, kde sa ešte nedávno objavil hmlistý patronus jeho jedinej dcéry. Veľmi 

rozumnej, spoľahlivej a rovnako tvrdohlavej ako bola jej matka. 

„Všetko,“ odvetil a pobral sa späť k šúpaniu zemiakov, kým Scorpius polial dusiace sa mäsko výpekom 

a vložil ho späť do rúry. 

„Nebuď paranoik. Má právo na vlastný život.“ Vlepil mu bozk na líce a oprel sa hlavou o jeho plece. 

„Aspoň máme čas iba pre seba.“ 

3/100 

Harryho tá zmienka dokázala odviesť od myšlienok na dcéru a v očiach sa mu objavili nezbedné 

iskričky. „Máš v pláne niečo konkrétne, miláčik?“ opýtal sa zaliečavo. 
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Scorpius pokrčil plecami. „Konkrétne nie. Ak ti sex so mnou na akomkoľvek mieste v našom dome a v 

ktorejkoľvek miestnosti príde...“ 

Nedopovedal. 

Harryho ústa zamkli jeho pery v dostatočne lačnom bozku a mladý muž sa v jeho náručí podmanivo 

rozochvel v očakávaní ďalšej štedrej nádielky toho pôsobivého muža, ktorý mu ukradol srdce. 

Stále nemohol uveriť tomu, že je jeho, že mu patrí a... núti ho milovať každým dňom viac, čo mladík 

považoval za nemožné. 

4/100 

Rozhodne však neobedovali sami. 

Krátko pred obedom sa ozval Harryho najstarší syn, James. Ak to tak Harry mohol posúdiť, mal 

mimoriadne zvláštnu náladu, pretože počas celého stolovania bol doslova duchom neprítomný. 

Harry si naveľa vymenil s manželom veľavravný pohľad a kým sa Scorpius diplomaticky dvihol od 

stola, aby im nahlas oznámil, že ide upratať riad, dal svojmu manželovi voľné pole pôsobnosti. 

„Dal by som si gin. Dáš si so mnou, Jamie?“ 

Tmavovlasý mladík s modrými očami prikývol. Vstal od stola a nasledoval otca. 

Harry nalial sebe i jemu a skôr, než vôbec stihol priložiť pohár k ústam, James pohár vyprázdnil. 

5/100 

„Tak dobre, von s tým! Nie sme slepí, James. Niečo ťa trápi. Vyzeráš akoby si minimálne týždeň 

nespal.“ 

„Vykopli ma z mužstva,“ začal bez mučenia. James totiž už pár rokov pôsobil v Holandskej 

metlobalovej lige. „Lotte sa so mnou rozišla, lebo ma podozrievala, že mám pomer s jej vlastným 

bratom.“ 

Harry iba ohúrene vyvalil oči, kopol do seba svoj gin i on na ex a opýtal sa: „A máš?“ 

James sklopil pohľad, sadol si na gauč a zašiel si oboma rukami do vlasov. Vyzeral totálne zničene. 

Harrymu to ako odpoveďstačilo. 

„Predpokladám, že z tímu Heracleských levov ťa odstavili kvôli zraneniam.“ 

6/100 

Harry im ešte nalial. Ako sa zdalo, potrebovali to obaja. A jeho syn sa medzitým rozhovoril. „Keď som 

ju stretol, bola mi všetkým. Prvý raz som zatúžil po vlastnej rodine. No a potom som spoznal jej brata. 

Levi je... sladký merlin, mám pocit, že som sa musel zblázniť! Nikdy by som si nebol pomyslel, že... že 

ma...“ 



16 
 

„Vieš, Jamie, pred časom by som na niečo také nebol pomyslel ani ja,“ zamrmlal, šmahom ruky a 

pomocou kúzla zatvoril dvere. I keď si bol istý, že Scorpiusa by sotva napadlo počúvať za dverami. Bol 

Malfoy a bolo by to pod jeho úroveň. 

7/100 

„Neviem to opísať. Nedokážem povedať, čo sa so mnou vtedy dialo. Nikdy prv by som nebol 

pomyslel, že budem schopný dotknúť sa iného muža. Mal som predsa ženu, vás, svoje deti. Než som 

nepochopil, že som to po celý ten čas musel mať v sebe. Zahrabané niekde riadne hlboko. A so 

Scorpiusom šlo všetko ľahko. Očaril ma. Miloval. A teraz nemyslím fyzicky, chápeš?“ 

James naňho akurát tak zmučene pozrel. 

