
Kvapka tvojej krvi

Pairing: LM/HP
Ostatní: Draco M., Ron W. s Hermionou a Rose, Rannulf Bedwyn, Kyle Eastwood.  
Varovanie: slash, vampirizmus, možné vulgarizmy a sex
Obdobie: po vojne
Popis: Nikdy to nemal v živote ľahké a potom... zdá sa, že sa všetko pokazilo ešte viac. Navyše, v 
posledných dňoch boli hlásené prípady obetí, ktoré sa stali obeťou upíra. Harryho to nezaujíma až 
do dňa, kedy sa stane jednou z náhodných obetí jeho priateľ a on sa vydáva po jeho stope.
Lenže Harry má väčšie šťastie ako tí pred ním. Niekto ho zachráni...
A/N: Hm, zatiaľ som nenapísala príbeh, ktorý by mal spoločné niečo s vampirizmom. Toto bude 
moja prvotina a vybraný pár sa mi hodí o to viac, že som ich nikde nevidela v tejto pozícii. 
Priznávam, že viac píšem ako čítam, takže je dosť možné, že to mojej pozornosti iba uniklo. 
Avšak, čítala som aspoň Nocturno a aby som sa blbo neopakovala, snažila som sa vymyslieť niečo 
trochu iné...



I. Kto prichádza v     búrke  
Belostný sneh bol azda všade. Vržďal mu nielen pod podrážkami topánok, ale víril i vôkol  
neho. Mal ho nielen nalepený na šatách, ale krehké krištáľové vločky mu narážali do tváre,  
zachytávali sa mu na vlasoch i obočí, dokonca vkĺzli za sklá okuliarov, aby sa mohli usadiť na  
mihalniciach tmavých ako táto noc.
Nápory mrazivého vetra mu kmásali kabátom, akoby sa mu ho snažili strhnúť z tela. Mal  
dojem, že sa dnes musia ženiť všetci čerti.
Kráčal ďalej bez toho, aby si všimol tmavú postavu zakrádajúcu sa v tieňoch. Akoby samotná 
postava bola jedným z tých tieňov.
Zlovestná a veštiaca problémy...

oooOOOoooOOOooo
Vyšiel von za sprievodu veselého zacinkania mosadzného zvonca, ktorý mu visel vnútri 
obchodu priamo nad dverami. Bol umiestnený tak, aby sa horný okraj dvier mohol s každým 
ich otvorením obtrieť o jeho okrúhle kovové srdiečko veľkosti siklu, ktoré sa vzápätí 
rozhojdalo a udieralo do stien zvonca, vydávajúc čarovný hlahol.
Zamkol a z vrecka antracitového kabáta vytiahol svoj prútik. Zamrmlal pár kúzel, aby obchod 
zabezpečil na noc aj tým najistejším, čím bol schopný, proti náhodným lupičom. V tomto 
svete a v tejto uličke, ktorá oplývala neslávne známou povesťou... človek nikdy nevie.
Tmavé obočie sa mu stiahlo nad utrápenými očami, keď sa otočil a vykročil domov. Vytiahol 
si golier kabáta vyššie, aby si chránil šiju i líca pred treskúcim mrazom. Pletený šál krikľavo 
červenej farby mu povieval vo vetre, ktorý sa zdvihol len nedávno, ako na protest proti tomu 
chladnému počasiu.
Nech už je konečne jar, pomyslel si zbožne a vyvrátil hlavu nahor. Jeho oči sa vpili do hrozivo 
nadýchaných sivastých mračien oblohy, ktoré viseli nízko nad zemou sľubujúc novú nádielku 
všadeprítomnej beloby. Vedel, že bude zasa snežiť. Cítil to v kostiach.
Pomalou chôdzou sa pobral preč. Našťastie, domov to nemal ďaleko. Zovrel v prstoch 
ebenovú paličku, o ktorú sa opieral, len aby doprial svojmu telu lepšiu rovnováhu a stabilitu 
na zľadovatelom chodníku vykladanom z mačacích hláv.
Kdesi za ním sa ozvalo rinčanie popolníc a hlasné zlostné miaučanie. Nevšímal si to.
Žobrákovi, ktorý sedel schúlený v závetrí medzi dvoma budovami na rohu Zašitej  
a Staromestskej ulice, v akomsi kartónovom príbytku, vhodil do klobúka galeón. Napokon, 
ako každý večer. Muž sa po nej lenivo natiahol. Poďakoval iba nemým kývnutím hlavy, ktorá 
oplývala schlpenými sivými vlasmi a znova sa zababušil do obdratej deky, do ktorej bol 
zamotaný.
Harry strčil ruku do vrecka kabáta, zovrel v prstoch prútik a nenápadne ním namieril na 
starca. Deka by mala teraz hriať lepšie ako radiátor a ten muž o malý moment nebude ten 
nepríjemný chlad vôbec vnímať.
Keď prechádzal okolo plechového oplotenia, ktorým bolo ohradených pár prázdnych 
pozemkov, na ktorých sa akurát tak týčili osvetlené reklamné tabule, všimol si vývesku - 
HĽADANÝ - už len spoly držiacu na stĺpe pouličného osvetlenia, ktorej uvoľnená dolná 
polovica sa roztopašne trepotala vo vetre.
„HĽADANÝ! Rarach Grimm Gemmson. Vek - 41 rokov. Výška - meter dvadsaťdva..." 
preskočil pohľadom nižšie. „Podozrivý zo sprenevery, falšovania a priekupníctva..."
Vydal sa po svojom. Onedlho už zahol za roh a dokrivkal k ošarpaným dverám ošumelo 
pôsobiacej dvojposchodovej budovy s červenou škridľovou strechou a zelenými dverami. Lak 
z nich sa miestami odlupoval a spod neho drzo vykúkal predošlý náter v jasnej, horčicovo-
žltej farbe.



Prvé poschodie, dvere vľavo. Prstom prešiel po zaprášenej menovke a zadíval sa na úhľadné 
písmo pod priesvitným sklíčkom, ktoré oznamovalo, kto v tom byte býva. H. Potter.
Strčil kľúč do zámky, zvrtol ním a vošiel dovnútra.

oooOOOoooOOOooo
Harry nechal svoju ebenovú paličku opretú hneď vedľa botníka. Tu ju nepotreboval.
Zobul sa v predsieni. Odmotal si z krku šál a zobliekol si kabát. Všetko zavesil na širší 
drevený háčik a prešiel do kuchyne.
Keď otvoril dvierka chladničky, privítalo ho mdlé svetlo a priam žalostná poloprázdnota. Už 
zasa zabudol nakúpiť. No predsa z tej úžitkovej konzervy vylovil okrem fľaše chladeného 
piva aj zákusok, ktorý mu Hermiona vnútila pri poslednej návšteve, a ktorý ešte nestihol 
splesnivieť, ako ten trojuholník syra na malom bielom tanieriku. Po krátkom uvážení skončil 
syr v koši.
Harry si sadol za stôl a načiahol sa po novinách, ktoré mu ešte ráno doniesla sova, a ktoré si 
nestihol prečítať. Jeho pohľad sa uprel na dátum a on si povzdychol.
Iste. Ako by na to mohol zabudnúť? Dnes to bolo presne pätnásť rokov, čo sa sem utiahol. 
Lepšie povedané, bol nútený sa sem... utiahnuť.
Keby bol vtedy vedel, čo ho čaká, keby len bol tušil, akú osudnú chybu robí... nikdy by to 
nebol dopustil. Bolo však neskoro.
Svetská sláva, poľná tráva. Tak sa to predsa vraví nie? A on nebol prvým, ktorému sa tieto 
slová potvrdili a vyplnili.
Toto nešťastné príslovie sa v kratučkom čase stalo jeho mottom. V tých veselších chvíľkach, 
ktoré mával teraz žalostne zriedka, žartoval na vlastný účet a hovoril, že zariadi, aby mu 
presne toto jedného dňa vyryli ako epitaf na náhrobný kameň.
Hoci mal po dlhom čase, čo si prial - pokoj od médií - vôbec si to ani vo sne nepredstavoval 
práve takto.
Mal síce vytúžený pokoj, ale koľké peripetie si to odnieslo, koľko nových rán sa v jeho duši 
otvorilo, koľko špekulácií, klebiet a znechutenia vyvolalo, to by si netrúfol ani predpokladať.
 Mienka čarodejníckej verejnosti bola premenlivá ako počasie. A to anglické bolo v týchto 
studených januárových dňoch mrazivé a rozhodne nehostinné.
Po tom nechutnom škandále, ktorý vyvolala jediná fotka a článok zaberajúci celú titulnú 
stranu, bol nútený stiahnuť sa.
Nemal síl čeliť tým, ktorým pred pár rokmi zachránil zadky, keď porazil lorda Voldemorta 
v rozhodujúcej bitke. Nemal chuť vyhýbať sa ich pohľadom plných pohŕdania a to len preto, 
lebo nesplnil ich očakávania a nezapadol do škatuľky ideálneho a dokonalého hrdinu.
A stačil na to jeden jediný hriech. Jediná slabosť. Jediná odchýlka od čohosi, čo nepovažovali 
za morálne, mravné a úctyhodné.
Vzťah s iným mužom.
Áno. Toto bol on. Bývalý hrdina. Bývalý slávou ovenčený chlapec-ktorý-prežil-aby-mohol-
byť-všetkými-zavrhnutý.

