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Kapitola prvá: Moja vlastná izba 

“No?” 

“No, čo, Harry?” spýtal sa Severus podráţdene. 

“Skončili uţ s obrannými kúzlami?” 

“Na panstve áno. Bariéry okolo Pradiarskej uličky dokončia dnes večer a zajtra sa tam bude dať dostať hop šup 

práškom.” 

“Pradiarska ulička? Načo dávať bariéry aj tam? Myslel som, ţe smrťoţrúti vedia, kde to je!” 

“Vedia. Lepšie povedané, vedeli. Pre hocikoho, kto nie je do tajomstva zasvätený je tam len holá zem.” 

“A to potom neprídu na to, ţe je tam niečo skryté? Keďţe tam predtým niečo bolo?” 

“Lokálne noviny oznámili, ţe tam horelo,” povedal Severus. “Neboj sa, Harry. Aj tak sa tam len nachvíľu zastavíme. 

Číha tam príliš veľa zlých spomienok.” 

“To hej, keď tam neustále chodili smrťoţrúti.” 

“Na to som nemyslel. V pradiarskej uličke som vyrástol.” 

“Počkať, počkať. Myslel som, ţe si po matke zdedil Panstvo…nebolo…” 

“Mal som aj otca, Harry.” 

“Ech…jasné. Ide len o to, ţe ten názov nevyvoláva …nič príjemné. Prečo si ţil tam, ak ste mali aj panstvo?” 

“Ak by som mal na výber, šiel by som ţiť tam,” odvetil Severus podráţdene čím dal najavo, ţe v tomto rozhovore uţ 

nemieni pokračovať. Harry bol niekoľko minút ticho, no potom sa opäť začal pýtať, čo Severusa rozdráţdilo. 

“No, môţeme uţ ísť?” 

“Teraz?” 

“Nooo….áno, prečo nie? Ty nič nerobíš, ja nič nerobím…” 

“Mohol by si sa učiť.” Harry na otca zazrel. 

“Severus, leto ešte len začalo. Chcem vidieť panstvo,” zakňučal Harry. 

“Začínam ťa rozmaznávať.” 

“Mňa? Áno, jasné. Niekedy ma privádzaš do hrobu!” 

“Moţno by som ťa mal “privádzať do hrobu” častejšie. Tak dobre, poďme.” 

“Áno! Hej, ak je to tam v dobrom stave, mohli by sme tam zostať?” 

“Keď to upraceme.” 

“To znamená, ţe budem mať vlastnú izbu?” 

“Harry správaš sa ako decko. Je predsa samozrejmé, ţe budeš mať svoju izbu, idiot. Čo si si myslel, ţe urobím? 

Zavriem ťa do prístenku?” zavrčal. 
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“Nebol by si prvý,” oznámil mu Harry skleslo. Nie však aţ tak, aby tu zostával. “Ako sa tam dostaneme?” 

“Panstvo je sem a do Rokfortu prepojené hop šup práškovou sieťou.” V momente, keď povedal Severus slovo 

“prepojené” postavil sa Harry ku kozubu a z dlaňe sa mu sypal farebný prášok. Tázavo na Severusa pohliadol a ten si 

vzdychol. “Snapovo panstvo.” 

Harry to zopakoval a vstúpil do ohňa. Keď dorazil na panstvo, nevedel, čo bolo horšie: či to boli sadze z kozuba alebo 

ten prach všade naokolo. 

“Uf!” vyšlo z neho, keď doňho zozadu vrazil Severus. 

“Mohol si sa aspoň uhnúť,” zamrmlal Severus namrzene. 

“Bál som sa, ţe ma napadnú prachové guľky,” povedal Harry s kamennou tvárou, čím si od otca vyslúţil hnusný 

pohľad. “To je nechutné.” 

“Čo si čakal? Dlhé roky tu nikto nebol. My…” 

“Tak sa pustime to upratovania! Počkať, ja nesmiem čarovať,” posťaţoval sa Harry. Severus zašepkal kúzlo a v izbe 

zmizli tie najhoršie nánosy špiny a prachu. “To nie je fér.” 

“Otvor všetky okná, ja sa o prach postarám,” povedal Severusa zmizol za dverami vpravo. Harry s radosťou okná 

pootváral. Celá izba smrdela ako…no ako…akoby tam niečo skapalo. Kým ale odišiel, izbu s kamennou podlahou si 

poriadne prezrel. 

V strede izby sa vynímal gauč, dve pohovky a dve kreslá umiestnené okolo konferenčného stolíka. Harry bojazlivo 

zodvihol matrac jedného gauča a bol rád, keď naňho nič nevyskočilo. Aby sa uistil, ţe tam nič nečíha skontroloval aj 

ostatné posedenia. 

Na stene oproti kozubu stála veľká kniţnica a hneď vedľa nej bol stolík. Na stolíku nebolo vďakabohu nič iné ako 

pavúky. Harry bol v pokušení pavúky pochytať a postiť ich na slobodu, ale nevedel, či ich nechce Severus pouţiť do 

svojich elixírov, tak ich tam nechal.  

Keď prešiel dverami, za ktorými predtým zmizol Severus, ocitol sa Harry v kuchyni. Musel uznať, ţe to bola pekná 

kuchyňa. Keď pootváral všetky okná pootváral všetky skrinky a bol dosť sklamaný keď v nich nenašiel nič iné ako 

ďalších pavúkov. Harry si vynadal: nemal predsa čakať, ţe by v nich bolo niečo pod zub, keď tam dlho nikto nebýval.  

Harry by rád vedel, kde sú všetky tie hnusné magické príšerky. V hlavnom stane ich stále bolo neuveriteľne veľa. Zdalo 

sa, ţe jediné ţivé bytosti v tomto dome boli pavúky. Nieţeby sa Harry sťaţoval, ale pripadalo mu to divné. Keď prešiel 

okolo stola (za ktorým by sa pohodlne usadilo aj desať ľudí) vošiel do ďalších dverí na opačnej strane miestnosti. 

Tam boli schody a dlhá chodba. Harry okamţite prešiel ku prístenku pod schodami a nakukol dnu. Keď sa tam 

porozhliadal, zistil, ţe bol tento prístenok o niečo väčší ako ten, ktorý desať rokov nazýval svojou izbou. 

 “Ako dlho môţe trvať otvoriť zopár okien? Wow, to si stihol aţ dve izby?” spýtal sa Severus sarkasticky, keď k nemu 

podišiel. “A čo to tu vlastne robíš?” Harry sa začervenal. 

“Neviem, iba som sa tu poobzeral,” povedal Harry na svoju obrannu. 

“Budeš sa tu musieť “poobzerať” neskôr. Teraz treba pootvárať okná.” Harry ho neochotne poslúchol, ale po izbách sa 

napriek tomu poriadne rozhliadol. Predpokladal, ţe jedna, čo bola preplnená samými škatuľami bola Severusova. A 

jedna z izieb ho naozaj chytila za srdce. 

Podlaha bola kamenná, ako v celom dome. Bola na druhom poschodí, úplne vzadu, takţe jedno okno smerovalo na 

záhradu a to druhé na priečelie. Na obe okná sa dalo pohodlne sadnúť. Posteľ, ktorá bola akoby pripevnená ku stene 

niekoľko stôp nad zemou a boli pri nej pristavané schodíky. Nebol tam šatník, ale skôr veľká skriňa. Pri skrini stál 

stolík a kniţnica. 
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Harry rýchlo pootváral okná na druhom, treťom poschodí a v podkroví, aby sa dostal čo najskôr k Severusovi a mohol 

sa ho na izbu spýtať. Podkrovie ho dosť vystrašilo: Severus tam nevyčistil prach a bolo celé potemnelé. Keď ho ale 

upracú, bude to naozaj pekné podkrovie. 

Späť na prízemí našiel Harry Severusa v kuchyni za drezom. 

“Severus…” 

“Našiel si izbu, ktorú chceš,” dokončil zaňho jeho otec. 

“No, hej. Ako si to vedel?” 

“Pretoţe otváranie okien v dome nezaberie pol hodinu.” 

“To nemôţeš vedieť. Je dosť veľký.” 

“Veľký? Je o trošku väčší ako Hlavný stan.” 

“Ale je to ten najväčší dom v akom som kedy bol.” 

“Na pomery čistokrvných je malý.” 

“Och. Ale neboli Blackovci…” 

“Áno, ale rodina Blackovcov má aj iné panstvá okrem toho domu v Londýne.” 

 “Aha. No, chceš vedieť, ktorú…?” 

“Nechaj ma hádať. Izba v rohu na druhom poschodí.” 

 “Tak ešte raz, ako si to vedel?” 

“Keby som bol v tvojom veku, vybral by som si tú istú.” 

“Bola izba zo všetkými tými krabicami tvoja?” 

“Áno. V tých krabiciach sú moje veci z Pradiarskej uličky.” 

 “To je všetko, čo si tam mal?” 

“Väčšina mojich vecí zostáva v Rokforte.” 

 “Och. Takţe môţem v tej izbe zostať?” 

 “Samozrejme,” odvetil Severus tak trochu podráţdene. Uţ mu tie večné otázky liezli na mozog. 

 “Prepáč. Nikdy predtým som nemal svoju vlastnú izbu. Je to tak trochu vzrušujúce nemyslíš?” 

 “Ehm. Zatiaľ čo si ta tu motal som sa postaral o pavúkov. Našťastie sa nemusíme “báť” ničoho kúzelného…” 

“Ozaj, prečo vlastne?” 

“To by si uţ mal vedieť, Harry. Budeš siedmak.” 

“Nooo…ech…pretoţe tu nie je dosť mágie na to, aby sa uţivili?” odpovedal Harry otázkou. 
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“Áno. Späť k tomu, čo som hovoril. Keďţe je o všetok prach a pavúky postarané, uţ sa tu treba iba…usadiť. Musíme si 

spísať list toho, čo treba nakúpiť. 

O tri hodiny neskôr mali popísaný dlhý pergamen. Zoznam obsahoval príbory, nové závesy, prestieradlá…vlastne 

takmer všetko. 

 “Zajtra sa zastavíme v Rokville,” povedal Severus predtým, ako mohol Harry začať s tými otravnými otázkami. 

“Dobre. Sú uţ v Pradiarskej uličke hotoví?” spýtal sa aj tak Harry. Severus pozrel na hodiny. 

“Áno, nachvíľku sa tam zastavíme, ale potom pôjdeme späť do Hlavného stanu. Dnes večer je porada.” 

“Dobre.” 

Harrymu sa v Pradiarskej uličke nepáčilo, ale vnuklo mu to nápad. Predtým ako odišli o ňom povedal Severusovi a ten 

po chvíľkovom zamyslení povedal, ţe to navrhne rádu na dnešnej porade.  

Obaja čarodejníci v dobrej nálade vstúpili do Hlavného stanu, kde sa to hmýrilo známymi aj neznámymi členmi rádu. 

 

Kapitola druhá: Letná D.A. 

„Je ešte niečo, čo by ste nám chceli povedať?“ spýtal sa Dumbledore a porozhliadol sa po miestnosti. Bolo to veľmi 

dlhé stretnutie a kaţdý čakal uţ len na to, kedy bude môcť ísť domov. Voldemort sa uţ dlhšie ticho, no od špehov, aj 

keď ani jeden z nich nepatril do Voldemortovho najbliţšieho okruhu, sa dozvedeli, ţe niečo chystá. 

„Ja mám niečo, riaditeľ,“ povedal Severus a miestnosťou sa niesol tichý povzdych na čo sa Severus uškrnul. Odkedy 

býval na Grimauldovom námestí nikam sa neponáhľal. Keď Albus prikývol, pokračoval. „Harry si myslí, ţe by bolo 

prospešné pokračovať v D.A. s dôveryhodnými členmi aj počas leta. 

„To by bolo. Mali by sme byť pripravení,“ súhlasil zamyslene Albus. „Je však niekoľko otázok, o ktoré sa treba 

postarať. Poprvé miesto, kde by sa deti učili.“ 

„Môj nanovo zaistený dom na Pradiarskej ulici by bol ideálny,“ prerušil ho Severus. 

„A čo so zákazom čarovania mladistvých?“ozval sa ktosi nahlas. 

„To bude ďalší problém. Porozprávam sa o tom s ministrom Drimom. Jeho deti sú tieţ aktívne zapojené do činnosti DA 

a tak nepochybujem o tom, ţe bude súhlasiť. Ďalšou otázkou, ktorú treba doriešiť je otázka toho, komu môţeme 

natoľko dôverovať, aby sme ho zapojili. Severus?” 

“Áno?” 

„Keďţe ty a Harry poznáte členov najlepšie, chcem, aby ste si ich vy dvaja prešli a vybrali tých, ktorých majú byť 

zahrnutí. Rozmýšľali ste o starších členoch?“ 

„Najpravdepodobnejšie. Je tam aj niekoľko nadaných mladších študentov, ktorí by to mohli zvládnuť. Kedy chcete ten 

zoznam?“ 

„Na nasledujúcom stretnutí. To by mi malo dať dostatok času na presvedčenie všetkých, ktorí o tom musia vedieť,“ 

povedal Albus a Severus prikývol. „Ale hovorenie o Harrym vynáša na svetlo ešte jednu tému“ pokračoval a takmer 

kaţdý v miestnosti si nahlas vzdychol. 

„Vyklop to! Všetko čo by sa malo prebrať by sa malo prebrať okamţite,“ reptal Moody. Členovia v miestnosti na neho 

civelii, ale väčšina sa ho príliš obávala. 
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„Ako všetci pravdepodobne viete, toto leto dovŕši Harry sedemnásť rokov. Podľa tradície sme ešte nikdy neprijali 

nikoho aţ kým neukončil Rokfort, ale myslím, ţe by sme tento krát mali urobiť výnimku,“ pokračoval Dumbledore 

ingnorujúc povzdychy. 

„Je príliš mladý!“ zakričalo niekoľko ľudí. 

„Súhlasím, riaditeľ,“ povedal Severus. „Je veľmi talentovaný a čo sa týka zachraňovania ľudí má veľa šťastia, ale je 

príliš mladý na to, aby sa aktívne zapojil do vojny,“ argumentoval Severus napriek skutočnosti, ţe Harry by bol za 

prijatie do Rádu všetkými desiatimi. 

„Nezapojí. Vlastne mám v skutočnosti iný nápad. Málo z vás o tom vie, a zvyšok to pravdepodobne nechce vedieť, ale 

myslím, ţe by vás táto informácia mohla presvedčiť. Múdry klobúk chcel Harryho pôvodne zaradiť do Slizolinu...“ 

v miestnosti sa rozľahol šepot. … „ale väčšina z vás hovorila, aký je perfektný Chrabormilčan. Čím viac Harryho 

spoznávam  tým viac vidím ako veľa je v ňom zo Slizolinu, čo ma ani neprekvapuje vzhľadom  na to, kto je jeho otec. 

Je to veľmi vnímavý mladý muţ. 

 "Čo chcem, aby Harry pre Rád robil, začne v novom školskom roku. Verím, ţe je schopný spriateliť sa s hocikým s 

kým bude chcieť. Bude schopný..." 

 "Chcete aby špehoval ostatných študentov," obvinil ho Severus. 

“Zjednodušene, áno.“ 

„Mohlo by to byť nebezpečné. Vystavilo by ho to ešte väčšiemu nebezpečenstvu,“ ozvala sa Minerva. 

„Trochu. Je však schopný dostať sa z nebezpečenstva sám. Keďţe sa o ňom vie, ţe je priateľský ku komukoľvek, kto sa 

ho nepokúsi napadnúť, bude sa môcť spriateliť aj so študentmi z iných fakúlt. Minerva a ja sme sa o tom rozprávali, a 

po rozhovore s niekoľkými členmi učiteľského zboru…“ 

„So mnou ste nehovorili,“ obvinil ho Severus. 

„Tvoj názor by bol zaujatý, Severus. Väčšina z nás je toho názoru, ţe by sa Harry Potter mal stať hlavným prefektom.“ 

„Nebol ani prefekt,“ podotkol niekto. „Je to dovolené?“ 

„V skutočnosti, áno. Aj keď sa to nestáva veľmi často. Za dva roky sa toho môţe veľa zmeniť, ľudia sa menia. Medzi 

predošlými riaditeľmi a riaditeľkami to bola preferovaná metóda, aj keď nie veľmi beţná.“ 

„Prečo by to malo byť teraz vhodnejšie?“ 

„Pretoţe nemusíme vyberať nového prefekta pre siedmy ročník. Povinnosti hlavného prefekta a prefektky sa v mnohých 

smeroch líšia od povinností prefektov. V siedmom ročníku sa od prefektov očakáva, ţe o svojej práci budú vedieť 

všetko, omnoho viac ako niekto nový. Ak by sme mali zvoliť nového siedmackeho prefekta, len by nás to posunulo 

späť,“ vysvetlila Minerva. Väčšina členov s porozumením prikývla. Len Severus sa trochu mračil. Byť riaditeľom 

fakulty znamenalo, ţe aj on by sa mal zúčastňovať na výbere hlavného prefekta a prefektky, ale Albus ho z toho úplne 

vynechal. Nie, ţe by nechcel, aby sa jeho syn stal hlavným prefektom. 

„Takţe bude vyuţívať svoju pozíciu hlavného prefekta na špehovanie študentov? Nie je to zradzovanie dôvery 

študentov?“ 

„Nepochybujem o tom, ţe to Harry prijme. Ide tam o niekoľko rôznych vecí. Poprvé, Harry velí D.A., je chlapcom, 

ktorý preţil a "hrdinom, a to má na jeho spoluţiakov veľký vplyv, či uţ tomu verí, alebo nie. Mladšie dieťa smrťoţrúta, 

ktoré nechce nasledovať kroky svojich rodičov by sa mohlo obrátiť práve na neho." Albus nedovolil Severusovi, aby ho 

prerušil. "Vţdy je pre dieťa ľahšie hovoriť s niekým v jeho veku. Toto je jeden z dôvodov, prečo hlavného prefekta a 

prefektku vlastne máme. 

„Po druhé, je známe, ţe Voldemort chce nasadiť do Rádu nových špehov. A Harry ako hlavný prefekt bude študentov 

poznať osobne oveľa lepšie ako my. Bude schopný povedať nám, či je nového člena podozrieva.“ 
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Všetci boli chvíľu ticho. Všetko, čo Dumbledore povedal bola pravda, ale Harry bol ešte stále v škole. 

„Čo keby sme sa nad tým najprv zamysleli a aţ potom hlasovali. Nepochybujem o tom, ţe uţ chcete všetci odísť,“ 

Všetci prikývli a stretnutie sa ukončilo. Severus sa uţ dvíhal, aby mohol nájsť Harryho, ktorý ho čakal na schodoch. 

„Tak? Čo povedali?“ 

„Albus sa musí pozhovárať s ministrom neţ to odsúhlasí, ale verí ţe je to dobrý nápad. Potrebujeme prejsť všetkých 

súčasných členov a rozhodnúť sa, kto by mal príť na ďalšie stretnutie.“ 

„Výborne! Vlastne som na tom zozname uţ začal pracovať. Idem si teraz do postele. Preberieme to zajtra?“ spýtal sa 

nadšene Harry. 

„Áno,“ povzdychol si Severus. „Dobrú noc, Harry.“ 

„Dobrú, Severus.“ 

 

Albus sa hopšup sieťou dostal na Ministerstvo. O pol hodiny mal schôdzku s Ministrom a nechcel prísť neskoro. Kvôli 

nedávnym udalostiam uţ tento týţdeň na niekoľko stretnutí meškal. 

„Dobrý deň, mám schôdzku s ministrom,“ povedal keď prešiel ku stolu sekretára. 

„Meno?“ spýtal sa ho muţ bez toho aby čo len zodvihol hlavu. 

“Albus Dumbledore,” predstavil sa. Sekretárovi vyletela hlava. 

„Profesor Dumbledore! Uţ je to dlho, čo sme sa nevideli. Ako sa vám darí?“ 

„Dobrý deň, pán Jones. Bolo aj lepšie ale aj tak, mám sa dobre. A čo vy? Ako vidím, pracujete na Ministerstve.“ 

„Áno. Minister Drima chcel aby tu pracovalo viac dôveryhodných ľudí. Doporučili ma škriatkovia z Gringottbanky.“ 

„Dobre, dobre,“ povedal Albus. Jones sa vţdy vychvaľoval ale nikdy nehovoril nič, čo by nebola pravda. 

„Minister sa vám bude o chvíľu venovať, mohli by ste si zatiaľ sadnúť prosím?“ pokynul mu Jones a začal sa opäť 

venovať dôleţitým papierom na svojom stole. Albus prešiel ku stoličkám ktoré boli zoradené okolo miestnosti a práve 

sa chystal vyčarovať si jednu pre seba, keď z kancelárie vyšiel Drima spolu s muţom, ktorého Albus nepoznal. Muţ 

odišiel a Drima podišiel k Albusovi. 

„Riaditeľ Dumbledore, rád vás vidím. Poďme do mojej kancelárie,“ povedal a zašiel dnu. V kancelárii si Albus 

vyčaroval mäkšiu stoličku a posadil sa. „Čo je také dôleţité?“ 

„Ach, áno. Verím, ţe ste počuli o Rokfortskej obrannej skupinke, D.A.?“ 

„Samozrejme! Obe moje deti tam chodia a hrozne ich to baví. Dúfam, ţe je všetko v poriadku.“ 

 „Áno, nič sa nestalo. Vlastne si myslím, ţe by bolo uţitočné pokračovať s tým aj v lete, aspoň starší členovia, keďţe 

nám nad hlavou visí hrozba Voledmorta.“ 

“Aha,” odvetil minister trochu menej nadšene ako predtým. “Tak veľmi ako súhlasím s tým, ţe by sa mali deti učiť viac 

obrany, nie je to nebezpečné, aby sa stretávali počas leta? Kde sa budú stretávať? V Rokforte?”  

“Nie v Rokforte, cez leto nie. Vlastne sme nedávno zabezpečili jeden dom. Je bezpečný a pod ochranou Fidelovho 

zaklínadla.” 

“Kto je stráţcom tajomstva?” 
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“Obávam sa, ţe to vám prezradiť nemôţem. Dúfam, ţe to chápete.” 

“Samozrejme. Ktorí študenti budú do toho zapojení?” 

“Nie som si úplne istý. Samozrejme vaše deti. Pán Snape a pán Potter-Snape budú mať o týţdeň, ak nie skôr zoznam. 

Oni skupinku vedú.” 

“Takţe na to bude niekto dohliadať.” 

 “Samozrejme! Inak by to bolo príliš nebezpečné,” okomentoval to Albus s iskričkou v očiach. „Na kaţdom stretnutí 

bude minimálne jeden člen rádu.” 

“Ak by som súhlasil, čo potrebujete odo mňa?” 

“Len povolenie na kúzlenie pre neplnoletých čarodejníkov v lokalite domu,” oznámil mu Albus ľahkováţne. “O 

bezpečnosť sa postará Rád.” 

“A je to len na obranu? Nebudete deti trénovať aby bojovali vo vojne?” 

“Nikdy by som neposlal dieťa do vojny, nie. Nemám pochýb o tom, ţe ich mladý Harry bude chcieť naučiť aj niekoľko 

ofenzívnych kliatob, ak neviete omráčiť svojho nepriateľa, nemuseli by ste sa vyviaznuť ţivý, ale bude to len na 

obranné účely.”  

Zdalo sa, ţe Drima nad tým uvaţuje. Po niekoľkých minútach vzhliadol. “Dobre, upovedomím oddelenie na 

prešetrovanie nenáleţitého pouţitia čarodejníckych schopností. Kde je ten dom?” spýtal sa Drima a Albus sa usmial. 

___________________ 

 “Harry?”  

“Severus?” 

„Čo tu robíš? Prečo si hore tak skoro?“ 

„Nemohol som spať,“ pokrčil Harry plecami. „Šiel som skoro do postele tak som sa rozhodol, ţe prekontrolujem ten 

zoznam D.A.“ 

„Vieš uţ koho pozveš?“ 

„Tak trochu. Drimovcov, samozrejme, keďţe sa šiel profesor Dumbledore spýtať ministra. Ron, Ginny, Hermiona, 

Neville a samozrejme ešte Luna...“ 

„Samozrejme,“ zvrčal Severus čím si od svojho syna vyslúţil škaredý pohľad. 

„A Creeveyovci. Musíme im ale pripomenúť, aby si nebrali fotoaparát. Ernie MacMillan. Ďalej neviem. Je tam aj zopár 

mladších, ktorým dôverujem, ale...“ 

„Sú mladší, to áno. A čo slečna Bonesová?“ 

„Och áno. Môţete jej veriť. Aspoň s týmto určite.“ 

 „Ten zoznam by mal stačiť. Keby tam bolo čo len o jedného viac, myslím, ţe by sme sa tam nezmestili. Začni písať 

listy. Formálne listy, Harry.“ 

„Formálne? Ako Rokfortské listy?“ 

 „Áno,“ odpovedal Severus a Harry si zastonal. 
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„Prečo?“ 

„Lebo.“ 

„To nie je odpoveď,“ fňukal Harry.“ 

„Áno, bola. Teraz sa pusti do toho listu a ja zatiaľ pripravím raňajky.“ 

„Počkaj, dostal profesor Dumbledore povolenie?“ 

„Ešte neviem, Harry,“ povzdychol si Severus. "Dozvedel sa o tom len včera večer.“ 

„Dobre,“ povedal Harry a šiel hľadať nejaký pergamen. 

Severus sa prizeral, ako jeho syn odišiel. Síce dospieval, no vo fňukaní by predbehol aj ktorékoľvek dieťa. Určite to ale 

bolo tým, ţe nikdy nedostal príleţitosť byť dieťa a tak to teraz dobiehal. Čo bolo samozrejme dosť nešťastné pre 

Severusa. Vedel, ţe mal Harryho umlčať keď s tým začal a väčšinou tak aj urobil ale ničomu to neublíţilo keď mu to 

raz za čas dovolil, no nie? Obaja mali čo dobiehať. Harry sklopil pohľad na listy v ruke. Ešte raz si prečítal originál.  

 

Niektorým členom D.A. bolo udelené povolenie pokračovať s činnosťou D.A. aj počas letných prázdnin v utajenom 

dome. Ak si praješ byť jedným z týchto členov, pošli sovu a budeme Ťa informovať o čase a mieste prvého stretnutia. 

Z bezpečnostných dôvodov o tom nepovedz nikomu okrem svojich rodičov či opatrovníkov. 

 

- Harry Potter-Snape 

  

Harry to takmer zahodil a chcel začať odznova, ale Severus ho zastavil s tým, ţe je tam obsiahnuté všetko, čo tam malo 

byť. Takţe namiesto toho vytvoril deväť kópií a napísal na ne adresy. 

 

Jediné čo im teraz chýbalo bolo Dumbledorovo slovo, ţe dostal povolenie. Ako náhle sa toto dozvedia, listy odošlú. 

Zvádzalo ho pokušenie napísať svojim priateľom osobnejšie listy, ale rozhodol sa proti. Práve keď Severus dorobil 

raňajky a obaja si sadli za stôl vstúpil Dumbledore.  

  

“Dobre ráno, chlapci moji. Ste hore priskoro,” pozdravil ich na čo sa Snape zamračil a Harry uškrnul. Dumbledorovým 

zvykom bolo prichádzať skoro ráno, keď zistil ţe sú uţ hore a vţdy sa tváril akoby to nečakal. “Minister Drima vám 

udelil povolenie, takţe môţeš tie listy odoslať, Harry,” dopovedal, sadol si za stôl a sám sebe naloţil raňajky. 

 

 

Kapitola tretia: Tréning pokračuje 

Harryho v to ráno zobudilo sovie húkanie. Pomaly otvoril oči a našiel sa v izbe preplnenej sovami. Zastenal, zhodil zo 

seba prikrývku a všimol si, ţe ho po celú dobu sleduje otec s úškrnom na tvári. 

„Takţe toto sa bude kaţdoročne opakovať?“ spýtal sa. 

„O čom to hovoríš?“ spýtal sa Harry a snaţil sa pozbierať všetky svoje listy bez toho, aby opustil mäkkú posteľ. 

„Minulé leto ťa tieţ zobudili sovy. Tento krát je ich ale o niečo viac.“ 

„A to si ako načo pamätáš?“ spýtal sa Harry podráţdene. „Poďte sem!“ povedal sovám a ony sa naňho všetky zniesli. 

„Aaaa!“ 
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„Povedal si im predsa, aby prišli k tebe,“ ozval sa pobavene Severus. Harry na to neodpovedal, len naňho zazrel. „Keď 

sa zobudíš, raňajky sú uţ na stole.“ 

O päť minút neskôr sa v izbe nenachádzala ani jedna sova, vrátane Hedwigy, ktorá bola kvôli sovám tak nespokojná, 

ako bol sám Harry. Bez toho aby si listy prečítal, či sa vôbec obliekol, zišiel Harry dolu. Minulú noc toho kvôli 

stretnutiu smrťoţrútov moc nenaspal, preto bol takto zrána celý podráţdený. A podobne na tom bol aj Severus. 

„Nie,“ ozval sa, keď Harry vkročil do kuchyne. 

„Čo?“ 

„Nie. Choď sa obliecť. Uţ by si mal vedieť, ţe máš na raňajky chodiť oblečený.“ 

„Tak teda pôjdem rovno naspäť do postele,“ odvetil Harry a otočil sa k dverám. 

„Čo je to s tebou dnes ráno?“ spýtal sa ho Severus skôr, ako stihol vyjsť z kuchyne. 

„Dnes v noci bolo stretnutie,“ zamumlal v odpoveď a Severus sa ani neobťaţoval zastaviť ho, mal pocit, ţe bude lepšie 

nechať Harryho ešte spať, ak by mal byť inak takýto po celý deň. A to naozaj nemal za potreby. 

Uţ bol skoro obed, keď Harry konečne zišiel dolu, oblečený a oveľa viac zobudený, s náručím plným listov, ktoré v to 

ráno obdrţal. Severus v tej dobe sedel v obývačke a čítal si Denného Proroka. Harry si sadol vedľa neho. 

„Severus, ako vie Dumbledore, kedy vstávame? Správa sa akoby to očakával, no snaţí sa to zakryť prekvapením...“ 

„Profesor Dumbledore, Harry. Je dobrý v analyzovaní ľudských reakcií. Maj na pamäti, ţe má...no, viac ako sto rokov. 

Prečo?“ 

„Neviem, zdá sa akoby vţdy vedel, čo chystáme. Len som premýšľal nad včerajším ránom.“ 

„Aha. A čo všetka tá pošta?“ 

„Och. Sú to len odpovede od členov D.A. Všetci, ktorých som pozval súhlasili.“ 

„Dobre, ak máš tie mince, môţeme ich rozoslať. No najprv sa uisti, ţe si ich nastavil na správny dátum a čas.“ 

„Viem,“ odvetil Harry stručne a na otca zazrel, na čo sa Severus len uškrnul. 

„Len sa uisťujem, ţe si uţ hore,“ odvetil. „Keď pošleš tie mince, príď do kniţnice. Začneme s tvojím letným 

doučovaním.“ 

„Čo! Myslel som si, ţe s tým sme uţ začali! Trénovali sme duely...“ 

„Áno, ale tvoj siedmi ročník je za dverami a ty musíš byť pripravený. Minulý rok si nestíhal aj so všetkým tým 

študovaním cez leto. Preto vyuţijeme toto leto naplno,“ povedal Severus a Harry zastonal. „A neopováţ sa so mnou 

hádať. Vieš tak dobre ako ja, ţe tie hodiny potrebuješ. V aurorskom programe budeš oveľa vyššie, ako všetci ostatní.“ 

„Fajn,“ zamumlal Harry. „Toto je tá nevýhoda, keď máte rodiča učiteľa.“ 

„Nie, toto je nevýhoda tvojho statusu ako Chlapec-ktorý-preţil. Musíš byť pripravený a neustálym študovaním budeš 

schopný bojovať lepšie a zručnejšie. Moţno by si mohol zloţiť M.L.O.k.-y o niečo skôr...“ 

„Nie! Nechcem z Rokfortu odísť skôr ako budem musieť!“ takmer zreval Harry. 

„Bol to len návrh,“ poznamenal Severus s podvihnutým obočím. „Rob, čo musíš, budem ťa čakať v kniţnici,“ povedal 

Severus, uloţil noviny na stôl a vyšiel z miestnosti. 

„Fajn,“ zamumlal opäť Harry a tieţ odišiel. 
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O niekoľko hodín neskôr sedel Harry za stolom v kniţnici obklopený zvitkami pergamenu, dvomi brkami (z ktorých 

bolo jedno zlomené), fľaštičkou atramentu a štyrmi knihami. Práve si lenivo listoval knihou elixírov, ktorú uţ predtým 

čítal a snaţil sa nájsť informáciu, o ktorej bol presvedčený, ţe tam niekde bola. Nanešťastie ju nájsť nevedel.  

„Severus, nevidím v tom zmysel. Čistiace prípravky mi v boji proti Voldemortovi nepomôţu!“ povedal, keď jeho otec 

vstúpil do miestnosti. 

 „To nie, ale tieto elixíry ti pomôţu pochopiť následky reakcií niektorých dôleţitých prísad. Neskôr sa budeš o týchto 

konkrétnych prísadách a ich následkov a vyuţití učiť podrobnejšie. S ich pomocou pripravíš niekoľko vlastných 

elixírov, takţe bude lepšie ak o nich budeš vedieť čo najviac, aby si to tu nevyhodil do vzduchu,“ odvetil mu Severus. 

„Áno, ale sú to čistiace prostriedky. Nemyslím...“ 

„Ak sa tu budeš hádať, kaţdý z nich mi pripravíš a vzápätí ich spotrebuješ na vyčistenie tohto domu, Harry,“ povedal 

Severus a prešiel z podráţdeného tónu na netrpezlivý. Potom si ku svojmu synovi prisadol. „Viem, ţe chápeš, ţe musíš 

začať od základov, aby si pochopil neskoršie reakcie. To si sa naučil uţ skôr, keď si sa snaţil zmeniť účinky 

scvrkávacieho elixíru.“ 

„Hej je som tie účinky nezmenil, zlepšil som ich.“ 

„To záleţí na tom, čo povaţuješ za zlepšenie,“ ozval sa Severus. „Uţ s tou esejou končíš??“ 

„Nie!“ sťaţoval sa Harry. „Len pred chvíľou si mi ju zadal. Vieš, stavil by som sa, ţe sa nikto nemusí cez leto učiť 

toľko čo ja.“ 

„Áno, to je veľmi pravdepodobne isté. Ale nikomu inému nedýcha na krk Temný pán. Ale prišiel som sem aby som ti 

oznámil, ţe som sa rozprával s pani Weasleyovou. Tvoji priatelia sa tu zastavia na večeru zajtra okolo piatej, potom 

pôjdeme hop-šup práškom do Rokfortu, kde sa stretneme so zvyškom D.A. a odtiaľ sa spoločne presunieme na 

Pradiarsku uličku. Chcem aby si tú esej dovtedy dokončil.“ 

„Plánujem s ňou skončiť čo najskôr. Nechcem ju robiť ešte aj zajtra!“ 

„Nie, hneď ako dokončíš túto esej, začneš s ďalšou...“ 

„Ale no tak, Severus!“ 

„časťou projektu,“ pokračoval Severus, akoby ho Harry vôbec nebol prerušil. „Na ktorej dokončenie dostaneš viac času. 

Tieţ budeš musieť popracovať na obrane.“ Harry vedel, ţe nemá zmysel sa hádať a tak sa vrátil k svojej rozrobenej 

eseji a Severusa úplne odignoroval. 

 
 

“Harry!” skríkla Hermiona, keď ho uvidela a tuho ho objala. “Toto letné D.A. je skvelé! Moji rodičia boli tak šťastní, 

keď sa dozvedeli, ţe na obrane pracujeme aj počas. leta…“ spustila, no odmlčala sa, keď si všimla ako na ňu s 

pozdvihnutým obočím hľadí Severus. 

„Večera začne hneď ako dorazia Weasleyovci,“ povedal, keď sa utíšila. 

„Dobrý podvečer, profesor,“ pozdravila potichu a Severus sa uškrnul. 

„Dobrý podvečer, slečna Grangerová. Natešená ako vidím.“ 

„Áno, samozrejme! Môţeme si kúzla skúšať jeden deň v týţdni počas leta! Bude to skvelé! A pretoţe nás tam bude 

menej sa moţno viac zblíţime. Je to dobrý nápad....čo?“ zastavila svoj monológ, keď sa Harry rozosmial. 

„Nič,“ odvetil a snaţil sa ovládnuť svoj smiech. Asi po minúte sa mu to podarilo. Práve vo chvíli, keď dorazili 

Weasleyovci. 

„Čau kamoš,“ povedal Fred. 
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„Rozhodli sme sa k vám dnes večer pripojiť,“ pokračoval George. 

„Je to uţ dlho, čo sme boli“ 

„na stretnutí D.A. a rozhodli sme sa, ţe si potrebujeme“ 

„precvičiť obranu.“ 

„Tieţ chcem spraviť prieskum trhu.“ 

„Moţno prísť na nejaké nápady na nové triky.“ 

„Dobre, dobre,“ povedal Harry a bokom venoval pohľad svojmu otcovi. Severusova tvár bola ako vytesaná z kameňa, 

ale Harry sním v poslednej dobe strávil toľko času, aţ mu bolo jasné, ţe je podráţdený. „Tak, kde sú Ginny s Ronom?“ 

„Ginny a Ron?“ 

„Počul si to, Gred?“ 

„Samozrejme, Forge.“ Na Harryho sklamanie prešli do kuchyne bez toho, aby svoj „monológ“ vysvetlili. 

„To malo čo znamenať?“ spýtal sa Harry. Severus mu neodpovedal, len sa uškrnul a aj on sa pobral do kuchyne, 

pravdepodobne sa uistiť, ţe dvojčatá nepridali nič, nebezpečné, alebo niečo podobné, do jedla tam nachystaného. 

„Ahoj, Harry,“ ozval sa Ron, keď vyšiel z kozuba. „Fred s Georgom prídu tieţ. Varovali by sme ťa uţ skôr, ale hneď 

ako sa rozhodli boli fuč.“ 

„Ja viem. Uţ sú tu. A naozaj Severusa dráţdia,“ oznámil im Harry zadrţujúc výbuch smiechu. 

„Oni sú uţ tu? Ako sa sem dostali? Ešte pred chvíľkou boli doma!“ 

„Hej, Ron, mama hľadá dvojčatá. Nevieš kam zmizli?“ ozval sa z kozuba Ginnin hlas. Ron a Harry sa zahľadeli do 

plameňov. 

 „Nie, len chcela vedieť, kde sú. Ako sa tam dostali?“ 

„Kto vie? Moţno boli neviditeľní alebo čo.“ 

„Dobre. Uhni z cesty Ron, lebo ťa inak zvalcujem,“ odvetila Ginny a o niekoľko sekúnd neskôr vystúpila z krbu aj ona. 

„Poďme jesť, som hladná,“ ozvala sa, keď zo seba oprašovala sadze. 

„To je väčšinou Ronova veta, Ginny,“ poznamenala Hermiona pobavene. 

„Áno, no, teraz by hladný nemal byť. Celý deň sa napchával!“ odvetila a zamierila do kuchyne. Harry s Ronom 

a Hermionou ju nasledovali. 

Pri pohľade dnu ale zmrzli na prahu. Severus sa spolu s dvojčatami usadil za stôl a momentálne debatovali o elixíroch. 

Rozprávali sa potichu a tak Harry zachytil len časti rozhovoru, ale počul slová „parochne“ a „neviditeľný“, takţe 

predpokladal ţe to malo niečo spoločné s Rádom. Ak to bol spôsob, akým unikli zraku všetkých Weasleyovcov 

a dostali sa do hlavného stanu, tak to bolo naozaj geniálne, a čo viac, veľmi uţitočné. 

Večera bola zväčša tichá záleţitosť. Napriek tomu, ţe sa s profesorom Snapom stretávali takmer celý minulý rok, ešte 

stále boli tak trochu nervózni, keď sa nejednalo o hodiny elixírov alebo D.A. Teda aţ na Harryho. Tomu pripadala celá 

situácia náramne smiešna. Čoskoro ale dojedli a premiestnili sa do Rokfortu. Do Dumbledorovej kancelárie. 

„Je to divné, byť tu takto v lete,“ poznamenala potichu Hermiona. 

„Čo tým myslíš, Hermiona? Tráviš v Rokforte väčšinu roka! Nemôţe ti to tu pripadať divné,“ ozval sa Ron. 
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„Ronald...“ povedala Hermiona, potom sa zasekla a pokrútila hlavou. „Niekedy si naozaj nemoţný.“ 

„Čoţe?“ spýtal sa ešte stále zmätene. „Och ty myslíš preto, ţe je leto!“ 

„To presne povedala,“ zapojili sa do toho dvojičky a Ginny sa zachichotala. O päť minút neskôr čakali všetci členovia 

D.A. v Dumbledorovej kancelárii. Po tom, čo si všetci niekoľko minút rozprávali o záţitkoch z leta naznačil Severus 

Harrymu aby prehovoril a ani sa nesnaţil svoju netrpezlivosť skrývať. 

„Tak dobre, všetci! Teraz sa presunieme do domu, kde sa budeme stretávať. Pamätajte, dá sa tam dostať len z Rokfortu. 

Pre bezpečnosť je toto miesto chránené a odinakiaľ sa tam nedostanete. Toto miesto je „Ústredie D.A.“ a heslo je 

„jablkový koláč“...“ povedal Harry a potom sa odmlčal, nevedel, čo viac povedať. Našťastie do toho vstúpil Severus. 

„Pôjdem ako prvý. Verím, ţe profesor Duámbledor s profesorkou McGonagallovou tam uţ dorazili,“ povedal, hodil do 

kozuba hop-šup prášok a zmizol im z dohľadu. Harry nasmeroval všetkých na určené miesto a potom ich sám s dobrým 

pocitom nasledoval. Bude to dobré stretnutie. 

Keď sa všetci usadili na nie príliš pohodlnom nábytku v hlavnej hale domu (Hermiona bola natešená, pretoţe steny boli 

pokryté mnoţstvom políc, aj keď na nich ešte nestáli ţiadne knihy) Harry vstal. 

„Najprv si potrebujeme dohodnúť deň, kedy sa budeme stretávať. Predtým neţ dnes odídete sa za mnou zastavte 

a povedzte mi, kedy máte čas a ja sa budem snaţiť prispôsobiť tomu stretnutia. Pokúsim sa ich tak naplánovať, aby 

mohli všetci prísť na kaţdé. Budeme sa stretávať raz do týţdňa...tak teda, máte všetci svoje mince?“ spýtal sa. 

„Áno,“ odvetili všetci naraz. 

„Ech...dobre,“ povedal Harry tak trochu prekvapene, ţe mu odpovedali všetci naraz. „Okrem toho...si nemyslím, ţe by 

sme mali ďalšie oznamy. Cvičiť budeme na prvom poschodí...je tam dostatok miesta,“ pokračoval a s úškrnom na tvári 

ich tam zaviedol. 

Nezdalo sa, ţe by sa dom niekomu páčil, čo Harrymu celkom vyhovovalo, pretoţe ani on ho nemal rád. Nebol tam ten 

podobný temný pocit ako na ústredí Rádu, ale tento dom nebol miestom, kde by ste radi zostali dlhšie ako je nutné. 

Harry im podrţal otvorené dvere a študenti D.A. vstúpili do najväčšej izby v dome. Zvnútra sa nečakane ozval čísi krik 

a Harry rýchlo vstúpil. 

 

Kapitola štvrtá: Prekvapenie a prípravy 

Harry pozorne sledoval ako sa členovia letnej Dumbledorovej armády pokúšali zloţiť čo najviac lietajúcich príšer. V 

skutočnosti to boli len prízraky, ktoré Harrymu pomohol Severus vyčarovať a v momente, keď boli zasiahnuté 

viacerými kúzlami sa jednoducho vyparili. Zostalo po nich len meno toho, kto ich trafil najviac. Harry mal pocit, ţe je 

to skvelý test., ako ich prekvapiť. 

Po niekoľkých minútach sa študenti spamätali, zoskupili sa do menších skupín a spoločne zničili aj posledné tvory. Lex 

a Ravena pracovali spoločne, no predsa sami, ako Harry od začiatku očakával. Boli veľmi zohratí, Lex sa sústredil na 

väčšie modré a menšie oranţové chrobáky, zatiaľ čo Ravena ničila veľkosťou mačkám podobných zelených a menších 

potkaních fialových pavúkov. 

Ron sa snaţil spojiť s Hermionou, ale boli veľmi neúspešní. Hermiona sa Rona pokúšala presvedčiť, ţe by mali obaja 

zosielať rôzne kúzla na všetky typy príšer, ale ten kategoricky odmietol pustiť sa do tých pavúkovitých. Hermiona 

napokon ustúpila a zatiaľ čo sa ona starala práve o zelené a fialové stvory, Ron zosielal kúzla na tie modré a oranţové. 

Ginny, Luna a Neville sa rovnako spojili, Creeveyovci pomáhali jeden druhému a MacMillan a Bonesová pracovali 

väčšinou samostatne. 

Dvojičky chvíľu všetkých pobavene sledovali, potom sa pripojili pouţívajúc kúzla, ktoré odkukali u ostatných. Harry sa 

na tom smial. Mali byť v Slizoline, pomyslel si a rozhodol sa, ţe sa ich neskôr spýta na to, kam presne ich chcel 

Triediaci klobúk poslať. 
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Nakoniec sa vo vzduchu vznášali uţ len mená a Harry nevychádzal z údivu nad tým, ţe najviac krát sa tam objavilo 

práve Georgovo a Fedovo. Práve sa im chystal pogratulovať, keď sa naňho oboril Ron. 

“Oklamal si nás!” povedal takmer so smiechom. 

“Áno, ale bola to sranda. A naučil som sa veľa o bojových technikách kaţdého z vás,” odvetil Harry a snaţil sa zabrániť 

výbuchu smiechu, ktorý sa mu dral z hrdla. 

“Áno, bola to zábava. Ale tieţ nečakané!” ozvala sa spoza Harryho Ginny. 

“Áno, to by dávalo zmysel, však?” spýtala sa Luna. “Ak by sme o tom vedeli, neboli by sme prekvapení. Ak by sme 

neboli prekvapení, potom by to nebolo veľké prekvapenie, nemám pravdu?” spýtala sa a Harry si všimol ako na ňu Lex 

s Ravenou a MacMillanom divne pozreli. Harry na nich zazrel, potom Lune prikývol. Moţno bola čudná, ale obvykle, 

ak ste naozaj počúvali čo hovorí, jej slová dávali zmysel. Počas minulého školského roka si Harry, Ron, Hermiona, 

Neville a Ginny na jej poznámky zvykli a po čase ich začali aj celkom dobre chápať. 

“No, v kaţdom prípade to bolo dobré,” povedal Harry, keď do miestnosti vošiel Severus. Prvé stretnutie prebehlo 

hladko. Severus ich spolu s Harrym naučil kúzlo na vyčarovanie fiktívnych príšer, väčšinou im pomohol s mierením a 

takisto so zmenou kúziel, ktoré chrobáky “zničia”. To bolo zväčša všetko, čo v ten večer stihli. 

Nasledujúce ráno si Harry neprial nič iné ako zostať v posteli, ale Severus mu pohrozil dvojnásobným prídelom práce 

ak dnes nevstane a tak sa Harry pre prípad objavil predčasne. Počas prípravy raňajok, slaniny, vajíčok a toastu priletela 

sova s Denným prorokom. Harry šedej sove zaplatil a hodil hodiny na stôl, kde si ich Severus nájde. Harry ich nikdy 

nečítal, jedine v prípadoch, keď mu otec povedal, ţe tam bolo niečo podstatné, čo väčšinou nebolo. 

Severus vošiel do kuchyne práve vo chvíli, keď Harry kládol jedlo na stôl a Harry sa naňho uškrnul. 

“Perfektné načasovanie, Profesor,” povedal a sadol si. 

“Nebuď drzý, Potter,” odvetil Severus vzťahovačne. Takto prebiehalo takmer kaţdé ráno. Ako to začalo netušil nik. 

Severus rozloţil noviny, ktoré mu takmer vypadli z rúk, keď si prečítal titulku. 

“Čo je?” spýtal sa Harry s obavami. Severus stratil kontrolu len veľmi zriedka a keď sa tak stalo spôsobila to buď únava 

alebo prekvapenie. Severus len pokrútil hlavou a článok si prečítal. 

Nové zákony týkajúce sa čarodejníkov narodených v Muklovských rodinách 

Nové zákony týkajúce sa v muklovskom prostredí narodených čarodejníkov a čarodejníc boli schválené takmer všetkými 

členmi Wizengamotu. Nový minister, minister Drima prehlásil, ţe tieto zákony sú na ochranu vyššie spomenutých 

čarodejníkov a ich zámer nie je akýmkoľvek spôsobom ich “degradovať” ako bol obvinený. “Ten koho meno nesmieme 

menovať“ chce všetkým takýmto čarodejníkom ublíţiť, ako aj tým čarodejníkom, ktorí k ním prejavujú sympatie a preto 

musia byť podniknuté kroky na ich ochranu,” vyhlásil. 

Paragraf A čarodejníckeho zákona 673213, nariaďuje kaţdému zamestnávateľovi podrobne skontrolovať ich zázemie a 

príbuzných v oboch, muklovskom i čarodejníckom svete. Minister Drima vysvetľuje, ţe bol tento dodatok schválený len 

preto, aby si mohol zamestnávateľ overiť, ţe ţiadatelia hovoria pravdu. 

Paragraf B sa týka toho, čo sa stane, ak je kontrola právoplatná. Ak je, má v muklovskej narodený čarodejník či 

čarodejnica povolenie sa pod pozorným dohľadom uchádzať o prácu v čarodejníckom svete. Ak sa potvrdí, ţe by takýto 

čarodejník mohol predstavovať hrozbu alebo je v nebezpečenstve, prijmú sa príslušné opatrenia. 

Paragraf C pojednáva o situácii potenciálnej hrozby v muklovskej rodine narodeného čarodejníka. Ak je on alebo ona 

príčinou tejto hrozby, budú proti nemu či nej vznesené obvinenia a/alebo mu či jej bude práca v čarodejníckom svete 

zakázaná. Ak je hrozba nemierená voči nemu či nej, dostane takýto člen našej spoločnosti moţnosť rozhodnúť sa, či 

zostane v čarodejníckom svete, alebo sa pre vlastnú bezpečnosť vráti do sveta muklovského. 

Paragraf D sa týka krokov, ktoré sa podniknú v prípade, ţe je preverenie neprávoplatné. V závislosti od stupňa 

spáchaného kriminálneho činu a či to bol on, alebo nebol alebo či trestný čin spáchal príslušník jeho rodiny budú 

podniknuté rozličné opatrenia. 
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Tieto zákony sa tieţ vzťahujú na občanov z polovičných rodín a deti šmuklov ktorí ţili viac ako štvrtinu svojho ţivota v 

muklovskom svete. Tieto zákony nadobudnú platnosť presne o sedem dní. 

Severus hodil noviny nedočkavému Harrymu a myslel na to, čo práve prečítal. Zdalo sa, ţe tieto nové zákony podnietil 

sám Drima, fakt, ktorý mu pokoj na duši rozhodne nedodal. Severus vedel, ţe starší členovia rodu Drimovcov boli vo 

vojne proti Voldemortovi neutrálni, no nepoznal Drimov postoj na názory, na ktorých bola táto vojna zaloţená a 

nevedel to ani Albus. Teraz to uţ vedel. 

Severus vedel, ţe existovali spôsoby ako zabezpečiť ochranu čarodejníkov z muklovských rodín a preverenie zázemia 

nebolo jedným z nich. Toto ich v nijakom prípade neochraňovalo a on osobne súhlasil s človekom, nech uţ to bol 

ktokoľvek, kto Drima obvinil z degradácie týchto čarodejníkov. 

“Čo! To nie je fér!” skríkol Harry. “To predsa nemôţe urobiť! Myslíš, ţe o tom Lex s Ravenou čokoľvek vedeli? 

Myslíš, ţe to podporili? Pracuje pre Voldemorta?” chrlil zo seba Harry otázky bez toho, aby dal Severusovi nejaký čas 

na odpoveď. 

“Harry!” prekričal ho Severus v snahe zabrániť prílivu ďalších otázok. “Nie, neverím tomu, ţe by Drima pracoval pre 

Voldemorta. Som si celkom istý, ţe sú Drimovci neutrálni. Zdá sa však, ţe nie sú tolerantní k muklom a u muklov 

narodeným čarodejníkom. 

“Skvelé! Práve keď som si myslel, ţe bude ťaţké nájsť tupšieho ministra ako Fugea!” povedal Harry. 

“Teraz s tým ale nič nespravíme, Harry,” ozval sa tichým hlasom Severus. “Musím sa však poradiť s Albusom. Kým 

budem preč, zbaľ si všetky veci. Dnes sa sťahujeme na panstvo,” povedal a uškrnul sa, keď sa Harryho nálada zázračne 

zlepšila. 

“Tak preto si ma dnes nenechal pospať si,” mudroval Harry a Severusov úsmev sa ešte viac rozšíril. 

“Moţno,” odvetil a rýchlo dojedol. Hneď ako skončil opustil kuchyňu a svoj tanier nechal na stole. Harry pokrútil 

hlavou, no predsa ho odpratal a pri tom myslel na to ako si zariadi izbu. Keďţe svoju vlastnú izbu nikdy predtým 

nemal, chcel, aby bolo všetko perfektné. 

Uţ sa rozhodol, ţe izba bude zariadená v modrej a zelenej farbe. Plánoval namaľovať stenu belasou a spodnú časť 

tmavo zelenou farbou. Harry to chcel spraviť po muklovsky. Vţdy mohol farbu podľa ţelania kúzlom zmeniť, ale tá by 

nedrţala tak dlho, pokiaľ by na ňu neuvalil aj mraziace kúzlo a aj potom by to dalo príliš veľa práce. 

V muklovskom Londýne uţ našiel nádherný modrý koberček a rozhodol sa, ţe si ho umiestni k posteli, aby sa nemusel 

starať o studenú podlahu. Postelné prádlo uţ kúpili sivé, rovnako ako závesy. Harry bol so svojím plánom nadmieru 

spokojný. Teraz uţ len potreboval aby sa Severus vrátil a mohli jeho myšlienky naozaj uskutočniť. 

 

“Vstúpte!” odpovedal Albus na klopanie na dvere si opätovnom čítataní predného titulku dnešného Denného proroka. 

Toto bolo niečo, čo Albus nepredpokladal. Aj keď Rád Drimu nepodporil, myslel si, ţe bude k niečomu dobrý, no teraz 

uţ vedel, ţe musí Ministerstvu odoprieť aj zvyšky svojej dôvery a podpory. Nikto ho o podobnom hlasovaní 

neinformoval čo znamená, ţe Ministerstvo vedelo, ţe bude proti. Keď Severus vstúpil, Albus vzhliadol. 

 “Severus, predpokladám, ţe si uţ videl dnešného Proroka?” 

“Samozrejme. Čo to má znamenať?” chcel vedieť Severus, ktorý nemal náladu na nezmyselné obkecávanie a bol rád, 

keď zaznamenal, ţe takú náladu nemal ani riaditeľ. 

“Takţe bojujeme z oboma stranami. Či uţ je Drima zapletený s Voldemortom alebo nie, neznáša muklov a verejnosť ho 

má aţ príliš rada. Nemalo by byť ale ťaţké s ministerstvom manipulovať tak, ako tomu bolo za čias úradovania Fudgea. 

Malo by to vyjsť.” 

“Dobre. Si pripravený na budúci týţdeň?” 

“Áno, všetko je pripravené a všetci boli informovaní. O koľkej to začne?” 
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“Okolo druhej,” odvetil Severus. 

“Dobre, dobre. Teraz, verím, ţe si na dnešok plánoval sťahovanie na panstvo? Nebudem ťa zdrţovať. Dovidenia, 

Severus.” 

“Zbohom, Albus.” 

 

“Chcem byť animágom,” oznámil Harry otcovi v deň svojich narodenín, keď sedeli v obývačke ich nového domu. Izba 

bola zariadená väčšinou v neutrálnych farbách s jemnými náznakmi zelenej, farby nábytku. Harry musel uznať, ţe sa 

mu Severusov štýl pozdával. Jednoduchý, no vkusný. 

“Tak potom ti pomôţem stať sa ním,” odvetil Severus nevzhliadnuc od svojho časopisu o elixíroch, ktorý práve čítal. 

“Si animágus?” spýtal sa Harry, snaţil sa zaujať Severusovu pozornosť. Vţdy trávil svoje narodeniny sám, teda aţ na 

tie jedenáste a ani si nebol istý, či Severus vedel, kedy vôbec jeho narodeniny sú. 

Kúzla vďaka ktorým vyzeral ako James Potter sa uţ úplne vytratili. Nebol si istý tým, či je so zmenou spokojný, no 

vedel, ţe nespokojný nie je. Jeho vlasy boli viac zvládnuteľné a boli rovnakej farby ako predtým, len trošku tmavšie. A 

tieţ dlhšie, po bradu. Bude musieť zájsť k holičovi. 

Jeho oči mali samozrejme Lilyinu farbu, no ich tvar zdedil definitívne po otcovi. Tvár mal tieţ po otcovi a nos…no, 

nevyzeral ako ten Lilyn, ale ani sa nepodobal na Severusov. Stále bol omnoho niţší ako Severus a Ron. Takmer ho uţ 

dorástla aj Hermiona! Severus mu neustále opakoval, ţe to bolo kvôli podviţivenosti, ktorou trpel ako dieťa, no teraz 

mu došlo, ţe je pravdepodobne najniţší chalan jeho veku a to ho dosť štvalo. 

“Áno,” odvetil podráţdene Severus. “Ponúkol by som ti pomoc, ak by som nebol?” 

“Neviem,” povedal Harry a začal ho deprimovať fakt, ţe Severus zabudol na jeho narodeniny. Harry sa chcel práve 

otočiť a vrátiť sa do izby, keď Severus opäť prehovoril nahlas. 

“O pol hodiny ideme do Šikmej uličky, Harry. Buď presný a obleč si pekný habit,” povedal stále pozerajúc do časopisu. 

Harry naňho trochu zazrel, zvedavý, čo mal Severus za lubom. 

“Prečo?” spýtal sa podozrievavo. 

“Máš dnes narodeniny, či nie? Myslel som si, ţe by sme mohli ísť na obed.” 

“Kam?” spýtal sa Harry, teraz uţ lepšie naladený. 

“Uvidíš.” 

O štyridsaťpäť minút neskôr sedel Severus s Harrym v elegantnej reštaurácii nazvanej Maličká víla. Harrymu to meno 

pripadalo divné a nikdy by tam nebyť Severusa nevkročil. Keď sa však ocitli vo vnútri Harry svoj názor na reštauráciu 

výrazne prehodnotil. Pravdepodobne to nebude jeho najobľúbenejšie miesto, na to bolo aţ príliš vyumelkované, ale inak 

tu bolo príjemne. 

Skôr neţ prešla ďalšia hodina a pol a päť chodov bol Harry tak plný aţ si myslel, ţe sa do kníhkupectva, kam chcel 

Severus zaskočiť, nedoplazí. 

“Poď, Harry, chcem sa domov vrátiť čo najskôr. Nemali by sme mimo domu zostávať príliš dlho a uţ sme preč takmer 

dve hodiny,” povedal Severus. V mysli sa na synovi neuveriteľne smial. 

“Dobre, tak potom prečo ísť do kníhkupectva?” spýtal sa Harry, ktorému sa nechcelo ani postaviť. 

“Nemáme na štúdium animágov ţiadnu knihu a plánoval som, ţe ťa nechám vybrať si aj zopár kníh, ako narodeninový 

darček, keďţe je tvoja kniţnica prázdna. Ale ak chceš radšej ísť domov…” 
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“Nie! To je v poriadku,” povedal rýchlo Harry. “Môţeme ísť, len som sa prejedol.” 

“Dobre,” povedal Severus a spoločne prešli na druhú stranu ulice. V 1:30 povedal Severus Harrymu, ţe by mali odísť a 

Harry k nemu prišiel s piatimi knihami v náručí. Vybral si knihu o mágii rún, jednu na vytváranie kúziel, knihu kúziel, 

ktorú mu odporučil Severus a knihu o protizaklínadlách na Čiernu mágiu a ešte aj knihu o kaţdodenných elixíroch, 

ktorú mu takisto odporučil Severus. Severus drţal dve knihy o transformácii animágov, ktoré priloţil k Harryho kôpke. 

Harrymu zostala dobrá nálada aj na ceste späť do Dravého kotlíka, odkiaľ sa hop šup práškovou sieťou vrátia na 

panstvo. Dnes preţil najkrajšie narodeniny, bolo to po prvýkrát, čo mal rodinu s ktorou ich mohol osláviť a bol veľmi 

šťastný. 

 

Kapitola piata: Uvedenie do funkcie 

„Kam ideš?“ Spýtal sa Severus, ako Harry zamieril ku schodom. 

 „Do mojej izby,“ odpovedal Harry trochu zmätený. „Idem si niečo čítať.“ 

 „A čo keby si išiel so mnou,“ povedal, zamieril smerom ku kuchyni. 

„Ookay...“ Severus sa zastavil pri kuchynských dverách a čakal na Harryho. S tým, aký bol práve teraz Harry zmätený, 

vedel, ţe jeho syn bude prekvapený. Mal pocit, ţe Harry cítil ţe to, čo tento raz dostal, bolo všetko, čo dostal na svoje 

narodeniny... z čoho bol Severus schopný usúdiť, ţe knihy boli najviac, čo kedy dostal na narodeniny. Preto chcel, aby 

Harryho 17-te narodeniny boli veľmi nezabudnuteľné. 

„Prekvapenie!“ povedal kaţdý, keď Harry vstúpil do kuchyne, a chlapec tam stál primrazený. Nemal predstavu, čo 

povedať. 

„Čo....“ uvaţoval. 

„Dobre,“ škeril sa Severus, stojaci za Harrym. „Chystáš sa tu stáť?“  

„Ja... er... čo sa deje?“ spýtal sa Harry. Vedel, ţe to bolo pre neho, iba mal malý problém uveriť tomu.. Severus sa iba 

smial. 

„Poď, Harry!“ jačal Ron. „Máš tu veľa darčekov, ktoré musíš otvoriť!“ Ron stál pri obrovskej hromade darčekov 

poloţených na jedálenskom stole, a Harry zízal. 

„Tie sú všetky pre mňa?“ spýtal sa, viac pre seba ako pre zvyšok miestnosti, ale Hermiona odpovedala. 

„Samozrejme, ţe sú pre teba! Sú to tvoje narodeniny, nie?“ 

„Áno, Harry, tak konečne uţ otvor tvoje darčeky! Čím skôr, tým skôr si budeme môcť zahrať metlobal!“  

„Metlobal? Ale my nemáme...“ Utrúsil Harry, keď Hermiona šťuchla do Freda, ktorý začal metlobalový rozhovor, 

zvedavý čo sa chystá. Usúdil, ţe zistil skoro dosť, Harry pokrčil plecami a kráčal k stolu, skoro akoby sa bál, ţe darčeky 

zmiznú. Predtým, neţ sa posadil do jediného prázdneho kresla pri stole, Harry sa pozrel okolo kto tam bol. 

Osem Weasleyovcov, úţasné, bol tam dokonca Bill a Charlie, bola tam Hermiona a Neville, a Harry chvíľu uvaţoval, či 

tam v skutočnosti boli kvôli hraniu metlobalu s nimi... kdekoľvek ho budú hrať. Dumbledore, McGonagallová, Hagrid, 

Remus, Moody a Shacklebolt. Harry tieţ uvaţoval, kedy tu spomenutí poslední dvaja boli, pretoţe to nevedel veľmi 

dobre, ale uvaţoval, ţe ak sa chystajú hrať metlobal, ţe budú potrebovať niekoho, kto sa uistí, ţe je to bezpečné. 

Sadol si dole, Harry zdvihol najbliţsí darček a pozrel na Severusa. Prikývol a Harry sa pozrel od koho pochádza. 

Moody. Harry ho rozbalil a zistil, ţe to bola kniha, ktorú videl v obchode, ale rozhodol sa ju pre seba nekúpiť. História 

ako sa stať Aurorom. 
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„Ďakujem vám, profesor Moody!“ povedal Harry. 