„Nebudem ti tu kázať, iba tým všetkým chcem trochu neohrabane povedať – konaj tak, aby si bol 

šťastný.“ 

„Ale postaviť svoje šťastie na nešťastí iného?“ vydýchol zmučene. „To nejde, to nedokážem, oci.“ 

8/100 

„Prečo? Lotte zúri?“ 

James pokrútil hlavou. „Nie. Vyhráža sa, že si niečo spraví. Že konečne bonzne Leviho rodičom. 

Nevedia, že je... gay. A vlastne... ani ja si tým nie som stále istý. Keď si pomyslím, s koľkými ženami 

som spal a potom príde on a... obráti mi život naruby!“ 

„Niekto prísť musel. Vieš, už som sa o teba začínal báť. Žil si príliš neviazane. A to nie je dobré.“ 

James si odfrkol. „Robím dobré meno tvojmu krstnému otcovi. Som predsa i jeho menovcom, nie?“ 

Harry sa uškrnul. „Rob predovšetkým dobré meno sebe samému. Sirius je dávno mŕtvy, ale ty žiješ.“ 

9/100 

James sa odplížil do hosťovskej izby po tom, čo do seba kopol bezsenný elixír. O pár minút zaspal 

tvrdo ako štolvertka. 

„Pokojne na ňom môžeme rúbať drevo, bude chrápať, až sa budú steny triasť,“ zamrmlal Scorpius. 

„Naše milostné dostaveníčko sa týmto ruší. Ideme sa prejsť?“ opýtal sa a vzal ho za ruku, sotva jeho 

muž prikývol. 

Kráčali bok po boku po štrkovitej ceste, mlčky, vychutnávajúc si príjemné počasie a vzájomnú 

spoločnosť. 

„Miluje ho?“ 

Harry sa zatváril zmätene. „Koho?“ 

„Toho Leviho,“ objasnil mu. 

„Načúval si?!“ 



17 
 

„Iste. Trošku. Horel som zvedavosťou.“ 

Harry sa rozosmial. „Myslel som, že je to pod tvoju úroveň.“ 

10/100 

„Čo sa týka teba a tvojich detí? Nikdy! Sú to moji priatelia a ja rád pomôžem.“ 

Harry zastavil, objal ho okolo pása a pritiahol si ho bližšie, aby ho mohol pobozkať. Scorpius sa vôbec 

nebránil. Prečo aj. 

Keď tmavovlasý čarodejník bozk ukončil, tvár mu zastrel tieň obáv. „Neviem, či to bude môžné. Sám 

neutším, čo s tým. James sa v prvom rade musí rozhodnúť. Lotte alebo jej brat, Levi. A zdá sa, že ho 

práve tá druhá možnosť desí.“ 

„Možno by pomohla zmena prostredia. Z tímu je preč, hádam by sa preňho našlo niečo tu.“ 

„Ešte to s ním preberieme.“ 

6. kapitolka 

1/100 

Rose nevychádzala z údivu. „Chceš mi povedať, že prišiel?“ 

Lily prikývla. Netvárila sa však nijako. Ani nadšene, ani naštvane, ani sklamane. Proste nijako. Akoby 

jej na tom sotva záležalo. 

„A?“ 

„A zas odišiel,“ dodala nevzrušene. 

„Vráti sa?“ 

Jej sesternica iba pokrčila plecami. 

„Ty to fakt nevieš?!“ vybafla na ňu nasrdene. 

Lily vstala od stola a odvrátila pohľad k oknu. „Čo je na tom nepochopiteľné?“ 

„Všetko?“ kontrovala Rose protiotázkou. „Chápeš, že toto nie je normálny vzťah? Vy spolu naozaj nie 

ste. Príde, vyspí sa s tebou a odíde. Veď to už urobil! Dvakrát! Iba ti motá hlavu. Tvoj otec ho zabije!“ 

2/100 

„Ak o tom niekomu povieš, zabijem ja teba!“ zvrtla sa k nej na opätku. „Rose! Ja nie som pochabá, 

iba...“ 

„Bláznivo zaľúbená, však?“ dokončila za ňu sesternica, ktorej to práve došlo. 