~*~*~*~
Yorick Sandman. Príťažlivý, štíhly, vždy s úsmevom na perách a iskrou v oku. Ako mu mohol 
odolať?
S Yorickom sa zoznámil v jeden večer pred kinom. Keď sa im vtedy stretli pohľady, zaváhal. 
Chlapec bol pekný a zhovorčivý. A zdalo sa, že oňho javil nepokryte záujem. Ale bol to práve 
mladík, ktorý Harryho zatiahol do uličky a pobozkal.
Stačilo málo, aby sa situácia neskôr vyvinula inak. Harry ho pozval k sebe a strávil s ním pár 
dní. Dní a nocí. Yorick bol krásny, o štyri roky mladší a neodolateľný. Čo viac si mohol priať? 
Dúfal, že konečne po dlhom čase našiel, čo hľadal, ale...



Škaredo sa zmýlil.
Podviedli ho a zneužili. Pravda o ňom sa vďaka Yorickovi dostala na svet a ten sa zdesil. 
Oslavovaný hrdina sa čarodejníckemu svetu zhnusil zo dňa na deň.
„Keby ste len vedeli, čo všetko po mne chcel a čo so mnou robil! Hrdina? Obyčajné prasa!"
Tá veta mu stále rezonovala mysľou. Aj po všetkých tých rokoch. V Yorickovom podaní to 
vyzeralo tak, že ho znásilňoval celé dva týždne, čo boli spolu od rána do večera. Nikto sa 
nenamáhal zisťovať pravdu. Na čo aj?
Na prahu dverí v Godrickovej úžľabine sa krátko na to objavila jednotka aurorskej stráže. 
Odviedli ho jeho vlastní kolegovia. Ich správanie sa nedalo nazvať zhovievavé. To 
opovrhnutie, ktoré videl v ich očiach, to ho zasiahlo najviac.
Doviedli ho k ministrovi. Kingsley sedel v kresle a len čo Harry vstúpil dnu, premeral si ho 
znepokojeným pohľadom.
„Môžeš mi to vysvetliť?" opýtal sa odmeraným hlasom a ukázal na ten nechutný článok 
v novinách.
Harry mlčal.
„Nedávaš mi veľmi na výber. Toto zaváňa súdom, je ti to jasné? Dobre poznáš naše tradície 
a vieš, že čosi také sa prísne trestá. Sodomia je neprípustná, Harry!" zatiahol so zvraštenou 
tvárou.
Samozrejme, že to vedel. Takéto prípady často podliehali nielen anonymnému udaniu. Minulý 
týždeň bol zadržaný jeden z členov Wizengamotu, ctihodný Emerson Preston. A to iba preto, 
lebo si dovolil na malú chvíľu podľahnúť. Zviedol ho mladý poslíček v hoteli Carlson 
a zároveň i udal.
Bolo mu Emersona úprimne ľúto. Zvlášť preto, lebo to bol slušný človek, mal rozhľad 
a zdravé názory na vec. Pre politiku bol ako stvorený. Ale stačil jediný prešľap a jeho život 
bol v troskách.
„Aké mám možnosti?" opýtal sa miesto toho, hoci vedel, že od aurorov poletí ako špinavé 
prádlo a na ministerstve po ňom neostane ani smrad.
Kingsley sa oprel v kresle a prsty rúk si zložil do striešky. „Moji ľudia navrhujú, aby si 
podstúpil... liečebnú kúru."
V zelených očiach sa mihol blesk. Vedel, o čom ten muž hovorí. Moji ľudia - nepochybne 
najvyššia rada Wizengamotu.
Nadopujú ho hormónmi, nechutne priberie tak, že sa nebude podobať sám sebe. Narastú mu 
prsia a možno i stratí všetko ochlpenie. Podpíše sa to nielen na jeho vzhľade, ale i na 
psychike.
Potom by mu ostávalo jediné. Podrezať si žily.
„Druhá možnosť je zabudnúť na to, čo sa stalo, vyhlásiť to všetko za lož a oženiť sa. Ale 
v súkromí i tak budeš musieť podstúpiť liečenie."
„Ak to odmietnem?"
Kingsleyho čelo sa pokrčilo ako čierny pergamen. „Potom nebudem mať inú možnosť, ako ťa 
degradovať a dať zatknúť. Iste chápeš, že si obvinení nielen zo sodomie, ale i znásilnenia. Ten 
chlapec ešte ani nie je plnoletý, Harry, pre Merlina!"
Nie... nie je plnoletý? prebleslo mu mysľou. Veď mu tvrdil, že má osemnásť! Zvraštil obočie 
a jeho bledá tvár sa zachmúrila ešte väčšmi. Dlane sa mu spotili a útroby nepríjemne scvrkli. 
Prišlo mu nevoľno.
Samozrejme, že klamal. Dostali ho. Netušil kto a prečo, ale zrazili ho na kolená. Využili jeho 
slabosť, aby ho zničili.



„Čo mi odpovieš?" nástojil minister prísnym hlasom, uvedomujúc si, že napriek všetkému 
stojí proti najmocnejšiemu čarodejníkovi sveta. O tom svedčila i stráž postávajúca pri dverách 
s pripravenými prútikmi v rukách.
Harry mohol urobiť jediné.
Odzbrojil stráže a znehybnil ich bez toho, aby sa otočil, či otvoril ústa. Pristúpil ku Kingslyho 
stolu o pár krokov bližšie a prehovoril stíšeným hlasom.
„Neprijímam. Ten chlapec klamal. Niekto na mňa nastražil pascu. Je mi jedno, či mi veríš 
alebo nie, ale je to pravda. Nemusíš ma ani vyhadzovať, ani degradovať. Dávam výpoveď. 
Pre tento svet som urobil viac ako dosť. Odídem, ale varujem ťa. Pokúste sa o niečo 
a prisahám, že rozpútam horšie peklo, akého sa vôbec zmohol Voldemort."
Minister ho mlčky sledoval a zrejme odhadoval, nakoľko myslí svoje slová vážne.
Harry sa medzi dverami otočil. „Toto sa týka iba mňa. Ak sa dozviem, že si nejako ukrátil 
rodinu Artura Weasleyho iba preto, že sa vídame, zaplatíš mi za to. Osobne, Kingsley."
„Harry...!" zavolal naňho muž a bol by vstal, keby nezistil, že ani on sa nemôže hýbať.
„Pre teba... pán Potter!" zasyčal Harry tvrdo a s tým opustil ministerstvo raz a navždy. 

~*~*~*~
O pár dní na to utrpel zranenie stehennej kosti. Trieštivá zlomenina, ktorú utŕžil pri 
prepadnutí. Samozrejme, mohol to tušiť. Kingsley mal vždy posledné slovo.
Prepadli ho od chrbta, keď sa v jeden večer vracal domov, do Godrickovej úžľabiny.
Aké statočné! posmieval sa im, keď ho mlátili hlava nehlava. A nechali ho váľať sa na zemi 
ako kus špiny.
Jeho bývalí kolegovia. Pokrytci a zbabelci! Akoby nevedel, že Joseph si to rád rozdával 
v sprche s Lawrencom.
Prebral sa o niečo neskôr medzi odpadkami, keď sa nad ním skláňala tmavá postava zahalená 
v plášti. Tvár mal schovanú v tieni kapucne, ale jeho ruky boli isté a dotyky opatrné.
V ústach cítil vlastnú pachuť krvi a celé telo mal v jednom ohni.
Musel upadnúť do bezvedomia, pretože keď otvoril oči neskôr, zistil, že sa nad ním skláňa 
niekto známy. Bol to Rannulf. Tváril sa ustarostene a zničene.
„Mrzí ma, že som tu nebol. Počul som, čím sa chválili. Naozaj ma to mrzí, Harry..." zašepkal, 
držiac ho za ruku.
Bolo mu to jedno. I keď bol rád aspoň zaňho.

oooOOOoooOOOooo
Nebolo ťažké vzdialiť sa z verejného života. Ťažšie si bolo privykať na odvrátenú stránku 
toho celého diania a rozruchu. Utiahnuť sa a snažiť sa nevyčnievať, nebyť na očiach. Byť 
neviditeľným.
Zaprisahal sa. Už žiadne nechutné články s polopravdami, ani správy o jeho súkromí viac 
nepreniknú na verejnosť, ktorá ho odpísala a zachovala sa k nemu ako k poslednému 
vydedencovi. Kruto a trestuhodne.
Všetky obvinenia, ktoré sa mu zosypali v nasledujúcich dňoch na hlavu znášal viac ako 
pokorne, ale s hrdo vztýčenou bradou. Nevšímal si provokatívne šepkanie, ktoré ho 
prenasledovalo všade, kam sa pohol verne ako tieň.
Chcelo to iba zaťať zuby a nevzdať sa. To, že na prvé tri roky odišiel do cudziny a túlal sa 
svetom nebral ako útek. Iba sa potreboval vylízať z nových rán.
A keď sa vrátil, zistil, že dom v Godrickovej úžľabine ľahol popolom. Možno to tak bolo 
dobre. Posledná bodka za starým životom.
Stratil sa v Zašitej uličke, kde si našiel prácu i nové bývanie. Nič extra, ale aspoň niečo.  
Sústredil sa len na svoju prácu. Osobný život obmedzil na svojich dvoch najlepších priateľov, 
bez ktorých by sa v tých časoch asi skutočne zbláznil.