„Ja uţ nie som tvoj profesor, nie?“ povedal Moody nevrlo. „Uvítaš to. Očakávam, ţe sa tu knihu naučíš naspamäť 

dovtedy, kým začneš svoje učenie.“ Harry sa usmial a prikývol. Mal uţ Metlobal v priebehu vekov väčšinou 

zapamätaný a mal pocit, ţe táto kniha sa chystala byť jednou z jeho obľúbených. Ďalší darček bol od Hermiony, kniha 

o prízrakoch. 

„Myslela som si, ţe by sa hodila,“ povedala a on súhlasil. Bolo to veľmi uţitočné. Shacklebolt mu dal knihu 

o aurorských obranných technikách, McGonagallová, Dumbledore, Remus a Severus sa priklonili k malej mysľomise, 

Ron a Ginny mu dali nejaký metlobalový prístroj, Neville mu dal knihu o technikách lietania (o korých si Harry 

prisahal, ţe ich určite vyskúša hneď, ako sa dostane na metlu) a Hagrid mu dal knihu o hadoch. Nebola napísaná 

v parselčine, ale bola napísaný niekým, kto pracoval celý ţivot s hadmi, takţe  to bolo podobné, ako mohol zistiť, 

vysvetlil Hagrid. 

Najväčšie prekvapenie dňa bolo to, keď, zamierili k dverám, ktoré viedli do suterénu domu. Namiesto špinavého 

suterénu, ktorý tam bol, keď sa blíţili, bolo vyčarované metlobalové ihrisko. Po tom, ako sa Harry spamätal zo šoku, 

začali hrať metlobal, Neville, Hermiona, pani Weasleyová, učitelia, Severus a Moody sa pozerali. Harry, dvojčatá a Ron 

boli jeden tím, zatiaľ čo Charlie, Bill, Ginny, pán Weasley druhý tím. Harryho tím vyhral, väčšinou kvôli vyvádzaniu 

dvojičiek a Harryho chyteniu zlatej strely. 

O jedenástej večer, Harry konečne zamieril do postele, stále úplne oblečený. Vdel, ţe deň nemohol dopadnúť o nič 

lepšie neţ aký bol, a preto, Harry bol veľmi, veľmi šťastný. 

Ďalšie ráno, Harryho prvou myšlienkou bolo, ţe stále musel preniesť všetky svoje darčeky aţ do svojej izby, a tak prvý 

zvuk, ktorý vyšiel z jeho úst bol ston. Potom si spomenul, ţe tu bolo niečo dôleţité, čo mu chcel dnes Severus povedať, 

tak zastavil uprostred stonu a pomaly vykĺzol z postele. Po tom čo bol oblečený, uvaţoval, či sa nepreobliecť, ale 

predstavil si, ţe Severus bude nadávať, ak by prišiel dolu v tom, čo mal na sebe včera. 

Dolu v kuchyni, Severus raňajkoval pripravené raňajky, a sedel za stolom, zase niečo čítal, z čoho Harry vycítil, ţe by 

sa o to veľmi nemal zaujímať. Na stol bol pre neho list, jeho školský list z Rokfortu. 

Pán Potter-Snape, 

zahrnutý je list zo zoznamom pomôcok, ktoré budete potrebovať pre váš posledný ročník v Rokforte a zoznam vašich 

hodín. Okrem kapitána Chrabromilského metlobalového tímu, ako vlani, boli ste ustanovený na pozíciu Hlavného 

prefekta. Boli ste zvolený jednohlasne učiteľským zborom. 

Vyučovanie: 

-          Čarovanie 

-          Transfigurácia 

-          Čarodejnícke právo 

-          Obrana proti čiernej mágii 

-          Elixíry 

Ďalšie hodiny budú prejednané s riaditeľom Dumbledorom, zástupkyňou riaditeľa školy McGonagallovou 

a v poslednom rade profesorom Snapeom. 

 Zoznam učebníc: 

-          Štandardný zväzok Zaklínadiel, 7. ročník 

-          Pokročilá teória Čarovania 

-          Medzinárodné právo 
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-          Muklovské právo 

-          Pokročilá Transfigurácia            

Ďalšie knihy budú uvedené v zozname profesora Snapea.  

Zástupkyňa riaditeľa školy Minerva McGonagallová 

  

„Ja som Hlavný prefekt?“ spýtal sa s úţasom Harry. „Ako sa to stalo? Nebol som dokonca ani prefekt!“  

„Prefekt nemá nič spoločné s Hlavným prefektom alebo prefektkou,“ vysvetlil Severus bez zdvihnutia hlavy. „Prefekti 

sú obykle vybraní kvôli ich skúsenostiam.“ 

 „Ale pre čom ja Hlavný prefekt?“ 

„Pretoţe máme pocit, ţe by si mohol odviesť dobrú prácu. Dbáš o pomoc ľuďom, moţno, niekedy aţ priveľmi. Existujú 

aj ďalšie dôvody, ale o tých sa dozvieš aţ dnes popoludní.“ 

„Čo je dnes popoludní?“ spýtal sa Harry, zvedavý, aké iné prekvapenie by tam malo byť. 

„Stretnutie Rádu,“ odpovedal Severus, ako by to bolo samozrejmé. 

„Ach,“ odpovedal Harry. „Takţe... počkať, čo to má spoločné so mnou? Myslel som si, ţe sa nikto nemôţe pridať skôr 

pokiaľ neskončí školu...“ 

„Uvidíš, Harry. Teraz, čo si myslíš o včerajšku?“ zmenil tému Severus. 

„Bolo to skvelé!“ odpovedal Harry, stále zvedavý ohľadne neskoršieho stretnutia Rádu. „Nikdy predtým som nemal 

párty. A kedy si si našiel čas pripraviť metlobalové ihrisko? Pred týţdňom tam nebolo!“ 

„Harry, si v čarodejníckom svete od vtedy čo máš jedenásť. Iste si doposiaľ odchytil pojmy mágie,“ hneval sa Severus, 

a Harry sa trochu hanbil. „Takţe si bol prekvapený?“ 

„Prekvapený? Samozrejme! Myslel som si, ţe je to najprv sen. Viem, ţe Dudley nikdy nemal prekvapenie počas oslavy. 

Vţdy musel vedieť, čo sa bude diať na jeho narodeniny, lebo ináč by mal zlú náladu.“ 

Severus sa trochu usmial, ale vo vnútri bol tieţ nahnevaný na Dursleyovcov. Harry toho neurobil veľa, ale dosť často  si 

Severus všimol: niekoľkokrát, porovnával jeho ţivot s Dursleyovcami, hovoriac veci ako „Dudley nikdy nedostal toto,“ 

alebo Dudley spravil toto.“ To len zdôraznilo zneuţívanie v Harryho predošlom ţivote a spôsobilo, ţe si Severus ţelal, 

aby muklovia boli stále ţiví a tak, by ich mohol dať lekciu. 

V tej chvíli Severus pokúšal prinútiť Harryho hovoriť o Dursleyovcoch. Chlapec vţdy povedal, ţe ich smrť ich nikdy 

nerozrušila, ale spôsob, akým o tom hovoril, Severusa nikdy nepresvedčil.  Ako hrozne sa muklovia k nemu správali, 

Harry bol veľmi starostlivý; veľmi milujúce dieťa. Dursleyovci boli jeho jediná rodina z matkinej strany a vedel, ţe 

dosť na to, aby poznal, ţe to pre Harryho niečo znamenalo.  

„Harry, chýbajú ti?“ spýtal sa Severus, pouţil odlišný prístup k tomuto rozhovoru neţ pouţíval obvykle.  

„Čo tým myslíš?“ spýtal sa Harry, predstierajúc nevedomosť. 

„Ţe si stratil svojich muklovských príbuzných?“ objasnil Severus, pokúšal sa byť trpezlivý. Harry najprv neodpovedal. 

Naozaj nevedel, ako odpovedať. Väčšinou sa vyhol rozprávaniu a premýšľaniu o tom. Takto skončil po ich prinesení do 

jeho rozhovoru, ktorý bol často za ním.  

„Ja neviem,“ nakoniec povedal Harry. „Chcem tým povedať... ja neviem...“ Harry naozaj nemohol kedykoľvek povedať 

viac neţ to. „Proste... nechcem o tom hovoriť.“ 
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„Harry, nemôţeš sa len tak vyhýbať premýšľaniu o tom,“ povedal Severus, asi piaty raz v posledných dvoch mesiacoch. 

„Nesprávali sa k tebe dobre, nie, ale sú tvoja rodina. Je to viac ako polroka...“ 

„Nechcem o tom hovoriť!“ povedal Harry, zobral si dva kusy hrianok zo stola a opustil kuchyňu a zamieril do jeho 

izby. Sevesu konečne zloţil to, čo čítal a nasledoval svojho syna, odhodlaný dosiahnuť, aby sa s tým chlapec vyrovnal. 

Keď sa dostal ku schodisku, predsa len sa otočil okolo a zobral krabicu s narodeninovými darčekmi. Tieţ si to mohol 

zobrať hore,  čo som na to ja, pomyslel si. 

Severus vstúpil do Harryho izby a rozhliadol sa okolo. Pripomenul si koľko námahy Harryho stála táto izba, keď po 

prvý raz vstúpili dnu, a teraz bola trochu... niekoľko kníh na podlahe a pergamenov a listov všade, ale na stole. Severus 

pokrútil hlavou a poloţil krabicu s darčekmi vedľa postele. 

„Harry?“ spýtal sa, sadol si na posteľ. 

„Čo?“ odpovedal vzdorovito Harry. Leţal na svojom chrbte s prekríţenými rukami, pozeral na povalu. Hrianka bola 

hodená bokom.  

„Iba sa ti pokúšam pomôcť, Harry. Viem, ţe o tom nechceš hovoriť, ţe nie si zvyknutý hovoriť o tom, ako sa cítiš. Ja 

tieţ nie, ale viem, ţe to pomôţe.“ 

„Ja – ja viem. Ja iba... nemôţem, nie teraz. Neviem ako sa po tom cítim. Viem, ţe som sa nestaral, ak by som ich znovu 

nevidel, ale nechcel som, aby zomreli za to čo sa stalo. Je to... ja neviem. Myslím, ţe dúfal, ţe by som ich mohol 

niekedy prinútiť, aby ma mali radi. Nie akiste, ja neviem, ale teraz, nikdy som dokonca nedostal šancu.“ Povedal 

potichu Harry, jeho hlas bol sotva šepotom. Severus si nebol celkom istý, čo urobiť, poloţil ruku na synove rameno 

a obdaroval ho slabým stisnutím. 

„Priniesol som ti hore všetky tvoje narodeninové darčeky,“ Severus sa rozhodol zmeniť tému. „Mohol by som pozvať 

dole a dokončiť raňajky?“ Harry potriasol hlavou. 

„Nie, teraz nie som hladný. Myslím, ţe teraz si prejdem svoje nové veci,“ odpovedal Harry a Severus odišiel. Po 

desiatich minútach hnevu, Harry konečne vstal a posadil sa na podlahu vedľa krabice darčekov. Opatrne zobral malú 

mysľomisu a poloţil ju na jeho stôl. Okamţite, vytiahol svoj čarodejnícky prútik k svojmu spánku a odstránil 

spomienku, dal ju do mysľomisy. 

Harry uvaţoval, či sa na to nepozrieť. Prešiel to niekoľkokrát vo svojej hlave, ale chcel vedieť, ako sa to stalo. 

Rozhodol sa proti, Harry sa znovu posadil dole vedľa krabice, vybral von hromadu kníh.  

Severus priloţil knihy, ktoré kúpili  v ten deň skôr, tak ich tam v krabici bolo dvanásť. Jednou hore  bol zápisník 

pochádzajúci od Freda a Georgea. Bol to preklad ţartovných elixírov a kúziel, o ktorých povedali, ţe boli extrémne 

uţitočné. Po prelistovaní niekoľkých stránok, Harry poloţil knihu dole a zdvihol Históriu aurorstva. Nebola to len 

história sama o sebe, ale tieţ slávnych autorov a dôleţité udalosti. Určite zaujímavé čítanie, pomyslel si, poloţil knihu.    

Čarovanie jedna, po starom, naozaj upútalo jeho pozornosť. Bola to aktualizovaná verzia jednej, o ktorej Severus 

povedal, ţe sa z nej tešil, keď bol mladší. Samozrejme povedal, ţe to muselo byť aktualizované, pretoţe niekoľko málo 

zaklínadiel bolo teraz nelegálnych. Harry úplne nerozumel prečo niektoré (asi polovica) v tej knihe boli okrajovo 

Čiernou mágiou. Severus povedal, ţe to bolo hlavne kvôli tomu, ţe Ministerstvo nechcelo, aby boli široko známe 

a preto boli triedené práve takto. Boli to kúzla, ktoré boli obzvlášť uţitočné v súboji proti Smrťoţrútom a tak to bolo 

hlavne to, prečo ju Harry chcel. 

Kniha Tvorcov kúziel by bola taktieţ uţitočná. Čítajúc prvú stranu, Harry bol v trochu lepšej nálade, keď zistil, ţe pre 

niektoré z viacerých základných kúziel sa môţete naučiť bez čarodejníckeho prútika. Po prelistovaní zvyšku knihy 

a uloţení všetkého, bol skoro čas na obed, takţe sa Harry rozhodol nájsť Severusa. 

O niekoľko hodín neskôr sa Severus a Harry premiestnili na ústredie. Harry sa trochu nahneval, keď mu Severus 

nepovedal, prečo sa zúčastnil schôdze, ale veľmi rýchlo vychladol. Nevidel zmysel svojho rozhnevania, keď to zistil 

o niekoľko minút neskôr. 

Nebolo tu veľa ľudí. Boli tam všetci profesori patriaci do Rádu, Shaklebolt a Tonksová, Remus a Moody. Nikto 

nevedel. 
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„Toto bude krátke stretnutie,“ začal Dumbledore, „takţe je tu len niekoľko otázok na prejednanie. Po prvé, má niekto 

niečo, o čom cíti potrebu, aby bolo prejednané? Nikto?“ spýtal sa, keď nikto neodpovedal. „V poriadku, potom, ďalej 

prejdime k určitému cieľu tohto stretnutia. Ako uţ všetci viete, Harry včera dosiahol sedemnásť.“ Kaţdý prikývol aţ na 

Harryho, ktorý bol zvedavý, čo sa stalo. „Takţe dnes sa Harry stane členom Fénixovho rádu.“ 

„Ale ja som ešte nedokončil školu. Myslel som si, ţe najprv musí byť to, k pripojeniu.“ 

„Normálne, ale my pociťujeme, ţe tvoj prípad je trochu abnormálny. Cítili sme, ţe tvoja pozícia vyţaduje členstvo.“ 

„Má to niečo spoločné so mnou ako s Hlavným prefektom?“ spýtal sa Harry, myšlienky krúţili okolo jeho hlavy. 

„Áno, v skutočnosti je to to. To uvedenie do funkcie  nie je najdôleţitejšie. Jednoducho sa musíš na zmluvu podpísať 

krvou. Táto zmluva ti nezoberie tvoju slobodnú vôľu, jednoducho nám to umoţní sledovať tých, ktorí nie sú loajálni 

k Rádu.“ Harry prikývol. Jehoprvá myšlienka potom bola na to krvavé brko. Práve keď na to myslel, brko a zmluva sa 

objavili na stole. „Prečítaj si to, potom podpíš. To brko sa zareţe do tvojej ruky, ale okamţite  sa to bude hojiť.“ 

Rýchlo si prečítal zmluvu. Nebolo tam nič špeciálne, len stanovené, ţe ste boli lojálny k svetlu, len v toľko k tým 

slovám. Keď bol hotový, zdvihol brko a podpísal svojim menom, ignorujúc bolesť, ktorú brko spôsobilo. Napokon, 

bolo to podobné tomu pouţitiu ako pri trestoch u Umbridgeovej. Poloţil dole brko a pozrel sa na svoju ruku, čakajúc, či 

sa to zahojilo. Miesto toho, Harry James Potter – Snape bolo naškrabané na chrbte jeho ruky, práve pod čiarou „ja 

nebudem klamať.“ Len na to pozeral, čakajúc, či sa to zahojí. 

„Harry?“ spýtal sa Dumbledore. „Uţ si niekedy predtým pouţil krvavé brko?“ 

„Nie dobrovoľne,“ povedal Harry pred jeho povzdychom. „Počas trestov u Umbridgeovej,“ povedal trochu hlasnejšie. 

 „Čo?“ vykríkli Severus a McGonagallová spolu. Očividne to nevedeli, pomyslel si Harry. 

 „Budeme o tom diskutovať neskôr, Harry,“ povedal Dumbledore predtým, neţ mohol Harry odpovedať. 

„Za prvé, chcel by som dokončiť toto stretnutie. Rád ma pre teba úlohu. Ako Hlavný prefekt budeš mať väčší kontakt 

so študentskou populáciou ako profesori...“ 

 

Kapitola šiesta: Dohoda 

„Nebudem klamať ľudí, ak mi chcú veriť s osobnými vecami!“ povedal Harry Dumbledorovi potom, čo mu bolo 

vysvetlené, čo mal ako Hlavný prefekt robiť. 

 

„To nie je plán, môj chlapče,“ odpovedal Dumbledore. „Povieš nám to len vtedy, keď sa bude zdať niekto podozrivý.“ 

 

„Ale kvôli tomuto som sa stal Hlavným prefektom?“ obvinil ho Harry. 

 

„Nie, nie. Zaslúţil si si túto pozíciu, Harry. To je len jedna z ďalších výhod.“ 

 

„Takţe,“ začal Harry, trochu kľudnejšie. „ Myslíte si, ţe to budem robiť dobre?“ 

 

„Áno, budeš, Harry.“ Povedal Severus. „Dokonca aj profesori, ktorí nie sú v Ráde chcú, aby si bol Hlavný prefekt.“ 

Harry prikývol, cítil sa lepšie, predsa však mierne manipulovaný. Nezdalo sa správne, aby sa stal Hlavným prefektom, 

iba kvôli špehovaniu ľudí. 

 

„Chcel by si súhlasiť s touto úlohou?“ spýtal sa Dumbledore. 

 

„Áno,“ povedal Harry. 

 

„Dobre, dobre. Teraz, Remus, pretoţe si vlkodlaci práve teraz odmietajú vybrať stranu, chcem ťa poţiadať, aby si 

chvíľu ostal a chvíľu si odpočinul, a to najmenej do konca leta. Potom s nimi môţeš znova hovoriť, ak si myslíš, ţe 

mesiac je dostatočný čas.“ 
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„Mal by byť.“ Povedal Remus a Dumbledore prikývol. 

 

„Má ešte niekto niečo, predtým neţ skončíme?“ všetci boli ticho, takţe schôdzka bola ukončená. 

 

„Vyzerajú stretnutia vţdy takto?“ spýtal sa Harry, akonáhle väčšina ľudí bola preč. 

 

„Obvykle je tu väčšia diskusia. Dnes to bolo väčšinou o tvojom prijatí. Harry? Prečo si nikomu nepovedal o brku?“ 

 

„Ja... neviem. Nechcel som nikoho zaťahovať do ešte väčších problémov, ako uţ bol. Ak niekto išiel proti 

Umbridgeovej...“ utrúsil Harry. 

 

„To je nepodstatné. Vieš, či niekto iným nemal podobné tresty?“  

 

„Er... Bol tam niekto iný, ale nemôţem si spomenúť, kto to bol.“ 

 

„Budeme musieť túto záleţitosť vyšetriť,“ povedal Dumbledore, vošiel späť do miestnosti a postavil sa na čelo 

stola.“Harry, ukáţ mi svoju ruku.“ Harry prišiel pred riaditeľa a vystrel svoju ruku. Príliš dobre si pamätal na bolesť 

a krv, ktorá urobila tú jazvu „Nebudem klamať“. 

 

„Klamal si vôbec od vtedy, čo sa to stalo?“ poţiadal Dumbledore a Harry odtiahol ruku preč. 

 

„Čo tým myslíte? Ja som nespravil nič!“ povedal Harry, bránil sám seba pre nič. 

 

„Len som sa pýtal, Harry, pretoţe by mohlo byť moţné, ţe pouţila mágiu, ktorá si vyţadovala tvoju krv.“ 

 

„Er... ja neviem, naozaj. Ak som to urobil, nikdy som to nemal v úmysle...“ 

 

„Harry,“ povedal Severus s povzdychom. 

 

„Minerva a ja napíšeme rodičom, aby sa porozprávali so svojimi deťmi. Nemôţeme len tak nechať túto záleţitosť.“ 

Povedal Dumbledore. „Chcel by som, aby Poppy neskôr skontrolovala, či neboli na jazve pouţité nejaké temné kliatby. 

Dovidenia, Harry, Severus,“ povedal kývnutím, potom odišiel.  

 

„Vzhľadom k tomu, ţe si sa sám tak rozhodne obhajoval, mal by som sa opýtať, čo si urobil zle?“ spýtal sa Severus. 

 

„Neurobil som nič! Naozaj!“ odpovedal Harry a Severus pozdvihol obočie. 

 

„Musím hovoriť s Lupinom predtým, neţ vyrazíme. Vrátim sa,“ odpovedal Severus, a Harry pokrútil hlavou. Prečo mi 

neverí? Uvaţoval krátko. 

 

O pol hodinu neskôr, boli obaja späť na panstve, a Harry sa chystal odísť do svojej izby, keď začal Severus rozprávať. 

 

„Lupin príde v priebehu zajtrajška. Súhlasil s pomocou tvojou animágovskou premenou, takţe dbaj, aby si si aspoň 

prečítal niektorú z kníh dnes večer. Pomôţe ti tieţ s tréningom, keď ťa nebudem môcť učiť sám.“ 

 

„O koľkej sa sem chystá prísť?“ spýtal sa Harry, nie ţe by tak celkom chcel zajtra trénovať. V skutočnosti, vôbec sa 

toto leto necítil na trénovanie, ale nechystal sa o tom povedať Severusovi. Len by ho nahneval. 

 

„Zhruba o deviatej ráno.“ 

 

„Tak skoro?“ 

 

„Obvykle si hore skôr, Harry.“ 

 

„Ja viem, ale... nevadí,“ ochabol Harry. „Budem pripravený. Zavoláš ma, keď bude pripravená večera?“ 

 

„Očakávaš, ţe to spravím dnes večer?“ povedal Severus s falošným výsmechom. 

 

„Pochopiteľne,“ ţartoval späť Harry. „Kto iný?“ 

 

„Sopliak,“ povedal Severus a Harry sa pousmial, odišiel do svojej izby. 
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------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Harry sa prebudil s veľmi neistým pocitom. Ako niečo nie je v poriadku. Pomaly otvoril svoje oči. Vedel, ţe čo videl 

nebolo v poriadku.  

 

Posledná vec, na ktorú si Harry spomínal bola, ţe bol vo svojej posteli a čítal knihu o histórii Aurorov. Musel zaspať, 

ale nemal tušenie, ako sa dostal na ústredie Rádu.  

 

Niečo sa muselo stať, bola jeho bezprostredná myšlienka. Došlo k ďalšiemu útoku? Severus je v poriadku? Náhle 

vyskočil z postele, nevšimol si, ţe jeho obečenie nebolo to, čo mal predtým na sebe. Harry vybehol von z izby a dole do 

haly, prebúdzajúc portréty dole schodiskom. 

 

V prízemí sedeli Dumbledore, McGonagallová a Severus, samozrejme o niečom rozhorčene diskutovali. 

 

„Čo sa deje?“ spýtal sa Harry, trochu vystrašene. 

 

„Potter!“ zasyčal Severus, prekvapujúc Harryho. Severus ho nikdy viac nevolal Potter. „Čo to robíte?“ 

 

„Severus, čo...“ 

 

„Ako sa opovaţuješ  takto ma volať! Ako som povedal, nikdy ţiadny rešpekt,“ povedal jeho otec nebezpečne, a Harry 

o krok ustúpil, zakopol o schody. 

 

„Severus, prosím, nechaj chlapca samého. Mal problematický týţdeň,“ povedala McGonagallová a Harry sa na ňu 

pozrel zmätene. Tento posledný týţdeň bol blízko niečoho, ale znepokojujúci. V skutočnosti to bol pravdepodobne 

jeden z najlepších týţdňov jeho ţivota. 

 

„Harry, dieťa, prečo si nejdeš naspäť pospať?“ spýtal sa Dumbledore. 

 

„Nie som unavený,“ odpovedal Harry, zúţil jeho oči na tých troch pred ním. Čo sa deje? „Čo sa deje? Prečo som na 

ústredí? Prečo nie som doma?“ 

 

„Prestaňte robiť somariny, Potter,“ zasyčal Severus. 

 

„Harry, nespomínaš si na udalosti z posledného týţdňa?“ 

 

„Áno, pamätám,“ povedal pomaly. „Boli to moje narodeniny, a dnes bolo stretnutie...“ 

 

„Harry, tvoje narodeniny nebudú ďalší mesiac.“ 

 

„A nebolo ţiadne oficiálne stretnutie počas posledných dvoch dní,“ povedal Severus nevýrazne. 

 

„Ale...“ 

 

„Moţno sme mu dali príliš veľa upokojujúceho dúšku a elixíru na spanie?“ spýtala sa McGonagallová. 

 

„Ak máte strach z celkovej dávky, potom nie. Dostal uţ toľko, koľko bolo potrebné pre jeho veľkosť.“ 

 

„Čo sa stalo, ţe potrebujem upokojujúci dúšok? Čo sa deje?“ 

 

„Bolo by príliš skoro na ďalšiu dávku elixíru na spanie? Moţno bezsenný spánok?“ 

 

„Áno, bolo by to príliš skoro,“ povedal Severus, uprene hľadiac na Harryho. 

 

„Hej, ja som tu!“ povedal Harry, rozhnevaný, ţe rozprávali o jeho omámení. 

 

„A nemôţeme mu  dať upokojujúci dúšok, mal práve jeden pred niekoľkými hodinami.“ 

 

„Harry, poď so mnou,“ povedal Dumbledore, zdanlivo sa o ničom rozhodoval. „Poďme na poschodie, a ja ti tam 

vysvetlím veci.“ Harry, hoci nahnevaný, chcel vedieť, čo sa deje, takţe nasledoval starého muţa do izby, kde sa sám 

zobudil. Vo vnútri Dumbledore zatvoril dvere a sadol si na Harryho posteľ. 

 

„Harry, ako sa teraz cítiš?“ spýtal sa riaditeľ. 
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„Zmätene. Nemám ţiadnu predstavu o tom, čo sa deje. Posledná vec, ktorú si pamätám, čítal som si vo svojej posteli, 

a doma. Nie tu.“ 

 

„A kde je tvôj domov, Harry?“ 

 

„So Severusom,“ povedal Harry, zvláštne sa pozrel na riaditeľa. „Na Snape Manor.“ 

 

„A prečo by si ţil so Severusom?“ pokračoval vo výsluchu starý muţ. 

 

„On je môj otec. Riaditeľ, zariadili sme to vlani v lete. A vy to viete.“ 

 

„Pán Potter,“ povedal Dumbledore, zmenil taktiku. „James Potter je váš otec. Neexistuje ţiadna moţnosť, ţe profesor 

Snape je váš otec.“ 

 

„Ale...“ 

 

„Pán Potter, moţno trauma v poslednom týţdni bola priveľa...“ 

 

„Čo je tak traumatické na narodeninovej oslave a prijatiu do Rádu?“ divil sa Harry. 

 

„Pán Potter, len pred pár dňami ste našli svojich blízkych mŕtvych, keď ste dorazili na Privátnu cestu. Len pár dní 

predtým neţ, boli zabité rodiny vašich najlepších priateľov. Moţno ste to všetko blokovali. Moţno ţe ste mali sen, kde 

bol profesor Snape váš otec a vy máte z niečoho zamotanú hlavu.“ 

 

„Nie! Nemôţu byť mŕtvi! Videl som ich práve na mojich narodeninách! A je to! Toto musí byť sen!“ kričal Harry, 

rýchlo vstal. 

 

„Nie, to nie, Harry,“ povedal Dumbledore, prinútil Harryho znova sa posadiť. Na starého muţa bol pomerne silný. 

„Toto je realita. Musíš to pochopiť.“ 

 

„Nie, nie, to nemôţe byť pravda! Všetko šlo tak dobre!“ povedal zľahka Harry, začal plakať. Ľahol si na svoju stranu 

a skrútil sa. Práve keď všetko išlo tak dobre, niečo sa muselo pokaziť. Toto musel byť len sen! Proste musel! 

 

Harry si sotva všimol, keď Dumbledore vstal a odišiel. Ale, ako bol odhodlaný vyriešiť situáciu, Harry vstal a utrel si 

oči. Potichu otvoril dvere a plíţil sa dole, skrýval sa na schodoch. 

 

„Je nestabilný,“ počul povedal Severusa. „Navrhujem poslať ho k Svätému Mungovi. Temný Pán nie je schopný dostať 

ho tam a dostal by pomoc, ktorú potrebuje.“ 

 

„Severus, potrebuje čas na prispôsobenie. Akonáhle bude akceptovať to, čo sa stalo, bude sa cítiť lepšie,“ povedala 

McGonagallová. 

 

„Myslí si, ţe som jeho otec,“ zasyčal tmavovlasý muţ. „Ako keby som bol niekedy v blízkosti jeho matky.“ 

 

„Severus, súhlasím, ţe potrebuje pomoc,“ prerušil Dumbledore Severusa predtým, neţ mohol povedať niečo iné. 

„Chcem hovoriť s Poppy a aby sa na neho pozrela. Moţno pozná niekoho, kto by bol schopný pomôcť. Ale Svätý 

Mungo neprichádza do úvahy. Tam by nebol v bezpečí.“ Bola tam pauza, pri ktorej si Harry predstavil, ţe Severus bol 

zamračený. O chvíľu neskôr počul niekoho, ako vyšiel cez predné dvere, potom niekto iný prostredníctvom krbu. 

Odhadoval, ţe tu bola stále aspoň jedna ďalšia osoba v dome (predpokladal, ţe by ho nenechali osamote), Harry sa 

vrátil späť do spálne, s pocitom osamelosti, zmätený a zradený. 

V pomykove, čo robiť, Harry sedel na posteli a rozhliadol sa okolo. Bola to izba v ktorej strávil minulé leto. Spomenúc 

si na minulé leto, Harry opustil miestnosť ešte raz, pri hľadaní kniţnice. Moţno by mohol nájsť niečo, čo by mu 

povedalo, čo sa deje. 

V kniţnici, Harry okamţite išiel do oddelenia o snoch. Nebolo tam toho veľa, ale nemohol si pomôcť, ale myslel si, ţe 

to musel byť len sen. Po vytiahnutí spodných kníh, všetkých šesť, Harry otvoril jednu s názvom Kontrola snov. 

Ostatných päť sa zdalo byť na výklad snov. 

Harry mohol povedať, ţe tá kniha bola plná čiernej mágie. Z jednej strany, kniha nielen vysvetľovala, ako môţete 

ovládať svoje vlastné sny, ale aj iné sny. 
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Moţno to je to pravé! Myslel Harry. Voldemort môţe ovládať vízie, poslať mi ich kedy chce. Ale teraz môţem uzavrieť 

svoju myseľ, takţe sa pokúsi o niečo nové! To musí byť ono! Teraz vzrušený, Harry nechal knihy na stole a beţal znovu 

dolu po schodoch, tento raz našiel len McGonagallovú. 

„Mám to!“ Harry povedal. „Viem, čo sa deje! Je to Voldemort! Snaţí sa, aby som si myslel, ţe toto je realita!“ 

„Potter, musíte sa upokojiť,“ povedala hlava jeho fakulty, a Harry mal podozrenie, ţe mu neverí. 

„Myslíte si, ţe som blázon, tieţ si to myslíte? No ja nie som! Niečo sa deje, musíte mi veriť!“ 

„Potter, ţelala by som si, aby som mohla, ale tak čudne ste hovorili za posledné dva dni. Len teraz je to horšie.“ Harry 

si pre seba zavrčal. Kto ţartoval? Ak to robí Voldemort, samozrejme McGonagallová by nepočúvala. 

„Ale moţno, ţe je to pravda. Moţno ste blázon.“ povedal hlas a Harry ťaţko dýchal. S elixírom predpokladal, ţe by tu 

ten hlas nemal byť! To znamenalo, ţe si ho pred chvíľkou nevzal, čo znamenalo, ţe Harry trochu stratil hlavu. Dobre, 

pomyslel si Harry. Len sa nenechaj ovládať hlasom. Spomínaš si, čo povedal Severus? Hlas bol len niečo, čo mohli 

proti tebe pouţiť Smrťoţrúti. Ignoruj ho. 

„Musíš odtiaľ odísť,“ povedal hlas a Harry potriasol hlavou. „Potrebuješ nájsť Severusa. Dokáţe pomôcť. 

„Nie, nemôţem odísť. Potrebujem tu ostať.“ Odpovedal Harry nahlas, čo spôsobilo, ţe McGonagallová sa na neho 

podozrievavo pozrela. 

„S kým to hovoríte?“ spýtala sa. 

„Ja,“ klamal Harry. „Premýšľal som, ţe by som sa išiel prejsť, aby som nadýchal trocha čerstvého vzduchu. Nemyslím 

si, ţe tento mi nejako pomáha. Ja... Potrebujem sa dostať von. Myslím, ţe to mi pomôţe s mojimi snami...“ Harry sa 

rozhodol hrať hru, čo bolo v tej dobe na jeho úţitok. 

„Moţno, ţe vám čerstvý vzduch pomôţe. Skontaktujem aurora z Rádu, ktorý vás bude sprevádzať.“ 

„Naozaj?“ spýtal sa Harry. „Ďakujem!“ Aj keď to neboj najprv jeho zámer, čerstvý vzduch mu určite urobí dobre. 

Moţno by mu to pomohlo premýšľať o najdení riešenia z tohto. 

„Cítite sa teraz lepšie? Je to všetko o čom ste chceli hovoriť?“ 

„Er... myslím, ţe áno. Ja... ten sen bol tak reálny,“ povedal Harry, zmieril sa, keď odchádzala s ním. „A tak dlho. Je to, 

akoby som si pamätal jeden celý rok...“ 

„Sny to môţu spôsobiť, pán Potter. Teraz, vráťte sa zatiaľ na poschodie. Zavolám vás, keď nájdem niekoho, aby vás 

sprevádzal von. Nie ste hladný?“ Harry pokrútil hlavou a zamieril nahor. Predtým, neţ namieril do svojej spálne, 

zastavil sa v kniţnici a začal schovávať knihy. 

Predtým, neţ ich všetky odloţil do police, rozhodol sa opačne. Kto vie, kedy McGonagallová niekoho nájde, kto by ho 

zobral von, alebo keď na to príde. Napokon ona, spolu s Dumbledorom a Severusom si mysleli, ţe bol šialený. Takţe 

namiesto toho, zobral všetky knihy a odniesol ich do svojej izby. 

V súčasnosti poloţená bokom Kontrola spánku, Harry zdvihol ďalšiu z jeho kopy. Čo predstavujú sny. Listoval v nej 

a nič nenašiel, čo by sa mu podarilo naučiť jasnovidectvo, odhodil knihu bokom a zodvihol ďalšiu. Kým ju stihol 

otvoril, niekto zaklopal na dvere. 

„Čo?“ spýtal sa Harry, nechcel nikoho pozvať dovnútra. Namiesto odpovede osoba pred dverami vstúpila do vnútra.  

„Pán Potter, čo je to tento raz?“ spýtala sa Madam Pomfreyová. Nasledoval ju mladší muţ a Harry na neho pozeral 

podozrievavo. 

„Kto ste?“ spýtal sa nováčika, a Madam Pomfreyová sa rozhnevala a opustila izbu, očividne nebola rada, ţe je 

ignorovaná. V tom čase sa Harry o to nestaral. Len chcel vedieť, kto mu ho poslal, aby mu „pomohol“. Tento mladý 

muţ sa na Harryho uškrnul, keď školská ošetrovateľka odišla a zavrel za ňou dvere. 
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„Pán Harry Potter, aké potešenie. Teraz, bolo mi povedané, ţe ste mali preludy?“ Trochu zjednodušené, myslel si Harry. 

Nepredpokladajú, ţe sú to pekné veci? 

„Len niektoré sny,“ odpovedal Harry. „Ja... proste som sa prebral a bol som zmätený. Ten sen vyzeral tak reálne.“ 

„Aha,“ povedal muţ, zameral sa na knihy, ktoré mal Harry rozloţené na posteli. „A ty si sa rozhodol urobiť nejaký 

výskum?“ Harry prikývol. „Nemyslím si, ţe je to dobrý nápad. Mohlo by ti to dať viac nápadov, ktoré by ťa zmiatli 

viac.“ 

„Čoţe? Nie,“ povedal Harry. „Len som sa snaţil zistiť, či sa mi tie sny snaţia niečo povedať.“  

„Myslíš veštbu, však?“ spýtal sa muţ. 

„Ja... myslím.“ Odpovedal Harry, zmätený, kam to smerovalo. 

„Nemal by si do toho prikladať toľko... dôleţitosti,“ varoval ho muţ. „Sny nie sú ničím, ale tvoja myseľ je abnormálne 

aktívna.“ 

„Ale...“ 

„Ale nič,“ povedal muţ. „Teraz zoberiem tieto a idem povedať, ţe nech dajú pozor, aby si sa nenachádzal v blízkosti 

kniţnice. Potrebuješ odpočinok. Tieţ ti obmedzujem pohyb po vonku.“ 

„Ale...“ 

„Ţiadne argumenty,“ povedal muţ, zodvihol najlepšie knihy, napriek Harryho pokusu zastaviť ho. Ten človek bol príliš 

silný, aj keď bol schopný pouţívať mágiu. Po zhromaţdení všetkých kníh odišiel.  

„Musíš odísť,“ zašepkal hlas a tento raz s ním Harry súhlasil. Potreboval sa dostať preč od týchto ľudí. 

 

 

Kapitola siedma: Odpovede 

Harry sedel na posteli po tom, čo prišla Madam Pomfreyová a prekontrolovala ho, vyhlásila ho za vyčerpaného. Potom 

ho na základe Dumbledorových príkazov zamkli v izbe. V skutočnosti jeho zamknutie v izbe nemalo absolútne nič 

spoločné s počúvaním Hlasu. Mohol by ho len dlhú dobu ignorovať a nerobiť nič iné, úplne po prvý raz začal hovoriť 

s Hlasom. 

„Ale čo by som mal robiť predtým neţ odídem odtiaľto?“ spýtal sa Harry nahlas. 

„Nájdi Snapea,“ zašepkal pri jeho uchu Hlas. 

„Ale on mi neverí.“ 

„Presvedč ho, ţe má. Je tvoj otec.“ 

„Ale to nie je skutočné.“ 

„Vieš to?“ 

„Nemôţe to byť skutočné,“ povedal Harry, zajačal. 

„Mohlo by byť,“ povedal Hlas. „Nechaj to tak, potom môţeš zistiť, čo robiť.“ 
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„Ale ako?“ spýtal sa Harry, ale Hlas neodpovedal. Harry sa s povzdychom rozhliadol po izbe. Jeho kufor dokonca nebol 

v izbe, takţe nemal nič, čím by odomkol dvere. Z rozmaru, Harry prišiel k oknu, ale skončilo to s bolesťou, pretoţe si 

udrel ruku, keď nešlo otvoriť. „Dobre, počkám, kým ma nepustia z izby. Budú to musieť nakoniec spraviť, však?“ 

„Nemuseli by. Muklovia nie.“ 

„Dovolili by mi ísť do kúpeľne,“ argumentoval Harry, rozhnevaný, ţe Hlas bol späť. Bolo to tak otravné. Usúdil, ţe 

musí ísť na záchod, Harry sa rozhodol, ţe sa o to pokúsi. Búchal na dvere dovtedy, kým o päť minút neskôr, otvorila 

McGonagallová. 

„Čo chcete, Potter? Mal by ste odpočívať.“ 

„Musím ísť do kúpeľne. A som teraz hladný,“ povedal Harry, rozhodnutý, ţe čím dlhšie ostane mimo izby, tým väčšiu 

šancu by mal na útek. McGonagallová sa na neho opatrne pozrela a potom prikývla. 

„Dolná kúpeľňa,“ povedala mu. „Spravím vám ovsenú kašu.“ Harry prikývol, ale vo svojom vnútri sa uškŕňal. 

Nechystala sa na neho dávať pozor! Kráčal dole schodmi za ňou, Harry zamieril do kúpeľne. Rozhodnutý, ţe nemusel 

ísť, počkal aţ pokiaľ ju vôbec nepočul pred kúpeľňou a s buchnutím otvoril dvere. Nevidiac nikde McGonagallovú, 

Harry sa po špičkách vydal k vchodovým dverám a rýchlo ako to len bolo moţné. Akonáhle sa mu to podarilo, rozbehol 

sa. Keď cítil, ţe je ďaleko od Grimmauldovho námestia, Harry sa oprel o strom a skĺzol sa k zemi. 

To bolo príliš jednoduché, pomyslel si. Dokonca ma nikto nesledoval. Musí to byť sen. Pokiaľ by to nebol sen, potom si 

bol Harry istý, ţe sa zbláznil, preto ako sa kaţdý správal. 

„Dobre, dobre, dobre. Čo to tu máme?“ spýtal sa hlas sprava Harryho. Prekvapený Harry sa rýchlo otočil smerom 

k muţovi (Lucius Malfoy) a siahal po svojom prútiku. Jeho prútik nebol tam, kde normálne býval. 

„Museli ti ho zobrať,“ naznačil Hlas. „Nemohli ti dôverovať.“ 

„Čo chcete?“ spýtal sa Harry, pokúšal sa byť nie príliš drzý. Bol bezbranný a potom nahnevať Smrťoţrúta by nebola tá 

najbystrejšia vec, ktorá sa dala spraviť. 

„Povedal by som, ţe si chcem len pohovoriť, ale bola by to loţ. Temný Pán si praje s tebou hovoriť. Uprednostňoval by, 

ak by si išiel dobrovoľne. Má určité... zaujímavé správy, verí, ţe by si ich chcel vedieť.“ Odpovedal Malfoy a Harry 

zúţil svoje oči na blonďáka. Chceli od neho, aby prišiel dobrovoľne. Moţno by Malfoy zobral Harryho k Severusovi. 

Samozrejme, ak bol Severus v tejto „realite“ spión. Ak nie, dobre, potom by tam bol problém. V skutočnosti, Harry 

vedel, kde hľadať jeho otca. Pradiarka ulička. Ako sa tam dostať bez cestovania hop-šup sieťou, hoci, ak sa nad tým 

zamyslí, bol práve uväznený. 

„Viete kde býva Snape?“ rozhodol sa ho poţiadať Harry, vyhol sa odpovedi muţovi v tom čase. 

„Čo to má spoločné s Temným Pánom?“ 

„Je špión, nie? Chcem si byť istý, ţe pracuje pre Voldemorta bez ohľadu na to, čo hovorí Dumbledore,“ klamal Harry, 

„ale chcem sa s ním porozprávať predtým, neţ navštívim... vášho Pána. Neutečiem, sľubujem. Viete, chcel by som 

s ním hovoriť. Kaţdý v Ráde sa ma pokúša presvedčiť, ţe som blázon, takţe ak váš Pán... dajte mi čo chcem, pripojím 

sa k nemu.“ Povedal to všetko pokojne Harry, veriac Merilinovi, ţe mu Smrťoţrút uveril. Nepridal by sa k Temnému 

Pánovi, ale čo mal robiť bez čarodejníckeho prútika? 

„Chlapec, ktorý preţil, spasiteľ strany Svetla, si praje pridať sa k Voldemortovi?“ 

„Ak mi dá čo chcem.“ 

„A čoţe to chceš?“ 

„To nie je vaša starosť. Poviem vám len, ţe je to niečo, čo mi môţe dať len on. Niečo, čo mi ponúkol predtým,“ klamal 

Harry. V skutočnosti, ak ho Malfoy najprv vezme k Voldemortovi, nemal ţiadnu predstavu o čo by ho ţiadal. Dobre, ak 

sa to stane, pokúsil by sa o to. Neexistuje ţiadny spôsob ako sa k nemu pripojiť. Nakoniec, Malfoy prikývol. 
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„Zoberiem ťa k Severusovi. Najprv nebude nadšený, ale bude súhlasiť. Mal by byť teraz doma,“ odpovedal Malfoy 

a Harry odpovedal kývnutím svojej hlavy. 

„Ďakujem vám, pán Malfoy. Môţeme ísť teraz? Naozaj si prajem vyriešiť to.“ 

„Samozrejme. Môţeš sa premiestniť?“ 

„Nie.“ Povedal pomaly Harry. 

„Nič sa nedeje,“ povedal starší čarodejník, chytil Harryho ruku. Zrazu sa ocitli v dôverne známej, ale rušnej Pradiarskej 

uličke. „Poď so mnou, tadiaľto, Potter.“ Povedal Malfoy, vydal sa dole ulicou. 

„Toto miesto je odporné,“ povedal Harry, pokúšal sa o rozhovor. Ak to bol sen, ktorý spôsobuje Voldemort, moţno 

o tom Malfoy niečo vedel. Pochyboval o tom, ale stálo to za pokus. 

„Je to muklovská oblasť, očakával si oveľa viac? Prečo si vybral ţivot tu je mimo nás,“ povedal Malfoy, ale nepovedal 

nič viac. Po niekoľkých minútach prišli k Severusovmu domu. Malfoy zaklopal a Severus opatrne otvoril dvere, 

pozerajúc cez škáru vo dverách. Keď videl Malfoya, rýchlo zavrel dvere a potom ích úplne otvoril. 

„Čo tu robí?“ spýtal sa Malfoy, pozerajúc na Harryho. 

„Ţelal si hovoriť s tebou predtým, neţ sa stretne s Temným Pánom,“ povedal Malfoy, strčil hrubo Harryho dovnútra. 

„Môţem vyuţiť tvoj krb na poschodí? Chcel by som hovoriť s našim Pánom o súčasnej situácii.“ 

„Samozrejme,“ povedal Severus, pozerajúc na Harryho. „Predpokladám, ţe vieš, ktorá izba?“ 

„Áno.“ 

„Dobre. Kúzlo Wormtail, zatiaľ čo budeš tam,“ uškrnul sa Harryho otec a Malfoy išiel na poschodie hore schodmi za 

jednou z kniţníc. Harry musel priznať, ţe miestnosť vyzerala oveľa ináč, keď bola naplnená knihami. Dvera sa 

automaticky zatvorili a Severus zrazu zatlačil Harryho na stoličku.  

„Čo si myslíte, ţe robíte, Potter, pokúšate sa zničiť môj úkryt?“ syčal muţ. 

„Nie! Počúvajte, prosím! Musíte mi pomôcť! Som teraz v nejakom druhu sna!“ 

„Potter, teraz nesnívate, prestaňte byť bláznom. Dúfam, ţe si uvedomujete do čoho ste sa teraz dostali, pretoţe 

neexistuje nič, čo môţem pre vás urobiť, ale oznámim to Rádu, keď vy a Lucius odídete. Urobím čokoľvek, aby to 

neohrozilo moju pozíciu.“ 

„Ale v nie ste viac špión!“ Povedal Harry potichu ako len mohol. „Voldemort to o vás zistil minulé leto, potom sme 

obaja ostali jeden mesiac na ústredí. Vtedy sme zistili, ţe ste bol môj skutočný otec! Len sme sa spolu nerozprávali aţ 

pokiaľ neprišli Vianoce. Prosím vás Severus, musíte mi veriť!“ Harry bol blízko hystérii. Jeho ruky boli tesne zavesené 

na Severusovom habite a slzy stekali po jeho tvári. 

„Klamete, Potter,“ syčal Severus. „Ja nie som váš otec. Neexistuje ţiadny spôsob, ţe by som mohol byť.“ 

„Ale si, Severus!“ povedal Harry, všimol si, ţe Severus spravil niečo, aby pustil jeho habit. „Si. Prosím ťa, Severus. 

Musíš mi veriť. Prosím ťa. Prosím ťa, ocko, prosím!“ prosil Harry. Ďalšiu vec, ktorú vedel bola, ţe ho jeho otec nútil 

vypiť elixír a potom sa všetko zotmelo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ďalšia vec 

Harry vedel, ţe bol v posteli, niekto drţal jeho ruku. 



 29 

„Prosím ťa, musíš mi veriť, ocko. Ty si môj otec. Spraví mi niečo. Voldemort mi niečo urobí. Prosím ťa,“ mrmlal Harry 

skoro nesúvisle muţovi sediacemu vedľa postele. 

„Harry,“ povedal dôverne známy hlas. „Harry, zobuď sa. Si v bezpečí, nemôţe ťa viac ovládať.“ Hlas pokračoval 

v hovorení a Harry sa pomaly prebudil. Keď konečne otvoril oči, Severus sa na neho pozeral, znepokojenie zosilnelo na 

jeho tvári. „Harry, cítiš sa v poriadku?“ 

„Ocko!“ kričal Harry, vyskočil hore a prekvapil Severusa pevným objatím. „Bolo to tak skutočné, ocko. Nikto ma 

nepočúval. Všetci si mysleli, ţe som sa zbláznil. Neveril si mi, ţe si bol môj ocko. Zamkli ma a zobrali mi môj 

čarodejnícky prútik. Utiekol som, potom prišiel Malfoy a chcel ma zobrať k Voldemortovi!“ povedal rýchlo Harry. 

„Harry, utíš sa. Bolo to kúzlo,“ vysvetlil Severus. „Keď som po teba prišiel na večeru, vedľa teba bol list. Moody ho 

otestoval a bol to nejaký druh kúzla z Čiernej mágie. Uviedlo ťa to do kómy, ako takej,“ Harry stále objímajúúc jeho 

otca, o tom premýšľal. Nepamätal si, ţe by dostal nejakú poštu predtým, neţ sa zobudil.  

„Musel si to ísť otvoriť a preklialo ťa to.“ 

„Ako... ako dlho som bol mimo?“ spýtal sa Harry. 

„Asi týţdeň.“ 

„Týţdeň! Ale v mojom sne to nebol dokonca ani deň!“ vykríkol Harry. 

„Moţno to do určitej fázy mal byť pre teba „sen“. Po určitom výskume, sme boli schopní určiť, čo to bolo za kliatbu. 

Bola to kliatba striedajúca realitu, takţe to čo si „sníval, mohli byť udalosti, ktoré sa nikdy nestali“. Z toho, čo si hovoril 

to znie, ako striedanie reality, kde som nebol tvoj otec,“ vysvetlil skutočnosť Severus, ţe ho Harry volal „ocko“ 

niekoľkokrát v priebehu posledných minút, keď sa práve začínal preberať. Cítil sa... dobre. Byť niekoho otec a potom 

volať niekoho otec, boli iste odlišné pocity. Dúfal, ţe keď sa Harry upokojí, stále bude pokračovať v nazývaní ho takto. 

„Ocko, on chce, aby som sa k nemu pripojil.“ 

„Čo?“ spýtal sa Severus, presunul svojho syna tak, aby mu pozeral do očí. 

„Myslím si, ţe chce, aby som sa k nemu pripojil. Alebo to je pasca, ale prečo by to inak robil? Musí to byť ním,“ 

povedal Harry, hlboko ponorený do svojich myšlienok. 

„Ale moţno stále snívaš,“ povedal mu hlas a Harry zastonal. Dúfal, ţe to nebol sen. 

„O čo ide?“ spýtal sa Severus, všimol si ten ston. 

„Ten hlas je späť,“ odpovedal Harry. „Odpočúval ma stále počas toho sna. Nechcel sklapnúť.“ 

„To by dávalo zmysel,“ odpovedal Severus. „Zatiaľ čo si bol v kóme, nemohli sme ti podať elixír. Malo by to 

skoncovať so všetkým, čo ti bolo dané. Cítiš sa lepšie?“ spýtal sa Severus a Harry prikývol. „Dobre. Teraz by si si mal 

naozaj oddýchnuť. Pošlem po Poppy, aby ťa skontrolovala, ale povedala, ţe budeš pravdepodobne v poriadku, keď sa 

prebudíš.“ 

„Dobre,“ povedal Harry. „Ďakujem.... ocko.“  

 

 

 Kapitola ôsma: Škola a hady 

„Čo?“ spýtal sa ohromený Severus, zastavil sa vo dverách. Uvedomil si, ţe ho Harry počas celého rozhovoru volal 

ocko, ale tento fakt ho nakoniec zasiahol. 

„Er... ocko? Čo sa deje?“ povedal rýchlo Harry. „Niečo...“ 
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„Harry, to je v poriadku. Je to... vţdy si ma predtým volal Severus. Bolo to skôr... nečakané. Čo sa zmenilo?“ spýtal sa, 

chcel vedieť, či sa ho chystal nazývať „otcom“ len v emocionálnych situáciách. 

„Dobre,“ premýšľal som o tom, „si môj otec. Cítim... ţe je to správne,“ odpovedal Harry a Severus pocítil, ako ho 

zaplavil neznámy pocit. Nechcel práve teraz odísť z miestnosti, pohol sa a sadol si naspäť na posteľ.  

„Harry?“ spýtal sa Severus, mal zvláštny nepríjemný pocit. Obvykle bol vo svojich myšlienkach typický, ale teraz 

nevedel, čo si má myslieť, nie ešte povedať. Povaţoval to za veľmi skľučujúce. 

„Čo?“ Bol to Harry, kto sa obrátil s otázkou a Severus odpovedal s pokrútením stravy.  „Ja... je to v poriadku, ak ťa 

nazývam ocko? Pretoţe, ak nie, môţem sa vrátiť k oslovovaniu ťa Severus...“  

„Nie! Môţeš ma volať ocko, páči... sa mi to.“ Odpovedal rýchlo Severus, potom ostali obaja na niekoľko minút ticho. 

„Čo s D.A?“ spýtal sa Harry. „Tento týţdeň?“ 

„Prevzal som stretnutie. Povedal som im, ţe si sa necítil dobre,“ povedal mu na rovinu Severus, spomenul si na 

stretnutie a Harry sa trochu zachichotal. 

„To muselo byť zaujímavé.“ Odpovedal. 

„Úplne. Nebolo to veľmi pohodlné, keď som bol jediný inštruktor. Myslím, ţe im nevadí, ţe tam som, keď si tam ty. 

„Si veľmi prísny profesor. Dokonca aj ja som stále niekedy vyplašený,“ povedal Harry, stále sa smial a Severus ho 

obdaroval neveriackym pohľadom. „Som. Ale...“ Harry pozrel dole v rozpakoch, čo sa mu chystal povedať. „Myslím, 

ţe je to preto, ţe  ťa nechcem... sklamať.“ Severus nevedel, čo na to povedať, tak nepovedal nič. Následne to spôsobilo, 

ţe Harry sa cítil nepohodlne, takţe obaja zase sedeli v tichosti, ponorení do vlastných myšlienok. 

„Ak... ak mama a... James? Ak by neumreli... myslíš si, ţe mama by niečo povedala?“ spýtal sa zrazu Harry. 

„Čo?“ spýtal sa Severus a nemohol si pomôcť, ale pomyslel si, ţe táto otázka tu bola spomenutá niekoľkokrát počas 

dňa. 

„Nevadí,“ odpovedal rýchlo Harry a Severus o tom premýšľal. Nepovedala by to Lilly napokon komukoľvek? V škole 

jeden druhého milovali a Severus pociťoval, ţe ju stále miloval. Ak by skončila vojna a oni boli stále ţiví, Potter a Lilly 

by spolu zostali? 

Nemôţem premýšľať o niečom, čo sa nestane, nadával sám sebe Severus. 

„Mal by som ísť po Pomfreyovú,“ povedal Severus, keď sa postavil a odišiel. Harry sledoval, ako odchádzal, mal pocit, 

akoby robil niečo zlé. Cítil sa deprimovaný, Harry si ľahol naspäť a schúlil sa pod prikrývkou čakajúc na madam 

Pomfreyovú. 

Akonáhle madam Pomfreyová skontrolovala Harryho a prehlásila, ţe je v poriadku, Harry sa obliekol do trička a riflí 

a odišiel do kuchyne nájsť si niečo na jedenie. Keď tam prišiel, Severus pripravoval jedlo. 

„Predpokladám, ţe si hladný?“ povedal Severus bez toho, aby sa pozrel od sporáka. 

„Áno,“ odpovedal Harry. „Povedal som niečo zlé?“ Severus sa konečne pozrel na Harryho. 

„Nie, Harry. Nič si neurobil,“ to bolo všetko, čo povedal. 

„Takţe, nie si na mňa nahnevaný alebo niečo podobné? Pretoţe práve teraz sa správaš veľmi čudne,“ povedal zmätený 

Harry. 

„Ja... iba premýšľam. Teraz sa posaď. Nemal by si byť príliš aktívny, nebol si hore celý týţdeň.“ 
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„Som v poriadku,“ odpovedal, ale kaţdopádne sa posadil, keď Severus pred neho postavil tanier s vajíčkami a klobásou. 

„Raňajky? Je skoro sedem večer!“  

„Máš s týmm problém?“ spýtal sa rovno Severus. 

„Nie, je to... neobvyklé.“ 

„Raňajky sú ľahšie, ako ťaţký obed. Celý týţdeň si nič nejedol. Ale potrebujeme si pohovoriť o niekoľkých veciach, 

ktoré som pre teba plánoval na zvyšok leta. S tvojou úlohou pre Rád, chystám sa ťa naučiť, ako čítať v ľuďoch. Väčšina 

ľudí by sa mala dať ľahko prečítať a dajú sa zistiť ich úmysly a to či hovoria pravdu, ale niektorí nie, takţe potrebuješ 

byť pripravený. Taktieţ, Lupin súhlasil, ţe mi pomôţe s tým, aby si sa stal animágom a ja chcem, aby si sa naučil, čo 

moţno najviac o vytvorení zaklínadla z knihy. Keď budeš schopný vytvoriť fungujúce zaklínadlo s nie veľkým 

premýšľaním alebo časom, budeš  pripravený na hocičo.“ 

„Dokáţeš to?“ 

„Trochu,“ spoliehal sa trochu na majstra elixírov. „Teraz jedz.“ 

„Fajn,“ povedal podráţdene Harry. Jeho otec zriedka odpovedal podrobne na otázky a to bolo otravné. „Kedy 

začneme?“ spýtal sa s plnými ústami, so záujmom pozrel na svojho otca. 

„O niekoľko dní, keď sa budeš cítiť lepšie.“ Harry prehltol svoje jedlo. 

„Ja sa cítim dobre!“ zopakoval Harry. 

„To je preto, ţe si ešte nič nerobil,“ znela odpoveď a Harry na neho pozrel. 

Ďalšie tri týţdne prešli dosť rýchlo. Iba jeden raz bol schopný stretnúť sa so svojimi priateľmi na stretnutí D.A. a tak 

väčšinu svojho času vynaloţil do práce. Bol tak vyčerpaný, ţe sa bál návratu do Rokfortu. So všetkou robotou, ktorú 

urobil toto leto, aj keď stále nedokončil svoju premenu na animága. V skutočnosti, dokonca ešte nevedel čím bol! 

Remus mu povedal, ţe to zaberie viac ako tri týţdne, kým sa naučí túto premenu, ale Harry cítil, akoby to malo trvať 

navţdy. 

Ďalšie dva týţdne, Moody a niekoľko iných členov Rádu sa pokúsilo presvedčiť Dumbledora, Severusa a Harryho, ţe 

by mal kvôli bezpečnosti prísť späť do Rokfortu pred ostatnými študentami, ale pretoţe bol Hlavný prefekt, musel ísť 

vlakom. To urobilo Harryho šťastným, obzvlášť preto, ţe to bol jeho posledný rok. A ako Hlavný prefekt chcel cestovať 

a stretnúť sa s iným študentmi, obzvlášť prvákmi, predtým, neţ boli zatriedení. 

Práve teraz, bol polospiaci stočený do klbka, ale v pyţame a tieţ bol ospalý vzrušením z blíţiaceho sa dňa. Zostal 

najprv v noci hore kvôli rozhovoru s hadom, ktorého našiel na vonkajšom dvore (Severus by nebol príliš šťastný, ţe bol 

mimo domu, dokonca zosilnil ochranné kúzla okolo pozemku a domu) predtým, neţ sa rozhodol, ţe bolo príliš chladno 

a odišiel. 

„Ak by si išiel do postele skôr...“ povedal mu po tretí raz Severus. 

„Áno, ja viem, ja viem,“ povedal Harry, strčiac si viac vajíčok do úst. 

„Čo ste si vy dvaja hovorili, ţe si ostal zmätený?“ 

„Väčšinou mi rozprávala príbehy. Je úţasné koľko rôznych príbehov poznala! Niektoré z nich bolo ťaţké pochopiť, 

pretoţe ja naozaj neviem veľa o hadoch, ale veľa som sa naučil o ich histórii. Vedel si, ţe hady drţali v minulosti rekord 

v rozprávaní? Dobre, kaţdopádne divoké hady. Tí v zajatí, pokiaľ sa stretnú s divokým hadom, neučia sa tie príbehy.“ 

„Viem,“ povedal pomaly Severus, zdvihol jedno obočie pri náhlom prebudení vzrušeného chlapca.  

„Áno. Potom čo odišiel, začal so si zapisovať, čo by som si mohol zapamätať. Hady sú práve tak rozumné, ako ľudia, 

nemajú len písaný jazyk. Nikdy si naozaj nemohli nič zapísať, dokonca aj keby mohli,“ povedal Harry, pomaly 

dokončil záver. „Čo?“ 
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„Dojedz, potom sa zbaľ. Videl som dnes ráno tvoj kufor. Nebolo v ňom nič.“ 

„Áno,“ povedal trochu zahanbene Harry. „Trochu som na to zabudol.“ 

„Mal ten had meno?“ 

„Ehm... neviem. Ţiadne, ktoré by som mohol kaţdopádne preloţiť.“ 

„Vidím,“ odpovedal pomaly Severus. „Môţem si pozrieť tie príbehy, ktoré si si zapísal?“ 

„Iste,“ odpovedal Harry. „Nájdem ich, keď sa zbalím.“ 

„Nájdeš ich?“ spýtal sa neveriacky. „Mal si ich včera večer!“ 

„Včera večer som bol unavený. Nepamätám si, kde presne som ich dal. Niekde v mojej izbe.“ 

„A vieš, ako vyzerá tvoja izba, nájsť ich by mohlo zabrať dni.“ 

„Nie, to nie,“ povedal Harry, vyvalil oči. 

„Choď baliť,“ povedal otec, všimol si, ţe Harry dojedol. „Ty si bol jedným, kto trval na pouţití vlaku.“         

„Takţe bol si,“ odpovedal Harry, nechal tanier a pohár na stole, aby sa o to postala jeho otec. 

O hodinu neskôr, Harry zvládol pobaliť do kufra všetko, čo si chcel so sebou zobrať, okrem hadích príbehov, ktoré si 

zapísal minulú noc, ale v jeho izbe bol stále neporiadok. Rýchlo, ako len mohol, poukladal knihy, vyhodil smeti leţiace 

na podlahe a upratal si posteľ. Severus nemal vţdy rád Harryho izbu, pretoţe nikdy nevidel bod, ţe niečo bolo na 

svojom mieste, ak by to chcel neskôr pouţiť. Takţe to bolo to, prečo bol v jeho izbe obvykle neporiadok. 

Presunul svoj kufor dole, hodil zápisník na stôl v kuchyni, kde bol stále Severus. Otvoril zápisník a pozeral prekvapene 

na poznámky. 

„Harry, čo to je?“ 

„Čo?“ spýtal sa chlapec pred dverami. 

„Toto nie je nič, len čmáranica.“ Zmätený Harry zobral zápisník, ktorý bol pre neho perfektne čitateľný. 

„Ja to môţem prečítať.“ 

„Môţeš?“ 

„Áno,“ odpovedal Harry, bol stále zmätený. 

„Prečítaj to.“ Harry tak urobil, prečítal niekoľko prvých riadkov, ale zastavil sa, keď videl ako jeho otec krúti hlavou. 

„Čo?“ spýtal sa znova. 

„Čo? Tak... Čo hovoríš? V skutočnosti je to napísané... v parselčine? Parsel... Ja neviem. Ako by si to nazval?“ 

„Vyzerá to tak.“ 

„Hmmm. Myslíš, ţe by si to bol schopný preloţiť?“ 

„Pravdepodobne,“ povedal Severus, pozrel sa na hodiny. „Myslím, ţe musíš ísť. Povedal som Weasleyovcom, ţe tam 

budeš prichystaný pred dvomi minútami.“ Harry pozrel tieţ na hodiny. 
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„Pravdepodobne čakajú stále pripravení,“ odpovedal Harry, ale presunul sa kaţdopádne ku krbu. „Dovidenia neskôr!“ 

predtým, neţ sa premiestnil s kufrom do Brlohu. 