Lily sa znova odvrátila. „Nechcem to takto. Nie preto, lebo po tom túžim ja. Chcem, aby...“ 
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„... sa stal malý zázrak a vznešého Malfoya staršieho osvietilo, čo?“ dodala znova s nádychom 

sarkazmu v hlase. „Uff, to bude musieť byť riadne silná žiara.“ 

Lily sa uškrnula. „Preháňaš.“ 

„Nemyslím. Vieš, obe vieme, aký je a kým je. Nebude to ľahké. A nechcem byť tou, ktorá bude 

zachraňovať tvoje zlomené srdce, zlatko.“ 

3/100 

Lily chápala jej obavy, vážne. Sama ich mala. Draco mohol byť očarujúci, pozorný a nežný milenec, 

ale... predovšetkým bol nevypytateľný a Malfoy. 

Mal vlastných démonov, ktorý mu nedali spávať, a ktorý občas strašili i ju, keď ich sem-tam letmo 

zazrela v jeho šedých očiach. 

Nehodlala mu dávať žiadne ultimáta, nechcela ho k sebe pútať. Ani sa naňho upínať a nezdravo 

viazať. 

Faktom ostávalo, že sa zaľúbila a nevedela, čo s tým. A ani on jej veľmi nepomáhal. 

„Najkrajšia ruža, pre najkrajšiu ženu pod slnkom,“ povedal, keď ju vyzdvihol po práci. 

Lily sa nežne usmiala. „Ďakujem. Čím som si ju zaslúžila?“ 

4/100 

Chcel povedať – láskavosťou, krásou, nehou, ale mal dojem, že by ju to i tak nevystihlo. Preto mlčal. 

Sledoval ako si prehodila dlhé tmavé vlasy cez plece a privoňala k nej. Bola... nádherná a dočista mu 

počarovala. 

„Chcem ťa pozvať na večeru,“ vyšlo z neho odrazu. 

Lenže ona pokrútila hlavou. „Nemôžem. Už som sa dohodla s niekým iným.“ 

Mal pocit, akoby ho niekto oblial studenou vodou. „Ach, aha...“ zamumlal. Nepáčil sa mu ten podivne 

zvieravý pocit, ktorý mu stiahol útroby. „Tak... čo teraz? Máš čas?“ 

Lily pozrela nerozhodne na náramkové hodinky na svojej pravačke. „Trošku.“ 

Dracovi popravde stačilo i to. Zatiaľ. 

5/100 

Vzal ju do cukrárne, kde si dali kávu i zákusok. Nemohol neobdivovať jej čaro. Tá žena mala naňho 

nepochybne zhubný vplyv, lebo sa správal ako pochábeľ. 

„Smiem vedieť, s kým ideš večer von?“ 

Lily mu venovala tajnostkársky úsmev. „Prečo ťa to zaujíma?“ 
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Draco prvý raz po rokoch zahabkal. Netušil, čo povedať a priznať žiarlivosť? Ani omylom. „Zo 

zvedavosti.“ 

„Alebo skôr zo sebeckosti a domýšľavosti, však? Neznesieš pomyslenie na to, že sa stretávam aj s 

niekým iným?“ 

Trafila klinec po hlavičke. Naozaj tú myšlienku nedokázal stráviť, ale... na druhej strane, vedel, že ona 

taká nie je. Vôbec taká nebola. 

Ani máličko. 

6/100 

Aj preto ho nenechala dlho trápiť sa a prezradila mu, že to spomínané stretnutie má so svojím 

najsratším bratom, ktorý sa pred pár dňami prisťahoval späť z Holandska. 

Odľahlo mu. Ešte stále ho mátala vidina toho opovrhnutiahodného mladíka, ktorý sa na ňu vtedy 

vrhol. A ktorého on nadôvažok preklial. 

V tú noc videl na červeno. Zrak i mozog mu zahmlil nevýslovný hnev. Dvihla sa v ňom taká vlna zlosti, 

až sám seba nespoznával. A zároveň pociťoval neskonalú potrebu chrániť ju. 