Sediac v kuchyni nad prázdnym tanierikom, z ktorého teraz bruškom ukazováka zberal 
posledné odrobinky čokoládového koláča si pošúchal nohu, v ktorej mu stále tupo tepalo.
Toľko toho pre tento svet obetoval a on ho nemohol nechať na pokoji.
Aj to zranenie... keby vtedy nebolo Rannulfa, netušil by, ako by to celé dopadlo. Možno by 
bol mŕtvy už vtedy.
Tú noc sa dostal do postele neskoro.

oooOOOoooOOOooo
V práci bol už pred siedmou. Zamyslene si pomiešal čaj, aby sa mu rýchlejšie rozpustil cukor 
a zasa si pošúchal nohu, ktorá sa mu z času na čas pripomínala. Chladné dni znášal najhoršie. 
Vtedy ho noha lámala a bolela najviac. Iba čo však priložil do ohňa o polienko viac a siahol 
po deke, opatrenej ohrievacím kúzlom navyše, začínal cítiť ako sa mu napäté svaly uvoľňujú.
Otvoril dnešné vydanie Denného proroka, ktoré mu sem nosila sova a on si ho od rána ešte 
nestihol prečítať, hoci bolo napokon ešte len osem preč. Prebehol očami titulku a nalistoval 
príslušnú stranu, kde písali o tých najnovších vraždách, hoci to už dávno nebolo jeho 
problémom.
Len vďaka Rannulfovi sa o to neprestal zaujímať úplne. A ešte kvôli niečomu, čo si nechával 
iba pre seba...
Zdalo sa, že ten nový prípad sériového vraha im dával celkom pekne zabrať, lebo na ňom 
pracovali už od Vianoc a stále sa nepohli ďalej.
Názov článku bol viac ako výstižný.
„Rituálna vražda alebo obeť netvora?"
„Dnes, v skorých ranných hodinách bolo na miestnom cintoríne Sv. Neviniatok objavené  
ďalšie telo. Mladú ženu bez známok života našiel tunajší hrobár, pán McGraf, ktorý ihneď 
privolal aurorov. Poradilo sa nám zistiť iba toľko, že sa zjavne jednalo o rovnaký prípad, aký 
sa udial naposledy v Hampsteade."
Dočítal zvyšok a noviny odložil. Vedel, že skôr, či neskôr príde Rann a...
Áno. Možno opäť prežije príjemný večer v jeho veselej spoločnosti. Tešil sa na to. Rannulf 
Bedwyn bol jedným z mála, ktorý ho dokázali rozosmiať a taktiež bol jedným z mála, ktorý 
ho neodsudzovali pre jeho sexuálnu orientáciu.
O pár minút sa zahĺbil do práce. S prútikom v ruke pozorne skúmal starý zlatý náhrdelník, 
uložený na zamatovej podložke s tepaným kvetom, v ktorého strede sa jagal opál o veľkosti 
galeónu. Pôsobivý kus šperku, ale tiež nasiaknutý mágiou. Ostávalo zistiť, akou a čo s ním 
napokon urobí.
Deň mu zbehol ako voda. A len čo sa dostal bezpečne domov, na jeho dvere sa ozvalo 
zaklopanie.
Harry nazrel cez čarovný priezor a nedočkavo otvoril.
Vysoký muž prekročil prah dverí, zavrel za sebou a v momente si ho vtiahol do objatia.
„Chýbal si mi, kamarát," vyhlásil ako vždy, čo sa stalo dobrým zvykom, a čo Harrymu 
dodávalo pocit, že na svete nie je sám. Muž s orieškovohnedými vlasmi sa pousmial a nechal 
sa ním odviesť do obývacej izby.
„Dáš si niečo? Kávu, čaj, alebo...?" opýtal sa Harry zdvorilo a Rannulf sa chlapčensky 
uškrnul.
„To alebo," odvetil a Harry prikývol. Jemu i sebe doprial po poháriku dobrého brandy.
Ako bolo zvykom mladého Bedwyna, prešiel rovno k veci. „Čítal si to?"
Harry sa nemusel pýtať, čo presne mal na mysli a tak rovno prikývol.
„A čo si o tom myslíš?" vyzvedal jeho bývalý kolega, otáčajúc pohárom v rukách. Jeho pekná 
tvár zvážnela.



„Že vám to nejako trvá, vypátrať toho zločinca," odpovedal Harry provokačne a rozosmial sa, 
keď ho Rannulf prepálil nahnevaným i rozladeným pohľadom zároveň. Ale keď pochopil, že 
jeho priateľ žartuje, i on sa zachechtal.
„Tak hovor, sám som zvedavý," vyzval ho napokon Harry a Rannulf sa veru nedal núkať 
dvakrát.
V priebehu pár minút vysypal Harrymu najpodstatnejšie fakty o prípade. Zjavne i preto, že 
viac ako dva roky pracovali v tandeme a zvykli si navzájom nielen kryť chrbát, ale i preberať 
spolu všetko od piky.
Nie div, že boli ako duo medzi aurormi najlepší. Od chvíle, kedy bol Harry nútený z úradu 
odísť, to podľa vyššieho modrookého muža šlo od desiatich k piatim.
Harry k tomu nemal čo dodať. Ale tešil sa na každú jeho návštevu a ak mohol, rád poradil. 
A dokonca i pomohol, ak ho o to Rannulf z času na čas požiadal.
„Nie je pochýb, že ide o útok upíra. Je to zakaždým rovnaké. Obeť je sexuálne zneužitá a na 
tele má dve zhodné ranky. Začalo sa to krátko pred sviatkami, ako iste vieš."
„Máte nejakú stopu?"
Rannulf si povzdychol a prečesal si plavé vlasy prstami. „Je dôkladný. Predpokladáme, že je 
to muž, hoci... ako si spomínaš, prvou obeťou bol dvadsaťjeden ročný mladík."
„Ten šmukel? Brendon Clifton, však?" povedal Harry.
Rannulf prikývol. „Áno. Je to dosť zavádzajúce. Nikde sme nič nenašli. Žiadna organická 
stopa, ktorej by sme sa mohli chytiť. Pripomína mi to... prípad Sukubus," nadhodil zadumane 
a len čo Harry prikývol, dodal, „to bolo čosi."
Harry naňho skúmavo pozrel. Jeho intuícia mu našepkávala, že mu Rann neprezradil ani 
zďaleka všetko. Otázkou ostávalo, prečo si to necháva pre seba.
„Nič viac?" opýtal sa preto a Rannulf sa ošil. Odpil si z brandy a položil prázdny pohár na 
stôl.  
„Po tej poslednej vražde som si niečo preveroval a asi som niečo objavil. Avšak, stále si nie 
som istý a iba tápem. Ak by som mal pravdu, mali by sme do činenia s jedným zo starších."
„Ako veľmi?"
„Odhadom?" ozval sa premýšľajúc. „Okolo štyristo rokov, ale ako vravím, nie som si istý. 
A je tu ešte niečo."
„Áno?"
„Harry, istý som si len jediným. Všetky obete mali zhodnú krvnú skupinu."
„A to?"
„A pozitív," odvetil a uprene sa naňho zadíval.
Harry sa zazubil. „Chceš mi tým vari niečo naznačiť?"
Rannulf bol stále vážny. „Len aby si si dával pozor. Dobre vieš, že máš rovnakú krvnú 
skupinu ako..."
„Prestaň!" zahriakol ho Harry pobavene a vystrel si boľavú nohu pred seba.
„Cintorín Sv. Neviniatok je odtiaľto na skok," dodal smrteľne vážne jeho bývalý parťák, ale 
Harryho to vôbec neznepokojilo. Ani si totiž podobnú možnosť nepripustil.
„No a?" podotkol Harry neberúc jeho hypotézy vôbec do úvahy. „Ak tu niekto nikomu musí 
sľúbiť, aby si dával pozor, si to ty. Budeš opatrný, dobre?"
Rannulfova zaťatá sánka sa uvoľnila a v hrdle mu napokon zaklokotal smiech. „Neboj sa. 
Neurobím nič ľahkovážne, ani neuvážené," prisahal. „Na to si tu expert ty."
Harry sa rozosmial. Nemohol s ním nesúhlasiť, aj keby chcel.