„Ron! Ginny! Kde ste? Prídeme neskoro! A kde je... ach, ahoj Harry,“ povedala pani Weasleyová. „Si pripravený? 

Dobre. Hermiona čaká v ďalšej izbe. Hneď ako budú Ron a Ginny pripravení, pôjdeme. Vďaka bohu, podarilo sa nám 

tento rok zohnať auto z Ministerstva.“ Harry vošiel do kuchyne hneď, ako sa pani Weasleyová obrátila ku schodisku 

kričiac na najmladších Weasleyovcov. Hermiona sedela na stole a čítala knihu, ale pozrela hore, keď videla, ţe vstúpil 

Harry. 

„Ach, Harry! Vzrušený? Vieš uţ kto je hlavnou prefektkou?“ spýtal sa, objala ho napriek tomu, ţe ho videla pred 

niekoľkými dňami. 

„Nie, neviem,“ odpovedal. „Myslím, ţe to skoro zistíme. Hoci myslím, ţe som sa dnes niečo dozvedel,“ pokračoval, 

hodil svoj zápisník na stôl. Hermiona ho zodvihla a zmätene sa naň pozrela. 

„Čo je to?“ spýtala sa. 

„Ocko a ja si myslíme, ţe je to ekvivalent písanej parselčiny. Perfektne tomu rozmiem. Sú tam príbehy, ktoré mi včera 

večer povedal had. Čítal som to nahlas a Severus povedal, ţe som hovoril v parselčine.“ 

„Takţe,“ povedala Hermiona, zaujatá výzvou. „Ak je to písané v parselčine... znamená to, ţe by sa to niekto iný mohol 

naučiť?“ Hary pokrčil ramenami. 

„Moţno. Chcem sa to teraz naučiť písať a preloţiť tie príbehy. Práve teraz nedokáţem rozoznať rozdiel medzi písanou 

angličtinou a písanou parselčinou.“ 

„Ach!“ povedala vzrušená Hermiona. „Porozprávam sa s Dumbledorom, takţe môţem k tomu spraviť určitý výskum 

v Zakázanom oddelení. Mohlo by tam byť niečo o parselčine. Neviem, pretoţe som sa kvôli tomu na niečo také nikdy 

nepozeral. Ak nie, budeme musieť začať od piky. Nájdem určité knihy na preklad písomného materiálu. Moţno to 

nejako pomôţe...“ Harry sa usmieval nad jej šaškovaním. Nechajúc to na Hermionu. 

„O akom bádaní teraz hovorila?“ spýtal sa Ron so sťaţnosťou v hlase, vošiel do kuchyne. 

„Poďte, mama, ocko a Ginny sú  pri aute.“ 

„Práve riešime parselčinu. Teraz ňou môţem písať. Poviem vám o tom neskôr viac.“ 

Ron na neho zmätene pozrel, ale pokrčil plecami a zamieril k autu z ministerstva. 

Vo vlaku, Harry opustil Hermionu a Weasleyovcov, aby spravili to čo potrebovali spraviť a ohlásil sa v kupé pre 

hlavného prefekta a prefektku. Rovnako tam čakalo dievča z Bystrohlavu, ktoré Harry dobre nepoznal, ale spomenul si, 

ţe sa volá Elise. 

„Čo tu robíš?“ spýtala sa. 

„Som hlavný prefekt,“ odpovedal Harry s malými rozpakmi, pretoţe to dievča bolo prefektkou posledné dva roky. 

„Naozaj? To je fantastické! Myslela som si, ţe si musel byť prefekt, aby si sa stal hlavným prefektom alebo 

prefektkou.“ 

„Myslím, ţe nie,“ pokrčil plecami Harry. 

„Aj keď to je dobre. Som rada, ţe to nie je niekto ako Malfoy, alebo ďalší chlapík, ktorý nenávidí u muklov 

narodených.“ 

„Si narodená u muklov?“ spýtal sa zvedavý Harry. 

„Áno. Moji rodičia boli tak vzrušení, keď sa dozvedeli, ţe som sa stala hlavnou prefektkou. Aj keď nie sú príliš šťastní 

ohľadne nových zákonov, ktoré sa nás týkajú. Chcem tým povedať, nebudem mať ţiadny problém získať prácu, pretoţe 
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môj rodinný záznam je čistý, ale čo tí, ktorých prarodičia alebo strýko alebo niekto iný spravil niečo zlé?  To nie je 

spravodlivé.“ 

„Nie, to nie je,“ odpovedal Harry, premýšľal o tom, ţe toto dievča mu pripomínalo Hermionu, ale bez toho, aby o nej 

čokoľvek vedel. „Čo si myslíš o tom, ţe je lepšie spojiť fakulty?“ spýtal sa, mysliac si, ţe by mu to mohlo ľahšie 

pomôcť s hlavnou prefektkou. 

„Myslím, ţe by to bolo vynikajúce!“ odpovedala. Aj keď nedostala šancu pokračovať, pretoţe sotva prišla, prišli dva 

listy. Kaţdý si zobral svoj vlastný a posadil sa, aby si prečítal dlhé poznámky. Elise skončila prvá, potom čakala na 

Harryho kým skončil, predtým neţ začala hovoriť. 

„Ako plánuješ spojenie fakúlt?“ spýtala sa. „Chcem tým povedať, ţe Slizolinčania nezačnú mať radi Chrabromilčanov 

bez boja.“ 

„Plánujem dnes hovoriť vo vlaku s prvákmi,“ odpovedal Harry pokrčením. „Môj otec navrhol, aby som sa k nim dostal 

skôr, ako budú zatriedení. Pravdepodobne pomôţe aj to, ak prídeme za nimi, pretoţe sme v rôznych fakultách.“ 

„Budem rada! Mám rada deti. Vedel si, ţe moji rodičia mi sem skoro nedovolili prísť, pretoţe si mysleli, ţe na 

jedenásťročnú som príliš mladá, aby som išla do internátnej školy? Trvalo mi skoro dva týţdne kým som ich 

presvedčila!“ povedala, čo prinútilo Harryho sa smiať. Tak ľahko menila témy. „Takţe si pripravená?“ 

„Áno, poďme.“ Kupé vedľa ich kupé bolo prefektské, takţe ho v tej chvíli preskočili. Mali dosť sily zvolať stretnutie 

s prefektmi, takţe sa rozhodli, ţe to spravia neskôr. V ďalšom kupé bolo niekoľko mladších detí, takţe Harry otvoril 

dvere. Všetci sa pozreli hore, vyzerali nervózne, ţe ich navštívili staršie deti. 

„Čau!“ povedal Harry. „Som Harry a toto je Elise. Sme tento rok hlavnými prefektmi. Z ktorého ročníka ste?“ 

„Prvého,“ povedali dve z odváţnejších detí a tri ďalšie prikývli na súhlas. 

„V ktorej fakulte chcete byť?“ spýtal sa Elise, začínajúc zvláštnu besedu. 

„Slizolin!“ povedalo jedno z menších dievčat. „Moji rodičia boli v Slizoline a tak tam pravdepodobne budem aj ja.“ 

Harry prikývol, potom sa obrátil na jedného z chlapcov. Pokrčil plecami. 

„V skutočnosti neviem nič o fakultách. Som narodený u muklov,“ povedal nervózne. 

„Ja tieţ!“ povedala Elise. „Mágia je skvelá, bude sa ti to páčiť! Dobre, pozri sa... fakulty sú Bystrohlav, Chrabromil, 

Slizolin a Bifľomor. Bystrohlav je pre tých inteligentných, Chrabromil pre odváţnych, Bifľomor pre lojálnych 

a Slizolin pre chytrých. Nikto naozaj nevie kde bude aţ kým nie je zatriedený.“ 

„Ako nás budú triediť? Moji rodičia mi to nepovedali,“ pýtalo sa to prvé dievča a Harry sa usmial. 

„To je prekvapenie,“ odpovedal jej. „Takţe, v akej fakulte si myslí, ţe bude niekto ďalší?“ 

„Ja si myslím, ţe budem v Chrabromile,“ povedal tmavší blonďavý chlapec. „Som u muklov narodený, ale nebál sa 

ničoho na čo som  kedykoľvek narazil. Kaţdopádne, ešte nikdy som neprestal vzdorovať výzve.“ 

„Ja budem v Bystrohlave alebo Slizoline. Ak keď dúfam, ţe v Bystrohlave. Existuje mnoho zlých povestí o Slizoline,“ 

povedalo ázijské dievča. 

„Hej!“ ozvalo sa prvé dievča. 

„Áno, existuje mnoho zlých povestí o Slizoline, ale to neznamená, ţe taký v skutočnosti je,“ prerušil ju Harry skôr, ako 

mohol začať boj. 

„Ja som počul, ţe všetci Slizolinčania sú zlí,“ povedal chlapec, ktorý ešte nahlas neprehovoril. 

„To nie je pravda,“ povedala Elise. „Čítala som o tom a ľudia to vţdy predpokladajú, pretoţe po celý čas drţia spolu. 

Alebo, prinajmenšom sa taký zdajú. Ale existuje mnoho Slizolinčanov, ktorí nie sú zlí.“ 
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„Ako môj otec,“ povedal Harry. „Stretnete sa s ním. Bude váš učiteľ Obrany proti čiernej mágii. Je veľmi prísny, ale je 

dobrý učiteľ. Takţe vás varujem, neporušte v triede pravidlá. Nemá to vôbec rád! A ľudia z rôznych fakúlt, ktorí uţ 

skončili sa stali zlými. Nemá to nič spoločné s fakultou v ktorej boli.“ 

„Dobre, dokáţem, ţe Slizolinčania nie sú zlí!“ povedalo prvé dievča. „Aj keď sa dostanem do Slizolinu, ale vy nie 

chlapci, budeme priateľmi,“ pokračovala a zvyšok prikývol. „Moji rodičia nikdy nemali radi, ako ich iné fakulty 

obchádzali, pretoţe sú Slizolinčania, ale my by sme to mohli zmeniť!“ 

„Áno!“ povedal chlapec narodený u muklov, ktorý dúfal, ţe bude v Chrabromile. „V ktorej fakulte ste vy dvaja?“ spýtal 

sa Harryho a Elise. 

„Chrabromil,“ odpovedal Harry. 

„Bystrohlav,“ povedala Elise. „Ešte jedna vec predtým neţ odídeme za ďalšími ľuďmi. Ako sa voláte?“ Po opustení 

kupé a rozlúčení sa, Elise a Harry zastali pred ďalším kupé, ktorá bola zatvorená. 

„Išlo to lepšie neţ ako som predpokladala,“ povedala Elise. „Moţno to nebude aţ také ťaţké, ako sa zdá.“ 

„Ja neviem. Boli to prváci a so staršími deťmi bude ťaţšie hovoriť. A existujú taktieţ tí, ktorým rodičia povedali, ţe 

nedôverujú ľuďom z niektorých fakúlt. Práve preto si myslím, ţe sme mali s nimi šťastie.“ 

„Ja dúfam, ţe nie,“ povedal Elise, stále veselo. „Ale poďme! Jazda je dlhá, ale potrebujeme hovoriť skoro s kaţdým.“ 

Zabralo im to skoro celú cestu vlakom, kým sa dostali do všetkých kupé a Harry a Elise boli potom vyčerpaní. Hovoriť 

s väčšinou prvákov bolo jednoduché ako s prvou skupinou, tak ako s druhými a tretími ročníkmi. Oni boli tí študenti, 

ktorých aţ triedenie varovalo, nie predtým, takţe väčšina z nich súhlasila, ţe fakulty sa potrebujú spojiť. Boli to staršie 

ročníky, s ktorými sa hovorilo ťaţšie. 

Prinajmenšom všetci z Bifľomoru počúvali, a Chrabromilčania a Bystrohlavčania poznali Harryho a Elise, takţe to 

nebolo ťaţké, ale niekoľko skupín starších Slizolinčanov skončilo pri hrozbách mladším študentom, takţe Harry a Elise 

boli prinútení skončiť s ich presviedčaním. 

„Wow, je tu veľa nových študentov!“ povedala Elise, keď zastali pred kupé, kde boli Harryho priatelia. „Vlak sa zdal 

dvakrát tak plný ako vlani, a to bol tento rok určite dlhší. Muselo tam byť prinajmenšom 200 nových prvákov!“ 

„Áno, to je pravda,“ odsúhlasil Harry otvárajúc dvere. „Dnes bude dlhé triedenie.“ 

„Ach, nie!“ zaskučal Ron. „Vţdy je tak dlhé. Prečo musí byť tak dlhé práve dnes?“ 

„Je tu veľa prvákov,“ odpovedal Harry. 

„Pravdepodobne preto, ţe rodičia začali robiť to, čo by znova ochránilo ich deti od vtedy, čo skončila prvá vojna,“ 

povedala Hermiona. „Pravdepodobne to potom bude odteraz takto.“ 

„Ako sa máš?“ spýtala sa Luna Elise. 

„Ach! Všetci, toto je Elise. Je tento rok hlavnou prefektkou a pomohla mi počas stretnutia sa s kaţdým. Elise, toto je 

Hermiona, Ron, Neville, Luna a Ginny.“ 

„Ahoj,“ povedali všetci naraz, keď zaznelo, ţe sa práve blíţili do stanice. 

„Ďalší rok,“ povedala Luna. „Vyzerá byť zaujímavý.“ 

 

 

Kapitola deviata: Začiatok posledného roka 
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Elise pozrela zvláštne na Lunu. 

„Myslela som, ţe to vieš, kto som bola, Luna,“ povedala zmätene. „Hovorili sme predtým.“ 

„Správne, áno,“ odpovedala Luna. „Viem kto si, ale niekto iný nie, tak som sa  rozhodla najprv opýtať pre prípad, ţe by 

sa všetci ostatní zabudli opýtať.“ Povedala. Harry pokrútil hlavou. Lunine myšlienky boli často čudné. Samozrejme, ak 

to dávalo nejaký zmysel, ale pravdepodobne tu boli ľahšie spôsoby, ako takto dostať niekoho určitého. S vlakom, ktorý 

teraz zastal, skupina vyšla z ich kupé a Harry sa poobzeral dookola, zvedavý, kto iný by ešte mohol vidieť Testralov. 

„Toto bude vzrušujúce, nemyslíš, Harry?“ spýtala sa potichu Elise, v jej hlase bolo úplné vzrušenie. „Dostaneme 

vlastné izby tento rok, ako hlavná prefekt a prefektka.“  

„Áno, to bude zvláštne,“ odpovedal Harry, nevedel, či chcel svoju vlastnú izbu. Bol navyknutý bývať s iným chlapcami 

z Chrabromilu a tento rok dokonca nebol  začlenený do Chrabromilskej klubovne. 

Zvyšok jazdy do Rokfortu bol naplnený nezmyselným táraním, ktorým Harry v tom čase nevenoval pozornosť. Bol viac 

zmätemý z toho, čo sa chystalo a najviac z pravdepodobne stresujúceho školského roka. Čím viac na to myslel, tým 

viac sa obával návratu do Rokfortu, bolo to niečo, o čom si myslel, ţe by sa to nikdy nemohlo stať. Akonáhle boli všetci 

okrem prvákov vo Veľkej sieni, bol znovu vzrušený. Bol to jeho siedmy ročník a posledný rok, a on sa musel uistiť, ţe 

bol jeho najlepší. 

Študenti prvého ročníka boli privedený do Veľkej siene McGonagallovou a Harry sa usmieval pri pohľade na ich tváre. 

Spomenul si na to, keď on po prvý raz uvidel Veľkú sieň a na krátku chvíľu si prial, aby sa mohol vrátiť do tých dní, 

keď nevedel veľa o tom, aký krutý bol svet, ale rýchlo to vytlačil zo svojej hlavy. Tie myšlienky neboli na teraz. 

Harry spočítal tých, ktorí sa dostali do Chrabromilu; ich súčet bol 31, 18 dievčat a 13 chlapcov. Nemohol si pomôcť, ale 

divil sa, či budú všetci v tej istej izbe, alebo bude viac ako jedna izba pre chlapcov a jedna izba pre dievčatá. Bol 

vytrhnutý zo svojich myšlienok, keď sa na stole objavilo jedlo. 

„Vítam nových študentov a vítam aj starých študentov!“ povedal Dumbledore po tom, čo zmizlo jedlo. „A gratulujem 

tohtoročnému prvému ročníku, ktorý sa stal najväčšou skupinou od roku 1976.“ Povedal Dumbledore predtým, neţ 

poslal všetkých do postele, nič, čo by nepovedal predchádzajúce roky a Harry a Elise čakali na McGonagallovú, ktorá 

im mala ukázať, kde sú ich izby. Severus bol ten, kto v skutočnosti prišiel dolu od Hlavného stola. 

„Profesorka McGonagallová ma poslala ukázať vám to tu okolo,“ povedal Severus a Harry sa uškrnul. Vedel, ţe 

Severus by bol radšej dole v ţalároch, rozprával sa s jeho Slizlinčanmi, ale pravdepodobne to nebude trvať dlho. Trvalo 

to asi dve minúty, kým sa dostali z Veľkej siene k izbám hlavného prefekta a prefektky a Severus povedal niečo rýchle 

Elise, ktorá prikývla, povedala heslo a vstúpila do jej izby. Harry potom povedal svoje heslo a vstúpil do vlatnej izby, 

jeho otec ho nasledoval. 

„Čo sa deje?“ spýtal sa Severus, akonáhle boli dvere zatvorené. 

„Ach?“ spýtal sa Harry, poobzeral sa okolo, čo vyzeralo ako študovňa. Nevidel v miestnosti posteľ, ale objavil trojo 

dverí a usúdil, ţe jedny z ních sú od spálne. 

„Bol si zmätený skôr, ako si vstúpil do Veľkej siene. Nevidel som to veľmi dlho, ale ţijem s tebou uţ dosť dlho, aby 

som vedel, keď máš s niečím problémy.“ 

„Ja neviem,“ odpovedal Harry zťaţka dosadajúc do mäkkého kresla. „Je to len... všetko teraz odlišné.“ 

„Odlišné od čoho? Veci sa neustále menia.“ 

„Ja viem,“ povedal Harry. „Je to...“ Ak jeho otec nerozumel, nevedel, či mu to vie vysvetliť. 

„Nevadí, nič to nie je.“ Severus pozrel na neho s výrazom, akoby neveril, čo jeho syn práve povedal, ale obrátil sa na 

odchod. 

„Potrebujem privítať mojich Slizolinských prvákov. Pokiaľ si budeš priať so mnou hovoriť, budem buď vo svojom 

kabinete alebo o chvíľku v mojich izbách,“ povedal Severus, potom odišiel a Harry si povzdychol, cítil sa opustený. 
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Som osobou, ktorá mu to nemôţe povedať, pomyslel si Harry, ale rozhodol sa, ţe o tom nebude premýšľať. Namiesto 

toho, vstal a otvoril dvere najbliţšie k nemu. Bola to spálňa ladená v Chrabromilských farbách, a posteľ, spozoroval, ţe 

to nebola posteľ so štyrmi stĺpmi. Nechal dvera otvorené, pretoţe nevidel ţiadny dôvod, aby ich zatvoril, Harry sa 

zastavil pri vedľajšej miestnosti; kúpeľňa. Posledné dvere vyzerali ako dvere od kancelárie, ako Harry hádal, viedli do 

ďalšej chodby. Uhádol, ţe tu bola kvôli schôdzkam so študentmi.  

Nemajúc nič na práci, Harry sa rozhodol vybaliť. V jeho izbe otvoril prudko kufor a vybral svoje oblečenie, ktoré bolo 

na vrchu a strčil ho do zásuviek. Potom, vybral svoje knihy a uloţil ich do police na knihy v hlavnej miestnosti. Ďalej, 

vybral krabicu s fľaštičkami, v ktorých ukrýval elixír proti Hlasu. Mysliac na to, ţe ich bude chcieť pouţiť, Harry ich 

zobral a priniesol do hlavnej miestnosti a zamieril do kúpeľne. Ţiaľ, nedával pozor kam išiel odvtedy, čo premýšľal, či 

chce dnes neskôr v noci hovoriť so svojím otcom a zakopol o jedno z kresiel. 

Krabica mu vyletela z ruky a pristala na podlahe, pri páde sa otvorila a rozbila sa.  

„Rozbité,“ povedal nahlas Harry, vstával z podlahy, kde spadol na kolená, keď zakopol a utekal ku krabici. Opatrne 

pohol krabicou, nejaká tekutina kvapkala von a Harry ju úplne otvoril, aby skontroloval, koľko je toho rozbitého. 

Z dvadsiatich, ktoré tam boli, ostali nerozbité len tri a Harry ich opatrne poloţil na umývadlo v kúpeľni. Nebol schopný 

zachrániť niektoré ďalšie, opravil fľaštičky, odstránil kúzlom rozliaty elixír. Teraz vedel, ţe musí dnes večer vidieť 

svojho otca, Harry opustil svoju izbu a zamieril dole do ţalárov. 

Mysliac si, ţe Severus bol teraz vo svojich izbách, Harry si dovolil vstúpiť a rozhliadol sa okolo. Severus tam nebol, 

napriek tomu Harry otvoril dvere do kancelárie svojho otca, keď sa tak rozhodol. Lepšie by bolo prejsť okolo 

a zaklopať v prípade, ţe by tam bol so študentom, aj keď si nedokázal predstaviť, prečo by mal niekto problémy 

z niečoho prvý deň. 

Samozrejme, ţe si potom spomenul na čas, keď mal problémy ako druhák, keď prišiel do Rokfortu a zasmial sa. 

Pochyboval, ţe by mal niekto viac problémov ako on.  

Na Severusov kabinet Harry zaklopal, ale nedostal odpoveď. Prešli asi dve hodiny, čo skončila hostina a Severus by mal 

byť vybavený s prvákmi. Napokon, bolo pred večerným zvonením. Harry pocítil trochu smútok mimo svojich izieb 

z osobných dôvodov, ale usúdil, ţe to bolo nutné. Okrem toho, nenávidel samotu. Pripomínalo mu to obdobie 

s Dursleyovcami, takţe vedel, ţe bude mať problémy so svojou vlastnou izbou. 

V priebehu čakania, počas desiatich minút, niekoľkokrát zaklopal, ale nedostal ţiadnu odpoveď, Harry sa rozhodol, ţe 

sa pokúsi nájsť riaditeľa. Harry pochyboval, ţe Severus bol stále v Slizolinskej spoločenskej miestnosti, ale oproti tomu 

zase, nevedel presne, čo Severus hvoril svojim študentom. McGonagallová nikdy nehovorila s Chrabromilčanmi po 

Uvítacej hostine. 

Harry povedal heslo do riaditeľne (odvtedy, čo bol hlavný prefekt, vţdy dúfal, ţe si zapamätal heslo) a vyšiel hore 

a zaklopal na riaditeľove dvere. Aj tam nedostal ţiadnu odpoveď, takţe bol v rozpakoch, čo spraviť. Bolo moţné, ţe 

Dumbledore nebol na hrade, ale potreboval vedieť, či niekto vie, čo sa stalo.  

Teraz usúdil, ţe riaditeľka jeho fakulty bola jediná osoba, za ktorou mohol ísť, Harry išiel do jej kancelárie a potešil sa, 

ţe tam bola. 

„Potter, čo tu robíte?“ spýtala sa, znela uponáhľane. 

„Potrebujem niečo povedať svojmu otcovi, ale nemôţem ho nájsť.“ 

„Dobre, ak to nie je nič s čím vám môţem pomôcť, budete musieť počkať, kým budete môcť hovoriť so Severusom. 

Mám veľa administratívnej práce, ktorú musím dokončiť dnes večer. Choďte do spoločenskej miestnosti a pohovorte si 

so svojimi priateľmi alebo niekým.“ 

Potom, do veľkej miery zatresla dvere pred jeho tvárou. Keď sa rozbili prvé fľaštičky od elixírov, vedel, ţe sa veci 

nemohli podariť. Trvalo to dva týţdne kým uvaril elixír, a odvtedy, čo prišiel o 20 fľaštičiek, Severus sa nechystal začať 

s varením ďalších niekoľko dní, akonáhle sa upokojil. Čo znamenalo, ţe pokiaľ ho mal Severus niekde ukrytý, počas  

štyroch dní, Hlas sa vráti.  
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Rozhodol sa, ţe nebol v dobrej nálade a nechcel, aby boli jeho priatelia smutní, keď sa tešili z prvého dňa po ich 

návrate, Harry sa vrátil do svojej izby a išiel priamo do postele, dokonca bez prezlečenia. 

Ďalšie ráno, po takmer bezsennej noci sa Harry vôbec necítil lepšie. V skutočnosti sa cítil horšie. Skontroloval čas, 

zistil, ţe zmeškal raňajky. Vstal, zobral si svoj elicír, obliekol si čistý habit a posadil sa. Toľko k úspešnému začatiu 

roka, pomyslel si Harry. Vyučovanie začne aţ zajtra, ale Harry si prial, aby začalo dnes. Dokonca ani u Dursleyovcov 

sa necítil Harry tak osamelý, ako sa cítil teraz. Prinajmenšom mohol počuť iných ľudí na Privátnej ceste č. 4. Teraz sa 

cítil, akoby tam bol jediná osoba. 

Usúdil, ţe musí opustiť izbu skôr, ako by sa zbláznil, Harry vstal a zamieril do Chrabromilskej veţe, práve teraz 

zabudol na rozhovor so Severusom o tom, čo sa stalo. Vo vnútri spoločenskej miestnosti, ktorá bola dosť prázdna 

(Harry predpokladal, ţe kaţdý bol von), Harry videl Ginny a chlapca z Ginninho ročníka (Harry si naozaj nemohol 

spomenúť na jeho meno)  rozprávať sa a prišiel ku nim.  

„Čau,“ pozdravil. „Videli ste Rona alebo Hermionu?“ spýtal sa a Ginny pokrútila hlavou. 

„Myslím, ţe sú niekde spolu, ale nevidela som ich od raňajok,“ odpovedala rýchlo, potom sa vrátila k rozhovoru s tým 

chlapcom.  S pocitom, ţe je znovu ignorovaný, Harry znova hľadal Severusa, ale keď ho nebol znova schopný nájsť, 

prekontroloval miesta vonku, na ktorých mohli byť jeho priatelia, potom sa vrátil do jeho izby. Vedel, ţe bolo hlúpe 

myslieť si to, ale mal pocit, ţe sa mu kaţdý vyhýba. Dokonca Elisu, ktorá sa javila dychtivá po priateľstve s ním, 

nemohol nikde nájsť. Väčšinu času voľného dňa strávil skľúčený v jeho izbe. Pokúšal sa preloţiť hadie príbehy, čo bolo 

naozaj oveľa ťaţšie, ako si myslel, ţe to bude. Bol schopný zapísať niekoľko slov do Angličtiny, ale potom stratil 

koncentráciu a vrátil sa späť do parselčiny. Bol tak zabratý v práci, ţe si neuvedomil, keď išiel v tú noc spať, ţe celý 

deň nejedol. Dobrou vecou na tom bolo to, ţe bol na konci dňa tak vyčerpaný, ţe si nepremýšľal o skutočnosti, ţe ho 

nikto neprišiel hľadať.    

Harry sa na ďalší deň zobudil a zase nestihol raňajky, ale beţal a bol schopný prísť na jeho prvú hodinu, ktorou boli 

elixíry s jeho otcom. 

„Meškás,“ povedal Severus, akonáhle vošiel do miestnosti. 

„Prepáč,“ odpovedal. „Zabudol som si nastaviť čas na budíček.“ 

„Vidím,“ odpovedal. „Profesorka McGonagallová mi povedala, ţe si ma hľadal?“ spýtal sa a Harry prikývol. Zabudol 

na elixír. V skutočnosti si ho toto ráno zabudol zobrať. 

„Áno. Nešťastne som zakopol s mojou krabicou s elixírmi vo svojej ruke a oni mi spadli a rozbili...“ 

„Všetky z nich?“ spýtal sa rýchlo Severus. 

„Nie,“ odpovedal pomaly Harry. „Teraz sú tam len tri, myslím.“ 

„Prečo si ma nevyhľadal skôr?“ spýtal sa jeho otec a Harry na neho neveriacky pozrel. 

„Urobil som to,“ odpovedal. „Nemohol som ťa nájsť. Išiel som dokonca za Dumbledorom a McGonagallovou, ale nebol 

tam a ona ma do veľkej miery vyhodila zo svojej kancelárie bez toho, aby ma vypočula.“ 

„Bol som vo svojej kancelárii včera skoro celý deň. Nebolo príliš ťaţké nájsť ma.“    

„Nebol si tam, keď som sa pozeral!“ 

„Pozrel si sa len raz?“ povedal sarkasticky Severus. „Pretoţe, samozrejme, ţe tam budem kedykoľvek, keď prídeš. 

Mám povinnosti ako profesor na tejto škole, Harry,“ odsekol Severus. 

„Ja viem,“ odpovedal potichu Harry. 

„Začnem robiť elixír,“ pokračoval Severus, „ale vieš, ţe to zaberie dva týţdne, takţe budeš musieť ţiť tak dlho s tým 

hlasom.“ 
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„Ja viem,“ odpovedal znovu Harry. 

„Nebuď drzý,“ povedal Severus a Harry na neho civel. On nebol drzý. „Teraz sa priprav na varenie elixíru, o ktorom si 

sa naposledy učil. Očakávam, ţe bude perfektný, takţe bude najlepšie ak sa do toho pustíš. Moţno by som tieţ mohol 

začať s tvojim elixírom.“ Povedal Severus všetko narovinu a Harry si nemohol pomôcť, ale mal pocit, ţe ho Severus 

viní. Áno, bola to jeho chyba, ale bola to nehoda. Neurobil to zámerne. 

Po vyučovaní, Harry dostal list od Dumbledora od jednej z Rokfortských sov, v ktorom ho vyzýval, aby prišiel za ním 

do jeho kancelárie. 

„Harry, posaď sa, prosím,“ pozdravil Dumbledore. „Citrónové cukríky?“ 

„Nie,“ odpovedal Harry, zvedavý o čo ide. 

„Harry, dostal som dosť... rozrušený list od Marge Dursleyovej dnes ráno. Dúfam, ţe ju poznáš?“ 

„Áno,“ odpovedal Harry, jeho oči sa zúţili. Prečo teta Marge kontaktovala Dumbledora? A ako? Dokonca ani nevedela, 

ţe bol čarodejník! 

„Rada by si s tebou pohovorila, alebo to tak nazvala. Nie som si istý príčinou.“ 

„Ja nechcem,“ povedal Harry. „Ona ma nenávidí. Nakoniec mi povie, ţe to bola moja vina, ţe strýko Vernon zomrel 

a ţe by som mal byť mŕtvy ako moji rodičia...“ 

„Ale tvoj otec nie je mŕtvy, Harry.“ 

„Čo bolo v jej prípade ešte horšie,“ hádal sa Harry. „Keď bude odchádzať, nazve ma bastardom alebo niečím iným.“ 

„Harry, uţ som odpísal, ţe sa s ňou stretneš budúci víkend. Nepôjdeš sám, myslím. Som si istý, ţe Severus by išiel 

s tebou, ak by si ho o to poţiadal.“ 

„Prečo ste jej povedali, ţe súhlasím?“ spýtal sa teraz zmätene. Poslednou vecou, ktorú chcel spraviť bol rozhovor s ňou, 

dokonca s niekým ďalším v miestnosti. 

„Pretoţe povedala, ţe je to dôleţité. Znelo to, ako keby mala obavy z toho, aký si bol.“ 

„Ha,“ povedal Harry. „Čo sa stará.“ Harry sa dokonca ani neobťaţoval povedať dovidenia, keď sa postavil a opustil 

riaditeľňu a išiel priamo do svojej izby, nevšimol si, ţe zabudol tašku v Dumbledorovej kancelárii. Všimol si to vtedy, 

keď sa vrátil do svojej izby a hľadal svoje poznámky s parselčinou, čo mu potom pripomenulo, ţe boli v taške 

z knihami. Odmietajúc ísť naspäť, Harry si zobral náhodne knihu z police, jednu, ktorú dostal na narodeniny a sadol si 

k čítaniu. 

Harry chcel spraviť prestávku na obed, ale rozhodol sa, ţe nie je hladný, tak sa zdrţal čítaním. Bol príliš zmätený na 

jedlo. Hoci dokázal ísť na obranu. Tak zmätený, ako bol, neplánoval, ţe vynechá hodinu. Ísť na hodinu malo zlepšiť 

jeho pocity, myslel si. Obaja Ron a Hermiona boli v triede a Severus sa zdal v lepšej nálade, takţe nateraz sa cítil fajn. 

Hodina bola priaznivá, aj keď do veľkej miery vedel všetko, čo Severus učil, takţe trochu pomáhal. Po chvíli, cítil, ako 

sa rýchlo všetky predošlé pocity vrátili späť.  

Po hodine, Harry, Hermiona a Ron zamierili do Veľkej siene na obed. Na prekvapenie Harry stále nemal hlad, takţe len 

zobkal jeho jedlo a pil svoj tekvicový dţús. Nikto si to nevšimol. Ron a Hermionao niečom hovorili... Harry si nebol 

istý presne o čom. Vypadalo to, akoby pokračovali v predchádzajúcom rozhovore, ale Harry sa vţdy k nemu pripojil, 

kedykoľvek mohol. 

Po obede bol Harry extrémne unavený, takţe sa rozlúčil so svojimi priateľmi a išiel do svojej izby. Nemal ţiadne 

domáce úlohy, pretoţe jeho dnešným jediným učiteľom bol Severus a rozhodol sa dať Harrymu niekoľko voľných dní 

bez domácich úloh. Pokúšal sa trochu viac čítať, ale bol príliš unavený a tak s tým skončil a išiel do postele. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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„Harry,“ Harry počul volať svoje meno, ale bol príliš unavený odpovedať.Chcel iba spať; nemal na nič energiu. 

„Harry!“ zopakoval ten hlas trochu silnejšie.  

„Uhm,“ odpovedal Harry, cítil, ţe sa posadil. Všetko bola na pocit tak čudné, akoby sa ešte neprebudil. Ale naozaj 

nedával pozor, pretoţe všetko čo chcel spraviť bol spánok. 

„Zmeškal si svoje prvé dve dnešné hodiny, Harry. Prečo si taký unavený? Prečo sa nechceš zobudiť?“ Harry teraz 

rozoznal ten hlas, ako hlas jeho otca, ale stále neotvoril svoje oči. Cítil jeho ruku na svojom čele, potom cítil, ţe sa 

zodvihol. Pokúšal sa odtiahnuť od dotyku ruky jeho otca, ale bol neúspešný. 

„Lmego,“ zamrmlal nesúvisle Harry. Severus pozrel na svojho syna v jeho rukách a kráčal do nemocničného krídla, 

krútil jeho hlavou. 

Keď mu Flitwick povedal, ţe Harry dnes ráno vynechal hodinu a keď si s ním išiel pohovoriť pred hodinou 

v McGonagallovej triede (do ktorej nikdy neprišiel), začal sa znepokojovať. Začal premýšľať, či videl Harryho počas 

jedla, ale odohnal to, myslel si, ţe chlapec bol na niečo nahnevaný a jedol jeho jedlo v kuchyni. Nebolo by to po prvý 

raz. 

Ale teraz sa znepokojoval. Harry odmietol, alebo nebol schopný úplne sa prebudiť a on cítil, ţe mal vysokú horúčku. 

V nemocničnom krídle mu madam Pomfreyová povedala, aby poloţil Harryho na posteľ a skontrolovala ho. Pokrútila 

hlavou. 

„Vyzerá to tak, ţe nejedol viac ako dva dni,“ povedala, išla pre elixír do skladu. „Dajte mu tieto. Musím si ísť 

pohovoriť s riaditeľom. Pýtal sa ma, či som ho nevidela.“ Severus prikývol, zvedavý o čo ide a posadil sa na posteľ 

vedľa Harryho. Posadil ho hore, pokúšal sa svojho syna zobudiť (neúspešne), takţe starostlivo nalial tie elicíry do jeho 

úst, jemne potrel jeho hrdlo, aby ich prehltol. 

Bol tam desať minút, čo sa pokúšal Harryho utešiť a Poppy stále nebola späť, ale Severus sa potreboval dostať na svoju 

hodinu, ktorá začínala o päť minút. Nechcel odísť, ale nemôţe nechať tretí ročník Slizolinčanov a Bystrohlavčanov 

samých, takţe pevne stisol Harryho rameno a išiel do ţalárov. 

Harry sa pomaly prebudil; veľmi pomaly. Necítil sa tak unavený ako predtým, ale stále nechcel vstávať. Usúdil, ţe by 

mal, hoci, keď otvoril svoje oči a zmätene uvidel, ţe všetko je biele; mal by vidieť Chrabromilské farby jeho izby. 

Trvalo mu pribliţne minútu, kým si uvedomil, ţe je v nemocničnom krídle. Nevedel, ako sa tam dostal, alebo čo sa 

stalo, tak sa pomaly posadil, rozhodnutý, ţe odvtedy, čo bol stále tak unavený, ţe počká na niekoho, kto za ním príde, 

ţe sa opýta. Rozhodol sa, ţe si ľahne naspäť, trochu sklamaný, ţe nikto s ním nebol na ošetrovni.    

       

     

 Kapitola desiata: Obed 

 

„Harry,“ počul Harry, ale ignoroval to. Bol stále svojim spôsobom unavený, ale necítil sa dobre. „Harry, zobuď sa,“ 

povedal ten hlas, ale Harry nemal stále záujem Spánok bol dobrý a on sa nechcel zobudiť. „Harry, prosím, spal si dva 

dni.“ 

Nie, nespal, pomyslel si Harry. Zobudil som sa, iba som nechcel vstať, pretoţe sa o to nikto nestaral. Teraz, keď Harry 

poriadne premýšľal, otvoril oči uvidiac svojho otca. 

„Znepokojil si ma,“ povedal potichu Snape. „Čo si si myslel, keď si nejedol dva dni?  

„Jaj?“ spýtal sa Harry, ale potom si spomenul. „Iba som nebol hladný,“ odpovedal. „A zabudol som.“ 

„Dva dni? Mám problém tomu uveriť,“ povedal Severus.  

„Vydrţal som dlhšie,“ povedal Harry. „Keby som bol hladný, bol by som sa najedol.“ 
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„Harry, ochorel si preto, ţe si nejedol,“ vyštekol Severus. Začínal byť podráţdený. 

„Nie,“ argumentoval Harry. „Ja...“ 

„Je na teba nahnevaný, vieš. Je to preto, ţe si vynechal hodinu, nie preto,ţ esi nejedol, myslím,“ povedal Hlas. Harry 

bol príliš unavený, ignoroval to. 

„Prepáč,“ odpovedal Harry. „Ubezpečujem ťa, ţe navštívim mojich učiteľov, aby som dostal to, čo som zameškal.“  

„Čo?“ vyštekol Severus. „To nie je to, prečo som znepokojený. Som znepokojený preto, ţe si počas dvoch dní hladoval. 

Dokonca si sotva niečo vypil! Vedel si, ţe človek vydrţí bez vody maximálne tri dni? Čo keby to pokračovalo? Mohol 

si zomrieť!“ 

„Nikto by si to nevšimol,“ skomentoval Hlas. „Zomrel by si vo svojej izbe a oni by si mysleli, ţe sa hneváš a odmietaš 

vyjsť.“ 

Harry otcovi neodpovedal, len sa pozeral dole. Hlas hovoril veľmi rozumne. Ignoroval ho, keď to bolo potrebné. 

„Nepomohlo ti to, keďţe si bol chorý predtým.“ Povedal teraz pokojnejšie Severus. 

„Čo?“ spýtal sa Harry. 

„Madam Pomfreyová povedala, ţe si chorý. Muklovská chrípka popisuje nevoľnosť, ktorá môţe ovplyvňovať len 

čarodejníka. Robí to osobu slabšou a viac ťaţkopádnou, často trochu oklamanou.“  

„Nie som oklamaný!“ povedal obranne Harry. 

„Nie?“ spýtal sa Severus. „Prečo si nebol hladný? Viem, ţe nedostaneš hlad, keď si niečím rozrušený. Čo to bolo?“ 

„Nič.“ 

„Nič?“ 

„Nič dôleţité.“ 

„Očividne bolo.“ 

„Kaţdý ma ignoroval,“ hádal sa Harry. 

„Veľmi o tom pochybujem. Tvoji priatelia mi povedali, ţe ty si ignoroval ich. Ţe to ty si bol rezervovaný.“ 

„Nebol!“  

„Odmietol si so mnou hovoriť, keď si povedal, ţe si chcel,“ povedal Severus. „Tvoja myseľ hrá s tebou triky, obávam 

sa.“ 

„Nie,“ povedal Harry. 

„Klame,“ povedal Hlas. „Oni boli.“ 

„Čo sa deje? Je ten Hlas späť?“ 

„Áno,“ povedal Harry a Severus si povzdychol. 

„Ţiaľ, zobudil som ťa skôr, ako som plánoval, pretoţe sa potrebuješ pripraviť,“ zmenil tému Severus. 

„Odchádzame do reštaurácie, kde sa o druhej stretneme s tvojou tetou.“ 



 42 

„Ona nie je moja teta,“ skríkol Harry. „Nikdy sa o mňa nestarala!“ 

„Uvedomujem si to,“ povedal pokojne Severus, „A trvala na tom, ţe chce hovoriť s tebou osamote.“ 

„Je... je jej to umoţnené?“ spýtal sa Harry. „A čo Voldemort? Čo keď sa rozhodne zaútočiť?“ 

„Budú tam členovia Rádu a ja, po celý čas budeme sledovať,“ upokojoval ho Severus. „A teraz ti oznamujem, skoro by 

som zabudol, začneme s tvojim vyučovaním o dva dni, v pondelok, ale trochu som pomenil tvoj rozvrh.“ 

„Ako?“ spýtal sa so záujmom Harry. 

„Takţe tvoje hodiny Oklumencie a Legilimencie sú skôr... v túto chvíľu úţasné, budeme pracovať na nich pracovať len 

polhodinu kaţdý týţdeň, aby som sa ubezpečil, ţe tvoje schopnosti ostali na rovnakej úrovni. Keďţe si na polceste 

k osvojeniu elixírov, nechám túto záleţitosť na tebe, aby si rozhodol, či v nich chceš pokračovať. Avšak, rozhodol som 

sa začať s tvojou výučbou Temného umenia.“ 

„Temné umenie?“ spýtal sa zmätene Harry, nevedel, či sa chce spýtať na vyhlásenie o elixíroch alebo najprv o Temnom 

umení. „Môţeš to urobiť?“  

„Nikto nemôţe,“ povedal mu nejasne Severus. „Nebude to nič nelegálne, uisťujem ťa, ale budeš oveľa lepší v obrane, 

ak budeš vedieť ako sa brániť.“ 

„Dokonca ani Dumbledore.“ 

„Nie, a ty to nikomu nepovieš. Uţ si niečo študoval z knihy, ktorú som ti dal?“ Harry prikývol. „Nie, ţe by som chcel, 

aby pouţíval Temné umenie proti komukoľvek.“ 

„Samozrejme,“ povedal Harry. „Ale... čo si hovoril o zvládnutí Elixírov?“  

„Vieš, ţe si sa učil oveľa rýchlejším tempom, ako keby si ostal na vyučovaní Elixírov tu,“ povedal Severus. „Po tom čo 

si skončil ročník, podarilo sa mi zvýšiť tempo ešte viac.“  

„Ale ja som si dokonca zatiaľ neurčil ani svoje MLOKy?“ 

„Skončil si Elixíry na úrovni MLOKov dávno, Harry. Viem, ţe stále nemáš veľmi rád Elixíry, ale si v nich veľmi 

talentovaný. Ak by sme pokračovali tempom, ktorým ideme, verím, ţe by si mohol zloţiť skúšky na konci tohto roka. 

Ak si zvolíš pokračovanie.“ 

„Ale... nezaberie to normálne... roky skončiť majstra?“ 

„Priemernému človeku to trvá šesť rokov,“ odpovedal Severus. „Ja som skončil po dva a pol roku, počas práce. Tlačil 

som na teba viac, ako som počítal.“ 

„Čo?“ spýtal sa Harry. „Niet divu, prečo som mal toľko problémov!“ 

„Moţno,“ odpovedal Severus. „Takţe si praješ pokračovať?“ 

„Neviem,“ povedal Harry, mal pocit, ako by sklamal svojho otca. Napokon, Severus povedal, ţe ak by udrţali tempo, 

ukončil by svoje majstrovstvo za menej ako dva roky... predtým neţ by opustil Rokfort! Boli len šiesti, ktorí za 

posledných 200 rokov skončili majstra elixírov predtým, neţ mali 20; najmladší mal 13 rokov, ale on bol génius. Zobral 

svoje MLOKy v dvanástich! 

Ale Harry sa potom cítil divne. Severus povedal „dobrá práca“, alebo niečo podobné v prípade nutnosti, ale nikdy 

v skutočnosti nepovedal Harrymu, ţe bol skutočne dobrý v Elixíroch, ţe bol talentovaný. Harry vedel, ţe išiel 

rýchlejším tempom, ale myslel si, ţe to bolo len trochu rýchlejšie a vţdy mal problémy s väčšinou nových elixírov, 

takţe si nemyslel, ţe je výborný. Stále neveril, ţe zvládol polovicu na jeho majstrovstvo. Zdalo sa to príliš neskutočné. 

„Je to tvoje rozhodnutie. Ale teraz, navrhujem, aby si si zobral pekné muklovské oblečenie. Nejaké je pre teba 

v kúpeľni.  
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„Aká reštaurácia?“ spýtal sa Harry, zamieril do kúpeľne. 

„Nejaká... muklovská japonská reštaurácia, asi tak mi to Albus povedal.“   

„Japonská? Nie je v Japonsku alebo niekde, však?“ 

„Nie,“ povedal priamo Severus. „Teraz choď. Nebudem sa ospravedlňovať kvôli tebe za meškanie.“ 

„V poriadku,“ povedal Harry, išiel sa okúpať do kúpeľne. Potom, čo skončil, prešiel k zrkadlu, učesal si vlasy (boli dlhé 

po bradu a rozhodol sa, ţe ich také nechá), keď si niečo uvedomil. Marge Dursleyová sa ho nespozná. Nevyzeral ako 

predtým, neţ ju videl naposledy, v lete po skončení štvrtého ročníka, keď prišla na dva dni na návštevu. Pochyboval, ţe 

by uverila, ţe tam bol. 

„Ocko?“ spýtal sa Harry, keď vyšiel von z kúpeľne, stále do polovice vyzlečený. Severus neodpovedal, ale muţ pozrel 

na neho, takţe vedel, ţe počúval. „Ona ma nespozná.“ 

„Bola upozornená,“ odpovedal bez obalu Severus a Harry si povzdychol. Na chvíľu si myslel, ţe by sa mohol dostať 

z tohto stretnutia. „Cítiš sa lepšie?“ 

„Áno,“ odpovedal Harry. „Ja-ja ľutujem.“ 

„Nemáš dôvod ľutovať. Prosím ťa, zapamätaj si, ak sa budeš cítiť tak, ako si sa cítil, sľub mi, ţe prídeš za mnou. Veľké 

problémy mohli byť vyriešené.“ Povedal Severus, znel znepokojene. „Keď si sa neobjavil na vyučovaní, myslel som si, 

ţe ťa niekto dostal. Aj keď je to nový rok, som si istý, ţe existuje malá skupina ľudí, ktorá má príkazy ublíţiť ti.“ 

„Prečo si mi dovolil chodiť okolo samému?“ 

„Pretoţe som si istý, ţe máš schopnosti, aby si sa ubránil. Učil som ťa, pamätáš?“ 

„Áno,“ povedal usmiaty Harry. Dnes, okrem skutočnosti, ţe Harry musel navštíviť Marge, cítil sa dosť dobre. 

„Dokonči obliekanie,“ povedal Severus a Harry si obliekol košeľu. 

„Pracoval som na preklade parselčiny do angličtiny,“ okomentoval Harry. „Mám s tým ešte veľké problémy. 

Samozrejme, ak som bol chorý, pravdepodobne to bolo tým, prečo som sa na to nemohol sústrediť... ale musím sa 

poriadne sústrediť.  Keď je príbeh v parselčine, tak premýšľam v parselčine, ale musím to písať v angličtine.“ 

„Mali by sme tieţ na tom popracovať počas lekcií,“ navrhol Severus. „Moţno by sme sa boli schopní vďaka prekladu 

skúsiť sa naučiť jazyk. Prinajmenšom písať. Vţdy to bolo povaţované striktne za dar, ale ak by to bolo v písomnej 

forme, mohlo by byť moţné naučiť sa to. Prinajmenšom by sme sa ho naučili písať a čítať. Rozprávanie by mohlo byť 

úplne iný prípad.“ 

„Potom nebudem jediný, ktorý ním vie hovoriť! Ak bude viac známa, nebude povaţovaná za temný dar!“ 

„Áno, ale mohlo by to taktieţ mať temnú stránku, ale môţeme si o tom pohovoriť neskôr.  Máš pocit, ţe môţeš na tom 

pracovať po obede? Môţno by sme mali ísť za Poppy na kontrolu, aby sme sa uistili, ţe to z tvojho systému odišlo...“ 

„Som v poriadku, naozaj,“ povedal Harry, veľmi sa chcel vyhnúť ošetrovni. „A samozrejme, ţe na tom môţeme 

pracovať. Nemal by som ísť vyhľadať svojich profesorov?“ 

„Uţ som to urobil,“ povedal Severus a Harry sa na neho prekvapene pozrel. Severus obvykle pociťoval, ţe Harry má 

byť zodpovedný za svoje vlastné školskú prácu.  „Keď si bol chorý, nemal som ohľadne toho na výber.“ 

„Dobre,“ povedal pomaly Harry, potom skontroloval čas. Bolo skoro poludnie. „Kedy sa stretnem s... ňou?“ spýtal sa 

Harry. 

„O jednej,“ povedal Severus a Harry prikývol. „Ale moţno, teraz pretoţe si pripravený, nebude ti vadiť teraz odchod? 

Je to v muklovskom Londýne a chcel by som vidieť miestne obchody.“ 
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„Iste,“ povedal Harry. „Aký druh obchodov tam je?“ 

„Neviem,“ pripustil Severus. „Ale som si istý, ţe tam je v okolí kníhkupectvo. Nebolo by zlé poobzerať sa po knihách 

o prekladoch. Ak nejaké majú.“ 

„Hovoríš inými jazykmi, ocko?“ spýtal sa zvedavo Harry. 

„Hovorím latinsky, nemecky a francúzsky,“ povedal Severus. „Moţno by sme jazyky mohli pridať k naším lekciám.“ 

„Čo?!“ spýtal sa Harry. „Ale... robím uţ tak veľa! Kedy budem mať čas?“ 

„Nehovoril som, ţe by sme išli rýchlym tempom. Začali by sme len so základmi. A som si istý, ţe sa budeš učiť oveľa 

viac jazyky kvôli svojej aurorskej príprave, pretoţe budeš pracovať s tímami z rôznych častí Európy.“ 

„Áno,“ ustúpil Harry. „Predpokladám, ţe by som potom mal. Prinajmenšom naučiť sa základy. Dobre, poďme.“ 

V Londýne, strávili väčšinu ich voľného času v muklovskom kníhkupectve niekoľko budov nadol od reštaurácie, 

Severus si prezeral jazykové a vedecké knihy, zatiaľ čo Harry skončil pri románoch a muklovských knihách o mágii. 

Bolo to tak čudne odlišné, ale podstata bola podobná. Veľmi nespoľahlivé, ale niektoré z nich fungovali pre muklov 

v celku dobre. Harry uvaţoval, či v skutočnosti  tie knihy  napísal čarodejník alebo čarodejnica, ale boli písané 

rozdielne, pretoţe muklovia nemohli pouţívať prútiky alebo mágiu ako čarodejníci. Účinná manipulácia, hoci... dalo 

mu to nápady. 

„Ktoré ťa dostanú len do problémov,“ povedal Hlas a Harry zastonal. Bol dva dni bez elixíru. Mal si dnes jeden vziať. 

Usúdil, ţe Severus ich nemal, Harry zodvihol niekoľko románov a muklovských kníh o mágii, ktoré vyzerali dobre 

a išiel za Severusom, aby ich zaplatil (hoci ho obdaroval zvláštnym pohľadom, keď videl, čo si Harry vybral). Harry 

podal neochotne knihy Severusovi, keďţe išiel do reštaurácie a vydal sa k stolu kde sedela Marge. 

Zvedavý, pretoţe Harry nikdy nebol na mieste ako toto, rozhliadol sa okolo a bol prekvapený usporiadaním. Nebolo tu 

veľa stolov, kaţdý mal sedem miest a priestor s taniermi s kovovými plochami na stole.  

Na stole, ku ktorému mieril Harry, bolo päť ďalších ľudí, s ktorými sa nikdy predtým nestretol a Harry premýšľal, či 

boli s Marge. Tieto myšlienky boli vyvrátené, keď kaţdý okolo stola začal predstavovať sám seba. Zrazu sa Harry cítil 

čudne. Nevyzeralo to ako obľúbené miesto Marge Dursleyovej. Predstavoval si ju v niečom viac neskutočnom, na 

typicky anglických miestach, kde kaţdá skupina mala svoje miesta. Nie na mieste, kde ste jedli pri stole s cudzincami! 

A myslel si, ţe s ním chce hovoriť osamote. Toto naozaj nebolo vhodné miesto. 

„Ako sa ti darí v škole, Potter?“ spýtala sa Marge a Harry pokrčil plecami, pozeral na ňu. Vedela do akej školy išiel? 

„Nemám veľmi rada to, ţe mi Petúnia a Vernon klamali o tom, kam si išiel. Nechápem, prečo to tak veľmi nemajú radi. 

Prečo kaţdému klamali o tvojich rodičoch. Keby som vedela...“ povedala. „Mám viacero rodinných príslušníkov 

z matkinej strany, ktorí navštevovali rovnakú školu ako ty. Neuvedomila som si kto si, kým som s nimi pred 

niekoľkými týţdňami predtým nehovorila.“ 

Harry teraz na ňu pozeral s rozšírenými očami. Marge mala v rodine mágiu? To znamená, ţe strýko Vernon mal 

v rodine mágiu. Tak prečo ju tak veľmi nenávidel? Bolo to preto, ţe ju nemal? Harry sa rozhodol, ţe ju nechá 

pokračovať v rozprávaní, trik, ktorý sa naučil od Severusa. Necháte ich hovoriť toľko koľko chcú, občas sa vloţiť ho 

konverzácie, nasmerovať ju správnym smerom. Takto, keď sa cítia príjemne, môţete sa veľa naučiť. 

„Ale to teraz nevadí, Potter,“ povedala Marge. 

„Snape,“ opravil ju Harry, rozhodnutý drţať sa teraz tohto mena. 

„Čo?“ spýtala sa, očividne očakávala, ţe bude prerušená. 

„James Potter nebol môj otec,“ dodal Harry. „Všetci si to aţ do vlaňajška mysleli, ale on nie je. Môj skutočný otec je 

naţive. V skutočnosti je jedným z mojich učiteľov.“ 

„Tvoje meno je Harry Snape?“ 
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„Harry Potter-Snape,“ odpovedal Harry. „Stále som Potter. To sa nezmení.“ 

„Takţe mi vysvetli tvoju... zmenu,“ povedala Marge. „Chcela by som sa stretnúť s tvojim otcom. Dúfam, ţe ťa drţí 

nakrátko? Aj keď si uvedomujem, ţe nie si delikvent, stále si spôsobil dosť problémov v rodine môjho brata.“ 

„Ach, drţí ma nakrátko,“ zamrmlal Harry. „Kaţdého drţí nakrátko. Určite by ste mali rada túto jeho časť.“  

„Prísny, hm? To je dobré. Dokonca tí s dobrou krvou sa môţu stať zlými. Preto tí, čo majú zlú krv, je ťaţké naučiť byť 

lepšími. Pre tento typ ľudí, potrebujeme tých, ktorí sú prísni. Tých, ktorí sa neobávajú pouţiť kvôli disciplíne správne 

metódy.“ 

Harry bol rozpoltený medzi hnevom na tú dámu a nutkaním k smiechu. Dokonca si uvedomil, ţe nie príliš dávno, 

povaţovala Harryho za jedného z tých ľudí so „zlou krvou“? 

Obed bol potom tichý. Harry bol prekvapený, ţe kuchár robil jedlo priamo tam na stole (kovová časť stolu bol 

v skutočnosti gril) a dokonca dostali paličky na jedenie, takţe Harry strávil väčšinu času sledovaním kuchára alebo 

pokúšaním sa sústrediť na dostanie mäsa a ryţe do jeho úst, naposledy veľmi náročná úloha. 

Po obede, Marge zaplatila za obe jedlá (čo sa zdalo Harrymu skôr drahé)  a dokonca ho nasledovala von, kde čakal 

Severus čítajúc knihu. 

„Ocko?“ spýtal sa Harry podráţdene, hoci nepoznal dôvod. Severus pozrel hore, uvidel Marge, ktorá si ho starostlivo 

obzerala. Prikývla, akoby na súhlas. 

„Chlapec mi hovorí, ţe ste prísny na disciplínu,“ povedala Marge a Harry vyvalil oči. Nikdy to takto nepovedal, ale 

predpokladal, ţe to bola pravda. Po tom, čo Severus hodil pohľadom na Harryho sa obrátil na Marge.  

„Som za správnu disciplínu,“ povedal na rovinu Severus. „Neverím, ţe by sa pravidlá mali porušovať. Ste s ním 

hotová? Necítil sa v poslednom čase dobre a nemal by tu ostávať veľmi dlho.“ 

„Hej...“ začal hovoriť Harry, ale prestal. Severus  sa chcel dostať z tohto stretnutia, takţe Harry sa vzdal práve teraz 

nejakého uvedenia do trápneho okamihu. 

„Áno, samozrejme. Bol to príjemný obed, Pot-... Harry,“ povedala. „Prosím, pošli sovu, ak mi dáš šancu. Chcela by 

som vedieť, ako sa ti darí.“ 

Po tom, čo odišla, čo trvalo dlhšie ako bol Harry rád, Severus  a Harry zamierili k najbliţšiemu krbu.  

„Bolo to zvláštne,“ povedal Harry otcovi. „Naozaj, veľmi zvláštne.“ 

Kapitola jedenásta: Koniec dlhého dňa 

„Ako to šlo?“ spýtal sa Severus, keď išli dole ulicou z reštaurácie. Harry sa práve teraz cítil veľmi dobre, takţe sa 

rozhodli trochu poprechádzať, kým sa vrátia späť do Rokfortu. 

„Bolo to zvláštne. Podľa všetkého, niekto z rodiny jej matky chodil do Rokfortu,“ odpovedal Harry, škrabal si ruky. 

„Teraz, keď nie som nejaký kriminálnik, chce byť so mnou v kontakte.“ 

„Nikdy si nebol kriminálnik,“ povedal narovinu Severus. „Prestaň si škrabať ruky. Kedy si s tým znova začal?“  

„Jaj?“ spýtal sa neprítomne Harry, zmätený zo zmeny témy, potom si uvedomil, ţe si škrabal svoje ruky. „Ja neviem.“ 

Severus zúţil svoje oči, premýšľal, predtým neţ viedol Harryho na miesto, z ktorého sa odmiestnili. 

Späť v Severusových izbách, Harry si vyhrnul rukáv na svojej košeli, aby preskúmal bledé Znamenie na svojej ruke. 

Nemal doteraz vízie, takţe nebolo nejaké tmavšie, ale stále tam bolo. Aţ doteraz si tieţ nevšimol pálenie, takţe bol 

rovnako prekvapený, kedy sa to začalo diať. Severus chytil jeho ruku a starostlivo ju preskúmal. 

„Vyzerá nejako tmavšie?“ spýtal sa a Harry pokrútil jeho hlavou. 



 46 

„Len trochu páli. Myslím, ţe nie veľmi, ale dosť na to, aby som si ho škrabal.“ 

„Moţno...“ sledoval Severus. 

„Čo?“  

„Tvoje Znamenie. Stalo sa tak prostredníctvom vízie, takţe by sme ťa boli schopní toho zbaviť. Nemalo by byť trvalé, 

ak je moja teória správna. Budem musieť spraviť väčší výskum, ale pochybujem, ţe v tom veľa nájdem.“ 

„Ak... ak zistíme, ako sa zbaviť môjho... Moţno, ţe by som bol schopný zbaviť sa tvojho!“ povedal Harry, zrazu sa nad 

niečím zamyslel. 

„Čo?“ spýtal sa prekvapený Severus. 

„Dobre, ak by sa môţeme zbaviť môjho, mohlo by stačiť spojenie medzi mnou a Voldemortom na zlomenie tvojeho, 

keď dostatočne umoţním otvorenie spojenia...“ 

„To by bolo príliš nebezpečné,“ povedal Severus, pokrútil svojou hlavou. „A nebude to fungovať. Ak raz uţ označil...“ 

nadškrtol Severus. 

„Malo by to cenu, ak to funguje,“ odpovedal Harry, odmietal ustúpiť. „Ale teraz je to uţ jedno, od tej doby, čo sme 

dokonca nevyriešili moje. Povedal si, ţe by sme mohli popracovať na parselčine?“ spýtal sa Harry, zmenil tému. 

„Áno. Poďme do tvojej izby.“ Harry prikývol a obaja kráčali do izby Hlavného prefekta. 

„Ako si sa dostal ďaleko?“ spýtal sa Severus, hodil rýchly pohľad na pregamen na Harryho stole. 

„Eh... Naozaj si nepamätám,“ povedal Harry, zobral pergamen. 

„Začnime potom od začiatku.“ 

„Čo by bolo...“ 

„Zvuky. Začneme na začiatku abecedy a zaznamenáme symbol pre kaţdý zvuk.“ 

„Zvuky sú jednoduché,“ odpovedal Harry. „Ale mätúce. Mám vyskúšané rôzne typy, ktorými som skúšal slová, ale je to 

ako... pokúšať sa hovoriť s niekým, keď sa pokúšaš počúvať kaţdé slovo niekoho iného.“ Severus prikývol a Harry sa 

s povzdychom posadil. 

„Myslím si, ţe to môţe byť rôzne, ale vzhľadom k tomu, ţe ideme opačným smerom, ako si sa pokúšal skôr. Môţeš 

premýšľať o tom zvuku v parselčine?“ 

„Nie,“ povedal okamţite Harry. „To... neprekladá sa to jednoducho.“ 

„Nevyskúšal si to, Harry,“ povedal narovinu Severus. 

„Prepáč,“ povedal Harry s previnilým pocitom. „Začnime so... slovami. Veci, nie len slová. Ako...“ 

„Mačka,“ navrhol Severus. „Jednoduché a má v sebe písmeno „a“. 

„Budeš sa drţať záleţitosti s abecedou, však?“ spýtal sa Harry, pokrútil hlavou. Povedal potom „mačka“ v parselčine, 

predtým neţ to zapísal v dvoch odlišných znakoch. 

„To sú iba dva odlišné... znaky,“ povedal Severus. 

„Dobre, to je to slovo. Hovoril som ti, ţe pre to neexistuje špecifický zvuk. Nemôţem o tom kaţdopádne premýšľať,“ 

oponoval. 
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„To robí túto záleţitosť trochu viac komplikovanú. Vyskúšaj... čiapka.“ 

„Myslíš klobúk?“ 

„Nie, čiapka. Začína to s rovnakým „ca“ zvukom.“* 

„Dobre, neviem povedať čiapka,“ argumentoval otrávene Harry. „Nie je to ako angličtina, kde môţu existovať odlišné 

slová pre jeden objekt. Oni sú hadi. Myslia jednoducho.“ 

Severus pokrútil hlavou a zodvihol Harryho pokusy o preklad príbehov.“ 

„O čom je tento jeden?“ spýtal sa Severus a Harry sa rýchlo pozrel na parselčinu. 

„Myslím si, ţe vysvetľuje históriu. Ţe had stretol ţenu, ktorá dokázala hovoriť s hadmi a jedného vyliečila.“ 

Severus bol hlboko zamyslený, keď sa ozvalo zaklopanie na dvere a Harry naň išiel odpovedať. 

„Harry!“ povedala Hermiona, objala Harryho, keď ho zbadala. Ron povedal ahoj a Harry ich nechal vstúpiť. 