I pred sebou samým. 

Lenže toto jediné nezvládol. Nevedel sa držať ďalej, keď jediné, po čom túžil bola... ona. Lily. 

7/100 

„Vedela som, že v tomu bude nejaká... ďalšia žena!“ odfrkla si štíhla a nesmierne elegantná dáma, 

ktorá sa objavila v jej práci na druhý deň. 

„Prosím?“ spýtala sa Lily nechápavo, i keď jej čosi našepkávalo, s kým má tú česť. 

„Netvár sa tak hlúpo, dievča, musíš tušiť, kto som. Vieš, vlastne mi ťa je nesmierne ľúto.“ 

Rose sa zatvárila sprvu rozpačito, ale teraz očervenela hnevom. A najviac ju štval ten ublížený výraz v 

Lilyinej tvári. 

„Len som chcela vidieť jeho novú... zábavku, nič viac. Chcela som vedieť, čím si iná. A tiež povedať ti, 

že s ním iba márniš čas.“ 

8/100 

Rose bola následne vypoklonkovaná z ich spoločnej kancelárie a teraz ticho zúrila na chodbe, kým Lily 

čelila tej skostnatenej megere. 

„Zjavne sa celý ten čas bavíme o Dracovi, že?“ opýtala sa naoko pokojne a oprela sa na stoličke. 

„O kom inom, srdiečko? Vieš, že sme spolu pomaly rok?“ opýtala sa vágne a ukázala jej prsteň na 

svojej chudej ruke. „Áno, sme zasnúbený. O jeho úletoch viem. Ako inak. Som tolerantná.“ 

„Alebo vám na ňom vôbec nezáleží. Nemilujete ho. Keby to tak bolo...“ 
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„Pche! Láska s tým nemá nič spoločné! Čo ty vieš o živote, dievčatko? Len som ťa chcela varovať.“ 

9/100 

„Ja láskavosti tohto druhu nepotrebujem. A nestojím o ne.“ 

Žena si ju premerala posmešným pohľadom, z ktorého jej naskočila husia koža. „Nech je, ako chce. 

Ruky preč od môjho snúbenca, mladá dáma. Lebo on sa vráti. Vždy sa vrátil. A na vás... nie je nič, čo 

by mohlo muža ako je on zaujať.“ 

Lily mlčala. Nechala sa dourážať a ponížiť tou kreatúrou, ktorá priplachtila do úradu v šatách od Diora 

a s výrazom v tvári pripomínajúcim sfingu. Chlad a povrchnosť z nej len tak sálali. 

Keď vpálila Rose opäť dnu, iba na ňu nechápavo pozrela. „Ja ho nechápem. Prečo ona?“ 

10/100 

„Prechodné pomätenie zmyslov!“ vybafla Rose okamžitú logickú odpoveď, lebo pri tej kreatúre iná 

možnosť neprichádzala do úvahy. A Lily sa ňou nechá len tak dourážať. 

„Varovala som ťa, Lily,“ dodala nekompromisne. 

„Viem.“ 

„Len nechcem, aby si...“ ani nedokončila. 

„Pozri, som ti vďačná, že sa staráš, ale stačilo, dobre? Rose! Sakra, ja vážne nie som padnutá na 

hlavu! Možno som sa doňho zaľúbila, ale... viem, že ho nemôžem zmeniť. Chápem to! A predsa si 

nedokážem pomôcť,“ povzdychla si a zložila hlavu na preložené ruky. 

Rose chvíľu uvažovala. „Tak oňho zabojuj.“ 

„Nie. Ak bude niekto o niekoho bojovať, tak on o mňa!“ 

7. kapitolka 

1/100 

Celý týždeň sa ho stránila, hoci jej to trhalo srdce. Nechala ho tápať v neistote, hoci nechcela nič iné, 

iba byť s ním. 

Musela sa zamestnať, aby naňho prestala donekonečna myslieť. Preto neváhala priložiť ruku k dielu, 

keď ju James požiadal o pomoc. 

Kúpil si byt a potreboval pomôcť. Boli spolu nakúpiť farby a všetko, čo treba k maľovaniu. Kým on 

pracoval na chodbe, ona sa zvŕtala v kuchyni. Scorpius s otcom robili na obývačke. 