oooOOOoooOOOooo



Od Rannulfovej poslednej návštevy uplynul iba týždeň a za tých pár dní pribudla nová obeť. 
Všetko, čo sa dozvedel z novín bolo akurát to, že to bol starý bezdomovec, ktorý mal pelech 
medzi ulicami Zašitou a Staromestskou.
Poznal ho. Bol to ten, ktorému hádzal do klobúka mince každý večer, keď okolo neho 
prechádzal a vracal sa domov. Volal sa John Brock.
Takže Rannulf sa nemýlil, pomyslel si, keď ostal stáť včas ráno pred prázdnym miestom 
označeným žlto-čiernou aurorskou páskou.
Otriasol sa.
Celý deň ho mátali zvláštne pocity. Akoby ho niekto... sledoval. Nikde však nikoho nezazrel. 
Jeho špiónoskop pokojne ležal na polici vedľa nepriateľohľadu.
Už dávno sa zotmelo, keď v zámke obchodu zaškrípal jeho kľúč. Znova ho zabezpečil aj 
kúzlami navyše a otočil sa, aby mohol nebojácne čeliť snehovej fujavici tvárou v tvár.
Takmer si nedovidel na koniec nosa. Snehové vločky predvádzali priam zúrivé tango 
vznášajúc sa vo vetre raz hore, raz dole, potom zas šikmo do strany.
Harry zastal, keď si uvedomil, že ten nepríjemný pocit, že ho ktosi sleduje sa nevytratil. 
Opatrne sa poobzeral dookola, pozorne prechádzajúc očami všetky tmavé kúty tichej ulice, 
v ktorej zavíjal akurát tak roztopašný vietor, ale nevidel nič.
Pohol sa, ale ten pocit...
Nebol hlúpy a naozaj ani ľahkovážny. Odmiestniť sa nemohol, lebo byt mal zabezpečený 
proti primiestneniu zvonka a krb v jeho dome nebol prepojený na letaxovú sieť s krbom 
v práci. Pre istotu. Na čo sa ministerstvu zbytočne ukazovať na oči, že?
Jednou rukou zvieral svoju vychádzkovú paličku, druhú schoval do vrecka a dotkol sa dlaňou 
svojho prútika.
 Belostný sneh bol azda všade. Vržďal mu nielen pod podrážkami topánok, ale víril i vôkol 
neho. Mal ho nielen nalepený na šatách, ale krehké krištáľové vločky mu narážali do tváre, 
zachytávali sa mu na vlasoch i obočí, dokonca vkĺzli za sklá okuliarov, aby sa mohli usadiť na 
mihalniciach tmavých ako táto noc.
Nápory mrazivého vetra mu kmásali kabátom, akoby sa mu ho snažili strhnúť z tela. Mal 
dojem, že sa dnes musia ženiť všetci čerti.
Kráčal ďalej bez toho, aby si všimol tmavú postavu zakrádajúcu sa nečujne v tieňoch. Akoby 
samotná postava bola jedným z tých tieňov.
Zlovestná a veštiaca problémy...
A odrazu sa ocitol prišpendlený o tehlový múr budovy, okolo ktorej kráčal. Celé telo sa mu 
naplo a prsty sa pohotovo skrútili okolo prútika, stále schovaného vo vrecku kabáta.
Odrazu mu to Rannulfove varovanie neprišlo ako hlúpe, či nadsadené, pretože útočník sa mu 
vzápätí prisal na ústa. Tvrdo a násilne. Poranil mu spodnú peru a kvapku krvi hravo zlízol. 
Bez väčších problémov mu potom strčil svoj jazyk do krku a on nestihol ani zareagovať.
Až kým...
„Stupefy!"
Zmobilizoval nielen svoje sily, ale aj myšlienky. Neznámeho útočníka to odhodilo rovno cez 
ulicu. Spravil síce salto vo vzduchu, ale elegantne pristál na nohách. Pomaly sa zdvihol 
z mierneho pokľaku a pozrel naňho spod svojej kapucne.
„Vážne si myslíš, že proti mne niečo zmôžeš?" opýtal sa hlasom pokojným, sladkým 
a mámivým, celkom v protichode s jeho útočným postojom.
Harry mal dojem, že ledva žmurkol a bol znova natlačený na stenu. Navyše, prútik, ktorý ešte 
pred sekundou zvieral v ruke, bol preč.
„Vy čarodejníci," tľoskol jazykom priamo pri jeho uchu ten hlas, „ste taký úbohý!" Nebolo 
pochýb, že sa mu vysmieva.



Ale Harry nepotreboval prútik, aby sa ubránil. Rannulf toho bol neraz svedkom. Znova ho od 
seba odhodil, ale sotva to pomohlo. Omračujúce kúzlo nezabralo a ani ďalšie, ktorým ho 
nepochybne zasiahol. Nikdy neminul.
Útočník nebol vyšší, aspoň nie veľmi. Delili ich sotva tri centimetre. Bol však širší v pleciach 
a neuveriteľne mocný. Stisk, ktorým znova drvil jeho ramená napovedal, že mu tam ostanú 
poriadne modriny.
V mesačnom svetle sa zaligovali jeho oči a spokojný úsmev odhalil perlovo biele zuby.
„Cítil som volanie. Volanie tvojej krvi, Harry..." zapriadol spokojne ako mačka, stále ho tisnúc 
k stene. „Tento svet pre teba nemôže nič urobiť... Za to ja, ja môžem."
Jeho jazyk sa obtrel Harrmu o ušný lalôčik. Hneď potom ho nasal medzi pery a cmúľal, kým 
sa jeho ruka nepredrala zapínaním Harryho kabáta a koleno sa zmyselne nepritlačilo 
k rozkroku, aby ho provokačne trelo, kým sa nevzruší presne tak, ako bol vzrušený on.
„Kto si?" zachripel Harry cez zaťaté zuby, silou-mocou sa snažiac odolávať. Vedel, že sa 
môže pokúsiť odmiestniť. Kamkoľvek.
Avšak, v jeho žilách sa zdvihla hladina adrenalínu. I jeho chrabromilská povaha mu 
našepkávala svoje. Kto mu zaručí, že ak on ujde, upír si nenájde náhradu? Musí sa pokúsiť 
zastaviť ho. Nikdy zbabelo neutiekol, prečo by mal práve teraz?
Ten muž sa iba hrdelne zasmial a jemu z nejakého podivného dôvodu prišlo i toto nesmierne 
vzrušujúce. Merlin, asi to bude tým, že dlho nemal sex, napadlo mu bezprostredne.
„Som, kto som," odvetil mu muž chrapľavo a nosom sa obtrel o jeho líce. Znova si privlastnil 
jeho pery a prinútil ho prehĺbiť bozk. I proti jeho vôli.
Harry sa v jeho drvivom objatí cítil slabý ako mucha. Jeho myseľ si len pomaly uvedomovala, 
čo sa práve deje, kto je ten muž a... bolo dosť pravdepodobné, že sa nedožije rána.
On, Harry Potter. Čarodejník, ktorý ešte pred dovŕšením dospelosti premohol Voldemorta. 
Zabitý... upírom.
Nepochyboval, že tie špičáky, o ktoré sa mu otieral jazyk boli len nevinným doplnkom celého 
toho pôsobivého kostýmu a ešte pôsobivejšieho dejstva dnešnej noci, ktorá si preňho 
predstavila toto veľkolepé predstavenie.
Netušil, čo je horšie. Že zomrie, alebo že zomrie... práve takto.
Nájdu ho rovnako ako tie obete predtým? Hanebne obnaženého, znásilneného, so 
zakrvácaným hrdlom, aby si ľudia mohli povedať - Tak mu treba? Nič iné si nezaslúžil za  
život, aký viedol?
Chvel sa. Ale nie strachom. Skôr zúfalstvom, pretože sa nedokázal uvoľniť. Nedokázal 
vzdorovať tej ničivej sile, ktorou ten muž zjavne oplýval. Na aurorskom kurze im o tom nič 
nepovedali.
Ako mohol byť niekto taký silný? Doslova neľudsky silný...
„Nie..." zaprotestoval, keď tie uzurpátorské ústa uvoľnili jeho pery, aby sa presunuli na čeľusť 
a skĺzli na hrdlo, kde ich to lákalo najväčšmi. Horúci jazyk sa kĺzal na mieste, kde pulzovala 
jeho tepna.
„Sladký, voňavý... Ako som to mohol bez teba vydržať," šepkal netvor, nevšímajúc si jeho 
protesty, kým sa panvou trel o jeho rozkrok, stále schovaný pod látkou nohavíc. Keď tam 
o niečo neskôr skĺzly mocné prsty jeho ruky, aby cez látku pohladili a nahmatali Harryho 
penis, zaúpel, ale nezabránil tomu, aby sa vzrušil. Cítil ako tuhne i proti svojej vôli 
a nedokázal tomu vzdorovať.
„Daj mi napiť a ja sa ti za to odvďačím, Harry," zapriadol ten zmyselný hlas a on pocítil na 
pokožke krku ostrosť jeho belostných zubov.
Skúsil to. Naposledy. Jeho bezprútiková mágia bola dosť silná sama o sebe, on sa však ani 
nepohol. Mal mu padnúť znehybnený a zviazaný k nohám, ale iba čo sa mu vysmial.