„Nemôţeme ostať dlho,“ povedal Ron. „Pomáhame Ginny s jej DADA projektom,“ pokračoval, potom zbadal 

Severusa. „Ehm... potrebuje ľudí ako...“ 

„ Väčšinou rekvizitárov,“ dokončila Hermiona, keďţe Ron nebol zdanlivo schopný prísť na vhodné slová. „Prišli sme si 

overiť, či je všetko v poriadku. Dnes bol deň, kedy si sa stretol s tvojou tetou, však?“ 

„Uţ som sa stretol,“ odpovedal Harry. „Bolo to zvláštne. Ona bola skoro... milá teraz, keď vie, ţe som čarodejník.“ 

„Juj?“ spýtal sa Ron. „Myslel som si, ţe muklovia nemajú radi čarodejníkov, Harry.“ 

„Zdá sa, ţe ona o tom nepremýšľa, pretoţe jej mama má v rodine čarodejníkov.“  

„To nevysvetľuje, prečo tvoj strýko nenávidí čarodejníkov, Harry,“ uviedla Hermiona a Harry  pokrčil plecami. 

Nedávalo mu to zmysel. „SI si istý, ţe to bola ona?“ 

„Bola,“ povedal Severus, zapojil sa do rozhovoru. „Rád ju skontroloval, a nemohla mať všehodţús. Bola veľmi dlho na 

verejnosti.“ 

„Zvláštne,“ povedal Ron, skontroloval čas. „Mali by sme vyraziť, Hermiona. Nechceme, aby sa Ginny zbláznila. Ach 

a pozdravuje ťa.“ 

„Povedzte jej, ţe ja ju tieţ.“ 

„Ahoj neskôr, Harry,“ povedala Hermiona a opustili izbu. Harry sa otočil na svojho otca. 

„Spravíš ešte viac symbolov?“ spýtal sa Severusa. 

„Asi by som, ale budem potrebovať viac skúšok. Práve som si spomenul na schôdzku s Minervou o určitej hlúpej 

záleţitosti, takţe  ak by si ma potreboval, vypíš si slová zvierat, ktoré ťa napadnú, ale kategorizuj ich. Mačky, psy, 

vtáci, hady, ľudia... potom sa asi o hodinu stretneme v mojom laboratóriu. Dobre?“ 

„Dobre,“ povedal Harry a Severus odišiel. Keď prešla hodina, Harry zbalil svoju prácu a zamieril do ţalárov. Neďaleko 

Severusovho laboratória počul ďalej dolu chodbou hlas a nejasne si spomenul na začarované dvere na konci a podišiel 

k nim. Premýšľal, vytiahol si svoj neviditeľný plášť, svoju tašku nechal pred laboratóriom a kráčal rýchlo a potichu 

smerom k tým hlasom. 

Zavesil sa aţ na nich (Malfoy, Crabbe a Goyle) a sledoval ich potom dolu zvyškom chodby. 
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„Práve sa to chystám skontrolovať,“ povedal Malfoy a Harry uvaţoval čo. Dolu celou chodbou, Harry nemohol 

zachytiť veľa z ich rozhovoru bez toho, aby sa dostal bliţšie a on to nechcel urobiť. 

„Počkajte ma v spoločenskej miestnosti, budem tam o niekoľko minút.“  

Crabbe a Goyle ho opustili s prikývnutím a Malfoy pouţil niekoľko kúziel, potom prešiel cez tie dvere. Harry sa 

nedokázal priblíţiť ku dverám, aby včas vstúpil, ale uvidel kotlík a stromy a cítil silný vánok, ktorý prichádzal z vnútra. 

Keď sa dvere úplne zatvorili a ďalší dvaja Slizolinčania boli dosť ďaleko na to, aby ich nebolo vidieť a počuť, Harry 

beţal smerok k laboratóriu jeho otca. Bol dosť zmätený, ţe jeho taška nebola pred dverami, ale rozhodol sa o tom 

popremýšľať neskôr a vbehol do laboratória, rýchlo zatvoril dvere.  

Severus bol blízko kozubu a rýchlo sa otočil, keď Harry vstúpil dovnútra.  

„Čo sa stalo?“ spýtal sa znepokojený Severus. „Bol si niekým napadnutý?“ 

„Nie, ale musím ti niečo povedať...“ 

„Prečo bola tvoja taška pred mojimi dverami?“     

 „Dobre... nechcel som ju zobrať so sebou. Ale počúvaj, Malfoy niečo chystá. Spomínaš si na tú miestnosť na konci 

chodby, o ktorej som ti hovoril vlani? Čo sa s ňou stalo?“ 

„Nemohli sme tam vstúpiť,“ povedal narovinu Severus. 

„Dobre, Malfoy mohol. Vo vnútri som videl skupinu stromov a prinajmenšom jeden kotlík. Vypadá to, ako by to viedlo 

von. Do dţungle alebo niekde. Ak sa poponáhľaš, mohol by si ho pravdepodobne chytiť pri odchode...“ 

„Nie,“ odpovedal Severus po chvíli. Ak sme sa nemohli dostať do vnútra miestnosti, znamená to, ţe je chránená čiernou 

mágiou. Porozprávame sa neskôr s riaditeľom.“ 

„Prečo neskôr?“ spýtal sa Harry. „Ak Malfoy na niečom pracuje, nebolo by lepšie...“  

„Nie. Ak ho chytíme teraz, nebudeme schopní dostať sa jednoducho do miestnosti ľahko. Ak... riaditeľ by nás mohol 

poţiadať, aby sme na neho dávali pozor.“ 

„Nás?“ 

„Ty si teraz v Ráde, Harry.“ 

„Áno, ale nebudem mať čas,“ protirečil Harry. „Ale chcel by som ho chytiť. Ale prečo si nejdeme pohovoriť 

s riaditeľom teraz?“ 

„Mysli, Harry. Táto chodba je jediný východ zo ţalárov. Najlepšie bude, ak sa nedozvie, ţe sme tu. Počkáme pol 

hodiny, potom pôjdeme k riaditeľovi.“ 

„Fajn,“ povedal Harry. 

„Čo máš?“ spýtal sa Severus, podal Harrymu jeho tašku. 

„Kopu slov,“ odpovedal Harry. 

„Nebuď bezočivý,“ prikázal jeho otec a Harry sa smial. 

„Na čo si sa pýtal,“ odpovedal konečne Harry, vyhrabal pergamen. „Myslím si, ţe si mal pravdu o tom ako sú slová 

zorganizované.“  

„Potom sa to nebude prekladať ľahko,“ zhodnotil Severus, pozeral sa na zoznamy. „Väčšina slov v kaţdej kategórii 

vyzerala rovnako. Aké sú tieto?“ Harry sa pozrel do zoznamu na to, čo ukazoval jeho otec. 
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„Mačky,“ povedal Harry. „A nie sú rovnaké.“ 

„Uvedomujem si to, ale sú veľmi podobné.“ 

Počas nasledujúcej hodiny, obaja sa pokúšali prísť na to, ako bol ten jazyk daný dokopy a boli schopní rozlíšiť detaily 

v určitých typoch symbolov pre savcov, plazy a v iných kategóriách pre zvieratá. Harry zistil, ţe čím boli symboli 

bliţšie k sebe, tým kratšie znel sykot, ale Severus nemohol rozoznať rozdiel medzi väčšinou syčaní, keď kaţdému 

z nich kaţdú chvíľu načúval.  

Harryho prestal baviť preklad krátko po tom, čo ubehla hodina, hoci sa jeho myšlienky zamerali na to, čo robil Malfoy.  

Niečo tam varil a ak pouţi čiernu mágiu, aby to chránila (na Rokforte, o nič menej), musí to byť niečo nebezpečné. 

„Poďme si pohovoriť s Dumbledorom,“ povedal Harry, keď sa postavil, nemohol uţ dlhšie čakať. 

„Riaditeľ Dumbledore, Harry. Myslel som, ţe sa budeš správať s väčším rešpektom tento rok, keď si teraz Hlavný 

prefekt.“ 

„Áno,“ zahundral Harry. „Poďme.“ 

„Správaš sa veľmi ako dieťa, keď si netrpezlivý,“ skonštatoval Severus, účelne vyuţil svoj čas. „Budeš sa to musieť 

naučiť predtým, neţ sa staneš aurorom.“ 

„Ako si môţeš byť taký istý, ţe budem prijatý za aurorského učňa?“ spýtal sa Harry. „Je veľmi ťaţké dostať sa tam, 

pretoţe musíš veľa vedieť.“ 

„A koľko veľa hodín navyše si dostal?“ spýtal sa Severus, zvedavý, či sa to jeho spýtal aj napriek tomu, alebo pretoţe 

veril, ţe existovala moţnosť, ţe by sa nedostal do tohto programu. „Si Harry Potter. Dokonca aj bez všetkého, čo sa 

teraz učíš, aj keby si nebol úspešný vo svojom štúdiu, mohli by pre teba spraviť výnimky, pokiaľ by si si niečo prial,“ 

povedal trpko Severus. „Nemusíš sa nad ničím znepokojovať.“ 

„Necítim sa oveľa lepšie,“ hádal sa znovu Harry, rozhnevan kvôli náhlej zmene v postoji jeho otca. „Nechcem to 

takýmto spôsobom dostať. Chcem si to v skutočnosti zaslúţiť.“ 

„Nejde o to, čo chceš alebo nie, hlavné je, ţe to nemušíš potvrdiť. Predstieraš, ţe príleţitosti vôbec neexistujú. Nemusíš 

to nakoniec chápať, keď si uvedomia, ţe sa nezaujímaš o ich pozornosť, prestaneš sa o to snaţiť.“ 

„To je dobré!“ jačal Harry, bol ešte viac rozhnevaný. 

„Nie, to nie je. Exituje mnoho ľudí, ktorí si zaslúţia tieto príleţitosti, ale nedostali ich, pretoţe nepoznali správnych 

ľudí. Tvoja pozícia Chlapca, ktorý preţil ti dáva príleţitosti. Pokiaľ ide o to, čo si zaslúţiš, zaslúţiš si prijatie do 

aurorského programu. Nemusíš prijať nič, čo si nezasluhuješ, ale mal by si aj tak pochopiť, ţe na to máš schopnosti! 

Môţeš si vybrať svoju budúcnosť a preto, ak pouţiješ dobrý úsudok, nebudeš v sebe vyvolávať antipatie nad takýmito 

podmienkami!“ 

Harry neodpovedal. Nevidel dávno Severusa takto na neho nahnevaného... dobre, odvtedy, keď uznali, ţe sú otec a syn. 

Harry dokonca nerozumel, prečo sa tak jeho otec rozčúlil. Niečo ho rozhnevali, ale odvtedy, čo nevedel, čo to bolo, 

rozhodol sa ísť spoločne so svojím otcom, tak ako to urobil s Dursleyovcami. 

Harry si všimol, ţe si škrabe ruky a prestal. Uprel pohľad na svojho otca, zbadal, ţe ho sledoval s nečitateľnou tvárou 

a Harry zamieril z laboratória do Dumbledorovho úradu, neobťaţoval sa čakaním na muţa. Pre mladšieho čarodejníka 

to vyzeralo, ako keby bolo Severusovo nazvanie nevďačné, ale nebola to pravda. Harry ocenil všetko, čo mu bolo 

poskytnuté, ale nemal to rád! Ţivot s Dursleyovcami mu ukázal, ţe ţivot nebol vţdy priateľský, takţe, keď to takto 

bolo, museli ste to akceptovať, ak ste chceli byť vôbec šťastní.  

Nebolo to to, o čom mu Severus hovoril? Uvaţoval Harry, nevedomky ho nazval menom nemiesto otcom. Byť vďačný? 

Pokrútil hlavou, povedal chrliču heslo a zaklopal na dvere jeho kancelárie. Bol pozvaný dovnútra a Harry stál pred 

zúrivým pohľadom riaditeľa. 

„Deje sa niečo?“ spýtal sa Harry, a Dumbledore pred neho poloţil denné vydanie Denného proroka. 
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Obmedzenie medzi pokrvnými manželstvami schválené 

Pod nadpisom prečítal, U muklov narodení majú problémy s hľadaním práce. 

„Čo?“ spýtal sa Harry, viac si robil starosti ohľadne prvého nadpisu. Teraz si uvedomil, ţe sa tak stalo, pretoţe to 

predtým umoţnili zákony, ale v skutočnosti to obmedzuje manţelstvá?  

„Tie svadby,“ vysvetlil Dumbledore, „Drima vysvetlil, ţe kvôli mnoţstvu čistokrvných rodín, ktoré nasledovali, alebo 

stále nasledujú Voldemorta, priţenenie u muklov narodených do týchto rodín bude nebezpečné.“ 

„To je podvod!“ jačal Harry a počul ako jeho otec vošiel do dverí a zavrel ich za sebou. „Vie o tom Hermiona? 

Nemohla, videl som ju pred pár hodinami!“ 

„Neskoršie vydanie,“ povedal Dumbledore. „Prišlo to len pred hodinou. Dáva to zmysel, odvtedy, čo to je obzvlášť 

hrubé vydanie.“ 

„Čo sa stalo? Prečo Prorok vyšiel počas popoludnia namiesto ráno?“ spýtal sa Severus, napodobnil Harryho obavy, keď 

po prvý raz prišiel a Harry mu hodil noviny, ignoroval muţa.  Dumbledore na oboch zvedavo pozrel, obaja ho 

ignorovali. Po niekoľkých minútach Severus hodil noviny dolu na stôl. 

„Harry má novinky o pánovi Malfoyovi,“ povedal Severus, rozhodol sa momentálne ignorovať aktuálne udalosti. Harry 

stále ignorujúc svojho otca povedal informáciu riaditeľovi. Ako sa veci majú, tieţ musel ignorovať Hlas, ktorý sa 

rozhodol pridať niekoľkokrát komentáre do rozhovoru počas toho, ako vysvetľoval, väčšina z nich bola o Severusovi. 

„Muselo sa chvíľu niečo diať. Som prekvapený, ţe ţiadny z portrétov nič neoznámil.“ 

„Portréty sa zvyknú vyhnúť ţalárom,“ odpovedal Severus. „Veľmi málo študentov tadiaľ chodí a oni dávajú prednosť 

tráveniu času v iných častiach zámku.“ 

„Potom nemôţeme dávať na nich úplne pozor. Mladý Malfoy by určite zistil zvýšenú aktivitu portrétov. Severus, pokús 

sa pokračovať v nenápadnom sledovaní tých troch. Harry? Budeš mať z času na čas moţnosť sledovať ich? Alebo 

môţeš pokračovať v sledovaní miestnosti?“ 

„Mohol by som sledovať miestnosť pod mojím neviditeľným plášťom, zatiaľ, čo by som čítal,“ odpovedal Harry po 

chvíľkovom zamyslení. 

„Dobre. Pozriem sa, či by ktokoľvek v Ráde mal nejaký čas sledovať miestnosť. Bolo tam aj niečo iné? Keďţe sa ich 

chystám kontaktovať dnes, chcem to urobiť čoskoro.“ 

Harry pokrútil hlavou a Severu odpovedal nie. Pred úradom Severus chytil Harryho ruku, aby upútal jeho pozornosť 

a zabránil mu znovu odísť preč. 

„Potrebujem s tebou hovoriť, Harry. Domnievam sa, ţe mám pre teba určité vysvetlenie, aby si pochopil, prečo som na 

teba predtým kričal.“ 

„Som v poriadku,“ odpovedal Harry, odmietal mu to jednoducho odpustiť. 

„Stále to potrebujem vysvetliť. Pôjdeme do mojich izieb.“ 

Kráčali znova dole do ţalárov, Harry sa hneval a Severus bol hlboko zamyslený celú cestu. Harry si nemohol pomôcť, 

ale zastával názor, ţe sa v tento deň pohybujú priveľmi hore-dolu po hrade. 

V obývacej izbe bol pre nich pripravený čaj a Harry uvaţoval, ako domáci škriatkovia vedeli, ţe sa budú rozprávať, ale 

rozhodol sa nepremýšľať o tom po tom, čo sa Severus posadil a začal nalievať čaj. 

„Posaď sa, Harry,“ prikázal Severus a Harry tak urobil, ale urazene. Severus mu ponúkol čaj, ale mladší čarodejník 

odmietol. „Nepovedal som ti veľmi veľa o mojej minulosti,“ začal Severus, „aţ na drobnosti o mojom vzťahu s tvojou 

matkou a iné malé detaily.“ 
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„Nie,“ súhlasil Harry. 

„Keď som bol v Rokforte, pracoval som veľmi tvrdo. Bol som jedným z najlepších v mojom ročníku, najlepší 

v elixíroch, samozrejme, ale dostalo sa mi veľmi málo uznania od profesorov. Môj riaditeľ fakulty ma nemal rád. 

Vybral si obľúbencov a boli to obvykle obľúbenci, ktorí dostávali najlepšie príleţitosti.“ 

„Chcel so to dotiahnuť ďaleko, keď som bol v tvojom veku,“ pokračoval Severus. „Chcel som byť známy ako silný 

a rýchly, ale nedostal som takú príleţitosť, aţ pokiaľ sa to nedozvedel jeden z mojich priateľov, Lucius Malfoy, prišiel 

za mnou v lete, pred začiatkom siedmeho ročníka s ponukou. Môj priateľ mu povedal o mojom nadaní v elixíroch 

a Luciu mi ponúkol zaplatenie ďalšieho štúdia v elixíroch a obrane za určitú cenu.“ 

„Musíš si uvedomiť, Harry, ţe moja rodina nemala veľa peňazí. Väčšinu peňazí, ktoré moja matka našetrila, môj otec 

v priebehu rokov minul, takţe som nedostal od nikoho odporučenie, od profesorov, alebo spoločnosti, ktorá by zaplatila 

moje vzdelanie, po absolvovaní Rokfortu by som nemohol ísť študovať.“ 

„Ponuka bola pracovať pre Temného Pána. V tom čase, nebol som úplne proti nemu, bol som viac... neutrálny. Nikdy 

som neplánoval byť zapojený do tej vojny, napriek tomu, moji priatelia v tom čase nenávideli predstavu muklov 

s čarodejníkmi. Vedeli, ţe môj otec by v tejto záleţitosti veľmi nepomohol. Po tom, čo som sa dozvedel detaily, čo by 

som musel robiť, ako vynájdenie elixírov, ktoré bude chcieť Temný Pán a nie niečo viac, som súhlasil.  

„Po prijatí Znamenia a vyrobení elixírov, ktoré chcel Temný Pán, začal som si uvedomovať svoju chybu. Elixíry boli 

hlavne na zranenia alebo na niečo iné temného charakteru. Nebol som...  vtedy dobrým človekom, práve ako nie som 

teraz. Nikdy som nechcel pracovať s elixírmi za účelom napomáhaniu niekomu. Všetko, čo som chcel, bolo, aby som 

bol uznávaný a nemusel si to ani všimnúť, ale stále mám ten istý pocit. 

„Ale teraz, prajem si, aby som našiel iný spôsob. Ak by existovala iná osoba, ktorá by uznávala moje schopnosti, 

hocijaká, ktorá by nebola zapletená s Temným Pánom, nikdy by som sa nepridal k Smrťoţrútom. Chápeš teraz, prečo 

som bol tak rozhnevaný kvôli skutočnosti, ţe neuznávaš privilégiá a príleţitosti, ktoré máš?“ 

Harry hneď neodpovedal. Premýšľal o tom, ako jeho mama reagovala na jeho prijatie Znamenia a čo by mu povedal 

Harryho otec o ich vzťahu, ktorý prebiehal minulý rok, ktoré mu beţali hlavou. Niektoré veci nerátal. 

„Myslím si, ţe áno,“ povedal konečne Harry. „Ale... čo keby tvoj otec?“ spýtal sa Harry. „Bol čarodejník alebo mukel?“ 

„Mukel,“ povedal Severus, bol trochu prekvapený, ţe to Harry nevedel. Bol si istý, ţe pred tým o tom hovorili. 

„Ale... prečo musíš pokračovať v tom, aby si pred ním udrţiaval tajomstvo o tvojom vzťahu s mojou mamou?“ spýtal sa 

zmätený Harry. 

„Môj otec odo mňa chcel, aby som sa oţenil s muklom,“ odpovedal narovinu jeho otec a táto predstava tvrdo zasiahla 

Harryho. Ak by Severus neprijal Temné znamenie, Lily by sa v tom čase nerozišla so Severusom. Nemuseli sa zobrať, 

ale stále by tam bola šanca. Vinil najprv Jamesa, Siriusa a Remusa, ale teraz sa obviňoval sám. 

„Nevedel si to lepšie,“ povedal Harry, pokúšal sa dosiahnuť, aby sa jeho otec cítil lepšie. „Ale ja áno.  Okrem toho mám 

teba, mojich priateľov a celý Rád, ktorý na mňa kričí, ak sa zmýlim.“ 

„Čo mám v pláne urobiť,“ povedal Severus v trochu lepšej nálade. 

„Je tu toho veľa, za čo máš právo ma nenávidieť,“ povedal Harry so zdôraznením na depresívnu náladu. 

„Zboţňujem ťa, Harry. Vieš to.“ 

„Áno, ale... keby som nebol tvoj syn, stále by si ma nenávidel, ako si to robil v predošlých rokoch. Povaţoval si ma za 

skazeného v rámci čarodejníckeho spoločenstva.“ 

„Pravdepodobne,“ odpovedal Severus. „Ale minulé leto, počas pobytu na ústredí, dozvedeli sme sa o sebe trochu viac. 

V tomto bode spolu vychádzame.“ 
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„Áno,  keď si to zistil,“ povedal Harry, spomenul si na to leto s miernym smiechom. „Mám pocit, ţe je to tak dávno. 

Spomínam si, ako som tomu odmietal uveriť. Bol som najprv presvedčený, ţe je to vtip. Dokonca som to ani nechcel 

uznať, ale bol si lepší. Dokonca si nepamätám, kedy sa to všetko zmenilo.“ 

„Bolo to postupne,“ súhlasil Severus s pokrútením hlavy, keď Harry začal zívať. 

„Bol to dlhý deň,“ zhodnotil Harry s miernym zívnutím. 

„Áno, to bol. Asi by si sa mal najesť, potom by si mal ísť do postele. Chcel by si tu zostať?“ 

„Myslím,“ odpovedal Harry, nie tak celkom chcel ísť spať tak zavčasu, ale bol vyčerpaný. „Aj keď potrebujem zajtra 

zastihnúť svojich priateľov. A domáce úlohy. Ja... aj keď si myslím, ţe budem pokračovať v elixíroch. 

„Nie je to preto, ţe sa cítiš v niečom smutný?“ spýtal sa s pochybnosťami Severus. 

„Nie,“ odpovedal Harry. „Len som zistil, ţe som bol tak ďaleko, aby som to tieţ dokončil. Toľko znalostí z elixírov by 

sa na niečo malo hodiť.“ 

Severus predtým, ako objednal jedlo z kuchyne na ich večeru pokrútil hlavou. Bol to skutočne dlhý deň. 

____________________________________________ 

* Poznámka k prekladu: pri preklade slov z parselčiny sa vychádza z jednoduchých anglických slov ako mačka - cat  

a čiapka – cap, preto ten rovnaký zvuk na začiatku. 

 

 

Kapitola dvanásta: Neprístupný žalár 

Váţená teta Marge, 

Takto ďaleko sa Harry zatiaľ dostal s listom. Nemal absolútne tušenie , čo jej povie. Ako napíšeš priateľký list 

niekomu, kto vás po celý váš ţivot nenávidel? 

„Stále píšeš list? Pracoval si na ňom uţ pol hodiny,“ spýtal sa Severus a Harry len pokrčil ramenami. 

„Neviem, čo jej povedať,“ vysvetľoval, keď sa Severus posadil oproti nemu. 

„Čo o tebe vie?“ spýtal sa Severus po niekoľkých minútach neskôr. 

„Čo?“ 

„Vie, čo máš rád? Ţe si Hlavný prefekt?“ 

„Nie,“ odpovedal pomaly Harry. 

„Potom začni tam.“ 

„Napíšem jej neskôr,“ odpovedal Harry, odloţil pergamen bokom a zatvoril svoj kalamár. Po Severusovom prísnom 

pohľade pokračoval. „Neviem si predstaviť, ţe jej budem hovoriť toľko o sebe. Bola ku mne vţdy tak krutá.“ Severus 

prikývol, zmenil tému. 

„Nejaký hlas?“ spýtal sa Majster elixírov. 
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„Nie,“ odpovedal Harry. Severus konečne dokončil varenie elixíru a Harry sa tešil, ţe nemusel počúvať Hlas. „Niečo 

nové so Znamením?“     

„Nie,“ odpovedal narovinu jeho otec. 

„Mal by som vyraziť,“ povedal. „Stále potrebujem dobehnúť prácu a mal by som byť niekde, kde ma ľudia môţu nájsť. 

Všetky tieto deti prichádzajú za mnou s problémami so svojimi priateľmi, aj keď neviem prečo. Nevidím, ako im 

pomáham.“ 

Severus len prikývol a rozlúčil sa. Keď sa Harry na chodbu, kde sa nachádzala jeho izba, povzdychol si, keď zbadal 

pribliţne 20 tretiakov pred svojimi dverami. Chvíľu bol zvedavý, kde bola Elise, Harry kráčal aţ k dohadujúcim deťom. 

„Čo sa deje?“ spýtal sa. 

„Mali by sme ísť k Flitwickovi,“ povedalo jedno z Bystrohlavských dievčať. 

„Nie! Harry Potter nám pomôţe, nedá nám trest ako riaditelia fakúlt,“ odpovedal Chrabromilský chlapec. 

„A ja som tu. Takţe, čo je za problém?“ spýtal sa narovinu Harry. Toto bola tá časť, kedy nemal rád, ţe je Hlavný 

prefekt. Predsa nikto neodpovedal na jeho otázku a on začal byť ešte viac podráţdený. „V poriadku?“ 

„Vyzeráš ako profesor Snape, keď to povieš takto. Znieš príliš ako on,“ povedal Slizolinský chlapec. 

„Áno, je to môj otec, ktorý k tomu prispel,“ vyštekol Harry. „Teraz, povie mi niekto, čo sa deje alebo do toho musím 

zahrnúť riaditeľov fakúlt? Pretoţe som pod „prísnymi“ príkazmi od Madam Pomfreyovej, ţe nemám robiť nič 

namáhavé,“ pokračoval, ukončil to viac vtipne ako čokoľvek. Dobre, prinajmenšom tretiaci si to tak mysleli, keď sa 

začali chichotať. 

„Skúmali sme niečo a prišli sme na niečo... zvláštne. A myslíme si, ţe je to zlé,“ povedalo jedno z detí. 

„Potom by ste to mali povedať profesorovi. Nemôţem vám s tým pomôcť. Nechcete mať problémy kvôli skúmaniu 

hradu,“ odpovedal Harry. 

„Dobre, vieš...“ začalo ďalšie dieťa. „Nemali sme tam kaţdopádne byť. V minulom roku sme sa trochu dostali do 

problémov a ak by znova zistili, ţe sme tam boli znova, mali by sme problémy.“ 

„Počkajte... vy ste niečo skúmali v Neprístupnom ţalári? Ako ste sa tam dostali? Je začarovaný!“ povedal Harry 

a mladší študenti pozerali všade len nie na Harryho. 

„Jenin otec ju naučil kúzla, ktoré zlomia určité kúzla,“ povedal jeden z Chrabromilčanov a Harry musel na sekundu 

zavrieť oči. Bol dôvod, kvôli ktorému bol ţalár odrezaný a z toho, čo počul Harrry neexistuje ţiadny spôsob, aby 

tretiaci boli schopní zlomiť tie kúzla. Mali buď pomoc staršieho študenta, ktorý bol špeciálne trénovaný na zlomenie 

zaklínadiel alebo táto Jen bola extrémne nadaná. 

„Takţe tie zaklínadlá je potrebné znova obnoviť,“ povzdychol si Harry. „Oznámim to riaditeľovi školy. Aj keď by som 

vám chcel veľmi pomôcť, nemôţem. Som Hlavný prefekt, som tu, aby som vám pomohol, ale tieţ musím hlásiť 

porušenie pravidiel, ako je toto.“ 

„Nie!“ niekto skríkol. 

„Jake tam dolu uviazol!“ kričal niekto iný a Harry na sekundu zamrzol. 

„Ostaňte tu,“ zasyčal Harry a zamieril do riaditeľne a vstúpil dovnútra. Rozhliadol sa po úrade a volal Dumbledora 

a keď nedostal odpoveď, Harry odišiel a hľadal McGonagallovú. Napokon nebola vo svojom úrade. Po prehľadaní 

miest, kde by mohol byť Severus, Veľkej siene a ďalších iných učební a kancelárií sa Harry začal znepokojovať. A bol 

frustrovaný. Nemalo by byť takto ťaţké nájsť profesora! Pomyslel si, otočil sa a zamieril do Neprístupného ţalára. Ak 

nemôţe nájsť profesora, nájde toto dieťa sám. Neexistuje ţiadny spôsob, ţe by chcel tam dole chlapca nechať.  
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Pri vstupe do toho ţalára Harry predovšetkým spozoroval, ţe nie všetky zaklínadlá boli odstránené. A ťaţko sa to dalo 

všimnúť, keď ste boli šokovaní a tlačí vás niečo späť, ak ste sa pokúsili vstúpiť. Trvalo to asi desať minút, kým Harry 

získal odhodlanie, zlomil niekoľko kúziel, ktoré ostali na ţalári, ale keď ich rozbil nezastavil sa v behu dole.  

„Áno, áno udrţuj sa v pohybe,“ povedal zľahka Hlas, spôsobil, ţe sa Harry zastavil v behu dole schodmi. Nemal by 

počuť Hlas; nezabudol si zobrať elixír... 

Rozhodol sa, ţe sa tým bude zaoberať neskôr, pokračoval dole schodmi trochu pomalšie, nezabudol, čo mu jeho otec 

vţdy hovoril: rozmýšľaj predtým, neţ začneš konať. Severus nikdy nepovedal Harrymu čo presne bolo dole v ţalári. 

Nikto o ničom nehovoril, takţe Harry bol príliš rozrušený, aby o tom hovoril, či niekto o tom vôbec vie.  

Spodné schody viedli k chodbe, ktorá sa delila na sedem iných chodieb. Toto nie je k ničomu, pomyslel si, spomenul si 

na Oddelenie Záhad. Prinajmenšom to nevyzerá, ţe sa budú pohybovať. 

„Rozhodni sa,“ povedal znovu Hlas, tento raz hlbšie a krutejšie ako inokedy. „Zlé rozhodnutie by mohlo byť veľmi 

smrteľné.“ 

Harry sa čo najlepšie uzavrel, stal sa podozrievavým a myslel späť na Enyami. Nemohol by stále myslieť na ňu? 

Rozhodol sa, ţe teraz nebol najlepší čas o tom premýšľať, musel sa rozhodnúť kadiaľ ísť. 

Harry sa sústredil na prvú chodbu vľavo. Niekedy bol schopný vnímať mágiu, ktorá tu inokedy nebola, ale Severus mu 

priebeţne hovoril, ţe nemôţe takto učiť Harryho, takţe sa na to rozhodol zabudnúť aţ pokiaľ nezačne aurorský výcvik.  

Bolo by to pravdepodobne dosť zlé, keby to vyuţil práve v čase ako bol tento. Nevedel, čo hľadal, aj keď, mal dokonca 

horší pocit, ako čokoľvek predtým. Po sústredení sa na kaţdú chodbu, sa rozhodol, ţe to nespraví. Všetky z nich boli na 

pocit rovnaké: nebezpečné a normálne zlé. Rozhodol sa, ţe bude musieť hádať. 

Zatvoril oči, Harry sa vybral pomaly dole chodbou. Po pár stopách, znovu otvoril oči a našiel sa v úplnej tme. 

„Lumos,“ vyriekol, vyčaroval slabé svetlo. Siahol pribliţne len stopu okolo. Harry sa o to pokúšal niekoľkokrát 

predtým, keď si uvedomil, ţe by sa svetlo nestalo jasnejšie a vzdal sa, pokračoval čo najrýchlejšie ako to išlo, 

pridrţiaval sa múru, keď kráčal. 

Po desiatich minútach kráčania popri stene (bol veľmi vďačný, ţe si nezabudol dnes zobrať hodinky), zdalo sa, ţe 

chodba vyúsťuje do akejsi miestnosti. Harry to len hádal, aj keď jediným svetlom, ktoré mal bolo stále veľmi matné 

svetlo  čarodejníckeho prútika. 

„Super,“ zamrmlal predtým, neţ sa rozhliadol okolo miestnosti. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

„Čo sa deje?“ spýtala sa Elise pred svojimi a Harryho dverami. 

„Myslím, ţe Harry išiel nájsť profesora,“ povedal jeden z Chrabromilčanov a Elise sa pozrela na deti zvláštne.  

„Prečo?“ 

„Ehm...“ bola to od nich obvyklá odpoveď a Elise si povzdychla. 

„Ostaňte tu,“ povedala im predtým neţ odišla hľadať Dumbledora. Sedel za svojim stolom, pozeral sa do nejakých 

starovekých rukopisov na pergamenoch, ktoré boli rozprestreté po jeho stole. 

„S čím vám môţem pomôcť?“ spýtal sa Dumbledore potom, čo zaklopala a vstúpila do vnútra. 

 „Videli ste Harryho?“ spýtala sa. „Skupina tretiakov stojí pred mojimi dverami a povedali mi, ţe išiel hľadať 

profesora.“ 

„Nie, nevidel som ho,“ odpovedal riaditeľ. „Poďme, pozrieme sa čo je za problém. Táto administratívna práca je trochu 

nudná.“ 
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Bolo extrémne zloţité dostať odpovede od tých detí, keď sa zdrţali s otázkami. Bol to Dumbledore, ktorý konečne 

zistil, čo skrývali. 

„Boli ste v Zakázanom ţalári,“ povedal pomaly a previnilý pohľad detí mu potvrdil jeho domnienky. „Pán Potter vám 

povedal kam išiel?“ 

„Nie,“ odpovedalo konečne jedno z dievčat, vyzeralo, ţe sa rozplače. „Iba povedal, aby sme ostali tu, ale išiel smerom 

k vašej kancelárii, nie k ţaláru.“ 

„Hmmm,“ povedal potichu Dumbledore. „Slečna Landerová, chcel by som, aby ste odviedli týchto študentov do 

čakárne v mojom úrade, tieţ môţete odovzdať svoje mená. Ak sa nevrátim do večere, pošlite ich najesť sa.“ 

„Áno, profesor Dumbledore,“ povedala Elise a začala hnať tretiakov preč. Hoci sa jeden z nich sa nehýbal.  

„Moţno išiel po Jakea, ak ho nebudete vedieť nájsť,“ povedal chlapec. „Zmizol, keď sme boli tam dolu.“ 

„Ďakujem vám,“ odpovedal Dumbledore smutne a mávol chlapcovi, aby nasledoval Hlavnú prefektku predtým, neţ 

zamieril dole do Severusovej kancelárie. Zastihol profesora práve vo chvíli, keď odchádzal. 

„Čo sa deje?“ spýtal sa a Dumbledore sa na neho usmial. Severus sa ho to vţdy spýtal, keď sa Dumbledore zjavil dole 

v ţalároch.  

„Bol dnes u teba na návšteve Harry?“ 

 „Bol so mnou predtým v mojej kancelárii. Prečo?“ 

„Pretoţe nie je vylúčené, ţe by mohol byť v Zakázanom ţalári.“ 

„Čo?!“ 

„Tá istá skupina detí z dvoch predchádzajúcich období sa to tam dolu rozhodla znovu preskúmať.“ 

„Myslel som si, ţe ste tam zosilnili ochranu.“ 

„Zosilnil. Neexistuje ţiadny spôsob, dokonca ani pre študenta ako Harry, aby sa mohol dostať dolu. Iba, ak by mu 

pomohol jeden z profesorov, čo pochybujem, pretoţe pravdepodobne by si to bol ty, kto by ich mohol zlomiť, alebo 

s ničím tam vo vnútri manipulovať.“ 

„Viete, čo je tam dolu?“ spýtal sa príkro a Albus pokrútil hlavou. 

„Nie. Nikdy som nebol schopný zostúpiť tam dolu; nepustilo ma to tam.“ 

Severus pozrel, zatvojil svoje dvere na kancelárii a vydal sa smerom k inému ţaláru. Prešla iba hodina a Harry uţ sám 

seba dostal do problémov. Keď prišiel na to miesto, kde sa nachádzalo začarované schodisko, nebolo ho nikde vidieť, 

takţe sa obrátil na riaditeľa a pokračoval v pozeraní. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„Musí sa veľmi učiť, ale mal by to urobiť,“ povedal tretí hlas, keď začala miestnosť pomaly ţiariť. „vybrali ste múdro,“ 

tento hlas znel naliehavo, ako keď chcel Severus niečo. 

„Mali by sme ho informovať?“ spýtal sa ešte iný hlas, príliš rozveselený Harryho situáciou. 

„Trochu,“ odpovedal hlboký hlas. „Nebude schopný povedať to niekomu.“ 

„Ste si tým istí? Je chytrý, a tieţ je iný, ako jeho otec. Bol schopný blokovať ma, keď bol tento chlapec dosť ďaleko preč 

odtiaľto, napriek skutočnosti, ţe si nepamätal vynájdenie nášho elixíru. Pouţili sme ho, tieţ a vy ste videli, ako sa to 

ukázalo.“    
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Severus bol do toho v jednej chvíli zapojený? Harry uvaţoval predtým, neţ začal ďalší Hlas hovoriť. 

„Tento problém nastal, keď sme vybrali Temného človeka. Otec bol správnou voľbou, ale za druhé bol príliš temný pre 

naše potreby.“ 

„Áno, ale každopádne si to nepamätajú.“ Posmešný hlas argumentoval. „Veľmi málo. O to bolo postarané.“ 

„Budeme jednoducho opatrní v tom, čo povieme chlapcovi,“ poţadoval Hlas narovinu.  

„Kto ste?“ spýtal sa vystrašený Harry. „Kde je ten druhý chlapec?“ 

„To je bezpredmetné,“ povedal Hlas. Teraz sa miestnosť zdala úplne osvetlená, ale povodcovia hlasov boli neviditeľní. 

Miestnosť sama o sebe bolo zhotovená z obyčajnej, hladkej, tmavej skaly a nevyzeralo to, ţe by ho mohli sledovať 

z okna alebo z niečoho iného, čo urobilo Harryho ešte viac nervóznym. „Buď ticho a počúvaj. Dáme ti úlohy, ktoré keď 

skončíš, pomôţu ti na tvojej ceste k sile. Ale najprv, musíš nás vo všetkom počúvnuť.“ 

„Ale...“ začal Harry skôr, neţ bol prerušený. 

„Ticho, chlapče, nechci, aby sme sa nahnevali,“ povedal šťastný hlas a Harry ho chcel veľmi umlčať. Istým spôsobom 

mu veľmi pripomínal Umbridgeovú. Moţno tri z nich, plus stará situačná komédia matky, ktorá sa neustále usmievala, 

vysvetlí ake to bolo nepríjemné. 

„Vieš alebo teraz by si mal vedieť, aké sú tie úlohy, ale aj tak ich urobíš.“ 

„Toto je dostatočná informácia. Nechajme ho teraz ísť.“ 

„Ale ja nechcem byť mocný!“ povedal Harry po niekoľkých minútach ticha. Keď nedostal odpoveď, rozhliadol sa 

dookola, nevedel ktorým z dvoch východov vstúpil dnu. Keď začali svetlá slabnúť, rýchlo si vybral jeden a utekal 

a pokračoval v behu aj keď bola tma. Keď Harry zakopol o schody, šplhal sa po nich bez toho, aby sa postavil, nechcel 

premrhať čas. 

Nikto nebol okolo, keď sa dostal na vrchol schodiska, takţe zabudol na tretiaka, beţal do Severusových izieb a zrútil sa 

do kresla. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

„Našli sme ho, my sme ho našli!“ kričali traja Bystrohlavskí tretiaci, keď sa dostali ku chrliču, ktorý stráţil vchod do 

úradu riaditeľa. Bolo to asi hodinu po večeri. McGonagallová kráčala za nimi. 

„Vy ste našli pána Jacobsona?“ spýtala sa. Po tom, čo nebol schopný nájsť vstup do toho ţalára, Severus išiel 

informovať zvyšok personálu, zatiaľ čo Albus išiel spraviť nejaké testy, takţe väčšina personálu na tom pracovala. Po 

tom, čo študenti prikývli, nechala ich v úrade. 

„Bol úplne po celý čas v spoločenskej miestnosti,“ povedal jeden z chlapcov. 

„Ale povedal, ţe nešiel dole s nami. Myslím, ţe to urobil. Bol väčšinu času vedľa mňa,“ uviedol iný chlapec. 

„A nešiel sem s nami. Povedal, ţe nemohol, lebo s nami nikdy nešiel.“ 

„Rozumiem,“ prikývol Dumbledore. „Vy traja môţete ísť.  Porozprávame sa o trestoch pre všetkých, akonáhle sa toto 

všetko vyrieši.“ potom, čo odišli, McGonagallová sa obrátila na riaditeľa školy. 

„Čo si myslíte, ţe sa sa stalo, Albus?“ spýtala sa vyčerpane. 

„Nie som si istý. Obávam sa, ţe tam v ţalároch je niečo, čo manipuluje s deťmi, ale ni som schopný zistiť o tom viac, 

neţ niekoľko hlásení. Čo ma najviac trápi je to, ţe nech je tam dolu čokoľvek, dokáţe to ovládať ochrany a moţno čas. 

Prečo ho nikto nespozoroval aţ doteraz v zborovni?“ 
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„Sleduje niekto oblasť, kde sa predpokladá vstup?“     

„Severus,“ odpovedal Dumbledore. „Skontrolujete Chrabromilskú spoločenskú miestnosť? Pôjdem povedať 

Severusovi, aby skontroloval svoje izby. Moţno Harry nie je dolu v ţalári.“ Prikývla a odišla. Albus išiel nájsť 

profesora obranny. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Harry?“ zvolal Severus, vošiel do svojich izieb. Uţ kontroloval svoje izby a ich súkromné učebne po tom, čo mu 

Albus povedal, ţe Bystrohlavské dieťa sa našlo a toto bolo posledné miesto, o ktorom si myslel, ţe by sa sem mal 

pozrieť. 

„Ocko!“ odpovedal Harry, sedel hore. Pokúšal sa povedať Severusovi, čo sa stalo, ale nemohol. Kaţdopádne nie úplne. 

„Potrebujem na chvíľu odísť...“ Harry cítil, ţe bude ľutovať, čo ďalej navrhne, ale bolo to jediné miesto, ktorému by sa 

zveril a bolo dostatočne ďaleko od Rokfortu. V skutočnosti nevedel, či to bolo dostatočne ďaleko, ale bolo to najďalej. 

Harryna niečo myslel, zatiaľ, čo si sadal na pohovku. Očividne elixír nepracoval keď bol v ţalári, takţe moţno bude 

pracovať lepšie keď bude ďalej. A ak to zastavilo rozprávanie Hlasu, moţno by to mohlo zastaviť akékoľvek jeho 

rozprávanie. 

„Vieš kde býva teta Marge?“ 

„Čo?“ 

„Dobre, premýšľal som. Mal som problémy s písaním listu, takţe keby som jej mohol o sebe povedať osobne, bolo by 

to ľahšie...“ Severus pozrel ustarostene na syna. 

„Myslím si, ţe by sme mali zistiť, kde si bol počas posledných niekoľkých hodín.“ 

„Myslím si, ţe som tu bol... dve hodiny,“ odpovedal Harry. „Ale to sem nepatrí. Prosím ťa môţeme ísť? Moţeš so 

sebou zobrať elixír, ak chceľ, a pokúsiť sa to zlepšiť...“ 

Severus konečne pochopil, čo tým Harry myslel a pouţil na neho legilimenciu. Nebol schopný dostať sa ku všetkému, 

ale dostal sa k strachu zo skrytých spomienok. 

„Oznámim riaditeľovi školy, ţe budeme preč zvyšok víkendu.“ 

„Povedz mu, ţe si myslím, ţe to nebola ich chyba, ţe sú v niečom namočení,“ uviedol Harry neurčito, ale Severus 

pochopil, čo myslel: tretiakov. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

O tri hodiny neskôr, Severus a Harry kráčali neohlásene po ceste k domu Marge Dursleyovej. Harry bol prekvapený, ţe 

to naozaj urobili: predpokladal, ţe Hlas ho nejako zastaví. Harry zaklopal, nervózny a netušiaci, čo bude hovoriť. Bude 

ochotná nechať ich tu na víkend? Harry si nebol istý, či bude. 

Nebola to Marge, ktorá odpovedala; bol to jeden z muţov, ktorého Harry spoznal ako cvičiteľa psov a chovateľa. Marge 

Dursleyová podnikala v rámci šou so psami od svojej čerstvej dvadsiatky. Harry si spomenul na to, čo hovorievala teta 

Petunia. Zarobila svoje peniaze za drahú šou psov, ich prehliadku a ich predávanie. Väčšinou to bola „hračka“ 

s plemenami psov, keď sa Harry dozvedel, ako sa nazývajú. 

„Áno?“ spýtal sa muţ. 

„Prišiel som, aby som sa stretol s mojou tetou Marge,“ odpovedal Harry. 

„Kto ste?“ 

„Harry Potter.“ Muţ sa na neho zvláštne pozrel predtým, neţ pozval oboch cudzincov dnu a opustil ich, aby priviedol 

Marge.  



 58 

„Potter? Čo tu robíš?“ spýtala sa, keď vstúpila do miestnosti a nasledovalo ju viacero psov. 

„Potrebujem byť preč z Rokfortu,“ povedal jej Harry. „Niečo v jednom zo ţalárov sa ma pokúša ovládať a tu je to 

najďalej od školy.“ 

„Dúfali sme, ţe tu budeme môcť ostať zvyšok víkendu,“ pokračoval Severus, prekvapený, ţe Harry bol schopný 

hovoriť, tak ako to spravil. „Takto budeme schopní zisťiť o čo sa jedná. Zdá sa, ţe Harry je schopný o tom hovoriť viac, 

čím ďalej sa dostane z Rokfortu.“ 

„Myslím si, ţe mi tieţ pomáha elixír,“ prispel Harry. Marge sa na chvíľu zamyslela. 

„Môţete pouţiť dve hosťovské izby,“ odpovedala predtým, neţ sa otočila na Harryho. „Tak dlho pokiaľ nič nepôjde po 

mne.“ 

„Vy ste mukel, nemyslím si, ţe existujú nejaké obavy ohľadne toho.“ Odpovedal Severus. 

„Ďakujem vám,“ povedla Harry a Marge sa na neho chladne pozrela. 

„Zatiaľ, čo si tu, očakávam, ţe sa o tebe dozviem viac. Je to len slušné zhovárať sa s tvojimi hostiteľmi. Izby sú na 

druhom poschodí na konci chodby. Jedna priamo vpredu  a druhá vpravo. Pripravovala som sa na spánok, keď ste prišli, 

takţe sa neuvidíme aţ do zajtrajšieho rána. Raňajky sú o šiestej,“ povedala a Harry vo svojom vnútri zanariekal. Vţdy 

musel vstávať skoro počas dní, keď bola na návšteve u Dursleyovcov, pretoţe bola zvyknutá vstávať skoro. On to vţdy 

nenávidel. 

Povedala dobrú noc obom návštevníkom a Harry a Severus išli na poschodie, pokúsiť sa pohovoriť si o tom, čo sa 

odohralo v ţalári. Harry vedel, ţe bol schopný povedať viac, neţ by mohol v Rokforte, ale nebol si istý koľko. Keďţe 

ani jeden zo Snapeovcov nebol unavený, tešili sa na dlhú noc... a nespia veľa, predtým neţ musia vstať na raňajky. 

Namáhavo stúpajúc po schodoch, Harry dúfal, ţe Severus priniesol nejaké povzbudzujúce elixíry. Bude ich potrebovať.   

 

 

Kapitola trinásta: Dohoda 

Harry sa zobudil dve hodiny potom, čo zaspal Severus. 

„Vstávaj, ocko,“ zakňučal Harry. 

„Raňajky sa podávajú o pol hodiny. Navrhujem ti, aby si sa osprchoval, bliekol tak, aby si bol trochu reprezentatívny. 

Pretoţe nikto nevie ako tvoja... teta bude na čokoľvek reagovať, musíme sa obaja ukázať v čo najlepšom svetle, pokiaľ 

si prajeme zostať tu.“ 

„Fajn,“ opovedal Harry, doslova sa vykotúľal z postele. „Ou,“ zhodnotil, keď mu otec pomohol na nohy. Severus strčil 

do jeho ruky posilňujúci elixír a Harry ho rýchlo vypil predtým, ako schmatol svoje oblečenie a zamieril do kúpeľne. 

Včera večer prebrali a vyriešili niečo z toho, čo sa sa stalo, potom čo mohol Harry (väčšinou) o tom, hovoriť voľne po 

extra dávkach elixíru Hlasu. Vedeli, ţe tam bolo viacero (najmenej päť) subjektov v Zakázanom ţalári, a ţe Harry nebol 

prvý koho sa pokúšali riadiť. Ďalší zahrňovala veľmi temná osoba (Harryho prvá domnienka bol Voldemort, ale 

Severus mu povedal, aby sa neunáhlil v záveroch) a (napriek skutočnosti, ţe si Severus nič o tom nepamätal) Severus. 

Alebo James Potter, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to bol Severus, čo bol „otec“, ktorý vynašiel ten elixír. 

Severus plánoval, ţe si zoberie po raňajkách Elixír Hlasu v extrémnej dávke. Bolo to nebezpečné, ale uzavrel to s tým, 

ţe to bude pravdepodobne najlepší spôsob ako zlomiť čokoľvek, čo napravdepodobnejšie spôsobilo, ţe zabudol. Harry 

samozrejme nesúhlasil. 
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Na Harryho bola sprcha príliš rýchla a pretoţe to vedel, posadil sa za stôl so svojím otcom a tetou Marge. A počúvnuť 

ho bolo viac neţ fakt, ţe sedenie vedľa Dursleyovej bolo znepríjemnené mlčaním, ktoré naplnilo miestnosť. 

Neprelomilo sa aţ dovtedy, kým Marge neskončila so svojimi raňajkami a neodtisla svoj tanier preč. 

„Čo je vaším zamestnaním Pán...“ 

„Snape,“ odpovedal Severus. 

„Snape. Samozrejme.“ 

„Som profesor na Rokforte , vyučujem Obranu.“ 

„Ste schopní pokračovať v dohliadaní na Pottera?“ spýtala sa a Harry drţal jazyk za zubami, napriek tomu, ţe chcel 

vykríknuť, ţe tam sedel. 

„Keď to bude nutné.“  

„A ty, Potter? Čo plánuješ robiť po skončení Rokfortu?“ 

„Plánujem sa stať aurorom,“ odpovedal Harry „lovcom temných čarodejníkom,“ vysvetľoval Marge po jej zmätenom 

výraze. 

„Zaujímavé,“ povedala. „Teraz, aj keby som rada teraz viedla rozhovor, mám toho dnes tak veľa, takţe sa stretneme 

spolu pri obede, ktorý bude o jednej.“ 

„Dovi,“ povedal Harry, keď dáma odchádzala. Keď obaja skončili svoje raňajky kráčali váţne po schodoch 

k Severusovej izbe, kde to bolo pripravené. 

„Pokračuj v rozprávaní,“ povedal Severus, keď sedel na posteli opretý chrbtom o záhlavie. 

„Poviem ti, ak budem potrebovať ticho na koncentráciu.  

„Dobre,“ povedal Harry. „Si si istý, ţe by si to mal urobiť? Naozaj chceš uţiť veľké mnoţstvo elixíru?“ 

„Nebude to dosť na to, aby ma to zabilo,“ povedal Severus. „Najhoršie, čo sa môţe stať je to, ţe sa nezobudím počas 

niekoľkých dní. V tom prípade, by si mal kontaktovať riaditeľa školy.“ 

„Si si istý?“ 

„Áno.“ Severus si zobral osem fľaštičiek, v ktorých bol Elixír Hlasu a nalial ho do pohára kvôli jednoduchšej 

konzumácii. Rýchlo vypil elixír a Harry si sadol na okraj postele, pozeral ustarostene na svojho otca. 

„Cítiš sa v poriadku?“ spýtal sa Harry. 

„Áno. Nič sa nemôţe stať ďalšiu minútu alebo dve.“ 

„Dobre. Ehm... o čom by sme mali hovoriť?“ bola tam pauza, zatiaľ čo Severus premýšľal. 

„Počkaj,“ povedal Severus. „Na niečo si spomínam.“ 

„Uţ?“ spýtal sa Severus. Povedal, ţe sa ešte nemalo stať nič. 

„Pst,“ utíšil ho Severus a Harry nechal svoje ústa zatvorené, ale nespustil oči zo svojho otca. 

Severus oproti tomu zavral svoje oči. Potreboval sa sústrediť. Bol veľmi prekvapený, ţe elixír pracoval tak dobre. 

Moţno si ho nemusel zobrať tak veľa, pomyslel si... 

„Severus,“ povedal energetický hlas. „Som rád, ţe si sa konečne rozhodol pripojiť ku nám.“ 
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„Je mi ľúto, Pane.“ Odpovedal Severus. „Bolo obzvláš zloţité urobiť to.“ 

„Ale bude to fungovať?“ spýtal sa ďalší Hlas. 

„Nevidím dôvod, prečo by nemalo.“ 

„Naozaj chcem tohto chlapca,“ povedal ešte iný Hlas a Severus ţiaril. Bolo to dobré. Znamenalo to, ţe by mal konečne 

dostať čo chcel. 

„Samozrejme dostaneš čo chceš,“ a Hlas povedal. „Si ten najlepší na koho sme narazili.“ 

„Aj keď, existuje niekoľko ďalších.. vecí, ktoré pre nás musíš urobiť.“ 

„Čokoľvek,“ odpovedal Severus a mohol počuť slabý smiech niekoľkých Hlasov. Nikdy nedokázal spočítať koľko ich 

tam bolo, pretoţe len niekoľko z nich sa rozhodlo s ním hovoriť. 

„Budeš mať v budúcnosti syna. Chceme ho. Musíš ho dobre vytrénovať, aby sme ho mohli použiť.“ Severus 

prikývol. „Je tam niekoľko ďalších, samozrejme, ale nemusíš im o tom povedať.“  

„Vieš, kedy budem mať to dieťa?“ 

„To nie je dôležité,“ povedal podráţdene ďalší Hlas. „Pýtaš sa práliš veľa.“ 

„Prepáčte, Páni.“ Ospravedlnil sa Severus. 

„Mal by si toto naozaj pamätať?“ spýtal sa jeden. 

„Nie,. Keď odíde odtiaľto, nebude si to pamätať.“ 

„Môţeš odísť.“ 

Pokúšaúc neukázať podráţdenie, Severus opustil veľkú miestnosť, keď začali zhasínať svetlá. Neuvedomujú si, ţe 

poţadujú syna, ktorého nikdy nedostanú. Pomyslel si Severus pre seba, keď sa chodba stávala čiernou ako uhoľ. 

Netrápil sa pouţitím svojho čarodejníckeho prútika, keďţe zo skúseností vedel, ţe nemôţe vyčarovať dostatočné svetlo 

na to, aby prelomil túto tmu. 

Severus vyskočil, keď sa prebudil, spôsobil, ţe Harry vyštartoval a spadol z postele. Pomáhajúc synovi z postele, 

Severus sa na neho pozrel znepokojene. 

„Čo je zle?“ spýtal sa Harry a Severus zatvoril oči, nevedel ako mu toto vysvetlí. „Je to ten elixír? Potrebuješ niečo na 

boj proti tomu?“ 

„Nie,“ odpovedal Severus. „Verím, ţe si potrebujeme pohovoriť.“ 

„Spomenul si si?“ 

„Áno. A nebude sa ti to páčiť. Mne sa to nepáči.“ 

Harry si sadol opäť na postel  so skríţenými nohami a pozeral na svojho otca s očakávaní,. 

„Za prvé, urobil som s nimi dohodu, keď som mal trinásť. Kontaktovali ma, keď som sa po prvý raz rozhodol 

preskúmať Zakázaný ţalár. Ponúkli mi silu na to, čo by som pre nich mohol urobiť a ja som súhlasil. 

„Tie úlohy najprv neboli komplikované. V zásade to bolo trochu zoznámenie sa so Zakázaným ţalárom. Moţno tam 

boli ďalši úlohy, ale ja si ich nepamätám. Bolo to ako pracovali. Akonáhle sa raz rozhodneš pre nich pracovať, vţdy si 

spravil ich prácu, aj keď si to nevedel.    
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„Keď som sa stal starším, tie úlohy začali byť komplikovanejšie. Kaţdopádne je to to, čo si pamätám. Ten... ten elixír, 

ten sa Enyami pokúšal pouţiť na tebe. Ja... vynašiel som ho. Moţno aj preto bolo pre mňa tak jednoduché, ţe som 

dokázal vyprodukovať protielixír.“ 

„Čo?!“ spýtal sa Harry a Severus zvihol ruku k tichému Harrymu. 

„Pokús sa pochopiť moje dôvody v tom čase, Harry,“ povedal potichu Severus. „Existuje moho vecí, ktoré by som 

zmenil, pokiaľ by som mohol.“ 

„Ja... na niečom som sa dohodol. Pochybujem, ţe by moja dohoda urobila nejaký rozdiel v tejto veci, ako by som to 

stále urobil, ale... Harry, ten Hlas ťa pouţíva preto, ţe som súhlasil, ţe môţu mať môjho syna.“ 

„Čo?!“ jačal Harry, dokonca hlasnejšie. „Ty-“ 

„V tom čase som neplánoval mať nejaké deti,“ prerušil ho Severus. „Očakával som, ţe dohoda prepadne.“ 

„Ty si ma dal im!“ kričal rozhnevaný Harry. „Ty si obetoval svojho budúceho syna,“ pokračoval, oveľa pokojnejšie, 

odmietal pozrieť na svojho otca. Istým spôsobom rozumel, čo chcel jeho otec a prečo to urobil, ale stále ho to ranilo. Aj 

keď teraz to dávalo zmysel. Tá pomoc pri jeho štúdiu na Ústredí, ktorým prechádzal... urobil to kvôli Hlasom, nie preto, 

ţe by sa staral o neho.  

Časť z Harryho vedala, ţe bol nerozmný. Ak by o neho Severus nedbal, nepovedal by mu to, napokon, nemohol si 

pomôcť, musel myslieť na mnoho z toho, čím pre neho bol Severus, pretoţe boli jedna krv a kvôli Hlasom. 

Postavil sa, Harry zamieril k zatvoreným dverám, zastavil sa pri ich otváraní. 

„Odchádzame,“ povedal Harry predtým, neţ išiel hľadať svoju tetu, vychrliť na ňu nejaké falošné výhovorky, prečo 

museli ihneď odísť. 

O hodinu neskôr bol Harry vo svojich izbách v tme, ukrytý pod svojimi prikrývkami v prípade, ţe by sa ho niekto 

pokúšal hľadať. Nie ţe by sa mohli dostať do izby, kaţdopádne nikto nevedel heslo, ale bolo mu lepšie na tesnejšom, 

temnom mieste. 

Harry sa neprestal cítiť zradený. V skutočnosti sa v tomto momente nedokázal vysporiadať s mnohými vecami. 

Potreboval s niekým hovoriť o tom, ako sa cítil, ale nechcel ísť za ţiadnym zo svojich priateľov. Hermionou a Ronom... 

a tieţ Ginny. Oni by to nepochopili. 

Po uloţení sa do postele myslel na to a na iné veci niekoľko hodín. Harry sa konečne rozhodol, ţe si pohovorí 

s Dumbledorom. Vstal a uistil sa, ţe nevyzerá príliš hrozne, Harry opustil svoju izbu a zmieril do kancelárie riaditeľa. 

Aj keď neprešiel viac ako niekoľko stôp od svojich dverí. 

„Malfoy!“ zasyčal Harry a blonďavý chlapec na neho chladne pozrel. 

„Problémy, Potter? Myslel som si, ţe si preč niekde so svojím otcom, plačúci ako dieťa,“ zaškeril sa Malfoy a Harry na 

neho pozeral v pohotovosti so svojím prútikom v ruke. 

„Čo chceš, Malfoy?“ 

„Nič,“ povedal Slizolinčan. „Ale zatiaľ čo sme obaja tu, moţno ţe by som ti niečo povedal. Buď opatrný v tom, koho 

prenasleduješ, pretoţe by ťa to veľmi pravdepodobne mohlo stáť ţivot.“ 

„Ak nemáš ţiadne ďalšie argumenty, Malfoy, navrhujem, aby si odišiel,“ povedal rovno Harry, otrávený hrozbou.  

„Ach, bol som práve na odchode,“ povedal Malfoy skoro rád a pokračoval v chôdzi dolu chodbou. Harry chcel 

pokračovať v ceste do Dumbledorovej kancelárie, ktorá bola v opačnom smere, ktorým išiel Malfoy, ale zastavil sa, 

vytiahol von svoj neviditeľný plášť z tašky, keď si bol istý, ţe Malfoy zašiel za roh. Hodil ho na seba, Harry sa vydal 

smerom, ktorým išiel Malfoy a čoskoro ho dobehol. Sledoval ho do ţalárov, minul Severusove laboratórium a dostal sa 
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k aţ k miestu kde tušil dvere, pri ktorých našiel Slizolinčana uţ predtým. Teraz, keď si bol istý, ţe bol opatrný, mohol 

by sa dostať do miestnosti.  

Harry sledoval, ako sa Malfoy rozhliadol okolo a pouţil niekoľko tichých kúziel, bol opatrný, aby si zapamätal pohyby 

čarodejníckeho prútika v prípade, ţe by si na ne potreboval spomenúť neskôr. Keď Malfoy otvoril tie dvere, Harry sa 

priblíţil tak blízko, ako len mohol bez toho, aby si ho chlapec všimol a vopchal časť svojho plášťa do dverí, predtým 

neţ sa zatvorili. Dúfal, ţe to bude fungovať. 

Harry chvíľu počkal, predtým neţ pomaly otvoril dvere, dúfal, ţe neupozornil Malfoya. Nazrel dovnútra a uistil sa, ţe 

ho plášť celkom zakrýva, zakrádal sa potešený, ţe Malfoyov chrbát bol neďaleko neho. Zatvoril dvere potichu a úplne 

a zase skontroloval, či sa Malfoy nepozeral smerom k dverám, uistil sa, či dokáţe dvere otvoriť z tejto strany. Dúfal 

v Merilina, ţe bude schopný znova vyjsť von, akonáhle odíde Malfoy, pretoţe si bol istý, ţe neexistuje ţiadny spôsob, 

aby sa poobzeral okolo, kým je Malfoy v miestnosti. 

Aj keď to čo videl ho prekvapilo. Naozaj to nebola miestnosť. S najväčšou pravdepodobnosťou veľmi temný, hrôzu 

vzbudzujúci les, podobný Zakázanému lesu, ale pôsobil čudne. Neboli tu ţiadne známky, ţe boli dnu, okrem dverí cez 

ktoré prišli. Namiesto kamenných múrov tu bola pevná skala, ktorá sa nachádza v podzemnej jaskyni.  

Harry zbadal, ţe sa Malfoy vydal smerom k nemu a uistil sa, ţe veľmi potichu ustúpil nabok spred dverí. Dve minúty 

po tom, čo Malfoy odišiel, Harry sa znovu nadýchol a presunul sa k niekoľkým kotlíkom, ktoré sa nachádzali v strede 

„miestnosti“. Čítal označené knihy, pri kaţdom kotlíku (Malfoy si nemyslel, ţe by sa niekomu podarilo dostať 

dovnútra, pretoţe práve odišiel a všetko nechal poukladané okolo) a potom odkryl kaţdý kotlík. 

Dva z elixírov sa zdali hotové, zatiaľ čo ďalšie dva z nich sa stále vírili. Odhodiac neviditeľný plášť, Harry vytiahol 

štyri fľaštičky zo svojho batoha, označil ich názvami a naplnil ich. Ďalej spravil kópie stránok, na ktorých bol elixír 

a skopíroval názvy tých kníh. Harry o nich nikdy nepočul, ale bolo veľmi moţné, ţe Severus áno. 

Nechcel premýšľať o svojom otcovi, Harry sa posunul, samozrejme opatrne, všetko pozbieral do batoha, zakryl kotlíky 

a uistil sa, ţe je všetko na mieste tak, ako to zanechal Malfoy. Potom sa rýchlo poobzeral po miestnosti, aby sa 

ubezpečil, ţe nezabudol nič, predtým neţ zamieril k dverám. 