Lily by rada vedela, podľa čoho tie farby jej brat vyberal, ale nechcela vyzvedať, kým bol taký 

nemastný-neslaný. Očividne sa trápil. 

Vlastne sa trápili obaja. 
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2/100 

Keď sedeli neskoro večer na zemi pokrytej novinami bok po boku a pili ďatelinové pivo z fľaše, James 

ju odrazu objal okolo pliec a vtisol jej bozk do vlasov. 

„Ďakujem. Vážne.“ 

„Nie je za čo,“ šepla, keď sa oňho oprela. „Čo nová práca?“ mrkla naňho zvedavo. 

Jej brat sa zatváril neurčito. „Nie je to metlobal.“ 

„Nie, to nie je. A nie si spokojný. Ani šťastný. Vidím to na tebe.“ 

James sa smutne pousmial. „Šťastie je relatívny pojem, myšička. Okrem toho, ani ty nesršíš 

veselosťou.“ 

„Blbé obdobie,“ odvetila a napila sa. 

„Hej, riadne blbé. Ani neviem, čí vlastne som.“ 

„Si náš.“ 

3/100 

 Draco pochodoval po Manore ako zmyslov zbavený. Neozývala sa mu. Nemal o nej správy už vyše 

dvoch týždňov. Miesto toho ho vytrvalo bombardovala odkazmi jeho bývalá milenka Flóra. 

Keď to naposledy skúšala včera, poslal ju do pekla s nenávratným lístkom a expresným spojom. 

Nasrdene mu zasipela, že toto ešte horko oľutuje a bude ju prosiť, aby sa k nemu vrátila. 

Pochyboval. Vážne. 

Akoby sa mu nejakým zázrakom odrazu otvorili oči a on v nej nedokázal vidieť nič iné, iba poriadnu 

xantipu. 

Nevydržal to. Už i tak mal trpezlivosti viac, než dosť. 

Musel ju vidieť! Hneď a zaraz! Neexistovala iná možnosť. 

4/100 

„Nie je tu,“ hlas Rose Weasleyovej sa nachádzal v rovine krajnej trpezlivosti, ale už dostával 

hysterický podtón. 

„A kde je?“ 

„Čo vám je po tom?“ mladá žena si prekrížila ruky na prsiach a preklala ho pohľadom ako malého 

červa. „Odíďte! Hneď! Teraz nie je vhodný čas!“ 

Draco sa však odmietol vzdať. „Rose,“ oslovil ju, „prosím! Musím Lily vidieť!“ 
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Keď sa pred ním roztvorili dvere o niečo viac a v nich si zastal jeho... zaťko, premklo ho neblahé 

tušenie. Potter ho prešpikoval stokrát horším pohľadom, než Rose Weasleyová. 

„Prečo chceš vidieť moju dcéru, Malfoy?!“ 

Zaškrípal zubami, alebo sa to Dracovi zdalo? 

5/100 

Bolo podivné, že nevzal nohy na plecia ani po tomto? Merlin! Čo sa to s ním dialo, že sa hodlal 

postaviť tvárou v tvár Potterovi bez najmejších výčitiek svedomia? 

Stáli tam hádam celú večnosť, prepaľovali sa pohľadmi, než Rose neprevrátila očami. „Strýko, je to na 

tebe. Ale ak mu urveš hlavu, tvoj muž a ani tvoja dcéra z toho nebudú dvakrát nadšení.“ 

Harry na ňu vrhol podráždený pohľad. „Niečo mi uniká, že?“ 

„Ako inak, Potter,“ prisvedčil Draco zdráhavo. „Je u teba?“ 

Harrymu došlo, že nemá na mysli nikoho iného, než Lily. Pokrútil hlavou. „Nie. Ale my dvaja si 

pohovoríme. Okamžite!“ 

6/100 

Draco súhlasil. Prvý raz a bez nátlaku mu neprekážalo vyjsť si s ním von. Asi preto, že niečo veľmi 

chcel. 

A to niečo bola... Potterova jediná dcéra. 

To kvôli nej sa správal... takmer sebadeštruktívne. Nevedel ako inak nazvať svoje konanie a súhlas s 

Potterovým pozvaním. 