„Na mňa vaše kúzla neplatia. Nemôžeš mi ublížiť. Odsoť ma a ja pribehnem späť. Skús ma 
omráčiť a ja ti to desaťnásobne odplatím."
Harry si v tej chvíli uvedomil jedinú vec. Toto bol vážne koniec. Jeho koniec...
Hlava sa naklonila naspäť k jeho hrdlu. Jazyk poláskal horúcu pokožku orosenú potom, 
spokojne mľaskol a vzápätí ňou prenikli ostré zuby.
Harry zalapal po dychu.
Uväznený medzi bolesťou a vzrušením sa jeho myseľ i telo bezmocne zmietali v podivnej 
agónii. Cítil, ako každým upírovým lačným preglgnutím z neho odchádza život. Malátnel, 
jeho údy oťažievali.
Zažmurkal očami, ktoré sa upierali na tmavú nočnú oblohu.
Prestalo snežiť.
O chvíľu neskôr upadol do bezvedomia, lapený v mocnom náručí ako mucha v pavučine.
Keď sa jeho telo odrazu zviezlo náhle bezvládne na zem, netušil, že to bolo preto, lebo niekto 
od neho upíra odtrhol.
Netušil, že ten niekto ho dokázal zahnať preč po tom, čo sa medzi nimi strhla bitka a on 
zvíťazil.
Stále bol v bezvedomí, keď sa po jeho telesnú schránku ležiacu skrútenú na zmrznutej zemi 
načiahol pár silných rúk.
„Budeš v poriadku," pošepol mu ten hlas upokojujúco s neklamným prísľubom a odniesol ho 
do bezpečia.
Harry prišiel o všetko z toho, čo sa stalo a čo krátko potom nasledovalo.

II. Dobrodruh
Brada sa mu zachvela, ale ruka ostala pevná. Oči, ktorými sa znova sústredil na tú ohavnú 
bytosť stvrdli. Nebolo v nich štipky milosrdenstva, len túžba po pomste a spravodlivosti.
„Pohni sa a prisahám, že to oľutuješ," skĺzlo mu z pier ľadovým hlasom, zuby zaškrípali.  
Varovanie, ktoré myslel smrteľne vážne, stojac sotva dva metre od Rannulfovho tela.
Muž v plášti a kapucni, ktorú mal stiahnutú hlboko do čela, takže mu nevidel celkom do tváre,  
iba mierne pootočil hlavu za jeho hlasom, tváriac sa, akoby mu nestál ani za pohľad.
V Harrym to len tak vrelo. Neprestával naňho mieriť prútikom. Ruka bola istá a bez 
najmenšieho záchvevu. Hoci Harry vedel, že v tejto situácii rozhodne nie je tým, kto má 
navrch. O tom sa už mohol presvedčiť na vlastnej koži a ďalší dôkaz mal priamo pred sebou.
„Nie som ten, ktorého hľadáte, pán Potter," povedal hlbokým hlasom a v ďalšej sekunde za 
ním zavíril čierny kabát a bol... preč.
Iba záclona visiaca pri otvorenom okne sa nadúvala v poryvoch studeného vetra, ktorý 
prenikal do izby.

oooOOOoooOOOooo
Výrazný pach krvi ho rezal v ústach aj v hrdle, akoby prehltol niekoľko ostrých žiletiek naraz. 
Zadržal dych, ale i tak to bol preňho veľmi nepríjemný, možno až bolestný zážitok, ktorý 
hraničil takmer s agóniou a vyvolal v ňom bez väčšej námahy pocit nesmierneho hladu takých 
rozmerov, akoby sa nezasýtil už celé roky.
Chcelo to poriadnu dávku sebazaprenia, hoci od posledného lovu neubehlo viac ako pár dní. 
Pravda, zvieracia krv nikdy nebola taká, ako ľudská.
Pri tej zvieracej nikdy nemal dojem, že počuje samotný spev sirén, a že ho tá červená tekutina 
vábi a láka na najväčšiu a jedinú lahôdku, akú si len mohol dopriať.
Nikdy predtým nič podobné pri nikom inom necítil. Volanie po smäde áno, ale nie taký 
ľúbezný hlahol. Rozhodne nie o takej sile. Akoby nielen on, ale i jeho krv bola niečím 
výnimočná. Ale teraz už vedel, že odolá. Bol toho schopný.



Mladík skrútený na zľadovatenej zemi pokrytej vrstvou udupadného snehu sipel a z dvoch 
navlas zhodných rán na obnaženom hrdle mu cícerkom tiekla krv, ktorá sfarbila karmínovými 
kvapkami belostný sneh a niečo z nej vsiaklo i do jeho odevu.
Vedel, že ešte nebolo neskoro. Aspoň preňho. Ocitol sa v pravý čas na pravom mieste. A to 
len vďaka tomu, že mu bol na stope. Odpornému monštru, ktoré mohlo za to, že sa stal... kým 
sa stal. Jeho pery sa stiahli do prísnej linky a hranatá čeľusť sa ešte väčšmi zaťala.
Sklonil sa k nemu, aby ho vzal opatrne do náručia. Jeho viečka sa zachveli a sotva viditeľne 
pootvorili.
„Budeš v poriadku," zašepkal mu upokojujúco.
Harry Potter sa naňho díval cez závoj tmavých, dlhých mihalníc sotva pár sekúnd, kým zasa 
neupadol do bezvedomia.
Poponáhľal sa.
O chvíľu búšil na mohutné dvojkrídlové dvere panstva, ktoré už pamätalo sedem generácií. 
Ťažké dubové dvere zdobené strieborným kovaním sa pred ním otvorili a on sa ocitol v kuželi 
svetla prenikajúceho z mramorovej haly.
„Pane," uklonil sa pred ním škriatok zdvorilo a ustúpil, aby on mohol so svojím nákladom 
v náručí vojsť.
„Kde je môj syn?" opýtal sa bez meškania, zatiaľ čo ráznym krokom vošiel dnu a vchodové 
dvere sa za ním bezpečne zabuchli. Podrážky jeho naleštených čižiem zavŕzgali na leštenej 
dlažbe.
„Pán byť v salóne s manželkou," odvetil poslušne domáci škriatok odetý do striebornej tógy, 
ktorú mu na pleciach držali zelené javorové lístočky.
„Zavolaj ho! Hneď, Opal!" prikázal mu, na čo sa škriatok s puknutím vzdialil.
O pár sekúnd neskôr začul otváranie dverí a v priľahlej chodbe sa ozvali náhlivé kroky. Len 
čo ho jeho jediný syn zbadal, pobehol k nemu. Tvár bledá, pery prísne stiahnuté, čelo 
pokrčené.
„Pre merlina, čo sa stalo?" spytoval sa, keď bez problému spoznal zraneného. Šikovnými 
prstami mu zatiaľ nahmatal na zranenom hrdle tep. Až potom sa jeho tvár uvoľnila a vtedy 
pozrel na svojho otca. Nehodlal myslieť hneď na najhoršie, ale i taký scenár sa ponúkal 
a preto neustriehol vo svojich sivých očiach i tieň obáv.
„Nie," odvetil bez toho, aby sa mladý liečiteľ musel vôbec nahlas pýtať. „Nebol som to ja. 
Dokážeš mu pomôcť?"
Prikývol. „Nasleduj ma," vyzval ho a viedol ho do nepoužívaného krídla domu, ktoré pred pár 
rokmi vyhorelo a stále nebolo zrekonštruované tak, akoby si prial.
„Nie je ťažký?" opýtal sa, ale jeho otec iba pokrútil hlavou.
„Vôbec. Vlastne sa mi zdá, že je skôr trochu vycivený," poznamenal, keď pohľadom skúmal 
telesnú konštrukciu svojho živého nákladu." Ani v najmenšom mu neprekážalo ho niesť. Jeho 
váhu vôbec necítil. Zdala sa byť ako mušia.
Divné. Na niektoré veci si prosto nezvykol ani po tých rokoch...
Syn mu otvoril a galantne podržal dvere, aby mohol vojsť. Zaviedol ho do miestnosti, ktorú 
mal zriadenú ako súkromnú kliniku, výlučne pre tých najbližších. Naposledy tu kuríroval 
Blaisovho syna Oriona, ktorý chytil dračie kiahne. Pár dní predtým tu bola madam Goylová 
so zlomeninou ruky a pred ňou dvojčatá Pansy Parkinsonovej. Vlastne, teraz Nottovej.
„Zlož ho na posteľ," navigoval ho a ukázal na tú, ktorá stála najbližšie, po ich ľavej strane.
„Nezdá sa, že by stratil veľa krvi," mrmlal si popod nos neskôr, keď skúmal jeho zranenie. 
„Rozhodne nie viac ako liter. Ale i tak ho strata až podivne ľahko oslabila."
Zamával nad nevládnym telom svojím prútikom a zastavil sa nad hrudným košom, ktorý sa 
pravidelne dvíhal s každým nádychom.