Zastavil sa predtým, neţ otvoril dvere, pokúšal sa odhaliť nejaké kúzlo, ktoré by mohlo byť umiestnené na tejto strane. 

Keď nič necítil, dal si na seba neviditeľný plášť a pomaly otvoril dvere. Keď si bol istý, ţe tam nikto nie je, rýchlo 

odišiel a keď sa dostal k Severusovmu laboratóriu, dal si dole plásť a strčil ho do batoha. 

Harry povedal heslo chrliču akonáhle sa tam dostal a zaklopal na dvere riaditeľa. Vstúpil, keď začul z vnútra „vstúpte!“. 

„Harry!“ povedal Dumbledore a Harry zastal, keď videl Severusa sedieť oproti riaditeľovi. Severus sa odmietal pozrieť 

hore a Harry sa nedokázal odvrátiť. 

„Hneď pôjdem,“ povedal Severus, postavil sa. 

„Počkaj len vonku, Severus. Verím, ţe si máme povedať viac.“ 

„Samozrejme,“ povzdychol si Severus pred odchodom. 

„Musíš pochopiť, Harry, ţe tvoj otec sa cíti hrozne kvôli rozhodnutiam, ktoré spravil,“ povedal Dumbledore potom, čo 

Severus odišiel a zavrel dvere. Harry tam iba stál a pozeral na starého muţa, pozrel naspäť na dvere. 

„Severus a ja sme sa posledných pár hodín rozprávali a myslíme si, ţe sme prišli na niečo z toho, čo sa deje. Na chvíľu 

sú Hlasy viac ako pravdepodobné, ale musíme pochopiť, prečo sú tu. Ty a Severus nie ste prví, ktorí boli pouţití. 

„Ţiaľ, teraz, keď vieme, čo je dolu v ţalári a ţe to má väčšiu moc nad nami ako my nad nimi... moţno by sme mali 

zavrieť celú oblasť Rokfortu, aby bolo zabezpečené, ţe sa kaţdopádne nemôţu rozšíriť. Buď si istý, ţe zistíme viac ako 

toto.“ 

Harry naďalej mlčal. Teraz, keď tu bols Dumbledorom, naozaj o tom nechcel s ním hovoriť. Takţe namiesto 

rozprávania o tom, ako sa cítil potom, čo spravil jeho otec, rozhodol sa zmeniť tému. 
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„Sledoval som Malfoy,“ povedal. „Dostal som sa do miestnosti.“ Vytiahol von poznámky a elixíry, Harry ich poloţil 

dole na stôl. „Myslel som si, ţe by ste ich chceli vidieť. To je to, čo som našiel.“ 

Predtým, neţ Dumbledore stihol čokoľvek povedať, Harry rýchlo odišiel, nemal odvahu pozrieť sa na Severusa, keď 

okolo neho prešiel. Porozpráva sa s ním neskôr. Teraz potreboval čas, aby o tom popremýšľal sám.    

 

 

 

Kapitola štrnásta: Rozhovor a nápad 

Severus vošiel do riaditeľne po tom, čo Harry odišiel bez toho, aby sa na neho pozrel. Keď Harry prišiel do Albusovej 

kancelárie, predpokladal, ţe Harry chce hovoriť so starým čarodejníkom o tom, čo sa stalo, ale vzhľadom na to, ako 

dlho tam bol, teraz o tom pochyboval. Zničil svoje šance ostať niekdy znova so svojim synom? Dúfal, ţe to Harry 

pochopí, a napriek tomu mu, ţe dúfal, ţe moţnosti na stretnutie boli dobré, vo svojej mysli mal stále pochybnosti. 

„Severus, posaď sa,“ privítal ho znova Albus a Severus si znovu sadol. 

„Povedal Harry niečo?“ spýtal sa Severus. 

„Nie. Len na mňa pozeral bez výrazu, zatiaľ, čo som sa mu to pokúšal vysvetliť.“ 

„Prečo potom prišiel?“ 

„Uvoľni sa, Severus,“ odpovedal Albus smutne napriek nádejnému správaniu. „Verím, ţe čoskoro príde. Vţdy to 

spravil.“ 

„Prišiel sem z nejakého dôvodu,“ zopakoval Severus a Albus sa trochu zasmial. 

„Áno. Priniesol mi správy o miestnosti, ktorú začaroval mladý pán Malfoy. Zobral vzorky z elixírov, ktoré vyrobil 

a ktoré sú pred tebou vo fľaštičkách a získal túto informáciu.“ Podával Severusovi malú kopu pergamenov, ktorú dostal 

od Harryho a Severus si ich prezrel. 

„Tieto sú obzvlášť nebezpečné elixíry. Som prekvapený, ţe bol Malfoy schopný ich uvariť. Harry by mal problémy 

a on je skoro majster.“ 

„Naozaj, Severus?“ spýtal sa Albus. 

„Áno. Naučil sa v extrémne zrýchlenom tempe. Len...“ 

„Áno?“ 

„Bojím sa, ţe som na neho naliehal kvôli...“ 

„Čo je to, Severus?“ spýtal sa Albus, keď sa zrazu Severus zastavil. 

„Ako to, ţe môţem hovoriť o Hlasoch, ale Harry nemôţe?“ 

„Moţno je to kvôli iným okolnostiam?“ 

„Moţno...“ odpovedal zamyslene Severus. 

„Späť k tým elixírom. Chcel by som sa trochu pozrieť na ten materiál. Moţno si o tom pohovoriť s Harrym, pretoţe 

niečo nezapísal alebo pre prípad, ţe by mal viac vízií...“  

„Nemal, pokiaľ viem, ale spýtam sa ho. Alebo sa pokúsim.“ 
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„Niečo nové so snahou zbaviť ho Falošného Znamenia?“ 

„Ţiaľ, nie,“ povedal krátko Severus a Albus prikývol. „Niečo iné o čom si musíme pohovoriť?“ 

„Nespomínam si na nič,“ odpovedal Albus. 

„Potom pekný deň,“ odpovedal Albus. 

„Pekný deň, Severus.“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ 

Harry plánoval, ţe sa bude hneď prechádzať vo svojej izbe, ale namiesto toho skončil blúdením po hrade, najmenej 

z dvoch dôvodov. Za prvé, nikto ho nebol schopný ľahko nájsť, keď sa presúval, a za druhé, prechádzanie mu pomáhalo 

rozmýšľať. Chcel lietať, ale ľahko by ho videli. 

Naozaj to nebolo podľa spravodlivé. Vedel, ţe nebol k Severusovi čestné, k jeho otcovi, napriek tomu si ale nemohol 

pomôcť. Severus dobrovoľne odovzdal ţivot svojho syna... jeho ţivot...  Hlasom bez toho, aby premýšľal o dôsledkoch, 

ak by mal dieťa. A z toho, ako to vyzeralo, to ovládanie dokonca nebola na hladine vedomia. Mohol by kedykoľvek 

robiť niečo na príkaz Hlasov, a mohol by si myslieť, ţe to bolo v skutočnosti z jeho vlastnej vôle. 

Kto sú? Spýtal sa sám seba Harry po niekoľkých hodinách zamysleného prechádzania. Všimol si, ţe bol ţalároch, a ţe 

to muselo byť tesne po večernom zvonení alebo zákaze vychádzania, prebral sa zo zamyslenia a pokračoval smerom do 

Severusových izieb. 

Keď sa tam dostal, Severus tam stále nebol, tak išiel do svojej izby, prezliekol sa do svojho pyţama (skončil s tým 

oveľa neskôr, neţ si myslel, ţe to trvalo), zobral jednu z kníh jeho otca a sadol si do kresla v spoločných priestoroch. 

Kniha končila ako trochu zaujímavá kniha elixírov, ktorá mala čo dočinenia s teóriou o spájajúcich elixíroch; 

spojeniach podobných ako jeho jazva a Temné Znamenie, ktoré spájalo jeho a iných ľudí s Voldemortom. Neexistovalo 

veľa úspechov v tom, ţe tieto elixíry fungovali, hoci táto kniha popisovala efekty tých elixírov, ktoré fungovali 

a rovnako elixíry, ktoré by nemali fungovať a moţné vysvetlivky, prečo nie. 

Nebola to veľmi dlhá kniha a Harry ju prečítal predtým, neţ sa Severus dostal do izby a prečítal si Severusovu knihu 

o elixíroch kvôli podrobným textom, keď jeho otec vstúpil dnu. Počul, ako muţ otvoril dvere, pauza, a potichu zavrel 

dvere a Harry len stál oproti regálu, cítil sa príliš nervózny kvôli skutočnosti, ţe má čeliť muţovi. Konečne nabral svoju 

odvahu a otočil sa. 

„Myslím, ţe som našiel tému, ktorú chcem mať na môj záverečný projekt na elixíry,“ povedal, ukázal na knihu na stole. 

Severus prišiel k nemu, zobral zväzok a prikývol. 

„Čoskoro ti dám poţiadavky na záverečný projekt, takţe s ním môţeš začať,“ odpovedal, znel neprítomne. 

Spozoroval, ţe sa cíti v súčasnosti rovnako neprítomne, ako jeho otec poloţil knihu späť na stôl a posadil sa zťaţka na 

pohovku. Nevedel, čo spraviť, prešiel k nemu a posadil sa vedľa neho, tvárou k nemu. 

„Keby som mal nejaký zámer mať deti, nikdy by som s tým nesúhlasil,“ povedal potichu Severus. Harry hneď 

neodpovedal, pokúšal sa vyriešiť, ako chcel povedať to, čo chcel povedať. 

„Pravdepodobne by ťa to kaţdopádne donútili urobiť,“ argumentoval Harry, začínal byť malý... pri pohľade svojho 

otca. 

„Nepokúšaj sa o to, aby to vyznelo lepšie, neţ to bolo, Harry. Spravil som chybu. Jednu, ktorá je nezvratná. Čím viac 

som o tom premýšľal, tým viac si uvedomujem, ţe potrebovali môj súhlas. Všetko ostatné, na čo sa pýtali – čo si 

môţem spomenúť – boli moje činy. Nemal som, rovnako ako si pamätám, ţe som bol nútený niečo spraviť, akoby moje 

ruky kontroloval niekto iný.  Ale... pretoţe si moja krv, moje dieťa, ja...“ 

Nemusel dokončiť, pretoţe Harry vedel, čo sa stalo. 
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„Nie je vylúčené, ţe mnoho z tých rozhodnutí, ktoré som urobil kvôli môjmu spojeniu s týmito... Hlasmi. Všetko od 

spania s Lilly k vybraniu väčšiny zo svojich štúdií.“ 

„Elixír-“ 

„Pochybujem, ţe ten elixír zastavil nejaké ovplyvňovanie, ktoré majú,“ vyhlásil Severus.  

„Ale odstránilo to tie potlačené spomienky,“ poukázal Harry. „Zobral si si ho veľa. Moţno to zastavilo to spojenie...“ 

„Znova, pochybujem, ţe by dovolili otvorený odpor. Vytvoril som originálne elixíry, takţe to bolo relatívne ľahké, 

s pomocou, vytvoriť proti-elixír. Spomienky tam očividne vţdy boli, iba boli ukryté pred mojou vedomou mysľou. Ale 

originálny elixír neposilnil účinky, iba umoţnil tomu, kto ho vypil počuť Hlasy v Zakázanom ţalári.“ 

„Ale nejako to pomohlo,“ spýtal sa Harry na objasnenie. 

„Áno.“ 

„Dokáţem to spraviť, potom? Moţno, ja... vieš,“ povedal Harry, skončil jeho vetu nejasne, pretoţe o tom nebol schopný 

hovoriť. „Myslíš, ţe je to nebezpečné?“ 

„Zobral som to a zatiaľ neexistovali ţiadne viditeľné vedľajšie účinky.“ 

„Nie, chcem tým povedať, tárať.“ 

„Nie, nemyslím si to. Neviem, kde leţí ich energia.“ 

Obaja sedeli chvíľu v tichosti. Zatiaľ, čo Severus premýšľal o Elixíre proti Hlasom, Harry sa presunul v myšlienkach 

ďalej. 

„Myslíš, ţe ovplyvnili tvoje pocity smerom ku mne?“ spýtal sa Harry potichu, teraz sedel na pohovke ďalej od 

Severusa, pouţíval ruky ako opierku a sedel so skríţenými nohami. 

„Ako to myslíš?“ spýtal sa Severus a Harry pokrčil plecami, pôsobil, ako by to nebol ţiadny veľký problém.  

„Vieš, ako... sa ty o mňa staráš? Myslím, nikdy predtým si nechcel deti a veľmi si sa snaţil predstierať, ţe som nebol 

tvoj syn, dokonca aj po tom, čo si to zistil. Čo ak jediným dôvodom, prečo si myslíš, ţe sa musíš o mňa starať je to, 

pretoţe to chcú oni.“ 

„Ty si môj syn, Harry,“ povedal Severus okamţite, ale keď na neho Harry neveriacky pozrel, zamyslel sa nad tým, čo 

povedal mladý čarodejník. „Nestarám sa pod akou zámienku sme začali byť k sebe iní, Harry.“ 

„Ale...“ 

„Nie. Keď si zistil, ţe si môj syn, najprv som tomu neveril. Predpokladali si, ţe to bude Harry Potter, kópia Jamesa 

Pottera. Predpokladal si, ţe to bude nespoľahlivé-,“ 

„Povedz, ţe stále som,“ prerušil ho Harry. 

„Bol si hlupák, ktorý sa nestaral o nič iné ako o svoje vlastné potešenie a zisky a teší sa z trápenia iných pre zábavu,“ 

pokračoval na rovinu. „Vedel som, ţe si vedel o našom vzťahu, a pretoţe si sa rozhodol neuznať to, ţe si nemal potrebu 

vyť v spojení s jedným s nepriateľov tvojho otca počas jeho detstva. Nebolo to kvôli tomu, ţe som si neţelal mať dieťa. 

Musím priznať, ţe niekoľko rokov som sa zaoberal myšlienkou nájsť niekoho s kým by som mal dieťa. Nájdenie teba to 

ukončilo pohodlnejšie, hoci, nevidím sám seba ako manţela.“ 

„Ale moţno si mal tieto pocity kvôli Hlasom. Povedal si, ţe si nemal akýkoľvek zámer mať nejaké deti-“ 

„V tom čase som bol tínejdţer, Harry. V priebehu rokov sa môţe osoba veľmi zmeniť, hlavne keď sa staneš osamelí. 

Ale pokiaľ ide o tvoju teóriu, nemôţeme to nikdy vedieť. Ale to teraz nezmení náš vzťah.“  Severus sa natiahol smerom 



 66 

k Harrymu a svojimi prstami pohladil synove vlasy. Chlapec trval na tom, aby boli po bradu, s ofinou zakrývajúcou 

jazvu a teraz mali vlnu, ktoré Severus nikdy nemal. Aj keď tie kúzla, ktoré Lilly pouţila na Harryho, mali do roka 

zmiznúť, príleţitostne Severus našiel ďalšiu črtu, ktorá mizla. Napríklad tá vlna, ukázala sa len niekoľko týţdňov 

predtým. 

Pozrel starostlivo na svojho syna, smutne sa usmial. Vedel, ţe dokonca ani ako tínejdţer, ak by vedel, ţe mu bolo 

súdené mať dieťa kvôli dohode s Hlasmi, nikdy by nesúhlasil. Chcel byť známy, áno, a jeho mladšie ja bolo ochotné 

obetovať svoju vlastnú slobodu, ale nikdy nechcel byť zodpovedný za niekoho iného, nechtiac ich obetovať. 

Nie ţe by na to predtým veľa myslel. Zranil mnoho ľudí, keď pracoval pre Hlasy a Temného Pána, a či rozhodnutia boli 

ovplyvnené podľa hlasu, cítil sa, ako by to boli plne jeho rozhodnutia. Vybral si robenie temných vecí. Bolo to v prvom 

rade jeho rozhodnutie zapliesť sa s nimi. Oni spravili ponuku a on ju akceptoval. 

Ale Harry v tejto veci nemal na výber. 

„Nebudeme to zisťovať, dobre, ocko?“ spýtal sa Harry. „Chcem tým povedať, nebudeme to zisťovať takto ďaleko, 

musíme to napokon vyriešiť, dobre?“ 

„Dúfam, ţe áno, Harry,“ povzdychol si Harry. Harry sa posunul tak, aby sa mohol opierať o jeho syna.  

„Vieš, niekedy si len prajem, aby sa určité veci ukázali ináč,“ okomentoval nejasne Harry. 

„Ako to myslíš?“ spýtal sa Severus. Po druhýkrát túto noc, uvedomil si Harry, ale rozhodol sa na to poukázať neskôr. 

„Ako... čo by sa stalo, keby moja mama v skutočnosti nepokračovala v tvojom ukrývaní. Môj... James by bol 

rozhnevaný, ale... moţno by sa veci obrátili na dobré.“ 

„Moţno nie. Je celkom moţné, ţe by sa to obrátilo na horšie. Napokon, očividne mám povinnosť pripraviť ťa na... 

Hlasy. Nie je vylúčené, ţe by sme sa nikdy nedozvedeli o Hlasoch, alebo by som ťa vychoval – ak by som ťa 

vychovával sám, poslúchneš Hlasy.“ Harry trochu zahmkal potom, čo počúval, čo musel jeho otec povedať v tejto veci. 

„Musel si zničiť moju predstavivosť,“ odpovedal Harry z polovice namrzene a z polovice ţartom, potom si zťaţka 

povzdychol. „Úprimne si prajem, aby veci neboli stále také ťaţké.“ 

Severus neodpovedal, ale Harry vedel z pocitu, ktorý vychádzal z jeho otca, ţe súhlasil úplne povzbudivo. 

„Nie kaţdý si uvedomí, ţe ţivot je plný výziev, ktoré môţu byť všetkým, ale nie dobrými vecami.“ Povedal nahlas 

Severus, prerušil Harryho v jeho myšlienkach. Obdaroval Harryho ďalším smutným úsmevom pri chlapcovom 

zmätenom pohľade. „Myslím si, ţe je čas ísť do postele.“ 

 

 

 

Kapitola pätnásta: Prerušenie života 

Harry a Severus kráčali bok po boku do riaditeľovej veţe. Boli dve popoludní, ale obaja spali aţ pokým ich asi pred 

hodinou zobudil Dumbledore s otravnou správou pozývajúcou na stretnutie. Naozaj vôbec nevedeli, čo chcel riaditeľ 

prebrať, ale boli si istí, ţe to malo niečo spoločné s ich hnevom na seba. 

Nie, ţe by to bolo viac potrebné, takţe akýkoľvek pokus riaditeľa, ktorý plánoval bol zbytočný.  

Dumbledore čakal za svojím stolom, tri šálky čaju čakali na vypitie. Posadili sa, Dumbledore ich obdaroval šťastným 

úsmevom. 

„Predpokladám, ţe všetko medzi vami dvomi je vyriešené?“ spýtal sa so zábleskom v očiach. 
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„Áno,“ odpovedal narovinu Severus, keď Harry prikývol. „Ak nie pre to... vysvetlite nám, o čom je toto stretnutie?“ 

„Netreba byť netrpezlivý, Severus. Všetko bude povedané v pravý čas.“ Keď sa Severusov pohľad upokojil, 

Dumbledore pokračoval. „Hovoril som s profesorkou Camstar...“ 

„Kým?“ spýtal sa Harry, potom si spomenul: profesorka starovekých rún. „Nevadí.“ 

„Ako som hovoril,“ pokračoval Dumbledore. „Hovoril som s profesorkou Camstarovou, a ona má návrh. Nie som si 

istý pokiaľ ide o to, či s tým budete súhlasiť.“ 

„Aký návrh?“ 

„Moţno, ţe by vyňatie v podobe tohto plánu, by bolo dostatočné, aby prerušilo akékoľvek spojenie s Hlasmi.“ 

Obaja, Harry a Severus potichu premýšľali, čo to znamenalo. 

„Vyňatie nás z tohto plánu, naznačujete...“ 

„Krátka, dočasná smrť.“ Albus to nechal dopadnúť, predtým neţ pokračoval. „Vaše telo by bolo úplne mŕtve niekoľko 

sekúnd a vy by ste prišli k sebe predtým, neţ by sa vaša duša mohla sama oddeliť od vašeho tela.“ 

„Ako toto oddelí to spojenie medzi nami a Hlasmi?“ spýtal sa zmätený Harry. 

„Nemuselo by. Je to iba dohad. Ako smrť pracuje v oboch, čarodejníckom a muklovskom svete je to, ţe vaše telo 

prestane pracovať, ste mŕtvi, a nedá sa zistiť, či je alebo nie je duša pripojená k tomuto telu. To je dôvod, prečo tí, ktorí 

boli pobozkaní dementormi sú stále povaţovaní za ţivých.“ 

„Ach,“ odpovedal Harry, pokúšal sa pochopiť, či to bolo relevantné. 

 „Sú tieţ stanovené nejaké magické ukazovatele, keď telo zomiera, duša sa neoddeľuje. Dúfame, ţe keď Rokfort pocíti 

vaše mŕtve telá, ţe to bude stačiť, aby Hlasy o vás stratili záujem.“ 

„A ako to bude mať úspech?“ ţiadal Severus, prerušil Harryho predtým, neţ mohol prehovoriť. 

„Zdá sa mi to ako veľmi problematické.“ 

„To bude, ale profesorka Camstarová ma ubezpečila, ţe to uţ predtým bolo urobené. Čoskoro by tu mala byť. Aké je 

vaše rozhodnutie? Alebo by ste chceli ešte o niečom hovoriť?“ 

„Ja to urobím, ale Harry nie...“ začal Severus, ale Harry, zrazu rozhnevaný týmto vyhlásením mu nedovolil dokončiť. 

„Prečo nie? Takţe sa ma práve chystáš opustiť-„ Severus chytil jeho ruku, a Harry sa pri pohľade na otcovu tvár 

zastavil. 

„Nevyskúšaš to dovtedy, aţ pokým si nebudeme istí, ţe to môţe byť uskutočnené.“ 

„Nie,“ povedal červený Harry. „Bude to fungovať. Napokon, nebudeme úplne mŕtvi,“ argumentoval. 

„Nevieme to,“ vyštekol Severus, a Harry sa posadil späť do jeho kresla s prekríţenými rukami. 

„A ak to nebude fungovať?“ zdôvodnil Harry. „Čo potom? Ty zomrieš a ja zostanem bez otca –znova. Potrebujeme to 

urobiť obaja.“ 

„To je pravda,“ povedala Camstarová vchádzajúca do kancelárie. „Najspoľahlivejšia forma toho obradu potrebuje 

dvoch ľudí. Predpokladá sa, ţe je tam viac dôvodov, aby sa udrţali na zemi, ale skutočný dôvod nie je známy. Buďte si 

istí, ţe nikto predtým dvakrát neumrel. Pre jednotlivcov to funguje na 78%. 

Harry vedel, ţe Severus bude musieť teraz súhlasiť, spustil prekríţené ruky dolu, ale obdaroval otca úškrnom. 
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„A viete, čo máte robiť?“ zavrčal Severus zhnusený, ţe tak ľahko prehral boj. 

„Samozrejme,“ odpovedala, a Severusa sa na ňu pozeral podozrievavo. „Ešte som presne nerobila zaklínadlo, ako je 

toto, ale niekoľko podobných počas toho, keď som pracovala u Svätého Munga.“ 

„Prečo ste odišli od Svätého Munga?“ spýtal sa Harry, taktieţ podozrievavo, ale z iného dôvodu. „Neboli ste... 

vyhodená, ale čokoľvek iné, však?“ 

„Nie, nie. Vţdy som mala rada učenie, a keď mi tu ponúkli prácu, tak som ju prijala. Je to omnoho príjemnejšie,“ 

odpovedala a Harry na pochopenie prikývol. Severus ju obdaroval neveriackym pohľadom, akoby pochyboval, ţe sa 

v skutočnosti tešila z učenia detí namiesto pracovania v čarodejníckej nemocnici. 

„Aké presne následky spôsobí tento obrad?“ spýtal sa Severus. 

O dve hodiny neskôr Dumbledore, Camstarová, Severus sa Harry boli všetci ztvorení v miesnosti na šiestom poschodí, 

pripravovali sa. Obaja, Severus a Harry pracovali na elixíre, ktorý bol pouţívaný k tomu, aby ich „zabil“, ktorý bol 

hotový za niekoľko minút. Camstarová opatrne nakreslila do kruhu kriedou kúzlo z rún na podlahu.  Povedal, ţe krieda 

bola začarovaná, rovnako, ale normálna krieda bude fungovať. Začarovaná krieda ponúkla extra ochranu pred  voľnými 

duchmi počas času, keby budú ich telá neobývané. 

To bolo to, čo Harryho znepokojilo, ešte viac neţ obrad spätného vyšľahnutia plameňa, ktorý ich potlačí k smrti. 

Posledná vec, ktorú chcel bola, aby  sa nejaký duch rozhodol prevziať jeho telo. Všetci dospelí ho upokojovali, ţe 

takýto výskyt bol vzácny a ak by sa to stalo, obaja Albus a Camstarová boli pripravení zbaviť sa takéhoto ducha.  

„Ale existuje tam ochrana prostredníctvom zaklínadiel vloţených do kriedy, ktoré kaţdopádne zabránia, aby sa niečo 

stalo. Netreba sa ničoho obávať,“ povedala, dokončila svoju prácu na runách a postavila sa. Dumbledore stál nad 

knihami, snaţil sa zapamätať, čo hovorili. 

Keď Camstarova začala ukladať sviečky na vonkajšie strany kruhu z rún, Harry na ňu zvlášne pozrel. 

„Na čo to je?“ spýtal sa. 

„Väčšinou fyzická prekáţka,“ povedala, ukázala na jeden z pilierov. Bolo tam viac ozdobných rún, pokrývali väčšinu 

sviečky. „A poskytuje to väčšiu ochranu.“ 

„Ach,“ odpovedal Harry. 

„Práve to pomáha zaistiť, ţe je obrad robený správne.  Nerobili ste veľa obradov?“ 

„Nie,“ odpovedal Harry. „V skutočnosti ţiadny.“ 

„Verím, ţe tvoja trieda je jedna z mála, ktorá sa učí čokoľvek o obradov,“ povedal Dumbledore, poloţil otvorenú knihu 

na provizórny oltár. 

„Mágia počas obradov je v skutočnosti sama o sebe celkom jednoduchá,“ začala prednášať Camstarová, ale Severus jej 

nedovolil pokračovať. 

„Chcel by som to urobiť skôr ako neskôr,“ povedal narovinu. „Môţete vyučovať o tých „zázrakoch z obradov“ neskôr.“ 

„Samozrejme,“ odpovedala Camstarová, hrala trochu urazenú. „Obaja sa musíte presunúť dnu, tak môţem dokončiť ten 

kruh. Nemal by byť prerušený, pokiaľ nejde o naliehavý prípad. Je ten elixír hotový?“ 

„Áno. Práve sa chladí.“ Odpovedal Harry. 

„Dobre,“ prikývla. „Akonáhle bude v poriadku, budete kaţdý potrebovať plnú veľkú fľaštičku a zobrať ju so sebou do 

kruhu. O niekoľko minút neskôr bol elixír dosť dobrý na to, aby sa mohol preliať a čoskoro boli obaja Snapeovci vo 

vnútri, Camstarová uzavrela kruh. Harry to sledoval so záujmom, jeho myseľ sa teraz zaoberala tým, ako by mohli byť 

obrady zapletené do jeho konečného projektu. Moţno ste potrebovali viac ako elixír, aby ten elixír v skutočnosti 

fungoval... 
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„Pripravení?“ spýtal sa Severus, vytrhol Harryho z jeho zamyslenia. Obaja Camstar a Dumbledore odpovedali kladne 

a Harry prikývol. 

„Tak veľmi ako som bol, predpokladám.“ Odpovedal. 

„Dobre,“ odpovedala Camstarová. „Teraz, riaditeľ a ja začneme to zaklínadlo. Keď vám naznačím, mali by ste tak 

spraviť, zobrať si elixír. Nevezmite ho skôr, ako vám nepoviem, lebo by to nemuselo fungovať.“ 

Zdrţiac opatrne fľaštičku s jeho elixírom, Harry sedel s prekríţenými nohami blízko svojho otca, počúval ako tí dvaja 

pred kruhom začali hovoriť. Harry hádal, ţe to bola latinčina. 

Zdalo sa, ţe čas pre Harryho zamrzol a zdalo sa večnosť, kým Camstarová naznačila, ţe by si mali zobrať elixír. 

Pomaly zdvihol fľaštičku jedu k svojim perám, Harry prehltol obsah veľkej fľaštičky, sotva si všímal, ţe Severus 

spravil to isté. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Harry sa zobudil v posteli s bolesťou ţalúdka, jeho prikrývka bola špinavá. Dezorientovaný, Harry sa posadil, odstránil 

väčšinu z jeho prikrývok neďaleko postele a rozhliadol sa okolo. Mal pociť, ţe izba, napriek skutočnosti, ţe ju nikdy 

predtým nevidel mu bola dôverne známa. Bolo to potom, čo si spomenul, kde mal byť. 

„Ocko?“ spýtal sa potichu. „Ocko? Otecko!“ 

„Miláčik,“ Harry počul ţenský hlas jemný ako hodváb. „Tvoj otec spí. Mal v noci veľa práce, čosi s výskumom.  Teraz, 

idem do práce a budem preč dva dni. Radšej nechcem počuť, ţe ste vy dvaja jedli niečo po oboch jedlách!“ 

Harry, zmätený a rozrušený, vyskočil z postele, skoro spadol, ako sa zachytil o prikrývky, utekal von z izby, aby sa 

presvedčil, ţe to bol ten, o kom si myslel, ţe to bol.“ 

„Mami?“ zvolal, prešiel chodbou ku schodom. 

„Áno?“ spýtala sa a Harry sa zastavil, prekvapený, keď sa otočila a uvidel jej tvár. Bola to ona. Lily. Jeho matka. 

Staršia ako bola na nejakých jej fotkách, ktoré mal, ale bola to definitívne ona. Čo sa deje? Uvaţoval a zastavil sa 

predtým, neţ by ju mohol dobehnúť a objať ju. Nebol si istý, či to bolo skutočné. Predpokladali, ţe sa zobudia v tej 

prázdnej izbe. Som mŕtvy? Uvaţoval.  

„Ahoj,“ odpovedal, ako sa Lily práve chcela spýtať, čo bolo zle. „Buď opatrná.“ 

„Samozrejme, Braidon,“ odpovedala a čudne na neho pozrela. „Cítiš sa v poriadku?“ 

„Áno, práve som sa zobudil, vieš?“ odpovedal a ona prikývla redtým, neţ sa stratila z jeho očí. Akonáhle si bol istý, ţe 

je preč z domu, jeho cieľom bolo nájsť Severusa. 

„Ocko? Kde si?“ spýtal sa, prehľadával izby. Predtým, ako skončil, aj keď sa musel zobudiť, pretoţe si uvedomil, kde 

bol. Bol v Snape Manor! Okamţite sa otočil a utekal do izby jeho otca, ktorú obýval počas tohto leta, vbehol dnu bez 

zaklopania. Ukázalo sa, ţe to nie je taký dobrý nápad. Jeho otec bol neďaleko šatníka, úplne nahý a pravdepodobne 

hľadal oblečenie. Harry sa okamţite otočil, zatvoril dvere a posadil sa na chodbe. 

O minútu neskôr Severus otvoril dvere a vtiahol Harryho dnu, silno zatvoril dvere. 

„Hej!“ sťaţoval sa Harry. 

„Harry... alebo hádam, Braidon...“ 

„Volala ma Braidon. Čo sa deje? Sme mŕtvi? Prečo ma volala Braidon. Som niekto iný?“ 

„Nie, vyzeráš presne rovnako. Pokiaľ ide o to, či sme mŕtvi, nie som si istý. Keby sme boli, navţdy, potom som si istý, 

ţe sa nám to nebude páčiť. Nie je to pocit...“ 
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„Však? Kaţdopádne, čo sa týka smrti? Tak, čo sa stalo?“ 

„Moţno zaklínadlo zlyhalo?“ spýtal sa Severus. Ale kým na to prídeme, musíme hrať spolu. Môţe to byť viac ako len 

zlyhanie zaklínadla.“ 

„Myslíš si, ţe to bola pasca?“ 

„Moţno. Práve... hráme spolu.“ 

„Vieš, moja izba nie je moja. Zobudil som sa v izbe niekoľko dverí nadol.“ 

„Z toho, čo som zistil v posledných... desiatich minútach,“ povedal, skontroloval čas, „zdá sa mi to byť alternatívna 

realita. Jedna, kde... kde som sa oţenil s tvojou matkou.“ 

To Harryho úplne umlčalo. Táto domnienka bola na okraji jeho mysle, lebo videl svoju matku a následne uvidel 

Severusa, ale... 

„Takţe, pokúsime sa zistiť, čo sa stalo, ak nám to povie?“ 

„Pravdepodobne,“ odpovedal narovinu Severus. „Ale nespoliehaj sa na to.“ 

Harry chcel práve odpovedať, keď sa rozvučal domový zvonček. Harry sa automaticky postavil, aby to vybavil, ale 

Severus ho zastavil. 

„Nie si úplne oblečený, Harry... Braidon. Vybavím to.“ 

„Myslím si, ţe niekoho očakávam,“ odpovedal Harry,  zachytil prekvapený pohľad svojho otca. „Idem sa obliecť.“ 

Nasledoval Severusa von, zamieril k svojej izbe. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„Je tu Braidon?“ spýtalo sa dievča, keď Severus otvoril dvere. 

„Práve sa zobudil. Oblieka sa.“ Odpovedal narovinu Severus. „Poď dnu.“ 

Dievča vstúpilo dovnútra a obrátilo sa na Severusa. 

„Vy musíte byť Braidonov otec,“ povedala, natiahla ruku, aby sa s ním pozdravila. „Ja som Krissa.“ Severus si s ňou 

potriasol rukou a pozoroval dievča. Bola malá, merala niečo viac ako meter a pol so špinavo blonďavými vlasmi. Jej 

očný makeup bol tmavých otieňov, takmer čierny, ale ináč sa javila uvoľnene. „Neboli ste tu nikdy predtým, keď som 

sem prišla. Braidon povedal, ţe veľa pracujete.“ 

„Väčšinu času mám veľa práce,“ odpovedal Severus. „Ako si sa ty a Braidon stretli?“ 

„Na jednej zo susedských futbalových hier. V skutočnosti sme boli v opačných tímoch,“ povedala s malým smiechom. 

„Išiel po lopte v rovnakom čase ako ja a takmer sme jeden druhého prizabili. Zabudla som, ţe ste boli mimo mesta ten 

týţdeň. Bolo to vtedy, keď sme boli väčšinu dňa obaja v nemocnici. Vyšiel z toho lepšie neţ ja. Mala som na ruke 

stehy.“ 

„To všetko preto, ţe ste obaja prenasledovali loptu súčasne?“ 

„Áno. Bolo to trochu osudné.“ 

„Čau,“ povedal Harry zo stredu schodiska. 

„Krissa mi hovorila, ako ste sa vy dvaja stretli,“ povedal Severus, naznačoval Harrymu, aké bolo meno dievčaťa 

v prípade, ak by to nevedel.  Šance boli, ţe nevedel. 
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„Áno,“ povedal Harry, mykol plecami. „Bola to bolestivá hra.“ Severus predpokladal, ţe to bola súčasť konverzácie. 

„Dovi. Tešilo ma, pán Snape,“ povedala Krissa, vydala sa smerom k Harrymu a Severus bol v pokušení zastaviť ich, ale 

oproti tomu zastavil sám seba, rozhodnutý vyslať na Harryho len výstraţný pohľad, na ktorý odpovedal iba normálnym 

pokrčením ramien. Očividne nevedel, čo si má o tom dievčati myslieť. 

Sledoval ako tí dvaja išli po schodoch, zvedavý čo všetko na svete zameškal a premýšľal, ako často videl svoju 

„manţelku“. 

Podľa tých niekoľkých minút, čo sa rozprávali predtým, neţ odišla, prišiel domov len včera večer a ona odišla kvôli 

svojej práci toto ráno. 

Nemohol si pomôcť, ale divil sa, ako sa hociktorý z nich mohol cítiť šťastný v tomto ţivote. Nebol si istý, ale cítil, ţe 

nehoda o ktorej hovorila Krissa sa stala niekoľko mesiacov predtým a ak sa práve stretol s týmto dievčaťom teraz... 

zdala sa torchu veľmi „dievčenská“, ako takto volal dievčatá Harry, pre synove chúťky. V skutočnosti v poslednom 

čase sledoval (áno, pýtal sa), či si Harry nehľadá priateľku. V tejto realite to musí byť iné. 

Kvôli nedostatku ničoho lepšieho a pre nedostatok vedomosti o tom, čo údajne robil, Severus išiel do kniţnice pokúsiť 

sa zistiť, čo sa stalo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„Tak, Braidon, čo chceš robiť?“ povedal Krissa sediaca na Harryho posteli. 

„Ja neviem.“ 

„Myslíš, ţe nám tvoj otec dovolí pozerať film? Vie, ţe si povedal, ţe je prísny v pravidlách ohľadne televízie, ale 

doniesla som dobrý film... Videla som ho s Clarou a obom sa nám to páčilo.“ 

„Dúfam, ţe nie romantický.“ Odpovedal Harry. 

„Nie, samozrejme, ţe nie. Je to v skutočnosti horor. Čarodejnice bojujúce proti démonom. Je to tieţ priamo v tvojej 

spoločnosti. Dozvedela som sa, prevaţne o čarodejníckych veciach.“ 

„Idem sa spýtať,“ povedal Harry. „Hneď sa vrátim.“ 

„Dobre,“ odpovedala, vŕtala sa v taške, ktorú priniesla. Harry opustil svoju izbu a išiel na prvé poschodie, kde si myslel, 

ţe sa nachádza Severus: v kniţnici. Bolo to obvykle tam, kde išiel, keď ho niečo zmiatlo. Samozrejme, ţe tam bol. 

„Môţeme Krissa a ja pozerať televízor?“ spýtal sa Harry a Severus na neho zvláštne pozrel. 

„Prečo?“ 

 „Pretoţe neviem, čo iného by sme mohli robiť. Myslíš si, ţe je moja priateľka?“ 

„Predpokladám to. Môţem ti dôverovať, ţe vás nechám osamote?“ 

 „Samozrejme!“ odpovedal urazený Harry. „Ten film?“ 

„Predpokladám,“ odpovedal Severus, vracal sa ku knihe, ktorú odloţil. Harry bol takmer pri dverách kniţnice, keď si na 

niečo spomenul. 

„Kde presne je televízor?“ spýtal sa a Severus pokrútil hlavou. 

„Chcem tým naznačiť, aby si ju našiel predtým, neţ pôjdeš po svoju priateľku,“ jeho otec sa hravo uškrnul a Harry 

začal svoje hľadanie. 
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Kapitola šestnásta: Je to sen... Však? 

Severus stále prezeral knihy v kniţnici, nemal veľa šťastia. Jeho kniţnica v tomto svete bola zdanlivo neúplná. 

Samozrejme nemal veľa alternatívnych svetov v jeho osobných kniţniciach v ďalšom svete. Obvykle pouţíval 

Rokfortskú kniţnicu.  

Ale prečo nie som na Rokforte? Uvaţoval a práve keď chcel nájsť noviny, aby skontroloval dátum, zazvonil telefón, 

znepokojil ho. Nepočul zvonenie telefónu odvtedy, čo mal sedemnásť rokov, takţe to bolo trochu nečakané. 

Zazvonil niekoľkokrát predtým, neţ sa Severus rozhodol, ţe by ho mal zodvihnúť, ale dovtedy, kým sa dostal 

z kniţnice, prestal zvoniť. 

„Ocko? To je pre teba,“ počul hovoriť Harryho, jeho syn ho zavolal a dal mu telefón k uchu. 

„Áno?“ spýtal sa. 

„Zohnali sme to, Severus. Máme tú prísadu. Hoci to potrebuje niekoľko dní uleţať. Budete v laboratóriu druhého 

septembra?“ spýtal sa muţ na druhom konci linky. 

„Mohlo by to fungovať.“ Odpovedal Severus. 

„Dobre. Potom dovi,“ povedal muţ a hneď poloţil.  

„Nemôţem pracovať na Rokforte,“ povedal si pre seba, potom išiel nájsť dennú tlač, aby tak mohol zistiť presný dátum. 

Bolo to znervózňujúce nevedieť to, pretoţe vţdy vedel, aký je deň. Teraz si dokonca nebol istý dňom. Boli tam dôverne 

známe muklovské noviny, The Clorsa Advocate na kuchynskom stole, na ktorých mohol prečítať dátum, 29. august. 

Takţe mal štyri dni, aby sa dozvedel, aká je jeho práca. Nemalo by to byť príliš ťaţké, keďţe musel mať túto 

informáciu niekde okolo. Harry prišiel o niekoľko minút neskôr, zatiaľ čo sa Severus pozrel na správy. 

„Čokoľvek dobré?“ spýtal sa Harry. 

„Nič zvláštne. Kde je tvoja priateľka?“ 

„Musela ísť, čo je pe mňa skvelé,“ povedal Harry. „Je trochu otravná. Chcem tým povedať, je trochu dievčenská... ako 

bola Cho.“ 

„Moţno sa tvoja voľba dievčať v tomto svete odlišuje,“ podotkol Severus. 

„Očividne. Mám hlad. Čo je na jedenie?“ 

„Nepozrel som sa. Dúfam, ţe mama bude späť skôr, ako sa vrátim do Rokfortu. Pretoţe tam nie si, predpokladám, ţe 

tam nepracuješ...“ 

„Predpokladám. Si si istý, ţe je to Rokfort kam pôjdeš?“ 

„Áno,“ odpovedal Harry. „Kde inde by som mal ísť. Kaţdopádne som si to overil, po Krissinom odchode, pretoţe bola 

úplne uplakaná, ţe sa vracia späť do školy. Všetky moje rokfortské veci, vrátane súčasného listu sú v mojom kufri. Vieš 

kedy sa presne vráti mama?“ 

„Nie,“ odpovedal narovinu Severus. „Povedala niečo o tom, ţe bude naspäť predtým, neţ odídeš, čím som si nie istý, 

keďţe sme sa zároveň rozprávali.“ 

„Ach. Dúfal som, ţe... ty vieš... poznáš ju trochu lepšie,“ odpovedal Harry trochu sklamane. 

„Ak to je nejaká útecha, nemusela by byť tou osobou, ktorou si myslíš, ţe je, čo sa týka tvojho vkusu na dievčatá,“ 

povedal Severus. 
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„To nie je,“ odpovedal, vytiahol z chladničky syr a šunku, potom začal pátrať po chlebe, ktorý našiel v bedničke na 

pulte. 

„Dúfajme, ţe tu nebudeme veľmi dlho,“ okomentoval Severus, keď išiel k Harrymu, začal si tak robiť svoj vlastný 

sendvič. 

„Jaj?“ spýtal sa Harry. 

„Spomínaš si na čokoľvek, čo sa stalo predtým, neţ sme sa tu zobudili?“ spýtal sa Severus. 

„Áno. Vypili sme ten jed v elixíre... nemyslíš si, ţe sme mŕtvi, však?“ 

„Uţ si sa na to pýtal,“ odpovedal narovinu Severus. „Nie. Deja sa tu niečo iné, ale nedokáţem si predstaviť čo. Moţno 

bolo niečo v zaklínadle chybné.“ 

„Alebo sme moţno práve mŕtvi,“ pokrčil plecami Harry. „Nemyslím si, ţe takto vyzerá smrť.“ Severus chytil krátko 

Harryho ruku.  

„Nemyslím to takto,“ vyštekol a Harry vyvalil svoje oči. „Čo sa s tebou deje? Správaš sa úplne ináč, ako obvykle.“ 

„Moţno ţe sa správam, ako by som mal... tak ako sa správam tu.“ 

„Dobre, nie. Potrebujem, aby si pokračoval v informovaní o tom, čo sa naozaj stalo. Existuje moţnosť, ţe sa tento svet 

bude pokúšať vymazať naše predchádzajúce spomienky.“ 

„Čo by bolo zlé,“ povedal váţne Harry, a Severus na neho pozeral. 

„Keď sa vrátiš do Rokforu, ak tu stále budeme, potrebujem, ţe si pohovoríš s riaditeľom školy a spravíte nejaký 

výskum -,“ 

„Prečo si s ním nepohovoríš sám?“ spýtal sa Harry. 

„Pretoţe si nie som istý, aký je náš vzťah tu. V skutočnosti, netusím, či tu stále naokolo nie je Temný Pán, alebo či ja...“ 

sledoval, odhrnul vlasy svojho syna nabok. „nemáš jazvu.“ 

„Čo?“ spýtal sa Harry, potom utekal nájsť zrkadlo. Zatiaľ, čo bol preč, Severus vyhrnul svoj rukáv. Temné Znamenie 

tam bolo. Povzdychol si, potom spustil svoj rukáv. Znamenalo to, ţe Temný Pán bol stále niekde okolo, ale nemal 

ţiadnu predstavu, či ho nasledoval v tomto svete. Lily v ich svete by to odmietla, bez ohľadu na dôsledky, tým si bol 

istý, ale...“ 

„Ak bol volaný, mal by ísť? A ak bol, špehoval Temného Pána? Alebo bol nasledovníkom? Zrazu spravil svoje 

rozhodnutie. Nešiel by. Nejako mal pocit, ţe by nemal, ţe by to nemalo význam na jeho rozhodnutie. Toto nebol ich 

svet. Musel to byť určitý druh sna alebo niečo iné. 

Napriek tomu, ţe si povedal sám pre seba, ţe to bol len sen, nebol si tak istý. Ich duše, kvôli jedu a kúzlu boli vytrhuté 

z tiel. Nikto si nebol istý, kam išli duše ľudí, keď zomreli, clona bola iba dohad. Alebo moţno nejaký druh duchovného 

prerodu? Bolo takto nejako moţné, ţe duše a duše ich samotných v tomto svete sa prepojili. Pravdepodobne.   

Severus mal pocit, ako by sa chytil nejakej malej teórie, ktorá sa preháňala jeho hlavou. Bez ohľadu na to, na čo myslel, 

všetci sa zdali skôr oveľa zaujímavejší. 

Harry sa vrátil späť do izby a vrátil sa späť k robeniu svojho sendviča, keď sa Severus posadil k malému stolíku (inému 

ako mali predtýn) a začal jesť. Zanechajúc jedlo, Harry sa posadil oproti svojmu otcovi a rýchlo jedol sendvič. 

Ráno, o dva dni neskôr, Severus nemal ţiadny úspech v hľadaní čohokoľvek o ich situácii a sedel s Harrym v kniţnici, 

prechádzali zoznam vecí, v ktorých potrebovali spraviť výskum a hovoriť o nich s Dumbledorom. Harry sotva počúval, 

ako Severus vysvetľoval veci, bol viac znepokojený ohľadne toho, kedy jeho matka príde domov, neţ zajtra odíde do 

Rokfortu. Severus dokončil vysvetľovanie poznámok jeho synovi a zastrčil si ich do svojho vrecka. 
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„Poďme niečo robiť,“ povedal zrazu Harry. 

„Ako čo?“ 

„Ja neviem. Prechádzka alebo niečo. Niečo, pokým čakáme na mamičku....“ 

„Nevieš, či príde domov dnes, Harry,“ povedal Severus a Harry pokrútil svojou hlavou. Hoci bol Severus ostraţitý. 

Niečo mu hovorilo, ţe Lily sa nechystala vrátiť v dohľadnej dobe. 

„Povedala dva dni,“ odpovedal, postavil sa. „Nemôţem tu len tak sedieť. Moţno lietanie namiesto prechádzky. 

„Máš metlu?“ spýtal sa Severus a Harry sa na neho pozrel, ako by bol bláznivý. 

„Musím,“ povedal Harry nasilu. 

„Dobre, som si istý, ţe ja nemám metlu. Poď sa prejsť. Zbavíš sa nadbytočnej energie rýchlejšie chodením.“ 

Harry si povzdychol, keď sa jeho otec postavil a nasledoval ho do záhrad. 

O jedenástej v noci Lily stále nebola doma a Harry začínal byť nervózny. Napriek tomu, ţe mu Severus povedal, aby 

išiel spať, keďţe zajtra musel vstávať na vlak, Harry sedel v izbe pri knihe, aby mohol počuť akýkoľvek príchod do 

domu. Nechcel ju minúť. 

O štvrtej ráno sa Harry zobudil na buchnutie dverí a rýchlo sa postavil, stále bol rozospatý, pretoţe sa práve zobudil. 

Akonáhle sa trochu spamätal, vyšiel do haly, kde si zavesila muklovský kabát.  

„Mami?“ spýtal sa Harry, škúlil kvôli jasnému svetlu. 

„Braidon! Čo robíš hore?“ 

„Nechcel som ťa zameškať,“ odpovedal pokrčením ramien. „Mimochodom, zajtra odchádzam do Rokfortu.“ 

„Samozrejme,“ povedala, podišla bliţšie a pobozkala ho na čelo. „Ale teraz choď do postele. Nechceš teraz zaspať na 

ceste tam, ţe?“ 

„Nevadí,“ odpovedal Harry. „Prečo si prišla tak neskoro? Myslel som si, ţe prídeš domov pred obedom.“ 

„Ach, vieš, ţe som si nikdy nebola celkom istá ako dlho budem v práci, miláčik. Teraz choď do postele,“ povedala 

váţne a Harry sa obrátil na odchod do svojej izby (stále sa necítil  vo svojej koţi. Nebolo to ani len správne!) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

„Severus,“ povedala Lily, akonáhle zatvorila dvere na spálni. Sedel na posteli, čítal ďalšie z receptov na elixíry. „Prečo 

nebol Braidon v posteli?“ 

„Chcel na teba počkať.“ 

„Bola by som sa s ním videla ráno,“ odsekla podráţdene Lily. 

„Mala by si? Mám pocit, ţe takto nie,“ povedal Severus. Mal pocit, ţe by to mohol zobrať späť, ale nejako to povaţoval 

za správne, takto sa s ňou dohadovať. Stávalo sa to takto často, čím dlhšie tu bol. Dokonca si spomenul na niekoľko 

malých spomienok, ktoré sa museli stať v tomto svete. „Kedy znovu odídeš?“ 

„Zajtra ráno,“ povedala Lily hrubo. „A áno, bol by ma videl. Zobudila by som ho, aby som mu povedala dovidenia. 

V skutočnosti to robím stále.“ 

„Vieš vôbec, ţe má priateľku?“ spýtal sa Severus takmer kruto. 
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„Nie,“ povedala pomaly Lily. „Som prekvapená, ţe to vieš ty. Nie si tieţ často nablízku.“ 

„Som tu viac neţ ty,“ zavrčal Severus, zvedavý ako to vedel. „Kedy si mala naposledy skutočný rozhovor s Braidonom? 

O hocičom?“ 

Lily neodpovedala a Severus sa vrátil k svojmu čítaniu, uvedomil si, ţe jeho inštinkty ohľadom jeho „manţelky“ boli 

správne. Neboli šťastní v tomto manţelstve. Museli sa zobrať výhradne preto, ţe bola tehotná. Alebo tam boli iné 

dôvody. 

Ďalšie ráno, Lily odišla, sotva povedala dovidenia polospiacemu synovi. O hodinu neskôr, o šiestej ráno, Harry zišiel po 

schodoch dolu, oblečený, ale predsa z väčšej časti spiaci. Severus sedel za stolom, jedol vajíčka a slaninu. Na sporáku 

toho bolo viac, ale Harry nebol hladný. 

„Ona ma nemá rada, však?“ spýtal sa smutne Harry a Severus neodpovedal. „Dokonca mi ani nepopriala veľa šťastia na 

nasledujúci školský rok.“ 

„Zdá sa mi byť nešťastná,“ povedal Severus, pokúšal sa neúspešne trochu povzbudiť jeho syna. 

„Veľa pracuje.“ 

„Ako čo si myslel?“ spýtal sa Harry a Severus nemal odpoveď. 

„Dobre, o niekoľko hodín budeš na ceste do Rokfortu a stretneš sa so svojimi priateľmi. Dúfam, ţe nebudú iní.“ 

„Ja som v Slizoline.“ 

„Čo?“ 

Harry okamţite neodpovedal. 

„Som v Slizoline. Moje habity majú na sebe Slizolinský znak. Vyzerá to, ako by som bol Hlavný prefekt, hoci...“ Harry 

pokrútil svojou hlavou, keď videl svojho otca uškŕňať sa. „Vedel som, ţe som šťastný. Ale netuším, ktorí sú moji 

priatelia! Merlin, dúfam, ţe sa nepriatelím s Malfoyom.“  

„Som si istý, ţe si to uvedomíš, akonáhle ich uvidíš. Nemáš nejaké spomienky z jeho sveta?“ 

„Niekoľko. Hoci sa väčšina z nich týka Krissy,“ povedal začervenaný Harry. „Nie je tam veľa o tebe alebo o mamičke.“   

„Nemyslím si, ţe sme veľmi nablízku,“ zhodnotil Severus, „Kedy som sa stretol s tvojou priateľkou...“ 

„Pred rokom,“ dodal Harry. 

„Tvoja jednoročná známosť. Tvoja matka o tom vôbec nevie.“ 

„Myslím si, ţe ty si to vedel,“ odpovedal pomaly Harry. „Doteraz si sa s ňou len nestretol. Kaţdopádne, všetky moje 

veci sú zbalené,“ zmenil tému. 

„Dobre.“ 

O dve a pol hodiny neskôr, Harry ťahal rýchlo dole po schodoch svoj kufor. Musel ísť do kúpeľne, a jeho otec na neho 

pravdepodobne čakal s autom. Povaţoval to za zábavné, keď mali automobil, ale vzhľadom na vedomie, ţe jeho matka 

bola u muklov narodená a Severusov otec bol mukel to bolo normálne. Potešený, ţe svojho otca nevidí v aute, beţal 

späť do kúpeľne na prízemí, vrazil do Severusa hlavou vchodbe. 

„Pozeraj kam ideš, Harry, a nebeţ.“ Povedal suchol. 

„Kúpeľna,“ povedal Harry, rýchlo sa postavi a zamieril znovu do kúpeľne, keď ho jeho otec zastavil. 
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„Prezleč si svoje dţínsy, sú špinavé,“ povedal Severus, ťahal Harryho k zrkadlu, keď chcel jeho syn začať protestovať 

a ukázal mu to. Bola to oblasť, ktorú by si bolo ťaţko predstaviť bez zrkadiel. Harry pozrel hore do zrkadla, a jeho oči 

sa reflexívne zamerali na jeho otca... 

Harry sa posadil, lapal po vzduchu. Cítil chlad, prerušenie a to ako nemôţe dýchať! Blízko neho, počul ťaţké dýchanie 

a videl pohyb. 

„Fungovalo to!“ počul hovoriť ţenu a trvalo mu sekundu, keď si uvedomil, ţe to bola Camstarová. Predtým, neţ sa jeho 

oči zamerali na ňu, cítil zvláštny pocit, ako ho obklopilo sklamanie. Naozaj nechcel byť späť. Pokračoval v sedení, 

nehovoril, keď Camstarová a Dumbledore uzatvorili kruh, a nechal svojho otca, aby ho postavil. 

„Je v poriadku?“ spýtal sa Dumbledore. 

„Harry?“ spýtal sa ho Severus, objal ho. To teplo bolo príjemné. 

„Chcem proste, aby bola mamička šťastná...“ povedal nie ešte úplne pri vedomí a Severus v pochopení prikývol. 

„Ako dlho sme boli mimo?“ spýtal sa Severus. 

„Len niekoľko sekúnd,“ odpovedala Camstarová, upútala Harryho pozornosť. 

„Len? Ale boli to dni!“ 

„Dni? Ach. Predpokladám, ţe ste sa našli v ďalšej realite?“ spýtala sa Camstarová. „Stalo sa to jednému z mojich... 

dobre, predpokladám, ţe ho budete nazývať spolupracovník. Museli sme pre neho urobiť podobný obrad, jeden, kedy 

bol mimo okolo hodiny, a on strávil celý rok ako profesor! Bol ale samozrejme adoptovaný do úplne inej rodiny! 

Profesor! Nenávidel deti v našej realite, ale miloval ich v inej. Bolo to tak zvláštne... Hoci sa takéto niečo stáva 

výnimočne. Aj keď tam nebol ţiadny pevný dôvod. Nebolo to dobré?“ 

Severus pozrel na Harryho, ktorý bol prilepený k Severusovi. 

„Bolo to realistické,“ povedal Severus, stisol Harrymu rameno. Harry bol naspäť v realite, rovno sa postavil. 

„Mohlo to byť lepšie,“ odpovedal Harry, potom sa rozhodol zmeniť tému. „Som naozaj skutočne unavený, myslím. 

Cítil som sa, ako by som spal len niekoľko hodín.“ 

„To preto, ţe si to urobil. Rovnako ako dobre môţeš dokončiť svoju domácu úlohu,“ vyhlásil Severus, „potom môţeš 

ísť skoro spať.“ 

S povzdychom Harry opustil dospelých, ktorý upratovali neporiadok z toho obradu, aby mohol dokončiť svoju 

chýbajúcu domácu úlohu na Transfiguráciu na druhý deň. Nebolo to tak, ţe by mal teraz ospravedlnenie.    

 

 

Kapitola sedemnásta: Neprítomný 

Harry vyšiel do studeného večera. Slnko začalo zapadať, ale myslel si, ţe mal hodinu času na prechádzku, kým slnko 

zapadne. Počas uplynulých dvoch mesiacov bol pokoj: ţiadne Hlasy, ţiadna teta Petúnia a ţiadne veľké problémy, 

ktorými sa musel zaoberať. Ich prvý metlobalový zápas sa uskutočnil pred mesiacov, proti Slizolinu, a hra bola veľmi 

tesná; Chrabromil vyhral len desiatimi bodmi. Od tej doby, Slizolin porazil Bifľomor. 

Ale netešil sa na tento víkend. Piatok bol posledný deň termínu, a hneď ako kaţdý odišiel (podľa Severusa, len veľmi 

málo študentov ostalo), mohli by uţiť Elixír na Hlas, aby zistili, či rituál fungoval. Ţiadne ďalšie informácie o Hlasoch 

nedokázali zhromaţdiť, a Severus a Dumbledore sa domnievali, ţe je príliš nebezpečné pokúsiť sa zísť dolu. 

Ak obrad nefungoval, museli by nájsť niečo iné. Severus sa s ním stretol pred polhodinou za účelom overiť moţné 

teórie o dôvodoch, prečo nemusia pracovať tak, aby sa mohli pokúsiť o nájdenie moţných riešení pre kaţdého, nebolo 
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to niečo na čo sa tešil. Okrem metlobalu, práce s Hlasmi, a jeho normálnych školských úloh, Severus s ním pracoval 

omnoho tvrdšie neţ vlani, ak to bolo moţné. Pracoval na jeho titule Majstra elixírov, pričom pociťoval ţe bol zvláštny, 

pretoţe dokonca ešte neabsolvoval svoje MLOKy (Severus ho chcel zobrať na skúšku na Majstra elixírov týţdeň po 

tom, čo bude promovaný) a usilovne pracovali na odstránení Falošného Znamenia. Ktoré, aj keď nebolo tmavšie, bolo 

dosť tmavé pre kaţdého kto ho mohol rozpoznať, aby ho upodozrieval. 

A okrem toho všetkého, pracoval ťaţko na svojom záverečnom projekte. Všetci siedmaci mali  projekty podľa svojho 

výberu, ktoré boli prezentované na konci roka, a Severus trval na tom, ţe niečo významné ako výskum minulosti by 

bolo perfektné na posuzovanie skúšky Čarodejníckeho majstra elixírov (pozn. prekl. Anglický originál uvádza skratku 

W.P.A.M.), takţe to musel prijať, aby sa stal Majstrom elixírov. 

Harry si povzdychol, hodil ohrievacie kúzlo na skalnú vyhliadku na jazero, a posadil sa. Bolo ťaţké uveriť, ţe takmer 

rok dozadu mu Severus dal jeho prvý vianočný darček. Nebol schopný vydať sa do Rokvilu, aby našiel vhodný darček 

pre svojho otca, ale to bolo len dobre. Nemal ţiadnu predstavu o tom, čo by mohol dať tomuto muţovi, a vedel ţe 

Severus neočakával nič. V skutočnosti úplne povedal, ţe Harry by nemal na neho utrácať peniaze. 

Hoci mu chcel stále niečo dať.   

„Harry?“ ozvalo sa za ním a on sa otočil, aby zbadal Hermionu stojacu niekoľko metrov od neho, ruky mala prekríţené. 

„Je naozaj chladno, aby si tu ostával,“ povedala, ale ohriala väčšiu časť skaly a posadila sa blízko k nemu. „Si 

v poriadku?“ 

„Iba... v skutočnosti, neviem. Hermiona, čo keby obrad nefungoval? Čo keď nič nefunguje a ja som chytený do pasce 

počúvať príkazy Hlasov aţ pokým neumriem?“   

Počul Hermionin povzdych, a trochu ho objala, ale neodpovedala. Pozrel ponad zamrznuté jazero, zamračil sa a hodil 

do neho malý kameň. Trafil ho, klesol do niekoľkocentimetrového snehu. 

„Je príliš zlé, ţe Nekromancia je nelegálna. Určite by si to pouţil pri problémoch, ako je tento. Aj keď si nemyslím, ţe 

je to vynikajúce. Často nemôţe duch okupovať uţ mŕtve telo dlhšie ako pár dní bez toho, aby sa rýchlo rozkladalo. 

Z toho, čo som bola schopná vyčítať, naozaj to nikoho neprivedie naspäť do ţivota, len umoţňuje ich duši vziať na seba 

telo... ale nie toho veľa, čo som o tom našla.“ 

„Hmm,“ odpovedal automaticky Harry predtým neţ sa pozrel na hodinky a postavil sa. „Mal by som ísť. Ocko sa so 

mnou stretne v mojej izbe o chvíľu a mal by som ju upratať skôr, ako mi dá ďalšiu prednášku o výhodách udrţiavania 

všetkého organizovane.“ 

„Dobre, mal by si udrţovať všetko organizovane, Harry,“ povedala Hermiona, chytila ruku, ktorú jej Harry podal, aby 

jej pomohol vstať.  

„Viem kde všetko je,“ odpovedal so zamrmlaním Harry. V kaţdom prípade, mám veľmi málo času na upratovanie a od 

tej doby, čo mám svoju vlastnú izbu, domáci škriatkovia tam nechodia...“ 

Hermiona zošpúlila pery, aby sa vyhla komentovaniu a Harry ju obdaroval úsmevom. Okrem SOPĽOŠu sa stále 

pokúšala presvedčiť domácich škriatkov, aby hovorili s riaditeľom o mzde ako takej.Chrabromilská veţa bola terau 

oveľa čistejšia, keď ju okrem Dobbyho upratovali viacerí domáci škriatkovia.  

„Kde je Ron?“ spýtal sa Harry, zmenil tému. Bolo vzácnosťou vidieť tých dvoch oddelene v poslednej dobe.  

„Momentálne, študuje,“ povedala Hermiona, ktorý sa trochu podobal hrdosti. Harry ohromene prestal smerovať do 

hradu a pozrel prekvapene na Hermionu. 

„Študuje? Dobrovoľne a bez teba? Pomiatol sa?“  

„Pravdepodobne, ale tak či tak, je to dobrá vec. Chce tento rok spraviť dobre svoje MLOKy a študoval so Stephanom, 

ktorý je s Bystrohlavu, niekoľkokrát za týţdeň. Niekedy sa pridám k nim, ale ich štýl štúdia je... nevyhovujúci. 

Kaţdopádne si to myslím.“ 

„Ron... on... koľko som ho minul?“ spýtal sa Harry rozpačito. 



 78 

„Mal si veľa práce, Harry. Nikto naokolo ťa preto neobviňuje, pretoţe si Hlavný prefekt a metlobalový kapitán, a kaţdý 

vie, ţe profesor Snape na teba tlačí oveľa viac ako to robí na svojich pokročilých hodinách. Pravdepodobne si uţ 

skončil svoje siedmacke učivo.“ 

„Skončil som svoje siedmacke učivo niekedy vlani,“ povedal roztrţito Harry, všimol si prekvapený, ale zmätený 

pohľad, ktorým ho obdarovala jeho priateľka. 

„Takţe si išiel ďalej?“ spýtala sa. Harry prikývol, jeho pozornosť bola teraz opäť plne zameraná na Hermionu. 