Sadli si do prázdneho boxu v najzadnejšom mieste v neďalekom pube. Objednali si pivo a Harry bol 

uveličený už len tým, že Malfoy proti výberu miesta nereptal. 

Iba si sadol naproti a zaujal akýsi rezignovaný a zároveň odhodlaný postoj. Toto sa mu nepodobalo. 

„Tak spusť. A varujem ťa. Mám Veritasérum a nebojím sa ho použiť!“ 

7/100 

Nechcel ho pobaviť, ale stalo sa. Malfoy sa nad jeho úprimným varovaním rozosmial. „Si zábavný, to 

sa musí nechať, ale dobre, ak to tak chceš. No varujem ťa, asi sa to nebude dobre počúvať.“ 

Harry si odpil opakujúc si v duchu akúsi mantru – Len pokoj, Harry. Scorpius má svojho otca rád. Len 

pokoj. Neublíž mu. 

Ale ani on nebol hlúpy a určite nie ani slepý. „Spal si s ňou?“ opýtal sa priamo, vďaka čomu Malfoyovi 

zabehol dúšok piva a on sa rozkašľal. Celkom nemalfoyovsky si potom otrel ústa od rukáva saka. 

Nepochybne drahého. „Takže spal!“ odpovedal si. Len pokoj, Harry. 

8/100 
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Draco naňho neveriaco zagánil. „Ty ma neprekľaješ?“ 

Harry odvrátil neurčitý pohľad. „Mal by som?“ 

„Mal, dočerta!“ 

„Prečo?“ 

„Lebo som sa miloval s tvojou dcérou! Byť na tvojom mieste, prinajmenšom by som si rozbil hubu.“ 

Harry naňho pozrel. Bez varovania sa načiahol a jednu mu vrazil. Draco vydal prekvapené – AU! a 

Harry si trel boľavé hánky prstov. 

„Dík za tip, Malfoy.“ 

Draco si trel zasiahnuté miesto a civel naňho neveriacim pohľadom. „Už mi povieš, kde ju 

schovávaš?“ 

„Neschovávam ju.“ 

„Tak potom...“ 

„Najprv chcem vedieť, prečo ti na tom tak záleží, vzhľadom k tomu, že sa máš onedlho ženiť.“ 

Draco vyvalil oči. 

9/100 

„Prisahám, že to nie je pravda! Koná na vlastnú päsť. Rozišiel som sa s ňou krátko po vašej svadbe!“ 

dušoval sa, keď civel na dnešné vydanie novín, ktoré pri raňajkách úplne odignoroval. 

„Je to asi čudné, ale verím ti.“ 

„Určite?“ 

Harry unavene prikývol. „Vieš, prečo som ťa nepreklial, hoci ty si ku mne taký láskavý nebol?“ 

Slizolinčan pokrútil hlavou. 

„Pretože verím svojej dcére a jej rozhodnutiam.“ 

„Tak prečo si mi potom jednu vrazil?“ 

„Lebo som nemohol odolať. Okrem toho, keď si sa dozvedel o nás so Scorpiusom pravdu, vytiahol si 

na mňa prútik. Zas až taký dobrosrdečný nie som, Draco.“ 

10/100 

„A tiež ma zaujalo jedno.“ 

„Smiem vedieť, čo?“ opýtal sa Draco pobavene. Musel uznať, že toto rozhodne nemôže považovať za 

stratený večer. 
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„Povedal si, že si sa s ňou miloval. O milovaní nehovorí človek, ktorému ide o jedno. Alebo o pomstu. 

Vieš, sprvu som uvažoval nad tým, či to všetko nerobíš len preto, lebo som...“ 

Draco presne uhádol smer jeho myšlienok. „Uvažoval som nad tým, priznávam. Ale môj syn je 

šťastný. S tebou. Je to pre mňa síce nepochopiteľné, ale je to tak. Našiel niečo, čo ja hľadám celé 

roky.“ 

Harry sa naklonil ponad stôl. „Bojuj, ak o ňu stojíš!“ 

8. kapitolka 

1/100 

Celý byt sa kúpal v záplave kvetov. Bielych ruží, červených, ružových... Vyzeralo to, ako keby vykúpil 

všetky kvetinárstva v Londýne. V čarodejníckom i muklovskom svete. 