„Samozrejme, začínajúci zápal pľúc," povzdychol si. „Preto taká silná reakcia na stratu krvi." 
Ruka sa presunula nižšie a ostala visieť vo vzduchu nad jeho nohou. „Pozrime sa. Stará, zle 
zrastená zlomenina nohy."
„To by vysvetľovalo to krívanie," zamumlal si jeho otec skôr sám pre seba a potom podotkol: 
„Predpokladám, že Krv doplňujúci elixír nebude stačiť."
Jeho hlas znel tlmene, pretože si rukávom čierneho zimného kabáta zakrýval ústa i nos, len 
aby sa chránil pred vdychovaním tej nechutne sladkastej vône, ktorá ho tak mámila. Bolo 
neuveriteľne ťažké odolať takému lákadlu, keď sa stačilo iba nakloniť, priložiť ústa k ranke 
a... sať. Sal by a pil, kým by nebol tej nádhernej sladkosti plný až po okraj a i tak by mu to 
bolo málo...
Jeho syn pokrútil hlavou. „Nie. Ale bude to prvé, čo dostane. Len sa najprv postarám o tie 
rany po zuboch, čo má na krku." Popri tom naňho obozretne pozrel. „Ty si v poriadku?" 
opýtal sa, poukazujúc na fakt, že si prekrýva tvár rukávom.
Iba mlčky prikývol.
Kým jeho syn dôsledne pracoval na najnovšom pacientovi a dával ho istými a zručnými 
rukami dokopy, on ho v tichosti hrdo sledoval a občas mu podal, o čo ho požiadal. Gázu, 
peroxid, masť, či obväz.
Znova si raz naplno uvedomil, že vôbec neľutuje svoju obeť, ktorú pred tými rokmi podstúpil. 
Hlavné bolo, že jeho syn žil. A toľko toho dokázal! Ako otec naňho nemohol byť pyšnejší.
„Kde si ho našiel?" pretrhol niť jeho myšlienok plavovlasý mladík, keď práve natieral čerstvé 
rany hojivou masťou po tom, čo ich zacelil uzdravujúcim kúzlom. Teraz vyzerali ako dva 
začervenané krátery sopky, drzo vyčnievajúce z pokožky. Potrvá pár dní, kým napokon 
zmiznú, ale Potterove hrdlo bude napokon vyzerať ako nové.
„V Zašitej. Zrejme sa práve vracal domov. Neviem to naisto. Keď som tam prišiel, práve sa 
naňho vrhol a..." nedokončil. Nebolo to potrebné.
Sivé oči sa naňho upreli s neskrývanou zvedavosťou. „Čítal som noviny. A nemysli si, že mi 
nedošli súvislosti. Je to... on?"
Obaja vedeli, koho mal na mysli.
Starší muž, ktorý stále nespustil z pacienta pohľad ani na chvíľu, prikývol. „Až do dnešného 
dňa som si tým nebol istý. Ale áno, je to on. Vrátil sa."
Ruky skúseného liečiteľa, ktoré znova monitorovali diagnostickými kúzlami spiace telo sa 
presunuli k nohe.
Pottera najprv znehybnil a potom nadopoval chloroformom, keď mu priložil na tvár gázu 
navlhčenú tým prípravkom a chvíľu mu ju pridržal na nose. Iné anestetikum tu vo svojom 
súkromnom vybavení nemal.
Na margo otcovho spýtavého pohľadu sa uškrnul. „Nechcem ho zniesť zo sveta, neboj sa. Ale 
musím mu znova zlomiť nohu a nechcem, aby sa prebral. Je to hrozná bolesť. Dnes toho 
naňho bolo už dosť."
Vyšší muž prikývol a bedlivo sledoval počínanie svojho syna. Keby bol vedel, čo presne sa 
chystá urobiť, bol by možno odvrátil pohľad, alebo... niečo, ale takto...
Nezabránil prekvapenému úžasu, ktorý sa ho zmocnil, keď bol jediným kúzlom liečiteľa 
odstránený pacientov odev. Potter ostal na lôžku ležať úplne nahý a on ho celkom fascinovaný 
mapoval očami od hlavy, po špičky prstov na nohách.
S nevôľou si uvedomil ďalšiu vec. Vzrušenie, ktoré ho opantalo bolo v tejto chvíli nielen 
neželané, ale i neprípustné. Zaplať merlin za ten kabát, pod ktorým nič nevidieť, pomyslel si 
v duchu vďačne.
Postrehol, že nech už sa jeho syn snažil byť akokoľvek opatrný, nahým telom ponoreným v 
spánku i tak myklo, ale pacient sa nezobudil.  



Napokon mladík naposledy zakrúžil nad Potterom svojím prútikom a spokojne si ho strčil do 
vrecka.
„Otec?" ozval sa, len čo zakryl Pottera bielou prikrývkou až po bradu. „Mám obavy, či..."
Jeho otec ho chytil za plece, v snahe upokojiť vlastného syna. Presne vedel, čo mu napadlo.
„Myslím, že sa ho nemusíš obávať. Uzavreli sme predsa dohodu. Nemôže sem. O to sme sa 
postarali."
Plavá hlava sa sklonila a z ružových pier sa vydral hlboký výdych. „To dúfam," pripustil 
neisto. „Čo bude s ním?" kývol hlavou k novému pacientovi. „Čo mu mám povedať, keď sa 
preberie?"
„Najlepšie bude, ak mu nepovieš... nič. Neviem. Niečo si vymysli. Spolieham sa na teba."
A s tým sa rozlúčili.

oooOOOoooOOOooo
Tie hlasy k nemu prichádzali akoby z neuveriteľnej diaľky a predsa sa podchvíľou zdalo, že 
sa ozývajú celkom blízko, lebo mal dojem, že nad ním niekto stojí. Ale možno to bol iba 
klam. Potom zacítil nepríjemný pach a vzápätí o sebe vôbec nevedel.
Prebral sa neskoro v noci. Bol dezorientovaný a dehydrovaný. Zvracal. Niekto mu pridržal 
misu, odpratal ten zapáchajúci odpad, ktorý vydávil jeho žalúdok na protest proti chloroformu 
a otrel mu ústa. Chvel sa na celkom tele, ktoré bolo lepkavé od potu.
Niekto mu podoprel hlavu a dal mu napiť. Zrejme to bola voda. Ale to horké potom... netušil, 
čo vypil, no uľavilo sa mu. Aj v nohe mu pomaly prestávalo brnieť a bolesť ustupovala. A tiež 
sa mu dýchalo o poznanie lepšie.
O malý moment sa znova ocitol v suchu. Akoby ho niekto razom vyutieral a vysušil 
i posteľné prádlo.
Znova sa ponoril do blahodárneho spánku.

oooOOOoooOOOooo
Preberal sa. Mal pocit, akoby sa zrazil s Rytierskym autobusom, pretože celé telo mal ako 
z olova a bolel ho každý sval.
Zažmurkal a skúšal zaostriť. Načiahol sa po okuliaroch, ktoré si zakaždým nechával na 
nočnom stolíku a nasadil si ich na nos roky nacvičeným pohybom.
V tej chvíli zistil, že sa díva do zvedavej tváre sotva sedemročného chlapca. Plavovlasého 
a držiaceho akúsi hračku.
Harry zatvoril oči, potriasol hlavou a znova ich otvoril. Takže to nebol sen. Ten chlapec tam 
stále stál vedľa jeho postele a civel naňho ako na zázrak.
„Ahoj, ty si Harry Potter?" opýtal sa tenkým, detským hlasom v momente, kedy sa dvere za 
ním otvorili.
„Tak tu si mi zmizol, ty malý lapaj. Nevravel som, že sem nesmieš chodiť?"
Harry ohromene pozrel z chlapcovej tváre na chlapa, ktorý vošiel. Zistil, že hľadí do známej 
tváre svojej niekdajšej školskej nemesis.
A čumieť neprestal, lebo na to sa Draco Malfoy sklonil, pobozkal svojho syna na vrch 
rovnako plavej hlavy a poslal ho za mamou. Chlapec sa veselo rozchichotal a poslušne 
vybehol z miestnosti.
Draco mu konečne venoval plnú pozornosť. Bol oblečený v bielej košeli s naškrobeným 
golierom, bez viazanky, avšak trup mal schovaný i pod drahou látkou sivej hodvábnej vesty. 
Ruky mal strčené vo vreckách dokonale padnúcich nohavíc.
„Dobré ráno," pozdravil ho obozretne. „Cítiš sa lepšie?"
Harry, ktorý bol načisto vyvedený z miery zabudol otvoriť ústa, či prikývnuť.
Miesto toho sa opýtal chrapľavým hlasom: „Čo tu do kotla robím?"