„Ako ďaleko?“ 

„Mám absolvovať skúšku na Majstra elixírov niekoľko dní po tom, čo absolvujem MLOKy...“ 

„Počkaj. Skúšku z Posúdenie Čarodejníckeho Majstra Elixírov?“ spýtala sa, akoby tomu neverila. „Harry, trvá to asi 

šesť rokov, kým si pripravený na skúšku. Nie je tu ţiadny spôsob -“ 

„Ocko na mňa tlačí tvrdo,“ prerušil ju, stále trochu zahorknutý, pretoţe nedávno našiel dôvod. „Je to dlhý príbeh, ale 

budem pripravený.“ 

„Niet divu, ţe sme sa nikdy nestretli!“ vykríkla Hermiona. „A to si všetko spravil bez obracača času?“ 

„Áno...“ odpovedal Harry, zvedavý na čo jeho priateľka poukazuje. 

„Spíš niekedy?“ 

„Áno, spím, Hermiona,“ vyštekol. „Prečo sa tak deje? Nie je to tak, ţe môţem niečo prerušiť. Dobre, moţno metlobal, 

ale ja sa ho nechcem vzdať.“ 

„Upokoj sa, Harry, rozumiem. Je to... nikdy sa nestretneme, okrem jedenia a niektorých hodín. Tráviš väčšinu svojho 

času s profesorom Snapeom.“ 

„Dobre, on je môj otec a ja mám povinnosti. Uvedomuješ si, koľko niţších ročníkov chodí ku mne počas dňa? Elise má 

práve toľko študentov, a kaţdopádne, väčšina chlapco nechce hovoriť so starším dievčaťom...“ 

„Harry!“ povedala Hermiona, aby upútala pozornosť svojho najlepšieho priateľa. „Rozumiem. Hovorím, ţe ťa 

neobviňujeme. Uvedomili sme si, aký dôleţitý si vo všetkom. Ja len dúfam, ţe sa nestaneš vyčerpaným. Nemáš ţiadny 

voľný čas!“ 

„To bude v poriadku, Hermiona,“ odpovedal Harry, trochu sa teraz upokojil. „Budem mať hodiny len s ockom 

a s niekoľkými študentmi budem pracovať cez prázdniny. Budem mať dosť času na odpočinok.“ Znova skontroloval 

čas, Harry sa vydal smerom k hradu. Severus mal byť v jeho izbe asi o desať minút. Potreboval byť o päť minút vo 

svojej izbe. Severus veľmi zriedkavo meškal. 

„Ak si si istý...“ 

„Som si istý, Hermiona. Netráp sa. Ocko mi nedovolí prepracovať sa. Sledoval ma. Pozri, mám školu len vo štvrtok, 

a moţno ţe by som bol schopný presvedčiť ocka, aby raz zrušil jedno popoludnie a večer. Mali by sme niečo 

podniknúť. Uisti sa, ţe Ron neštuduje alebo niečo podbné, aj keď to znie čudne.“ 

„Samozrejme, Harry,“ povedala Hermiona, vyzerala šťastná. „Máme toho toľko dohánať.“ 

„Áno,“ odpovedal  smutne, keď vstúpili do Vstupnej haly. Hermiona sa rozlúčila a vydala sa smerom k veţi, zatiaľ čo 

Harry zamyslene zamieril do svojej izby. 

Bol naozaj v poslednej dobe veľmi neprítomný. Stále mal problémy s pochopením, ţe Ron bol chotný študovať... ale 

predpokladal, ţe dospieval. Všetci dospievali. Išiel pomaly, pokúšal sa spomenúť si, či bolo niečo iné ohľadne jeho 

priateľov, čo minul, ale nenašiel nič. Spomenul si, ţe Ginny mala ďalšieho priateľa, ale to nebolo nič neobvyklé... 
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Bol tu ešte iný dôvod, ktorému sa Harry vyhýbal: randenie. S tým aký bol zaneprázdený, nemohol myslieť na dievčatá. 

Len občas sa tým zaoberal – keď uvaţoval nad tým, čo by mal vo svojom ţivote urobiť ináč. Ale vecou bolo, ţe naozaj 

nemal záujem. Aţ na niekoľko ţenských priateľov, dievčatá sa zdali príliš... veľmi, emocionálne. A náročné. Čím viac 

o tom premýšľal, tým viac si uvedomoval, ţe je bez priateľky šťastný.  

Páry vţdy vyzerali, ţe sú spolu, a on skôr miloval slobodu, pretoţe bol limitovaný svojimi záväzkami.  

Moţno sa len nemám ţeniť, pomyslel si, pokrčil ramenami, ale časť z neho to nedokázala odohnať. Postúpil dopredu, 

oprel sa o stenu a zatvoril oči, aby očistil svoju myseľ od všetkých myšlienok, okrem svojho dýchania. Keď bola jeho 

myseľ očistená, otvoril oči a znovu vykročil. 

„Rýchlo!“ povedal, zrazu si spomenul, ţe Severus sa s ním stretol... pred desiatimi minútami. Zvýšil tempo, Harry 

skoro beţal do svojej izby, takmer vrazil do Elise, keď vychádzala zo svojej izby. 

„V zhone?“ doberala si ho. 

„Áno,“ odpovedal predtým, neţ povedal heslo do svojej izby. „Neskôr.“ 

„Neskôr,“ usmiala sa a odišla. 

Severus sedel pri stole v izbe, prezeral si Harryho preklady z parselčiny, a pozrel hore podráţdene, keď Harry vstúpil. 

„Meškáš.“ 

„Prepáč,“ odpovedal. „Ja... mám toho vo svojej mysli teraz veľa. Vedel si, ţe Ron teraz v skutočnosti dobrovoľne 

študuje?“ 

„Nie. Nie je v mojej triede a ja nevenujem pozornosť tým, ktorí nie sú.“ 

„Dobre, on je. Študuje s jedným Bystrohlavčanom... Ja ho naozaj nespoznávam. Stretol som sa vonku s Hermionou 

a ona mi to povedala. Nemôţem tomu uveriť ako málo som videl svojich priateľov tento rok!“ 

„Mal si veľa práce,“ odpovedal narovinu Severus. 

„Viem, ţe som mal veľa práce tento rok. Ale uvedomujem si, ţe rozhovor, ktorý som mal dnes s Hermionou bol prvý 

osobný a nesúvisel so školou za celé obdobie!“ Severus najprv neodpovedal a Harry skoro muţa obvinil, ţe ho 

ignoroval, keď sa stále pozeral na papiere leţiace na stole. 

„A čo si s tým ţeláš urobiť,“ spýtal sa Severus. 

„Dobre... bol som zvedavý, či by sme mohli zrušiť vyučovanie tento štvrtok. Bolo by to len tento raz, a ja by som 

mohol ľahko spraviť prácu tento sviatok. Je to len jeden deň...“ 

„Domnievam sa, ţe by to nebola škoda.“ 

„Naozaj?“ 

„Áno.“ 

„Ďakujem ti!“ odpovedal Harry, sadol si oproti svojmu otcovi. Ako to urobil, Severus mu posunul naprieč stolom 

papier. Harry na to pozrel, vedel, čo to bolo. „Naozaj nechcem robiť toto.“ 

„Je to nutné. Potrebujeme sa ubezpečiť.“ 

„A čo keby nič nefungovalo?“ spýtal sa Harry, nervozita uviazla v jeho hlase. Severus naznačil, ţe by si mal prečítať 

ten papier. Bol to práve zoznam moţných dôvodov, prečo by obrad nefungoval, ale posledné bolo najviac 

znepokojujúce. Severus to podčiarkol, a Harry pozrel hore. 
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„Posledný...“ 

„Verím, ţe posledný bol najpravdepodobnejší scenár. Obrad v rámci jednoduchej teórie zaloţený na našich známych 

faktoch, by mal fungovať. Aj keď sme po správnosti zomreli, naše duše neboli úplne oddelené od našich tiel, len odišli, 

čo znamená...“ Severus stratil hlas. 

„Čo znamená, ţe aby sme sa ich zbavili úplne, musíme zomrieť. Naše duše potrebujú opustiť naše telo úplne.“ 

„To je teória,“ Severus sa pokúšal upokojiť svojho syna, ale ani jeden z nich o tom nechcel veľmi premýšľať. 

„Takţe, budeme diskutovať o moţných riešeniach?“ uvaţoval Harry. 

„Nie, teraz. Je celkom moţné, ţe obrad fungoval. V sobotu prestaneš brať elixír a uvidíme, či sa niečo stane...“ 

„Čo keď vedia, čo spravíme?“ spýtal sa zrazu Harry. 

„Čo?“ 

„Hlasy. Čo keď to vedia, a pokúšajú sa nás zmiasť? Takţe prestaneme?“ 

Severus si povzdychol, keď pokrútil svojou hlavou, a Harry vedel, ţe jeho otec netuší. Ťahali za neviditeľné špagáty; 

bolo to, akoby sa pokúšali zastaviť levitačné kúzlo siahajúce po neviditeľnej energii s vašimi rukami. Bolo to zloţité, 

ale stále tam bola určitá nádej. Napokon vedeli, kde zasiahol čarodejnícky prútik. 

Obaja nenávideli pocit úplnej bezmocnosti, ktorý bol vyvolaný touto situáciou. Hlasy očividne ovládali viac neţ ich 

dvoch, a Harry nevedel ako bezpečné bolo pre Rokfort, aby ostal otvorený. Ak by správy o tom, čo bolo v Zakázaných 

ţalároch dosiahli Ministerstvo, Severus povedal, ţe by bolo moţné, ţe škola by bola povaţovaná za nebezpečnú a budú 

prinútení ju zavrieť. 

Nie príliš dávno, Dumbledore to uzavrel s tým, ţe Voldemort bol v skutočnosti jedným z kontrolovaných. Informovali 

pravidelne riaditeľa o všetkom, čo sa stalo a všetkých ich teóriách a dôkazoch poukazujúcich na Temného Pána. Keď sa 

to Harry dozvedel, nemohol si pomôcť, ale smial sa. Predstavil si, ako by bol Voldemort rozhnevaný, keby sa to 

dozvedel – ak to uţ nevedel. Kvôli smiechu si vyslúţil silné pokáranie od oboch, svojho otca a riaditeľa.   

„Čo sa potom teraz chystáš urobiť?“ 

„Máme tvoje hodiny z blíţiaceho sa štvrtka na nahradenie,“ uškŕňal sa Severus a Harry skoro nariekal. Na prekvapenie 

oboch Snapeov, Harry nebol tak vydesený Čiernou mágiou o ktorej si myslel,, ţe bude, keď sa ju bude učiť. 

V skutočnosti, pokiaľ by to nebolo pre špecifické detaily kúziel alebo zaklínadiel vyčarované jeho otcom, nevidel medzi 

nimi nejaký rozdiel a obranné a útočné kúzla sa dozvedeli na D.A. 

Keď Severus videl, ţe Harry nebol pokúšaný pouţívaním Čiernou mágiou mimo ich hodín, relaxoval a uzavrel to s tým, 

ţe to muselo byť preto, ţe Hlasy si ich priali učiť. Tento záver, predsa len nerozrušil oboch ešte viac. Ani jeden si 

neprial potešiť Hlasy. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Počas jeho hodiny Práva vo štvrtok, teraz jeho poslednej v tento deň, pretoţe nemal so svojím otcom neskôr hodiny, 

mal problémy sa sústrediť. O pol hodinu sa mal stretnúť s Ronom a Hermionou. Nie ţe by potreboval nejaké extra 

ospravedlnenie na koncentrovanie na hodine; bolo to takmer rovnako zlé ako na Histórii mágie. Prinajmenšom profesor 

sa pokúšal spraviť všetko zaujímavejším pripravovaním scenárov, ktoré museli spraviť. Stále, Právo bolo nudné.  

Konečne  hodina skončila a on si zapísal úlohu do svojho zápisníka predtým neţ sa ponáhľal von z miestnosti. Odhodil 

tašku vo svojej izbe predtým, neţ zamieril do Chrabromilskej veţe. 

V spoločenskej miestnosti si sadol radostne pred jeden z horiacich krbov. Bola to ďalšia vec, ktorú zameškal: 

študovanie a zamiešanie sa do spoločenskej miestnosti počas popoludní. Bolo to veľmi dlho odvtedy, čo sa sem vrátil, 

a raz minulý mesiac, pretoţe tu bol oznámiť správu od McGonagallovej. 
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„Harry!“ počul ako niekto vstúpil do spoločenskej miestnosti. Prišiel sem skôr, ako sa väčšina študentov vrátila 

z vyučovania, ale teraz tí, ktorí sem chodili normálne vošli. Trochu sa otočil a zbadal, ako k nemu mieria bratia 

Creevyovci. „Nevideli sme ťa veky!“ povedal Colin. „Mal si veľa práce?“ 

„Veľmi,“ odpovedal Harry. Pozeral smerom k vchodu a všimol si vstupujúci húf študentov, vzrušení pripravovaným 

sviatkom. 

„Harry Potter!“ povedala Ginny, vstúpila dnu so šiestakom z Bifľomoru; pravdepodobne jej najnovším priateľom. 

„Vidím, ţe si sa nakoniec rozhodol ku nám pripojiť. Hermiona povedala ţe tu dnes budeš. Pripojila by som sa k vám, 

ale zajtra mám skúšku z Elixírov. Len Snape môţe dať skúšku pred polročnými prázdninami!“ 

„Iba on so mnou pracoval počas všetkých prázdnin,“ vyrátil Harry, a Ginny s Bifľomorčanom ho obdarovali súcitným 

pohľadom. 

„Uvidíme sa neskôr, Harry,“ odpovedal Ginny, a Harry si sadol naspäť, čakal na Rona a Hermionu, dúfal, ţe sa bude 

tešiť s niekoľkých chvíľ oddychu, ale bez úspechu. Spomenutie jeho mena Ginny sa dostalo do uší kaţdému, a on bol 

odrazu obklopený dôverne známymi tvárami jeho chrabromilských spoluţiakov. 

„Harry, kde si bol, kamoš?“ 

„Drţal ťa Snape vo ţalároch?“ 

„Musíš chodiť častejšie! My ťa nevidíme často!“ 

Dav pokračoval v kladení otázok, a on spozoroval niekoľko menších študentov, niekto sa nedokázal veľmi dobre 

pripojiť k davu. Povzdychol si, a práve chcel prehovoriť, keď zbadal McGonagallovú vojsť do spoločenskej miestnosti. 

Pozrel sa na ňu s prosbou a ona okamţite pochopila. 

„Neverím, ţe pán Potter chce byť taký obkolesený,“ povedala váţne. Trvalo im to moment, kým si uvedomili, čo 

povedala cez hluk, ale pomaly prestali hovoriť a pozreli sa na ňu. Ešte pomalšie sa dav rozišiel a Harry bol schopný 

postaviť sa. Bolo to frustrujúce sedieť tam s davom zhromaţdeným okolo jeho kresla; cítil sa veľmi zraniteľný. 

„Ďakujem vám,“ odpovedal riaditeľke svojej fakulty akonáhle ho kaţdý nechal na pokoji. „Bolo to otravné.“ 

„Neboli ste nablízku v poslednom čase,“ povedala mu. 

„Bolo mi to povedané,“ Harry zamrmlal svoju odpoveď, rozhnevaný, ţe mu to kaţdý povie. Vedel, ţe nebol istý čas 

nablízku.“ 

„Nehnevajte sa, pán Potter. Ste v celku zaneprázdnený a to je pochopiteľné. Vaši spoluţiaci z fakulty to pravdepodobne 

len ukázali takýmto spôsobom, pretoţe ste boli tak neprítomný.“ 

„Ja nie som neprítomný.“ Protirečil Harry. „Môţu kedykoľvek prísť, aby ma videli!“ 

„Väčšinu času nie si vo svojej izbe, Harry,“ povedal Ron, a Harry sa odvrátil od svojej profesorky, ako k nim kráčali 

jeho dvaja najlepší priatelia. „Čo sa stalo?“ 

„Bol som obkľúčený našimi fakultnými spoluţiakmi,“ povedal Harry, pozrel na ďalších dvoch študentov v spoločenskej 

miestnosti. 

„Oh. Dobre, to by bolo pochopiteľné,“ odpovedala Hermiona. McGonagallová odišla spraviť to pre čo prišla a Harry 

vyvalil svoje oči na jeho priateľku. 

„Čo by sme mohli robiť?“ spýtal sa, zmenil tému. 

„Dobre, mohli by sme sa prejsť v záhradách. Magické zimné rastliny sú hore, a profesorka Sproutová mi povedala, ţe 

by sme ešte mohli tento rok zopár zasadiť...“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tesne pred večerným zvonením, Harry sa ponáhľal, aby bol vo svojej izbe, ale takmer vrazil do súčasnej profesorky 

Elixírov. 

„Pán Potter,“ pozdravila. Bol to všeobecný pozdrav a Harry sa ponáhľal, aby jej odpovedal. 

„Dobrý večer, profesorka Joa,“ povedal a práve chcel zahnúť za roh do svojej chodby, keď zavolala jeho meno. 

„Pán Potter?“ spýtala sa, a Harry sa k nej otočil. „Počula som, ţe si obzvlášť dobre počíňate na vašich hodinách. Máte 

šťastie, ţe vás neovplyvňuje nový zákon. Dosiahnete to ďaleko. Počula som, ako riadieľ hovoril, ţe ste oveľa ďalej neţ 

súčasní siedmaci v Elixíroch...“ 

Harry sa na ňu zvláštne pozrel, zvedavý, čo kam mierila. Profesorka s ním neprehovorila odvtedy, čo bol vyčlenený 

z jej triedy.“ 

„Zákony ma ovplyvňujú.“ Harry sa rozhodol odpoveda, takmer kruto. „Jeden z mojích najlepších priateľov je narodený 

u muklov.“ 

„Och, dobre, potom len nepriamo. Nebudú sa vás týkať, keď si nájdete prácu. Všimla som si, ţe ste dávno nehovorili 

s mojou neterou. Dozvedela som sa, ţe ste s ňou vlani boli na Vianočnom plese... je to hrozné, ţe tento rok nebol ţiadny 

Vianočný ples.“ 

„Myslíte Raven?“ spýtal sa Harry. Neuvedomil si, ţe Joa bola jej teta. „Stretávam ju kaţdý týňdeň v DA.“ 

„Samozrejme, samozrejme. Zabudla som na tie hodiny. Dúfam, ţe si počíňa dobre?“ spýtala sa. Harry prikývol. „Mala 

problémy s jej Elixírmi. Je rýchla, ale ak to nemá nič spoločné s obranou alebo metlobalom, vôbec sa o to nezaujíma. 

Moţno by ste ju boli ochotný doučovať?“ 

„Ehm...“ odpovedal zamyslene Harry. „Neviem. Uvidím. Zatiaľ som bol tento rok zaneprázdnený.“ 

„Pochopiteľne. Budem s ňou hovoriť tieto prázdniny, a vy dvaja by ste sa mohli dohodnúť na vašom časovom pláne. Na 

ďalších hodinách tieţ. Nerozumiem len, ako môţe byť taká dobrá v obrane, ale zapásiť s čarovaním. Nedáva to veľmi 

zmysel.“ 

„Ehm... áno,“ povedal pomaly. „Potrebujem ísť do svojej izby. Večerné zvonenie, viete. Hlavný prefekt by nemal byť 

po večernom zvonení von ak nie je s prefektom... pravidlá, viete.“ 

„Och, áno. Pekný večer, pán Potter,“ odpovedala a Harry zahol rýchlo za roh. 

Bolo to trochu neobvyklé a nečakané... 

Kapitola osemnásta: Dokonalé 

Harry sa tešil z uloţenia do postele, napoly uvedomujúc. Bol vo svojej izbe v otcových komnatách, spal tu piaty deň za 

sebou. Severus mu to dovolil, aj keď mal Harry veľa práce, ktorú bolo treba urobiť popoludní, aby nahradil čas stratený 

v posteli. 

Zanariekal, keď sa dvere na jeho spálni otvorili, vpustili dnu svetlo. 

„Vstávaj, Harry. Je desať.“ Povedal Severus vo dverách a Harry otvoril trochu svoje oči. 

„Fajn,“ odpovedal. Len raz, iba raz by rád spal dlhšie ako do desiatej, ako to robil keď bol mladší, ale jeho otec mu to 

nedovolil. Pomaly vykĺzol z postele, predtým schmatol oblečenie a išiel si dať sprchu. Akonáhle skončil, išiel do 

obývačky, kde našiel čítajúceho Severusa sediaceho na pohovke. Na stolíku pred ním boli , ako vţdy počas niekoľkých 

posledných dní, malé raňajky čakajúce na Harryho. Rozškľabený Harry popadol jedlo a posadil sa neďaleko svojho 

otca, pokúšal sa vidieť čo čítal k veľkej Severusovej mrzutosti. 

„Len jedz, Harry,“ hundral Severus. „Keď budeš hotový, chcem, aby si začal so ţiadosťou o svoje učenie, a potom 

začneme so skúškou na Posúdenie Čarodejníckeho Majstra Elixírov.“ 
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„Uţ? Sme hotoví s lekciami na moje majstrovstvo?“ 

„Nie. Začneme dnes, budeme preskakovať medzi novými lekciami a preskúmaným materiálom,“ odpovedal Severus. 

„Ach.“ 

Harry rýchlo dokončil jedenie, nepremýšľal o ničom konkrétnom. Keď bol skoro hotový, Severus vstal, zobral niečo zo 

stola a poloţil to na stôl pred svojho syna, ktorý ho sledoval s nevýraznou tvárou. Nechápal, čo bolo od neho ţiadané, 

Harry odloţil svoj tanier a zodvihol hrubý zväzok pergamenu a trochu ho rozvinul. 

Prihláška na Aurorský kurz 

Meno: 

Zvedavý ho rozvinul viac, aby našiel viac otázok. Čítajúc ich si uvedomil, ţe boli typické pre nejaké školské vyuţitie. 

Pýtalo sa to na osobné informácie, predchádzajúce skúsenosti, predchádzajúce pracovné miesta, absolvované kurzy, 

absolvovanú školu... pokračovaním v rozvíjaní pergamenu, našiel viac a viac otázok. 

„Aká dlhá je táto vec?“ spýtal sa ohromený Harry. 

„942 otázok, vrátane tvojho mena. Aj keď nie všetky sa týkajú teba,“ odpovedal Severus a pokrútil svojou hlavou  pri 

Harryho ohromenom výraze. „To je dôvod, prečo začínam päť týţdňov pred záverečným termínom. Navrhujem ti písať 

odpovede na zvláštny kus pergamenu predtým neţ ich napíšeš do prihlášky. Ak by si sa v polovici pomýlil a musel by 

si to všetko prepísať, na toto nemôţe byť pouţitá ţiadna mágia.“ 

„Ţiadna?“ spýtal sa Harry, pokračoval v prezeraní otázok. 

Otázka 68: Ţijú vo vašej domácnosti nejaké deti? 

Otázka 69: Máte splodené nejaké deti? Ak áno, vynechajte otázky 70 aţ 86 a pokračujte otázkou 87. 

 

„Toto zaberie trochu času,“ zamrmlal rozrušený Harry. 

 

„Otázky 476 aţ 743 sú otázky týkajúce sa esejí, takţe sú oveľa dlhšie ako si myslíš.“ 

 

„Čo? Prečo tak veľa? Nemám písať všetko z toho, však?“ 

 

„Najpravdepodobnejšie nie, ale musíš byť taký dôkladný ako je to len moţné,“ vysvetľoval Severus. „Potrebujú sa 

zamerať na tvoje schopnosti a oni chcú len tých, ktorí sa chcú naozaj venovať príprave aurorov. Ak si správne 

spomínam, ak budeš prijatý, budeš priradený k jednému plne trénovanému aurorovi, to umoţní tým, ktorí sa rozhodnú 

skončiť s tréningom odísť.“ 

 

„Ach,“ zopakoval Harry, potom si povzdychol. „Predpokladám, ţe by som mal začať.“           

„Áno,“ prikývol ihneď Severus. „Urob to poriadne a čiernym atramentom.“ 

„Áno, jasné,“ zamrmlal Harry, zroloval hore prihlášku a zamieril do svojej izby. Po ručnom zapálení ešte niekoľkých 

sviečok za účelom väčšej straty času sa posadil k svojmu stolu a pozeral ţalostne na zvitok. 

O hodinu neskôr, Harry práve skončil prvých sto otázok (musel odpovedať len na 70 z nich), takţe po uistení sa, ţe 

atrament bol vyschnutý,  zvinul ho zase pred skontrolovaním, ţe dvere na jeho spálni boli úplne zatvorené. Spokojný, 

vytiahol plátno a muklovské fotografie z pod svojej postele a prezeral si ich. 

Keď Hermiona a Ron navrhli, ţe by mal nakresliť pre Severusa niečo na Vianoce, najskôr robil drahoty. Bol 

prekvapený, ţe tí dvaja vedeli, ţe by mohol. Dobre, viac menej. Nikdy si nemyslel, ţe bol veľmi dobrý v kreslení; 

napokon, nikdy nerobil obrázky, ktoré by vyzerali dosť realisticky. Vţdy mali pre neho  ten perom kreslený vzhľad. 

Aj keď rozhodnutý skúsiť to, Harry sa zakrádal s niekoľkými obrázkami jeho a Severusa v laboratóriu, pracujúcich na 

Elixíre na Hlas. 

Dokonca aj po tom, čo to dlho uţíval. Harry to v skutočnosti nikdy neurobil, a to ho prekvapovalo. Konečné farby, len 

čo sa ohriali, nikdy sa spolu nezmiešali. Okolo steny kotlíka zostali väčšinou červené a uprostred, tam sa vírili 
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z fialovej, modrej farby a trochu červenej.  Dym mal veľmi utešujúci červený odtieň, a Harry sa pokúšal nájsť si 

cestičku ako ho zachytiť do fľaše kvôli dekorácii, bol to jediný impulz tohto druhu, ktorý kedy mal. Nefungovalo to 

k Severusovmu veľkému pobaveniu. 

Zvolil najlepší obrázok, Harry ho začal načrtávať do jeho poznámkového bloku s pouţitím ceruzky. Keď si uvedomil, 

ţe to bolo veľmi pracné, poţičal si od Hermiony nejaké muklovské peniaze, aby si zaobstaral niečo lepšie na 

vymaľovávanie a pastely, ktoré poslala Dumbledorovi. Dumbledore mu potom tajne podstrčil zásoby, zatiaľ čo Severus 

jednal s niekoľkými Slizolinčanmi, ktorí spôsobovali trochu problémy a on začal s darom. 

Harry bol prekvapený, ţe sa to ukazovalo rovnaké ako to bolo. Materiál na ktorý kreslil bol pergamen (uvedomil si, ţe 

musela ísť do Šikmej uličky, aby ho zaobstarala), a to pôsobilo na pastel naozaj dobre (keďţe vedeli, ţe to pochádzalo 

zo Šikmej uličky. Boli očarení uţ len povrchom pergamenu). Bol skoro hotový... len musel pridať tiene a viac farby na 

pozadie. Úţasne, nezabralo to toľko času ako si myslel, ţe to zaberie. 

Pouţívaním viac bielych, čiernych a šedých pastelov, Harry dodal detail pre kamennú podlahu, uistil sa, ţe to bolo 

perfektné, predtým, neţ to dal naspäť pod svoju posteľ a išiel späť k jeho otázkam. Pracoval na tom aţ do obeda; potom 

zastavil prácu na tom na ďalší deň. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Harry sa zobudil veľmi skoro, dokonca aj čo sa týka Prvého sviatku vianočného. So vzrušeným očakávaním 

z nastávajúceho dňa mu nedovolilo znovu zaspať, pomaly vyliezol z postelena koberček pokrývajúcu studenú podlahu 

a znovu vytiahnuť kresbu. Mal to ešte zabaliť, pretoţe noc predtým mu dodal posledné úpravy a on musel čakať na 

vysušenie. Poklepával roh, potom oblasť uprostred, aby sa uistil, ţe to bolo vyschnuté, umiestnil to do rámu, ktorý 

transfiguroval so starostlivými detailami, predtým neţ ho zabalil do jednoduchého tmavozeleno a červeného, 

vzorovaného papiera. 

Takto hotový a stále nepripravený vrátiť sa spať, Harry ho opatrne zodvihol a zamierill smerom k svojim dverám na 

spálni, tak aby ho mohol dať vedľa stromčeka neďaleko kozuba. Bol prekvapený, keď našiel svojho otca, ţe našiel 

svojho otca sediaceho pred spomínaným kozubom, pohovka bola posunutá pred ním. Práve chcel vrátiť obraz späť do 

svojej izby, keď Severus nahlas prehovoril. 

„Si hore skoro,“ povedal a Harry pokrčil ramenami. 

„Nemôţem spať,“ odpovedal, práve spozoroval pohárik v otcovej ruke a fľašu na stole blízko neho. „Piješ?“ Severus, 

podráţdený spochybnením jeho činov ho obdaroval malým pohľadom predtým, neţ umoţnil Harrymu sadnúť si blízko 

neho. 

„Vianočná tradícia,“ bola jeho jediná odpoveď. 

„Čo? Stať sa opitým?“ 

„Nie,“ odpovedal Severus, podal fľašu Harrymu. „Kaţdá Štedrý večer mi Albus dáva malú fľašu nejakého alkoholu 

z dovozu a ja to pijem. Jednoducho ako teraz.“ 

„Dobre,“ povedal pomaly Harry. Bolo to zvláštne, nikdy predtým nevidel Severusa piť. 

„Čo je to?“ spýtal sa Severus, ukazujúc na veľký, zabalený dar, teraz sklonený na pohovke. Harry podal fľašu naspäť 

svojmu otcovi, znova pokrčil ramenami. 

„Niečo pre teba,“ odpovedal. Po minúte, čo pozeral rozpačite na Severusa, jeho otec sa postavil, išiel do svojej spálne 

a o chvíľu neskôr vyšiel so zabaleným darčekom v ruke. Posadiac sa, podával krabicu svojmu synovi. 

„Nie je tak luxusný, ako minulé Vianoce, obávam sa. Tento nemá ţiadnu rodinnú históriu, ale myslel som si, ţe by si ho 

rád mal,“ vysvetľoval a Harry sa na neho pozrel, trochu zmätený. „Dobre, otvor to.“ Harry tak pomaly urobil. Dar bol 

ťaţký a on mal zvláštny pocit, ţe to bolo drahé. 

Vytiahol skrinku von z papiera, uvedol si presne, čo to bolo; skrinka. Veľmi nádherná, umelecky navrhnutá, draho 

vyzerajúca skrinka. 
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„Kostra je zhotovená z olova a dizajn je vyrobený z kameňov,“ vysvetlil Severus ako sa Harry na to pozeral. Bola to 

dobrá veľkosť, dosť veľká na to, aby uschovala viacero kníh.   Farebná schéma bola tmavá; väčšina skrinky bola 

pokrytá hladkými kúskami čiernej skaly, pravdepodobne obsidiánom. Vrch bol pokrytý malou nástennou maľbou 

nádherného tmavého lesa s kamenným viničom prechádzajúcim okolo skrinky. Utvoril ju, uvedomil si, ţe celý 

vnútrajšok bol pokrytý tou istou tmavou skalou ako vonkajšok, na dbe bol veľký kľúč. Zatvoriac skrinku, Harry pozrel 

s úţasom na Severusa. Táto skrinka musela stáť majetok s kameňmi, ktoré boli pouţité a dar pre jeho otca sa zdal teraz 

hrozný. 

„Ďakujem ti,“ povedal, pokúšal vyjadriť ako veľmi to miloval s tónom v jeho hlase, neschopný nájsť slová, ktoré budú 

fungovať a Severus prikývol. „Môj... môj dar nie je taký pekný,“ pokračoval, poloţil svoju malú hruď na jeho lono 

a podal mu kresbu. Rovnako starostlivo ako Harry, Severus to rozbalil. Harryho pohľad bol sklopený, ešte trochu 

obdivoval skrinku a premeškal výraz svojho otca. 

„Harry,“ počul šepkať svojho otca. „Ty... ty si to kreslil?“ Harry pozrel hore a prikývol, nepochopil reakciu svojho otca. 

„Nevedel som, ţe by si mohol kresliť.“ 

Harry pokrčil ramenami, nevedel, čo povedať. 

„Ja som nikdy veľa nemaľoval. Niekedy, keď som bol u Dursleyovcov a zamknutý v mojej izbe. Rád by som.. Nevedel 

som, čo ti dať a moji priatelia navrhli... kaţdopádne, to nie je také dobré.“ 

„Nie tak dobré, Harry?“ spýtal sa jeho otec rozpačito. „Harry, toto je... perfektné. Detailné, laboratórium... elixírov. 

A nikdy si to netrénoval?“ 

„Trénoval? Prečo?“ 

„Dobre, ja nie som dobrý v ţiadnej forme kreslenia a pokiaľ viem, tak ani tvoja matka. Toto je tak realistické, ţe som si 

takmer nesprávne myslel, ţe je to muklovská fotografia predtým, neţ som sa na to v skutočnosti pozrel.“ 

„Nie je to také dobré,“ argumentoval Harry. „Práve si pil... nevieš o čom hovoríš.“ 

„Nie som opitý. Dokonca tá fľaša nie je ešte prázdna,“ protirečil Severus. Zdá sa, ţe sa rozhodol, Severus vstal 

a levitoval kresbu a pripevnilju na nevymaľovanú stenu nad veľkým kozubom. „jJe to rovno,“ spýtal sa, sadol si naspäť, 

vyzeral duševne nevyrovnaný. Harry sa takmer natiahol a zobral fľašu alkoholu, ale zamietol to. Napokon, 

pravdepodobne by argumentoval menej neskôr u Weasleyovcov. Obrátil sa, aby čelil svojmu synovi, Severus sa 

usmieval. 

„Ďakujem ti, Harry. Predpokladám, ţe sme potrebovali malý dôkaz v týchto miestnostiach, ţe sme si podobní.“ 

Trochu sa smejúc, Harry sa opieral o Severusa a jeho otec ovinul ruku okolo neho, trochu ho objal. 

„Teraz to bol rok, vieš,“ komentoval Harry, poloţil svoju hlavu na rameno svojho otca. Uvedomil si, ţe bol na to 

pravdepodobne príliš starý, ale vţdy sa cítil dobre, keď ho jeho otec drţal. Kaţdopádne si musel vynahradiť to, čo 

zameškal ako dieťa. „Nemôţem uveriť, ţe sme niekedy nenávideli jeden druhého. Nemôţem uveriť, ţe sme sko 

netvrdili, ţe sme si podobn!“ Severus najprv neodpovedal, iba  Harryho znovu objal predtým, neţ ponoril prsty do jeho 

vlasov, ktoré boli podobné tým jeho. 

„Ja viem,“ povedal nakoniec potichu. „Ja viem.“ 

„Ocko?“ spýtal sa Harry. 

„Áno?“  

„Môţeme ísť na chvíľu domov?“ 

„Teraz?“ spýtal sa Severus. 

„Nie, neskôr. O niekoľko dní. Len na niekoľko dní... Ja... cítim sa tam lepšie, to je všetko.“ 
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„Kvôli hlasom?“ uvaţoval Severus. 

„Moţno,“ odpovedal po chvíli mlčania Harry. „Je to... domov, vieš?“ 

„Ţil si tam len niekoľko mesiacov, Harry,“ odpovedal s miernym smiechom. 

„Ja viem. Ale... len ty a ja. Tu to nie je také ísté, nie úplne.“ 

„Na niekoľko dní,“ súhlasil Severus. 

O niekoľko hodín neskôr sa Severus zobudil na niekoľko hlasných rán na dvere. Vyprostil sám seba z objatia svojho 

syna, postavil sa, uistil sa, ţe bol trochu reprezentatívny, aj keď stále v jeho pyţame a otvoril dvere. 

„Severus,“ pozdravil Albus. „Zobudil som ťa?“ 

„Áno,“ pripúčťal Severus, pozrel na čas. Raňajky boli pred dvoma hodinami. „Harry a ja sme zaspali. Chcete ísť 

ďalej?“ 

„Samozrejme,“ povedal riaditeľ školy vstúpiac do izby. Takmer ihneď si všimol prírastok na stene nad kozubom. „Kedy 

si to dostal?“ Vysielajúc úsmev na svojho spiaceho syna, potichu odpovedal. 

„Harry to namaľoval. Bol to jeho dar pre mňa.“ 

„Och. Tak pre to bolo to,“ odpovedal Albus, ale pokračoval po Severusovom spýtavom pohľade. „Slečna Grangerová 

mi poslala materiály s poznámkou, ţe to mám potajomky dať Harrymu. Nevedel som na čo to pouţíva.“ 

Teraz úplne prebudený a úplne triezvy, Severus preskúmal perfektne zmiešanýobraz. On a Harry stáli vedľa kotlíka 

s práve dokončeným Nápojom na Hlas. Harry bol dočasne posadnutý dymom s elixíru a drţal veľkú fľašku obrátenú 

tak, ţe sa pokúšal zachytiť červenú farbu. Severus sám mal ruku na Harryho ramene, jemne ho stláčal a mal trochu 

pobavený výraz na jeho tvári. Harry sa úplne zameral na jeho tvár. 

Detaily elixíru boli starostlivo presné, rovnako ako celá miestnosť. Spôsob, akým ju zafarbil, on, Harry a elixír boli 

v plnej farbe, ale miestnosť okolo nich bola trochu ošumelá, prinášala stred záujmu na scénu. Stále, izba bola všetkým, 

len nie nevýrazná. Severus si nikdy aţ doteraz neuvedomil, akú veľká časť z jeho laboratória Harry pokladal za svoju; 

jedna z políc zaberali knihy, ktoré pouţíval Harry, väčšinou pre jeho záverečný projekt a iné malé výskumné úlohy, 

ktoré mal počas uplynulých rokov a blízko toho bol stôl, Harryho školská taška zavesená na háčiku. 

Obzrel sa späť na svojho spiaceho chlapca, znovu sa usmial, udivený. Premýšľal, ţe menej neţ pred dvoma rokmi 

nemal rád deti, takmer ich nenávidel. Nenávidel ho preto, ţe je synom Jamesa Pottera a Lily, nenávidel ho pretoţe bol 

neustále preč a popri tom bol bezstarostný a nedbanlivý a kvôli porušovaniu pravidiel bez ohľadu na druhých... ale toto 

nebol Harry, však? Toto nebol jeho syn. 

„Neskorý vianočný obed sa podáva u Weasleyovcov o tretej. Dúfam, ţe prídete?“ spýtal sa Dumbledore. 

„Áno,“ odpovedal Severus, nespustil oči zo svojho dieťaťa. Severus bol tak hlboko zamyslený, ţe si nevšimol, ţe 

riaditeľ nechal na stole zabalený darček a nevšimol si, ţe starec odišiel s úsmevom na tvári. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obed bol, pre nedostatok lepšieho slova, nádherný. Priestor vonku bol vyčistený od snehu a bublina teplého vzduchu 

bola vyčarovaná okolo dlhého stola. Stromy boli pôvabne vyzdobené, ľadové farby sa nejako vyhrievali sami. Sneţilo 

celý deň a tak mali dekorácie pre nich  trochu domácky pocit, čiastočne zahrňoval sneh. Očarované sviečky boli 

rozostavené okolo tepelnej bubliny, keby začala narastať tma. 

Zo začiatku si Harry nemyslel, ţe obed bude trvať do súmraku, ale kaţdý si uţíval čas ich jedenia, rozprával o všetkých 

zdanlivo veselých, politických a rodinných témach. Napriek tomu tam Harry nepoznal niektorých ľudí, niektoré rodiny 

členov Rádu, nakoniec sa v noci zistil, ţe nechce odísť a chce hovoriť s týmito viacerými novými, zaujímavými ľuďmi. 
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Konečne, večer skončil a Harry sa lúčil s kaţdým, sľuboval, ţe pošle Hedvigu s niekoľkými listami k jeho novým 

priateľom. Potom sa on a Severus premiestnili pred brány Rokfortu a čakali, kým ich vpustil Hagrid. Po extrémne 

priateľskej, sviatočnej ţivej besede, otec a syn sa pomaly dostali k hradu, zámerne hľadali niečo na zahriatie na pitie 

pred ohňom. 

„Mal si dobrý čas, Harry?“ spýtal sa Severus, zbavil sa svojho vlhkého plášťa a Harry prikývol. 

„Bolo to perfektné. Najlepšie Vianoce zo všetkých,“ odpovedal Harry s väčším úškrnom na jeho tvári ako obvykle. 

„Áno. Dokonalé,“ odpovedal s úsmevom Severus.       

 

 

Kapitola devätnásta: Opätovné volanie 

„Uh, ach,“ povedal Harry, pozeral nervózne na kotlík. Obsah trochu prskal pred konečným uvarením a vypúšťal dlhý 

pomalý opar. Napriek naliehaniu jeho otca, ţe tieţ pracuje na iných projektoch. Harry dostal náhlu inšpiráciu pre svoj 

konečný projekt. Najprv sa mu zdala myšlienka príliš jednoduchá, aby obsahovala akékoľvek hodnoty, ale urobil nejaký 

výskum a zistil, ţe ţiadne testy neboli urobené a tak tým strávil niekoľko posledných dní predtým, neţ sa ostatní 

študenti vrátili k práci na elixíre. 

Zatiaľ kaţdý jednoduchý pokus vybuchol, naštastie bez  Severusovho vedomia a dúfal v Merlina, ţe tentoraz nebude. 

Bol si istý, ţe pripravil tentoraz všetky prísady správne. Presvedčený, ţe elixír bol stabilný, Harry uhasil oheň pred 

odchodom z učebne, začal premýšľať o svojom vlastnom laboratóriu. Severus tam prišiel len zriedkavo a len v prípade, 

ţe potreboval praktizovať zloţité zaklínadlo, ktoré nebolo vhodné na Severusove miestnosti alebo pracovňu. Kráčal 

trochu pred zastavením sa pred ukrytým vstupom do Zakázaných ţalárov a nervózne sa rozhliadol pred vkročením do 

nich.    

Harry vedel, ţe by nemal ísť dole, ale... nevedel prečo by nemal. Aţ keď kráčal chodbou príliš tmavou na svetlo, začal 

si uvedomovať, ţe to nefunguje. Obrad nefungoval. Jeho ţalúdok sa pokúsil niečo vyvrátiť predtým, neţ dopadol na 

kolená a zastavil svoj ďalší zostup do podzemia. Bol k nim stále pripojený a oni pravdepodobne vedeli ako sa on a 

Severus pokúsili sami seba oddeliť od nich... 

Vedel, ţe sa nemôţe dostať von bez toho, aby sa znovu stretol s hlasmi a ţe nemohol ostať kde bol navţdy a tak vstal 

a vydal sa chodbou. Tma netrvala tak dlho, tentoraz bol tomu rád a netrvalo to dlho predtým, ako vstúpil do inej, plne 

osvetlenej miestnosti.  Uprostred miestnosti bola stolička. Pouţil náznak, posadil sa. 

„Ahoj,“ pozdravil Hlas. „Pohodlné?“ 

„Áno,“ odpovedal Harry. „Prečo som tu?“ dovolil si pýtať sa. 

„Áno, samozrejme. Nie je veľmi potešiteľné, že si zase tu, predpokladám. Len... po tom pokroku, ako by si to mohol 

nazvať. Tvoj otec ťa učil? Vie všetko?“ 

„Áno,“ odpovedal znova prekvapený. Nevedia všetko, čo sa deje, samozrejme. Tak... ako ich potom mohli kontrolovač?  

„To je dobre. A čo tvoje elixíry?“ 

„Čoskoro dostanem svoje Mastrovstvo. Potom, čo budem preč z Rokfortu...“ odpovedal v domnienke, ţe by mu to 

nemohlo ublíţiť. Moţno by sa mohol dozvedieť niečo uţitočného.  

„A testuješ na sebe niekedy elixíry?“ 

„No len tie, o ktorých viem, ţe sú bezpečné...“ Teraz bol zmätený. „Prečo?“ 

„Len... zvedavý. Bolo tu dosť ticho. Pamätaj, ak urobíš, čo poviem, budeš veľmi odmenený.“ 
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„V poriadku. Máte pre mňa prácu?“ Zvedavosť nič viac. Nechcel robiť prácu pre hlas, čo si bol istý... alebo áno? 

„Staň sa aurorom. Bude to potrebné na neskôr. Určité... otázky treba riešiť. Budeš sa mi hlásiť a od tejto chvíle len 

mne. Považuj to za česť. Teraz odíď.“ 

Harry nestrácal čas s odchodom a bol prekvapený, ţe svetlá nikdy nezhasli. Obzretím videl vchod do miestnosti, spolu 

s ďalšími chodbami, ktoré odbočovali do ďalších podobne vyzerajúcich miestností. Nič zvláštne, uvedomil si. Vyzerá to 

ako obyčajná časť zámku. 

Keď opustil Ţaláre, mal pocit, tŕpnuci pocit, ktorý necítil, keď išiel dole a ţe ochrana je opäť postavená, pocit 

naliehavosti prekonal Harryho. Potrebuje nájsť Severusa. Naposledy počul, ţe sa Severus chysta byť vo svojom 

laboratóriu celý deň, tak tam dolu beţal a zaklopal predtým neţ vošiel dovnútra.  

„Ocko?“ spýtal sa trochu pokojnejšie. Severus pozrel hore, stále miešal elixír. 

„Okamih, Harry,“ odpovedal a Harry prikývol, keď kráčal ku kotlíku. 

„Stále vyrábaš elixíry pre ošetrovňu?“ spýtal sa Harry. „Myslel som si, ţe to prevezme Joa.“ 

„Neprevzala. Očividne sa teší z toho, ţe za ne nemá zodpovednosť.“ 

„Hm,“ odvetil. „Obrad nefungoval. Bol som povolaný do Ţalárov a zrejme všetko, čo odo mňa chce jeden hlas je, aby 

som sa stal aurorom.“ 

„Ten hlas?“ spýtal sa Severus so strachov vo vlastnom hlase. 

„Tentoraz tam bol len jeden. Povedal, ţe som bol pridelený k nemu a ţe by som mal byť vďačný. Tieţ si nemyslím, ţe 

vedia, čo sa deje bez pôvodného elixíru. Nepočul som ţiaden z nich mimo Ţalárov, tak....“  

Severus prikývol. „Moţno obrad nejako fungoval. „Dostal si sa niekde so svojím elixírom?“ 

„Áno. Tentoraz nevybuchol.“ Odpovedal Harry, dostal bolestný pohľad od svojho otca. 

„Tentoraz?“ 

„Dobre, nie je to tak, ţe by som bol inokedy zranený. Ale teraz je stabilný. Vyskúšam potrebné vyrovnania a spojovacie 

zaklínadlá predtým.... počkať, ak-“ 

Harry musel dokončiť svoju myšlienku, keď jeho otec bol uţ von zo svojho laboratória a smeroval do učebne; Severus 

vyzeral byť na rovnakej úrovni  myšlienok. Dychtivý pozrieť sa, či to ukončil správne, Harry napodobnil Seeverusove 

tempo a o minútu sa dostal do miestnosti. Severus sa pozeral na elixír. Na otcov tázavý pohľad, vysvetľoval, čo v ňom 

je a ako to funguje – samozrejme boli pouţité kúzla.  

„Ricínový olej* je jedovatý. Nemôţe byť pouţitý.“ Odpovedal Severus pokorený, ale Harry hrubo zatriasol svojou 

hlavou. 

„Áno, môţe! Pri reakcii so semenami nie je jedovatý. Testoval som ho na myšiach. Ukázalo sa, ţe to u nich trochu 

vyvolalo halucinácie, ale potom sa vrátili k normálu.“  

„Kde sú myši?“ spýtal sa Severus a Harry privolal malú klietku so štyrmi myšami, jedna  nich usilovne behala 

v kovovom kruhu. Harry sa sklonil a sledoval ako jeho otec urobil niekoľko testovacích kúziel a prikývol. 

„Sú perfektne zdravé. Čo ťa prinútilo v prvom rade premýšľať o pouţití jedu do elixíru?“ Bolo to takmer hrubé a Harry 

sa odvrátil. 

„Dobre, bola to nehoda v skutočnosti,“ povedal Harry, sledoval beţiacu myš. „Presúval som olej, aby som dosiahol na 

niekoľko prázdnych fliaš, keď som ho pustil. Chystal som sa to vyčistič, keď som videl, ako dobre to reagovalo so 

semenami a tak som urobil niekoľko testov... a vlastnosti boli dokonale zmiešané. Semená som pouţil ako stabilizátory 

a olej sa pouţíva ako uchytenie...“ Severus zavrtel hlavou.  
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„Vyuţitie ricínového oleja do elixíru, ktorý má byť konzumovaný.... to je-“ 

„Len nelegálne, ak to nie je zneutralizované pred priadním. Ako uvádza zákon o jedoch. Mal som právo, pamätáš?“  

„Jasné,“ odpovedal sucho Severus. „Ale to neznamená, ţe by to fungovalo. Ak je to prijímané pred obradom a to nás 

spája dostatočne silno, spojí nás to k dosť silno k sebe navzájom, moţno bude. Ak je dostatočne silné, zviaţe nás to 

k sebe a tak na zemi ako sme to urobili pri obrade, mohlo by to byť moţné, aby nás to udrţalo pri sebe dosť na to, aby 

naše telá po tom, čo by boli úplne oddelené....“  

„To je šialené,“ uviedol Harry. „Ja...“ Harry nemohol odpovedať. Mal si uvedomiť, ţe myšlienky jeho otca smerovali 

týmto smerom, ako to povedal uţ niekoľko krát predtým, ţe jediný spôsob, aký ostať bez Hlasov je zomrieť, ale... čo 

keby to nefungovalo? 

„Budú sa musieť samozrejme spraviť testy. Harry,“ upozornil  Severus a pozrel hore. 

„Toto... by bolo povaţované za formu Nekromancie. Rozumieš čo to znamená, dúfam?“ 

„Ţe to bude nelegálne,“ odpovedal narovinu. „A nebezpečné. A nemoţné. Prinášať duše späť do mŕtvoly, nie natrvalo. 

A nie na základe slobodnej vôle. Voldemort...“ 

„Toto môţe byť moţné, Harry. Čo si si myslel?“ 

„Neviem. Moţno rovnakú vec, ale... chytilo ma to jednoducho byť zlý... Myslím, ţe keby sme to spravili správne, ľudia 

by mali moţnosť, ako sa vyhnúť smrti.“  

„Dobre, potom, je to udrţať v tajnosti. Spôsob ako bojovať iba s Hlasmi.“ 

„Správne.“  

„Je to pripravené na zaklínadlá?“ spýtal sa Severus. Harry sa pozrel do kotlíka. 

„Áno.“ Bez toho, aby bol poţiadaný, Harry začal dlhý reťazec kúziel. Bolo ich tam desať z nich vo všetkých a všetky 

muselibyť vzájomne prepojené a do elixíru. Nielen do elixíru. Bola to siedmacka látka, ale bolo to ešte veľmi zloţité.  

Napokon hotový Harry ustúpil. Ţiadny výbuch, ţiadne prekypenie, ţiadne nečakané výsledky... moţno to bude 

fungovať. Severus nemal čas obdivovať Harryho tvrdú prácu k chlapcovej veľkej nevôli, ale namiesto toho išiel 

k skladovacej skrini a otvoril ju. Prehľadával ju ďalej a ďalej a konečne sa otočil k svojmu podráţdenému synovi, 

rovnako nahnevaný. 

„Kde sú tvoje prázdne fľaštičky?“ spýtal sa netrpezlivo. Harry ukázal na dlhé spodné police medzi skriňami. 

„Potrebuješ popracovať na svojich organizačných schopnostiach. Ako tu môţeš pracovať?“ opýtal sa Severus a Harry 

pokrčil ramenami, keď mu podal tašku s fľaštičkami; fľaštičkami menšími ako jeho malíček. 

„Prečo nie len niekoľko veľkých fliaš?“ spýtal sa Harry, keď vytiahol veľké, čisté kvapátko von z tašky. Severus určite 

všetko zobral chvatne, pomyslel si. 

„Desať kvapiek do kaţdej by malo stačiť,“ povedal namiesto toho Severus. „Nechceme zabiť myši prílišnou dávkou.“ 

„Správne,“ odpovedal Harry. „Potom nemáme dosť fľaštičiek na celú dávku.“ 

„Nie všetko pôjde do malých fľaštičiek. Ty musíš argumentovať?“ 

„Dobre, to je môj projekt. Nechcem začínať s niečím iným!“ povedal Harry, nasal elixír do svojho kvapátka 

a starostlivo odpočítal desať kvapiek  tesne pred poloţením ďalšieho vrchnáku. Dokonca aj s veľkým kvapátkom, hustá 

tekutina zaliala malú fľaštičku do polovice. 

„Zmesi oleja a semien bude viac ako dosť pre projekt. Len vytvor pouţitím toho jednoduchý elixír. Môţeš prezentovať 

to namiesto tohto. Je to stále oveľa lepšie neţ akýkoľvek iný elixír, ktorý budú mať študenti a ja nechcem tento elixír, 

ak funguje na verejnosti. 
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„Jasné.“ Odpovedal Harry a znovu zabodol pohľad na svojho otca.  Pracovali v tichosti, Harry naplnil polovicu 

fľaštičiek zo svojej tašky, keď opäť prehovoril. „Čo sa deje s Malfoyom?“ 

„Prečo?“ 

„No, našiel som tie elixíry. Zistil si na čo sa budú pouţívať? Bude Malfoy vylúčený?“ 

„Nie pre obe otázky,“ odpovedal Severus. „Riaditeľ sa snaţil presvedčiť – samozrejme, nepriamo – ţe byť 

s Voldemortom nie je dobrá voľba. Má nádej.“ 

„To nebude fungovať... však?“ 

„Nie. Je ťaţké bojovať s typom výchovy, s ktorou vyrastal. Je len malá šanca, ţe zmení svoje nízory na Temného 

Pána.“ 

Pracovali znova mlčky. 

„A čo ten elixír? Miestnosť?“  

„Miestnosť bude „objavená“ o niekoľko dní v čas, neţ prídu študenti. Uistíme sa, ţe tam nie je ţiadny dôkaz, ktorý 

ukazuje na Malfoya a potom privedieme Aurorov . Malfoy to pochopí ako šťastie. Voldemort to uvidí ako zlyhanie.“ 

„Aj keď to nie je správne! Nemôţeme ho len tak nechať mať úspech s varením tých elixírov!“ 

„Riaditeľ sa domnieva, ţe keď bude dosť potrestaný takto, môţe sa obrátiť k strane Svetla,“ odpovedal Severus. 

„Áno, jasné,“ hádal sa Harry, ale nepovedal k tejto veci nič viac. Konečne boli všetky elixíry vo zvláštnych fľaštičkách 

a Harry vyčistil kotlík, zatiaľ čo Severus pristúpil k myšiam a vybral dve. 

„Nemôţeš im to teraz dať,“ povedal Harry, keď im to Severus chcel dať. Severus sa zastavil. „Pravdepodobne 

potrebuješ vyčarovať dočasnú väzbu na obe. Alebo, prinajmenšom, čo urobili ďalšie testy s elixírmi, ktoré fungovali.“ 

„Je to elixír, ktorý potrebuje byť najprv strávený?“ spýtal sa Severus. 

„Pravdepodobne to bude fungovať lepšie po nejakom čase,“ odpovedal Harry s pokrčením ramien. „Semená, vieš...“ 

Severus prikývol. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„Choď za riaditeľom,“ povedal Severus po niekoľkých hodinách. Vynechali obed a Harry sa pustil do štúdia vo svojej 

triede, zatiaľ čo jeho otec robil skúšky, ktoré mali byť pre jeho záverečný projekt. „A Camstarovou. Ponáhľaj sa!“ 

Harry odišiel bez otázky prečo, aj keď po tom, čo chcel Camstarovú hádal, ţe to bolo preto, ţe to fungovalo. 

V riaditeľovej kancelárii, Albus zavolal profesorku rún a išli spolu do triedy. Teraz si Harry uvedomil, prečo nemal 

Severus rád ľudí vo svojom vlastnom laboratóriu. Camstarová mu úplne nevyhovovala, pretoţe nikdy nemal runy a mať 

Dumbledorov pohľad na jeho postavenie bol nepríjemný bez akéhokoľvek íného dôvodu, akým to bolo. 

„Obrad. Musíme ho urobiť znovu, ale... budete musieť počkať dlhšie na naše oţivenie,“ povedal Severus a podal 

Harrymu pohár s hustou sivou tekutinou. Napil sa aţ potom, čo to urobil Severus a zaškeril sa. Neočakával, ţe to bude 

v dohľadnej dobe piť. Chutilo to hrozne. 

„Zabije vás to!“ vykríkla Camstarová a Severus pokrútil hlavou.  

„Nie. Bude to fungovať. Podarilo sa mi oţiviť myši po 10 minútach po prehliadke, ţe boli bez známok ţivota. Mali by 

ste byť schopní oţiviť nás po 35 minútach, pohľa môjho odhadu, ale nemalo by to trvať dlho. Pätnásť minút by malo 

stačiť.“ 

„Čo sa tu deje?“ spýtal sa Dumbledore. 



 91 

„Ukradol môj záverečný projekt,“ odpovedal horko Harry a Severus na neho nahnevane pozrel. 

„To je všetko, čo si o tom myslíš?“ spýtal sa kruto. 

„Dobre, mal by si byť tieţ znepokojený, ak by niekto prišiel  a zobral projekt, na ktorom si pracoval preč.“ Severus len 

pokrútil hlavou. 

„Dobre?“ spýtal sa. „Elixír, ktorý sme si vzali, vyvinul Harry. Funguje. Je to otestované.“  

„To čo navrhuješ, Severus, je nelegálne. Vrátite sa ako Infernovia!“ 

„Bolo to nutné. Hlasy nás stále drţia a my sa nevrátime ako Infernovia! Hovoril so ti, ţe boli urobené testy. Myši by 

boli mŕtve, keby to dokonale nevyšlo.“ Severus sa správal, ako keby mal jačať. Bol veľmi netrpezlivý. 

„Verím, ţe skôr by bolo lepšie ako neskôr,“ súhlasil Dumbledore, väčšinou hovoril s Camstarovou.  

„A Severus by nebol taký rozhnevaný, keby si nebol úplne istý, ţe to bude fungovať.“ 

„V poriadku,“ povedala trochu s povzdychom. „ Rozumiem, ţe je to nutné. Môţem mať všetko pripravené do dvoch 

hodín.“ 

„To by sedelo. Ďakujem vám,“ povedal pokojne Severus. O dve hodiny neskôr a ďalšiu dávku, Harry stál nervózne 

blízko svojho otca v strede izby. 

„Ocko?“ spýtal sa. 

„Bude to fungovať, Harry,“ potvrdil, drţiac elixír, ktorý pouţili na obrad naposledy. Riaditeľ a Camstarová začali...“ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Harry sa zobudil v pohodlnej, dôverne známej posteli, ešte si nemohol spomenúť prečo to bolo dôverne známe. Otvoril 

svoje oči a zízal na biely strop nad ním, spomenul si. Bola to jeho izba, samozrejme, ale nie jeho izba. Zanariekal. 

Postavil sa z postele – samozreme, úmyselne – a beţal do kúpeľne predtým, neţ vyhľadal svojho otca. Uistiac sa, ţe bol 

sám sebou v zrkadle, pozrel sa poriadne. Vyzeral starší. Moţno... dobre, starší neţ sedemnásť. Moţno dvadsať. Tak 

prečo bol stále tu? A prečo bol starší? Mal by byť v škole alebo v práci? 

Vonku bola tma, tak predpokladal, ţe bolo v poriadku ísť do otcovej izby bez klopania. 

„Ocko?“ spýtal sa, keď vošiel dnu, od postele sa ozvalo zastenanie. Aj keď to bol ţenský hlas. 

„Braidon, uvedomujem si, ţe si nervózny, ale neobťaţuj ma. Otec je ešte dole.“ 

„Aha. Prepáč.“ Povedal a zavrel dvere. Znova jeho mama. Moţno tu teraz ostane dlhšie. Niekoľko krokov od dverí si 

spomenul a beţal do kuchyne nájsť svojho otca. 

„Ja sa zajtra ţením!“ povedal, pribliţoval sa vo svojich ponoţkách. 

„Uvedomujem si to,“ odpovedal Severus a podával Harrymu knihu, kde bolo zaznačené „urobiť fotografie“. Otvoril ju. 

„Berieš si Krissu.“ 

„Ach,“ povedal, nie tak prekvapený. „Ako dlho si myslíš, ţe to bude trvať tentoraz?“ 

„Najpravdepodobnejšie dlhšie neţ naposledy, ale... dve časové línie nemusia beţať rovnako ako ďalšia. 

„Očividne. Ja sa nechcem oţeniť. Obzvlásť s ňou.“ 

„Nepoznáš to tu. A nie si to naozaj ty,“ upokojoval ho Severus. 
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„Tak? Ja -“ 

„Nervózny?“ spýtala sa Krissa, vošla do izby a k Harrymu. Ovinula ruky okolo jej skoro budúceho manţela, pobozkala 

ho. Najprv ostýchavo, Harry ju veľmi nepobozkal, ale po niekoľkých sekundách cítil, ţe je to správne a pobozkal ju 

naspäť. Odchádzajúca Krissa ho obdarovala úsmevom, keď opustila izbu. 

„To je to, prečo si ju beriem za ţenu,“ odpovedal Harry, posadil sa. Pozrel hore na svojho otca, obdaroval ho prísnym 

pohľadom. „Čo“ Nie som to skutočne ja,“ odpovedal šepkaním. Severus pokrútil hlavou. 

„Choď spať. Máš pred sebou dlhý deň.“ 

Harry so súhlasom išiel na poschodie. Po ceste, prešiel okolo izby, ktorá bola očividne Krissina. Dvere boli otvorené 

a ona leţala na svojej posteli na prikrývkach. 

„Čau, Braidon,“ pozdravila. „Nemáš iný názor, však?“ 

„Nikdy,“ odpovedal Harry, vošiel do izby. Naozaj nemal ţiadnu predstavu o tom, čo spraví, ale išiel na to s inštinktom. 

Cítil, akoby to robil mnohokrát. Sadol si na posteľ blízko nej a ona si povzdychla. 

„Dúfam, ţe zajtra nebude pršať.“ 

„Ja tieţ. Mal by som ísť pravdepodobne do postele. Nechcem byť zajtra vyčerpaný.“ 

„Áno, súhlasím. Vieš, ak by tu neboli tvoji rodičia, mohol by si spať tu. Alebo ja by som mohla spať v tvojej izbe. 

Neviem, prečo si taký neistý okolo nich.“ 

Harry sa zastavil po tom, čo sa postavil a pozrel sa na Krissu. Spali spolu? 

„V poriadku, dobre... Naozaj neviem, ako by reagovali,“ uviedol. 

„Ako povieš,“ odpovedala a dal jej rýchlo bozk na dobrú noc predtým, neţ zamieril do svojej izby.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

* Ricínový olej – v origináli sa uvádza Grandi oil, čo však nedokáţem preloţiť. Preto som hľadala niečo podobné, čo je 

rovnako jedovaté ako uvádza popis. 

 

 

Kapitola dvadsiata: Spúšťače 

Harry (alebo v tomto prípade, Braidon) sa prebudil s divným pocitom. Zmesou vzrušenia, nervozity a potreby, jeho telo 

na to reagovalo spôsobom, ktorý aj keď bol neznámy, nebol pre neho príliš beţný. Nikdy nemal veľký záujem 

o dievčatá alebo o ţeny, ale teraz sa to zdalo akoby ona bola všetkým, o čom mohol premýšľať. Aj keď väčšia časť 

z neho nevedela, čo presne robila, jeho neznáma časť mu povedala, ţe by mal ísť do postele s ňou... teraz. 

Povzdychol si, obalil si tvár vankúšom a chcel, aby sa jeho telo správal tak, aby sa mohol trochu vyspať. Nepoznám ju, 

hovoril sám sebe, ale čoskoro bola jeho snaha zbytočná. 

Ráno, dostal sám seba do vysokého stavu túţby. Nemal ţiadnu predstavu o tom, čo by mal robiť, nepoznal Krissu dosť 

na to, aby si ju vzal za ţenu – a on sa chcel dostať naspäť domov. Ako sme sa dostali späť naposledy? Boli sme pred 

zrkadlom... 