„Je to cvok!“ rozosmiala sa Rose, ktorá si ukradla jednu ružu pre seba. „Z tej vône sa mi točí hlava!“ 

Lily sa iba pousmiala. „Aj mne. A nielen z tej vône.“ 

„Vezmeš ho na milosť?“ 

Lily mykla plecom. „Možno. Trochu snahy ho nezabije.“ 

„Jasné! Nech pánko ukáže ako veľmi o teba stojí!“ uškrnula sa škodoradostne a odplachtila pomedzi 

vázy s kvetmi do kuchyne. „Budeš variť alebo niečo objednáme?“ 

„Niečo si objednáme, dnes von určite nepôjdem.“ 

2/100 

Premiestnil sa priamo do jej spálne. Ležala v posteli s knihou v ruke pri mdlom svetle nočnej lampy. 

„To si ma vážne vymenila za knihu?“ 

Lily naňho pozrela ponad ňu. Nezbedne.  Ale i tak sa pri pohľade naňho zachvela. „Je zaujímavá.“ 

Podišiel bližšie, jemne jej ju vytrhol z ruky, pričom pohľadom zablúdil k výstrihu jej nočnej košieľky. 

Pozrel do knihy a začal nahlas čítať od prvého odstavca, na ktorý mu padol zrak. 

„Chytila jeho tvár do dlaní a obrátila ju k sebe. Hľadel do jej bledých očí, ktoré v ňom videli človeka. 

Do prekrásnych očí, ktoré v ňom videli dobro.“ 

3/100 

„Si nádherný. Jej milé, láskavé slová ho zaboleli. Nič na ňom nebolo pekné. Nikdy. Bol nikto. Keď však 

hľadel na jej výnimočnú tvár, cítil, že by mohol byť niekto viac. Žena ako ona by sa ho predsa 

nedotkla. Dokonca ani v jeho najtajnejších snoch.“ 

Draco mal neblahý pocit, akoby čítal o sebe, o najtajnejších myšlienkach, ktoré ho stravovali zaživa. 

Nebolo to príjemné. A predsa ho udivovalo, čo na ňom žena ako ona vôbec vidí. Skutočne bol nikto. 
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 „Rozopnutá košieľka odhalila prekrásne telo a on sa ním mohol kochať. Mala nádherné prsia, ružové 

tvrdé a zdurené bradavky prosili, aby ich ochutnal.“ 

4/100 

Lily si sadla, jej ruky sa presunuli k drobným gombíkom a kým on čítal, ona sa pomaly vyzliekla. 

Stiahla si nočnú košeľu a Draco zahodil knihu. Priľahol ju, celú ju prikryl svojím telom. 

Počul ako zatajila dych. Okrúhle bruško a nádherná smotanová pokožka volali po vrúcnych dotykoch 

a on po ničom inom ani netúžil, iba si ju vziať. 

A ona vzrušene prehltla, keď zbadala, že je pripravený. Tvrdý úd ju tlačil do stehna, kým on zasypával 

jej tvár drobnými, nežnými bozkami. 

Páčilo sa jej ako sa jej dotýka. Pripadala si pri ňom nesmierne dôležito, vzácne. A on jej to dokazoval. 

5/100 

Keď do nej vnikol, bola na pokraji zúfalstva. Túžila po tom, aby ju vyplnil a sama ho zaviedla do svojho 

rozhorúčeného a vlhkého lona. Objala ho nohami okolo bokov a uväznila ho v sebe čo najhlbšie. 

Každým vniknutím ho do seba vťahovala viac a viac, akoby mali skutočne splynúť v jedno. 

Draco sa s ňou maznal, láskal ju a zasypával jej telo bozkami. Neexistovalo miesto, ktorého by sa 

nedotkol. 

Bol krásny. Už dávno pochopila, že po inom milencovi nikdy nebude túžiť, ale teraz to vedela s úplnou 

istotou. 

Jej telo sa pod ním roztápalo od nevídanej rozkoše.  A chcelo viac. 

6/100 

Ležala mu pohodlne uvelebená na hrudi, kým on sa s privretými očami pohrával s prameňmi jej 

tmavých vlasov. 