Ten hlas sa podobal niečomu, čo sa len pred malou chvíľou stretlo s brúsnym papierom a tú 
zrážku neprežilo. Odkašľal si, ale veľmi to nepomohlo.
Draco mu nalial z pripraveného porcelánového džbána pohár vody a podal mu. Harry sa po 
malom zaváhaní napil.
„Neželám si, aby si klial, kým tu budeš," uzemnil ho uhladene Draco a kým mu na to stihol 
Harry čosi odseknúť, pokračoval: „Doniesli ťa ku mne dnes v noci, lebo si bol zranený. Našiel 
ťa náhodný okoloidúci."
Harry si ho premeral neurčitým pohľadom, prázdny pohár odložil na nočný stolík. 
„Náhodný... okoloidúci?" spýtal sa neveriaco.
Malfoy prikývol. Túto lož si vymyslel krátko po tom, čo jeho otec v noci odišiel. Aj jeho 
manželka, s ktorou sa radil usúdila, že je to pomerne hodnoverná výhovorka. Potter nemal 
najmenší dôvod pochybovať.
„Čo sa vlastne..."
„Ty sa nepamätáš?" opýtal sa ho prv ako stihol Harry vetu dokončiť.
Ten potom zvraštil čelo, pošúchal si ho, akoby ho bolela hlava a úporne zhŕňal spomienky 
dokopy ako stádo roztratených ovečiek. A ruka mu náhle zastala, oči sa rozšírili a prsty 
vystrelili k hrdlu. Na čele i nad hornou perou sa mu objavili drobné kropaje potu.
Draco pochopil. Potter si predsa len bez väčšej námahy spomenul. Ale i tak považoval za 
nutné mu pár vecí objasniť.
„Tie rany na krku máš nepochybne od upíra. Stratil si však iba necelý liter krvi. Mal si šťastie 
v nešťastí. Upír málokedy vynechá možnosť, aby svoju obeť nechal na žive."
Harry naňho pozrel spod stiahnutého tmavého obočia. „Škoda, však?"
Draco sa nezatváril vôbec tak, ako od neho Harry očakával. Jeho vyhlásenie ani nepovažoval 
za potrebné nejako komentovať, vzhľadom na ich pestrú minulosť.
„Rany na krku som zacelil, ale bude to chcieť pár dní, kým stopy po zuboch zmiznú úplne."
Harry odkopol perinu a posadil sa. „Fajn, takže ak dovolíš, pôjdem teraz svojou cestou. 
Ďakujem ti za námahu, ale o nič z toho som sa nepros..."
Až vtedy si uvedomil, že je celkom nahý. Ale to už stál na vlastných, keď pocítil náhlu 
slabosť. Keby ho Draco nebol pohotovo zachytil, padol by pred ním rovno na kolená, alebo 
ešte horšie, na hubu ako úbožiak. A zranená noha zaprotestovala tak, že bol nútený vykríknuť 
a zvraštiť tvár.
„Idiot!" počastoval ho štedro plavovlasý muž. „Všetka moja práca vyjde navnivoč!" karhal ho 
ako malé dieťa.
„O čom to... vravíš?" spytoval sa namáhavo, kým sa za jeho pomoci zviechal na nohy a 
nechal sa znova vmanévrovať do postele.
„O tvojej nohe! V noci som ju napravil, ale i to potrebuje čas, aby sa kosť nanovo zrástla, tak 
urob mne i sebe láskavosť a nepridávaj mi prácu navyše!"
Harry sa po prvý raz začervenal a nebolo to kvôli svojej nahote. „Ty... ty si mi ošetril nohu?"
Draco naňho ani nepozrel. Miesto toho mu ju skontroloval diagnostickým kúzlom. Potom sa 
otočil a podal mu malú hnedú fľaštičku. „Vypi to," prikázal, keď ju odzátkoval a podal mu ju.
Harry si pričuchol.
„Kostro-rast," precedil Draco cez zuby a neubránil sa tomu, aby nezagúľal očami. „Vážne, to 
si stále taký detinský alebo si len prekvapený, že si tu? Nechcem ťa zniesť zo sveta, Potter. Ak 
si si nevšimol, snažím sa o pravý opak."
Harry preglgol horkú tekutinu, ktorú určite užil aj v noci a vrátil mu prázdny flakón.
„Mal by si tu ostať najmenej dva dni. Dovtedy prejde i ten zápal pľúc. A..." vrhol naňho 
prísny pohľad, „neopováž sa vystrašiť môjho syna, ak sem za tebou ešte príde! Nech už medzi 
nami bolo čokoľvek, patrí to k minulosti. A skús sa obliecť, pre merlina! Neprajem si, aby si 



mu tu pobehoval s nahým zadkom!" Na to mu podal pravý nemocničný úbor a dokonca mu 
doňho bez dlhých rečí i ochotne pomohol.
Harry si iba odfrkol, ale nahlas nepovedal nič. Deti nikdy nestrašil. Mal ich rád. Čisté duše, 
zbavené predsudkov. Svoju krstnú dcéru napríklad nadovšetko miloval.
„Pošlem domáceho škriatka, aby ti doniesol raňajky. A Potter...?" pozrel naňho stojac na 
prahu dverí. „Teraz sme si kvit."
Harry nereagoval. Keď Malfoy opustil miestnosť, konečne sa rozhliadol vôkol seba. Dúfal, že 
to tam nejako tie dva dni vydrží.
A potom sa mu na perách po dlhom čase rozlial úsmev. Nemohol uveriť tomu, že bude mať 
nohu v poriadku! A to práve vďaka nemu!
Dobre, Malfoy, bod pre teba, pomyslel si v duchu a vzápätí sa objavil domáci škriatok s plne 
naloženým podnosom.
Nespomínal si, kedy naposledy si jeho chuťové poháriky dopriali taký pôžitok.

oooOOOoooOOOooo
Ako mohol zistiť za tie dva dni, čo tam bol nútený ostať, Malfoyov syn bol živé striebro. 
A výnimočný chlapec. Na svoj vek dokonca inteligentný. Poľahky ho prinútil kresliť si s ním, 
čítať mu knihy a hrať Rachotiacu sedmu.
Ani Dracova manželka, madam Astéria nebola žiadna fúria. Bola láskavá a milá, a večne 
k nemu chodila hľadať svoje túlavé, roztopašné dieťa.
A nebol ani jeho jediným pacientom.
Ako sa mohol na vlastné oči presvedčiť, Draco tu mal zriadený čosi ako súkromný lazaret. 
Navštevovali ho prevažne rodiny bývalých smrťožrútov, ale i tak mal plné ruky práce.

oooOOOoooOOOooo
Obliekol sa. Šaty mal čisté a sviežo voňali.
Na dvere izby sa ozvalo zaklopanie.
„Áno?"
Dnu nakukol práve Draco Malfoy. „Už si?"
Harry prikývol a vykročil k dverám, palička, ktorú ešte pred pár dňami používal pre lepšiu 
oporu teraz voľne visela v jeho ruke.
„Moja rodina si želá rozlúčiť sa s tebou. Dúfam, že budeš..."
Zastavil ho prv ako stihol dopovedať. „Nemaj obavy." A dokonca sa pousmial.
Plavovlasému mužovi viditeľne odľahlo.
Astéria i Scorpius čakali v hale. Chlapec k nemu pribehol a Harry ho so smiechom zdvihol do 
náručia. Scorpius ho objal a opýtal sa, či ešte niekedy príde.
Harry ho pobozkal na líce a postavil znova na nohy. Ešte prv, než chlapcovi odpovedal, pozrel 
na Draca, aby mu naznačil, ako vhodne zareagovať. Ale ten tam iba stál manželke po boku 
a díval sa naňho nevyspytateľným pohľadom.
A tak si Harry kľakol a brnkol Scorpiusovi po nošteku. „Mám veľa práce, ale možno sa mi 
občas podarí prísť ťa pozrieť."
„To bude super! Zahráme si karty alebo mi znova niečo nakreslíš!" zvolal nadšene.
„Určite. Bude to super," pritakal Harry.
Potom podišiel k Astérii, ktorá mu podala ruku a dokonca ho objala a pobozkala na obe líca. 
„Rada som vás spoznala, Harry. Dúfam, že nás niekedy prídete navštíviť. Budeme sa so 
Scorpiusom tešiť."
Opätoval jej úsmev a Draco mu kývol hlavou. Zjavne ho hodlal odprevadiť k dverám sám. 
Dokonca mu otvoril a keď sa Harry otočil, aby mu podal ruku, slizolinčan mu ju stisol vo 
svojej dlani. Priateľsky.