Posadil sa, Harry spadol z postele, zostal zamotaný v prikrývkach. Nakoniec sa postavil a vybehol z izby, potešený, ţe 

nevidel Krissu, keď vstúpil do izby jeho otca. A matky. Nečakal, ţe uvidí Lily v posteli so Severusom, zastavil sa vo 

dverách, situácia bola trápna. 
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„Čo je to, Braidon?“ spýtala sa Lily, podráţdená, ţe ju zobudil tak zavčasu. Skontrolujúc hodinky neďaleko postele, 

Harry videl, ţe nebolo dokonca ani päť ráno. 

„Potrebujem hovoriť s ockom,“ odpovedal Harry. 

„Je to naozaj dôleţité?“ zamrmlal Severus. 

„Áno.“ 

Spôsobom, ktorý naznačoval vyhubovanie sa Severus postavil a nasledoval Harryho do jeho izby. 

„Potrebujem odtiaľto odísť. Nemôţem si ju zobrať za ţenu,“ uviedol Harry, akonáhle boli dvere zatvorené a bolo na 

nich tlmiace kúzlo. „myslím si niečo... proste nemôţem! Nedokáţem to vysvetliť. Spomínaš si, keď sme tu boli 

naposledy? Odišli sme akonáhle sme spoločne hľadali odpoveď ohľadom zrkadla...“ 

Severus najprv neodpovedal, vyzeral akoby sa sústredil. 

„Mohlo by to fungovať, ak ti nie je začarované zrkadlo,“ odpovedal Severus, pozrel sa na zrkadlo v izbe, povaţoval za 

zvláštne, ţe Harry tam jedno mal. „Aj keď by to mohla byť naposledy zhoda náhod.“ 

„Stále by sme sa o tom mali pokúsiť!“ 

„Áno, mali by sme,“ odpovedal Severus akoby bol Harry nejasný a pritiahol ho pred zrkadlo. Očividne bol Severus viac 

dychtivý odísť ako jeho syn. „Mal som dosť Lily a jej neslušnosti... Z určitého zvláštneho dôvodu, cíti sa byť zaviazaná 

zúčastniť sa tvojho sobášu, napriek tomu, ţe sa nestará.“  

Harry nevedel, ako na to reagovať – v skutočnosti si prial, aby sa Severus o nej nezmieňoval – takţe sa rozhodol tým 

nezaoberať, namiesto toho hľadal odpoved ohľadom zrkadla u Severusa. Po pokyne, Severus sa pozrel na Harryho a ich 

pohľady sa spojili... 

Harry otvoril svoje oči s pocitom... ťaţoby. Podlaha pod ním bola studená, jeho habit dosť tlmil jej chlad. Začal si viac 

uvedomovať, ţe ten ťaţivý pocit bolo v skutočnosti niečo na jeho hrudi. Uprel svoje oči na vysoký strop, pozrel dole, 

videl... seba. 

„Och!“ skríkol Harry, drţal sa a spôsobil, aby sa jeho telo nezrútilo tvrdo na zem. 

„Arr.“ Počul sám seba zavrčať a sledoval ako jeho telo odolalo pohľadu na to, čo zapríčinilo ten nepokoj – bol rovnako 

šokovaný , ako sa cítil po tom, čo videl. 

„Ale, aha! Fungovalo to!“ vykríkla Camstarová, zatlieskala svojimi rukami. „Bola som tak...“ 

„Harry?“ Harryho telo sa pokusne pohlo a profesorka Rún to sledovala. 

„Ocko?“ ozval sa naspäť Harry, počúval hlas, ktorý vyšiel z jeho úst. Definitívne jeho otca. 

„Och, váţení,“ zamrmlal potichu Dumbledore. „Toto je celkom nečakané.“ 

Harry a Severus sa na seba pozerali s úţasom, pokúšali sa pochopiť, ţe boli v iných telách a ignorovali ostatných dvoch 

v miestnosti. Zdalo sa to neskutočné... a úplne zlé. Pokusne, Harry posunul svoju váhu medzi nohami. Cítil sa zvláštne.  

„Moţno by sme mali ísť do môjho úradu?“ 

„Ja to tu upracem,“ uviedla Camstarová. „a potom to vyhodnotím.“ Pozrela na Dumbledora na objasnenie a moţno 

kvôli uisteniu. Riaditeľ prikývol a ona sa pustila do upratovania uprostred miestnosti. Po jeho naliehaní, Severus 

a Harry neobratne nasledovali Dumbledora. 

„Nosíš otrasné topánky,“ povedal Harry potichu svojmu otcovi, niekoľko krát sa potkol na kamennej podlahe. 
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„Sú extrémne pohodlné,“ vyštekol naspäť Severus. „Nie je na nich nič zlé. Si to ty, čo nosíš neformálne topánky.“ 

„Moje topánky sú v pohode,“ odsekol Harry. Uvedomil si, ţe by nemali o takýchto veciach diskutovať na verejnosti, 

Severus mávol rukou, ktorý okamţite Harrymu povedal, „uzavrime to. Teraz.“ Bolo to zvláštne, vidieť jeho vlastné telo 

robiť tento podnet. 

V riaditeľovej kancelárii sa Severus a Harry posadili v hlavne zasadacej časti, Dumbledore ich upokojil, ţe nikto 

nevstúpi bez jeho povolenia. Cítil, ţe toto bolo pohodlnejšie prostredie neţ jeho stôl pre tento rozhovor. Severus začal. 

„Očividne mal zväzujúci elixír... vedľajšie účinky,“ povedal narovinu a Harry na neho civel.  

„Nemohol som to vedieť.“  

„Nepovedal som, ţe to bolo kvôli tebe,“ vyštekol jeho otec. „Očividne, po tom, čo sme boli jeden k druhému pripútaní, 

naše duše si nie sú celkom isté, ktoré telo znovu nadobudnúť. To je niečo, čo nemôţe byť vyskúšané na myšiach.“ 

„Existuje spôsob, ako vás dvoch vrátiť späť bez zopakovania rituálu? Moţno nejaké zaklínadlo na výmenu duší?“ 

„Neexistuje ţiadne trvalé zaklínadlo na výmenu duší,“ odpovedal Severus. „Nie, pokiaľ viem. A obrad by nebol istým 

spôsobom na vyriešenie problému. Je moţné, ţe by sme sa o to museli pokúšať, znova a znova... a to by znamenalo 

veľa priestoru pre chyby. Nechcem sa dobrovoľne vzdať tejto šance, pokiaľ sa nepokúsim o iné riešenie.“ 

„Chápem,“ prikývol Dumbledore. „Trochu iná poznámka: nikto sa nemusí o tomto dozvedieť. Poviem profesorke 

Camstarovej, ţe problém bol vyriešený. To, čo sme robili počas obradu bolo nelegálne a mohlo by to mať váţne 

dôsledky, ak by sa to dostalo do rúk Ministerstva. Rozumiete?“ obaja, Severus aj Harry prikývli, Harry trocha viac 

neochotne. 

„Čo navrhujete?“ spýtal sa Harry. 

„Ţe aţ pokým sa nenaučíme zafixovať úplne náš posledný problém, musí byť kaţdý z vás tým druhým. Harry vie dosť 

na to, aby mohol učiť tvoje hodiny, Severus?“ spýtal sa Dumbledore, Harryho tela, a Harry spozoroval vo svojich 

očiach malý záblesk pobavenia. 

„Áno,“ zafrflal Severus. 

„A Severus by nemal mať ţiadny problém s navštevovaním tvojich hodín a plnenia tvojich povinností hlavného 

prefekta?“ Dumbledore sa spýtal Severusovho tela. 

„Správne,“ zamrmlal Harry. 

„Ale, moţno by ste si vy dvaja mali nájsť čas na prediskutovanie toho, čo je nutné urobiť, mali by ste byť niekde 

nablízku, keď sa vrátia študenti.“ 

Niekde nablízku, pomyslel si Harry znudene. To je teda fráza. Chvíľu všetci traja sedeli v tichosti, nevedeli čo uţ viac 

povedať, kým Dumbledore znovu nahlas neprehovoril. 

„V prípade, ţe je to všetko o čom sme mali hovoriť, moţno by ste vy dvaja mohli začať pátranie? Mám niekoľko 

papierov na vybavovanie a musím hovoriť s Minervou o niečom vopred dohodnutom, ale napriek tomu vám sľubujem, 

ţe budem toto preverovať. Ak si správne pamätám, mám v súkromnej kniţnici knihy, ktoré by sa mohli nejako vyuţiť... 

dober, potom pekný deň, chlapci moji.“ 

„Samozrejme,“ odpovedal Severus, postavil sa a Harry nasledoval jeho príklad. 

„Je nutné urobiť medzi vami výmenu,“ uviedol Dumbledore s pokývaním hlavy a Harrry sa trochu nervózne zasmial. 

O desať minút neskôr boli obaja Snapeovci v Severusových izbách, Severus zdemoloval všetky jeho knihy z políc nie 

príliš šetrne a Harry sa prechádzal. Severus na chvíľu zmizol do jeho kancelárie, akonáhle bola väčšina kníh z políc na 

podlahe v organizovaných, ale neupravených kôpkach a Harry sledoval dvere, stále stál, aţ pokým jeho otec znovu 

nevošiel do obývacej izby o päť minút neskôr, levitoval dokopy šesť hrubých zväzkov. 
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Dokončil kúzlo, šesť kníh dopadlo na konferenčný stolík a Severus prešiel kríţom cez miestnosť k jeho 

predchádzajúcim kôpkam. Levitoval dohromady dve kôpky, umiestnil ich na stôl ďalej k ostatným, predtým, neţ 

zmiestnil všetky ostatné nepotrebné knihy do políc. 

Všetko toto urobil mlčky a Harry cítil, ţe sa pomaly čoraz viac cíti umätený sledovaním samého seba – doslova – 

hádzal veci okolo seba so zaklínadlom jeho otca. Samozrejme, neboli také pôvabné, ale po desiatich minútach Severus 

vyzeral, ţe si zvykol na jeho telo a uhladene sledoval okolie. Bolo to zvláštne. 

„Ocko?“ spýtal sa váhavo Harry a Severus sa otočil od jeho zrovnávania na svojho syna. Harry ukazoval na tri kôpky 

kníh. „Mal by som začať s prezeraním týchto?“ 

„Ak toto nebudeme mať naštudované v najbliţších dňoch, prejdeme ďalšie,“ vyštekol Severus. 

„Začni pôsobiť ako ja. Volaj ma Harry alebo pán Potter v závislosti od našej spoločnosti a ja...“ Severus váhal. ... Ja ťa 

začnem volať ocko alebo Profesor.“ 

„V poriadku,“ odpovedal Harry, pokúšal sa to spracovať. „Alebo by sme sa mohli vyhnúť oslovaniu jeden druhého 

úplne.“ Navrhol. 

„Vieš veľmi dobre, ţe by to nefungovalo.“ 

„Je mi to ľúto.“ Povedal Harry po chvíľke pauzy a Seveerus sa na neho zvláštne pozrel. 

„Prečo?“ spýtal sa potichu Severus. 

„Kvôli... elixíru. Myslel som, ţe bude fungovať.“ 

„A fungovalo, Harry,“ odpovedal zľahka jeho otec. „Fungoval veľmi dobre. A mohlo by to veľmi dobre roztrhnúť 

úplne naše spojenie s Hlasmi. Toto je práve...“ Severus sa zamyslene zastavil. „neobvyklý výsledok, ktorý potrebujeme 

vyriešiť. A áno, môţeš začať prezerať tie knihy.“ Harry pokrčil ramenami predtým neţ sa posadil na gauč a zobral 

najbliţšiu knihu, zatiaľ čo Severus pokrútil svojou hlavou. 

Harry sa usadil za Severusov stôl, čakal a bol extrémne nervózny. Bola to prvá hodina po prázdninách a zatiaľ čo sa 

domnieval, ţe to bude Transfigurácia, namiesto toho bol pripravený učiť Obranu proti čiernej mágii. Nie ţe by 

potreboval akúkoľvek prípravu; učivo pre piaty ročník bolo obzvlášť ľahké. Celá tá vec predstierať, ţe bol Severusom 

bola tak nervy drásajúca. Harry bol do smrti vďačný, ţe absolvoval súkromné hodiny so svojím otcom. Bolo by 

extrémne ťaţké volať jeho otca, „pán Potter“. Samozrejme, ţe volal. Rovnako ako ho Severus volal „ocko“. 

Camstarová sa zastavila v Severusovej kancelárii deň potom, čo sa stal ten incident, uistila sa, ţe boli v poriadku a oni 

ju oklamali – ktokoľvek, kto by hľadal niečo zlé, takisto by mohli urobiť to, ţe by oklamali toho, kto by očakával 

čokoľvek zvláštne. 

Niekoľko minút pred deviatou vstúpil dnu prvý študent a krátko po ňom ďalší. Obaja obsadili miesta ďalej od seba 

navzájom, ale neprestali sa pošepky rozprávať. Boli to Bystrohlavčania a Harry sa pokúšal spomenúť si, ktorí to boli. 

Harry sa tešil, ţe to bola jednoduchá hodina. Bol to praktický deň, podobný Dumbledorovej armáde... Harry zastonal, 

keď si pomenul, ţe stretnutie Dumbledorovej armády bolo naplánované na túto stredu. Severus sa do toho musel pustiť 

ako Harry – odvtedy Severus teraz zriedkavo prišiel na schôdzku a keď prišiel, jednoducho robil dozor – a bolo celkom 

moţné, ţe niektorý zo študentov si všimne jeho zmenu. Aj keď Harry musel priznať, ţe Severus bol dobrý herec. 

Hodina išla ľahko. Piataci nespozorovali ţiadnu zmenu na Harrym/Severusovi a správali sa ako vţdy. Bolo to rovnaké 

s prvákmi, obed a potom s tretími ročníkmi. Jediný omyl, ktorý urobil bol pred obedom, keď namiesto k Severusovým 

izbám zamieril k jeho... ale to bolo ľahko napravené. Keď tam prišiel, bolo tam niekoľko prvákov, ktorí s ním chceli 

hovoriť – ako s Harrym samozrejme – a on ich čoskoro opustil, keď si spomenul, ţe bol v Severusovom tele. Harry 

zaklopal na dvere a keď Severus/Harry odpovedal, iba oznámil. 

„Dúfal som, ţe by sme si mohli o niečom pohovoriť, ale keďţe máte hostí, dúfam, ţe vás uvidím vo svojom kabinete 

o siedmej večer.“ S kývnutím na Severusa/Harryho zamieril do profesorových izieb. 
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Harry sedel v otcovej kancelárii s pochmúrnym výrazom nad úlohami, ktoré povaţoval od tretiakov, ktoré boli údajne 

dostatočné na odovzdanie, keď Severus zaklopal a vstúpil bez počkania. Čestne, niet divu, ţe si jeho otec myslel, ţe je 

nekompetentný, ak odovzdával eseje takto. Stále, súhlasili – alebo skôr , Severus nariadil – ţe sa Harry pokúsi opraviť 

úlohy a Severus ich skontroluje kvôli nejakým extra chybám. „Pomôţe ti to,“ povedal Severus. 

„Ja sa nikdy nestanem učiteľom,“ povedal Harry, akonáhle jeho otec zavrel dvere. 

„Prečo nie, ocko? Máš zlý deň?“ spýtal sa Severus a Harry na neho civel. 

„Nie zlý. Nie tak celkom. Aţ na toto,“ odpovedal, poloţil na bok zväzky pergamenov. 

„Aspoň trochu vyuţiješ anglický jazyk,“ odpovedal usadiac sa. „O čom chceš hovoriť?“ 

„O ničom. Omylom som išiel do svojich izieb namiesto tvojich,“ vysvetlil Harry. 

„Och,“ Severus/Harry odpovedal, keď sa posadil na Harryho obvyklé miesto. „Pokračuj,“ povedal a Harry pokrútil 

hlavou. 

Sedeli tam týmto spôsobom absolútne mlčky, okrem šuchotania pergamenu a škrípania brka, aţ pokým Harry nepozrel 

hore a spozoroval, ako sa pozerá divne na Falošné Znamenie. 

„Čo je to?“ spýtal sa Harry. 

„Musíš byť silnejší v Oklumencii neţ som ja,“ odpovedal Severus a Harrymu trva sekundu neţ pochopil. 

„Čo myslíš?“ 

„Minulú noc. Videnie. Bol som... Temný Pán.“ 

„Bol si v jeho hlave,“ skomentoval Harry, sedel vzpriamene a poloţil dole brko. 

„Áno. Nikdy som celkom nerozumel, čo si mal na mysli aţ doteraz. Pocit... Ale poradilo sa mi ponoriť hlbšie. Stále sa 

však chcem s tebou o niečo pokúšať...“ 

„Čo?“  spýtal sa podozrievavo Harry. 

„Práve som si spomenul, ţe som veril, ţe si bol silnejší v Oklumencii neţ som ja,“ povedal pomaly Severus, zvláštny 

zvuk vyšiel z Harryho úst. „Mal by si byť schopný hádať, ak nič iné, čo navrhujem.“ 

„Chceš sa pokúsiť napadnúť moju myseľ? Nemáme hotové všetky termíny...“ 

„Áno. Ale musíš zdolať pokusy o útok Temného Pána na tvoju myseľ, ako prevenciu svojho vniknutia do jeho... takisto 

ako som sa pokúšal včera večer, mohol by som sa iba pokúsiť taktne vyhľadať spomienky, akonáhle som si uvedomil, 

čo sa dialo.“ 

„Ty čo?“ spýtal sa Harry a Severus ho obdaroval nahnevaným pohľadom. 

„Nemôţeš sa pýtať čokoľvek, len nie „čo teraz?“ Stratil si svoju rečnícku schopnosť?“ zosmiešnil Severusa, ktorý sa 

zabával , ţe Severus nebol v odpornej nálade. 

„Fajn. Ako si sa uvoľnil z vízie? Ja som to ešte nedokázal. 

„Uţ si to niekedy skúšal?“ poţiadal Severus, stále sklonený na stoličke, lakte mal opreté na opierkach stoličky a jeho 

ruky spočívali na jeho bruchu; túto pózu Harry často zaujal na stoličke, jednu, ktorú teraz Harry videl z pohľadu druhej 

osoby, zdala sa mu takmer... nafúkaná. 

„Dobre, nie.Bolo to chvíľu, raz, a som som bol vţdy zamotaný do vízie, dvakrát, a trikrát... je to Voldemort. Prečo by si 

chcel vstúpiť do jeho mysle?“ 
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„V tejto veci som nemal na výber. Uvedomujem si, ţe akonáhle by som bol tam, moţno by som sa pokúsil nájsť nejaké 

uţitočné informácie – predpokladám, ţe zvyk zo špionáţe – ale jeho štíty boli príliš silné. Chcem vidieť, ako silné sú 

teraz tvoje štíty. Chcem sa pokúšať o to pokúšať tak silno, ţe budem eventuálne schopný dočasne ich zlomiť-“ 

„Nie je to nebezpečné?“ 

„Nie. Neprišlo k ţiadnej ujme niekoho z nás pokiaľ sa pokúšaš. Nejaké rozbité bariéry môţu byť ľahko opravené, 

akonáhle útočník povolí a často prestavané zatiaľ čo útočník povolil a je potrebná iba zmena tvojich spomienok, keď je 

ich štít najslabší. Akonáhle zlomím ten tvoj – môţem – budeš sa pokúšať zlomiť môj. Potom chcem presne vidieť, ako 

nás tvoj pútajúci elixír ovplyvnil. Moţno by sme boli schopní spojiť naše štíty, aby nás oboch prikryli a eventuálne 

dokonca magickú moc, ale pochybujem o tom.“ 

„Mal si na mysli spôsob ako dostať nás dvoch do našich vlastných tiel?“ spýtal sa Harry, zameral sa na predmet. 

„Eventuálne,“ odpovedal Severus, vzpriamene sa posadil aţ kým opäť nezískal knihu z jeho (dobre, v skutočnosti 

Harryho) tašky. „Pojmy cestovania duší, alebo astrálnej projekcie by mohli mať nejaké pouţitie. Legálne, takţe v tejto 

oblasti nič znepokojujúce.“ 

„Cestovanie duší? Ako to pomôţe?“ 

„Vyzerá to tak, ţe obe naše duše sú pripojené  k obom našim telám,“ odpovedal Severus, obvykle vysvetľujúcim 

spôsobom, Ja – Ti – Dám – Všetky – Informácie – Keď – Potrebuješ – Postup. „Verme. Ak elixír pracoval rozdielne 

a my sme jednoducho pripojení k zlému telu, potom by sme to moţno mohli zobrať mierne rozdielnou cestou. Ale ak 

sme obaja pripútaní k sebe navzájom, mali by sme byť schopní cestovať medzi telami podľa ţelania, ak niekto iný 

nezaberá telo.“ 

„Takţe by sme mohli len... skončiť mimo našich tiel a vstúpiť do našich vlastných?“ prerušil ho Harry a Severus sa 

zastavil v jeho vysvetľovaní. 

„Jednoducho povedané, áno,“ povedal Severus. „Ale je to trochu viac komplikované neţ to. Naučiť sa zakreliť hviezdy 

je náročná úloha a musia byť urobené predbeţné kroky. Potrebujeme hovoriť s riaditeľom školy kvôli oprávneniu 

navštíviť Londýnske kníhkupectvo. Mal by som ťa poslať samého, ale nevieš celkom, čo potrebujeme.“ 

„Nie je niečo v Šikmej uličke alebo Rokvile?“ spýtal sa Harry a Severus/Harry pokrútil svojou hlavou.  

„Nie čo potrebujeme. Potrebujeme mať radšej šťastie v muklovskom obchode. Hermiona povedala –“ 

„Hermiona? Ty si hovoril s Hermionou?“ vyslovil sa pochybovačne Harry. 

„One je tvoja priateľka. S jedinou podmienkou, ţe neviem, čo sa stalo?“  

„Samozrejme, ţe nie. Ale ty... odkedy chodíš za Hermionou po informácie?“ 

„Ona bola najlepší zdroj, ktorý som mal o mukloch,“ odpovedal Severus a Harry/Severus prekríţil svoje ruky. 

„Správne. Nie ako keď mám veľa času hovoriť s ňou.“    

„Zabudneš všetko, čo viem, ţe sa učíš na svojich hodinách.“ 

„Správne.“ Zastavil sa. „Pokračuj, dohadoch. Nie je vtipné, ţe muklovia o tom vedia viac ako čarodejníci?“ 

„Nemusia nevyhnutne o tom vedieť viac, ale cestovanie duší nebolo praktizované v kúzelníckom svete stovky rokov. 

Existovali jednoducho väčšie magické otázky, do ktorých sa ponorili. Rovnako tieţ nájdenie kníh v muklovskom 

Londýne by bolo menej podozrivé. Nikto by nepoznal ani jedného z nás a my by sme nemali dať do objednávky naše 

mená kvôli zastaraným, vzácnym knihám.“ 

„To dáva zmysel,“ Harry pokrčil ramenami, akoby to bolo jeho vlastné telo a nie Severusove. „Voldemort by si mohol 

myslieť, ţe sme...“ Harry zmĺkol. „Mohli by sme to pouţiť proti nemu?“ 
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„Moţno, hoci by mohol mať voči tomu ochranu. Je veľmi opatrný a mí mnoho tajomnstiev, o ktorých nevieme.“ 

„Ocko?“ spýtal sa pokojne Harry po chvíľke ticha.  Severus/Harry sa pozrel dole, pozeral sa znova na falošné 

Znamenie. 

„Postav sa,“ povedal Severus a obaja stáli proti sebe. „Vyčisti úplne svoju myseľ, postav všetky všetky štíty, ktoré 

dokáţeš. Bojuj proti mne, ale neublíţ mi. Pokús sa ma zadrţať...“ Severus pokračoval nakoniec v hovorení rovnakých 

slov znejúcic ináč, aţ pokým Harry konečne neprikývol. Čarodejníckym prútikom úkázal na synove telo, zašepkal 

najsilnejší legilimens, aký mohol vymyslieť.   

Zrazu bol Severus obklopený mimoriadnou čierňavou, akú kedy videl – vedel len, ţe ju videl uţ predtým. Snaţil sa 

tlačiť dopredu, bez prestania, ale jeho úsilie bolo zbytočné. Nemohol sa cez stenu dostať. Namiesto toho, aby sa otočil, 

siahol dopredu a pocítil naliehavý pocit. Drevo. Niekde hrubé, v iných miestach hladké, ale nezaznamenal ţiadne 

známky slabosti. Pokúšal sa zatlačiť ešte raz a ináč, vzdal to a otočil sa, aby našiel špeciálne tvarované dvere. 

Mal pravdu. Bol to prístenok. Severus premýšľal ako to Harry takto jednoducho urobil, keď sa presunul k dverám 

a zatlačil. Ţiadny pohyb. Znova. Znova, zatlačil trochu tvrdšie. 

A bol mimo. Mal by urobiť celistvé múry na všetkých štyroch stranách, hundral si pre seba Severus.  

Rozhliadol sa okolo, uvedomil si, ţe tu vôbec nebol vypínač., ale aspoň mohol vidieť sám seba. Severus pochyboval, ţe 

Harry bude ukrývať svoje spomienky v oblasti tak jednoduchej ako stmavnutá izba, tak sa netrápil s hľadaním svetla. 

Namiesto toho sa pokúšal pohybovať štítmi, tlačil do nich. Tvrdo a potom ešte tvrdšie, keď nedostal ţiadnu odpove´d. 

Odmietal prestať, tlačil ešte tvrdšie a bol prekvapený a príliš potešený, keď našiel pamäť. 

„Čo chceš, Potter?“ spýtal sa kruto Severus a harry sa prikrčil. „Ak tam budeš stáť, stoj niekde inde. Pokiaľ moţno 

mimo môjho pohľadu. Videl som dostatočne veľa posledných dvanásť hodín neţ bolo nutné.“  

„Myslel som na to, čo chcem jesť!“ vykríkol Harry, zrazu rozhnevaný. „A dokonca som nebol na blízku, okrem 

prípadov, keď si ma nútil, aby som bol. Mal som dokonale šťastný spánok, akonáhle Remus odišiel!“ 

„Tak choď znovu spať! Tvoja prítomnosť je pre nedostatok lepšieho slova, otravná. A musíš zjesť zmes, ktorú pre teba 

urobila tá Weasleyovská ţena. Čokoľvek iné ťa urobí chorým.“ 

„Ja však nechcem.“ Zafňukal Harry. „Je to dobré, ale chcem... Niečo iné. Ja proste neviem čo.“ 

„Prestaň Potter. Sme v pasci spolu po zvyšok leta,“ odsekol Severus, jeho hlas bol hrozivý. „Čím menej času si blízko 

mňa, tým väčšia je šanca, ţe preţiječ toto leto.L 

Harry sa na neho len pozeral, bolesč bola ukrytá hlboko v jeho očiach, predtým neţ sa otočil a opustil kuchyňu na 

Grimmauldovom námestí. 

Opäť bolo všetko čierne. Severus sa snaţil znovu a znovu preraziť štíty, ale bol viac menej schopný dostať sa len k pár 

spomienkam z druhého pohľadu, ktoré uplynuli a emóciám, ktoré s nimi prišli. Potom, čo sa cítil akoby uplynula 

hodina, Severus opustil myseľ svojho syna.      

Naspäť svojom vlastnom... späť v Harryho tele, pozrel na svojho syna, ktorý vyzeral byť veľmi unavený. 

„Toto bolo veľmi dobré,“ dodal Severus. 

„Aj keď som nechal spomienky.“ 

Ďalšia pauza. 

„V ten deň, keď si bol dovedený na ústredie... vedel si to, samozrejme.“ Uviedol Severus, a Harry prikývol, 

nepotreboval sa pýta, čo bolo to, na čo jeho otec odpovedal. „Pokúšal si sa so mnou stratiť trochu času, aţ dovtedy... po 

tie spomienky. O čom si premýšľal?“ 
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„Prečo?“ spýtal sa Harry, zrazu sa veľmi bránil. „Teraz to nevadí. Ky obaja by sme potom nemohli vystáť jeden 

druhého, myslel som si, ţe je to nejaký druh zvráteného vtipu a ty si nechcel stráviť viac času v mojej prítomnosti neţ 

bolo nutné. Sme teraz za tým. Prečo ti to vadí?“ 

„Bol som len zvedavý...“ začal Severus, ale zastavil sa. 

„Odkedy si premýšľal o tom, čo by to mohlo byť?“ spýtal sa Harry, zrazu bol zmätený. 

„Predpokladám, ţe od teraz. Moţno byť v tvojom tele na mňa inak pôsobí.“ 

„Mohlo by to byť odlišné,“ súhlasil Harry. „Ale vieme, ţe sa to odlišovalo, keď sa moja matka oţenila s tebou namiesto 

Jamesa. Povedala mi, ţe milovala teba a Jamesa v jej liste pre mňa, ale nebola šťastná. Prinajmenšom keď som bol 

tínejdţer. Bolo to iné, ale nebolo to lepšie.“ 

Severus civel, otrávený svojimi myšlienkami, ţe bol vybraný obzvlášť svojim dieťaťom. 

„Chystám sa hovoriť s riaditeľom. Dokonči tie eseje,“ povedal Severus, opustil kabinet. Harry sa pozeral zamyslene na 

dvere potom, čo odišiel. 

Nem.ţem čakať, kým sa veci vrátia späť do normálu,“ pomyslel si Harry. 

 

 

 

 

Kapitola dvadsiataprvá: Pošpinený 

Mesiac. Msiac ako jeho otec. Mesiac podvádzania kaţdého, vrátane Rona a Hermiony... ţe boli jeden druhým. 

Harry bol naozaj z toho presýtený. Neuvedomil si koľko toho obetoval... dokonca aj krátky, neosobný čas počas 

vyučovania, ktorý strávil s jeho priateľmi. 

Aj keď obaja plánovali samostatne. Ich cestovanie duší bolo dosť precvičené, ak bola situácia pravdivá, mohli by svoje 

telá opustiť bez problémov. Vedeli, ţe potrebovali znovu zobrať elixír... hoci naozaj nevedeli, ako si vymenia vlastné 

telá. 

„Pripravený?“ spýtal sa Severus, zobral pre neho pohár. Harry prikývol, napil sa. Okamţite, ako vypili obaja elixír sa 

posadili oproti sebe – Severus stlmil svetlá. 

„Pripravený,“ odpovedal Harry trochu neskôr a spomalil svoje dýchanie, zatvoril svoje oči, pokúšal sa uvoľniť. Pokúšal 

sa presvedčiť svoju dušu, ţe nepotrebovala telo... práve teraz nie. Raz za čas Harry pocítil myknutie svojho tela, pocit, 

ktorý ho okamţite priviedol späť k jeho zmyslom, spôsobiac, ţe musel začať odznova. 

Konečne sa cítil v správnej forme a pomaly plával preč zo svojho tela a zasal. Urobil to zatiaľ päťkrát a vţdy to bol ten 

istý pocit. Voľný, ešte... nie celkom znepokojujúci, ale bolo to zvláštne, vidieť leţiace telo jeho otca; vedel, ţe bolo jeho 

počas uplynulého mesiaca. Premýšľal o tele, cítil, ţe sa začína vracať. 

Nie, pomyslel si. Chcem zostať voľný...Ťahanie sa trochu zastavilo a rozhliadol sa okolo. Niekedy mohol vidieť svojho 

otca, niekedy nie. Mal pocit, ţe to bolo kontrolovateľné, ale ešte sa nedozvedeli ako. 

Zrazu spozoroval jeho vlastné telo, pocit potreby ho prekonal a on pocítil, ako je ťahaný jeho smerom. Tentoraz to 

nezastavil. Chcel byť späť vo svojom tele, pôjde na svoje vlastné vyučovanie, trénovať metlobal... dokonca pomáhať 

niţším ročníkom so všetkými ich otravnými otázkami.  
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Harry otvoril svoje oči a okamţite sa postavil, cítil sa dezorientovaný. Chôdza bola zlá, ale ako kráčal do kúpeľne, 

kaţdopádne hľadal odpoveď  v zrkadle. Bol sám sebou. Spokojný opustil kúpeľňu a našiel stojaceho Severusa. 

„Fungovalo to!“ povedal Harry, povaţoval to za zvláštne, ţe jeho vlastný hlas vychádzal z jeho hrdla.  

„Áno, fungovalo,“ povedal unavene Severus, pozrel sa na hodiny. Bola takmer polnoc. „Posteľ,“ nariadil. „Môţeš 

zostať tu,“ navrhol jeho otec.  

„Nie,“ odpovedal harry. „Naozaj, chcem svoju vlastnú posteľ... Dobrú,“ odpovedal. 

„Dobrú,“ odpovedal Severus, s miernym náznakom humoru v hlase. Šklbol jeho taškou, opustil Severusove izby 

a zamieril do svojich vlastných. Aj keď na polceste si uvedomil, ţe sa nechcel jednoducho vrátiť späť do jeho izby. 

Konečne bol späť vo svojom vlastnom tele a on bude oslavovať, spánok počká. Zo zvyku, zobral svoj neviditeľný plášť 

a prehodil ho cez seba, nebol si celkom istý kam chcel ísť. Nechcel naraziť na profesora alebo Filcha, aj keď napriek 

tomu by mohol tvrdiť, ţe mal nejaký pocit potreby prejsť sa v tú noc po chodbách. 

Z nejakého zvláštneho dôvodu sa Harry otočil naspäť do ţalárov, zvolil si jednu chodbu, ktorou nešiel dole uţ dlhšiu 

dobu. Neobťaţoval sa vytiahnuť Mapu, rozhodol sa nájsť nejaké skryté chodby. Aj keď po polhodine hľadania začal 

byť znudený. Očividne je tu nedostatok chodieb. Práve, keď sa chcel otočiť, teraz sa cítil trochu unavený, keď pocítil 

zvláštne pálenie; podobné tomu, ktoré cítil vţdy, keď niekto postavil ochranné bariéry. 

Vediac, ţe by v ţalári nemal byť o takomto čase v noci nikto (vrátane jeho samého)  Harry išiel tým smerom, z ktorého 

cítil mágiu a čoskoro spozoroval nikoho iného neţ Malfoy, Crabba a Goyla v rohu, kde nedosiahlo svetlo sviečky. 

Mohol ich vidieť dostatočne jasne, napriek tme v chodbe, ale ich ústa sa potichu pohybovali. Pokusne, ale trochu 

inštinktívne, Harry tlačil svoju mágiu dopredu, pokúšal sa vycítiť mágiu takým spôsobom ako nikdy predtým. Zdalo sa 

tam byť základné protihlukové zaklínadlo. Harry sa ho pokúšal neverbálne zrušiť. 

„Nie,“ povedal Malfoy, vyzeral, akoby odpovedal na otázku. „Odmieta sa prikloniť k strane, ale nemyslím si, ţe má rád 

u muklov narodených.“ 

„Samozrejme, ţe nemá! So všetkými tými novými pravidlami. Ak by sa ho Temný Pán spýtal...“ 

„Je to príliš nebezpečné, ty zadubenec,“ vyštekol Draco. „Som si istý, ţe Temný Pán má plán.“ 

Všetci boli trochu ticho predtým, neţ Malfoy znovu nahlas prehovoril. 

„Tí hlúpi aurori. Potrebujem vedieť, ako sa dozvedeli o miestnosti. Mal som šťastie, ţe ma nechytili, ale Temný Pán sa 

teraz hnevá.“ 

„Hnevá? Môj otec o tom nič nehovoril...“ povedal pomaly Crabbe. „Nebol si chytený...“ 

„Ach, prestaň,“ hádal sa Malfoy. „Neviete o tom nič a ani vaši otcovia. Ja som bol jediný na stretnutí. Ja som bol ten, 

koho Temný Pán zavolal,“ pokračoval dôleţito. „Je šialený a chce, aby som sa o to postaral. A ja sa postarám.“ 

„Stavil by som sa, ţe je to Snape. Alebo Potter.“ 

„Alebo obaja,“ dodal Goyle a obaja Slizolinčania si vyslúţili Malfoyov pohľad. „Potrebuješ ich, však?“ 

„Očividne ste obaja prlíš hlúpi, aby ste porozumeli. Temný Pán ich chce. Samozrejme, nie mŕtvych... plánuje niečo iné. 

Samozrejme, ţe mi povedal niekoľko malých detailov.“ Malfoy pozrel pohŕdajúco na svojich dvoch spoločníkov. 

„Dokonca nechápem, prečo sa trápim.“ Zamrmlal predtým, neţ mávol svojim čarodejníckym prútikom, pravdepodobne 

preto, aby zrušil uţ zrušené protihlukové kúzlo. „Mám prácu, ktorú je treba urobiť. Bude lepšie, ak to vy dvaja nikomu 

nepoviete alebo to budete ľutovať.“ 

Crabbe a Goyle upustili Malfoy, hrýzli čokoládu a Harry sa uistil, ţe udrţoval dostatočnú vzdialenosť od blonďavého 

Slizolinčana, ktorý sa pozorne rozhliadal okolo. Ďalej dole chodbou sa zastavil pred obrazom a Harry pozorne sledoval 

ako robil zloţité pohyby prútikom. Rovnako rýchlo ako bzukot včely, pocítil cez seba presvišťať nejakú mágiu a Harry 

si nemohol pomôcťt, ale divil sa čo chystal. Niekedy cítil mágiu, obvykle štít, ale toto bolo niečo iné. 
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V duchu si poznamenal, ţe sa o tom musí porozprávať so Severusom. 

Rýchlo a ticho, ako len mohol, Harry prekĺzol malým otvorom pod obrazom. Musel sa prevaliť, pretoţe to bolo také 

a nízke a malé a on takmer prevalcoval Malfoy, ktorý sa zastavil na svojom bruchu a pomaly sa dostával na kolená. 

Počkal, aţ kým bol Slizolinčan dosť ďaleko, pokľakol tieţ, uistil sa, či ho plášť úplne zakrýval a uvedomil si, ţe strop 

bol obzvlášť nízky. Nakoniec sa plaziac snaţil udrţať krok s Malfoyom, ktorý ho viedol v prikrčenej polohe, ktorá mu 

musela spôsobovať bolesť chrbta. 

Príliš dlho na rukách a kolenách bol Harry rád, ţe chodba v rozmeroch pre domácich škriatkov sa otvorila do slušne 

priestrannej miestnosti. Vedomý si toho, kde sa nachádzal Malfoy, Harry sa rozhliadol dookola, zapamätajúc si všetko, 

čo mohol. Okolo bolo roztrúsených niekoľko kníh, ale nie na varenie elixírov a bol tam stôl pri obraze, ale nebolo na 

ňom nič, čo by mohol nazvať zaujímavým. Vnútorne si povzdychol, Harry vyšiel spoza obrau, našiel Malfoya 

sediaceho na vankúši na podlahe, čítal knihu, ktorá sa zdala byť napísaná v inom jazyku ako v angličtine. Plíţiac sa tak 

blízko, ako len mohol, Harry spoznal ten štýl – z niekoľkých krátkych lekcií, ktoré mu dal jeho otec – ako nemecký. 

Nemohol by nič urobiť.  

Vzdal sa a rozhodol sa, ţe nebude sedieť a čakať, čo bude Malfoy robiť ďalej, otočil sa a takmer zakol o čiernošedú, 

dlhosrstú mačku, ktorá zrejme čuchala okolo neho. 

Do čerta, pomyslel si a presunul sa okolo nej. Mačka ho nasledovala, takţe zastavil, pozrel sa na Malfoya. On si toho 

nevšimol. Harry zastal, keď sa snaţil vymyslieť nejaké kúzlo, ktoré by mohol vyuţiť k začarovaniu mačky, ale napadli 

ho len zaklínadla na ľudí. 

„Čo sa deje, Tieň?“ počul Harry Malfoyovu otázku a Harryho srdce sa zastavilo na niekoľko úderov, keď sa mačka 

naťahovala po dolnej časti jeho neviditeľného plášťa a dych sa mu zasekol, keď uvidel mačaciu labku ako mizne na 

zlomok sekundy a ako sa znovu objavuje. 

„Potter,“ počul zašepkať Malfoya. „Accio neviditeľný plášť!“ zvolal a Harry ho schmatol ako o ţivot. Nečakane, plášť 

sa nepokúsil odhaliť, ţe toto bol jeho hlavný úkryt. „Najlepšie bude, keď vyjdeš, Potter,“ povedal Malfoy, jeho hlas bol 

nízky a tichý, ale nie tak nebezpečný ako to robil Severus. „Moţno to pre teba urobím ľahšie, keď to urobíš...“ 

Harry neodpovedal.  Nechápal zmysel. Malfoy nemohol vedie, ţe to bol určite on. Mohlo by to byť sprisahanie, aby ho 

prinútil odkryť sám seba; iba dohady. Prekliato celkom dobrý odhad, pomyslel si. 

Harry umiestnil okolo seba tlmiace kúzlo. Nevedel, prečo ho to nenapadlo skôr, ale akonáhle to urobil, urobil krok 

dozadu, pohľad mal uprený na Malfoya, ktorý uprene hľadel na jeho miesto, jeho pohľad bol trochu neprítomný. Harry 

urobil ďalší krok späť a ešte jeden, zamieril do malej chodby. Malfoyove oči ho nesledovali a on si bol istý, ţe sa 

dostane von z miestnosti bez pristihnutia, keď zrazu spadol dozadu, o niečo zakopol. 

„Petrificus Totalus!“ 

Harry cítil, ako stuhol, neschopný pohybu a snaţil sa nepanikáriť. Mohol by sa z toho dostať... bolo to niečo, čo ho 

Severus naučil. Ešte mal v ruke svoj prútik a aj keď nemohol hovoriť, zamrmlal vo svojej hlave znova a znova „Finite 

Incantatem“, chcel sa oslobodiť zo spútania. Pomaly si uvedomoval, ţe kliatba slabla a on robil to isté, ţe ostal 

nehybne, keď sa Malfoy krok za krokom, aby mu stiahol plášť a odhodil ho bokom. 

„Nie veľmi chytré, však Potter?“ blonďavý chlapec sa uškrnul a zabralo to kaţdý centimeter, kedy Harry nereagoval. Aj 

keď sa pokúšal, ale jeho ľavá noha dostala kŕč, spôsobila, ţe jeho nehybný blaf bol prezrademý. Nemajúc veľa času na 

premýšľanie, keď Malfoy uţ ukazoval prútikom na neho kričal rýchlo, „Stupify!“, ktorému sa Malfoy vyhol. Urobil 

rýchlo štít, postavil sa, pripravený na duel. 

„Kru-“ začal Malfoy a Harry zajačal prvú kliatbu, ktorá mu prišla na rozum. 

„Remsticu!“ kričal, jeho kliatba urobila značku na Malfoyovom pravom ramene, a on stuhol, keď Malfoy okamţite 

spadol. 

Bola to kliatba z čiernej mágie; jedna, ktorú sa nedávno naučil od svojho otca. Toto poslalo prekliatych do temnoty, 

nechutných snov a často zostali v sne dostatočne dlho, aby to pokračovalo ďalej a mohli zomrieť. Zvyčajne to bolo 

srdce. 
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Uvedomujúc si, čo urobil, Harry pouţil monitorovacie kúzlo, aby sa uistil, ţe Malfoy dýchal a okamţite ho to ohromilo, 

pretoţe nechcel mať duel so Slizolinčanom. Ako hneď cítil, neveril, ţe bude pouţívať tieto kliatby a kúzla, ktoré to boli, 

na ovládnutie a veľmi často jeho vlastného vedomia, mimo obmedzenia. 

Srdce bilo príliš rýchlo, Harry schmatol neviditeľný plášť a potkýňal sa smerom k vstupu do malej miestnosti, 

dopadajúc na ruky a kolená a plazil sa, nebol schopný prestať premýšľať o tom, ako ľahko vyšla kliatba čiernej mágie 

z jeho vlastného prútika a úst. Zdalo sa to takmer neskutočné. Bol tu, učil sa Temné umenie, aby mohol proti nim ľahšie 

a naplno bojovať, a hneď pouţil jedno v jednoduchom dueli, v ktorom mohol byť jeho súper porazený obzvlášť 

jednoduchým spôsobom. 

Cítil sa špinavý, Harry sa dostal na koniec tunelu a postavil sa pred obrazom, uistil sa o mieste pred pouţitím kúzla 

ilúzie, takţe nemusel strácať čas snahou o zatvorenie vchodu z vonku. Nejako sa dostal preč z nenávistnej nálady 

a prehodil cez seba plášť neviditeľnosti, keď beţal do riaditeľovho úradu. 

Samozrejme, sú dve hodiny ráno, Dumbledore nebol vo svojej kancelárii, a tak potom, čo zaklopal niekoľkokrát na 

dvere, posadil sa v čakárni a dúfal, ţe Dumbledore vstával. 

Moţno by to mohlo počkať do rána, pomyslel si, zazíval, ale potom si uvedomil, ţe nemôţe. Nechal Malfoya v tej 

miesnosti, omráčeného. 

Pribliţne po dvadsiatich minútach, Dumbledore vstúpil do miestnosti, vyzeral trochu znepokojený. 

„Potom, čo si zaklopal len niekoľkokrát, predpokladal som, ţe to nebolo úplne naliehavé,“ povedal a znelo to unavene 

a Harry sa cítil trochu previnilo. „Dúfam, ţe nevadilo, ţe som si zobral nejaký čas na oblečenie, ako sa sluší a patrí. 

Teraz, moj chlapče, čo sa deje?“        

„Malfoy,“ uviedol jednoducho Harry. „Rozprával sa s Crabbom a Goylom asi pol hodiny, potom som sledoval Malfoya 

do tajnej miestnosti a potom na mňa zaútočil. Je teraz omráčený v tej miestnosti.“ 

„Chápem,“ povedal Dumbledore. „Dobre, mal by som sa ísť naozaj pozrieť. Veď ma.“ 

Späť v ţalároch, Harry ho viedol k obrazu, zrušil kúzlo ilúzie a vysvetlil Dumbledorovi, ţe je tam veľmi nízky strop 

predtým, neţ po kolenách vliezol do vnútra. Práve keď sa chystal vstúpiť, otvor sa zväčšil a Harry rýchlo prekvapene 

vstal. 

„Znovu dúfam, ţe ti to nevadí, môj drahý chlapče. Obávam sa, ţe by sa mi nechcelo plaziť, takţe som zväčšíl tunel.“ 

Harry, prekvapený, ţe to bolo moţné a prekvapený, aký silný Dumledore musel byť, keď bol v prvom rade schopný 

urobiť, opatrne vstúpil do tunela a viedol Dumbledora do miestnosti. Zastavil sa vo vchode, náhle nahnevaný. 

„Je preč!“ vykríkol a Dumbledore sa začal rozhliadať. 

„Zaujímavé,“ povedal Dumbledore. „Tieto zvykli byť pouţívané pre domácich škriatkov. Prekvapuje ma, ţe našiel 

jednu z nich.“ 

„Miestnosť?“ spýtal sa Harry, ešte stále nahnevaný a Dumbledore pomaly prikývol. „On unikol,“ poukázal na to Harry. 

„A zobral všetky tie knihy, ktoré tu mal so sebou. Tá kniha! Mal som ich priniesť!“ 

„Vieš, aké to boli?“ 

„Nie. Väčšina z nich bola v inom jazyku. Jedna z nich je po nemecky, som si tým istý.“ 

„Harry,“ povedal ticho Dumbledore a Chrabromilčan sa pozrel na starca, prestal s jeho sebaobviňovanie. „Neobviňuj sa 

kvôli jeho nájdeniu cesty von. Bol si úspešný v jeho sledovaní.“ 

„Urobil to lepšie, ţe sa dostal von,“ zabručal Harry a Dumbledore ho obdaroval smutným úsmevom. 
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„Som rád, ţe ty a tvoj otec ste konečne vo vašich vlastných telách. Bol to v celku zmätok, pamätať si s kým som 

predtým hovoril. Ale moţno by si mal ísť teraz do postele. Som si istý, ţe si veľmi unavený a teba v tvojej izbe čaká 

veľmi pohodlná posteľ.“ 

Harry rozoznal odmietnutie a nechal Dumbledora, aby miestnosť prehľadal sám, istý, ţe muţ sa bude o deň neskôr 

pýtať na jeho spomienky. 

Zase, namiesto zamiereniu do jeho izby, išiel k izbám jeho otca a klesol tam na pohovku, potešil sa, ţe jeho otec nebol 

hore, aby mu nadával.“ 

 

Ďalší deň sa Harry zobudil skoro na otca stojaceho pri ňom, pozerajúceho na neho. 

„Čo tu robíš? A ešte na pohovke!“ povedal Severus a Harry sa opatrne posadil, prikrčene. 

„Ehm...“ odpovedal pomaly. „Včera večer sa vyskytol problém. Vieš, narazil som na Malfoya a sledoval som ho 

a potom akosi... zmizol.“ 

„Zmizol?“ spýtal sa nebezpečne Severus a Harry si nemohol pomôcť, ale pomyslel si, aké bolo pekné počuť, keď jeho 

otec pouţíva kárajúci hlas seba samého a nie jeho vlastný. Veľmi osvieţujúce. 

„Prekvapil som ho a potom som išiel po Dumbledora, on... tam nebol.“ 

„Rozumiem,L odpovedal Severus, posadil sa. „Aha,“ odpovedal Severus a posadil sa. „Harry, pamätáš sa,  keď som ti 

hovoril, ţe som bol schopný nájsť časť spomienok Temného Pána?“ Harry prikývol a premýšľal, kam tým jeho otec 

mieril. Urobilo ho to nervóznym, keď videl, ţe Severus na to nepoukazoval. To znamenalo, ţe naozaj nechcel, aby to 

Harry urobil. Aj keď problémom bolo, ţe odkedy sa Harry pripojil k Rádu, Severus s ním jednal skôr ako s dospelým, 

neţ s dieťaťom. Musel uznať, ţe to bolo milé, ale on ... 

Bolo to ťaţké vysvetliť. Bolo to skoro také, akoby Severus nebol tak ochraňujúci ohľadom Harryho, ako minulý rok. 

Samozrejme, nie ţe by to bola zlá vec. Nechcel, aby mu jeho otec hovoril, stále, ţe je to niečo príliš nebezpečné alebo 

niečo podobné. 

Bolo to príliš ťaţké vysvetliť; ţe to nie je pocit, Harry to mohol vloţiť do slov a to vyviedlo Harryho viac z rovnováhy 

ako cítil, ţe by malo. Bol dospelý a Severus s ním zaobchádzal ako kaţdý. Koniec príbehu. 

„Verím, ţe by si to mal vyskúšať. Pokús sa dostať sa do nedávnych spomienok alebo, ak je to moţné, čo spraví teraz. 

Niektoré informácie o Malfoyovi. Ale opatrne. Nedovoľ mu, aby si uvedomil, ţe si vstúpil do jeho mysle. Mal by to si 

byť schopný urobiť bez väčších ťaţkostí. Máš na to, napokon, vstúpil si do mojej mysle bez toho, aby so si to 

uvedomil.“    

Harry sa len pozrel na svojho otca s neveriacim pohľadom. 

„Chceš, aby som vstúpil do jeho mysle. Zbláznil si sa?“ 

„Raz by to mohlo byť nevyhnutné. Temný Pán vie, ţe vieš o Malfoyovom spojení s ním a mohol by si ho vybrať, ţe ho 

pouţije proti tebe. Pokiaľ sa ti to podarí, mohli by sme mať neobmedzený prístup ku všetkým informáciám, ktoré 

potrebujeme!“ 

„Áno, ale čo keď ma chytí? Čo ak... čo ak by ma nejako uväznil vo svojej mysli alebo ma náhodou zabije cez naše 

spojenie?“ 

„Nepravdepodobné,“ odpovedal Severus. 

„Nepravdepodobné? Ale stále moţné!“ 

„Fajn, nepokús sa! Podarilo sa mi odovzdať nejaké informácie, moţno nie príliš dôleţité, ale rovnako to boli 

informácie, ktoré som dodával Dumledorovi počas posledného mesiaca. Mohol som to urobiť, aj keď som nebol 
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oboznámený so spojením, ale ty si s ním ţil celé roky. Mal by si byť schopný vstúpiť do jeho mysle ľahšie, neţ som bol 

schopný ja!“  

„Ale, čo keď nechcem! Čo keď zistím niečo, čo nechcem vedieť? Alebo, čo keď sa mi to viac zapáči, ako tráviť čas vo 

svojom tele? Uţ som poučil kliatbu z čiernej mágie na Malfoya, dokonca bez premýšľania o tom!“ 

Miestnosť asi na minútu stíchla, keď Severus, ktorý sa predtým pozeral na svojho syna, obmäkčili jeho tvár a teraz sa 

zatváril zmätene. 

„Aká kliatba?“ 

„Kliatba nočným mor. Okamţite som ju prerušil!“ bránil sa Harry. „Ale problém bol to, ţe som ju pouţil, bez 

rozmýšľania! Nechcem sa viac učiť čiernu mágiu. Čo ak sa nahnevám a pouţijem na niekoho, kto si to nezaslúţi 

smrtiacu kliatbu?“  

„Chceš sa prestať učiť Čiernu mágiu?“ spýtal sa ticho Severus. 

„Áno!“ 

„To nič nevyrieši,“ odpovedal. 

„Moţno nie, ale aspoň nebudem v pokušení pouţiť kliatbu, ja neviem.“ 

„Moţno by sme potom mali popracovať len na teórii,“ uzavrel pomaly Severus. 

„Dobre,“ odpovedal s prikývnutím Harry, cítil sa bezpečnejšie. 

Ale z nejakého dôvodu sa ešte cítil pošpinený. 

„Potrebujem kúpeľ,“ povedal rýchlo a odišiel do kúpeľne, skôr ako mohol jeho otec odpovedať. 

„Draco Malfoy,“ zasyčal Voldemort pomaly. „Sklamal si ma?“ 

„Ja neviem, môj Pane,“ odpovedal Malfoy, nepozrel hore. „Ale... mám správy, ktoré by mohli byť uţitočné. 

V miestnosti som sa stretol s Potterom. Bol som samozrejme  schopný dostať sa preč, ale... myslím, ţe to vie. Ale,“ 

pokračoval, aj keď mohol byť potrestaný za nesplnenie, „myslím, ţe pouţíval na mňa klietbu z čiernej mágie. Nepočul 

som o nej, ale vyvolalo mi to nočnú moru, zlú. Spýtal som sa na to svojho otca pred príchodom sem a on povedal, ţe ju 

pozná, ale nechcel mi povedať, čo to bolo.“ 

„Dobre, dobre,“ potiahol. „Nebudeš teraz potrestaný.“ 

„Ďakujem vám, môj Pane,“ povzdychol si Malfoy. 

„Vrátiš sa do Rokfortu.“ 

„Rok – Rokfortu, môj Pane?“ opýtal sa Malfoy. „Nebude to nebezpečné? Ak Potter povedal riaditeľovi školy alebo 

Snapeovi, čo sa stalo...“ 

„Tak by to bola tvoja chyba, však?“ uzavrel Voldemort. 

„Áno, môj Pane,“ odpovedal Malfoy porazene. „Kedy sa mám vrátiť?“ 

„Dnes v noci. Predtým, neţ sa tvoji spoluţiaci zobudia.“ 

„Neurob ďalšiu chybu, Draco Malfoy. Nebudem to tolerovať tretíkrát.“ 

„Áno, môj Pane. Ďakujem vám, môj Pane.“ 
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Hneď ako sa Harry prebudil z vízie, navštívil Dumbledora.  Aj keď sa nezdalo, ţe Dumbledore to povaţoval za dôleţité 

ako si Harry myslel, ţe to bolo. 

„Ale uţ je späť tu? Nemôţete mu to dovoliť!“ povedal Harry, rozhnevane. 

„Verím, ţe je to s najlepším úmyslom, Harry,“ odpovedal Dumbledore. „nevylúčiť pána Malfoya. Mohol by sa nám 

v budúcnosti zísť a vţdy je tam moţnosť poţadovať dlh. Teraz nie je ţiadnou hrozbou pre hociktorého zo študentov, 

pretoţe Voldemort si prial, aby ostal tu.“ 

„Nemyslím si, ţe poslal Malfoya späť do práce,“ povedal po niekoľkých minútach premýšľania Harry. 

„Myslím si, ţe ho sem poslal, aby mohol byť vyhnaný a potrestaný Ministerstvom. Ďalšia špina na mene Malfoy,“ 

dodal. 

„Áno, moţno,“ prikývol Dumbledore, napil sa z čaju. „Čo je to, prečo budeme mlčať. Môţeš ho i naďalej sledovať, 

Harry?“  

Harry zahundral, keď odsunul svoju stoličku a vstal. 

„Samozrejme, ţe budem! Nechystám sa ho nechať túlať po škole samého!“ 

Harry opustil riaditeľov úrad, zabuchol chrlič, keď sa hnal okolo a nevšimol si ľahký úsmev, ktorý hral na 

Dumbledorevej tvári, keď odišiel. 

 

 

Kapitola dvadsiatadruhá: Príprava 

Pán Harry James Potter - Snape, 

ďakujeme Vám za podanie ţiadosti do Aurorského kurzu. V súčasnosti je v procese posudzovania. 

K tomu, aby Vaša ţiadosť bola ukončená, musíte si dohodnúť schôdzku s Úradom pre magické testovanie a rozhovor. 

Obe musia byť oddelené, magické testovanie prvé. 

Prosím odpovedzte do 16. apríla 1997. 

S pozdravom, 

January Maibell 

Vedúci tajomník Aurorov  

Po rýchlom prečítaní listu sa Harry pozrel hore a cez Veľkú sieň na Malfoya, ktorý po ňom raz znovu strelil 

podozrievavým pohľadom. Dobre, prečo nie? Vzhľadom k tomu, ţe Malfoy napadol Harryho a vrátil sa pred viac neţ 

mesiacom, neprišli ţiadni Aurori, ţiadne vyhostenie... Malfoy mal všetky dôvody domnievať sa, ţe Harry má niečo 

v rukáve. Pravdupovediac niektoré podozrenia by Malfoy mohol mať, Harry si udrţiaval prehľad o Slizoline s trochou 

pomocou od Severusa. 

Naozaj by mal byť vylúčený. A poslaný do Azkabanu. Nie po prvý raz, Harry uvaţoval, či Dumbledore skutočne vedel, 

čo robí, alebo či to skrátka robil tak, ţe išiel ďalej a dúfal, ţe to je to najlepšie. 

Harry sa pozrel dole späť na list. Test a pohovor. Rovnako bude musieť mať čas! Bol uţ zvyknutý v kaţdom okamihu, 

ţe mal svoj deň naplánovaný alebo hovoril so študentami kvôli povinnosti ako hlavného prefekta. Napadlo ho, či by si 

si to mohol naplánovať počas víkendu, keď pozrel na svojho otca so spýtavým pohľadom. Zvyčajne sa Severus na neho 

vo Veľkej sieni nepozeral, len kvôli pozdravu alebo povedaniu zbohom, ale teraz sa na neho intenzívne pozeral. Harry 
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naznačil „neskôr“, keď sa vrátim od Hermiony, ktorá hovorila nadšene o hodine obrany, ktorý bola neskôr v priebehu 

dňa. 

„...istými pravidlami, vieš. Iste, bude to tvoje obvyklé „nie Neodpustiteľné“ a ţiadna čierna mágia... nič, čo by mohlo 

niekomu váţne ublíţiť. Ale budeme to robiť ako tím, alebo jednotlivo?“ 

„O čom to hovoríš, Hermiona?“ spýta sa zmätený Harry. Bol to nejaký test?“ 

„Počúval si ma vôbec?“ spýtala sa podráţdene Hermiona. 

„Er... nie, naozaj nie,“ odpovedal Harry. „Viem, ţe hovoríš od Dumbledorovej armáde, ale okrem toho, som stratený.“ 

„Mal by si vedieť,“ povedal Ron, skutočne prehltol pred hovorením. „Je to trieda tvojho otca.“ 

Tentoraz namiesto zmäteného pohľadu, Harry hodil podozrievavý pohľad na svojho otca. Tajomný, keď muţ záhadne 

zmizol. Mlčky zavrčal, obrátil sa späť k Hermione. 

„O čom je tá správe, ktorá ti prišla, keď si vošiel? Čítal si to?“ Hermiona znela podráţdene. Ak by neboli vo Veľkej 

sieni, povedala by, ţe bol príliš zamestnaný premýšľanám o Malfoyovi, ako robením toho, čo mal robiť – ale to nebola 

pravda. Väčšinu svojho čacu venoval štúdiu alebo trénovaniu alebo pomáhaniu ostatným ľuďom. Mal iné spôsoby ako 

sledovať Malfoya. 

Práve teraz pochopil, čo povedala Hermiona – prevrátila očami nad jeho zjavnou nepozornosťou - Harry zdvihol hore 

správu, ktorú mu dala Luna na svojej ceste do Veľkej siene. Pred jej otvorením, bolo isté, ţe je to od Severusa. Otvoril 

ju.   

Harry – 

Zúčastni sa dnes hodiny Obrany pre siedmy ročník. Prines tvoj prútik. 

- Severus 

Prines môj prútik, pomyslel si Harry s malým smiechom. Áno, ako by bol niekedy bez neho! 

„Tak čo?“ spýtal sa Ron. 

„Dnes sa pripojím k vašej hodine Obrany. Dobre, nešpecifikoval, na ktorú z nich, ale mám voľno počas vašej hodiny...“ 

„Ach! Moţno budeš rozhodovať, Harry! Teraz, musíš byť spravodlivý, ak to urobíš,“ zdôraznila. „Ţiadne podvody.“ 

„Alebo mu chce jednoducho konkurovať,“ Ron prerušil Hermionu predtým, neţ mohla začať. „Pošli ho preč. Pamätaj, 

ţe vytrénoval Harryho sám.“ 

„Som tu, nezabúdajte,“ odpovedal Harry. „A vlastne som naozaj celú dobu počúval.“ 

„Áno, moţno... ale nemal by byť príliš ďaleko. Harry je zrejme ďaleko pred nami. Videl si knihy profesora Snapa, 

s ktorými pracoval?“ 

„Pracoval s ním celé leto,“ zavrčal Ron. 

„Dobre,“ povedal Harry, stojac, nevedel, či bol pobavený alebo naštvaný, ţe o ňom hovorili, akoby tam nebol. „Idem 

potom do triedy.“ 

„Och, ahoj, Harry!“ povedali naraz Ron a Hermiona. 

Takmer strnulo sa Harry postavil a zhromaţdil svoje dva listy a jeho knihu Transfigurácie predtým, neţ si ju strčil do 

svojho vaku a odišiel. V poslednej dobe sa od nich cítil tak dištancovaný a ešte viac vo chvíľach ako je táto. Nebolo to 
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po prvý raz, keď o ňom takto hovorili. Zvyčajne im to Harry nemal za zlé, polovicu času, čo boli spolu na niečo myslel 

alebo študoval. 

Kráčajúc pomaly na Transfiguráciu, premýšľal spätne o predošlých rokoch. Zdalo sa, ţe terazm by ich nič nedrţalo od 

seba. Oni robili všetko spoločne, ibaţe by to bol boj nejakého druhu. Harry uvaţoval, či to bolo tým, ţe Ron 

a Hermiona randili chvíľu, alebo či to bolo proste preto, ţe bol tak prekliate zaneprázdnený. Alebo, moţno si neboli uţ 

viac tak podobní. 

Ginny sa s ním ukázala nedávno, niekdy po Vianociach, vyzeralo to, akoby sa pomaly menil na svojho otca. Nie na 

viditeľných miestach, pretoţe vyzeral teraz tak veľmi ako Severus asi sedem mesiacov, ale preto, ţe tak povaţoval 

kaţdého. 

Harry chcel viniť Hlasy. Bola to nakoniec ich vina, ţe Severus súhlasil s ich hlúpou... akoukoľvek dohodou. To je celý 

dôvod, prečo na neho tak tvrdo otec tlačí. No, podľa Severusa to nie je jediný dôvod. Muţ povedal, ţe to bola jeho 

práca, aby sa uistil, ţe bude konať dobré v ţivote. 

Ale teraz, necítil, ţe by jeho ţivot išiel tak dobre. Tak dlho, ako si len dokázal spomenúť si hovoril, ţe by chcel dať 

čokoľvek, aby mal rodinu. Teraz jednu mal, ale zdalo sa, ţe mu to vzalo jeho priateľov. 

Nie, ţe by nechcel, aby bol Severus jeho otec! 

Všetko bolo proste také mätúce. Potreboval sa s niekým porozprávať, ale opäť nemal predstavu s kým. 

Bolo to asi desať minút pred Hermioninými a Ronovými MLOKmi z Obrany a Harry len sedel pri jednom zo stolov... 