„Neprekáža ti, že som sem prišiel bez pozvania?“ opýtal sa odrazu. 

Lily dvihla hlavu a bradou sa oprela o jeho hruď. „Nie. Akoby mohlo?“ Vtisla mu bozk doprostred 

hrude a usmiala sa. 

Draco ju nežne pohladil po líci. „Som s tebou rád.“ 

„Som rada, že si so mnou rád,“ odvetila roztopašne. „I ja som s tebou rada.“ 

„Tak rada, aby si zvážila, či ti môžem... dvoriť?“ 

„Dvoriť sa mi? Nie je to trochu archaický výraz?“ ušrnula sa. Draco ju plesol po zadočku. 

7/100 

Pretočil sa s ňou v posteli a pritiahol si ju k boku, pričom ju objal okolo pása. „Rovnako archaický ako 

ja?“ 
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„Na tebe nie je archaické skutočne nič,“ zamrmlala blažene, keď zavrtela zadočkom a obtrela sa o 

jeho slabiny. 

Muž za jej chrbtom stuhol a sykol jej do ucha, akoby mu tým spôsobila neskutočnú bolesť. 

„Chceš tým povedať, že súhlasíš?“ opáčil opatrne. 

„Vlastne by som mohla. Odrádza ma len fakt, že sa za teba prihovára môj otec.“ 

Draco prevrátil očami. „Túži dať veci do poriadku. A ja túžim po tebe. Konečne sme sa na niečom 

zhodli.“ 

„Vážne bolo na čase.“ 

8/100 

(po pol roku...) 

Svadba Rose s Octaviom bola nádherná. A veľkolepá. Ako inak. 

Ale Draco mal pocit, že jeho snúbenica je i tak tou najkrajšou ženou spomedzi prítomných a nemôže 

ju zatieniť ako rozžiarená nevesta, ani polovičná víla Fleur Weasleyová, ani žiadna iná. 

Obrad prebehol rýchlo, bez zbytočných prieťahov a oni sa zamiešali medzi hostí. Sedeli pri jednom 

stole s Harrym, Scorpiusom a Jamesom s Albusom. Obaja chlapci sa po celý čas tvárili ako zmoknuté 

kurence a Harry po nich jednostaj vrhal ustarostenými pohľadmi. 

Napokon to Draco nevydržal a napodobnil svojho syna, ktorý vyzval manžela do tanca. On 

samozrejme popýtal o tanec Lily. 

9/100 

„Myslím, že sa vo vašej rodine schyľuje k búrke,“ zamrmlal ostražito. „Tvoji bratia pôsobia ako kôpky 

nešťastia.“ 

Lily si povzdychla. „Áno. Hádam sa to dá čochvíľa doporiadku, inak sa z nich zbláznim. Lámu mi srdce. 

Jeden i druhý.“ 

„Žiadne obavy, srdiečko,“ zamrmlal nežne a pobozkal ju na špičku nošteka. „Som tu a rád ti ho 

zacelím.“ 

Zachichotala sa a vlepila mu bozk na ústa. Harry vedľa nich ticho zastonal, lebo mu to žiaľ neušlo a 

Scorpius sa nad tým zachechtal. 

„Nevšímaj si ho,“ šepla Lily. „Zvykne si. Mimochodom, je tu niečo, čo by som ti chcela... povedať,“ 

usmiala sa tajomne. 

10/100 

James sledoval svoju malú sestru, ktorá si stala počas tanca na špičky a čosi svojmu snúbencovi šepla 

do ucha. Ten sa na moment zatváril vyjavene a vzápätí ju schmatol do náručia a roztočil sa s ňou 

priamo na parkete, neberúc ohľad na nikoho. 
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„Myslím, že Lili je tehotná,“ šepol vedľa neho Albus. 

„Hm, som zvedavý, ako na súrodenca zareaguje Scorpius.“ 

Obaja preniesli pohľad na stranu, kde sa ich otec objímal s mladým blondiakom. 

„Fajn, že sú Malfoyovci iba dvaja. Sú prekliatím nášho rodu. Alebo požehnaním?“ 

Al sa rozosmial. „Asi to druhé.“ 

„Al? Musím ísť!“ a James sa odmiestnil nevedno kam.  

 

Koniec 
 

 

 