čakal. Severus tam doteraz nebol a ani ţiadny zo študentov. Ľahko paranoidný, Harry skontroloval list od svojho otca, 

aby sa uistil, ţe neuviedol iné miesto, ale nie... len hovoril, aby tam bol. 

Harry sa uvoľnil, keď niekoľko prvý študentov, zopár Bifľomorčanov vošlo dnu, obdarovali ho divnými pohľadmi. Aj 

keď ho to neprekvapilo. Po väčšinu roka aktuálne nenavštevoval hodinu Obrany. 

Takmer neskoro, Hermiona a Ron vošli do učebne a sadli si po Harryho oboch stranách, obdarovali ho úsmevom – po 

čom sa cítil trochu lepšie – a krátko potom vošiel Severus. 

„Dnes, ako uţ viete, začína záverečná skúška siedmeho ročníka. Majte na pamät, ţe tak, ako si budete počíňať v tomto 

turnaji, nebude to mať vplyv na vaše MLOKy, ale mohlo by vám to veľmi dobre pomôcť pochopiť niektoré problémy, 

ktoré ste nemuseli pochopiť predtým. 

„Všetky duely budú jeden na jedného a bude ich prebiehať niekoľko súčasne. Pán Potter a ja budeme pozorne sledovať 

všetky súboje. Nastúpte,“ povedal Severus, obrátil tabuľu svojim prútikom, takţe to bolo čitateľné, „je to začarované na 

výpočet duelov, ktoré sa konajú. Víťaz z kaţdej kategórie sa na konci turnaja stretne v dueli s pánom Potterom. 

Nediskutujte o rozmiestnení. Nájdite si svojho prvého súpera.“ 

„Prečo si mi to nepovedal?“ spýtal sa Harry, keď opustili všetkých ostatných siedmakov. 

„Povedal,“ odpovedal rozhodne Severus. 

„Áno, v správe, keď začal deň.“ 

„Inak by si argumentoval.“ 

Harry rozvihol svoje ruky, nechcel v túto chvíľu argumentovať.L 

„Presne tak.“ 

„Čo mi chceš ukázať najprv? List?“ spýtal sa Severus, zmenil tému. Spomienky, Harry sa prehrabal vo svojom vaku 

predtým, neţ našiel list odoslaný Ministerstvom. 

„Musím vybaviť dve stretnutia pred dokončením ţiadosti o učnovstvo,“ odpovedal Harry a podal list svojmu otcovi. 

Severus si ho rýchlo prečítal predtým, neţ mu ho vrátil späť. 
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„Ihneď odpíš,“ odpovedal. „Ukazuje to iniciatívu. Môţeš byť ospravedlnený z vyučovania kvôli tomuto.“ 

„Budem si musieť niečo pripraviť?“ 

„Som si istý, ţe si dostatočne pripravený. Ak potrebuješ niečo priniesť, oznámia ti to,“ odpovedal Severus. Harry 

pomaly prikývol a oni stáli, niekoľko minút pozerali jeden na druhého. „Tak čo?“ opýtal sa Severus. 

„Uţ idem!“ odpovedal Harry. 

O dva týţdne neskôr, o šiestej hodine ráno – hodinu a pol predtým, neţ zvyčajne vyliezol z postele – Harry sedel 

v čakárni Kancelárie hlavného Aurora, v polospánku. Jeho magické testovanie vyzeralo byť v poriadku uţ týţdeň 

predtým. Tak ako tak, nepripravili si na neho nič ťaţkého. Teraz sa však cítil nervózny. Bola to zvláštna kombinácia 

únavy a nervozity. 

Našťastie to netrvalo dlho a známa tvár vyšla z kancelárie a Harry sa postavil, aby ho pozdravil. 

„Ahoj, Harry Potter – Snape,“ pozdravil muţ. 

„Dobré ráno, Auror Shacklebolt,“ Harry takmer zamrmlal, stojac vratko na svojich nohách. 

„Trochu unavený dnes ráno, ako my?“ doberal si ho a Harry pokrčil ramenami, aj keď hlas, ktorý odznel takmer 

rovnako, ako mu Severus povedal viac formálne, ako zvykol. „Tadiaľto.“ Shacklebolt stál pri otvorených dverách 

a Harry vstúpil, čakal kým si Auror sadol a posadil sa do nie príliš pohodlného kresla. Vlastne stolička nebola veľmi 

pohodlná a Harry musel udrţať rovnováhu.  

„Takţe podľa vašej prihlášky,“ povedal muţ a pozeral sa na zvitok pergamenu,“ máte naplnánované urobiť vaše skúšky 

na Majstra elixírov krátko po svojich mlokoch?“ 

„Áno, pane,“ odpovedal Harry. 

„A to vám Severus dal extra lekcie?“ 

„Áno, pane.“ 

Aj keď bolo mlčanie pre Harryho nepríjemné, nezdalo sa, ţe by Aurora obťaţovalo. Napokon, muţ nakoniec 

prehovoril. 

„Budem k vám úprimný, Harry,“ povedal Shacklebolt a Harryho dych sa takmer zastavil. „Riaditeľ so mnou hovoril 

a ja osobne o vás viem viac, ako zvyšok Oddelenia Aurorov alebo ktokoľvek iný na ministerstve. Poţiadal som kvôli 

tomu, aby som mohol prejsť vašu ţiadosť osobne.“ 

Harry váhavo prikývol. 

„Albus mi povedal o vytvorení vašich elixírov a ako vám pomohli. Tieţ viem o vašom spojení k tým... Hlasom. Bolo mi 

o tom povedané. Bol ten problém vyriešený?“ 

„Myslím, ţe áno,“ odpovedal Harry, jeho hlas sa trochu zlomil. „Ale... sú stále na Rokforte.“ 

„Viem,“ povedal Shacklebolt. „Teraz, riaditeľ je presvedčený o inom, ale – pravdu povediac – cvičil ste alebo ste sa 

naučil nejaké Temné kúzla? Kladná odpoveď neovplyvní vaše umiestnenie. 

Harry hneď neodpovedal. Váhavo prikývol. 

„Ja... niektoré viem. Môj otec ma niektoré naučil, pripravil ma viac proti Voldemortovi. Myslíte... viete...“ Harry 

nedokázal odpovedať. 

„Proroctvo? Áno. Riaditeľ ma neinformoval o ničom, čo by mohlo byť vyuţité. Samozrejme, budem viesť tieto 

informácie ako dôverné.“ 
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„Aha.“ Pauza. „Naučil ma teraz len teóriu. Ja... nechcem sa to viac učiť.“ 

„Prečo nie?“ 

„Pretoţe...“ odmlčal sa. „Prečo nie?“ pripadám si pošpinený. Necvičím – to nie je – ale musel som pouţiť kliatbu 

Čiernej mágie, kvôli problému v iný deň a spôsobilo to, ţe sa cítim hrozne.“ 

Shacklebolt prikývol a ďalej pozeral. 

„Vaša animágovská forma,“ povedal. „Somár. To je zaujímavé. Ste schopný úplne sa transformovať.?“ 

Harry prikývol. 

„Čo je na tom zaujímavé?“ spýtal sa Harry. 

„Je to magická forma. Nič mimoriadneho, ale je to nezvyčajné. Tieţ uţitočné. Veľmi dobrá forma pre Aurora.“ 

„Naozaj?“ spýtal sa Harry. Shacklebolt prikývol. 

„Povedzte mi. Harry, prečo vlastne chcete byť Aurorom.?“ Shacklebol sa naklonil ponad stôl, keď sa to pýtal, jeho 

pohľad bol intenzívny. Harry sa snaţil vyhnúť pohľadu, potom pozrel dole predtým, neţ odpovedal. 

„Ja... chcem. Obrana je jediná vec, v ktorej som bol na Rokforte naozaj dobrý, myslím. A ja naozaj chcem zastaviť 

Temných čarodejníkov... a Voldemorta.“ 

„Jediné v čom si bol dobrý,“ opakoval pomaly Shacklebolt a Harry prikývol, ako keby povedal niečo zlé. „Ste na 

krátkej ceste k vášmu získaniu titulu Majstra elixírov, v sedemnástich rokoch, bol ste najmladší hráč metlobalo za sto 

rokov a teraz ste kapitán tohto tímu. Ako je Obrana vašou jedinou moţnosťou?“ 

„Dobre, nechcem lietať kvôli ţivobitiu. Zdá sa to... no, zbytočné. Mám rád lietanie pre zábavu a hru, nie kvôli práci,“ 

odpovedal Harry s presvedčením, „A môj otec ma tlačil do elixírov, pretoţe zistil, ţe sme príbuzní.“ 

„Mohol by robiť nátlak a to by nemalo dôjsť tak rýchlo tak ďaleko, ako ste sa dostali, ak by ste nemali talent pre toto 

umenie,“ odpovedal drsne Shacklebolt, ako keby bol káral malé, nezaopatrené dieťa. 

„Naozaj ide pravdepodobne o Hlasy,“ odpovedal Harry oveľa pokojnejším hlasom. „Oni mali nejakú kontrolu... pozrite, 

naozaj neviem, prečo chcem byť Aurorom. Jednoducho mi to pripadá ako správna vec.“ 

Shacklebolt prikývol, zdalo sa, ţe konečne dostal odpoveď, ktorú hľadal. Harry sa uvoľnil a bol rád, ţe zvyšok 

rozhovoru prebehol hladko. 

 

 

Kapitola dvadsiatatretia: Preťaženie 

Harry leţal na posteli, mal pocit, ako keby jedinou dobrou vecou, ktorú mohol urobiť práve teraz bolo ohňové kúzlo 

namierené na knihu elixírov, ktorú čítal. Bolo to asi len tým, ţe skončil s materiálom, ktorý potreboval vedieť na skúšku 

na Majstra elixírov, ale teraz musel preskúmať všetko, vedieť to dokonale. A nielen to, ale musel študovať na MLOKy 

z: Transifigurácie, Čarovania a Herbológie. Neobával sa Elixírob a Obrany... ale dokonca o Herbológiu, ak na to príde, 

ale jeho záverečná skúška z Práva a vzťahov bude ťaţká. Najmä preto, ţe Oddelenie Aurorov bude dohliadať na 

konečnú známku pre túto triedu. 

Naozaj nepomohlo to, ţe v piatom ročníku ţiadali veľa o pomoc so štúdiom OVCí a venoval sa im takmer neustále 

počas posledných troch týţdňov. Alebo to bola posledná metlobalová hra v týţdni a tím naliehal na trénovaní kaţdý 

týţdeň. 
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Úprimne povedané, keď prišlo na vec, cítil sa zle. Jednoducho mal pocit, ţe nebude dobre postupovať na akejkoľvek 

skúške a ţe Severus – jeho otec – ním nebude potešený. Jeho otec mal rád dobre urobené veci a so všetkým extra časom 

stráveným Harryho výučbou... dobre, Harry si bol istý, ţe Severus bude mať právo hnevať sa na neho, ak neprejde. 

Tri alebo štyri hodiny spánku, ktoré strávil počas noci, nepomáha. V skutočnosti sa cítil lepšie, keď nespal a len 

priebeţne pil elixír svojej vlastnej verzie Povzbudzujúceho dúšku kaţdých pár hodín. Ale problém bol s tým, ţe ak 

v noci vôbec nespal, bol dokonca viac náchylný k zaspávaniu, keď študoval. V skutočnosti to bol práve druhý deň, čo 

zaspal vo svojej triede Práva a dostal za to trest. Našťastie, Severus si to buď nevšimol, alebo sa k trestu nevyjadroval, 

takţe bol tomu Harry rád. 

Harry zastonal, keď počul klopanie na dvere. Dúfal, ţe dnes v noci – moţno – by mohol stráviť čas aţ do večera pre 

seba a dohnať zameškané. Mal pocit, ako byl úplne pozadu. Ten, kto bol pri dverách zaklopal znova, tentoraz hlasnejšie 

a Harry vyštekol „som tu!“ pri dverách sa zhrbil, keď si uvedomil, ako hrubo to vyznelo. Odhrnul si svoje vlasy 

z brady, otvoril dvere a usmial sa, keď uvidel, ţe to bol Ron a Hermiona. 

„Ahoj,“ povedal. 

„Ahoj, Harry,“ povedala Hermiona a Ron kývol. „Čo robíš?“ 

„Študujem,“ odpovedal Harry. 

„Študuješ?“ spýtal sa Ron. „To je všetko čo robíš?“ 

„Mám toho veľa na štúdium, Ron,“ odpovedal rozhodne. 

„Samozrejme, ţe áno, Harry. Ale ty si študoval stále za posledný mesiac, bolo to tak.“ 

„Neštudujem neustále,“ povedal Harry nahnevane. „Metlobal,“ pripomenul mu. 

„Ale Harry, poď s nami do Veľkej siene. Siedmaci usporiadavajú improvizovanú párty. Všetky sú tam teraz 

zhromaţdení. Bude to sranda,“ povedala Hermiona, ale Harry zavrtel hlavou. 

„Musím toho veľa urobiť. Ospravedlňujem sa,“ povedal. 

„Harry,“ povedal Ron, zastavil Harryho ustupovanie do ijeho izby. „Nemôţeš jednoducho tráviť toľko času vo svojej 

izbe študovaním. Nie je to pre teba dobré.“ 

„Musím veľa dokončiť,“ povedal pomalšie Harry, netrpezlivosť sa začala prejavovať aj na jeho hlase, ktorý sa začal 

svojou hĺbkou podobať hlasu jeho otca. „A naozaj to chcem dokončiť teraz.“ 

„Dobre,“ povedal pomaly Ron. „Keď to vravíš.“ Ron odišiel, pozrel ponad rameno, obdaroval svojho priateľa 

osobitným pohľadom. Hermiona ostala niekoľko sekúnd dlhšie a chystala sa prehovoriť, keď jej Harry len zabuchol 

pred nosom dvere. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hermiona a Ron sedeli schúlení v rohu tmavej Veľkej siene, diskutovali oHarryho správaní. 

„Idem za profesorom Snapeom,“ povedala zrazu Hermiona. 

„Čo? Prečo?“ spýtal sa Ron. 

„Ron, je to samozrejme profesor Snape, kto ho donútil pracovať takto ťaţko. Odkedy, čo Harry prišiel do školy zvykne 

byť tak usilovný?“ 

„Nikdy?“ provedal Ron, ako by to bolo úplne zrejmé. 
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„Nie, Ron. Po tom, čo zistil, ţe má otca, ktorý ešte stále ţije. Spomínaš si na to leto? Ako čítal tak veľa z tých kníh? 

Nevedeli sme, ţe profesor Snape bol jeho otec, ale Harry áno. A profesor Snape to vedel tieţ, ale obaja predstierali, ţe 

to nevedia.“ 

„Chceš povedať, ţe Harry jedná týmto spôsobom, aby potešil Snapa?“ 

„Áno,“ odpovedala Hermiona. „Ron, on má čoskoro skúšku na Majstra elixírov. V sedemnástich rokoch. Stále nemá rád 

tak veľmi elixíry.“ 

„Snape sa o to nestará, však? To je prekliato hlúpe, ţe keď pracuje takto.“ 

„A to je dôvod, prečo musíme hovoriť s jeho otcom. Ak nebude počúvať nás, bude počúvať profesora.“ 

„Dobre,“ povedal váhavo Ron. 

„Nechceš s ním ísť hovoriť.“ 

„Nie, ani nie. Pozri, uvedomujem si, ţe je Harryho otec a on uţ nie je tým strašným Snapeom, ktorého sme poznali 

počas našich prvých piatich rokov na Rokforte a uvedomujem si, ţe nie je... zlý, ale naozaj s ním nechcem hovoriť 

o Harrym.“ 

Hermiona prevrátila očami s malým povzdychom. 

„Dobre. Pôjdem si s ním pohovoriť sama.“ 

„Teraz?“ spýtal sa Ron. 

„Ronald!“ Hermiona znova prevrátila očami a Ron ju obdaroval ospravedlňujúcim úsmevom, keď opúšťala Veľkú sieň. 

Mieriac do ţalárov, snaţila sa vymyslieť, čo povedať a dúfala, ţe tam nebol Harry. Z toho, ako to vyzeralo, Harry 

nebude po celú noc študovať. 

Keď sa dostala k dverám kabinetu profesora Snapa, zastavila sa pred zaklopaním, nebola si istá svojim rozhodnutím ako 

vo Veľkej sieni. Časť z nej si stále myslela, ţe profesor tlačil na Harryho zámerne, rovnako iracionálne ako vedela, ţe 

to znelo. Nakoniec zaklopala a čakala. 

Bolo to o minútu neskôr, keď sa Snapeovi podarilo odpovedať a Hermiona si uvedomila, ţe zrejme mala zamieriť do 

jeho bytu namiesto jeho kabinetu. Nakonieč bolo deväť večer.  

„Môţeme si pohovoriť?“ spýtala sa predtým, neţ Snape mohol niečo povedať, „Myslím, ţe je to dôleţité.“ 

Krátko sa na ňu zamračil predtým, neţ ustúpil bokom a nechal ju vstúpiť do kabinetu. Neobťaţovala sa so sedením, ale 

akonáhle zavrel dvere, začala hovoriť. 

„Je to Harry. Myslím, ţe je prepracovaný. Tak nejako... kričal na nás predtým, keď sme ho pozvali  na siedmacku 

párty.“ 

„Tak nejako na vás, kričal,“ lenivo zatiahol Severus. 

„Dobre, to... bolo to trochu ako revanie na ľudí. Úplne pokojné a nebezpečne znejúce. Povedal, ţe musí urobiť veľa 

vecí do zajtrajška.“ 

„Potom som si istý, ţe to robí, slečna Grangerová,“ odpovedal rozhodne Severus. 

„Uvedomujem si, ţe áno, ale zdá sa, ţe vţdy niečo robí. Za posledný mesiac sa vôbec nezastavil za mnou a Ronom 

kvôli rozhovoru. A vôbec nás nepočúva.“ 

„Pozriem sa na to, slečna Grangerová,“ povedal konečne viac neţ predtým. Hermiona príkývla a s tichým poďakovaním 

opustila kabinet. 
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Severus sa otočil a išiel naspäť do svojich izieb s myšlienkami na Harryho. Nemyslel si, ţe Harry bol prepracovaný; 

veď všetko, čo mal teraz urobiť bolo opakovanie starého učiva mimo vyučovania, ako všetci vedeli, učivo  na elixíry sa 

opakovalo v priebehu vyučovania. Dokonca prestal preberať akýkoľvek nové učivo na Obranu, aby mali viac času na 

opakovanie kvôli blíţiacim sa MLOKom. 

Späť počas triedenia papierov druhých a tretích ročníkov sa Severus snaţil v súčasnej chvíli zbaviť myšlienok na svojho 

syna. Bol viac, či menej úspešný, keď dokončil triedenie a pozrel sa na čas. Takmer jedna ráno. 

Neublíţi mi, ţe ho skontrolujem, pomyslel si Severus. Čím viac sa tá myšlienka bezradne prelievala v jeho mysli, tým 

viac si uvedomil, ţe bolo moţné, ţe Harry bol príliš vyčerpaný. Bolo tam ten trest, aj keď si nemyslel, ţe toho bolo 

v tejto dobre veľa. Vedel, ţe jeho syn nemal rád triedu Práva, ale nikdy kvôli tomu nezaspal v triedy... dlhú dobu. 

Po svojom rozhodní Severus vstal a zamieril do izby hlavného prefekta v domnení, ţe nájde svojho syna spať. Zľahka 

zaklopal na dvere a potom, čo nedostal ţiadnu odpoveď zaklopal silnejšie. Stále nedostal odpoveď, vstúpil do izieb 

a bol prekvapený, ţe našiel Harryho vyskočiť s vytaseným prútikom a v pohotovosti. 

„Oci!“ vykríkol. „Čo tu robíš?“ 

„Iba kontrolujem, ako sa máš. Práve som dokončil triedenie a ešte sa nechystám do postele.“ 

„Aha,“ povedal a Severus sa na neho pozrel zblízka. Chlapec nevyzeral dobre, to bolo isté. Jeho oči neboli červené, ale 

boli prázdne a pod nimi boli tmavé kruhy. 

„Cítiš sa v poriadku?“ spýtal sa, keď sa Harry znova posadil. Zvedavý, Severus pristúpil aţ k stoli a rozoznal ich 

posledný elixírový text. 

„Iba trochu unavený,“ odpovedal Harry. „Chcem to len dokončiť.“ 

„Mal by si ísť do postele, Harry.“ 

„Čoskoro.“ 

„Nie, mal by si ísť do postele teraz. Choď si dať teplú sprchu. Môţeš na tom pracovať neskôr.“ Severus pozrel na 

kapitolu, ktorú čítal. „Nepracoval si na tom týţdeň? Povedal som ti, ţe nemusíš robiť ţiadne prípravné čítanie.“ Harry 

pokrčil ramenami. 

„Stále sa mi to páči.“ 

„Harry?“ Severus sa spýtal a počkal, kým sa mu mladý muţ pozrie do očí. „Kedy si v poslednej dobe poriadne spal?“ 

Harry znova pokrčil ramenami. 

„Nedávno, myslím. Bol som tak zaneprázdnený.“ 

Severus pomaly prikývol. „Nedávno. Potom pred týţdňom?“ Harry pokrčil ramenami, čo bolo zrejme nie. „Dva? Tri?“ 

Harry stále neodpovedal. „Harry nemôţeš byť tak dlho bez spánku.“ 

Inštinktívne sa Severus pozrel smerom posteli, aby zistil, či bola pouţívaná – Harry zriedka úhľadne ustlal – ale 

vyzeralo to, ako keby ju pouţíval. Bolo to to, čo pri posteli upútalo jeho pozornosť. V otvorenej skrinke bola fľaša 

zeleného elixíru. Trvalo mu niekoľko minút, ale rozpoznal ho ako vlastnú verziu Harryho povzbudzovacieho elixíru. 

Experiment, ktorý s ním Severus robil pred dvoma mesiacmi. V tej jedinej fľaštičke pre neho tam bolo toho veľa na 

dlhý čas... na niekoľko mesiacov. Ale... 

„Harry, nechaj zajtrajšok tak. Vyspi sa, nič neštuduj alebo nepíš. Pohovorím si s tvojimi ďalšími profesormi, kvôli 

vysvetleniu.“ 

„Prečo?“ spýtal sa Harry uráţlivo. 

„Si unavený. Potrebuješ odpočinok. Celkom úprimne, vyzeráš práve teraz hrozne.“ 
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„Som v poriadku,“ povedal Harry a Severus mohol povedať, ţe sa snaţil ovládnuť výbuch. 

„Nie, nie si.“ 

 „Áno, som!“ povedal Harry a zrazu všetko zhodil zo stola, vrátane svojho kalamáru a brka. Našťastie atrament 

neušpinil nič, len podlahu a Severus atrament vyčistil. 

„Nie, nie si, Harry. Choď sa osprchovať.“ Severus jemne pomohol svojmu synovi vstať a viedol ho ku kúpeľni. 

Harry sa nechal viesť. Sprcha znela dobre, aj keď sa cítil tak unavený, ţe by pravdepodobne postojačky zaspal. To 

nebolo dovtedy, kým kúpeľňové dvere neboli zatvorení a on sa vyzliekol, teraz sa trochu viac prebral tým, ţe sa hýbal, 

takţe uvaţoval, čo bude robiť. Ak to Severus urobí tak, aby neštudoval dopredu, nikdy nemal vidieť tie podklady. 

Jediný dôvod prečo bol schopný udrţať krok a to najmä v elixíroch bol ten, ţe si neustále prechádzal podklady. 

Severus to nechápal. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Severus čakal v Harryho izbe pol hodinu, neţ si začal robiť starosti. Harry si nikdy nedal takú dlhú sprchu a chlapec je 

unavený, začal si v duchu robiť o neho starosti. Hoci nepočul nič podozrivého, Severus išiel ku dverám do kúpeľne 

a zaklopal. 

„Harry?“ spýtal sa a nedostal ţiadnu odpoveď. „Harry? Si hore?“ stále ţiadna odpoveď. „Harry, odpovedz mi, lebo 

idem dovnútra.“ 

Stále nič. Vystrašený severus otvoril pomaly dvere do kúpeľne a počul, ţe voda stále beţí, ale nič sa nehýbalo. 

„Harry?“ spýtal sa ešte raz. Keď nedostal ţiadnu odpoveď, prešiel do sprchy a našiel Harryho sedieť na podlahe, voda 

búchala na jeho hruď, chlapec spal. Pokrútiac hlavou, ale rád, ţe Harry sedel dole, Severus našiel uterák a vypol vodu. 

Dokonca aj nedostatok pravidelného prúdu vody ho neprebudil, takţe pokľakol a jemne zatriasol svojim synom. 

Vedel, ţe chlapec bol naţive, ale robilo mu to starosti, ţe sa Harry neprebúdzal. Ako dlho nespal? Pýtal sa sám seba 

a robil to jediné, čo dokázal vymyslieť. Zabalil chlapca do uteráka, zodvihol ho a odniesol ho do postele. Nechcel príliš 

veľmi zasahovať do chlapcovho súkromia, Severus ho obliekol do pyţama a strčil ho do postele. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Harry sa pomaly prebudil, cítil akoby niečo zameškal. Zároveň sa cítil extrémne teplo a pohodlne a váhal sa pohybovať, 

ako keby to znamenalo, ţe zistí, čo má robiť. Bolo to, akoby to bolo navţdy, pretoţe sa cítil tak dobre, ako sa cítil 

predtým. 

Náhle sa posadil, takmer vyskočil z postele a ani si neuvedomil, ţe išlo iba o jeho nočnú košeľu, kým sa nepozrel do 

svojho šatníka. Potom sa k nemu vrátil včerajší večer a on tam stál ohromená a nie celkom istý, kam má teraz ísť. 

Musel som zaspať v sprche, odvodil si, stále trochu zmätený. Matne si spomenul, ţe mu Severus povedal, aby si dal deň 

voľna a pozrel sa na hodiny. Bolo skoro šesť večer. Vynechal všetky svoje hodiny. 

Hoci sa cítil lepšie, ako sa cítil dlho, teraz mal hrozný pocit, ţe by mal veľa dohnať. Keď sa rýchlo zbieral oblečenie, 

premýšľal počas toho, čo by zrejme dnes robil v kaţdej zo svojich hodín a cítil sa trochu lepšie. Nebolo to nič, čo by uţ 

nevedel. 

To sa usadilo v jeho mysli, rýchlo sa obliekol a posadil sa k stolu a schmatol jeho kalamár. Prázdny. Trvalo mu 

niekoľko sekúnd, aby si spomenul na poslednú noc a poloţil si v rozpakoch hlavu do rúk. Severu bol na neho 

pravdepodobne veľmi nahnevaný. Počas rozhodovania o tom, ţe sa bude musieť neskôr ospravedlniť, vytiahol ďalšiu 

fľaštičku atramentu a začal pracovať tam, kde včera skončil. 

Prekvapilo ho, koľko toho bolo teraz jednoduchšie z knihy pochopiť. Bolo to tak zrejmné, ţe sa takmer cítil hlúpo, ako 

to jednoducho včera nemohol pochopiť. O pätnásť minút neskôr bol spokojný, ţe dobre pochopil kapitolu a presunul sa 

k Transfigurácii. 
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O hodinu neskôr vošiel do miestnosti bez zaklopania Severus s tanierom jedla a aţ do tej doby si Harry neuvedomil, ţe 

nejedol.   

„Transfigurácia...“ Harry odpovedal pomaly a zavrel knihu. 

„Domnievam sa, ţe som ti povedal, aby si si vzal deň voľna,“ odpovedal. 

„Urobil som tak! Zobudil som sa pred necelou hodinou.“ 

„Mal som na mysli ţiadne študovanie. Ak bola včerajšia noc nejakým náznakom, bol si prepracovaný,. Musíš spomaliť. 

Máš len tri relatívne jednoduché témy týkajúce sa elixírov pred 14. júlom a nie je potrebné, aby si si veľa opakoval 

z Obrany.“ 

„Skúšky...“ 

„Harry, som si istý, ţe aj keď budeš sotva v najbliţších dňoch študovať, stále budeš extrémne dobrý na svojich 

MLOKoch. A budeš mať asi mesiac po svojich MLOKoch  na opakovanie na skúšku na Majstra elixírov. Nemáš sa 

čoho báť.“ 

„Čo keď to mám robiť? Čo keď nie som tak dobrý, ako si myslíš, ţe som?“ vyhŕkol Harry. 

„Podvádzal si alebo niečo podobné, Harry? Pracoval si s niekým na niečom?“ spýtal sa Severus a premýšľal kam sa 

tento rozhovor uberá. Vţdycky si myslel, ţe Harry bol trochu lenivý, keď prišiel do triedy. Jasné – musel pochopiť 

všetko učivo, ktoré sa naučil v posledných dvoch rokoch – ale nikdy sa mu tak prekliato dobe nedarilo. Keby tým bol 

posadnutý, začalo to nedávno... nie. 

Severus si spomenul. To leto sa obaja dozvedeli pravdu... mohlo by to byť, keď sa to začalo. Prešiel v kniţnici toľko 

kníh, získal toľko informácií o témach, o ktorých si myslel, ţe sú dôleţité. V tom čase Severus iba predpokladal, ţe sa 

chlapec nudí, ale akonáhle sa dozvedeli o hlasoch, predpokladal aţ do teraz, ţe Harry sa stal tak usilovným kvôli ich 

vplyvu. Teraz ho zasiahlo, ţe by to mohlo byť ešte oveľa viac. 

Moţno sa Harry snaţil ako len mohol, aby ho potešil. 

„Nie...“ odpovedal Harry pomaly, čím vytrhol Severusa z jeho myšlienok. 

„Po tom všetkom, čo si sa naučil Harry, je to preto, ţe si dokonale schopný naučiť sa to. Vieš to a vyzerá to, ţe to vieš 

dobre. Tvoji ďalší profesori tvrdili, ţe si na svojich hodinách počíňaš veľmi dobre –“. 

„Predsa len nie som najlepší,“ prerušil ho Harry a Severus zistil, ţe to nemôţe pokračovať. Harry sa správal, ako keby 

to bol nejaký druh súťaţe. 

„Nemusíš byť vo všetko najlepší, Harry. V skutočnosti nemusíš byť najlepší v ničom. Prečo si myslíš, ţe to robíš?“ 

Severusov hlas začínal znieť zúfalo a za kratučký okamih cítil, ako by bol vo sne, v ktorom ste sa snaţili presvedčiť 

niekoho, ţe sa niečo bude diať, ale úplne tomu odmietal veriť. 

„Ja neviem,“ zamrmlal nakoniec Harry. „Len som... teraz na chvíľu potrebobal vedieť všetko. Boli tam tie sny, kde som 

v tejto kniţnici a to čo robím, je ţe študujem... ale ja si nemyslím, ţe sú to len sny.“ 

„Ako dlho mávaš tieto sny?“ spýtal sa Severus rád, ţe sa trochu dostáva k spovedi od svojho syna. 

„Pár rokov,“ pokrčil ramenami Harry. „Aj keď nie v poslednej dobe. Nie od tej doby... nie po tom, čo sme sa ich 

zbavili.“ Zastavil sa Harry. „Zbavili sme sa ich, však?“ 

„Zdá sa, ţe áno.“ 

„Stále chcem vedieť, čím sú,“ povedal zamyslene Harry a Severus ho schmatol za ruku, čo spôsobilo, ţe sa Harry 

pozrel na svojho otca s vyvalenými očami. 

„Nebudeš sa v tom rýpať. Je to príliš nebezpečné.“ 
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„Ja viem!“ odvetil na obranu. „Nebudem, ale bol som len zvedavý.“ 

Severus odtiahol stoličku od stola a sadol si ticho vedľa Harryho.    

„Riaditeľ sa domnieva, ţe sú nejakým druhom enerhie... väčšia podstata boha alebo bohyne, neţ nejaký materiál. Tento 

ţalár bol zakázaný z neznámych dôvodov dlhý čas – neexistuje ţiadny záznam. Moţno, ţe je to produkt nejakého 

pokazeného experimentu, ktorý potom prerástol do vlastných osobností, ktoré videlo toľko čarodejníkov počas tak dlhej 

doby.“ 

„Ktoré nás kontrolovali,“ zavrčal Harry a Severus prikývol. 

„Z toho, šo som zhromaţdil, nemajú ţiadne vlastné magické sily – zdá sa, ţe na to vyuţívajú schopnosti ostatných – ale 

majú nejakú kontrolu nad fyzickou osobou.“ 

„Ty si o tom premýšľal,“ povedal bezvýrazne Harry. 

„Áno. Je to viac znejúci dohad, s ktorým som ja alebo riaditeľ mohli prísť.“ 

„Ale oni vyuţili mágiu,“ poukázal Harry. „K tomu, aby pouţili chranu na Zakázané ţaláre, hore a dole. A mohli všetci 

zmiznúť...“ pokračoval, spomínal si na dobu, kedy nemohol nikoho nájsť, kto by mu povedal o dieťati v Zakázaných 

ţalároch. 

„Verím, ţe to môţe byť v tomto čase ubíjajúce. Podobne ako... obracač času.“ 

„To je mágia!“ 

„Nie, je to súčasť zeme, rovnako ako ţivot.“ 

„Nerozumiem,“ povedal Harry zakrútiac hlavou. 

„To je v poriadku. Nie je to dôleţité,“ odpovedal Severus. 

„Nie je to dôleţité! To nie je –.“ 

„To nie je teraz na diskusiu. Teraz musíme diskutovať o tom, ako budeš lepšie rozvrhovať svoj čas, takţe nebudeš 

takmer na pokraji smrti od vyčerpania.“ 

„Neumierial som,“ Harry takmer vyštekol, skríţil si ruky na prsiach a posadil sa vyzývavo späť. 

„Najbliţšie dva týţdne, prejdeš len staré podklady. Aţ potom dokončíme učivo na Elixíry. Tvoja príprava na MLOKy 

by nemala po tomto týdni obsahovať ţiadne nové lekcie.“ 

„Ale...“ 

 „Nie, Harry, videl som, čo sa stane študentom vystresovaným pred skúškami. Nakoniec boli horší, aj keď poznajú 

učivo dokonale. Musíš sa upokojiť, viac spať a oddychovať.“ 

„Ale...“ 

„Beţ nájsť slečnu Grangerovú a pána Weasleyho. Som si istý, ţe majú o teba strach.“ 

„Ale ja...“ 

„Teraz. Nemal si nič nevyhnutné na práci dnes večer, takţe sa o to nemusíš starať. Choď sa baviť tým, čo nemá nič 

spoločné so školou alebo metlobalom.“ 

„Ocko,“ prerušil ho Harry, ale rozhodol sa proti vyjadreniu svojich myšlienok. „Dobre. Pôjdem.“ 
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Harry opustil svoju izbu, takmer v podráţdení a zastavil sa iba kvôlu uplatneniu jeho trénovania. „Nebol vystresovaný, 

jednoducho musel veľa urobiť. Iste, jeho otec povedal, ţe nemusí byť najlepší, ale on chcel byť, kvôli svojmu otcovi. 

Čo to nechápe? 

Zrejme nie, zavrčal si pre seba zlostne. Cítil sa teraz v poriadku. Len sa uistil, ţe mal dlhší spánok, tu a tam by mu 

pomohol zmierniť zvúšenú únavu. 

Váhavo povedal heslo Tučnej pani a vošiel do chrabromilskej spoločenskej miestnosti. Neobjavil v dave Rona 

a Hermionu, tak zamieril do chlapčenských izbieb siedmeho ročníka a uľavilo sa mu, keď našiel Rona, Hermionu 

a Seamusa sedieť na posteli hrať hru s Ronovými čarodejníckymi kartami. On len stál a chvíľu sa pozeral predtým, neţ 

si odkašľal, čo spôsobilo, ţe všetci traja sa na neho pozreli. 

„Ahoj,“ povedal. „Nepotrebujete štvrtého hráča?“ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bol to týţdeň a pol neskôr a Severus mal pocit, ţe sa s Harrym nikam nedostali. Hoci to lepšie skrýval, Severusovi bolo 

jasné, ţe jeho syn ešte stále nespal, ale nevedel, čo má robiť. Boli to len štyri dni do začiatku MLOKov, takţe cítil 

takmer zbytočné snaţiť sa zmeniť nebezpečné návyky mladíka. Vyučovanie bolo viac menej ukončené a oni mohli 

stráviť zostávajúci mesiac, aby sa uistil, ţe ovláda dobre všetko učivo, ktoré mohlo byť skúšané na MLOKoch. 

Stále chcel niečo urobiť, aby sa Harryho myseľ trochu odpútala od školy a po nejakom premýšľaní dostal nápad. 

Severus sa dohodol s riaditeľom školy – nie ţe by bolo dohadovanie toľko nutné, pretoţe Harry bol technicky vyučený 

a len čiastočný rokfortský študent – a zamieril do Harryho izby vediac, ţe by tam mal byť v sobotňajšie popoludnie. 

Harry za dverami odpovedal takmer okamţite a aj keď vyzeral vyčerpaný, podarilo sa mu usmiať predtým, neţ Severus 

vstúpil dnu, ale Severus pokrútil svojou hlavou. 

„Ideme von, Harry,“ povedal. „Predpokladám, ţe si nič nejedol od raňajok?“ Harry prikývol. „Dobre. Obleč si 

muklovské oblečenie a topánky a stretneme sa v mojich izbách. Premiestnime sa krbom do Deravého kotlíka a potom 

pôjdeme do reštaurácie.“ 

„Dobre,“ povedal pomaly Harry. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O dvadsať minút neskôr Harry vstúpil do izieb svojho otca a prakticky bol strčený do krbu. Akonáhle dorazili do 

Deravého kotlíka, kráčali trochu pomalším tempom do muklovského Londýna. 

„Máš chuť na niečo konkrétne?“ spýtal sa Severus a Harry pokrútil hlavou. Severus prikývol na odpoveď a kráčali 

mlčky aţ dorazili na miesto, ktoré malo nad dverami jednoduchý názov Kaviareň. Severus viedol Harryho a usadili sa 

neďaleko zadnej časti kaviarne. 

Harry sa pozrel na sendviče, nebol si úplne istý, čo chcel. Nebolo to naozaj jedlo, ktoré bol zvyknutý jesť. Pozrel sa na 

svojho otca, ktorý ho pozoroval namiesto pozerania sa do menu. 

„Ty nie si hladný?“ spýtal sa Harry. 

„Viem, čo chcem,“ odpovedal Severus. „Vyzerá pre teba niečo dobre?“ 

„Ja neviem.“ 

„Skús klobásu a špenátový sendvič,“ povedal Severus. „Myslím, ţe sa ti to bude páčiť.“ 

„Špenát?“ spýtal sa váhavo Harry a Severus odmerane prikývol. Harry pokrčil ramenami. Servírka prišla čoskoro potom 

a zobrala si ich objednávky a keď boli sami, pozerali sa jeden na druhého. 

„Mal si dostatok spánku?“ spýtal sa Severus a Harry znovu pokrčil ramenami. 
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„Viac ako predtým,“ odpovedal úprimne, trochu podozrievavo. Úprimne nevedel, prečo ho Severus zobral jesť von. 

„Dobre,“ odpovedal Severus a Harry sa trochu uvoľnil. V poriadku, Severus nemal v úmysle začať ho kárať. „Uţ si sa 

dostal niekam s parselčinou?“ 

Harry skoro padol vpred, ţe sa s tým pohrával a pocítil zahrievanie. Úplne zabudol na písanie parselčiny! 

„Ehm... nie. Nemal som veľa času.“ 

„Moţno po tvojej skúške na Majstra elixírov sa na to môţeme znova pozrieť. Moţno aj niečo uverejniť, ak budeme mať 

dosť informácií.“ 

„A čo?“ podpichoval Harry. „Začneme vyučovať triede „Ako hovoriť Parselčinou“? Dokáţeš si predstaviť, ako to 

dopadne?“ 

„Bolo by menej ľudí, ktorý by si mysleli, ţe parselanti sú temní,“ odpovedal Severus a snaţil sa Harry donútiť, aby 

videl, ţe nevtipkoval.“ 

„Áno, to je pravda,“ povedal a premýšľal o tom. „Napriek tomu, kto by si kúpil knihu o Parselčine.“ 

„Veľa ľudí, som si istý,“ odpovedal Severus ako prišlo ich jedlo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Harry musel uznať, ţe bol oveľa uvoľnenejší, keď odchádzal z kaviarne, ako keď vstupoval. Akonáhle sa dostal späť do 

Rokfortu, asi okolo šiestej večer, cítil, ţe prekonal pocit strachu a on sa nemohol rozhodnúť, čo chce presne urobiť. Po 

tom, čo tak dlho hovoril so svojim otcom o veciach, na ktorých naozaj toľko nezáleţalo, Harry chcel niečo urobiť 

s Ronom a Hermionou, ale tieţ si chcel oddýchnuť od toho zdokonaľovania kúziel. Neboli to kúzla, ktoré sa priamo 

učili v triede, ale boli mimo zoznamu, ktorý Flitwick navrhol, aby si prečítali. Boli to ťaţšie kúzla a s najväčšou 

pravdepodobnosťou by nemali byť robené v praxi, ale môţu byť veľmi dobre testované počas písomnej časti.  

S miernym pocitom, akoby sa jeho hlava mala pred jeho očami rozpadnúť na kusy, Harry sa rozhodol, ţe nie a zamieril 

do postele, nechal pohodlný, príjemný pocit, aby ho priviedol k spánku. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Všimol si, ţe bola zima. Vlastne všade bola zima. A prázdny pocit. Blúdil okolo kniţnice, takţe cítil, ţe mal byť iný. 

Väčšinou to vyzeralo v poriadku. Prechádzal nadol jedným z riadkov, prechádzal rukou pozdĺţ jednej z políc bielo 

ohraničených kníh. 

Nedostatok citu, uvedomil si. To je to čo nemal; cit. Cítil sa tu ako zvyčajne nahnevaný. Zaneprázdnený. Teraz to bola 

zima a on sa takmer cítil znudene... Ale nedokázal presne pochopiť tento pocit. 

A konštatoval, ţe sa nestaral. Pokračoval v chodení dokola, dovnútra a von medzi regálmi kníh. Čoskoro ho napadlo, ţe 

by sa mohol pozrieť na východ, ale tento nápad nebol vôbec zaujímavý. 

Prechádzajúc okolo svojho stola si všimol, stratu stoličky, čo mu pripadalo čudné, neţ čokoľvek iné. Toto veľké 

znepokojenie spôsobilo, ţe ostatné jeho pocity sa prebudili. Cítil, ako duchovia prechádzajú cez jeho telo, cez jeho ţily 

a on začal cítiť nepríjemné teplo v zamrznutej kniţnici. 

Vedel, ţe uţ dlhšie nie je ich. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Kapitola dvadsiataštvrtá: Dokončenie štúdia 

„Harry! Ponáhľaj sa!“ počul Hermionin výkrik spoza dverí, jej hlas bol pokojný, pretoţe kráčala preč. 

 „Ide!“ zakričal späť a pokračoval v hľadaní svojich topánok. Vedel, ţe boli niekde v jeho izbe. Severus ich priniesol 

pred niekoľkými hodinami. Úprimne povedané, čierne topánky by nemalo byť také ťaţké nájsť v jeho izbe, ktorá bola 

ešte väčšinou naplnená jeho vecami s Chrabromilu. 

Otvoriac šatník s trochu väčšou silou ako je potrebné, našiel na dne svoje topánky a popadol ich. Opustil miestnosť, 

beţal za Ronom a Hermionou v ponoţkách. Keď ich dohnal, Ron sa zasmial, ako sa snaţil počas chôdze obuť svoje 

topánky. Úloha, ktorá bola teraz v jeho oblečení oveľa ťaţšia. 

„Harry,“ povedala Hermiona. „Skús sa zastaviť predtým, neţ si dáš topánky. Mohlo by to pomôcť.“ 

„Hermiona,“ povedal Harry, teraz nechcel prestať. 

„Takţe si pripravený?“ spýtal sa Ron. 

„Musím sa stretnúť s Elisou za pár minút,“ zavrčal. „Chce si ešte raz prejsť príhovor, aby sa ubezpečila, ţe ju vieme.“ 

„Dobre, to je dobré, Harry. Nechceš to pokaziť,“ povedala Hermiona, ovinula svoju ruku okolo Ronovej. 

„Naozaj nechcem mať ten príhovor, Hermiona.“   

„Och, uvoľmi sa,“ odpovedala späť, keď vošli do vstupnej haly. „Beţ ju najprv nájsť, aby si nemyslela, ţe neprídeš.“ 

„Dobre,“ povedal Harry predtým, neţ zamieril do miestnosti za Veľkou sieňou. 

„Harry,“ pozdravila Elisa. Sedela na jednej z bočných lavičiek v róbe so zvitkom pergamenu v rukách. 

„Ahoj, Elisa. Neurobila si ţiadne zmeny, však?“ spýtal sa váhavo, poukazujúc na špinavý kalamár a brko, ktoré bolo na 

stole vedľa nej. 

„Nie,“ odpovedala. „Čo ti to tak dlho trvalo?“ 

„Nemohol som nájsť svoje topánky,“ povedal a ona prevrátila očami. „Naozaj to potrebujeme znova precvičiť?“ 

„Nie, ak naozaj nechceš,“ vyhlásila Elise, prevrátila očami, vstala a uhladila si šaty. „Tak či tak musíme ísť. Profesorka 

McGonagallová povedala, ţe tam máme byť o 10:30.“ 

Šli mlčky z miestnosti a von cez hlavnú rokfortskú bránu. Harry počul hlasy a videl pódium a stoličky postavené 

v strede pozemkov, na ľavej strane. Elisa sa zrejme uţ nehnevala, ţe s ňou nechcel precvičovať reč, obrátila sa smerom 

k nemu a usmiala sa na neho predtým, neţ vbehla do malého stanu postaveného za pódiom. 

Harry, aj keď vzrušený sa netešil, ţe bol znova stredobodom pozornosti a o tri týţdne mal mať skúšku na Majstra 

elixírov. Podklady, ktoré si len krátko pozrel predtým, neţ mu jeho otec zreguloval štúdium. Úprimne, nemyslel si, ţe 

jeho MLOKy dopadli dosť dobre. Nie dosť dobre po tých všetkých doučovaniach, ktoré mu dal Severus za posledný rok 

a pol. A on musel prejsť skúškou na Majstra elixírov. 

Keď vstúpil do stanu, Dumbledore a väčšina profesorov hovorila s Elisou. Keď ho Severus zbadaô – stál na kraji 

skupiny – jeho otec šiel k nemu. 

„Harry?“ opýtal sa Severus. „Trvalo ti to trochu dlhšie, neţ by si sa sem mal dostať.“ 

„Ahoj, oci,“ odpovedal a pokrčil ramenami. Severus sa na neho povzbudivo usmial, čiastočne vedel, čo trápilo jeho 

syna. 
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Usmejúc sa späť na svojho otca, Harry obrátil svoju pozornosť k rozprávajúcim profesorom, ale v skutočnosti to 

nepočúval. Preskúmali miesto deň predtým, takţe vedel, ţe tým nechcel prejsť. Harry vedel, ţe by mal byť nadšený, ale 

celkom úprimne, chcel ísť do postele. Alebo študovať. No, vlastne nechcel študovať, ale teraz, keď doštudoval Rokfort, 

mohol úplne slobodne študovať na svoje nadchádzajúce skúšky. A ak to  urobil dobre, nemusel sa o to konečne starať 

a dostať sa konečne do svojho aurorského výcviku. 

 Harry zatvoril a pretrel si oči. Ďalší výcvik, viac študovania, viac práce. Pýtal sa sám seba – nie prvýkrát – prečo to 

drţal hore. Naozaj sa mu to nepáčilo. Samozrejme, rád sa učil o mágii a trávil čas so svojim otcom... a imponoval 

svojmu otcovi... ale... on sa proste tak nejako... chcel na chvíľu odpútať. Chcel byť aurorom viac ako čokoľvek iné, ale 

zaberie to roky. V priemere päť rokov výcviku. 

„Harry.“ 

Pozrel hore. Nejako bol dlhšie mimo a všetci aţ na Severusa odišli. Teraz, Severus stál pred ním, pozeral sa na neho 

tmavými, ustaranými očami. Harry sa okamţite pozrel dole, neustál pohľad svojho otca. 

„Harry, si v poriadku?“ 

ˇFajn. Len unavený.“ Odpovedal. 

„Minulú noc si málo spal?“ spýtal sa Severus. „Nebol si celú noc hore kvôli štúdiu, však? Máš niekoľko týţdňov pred 

skúškou.“ 

„Stále to nie je dosť času,“ opáčil Harry, ale potom si povzdychol. „Nie, nebol som hore celú noc kvôli štúdiu,“ 

odpovedal pravdivo. V skutočnosti neštudoval. Nechcel ísť spať, pretoţe sa cítil na hrane, napísal toľko veľa, koľko 

mohol z elixírov. Takmer zaplnil jeden z jeho muklovských notebookov, napísal tak veľa a cítil sa v tom čase dobre... 

ako keby sa zbavil vedomostí a teraz v nich mohol plávať.  

„Harry, si si istý, ţe sa cítiš v poriadku?“ 

„Áno,“ odpovedal Harry. 

„Dobre, potom by si mal ísť. Príhovor môţe byť zahájený bez teba.“ 

„Čo by nebolo dobre, však?“ Harry zamrkal a nasledoval svojho otca zo stanu. Elisa uţ zaujala svoje miesto na pódiu 

a zdalo sa, ţe sa obzerá po ňom. Zrýchlil tempo, vyskočil na javisko a postavil sa vedľa Elisy pred mikrofón. Alebo si 

Harry aspoň myslel, ţe to bolo to. V skutočnosti to nevyzeralo ako mikrofón, nebolo to nič iné, ako modrý box 

vznášajúci sa vo vzduchu vo výške úst. Harry sa na to zvedavo pozrel, keď Elise začala. 

„Bolo to zvláštnych sedem rokov,“ povedal Elise s obrovským úsmevom a pozrela sa na skupinu čerstvých absolventov 

siedmeho ročníka. „Je ťaţké uveriť, ţe sme nakoniec tu, nie? Rozdelení a presúvajúci sa do našich ţivotov. Prestali sme 

byť rozdelené fakulty, ale sme obmedzení pracovným ţivotom. Pre väčšiunu z nás tento posun znamená pohyb ďalej 

a spoznávanie nových priateľov...“ 

-----------------------------------------------------------------------------------  

O tri hodiny neskôr bolo po všetkom. Reč, obrad, párty... a Harry musel pripustiť, ţe to nebolo tak zlé. Potom 

Hermionini rodičia zobrali ju a Rona preč na večeru, ale Harry odmietol. Necítil sa na to a pri pohľade do Severusovej 

tváre, keď to Hermionin otec ponúkol, tieţ nie. 

Chcejúc dostať sa  trochu preč, Harry sa rozlúčil so svojimi spoluţiakmi a ďalšími priateľmi predtým, neţ zamieril do 

sovinca. Cesta bola pokojná, pretoţe všetci sa pripravovali na konieč školského roka, takţe cestu absolvoval bez toho, 

aby mu niekto pogratuloval, alebo mu poloţil otázku. 

„Hej, Hedviga,“ povedal, keď Hedviga zišla zo svojh bidielka, aby ho pozdravila. „Nemám dnes pre teba nič.“ 

Namiesto toho, aby ho ďobla, Hedviga pristála na jeho ramene a zostala tam, keď išiel k oknu a posadil sa zamyslene na 

kammenú rímsu. Nebolo to často, ţe to takto urobila, ale bolo to vţdy príjemné. 
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Harry nevedel, či chcel alebo nechcel ísť domov dokončiť prácu na Elixíry, alebo zostať na Rokforte. Severus to nechal 

na neho, ale Harry mal pocit, ţe jeho otec chcel zostať v Rokforte niekoľko týţdňov. Hovoril o tom predtým neţ sa 

stihol pustiť do práce, ktorú chcel robiť, ale mimo domov. Pravdou bolo, ţe o nej vedel asi rok, ale bolo by pekné 

študovať mimo Rokfortu.  

Pozrúc sa dole na pozemky – a dúfal, ţe ţiadna zo sov sa ho nerozhodla okakať – Harry sa rozhodol, ţe o tom chvíľu 

nebude premýšľať a pozoroval oblohu. 

-----------------------------------------------------------------------------------  

„Harry,“ počul a natiahol ruku, aby odohnal zdroj zvuku. Cítil, ako niekto schmatol jeho ruku a Harry otvoril oči, aby 

uvidel svojho otca pozerať sa na neho. „Harry, máš šťastie, ţe nie je moţné spadnúť z týchto okien.“ Harry ho 

obdaroval miernym úsmevom predtým, neţ umoţnil Severusovi, aby mu pomohol hore. „Aký je to pocit nebyť uţ viac 

rokfortským študentom?“ 

Harry ho počastoval pohľadom pred zavrtením hlavy. 

„Vzhľadom k tomu, ţe to hovoríš takto?“ spýtal sa Harry, potom pokrčil ramenami. „Nie iné.“ 

„Stále unavený?“ opýtal sa znepokojený Severus. 

„Trochu.“ Harry sa pozrel z okna. Slnko uţ nebolo tak ďaleko nad obzorom. „Myslím, ţe som chvíľu spal.“ 

„Je to celkom moţné, chvíľu som ťa hľadal. Si hladný?“ 

„Áno,“ odpovedal Harry, pozrel na svojho otca. Pýtal sa veľa otázok. Stal sa ešte viac podozrievavý, keď muţ iba 

prikývol a išiel von zo sovinca. Plný zvedavosti sa ho ponáhľal dohnať.  Po niekoľkých minútach tichej chôdze vedľa 

seba, Severus prehovoril. 

„Obleč sa pohodlne a zídeme sa v našej triede, keď budeš pripravený,“ povedal, potom sa zastavil a otočil sa k svojmu 

synovi. Harry ho poslúchol s divným pocitom v ţalúdku a zamieril pripravený späť do učebne Elixírov. Aj keď sa 

nehodlal sťaţovať. Musel spraviť perfektne svoju skúšku. „Si si istý, ţe si v poriadku?“ 

 „Áno,“ odpovedal Harry a snaţil sa, aby to vyznelo šťastne. „Mám sa dobre. Vieš, teraz som oficálne dospelý.“ 

„Áno, ja viem,“ jeho otec sa na neho pozrel s nečitateľným pohľadom v očiach. „Teraz sa ponáhľaj, máme dnes veľa 

práce.“ 

Harry roztrasene prikývol predtým neţ sa odvrátil od svojho otca a zamieril do svojej izby. Pohodlné oblečenie, Severus 

musí očakávať dlhú nočnú prácu, pomyslel si. Moţno nie varenie. On by mi povedal, aby som si obliekol habit. 

-----------------------------------------------------------------------------------  

Severus sledoval odchod svojho syna, nervózne. Prekvapenie nebolo jeho skúsenosťou, takţe išiel za Albusom pre 

pomoc. Nápad bol dobrý, keď to prvý raz plánoval, ale teraz si nebol taký istý. Všeobecnou myšlienkou bolo, ţe Harry 

je teraz dospelý, ale nikdy nemal šancu zaţiť radosti detstva. – ako povedal Albus – Severus sa rozhodol, ţe toto bol 

správny čas robiť niečo zábavné. 

Preferoval zostať v muklovskom svete, Severus preskúmal niekoľko moţností a rozhodol, ţe týţdenný zájazd do 

Spojených štátov by bol moţné. A bolo to bezpečnejšie, neţ kdekoľvek v Británii s Temným Pánom naokolo. 

Dôvodm stretnutia v ich triede bolo rozptýlenie. Znovu ďalší nápad, aby sa v tej dobe cítil dobre, ale výraz na tvári jeho 

syna by mohol naznačovať, ţe to nie je tak dobrý nápad, ţe by snáď bolo lepšie povedať Harrymu, aký bol plán. 

Neskoro, pomyslel si. 

Bolo to asi pätnásť minút neskôr, keď Harry prišiel oblečený v čiernych nohaviciach a muklovskom bavlnenom 

bledozelenom tričku s dlhým rukávom. Podobnom tomu, čo mal chlapec na sebe v poslednej dobe v posteli. Rád, ţe sa 

chlapec rozhodol obuť (pretoţe niekedy študoval bosý), Severus prikývol. Mal uţ zbalené synove veci a študijné 
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podklady ( z blíţiaceho sa testu, úplne zabudnúť jeho knihy nebude dobrý nápad najmä preto, ţe tam bolo niekoľko 

tém, vynechaných na vrchu), takţe pokynul Harrymu, aby ho nasledoval. 

Pol hodina, dva výlety krbom a neskôr jazda taxíkom, dorazili na letisko a Severus mohol povedať, ţe Harry bol veľmi 

zmätený. 

„Vrátime sa prenášadlom na konci cesty,“ začal nejasne vysvetľovať Severus, „ale nebude to stačiť.“ 

„Cesty?“ spýtal sa Harry. „Kam?“ 

„Čoskoro to zistíš,“ odpovedal Severus a Harry sa na neho pozrel so zmätkom, namrzením a túţbou, toto všetko sa 

odzrkadľovalo na jeho tvári. 

„Prečo ideme na cestu?“ spýtal sa Harry, znel neisto. 

„Práve si absolvoval,“ vysvetľoval, ako by to bolo jasné. A Severus si zväčša bohuţiaľ uvedomil, ţe to bolo asi jasné. 

„Je to mimoriadna príleţitosť.“ 

„Aha.“ 

Ostali ticho, kým Harry nasledoval Severusa na roh letiska, nestaral sa o ich batoţinu. Nestaral sa dovtedy, kým 

Severus Harrymu niesť jeho tašku, takţe videl výraz v tvári jeho syna. 

„Čo sa stalo?“ opýtal sa Severus. 

„A čo skúška na Majstra elicxírov?“ opýtal sa a vyznelo to príšerne ustarostene. „Sú za dva týţdne...“ 

„Zobral som so sebou štúdijné materiály na budúci týţdeň. Na prípadných praktických cvičeniach môţeš ľahko 

pracovať po tom, čo sa vrátime.“ 

„Si si istý?“ 

Harry znel tak neisto, ţe Severus siahol na jeho bradu a donútil svojho syna pozrieť do jeho očí. 

„Harry, vieš uţ dosť na to, aby si prešiel skúškami. Určite ich urobíš dobre.“ Harry obdaroval Severusa neveriacim 

úsmevom a Severus sa cítil zle. Mozno to nebol tak dobrý nápad, pomyslel si mrzuto. Uvedomil si, ţe dych jeho syna je 

trhaný a ťaţký. „Harry? Chceš sa vrátiť do Rokfortu?“ 

„Nie!“ povedal predtým, neţ to mohol kontrolovať. „Nie, ja... Chcem ísť preč z Rokfortu. To len... tie skúšky.“ 

„Urobíš ich dobre, Harry,“ povedal Severus s istotou a Harry pokrútil hlavou. 

Harry odvrátil pohľad od Severusa, cítil vo svojom ţalúdku nervozitu. Snaţiac sa dostať z hlavy akékoľvek vedomosti 

z Elixírov,  nasledoval svojho otca na letisku a nakoniec skončil s jednou batoţinou na palube lietadla. 

Let lietadlom bol prinajmenšom zaujímavý. Nie ako let na metle, aj keď to očakával. Nebolo to nič nebzepčné, ako 

jazda na metle pri najväčšej rýchlosti vysoko nad zemou, ale vidieť zem ešte z väčšej výšky pociťoval takmer 

ukľudňujúco – a svojim vlastným spôsobom radostné. 

Po tom, čo mu to pripadalo večnosťa to aj niekoľkými zdriemnutiami a dlhými rozhovormi so Severusom lietadlo 

zťaţka pristálo a ďalší taxík vezúci ich rušnou premávkou neskôr dorazil k obrovskému hotelu. 

Musel mať aspoň pätnásť poschodí. Keď boli pustení vrátnikom do vnútra, Harry sa divil ako veľa musel Severus 

skutočne zaplatiť. Nebol si ani istý, ţe si jeho otec mohol niečo také dovoliť. Bol  profesorom.  

„Ocko?“ spýtal sa Harry a Severus sa otočil, aby sa na neho usmial. Nemohol si pomôcť, ale vrátil mu úsmev naspäť. 

„Registrácia?“ spýtal sa muţ za stolom a Severus prikývol. „Meno?“ 
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„Severus Snape,“ povedal. Po niekoľkých okamihoch sa muţ za stolom presunul a podal im pár papierov a dve karty. 

„Izba 9045. Jake vám vezme batoţinu a ukáţe vám cestu,“ povedal muţ a severus podal jeden z kľúčov Harrymu. 

Pozerali sa ako muţ poloţil ich batoţinu na vozík a pokynul im, aby ho nasledovali. Harry drţal tašku, ktorú mal 

v lietadle, nechcel ju dať... hotelovému poslíčkovi?... zobrať. Všimol si, ţe Severus urobil to isté. 

Po hladkej jazde výťahom vyšli za muţom z výťahu do veľkej priestrannej haly a potom do jednej z chodieb vedúcej 

z nej a nakoniec sa zastavili pri dverách. Muţ ich otvoril a dal dnu ich batoţinu predtým, neţ im umoţnil vojsť dnu. 

Harry sa neobťaţoval venovaním pozornosti muţovi, keď sa jeho otec naklonil k muţovil a zatvoril dvere. Namiesto 

toho sa rozhliadol dookola. 

Izba bola obrovská a bolo tam dvojo dverí vedúcich naľavo a napravo z miestnosti. V pravom rohu bola kuchyňa, 

televízia a kreslá boli na ľavej strane a vedľa kuchyne bol nejaký druh bublinkového bezénu. S ťaţkosťami si uvedomil, 

ţe Severus hovoril, keď sa pozrel do kúpeľne a obišiel ju hľadajúc spálňu. 

V izbe sa Harry okamţite zvalil na posteľ a rozhliadol sa. Nebola zďaleka taká veľká ako hlavná miestnosť, ale s dvomi 

lôţkami, šatníkom a prádelníkom dostatočná. Harry pozoroval, ako Severus vstúpil, išiel k oknu a odhrnul záclony. 

„Ocko?“ oslovil ho Harry, ktorý stále leţal. „Toto musí byť drahé.“ 

„Nie viac, ako si zaslúţiš a to najmä za to, ako tvrdo si pracoval posledné dva roky.“ Severus k nemu pristúpil a sadol si 

na posteľ. „Si unavený?“ 

„Nie, veľmi nie,“ odpovedal Harry s natiahnutím. 

„Potom pôjdeme.“ Severus vstal. 

„Pôjdeme kde?“ 

„Na miesto, ktoré je viac... modernejšie, ako miesto, kde ma otec priviedol predtým, neţ som išiel do Rokfortu.“ 

„Ty ma vezmeš niekde, čo je pre deti?“ 

Severus sa na Harryho pozrel s podráţdením. „Malo by to byť... prinajmenšom zaujímavé. Vyzera to, ako veci, 

o ktorých si hovoril predtým.“ 

„Ako?“ 

„Verím, ţe tu majú horskú drahu, naráţajúce autá, motokáry... lezeckú stenu,“ uviedol neochotne Severus. Harrmu sa 

po tom rozţiarili oči a Severus vedel, ţe urobil správne rozhodnutie. 

„Motokáry? Malé autá na pretekanie?“ 

„To neviem,“ uviedol sucho Severus. 

„Chcel by si sa ísť pozrieť na takýto druh veci?“ 

„Myslím, ţe budem musieť,“ povedal Severus s hravou neochotou, keď prišiel k posteli, aby z nej vytiahol svojho syna. 

Aj keď nemusel ísť veľmi ďaleko, pretoţe akonáhle bol v Harryho blízkosti, chlapec sa posadil a rýchlo ovinul pevne 

paţe okolo jeho pása. Jeho prvá reakcia bol pocit, ţe bol objatý dieťaťom a on bol trochu nesvoj, ale po niekoľkých 

sekundách ovinul svoje paţe okolo chlapca. 

„Vďaka, oci,“ povedal harry, chlapcove ucho bolo priloţené k jeho hrudi. Severus cítil a počul vibrácie, cítil 

zohrievajúci pocit a ten spôsobil, ţe ho nechcel pustiť. Urobil to po niekoľkých minútach, pretoţe cítil, ako sa jeho syn 

pohol, aby sa dostal z objatia. Očakával Harryho viditeľné začervenanie – chlapec sa ľahko dostal do rozpakov 

v situáciách, ako sú tieto, keď ho učil – ale Harry sa na neho pozrel s úsmevom. 

Bola to tá najlepšia vec, akú kedy videl. 
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