„Ak si nemyslel vážne, čo si hovoril, mal si radšej držať jazyk za zubami. Neznášam, keď 
vidím sklamanie v tvári svojho syna."
Harryho obočie vystrelilo nahor. Ak to pochopil správne, práve ho plavovlasý muž varoval. 
„Ak ti to nebude prekážať, občas sa zastavím. V medziach normy, samozrejme."
Draco stroho prikývol, ústa pevne zomknuté.
Harry sa musel uškrnúť. „Máš úžasnú rodinu," povedal tlmeným hlasom a nechal ohúreného 
liečiteľa, ktorému práve zložil kompliment, stáť s otvorenými ústami.
Cítil sa vynikajúco. Vyzeralo to, že starý hnev sa niekam vytratil. Aspoň to...

oooOOOoooOOOooo
Harry odhrnul z okna záclonku, aby vyzrel do tej nočnej temravy. Nesnežilo, ale vonku mrzlo, 
až tak trešťalo. Takú zimu ešte nepamätal.
Keď mu konečne zovrela voda na peci, zalial si čaj, aby si rozohrial uzimené údy po ceste 
z práce. Bolo úžasné, môcť sa opäť voľne pohybovať a nespoliehať sa pri chôdzi na paličku. 
I keď stále nemohol uveriť tomu, že mu pomohol práve Draco Malfoy.
Roky ho nevidel. Vlastne od tej noci, kedy skončila vojna. S pomocou Rona ho vytiahol 
z horiacej komnaty vedno s Goylom. Crabba zachrániť nestihli.
A ako sa zdalo, aj Malfoy sa z verejného života nadobro stiahol. Istý čas sa šepkalo, že žil vo 
Francúzsku so svojou matkou, ktorá sa na rozdiel od svojho syna odtiaľ nevrátila. A o pol 
druha roka neskôr sa oženil a usadil v rodinnom sídle.
Ale jeho otec... po tom sa zľahla zem.
Možno to tak bolo lepšie, pretože keby bol nažive - za mŕtveho ho vyhlásili päť rokov po 
skončení vojny, keďže sa nenašlo jeho telo - teraz by hnil v Azkabane za vojnové zločiny 
spolu s ostatnými grázlami.
Vlastne, keď sa to tak vezme, on i jeho rodina boli stále vydedencami spoločnosti, rovnako 
ako i Harry.
A každý z nich mal svoj život. Malfoy vyštudoval liečiteľstvo a založil si vlastnú prax, on si 
spravil aurorský kurz, ktorý mu bol teraz tak trochu na figu. Ale ako náhradné riešenie - 
pretože z niečoho predsa žiť musel - si obstaral neveľký obchodík. Niečo na spôsob Borgina 
a Burkesa s tým rozdielom, že zatiaľ, čo oni ponúkali široký sortiment podozrivých 
predmetov, on predával široký sortiment predmetov zbavených temných kliatob, prípade 
poupravených tak, aby pomáhali a nie ničili, či škodili.
Aj vďaka tomu sa mu celkom dobre darilo. Tiež tomu nepochybne prispel i fakt, že na rozdiel 
od Borgina, ktorý bol starý, zhrbený a vlasy mal desaťkrát mastnejšie ako kedysi mával 
Snape, alebo Burkesa, ktorý bol neuveriteľne nepríjemný, sa k zákazníkom - nech už boli  
akýkoľvek - správal vždy úslužne a ústretovo.
Avšak isto k tomu prispela svojou kvapkou i jeho teraz už neslávne známa minulosť.
Zalial si mätový čaj a sadol si za stôl s krajcom chleba, ktorý si obložil šunkou a syrom. 
Roztvoril noviny a začítal sa najprv do športovej rubriky, keďže ako sa zdalo, žiadna nová 
obeť sa neobjavila.

oooOOOoooOOOooo
Prešlo ďalších trinásť dní, kým sa mu konečne ozval Rannulf Bedwyn. Vetrom ošľahaný 
dobrodruh, so srdcom na správnom mieste. Pripravený riskovať a ísť si za svojim, kým 
nedosiahne vytúžený cieľ.
Pracovať s ním bola radosť. Dopĺňali sa v každom ohľade a Rannulf bol i jediný človek 
z ministerstva, ktorému sa odvážil priznať so svojou orientáciou a vedel, že uňho je jeho 
tajomstvo v bezpečí.
Z tej krátkej správy, ktorú mu poslal vyrozumel iba toľko, že na čosi natrafil a má dôvodné 
podozrenie, že jeho predpoklady ohľadne hľadaného zločinca boli správne.



Pre Harryho to znamenalo, že aspoň niekto z aurorov si nesedí iba na zadku so založenými 
rukami, ale čosi aj robí.
Správa bola krátka a stručná. Rannulf ho žiadal, aby sa stretli zajtra večer o desiatej. A ak tušil 
správne, pôjdu na lov. Čo iné mohla znamenať posledná veta?
„P.S.: Bude to ako za starých čias starec, kryješ mi chrbát!"
Tešil sa. Skutočne sa tešil a nevedel sa dočkať chvíle, keby si znova zapoľuje na nejakého 
lotra. Avšak považoval si za povinnosť Rannulfa upozorniť, že ak ide naozaj o upíra, prútiky 
im stačiť nebudú. A v liste, ktorý mu poslal nazad opísal svoj vlastný zážitok z tej pamätnej 
noci. Tiež ho nezabudol ubezpečiť, že je v absolútnom poriadku.
Rannulf mu poslal vzápätí ďalšiu správu, kde mu poriadne šťavnato vynadal, s poznámkou, 
nech očakáva, že si to zopakuje ešte naživo, keď sa zajtra stretnú a upozornil ho, aby bral 
nabudúce jeho dobre mienené varovania vážne.
S tým sa rozlúčili.
Harry bol na druhý deň od samého rána ako na ihlách. Nervózny a nedočkavý. Dnes obchod 
neotvoril. Miesto toho celý deň listoval v knihách a dokonca navštívil Hermionu, aby sa s ňou 
mohol pozhovárať o upíroch. A kým on sa hral s malou Rose, jeho priateľka mu dávala 
rozumy.
Večer mal dojem, že na ten záťah bude lepšie pripravený ako samotný Rannulf.

oooOOOoooOOOooo
Pod rúškom noci sa nikým nespozorovaný primiestnil na ulicu priamo pred obytnou budovou, 
v ktorej býval. Vybehol po schodoch, otvoril si vchodové dvere a pešo vyšiel na tretie 
poschodie.
Horel nedočkavosťou, čo povie na to, že už nekríva a aj na to, aké nové informácie mu povie 
o tom prípade. Nečakal, že ostane stáť na treťom podlaží celkom skamenený zízať na 
pootvorené dvere jeho bytu.
Vytiahol z vrecka kabáta prútik a prstom ťukol do dverí, ktoré sa nehlučne pootvorili. Prekĺzol 
dnu ako tieň a chrbtom sa prilepil o stenu. Sotva dýchal. Snažil sa zachytiť najmenší hluk, či 
vystriehnuť i nepatrný pohyb, pripravený konať.
Spravil pár krokov, aby zdolal krátku, úzku chodbu a nahliadol do bočnej miestnosti vďaka 
tomu, že boli dvere dokorán. Keď odrazu niečo zbadal v miestnosti oproti miestu, kde stál, 
zbystril pozornosť a pevnejšie zovrel v ruke svoj prútik.
Rannulfova pracovňa, uvedomil si náhle, len čo sa v tmavom byte zorientoval a vtedy mu do 
nosa okamžite udrel... zvláštny pach, ktorý akiste neveštil nič dobré. Ak sa totiž nemýlil, bol 
to pach... krvi.
Spravil krok vpred a opatrne sa naklonil dopredu. Oči, ktoré si rýchlo privykli tme zaostrili na 
tmavú siluetu postavy, skláňajúcu sa nad nehybným telom.
Oblial ho studený pot a modlil sa, aby nebolo neskoro. Nemal poňatia, čo urobí, ale vedel, že 
musí konať. Urýchlene.
Konček jeho prútika sa náhle zažal neverbálnym kúzlom a v miestnosti sa rozsvietilo. Bola to 
chvíľa prekvapenia, ktorú mohol využiť vo svoj prospech.
Postava zahalená od hlavy po päty v čiernom sebou trhla, ale jeho náhly vpád na ňu zjavne 
nemal žiadny väčší účinok. Ak dúfal v moment prevahy, očividne sa prerátal.
Kým sa postava pomaly dvíhala zo zeme na rovné nohy, bol schopný rozpoznať nielen 
nezdravo bledú pokožku, dlhé a štíhle prsty, ale dovolil si na sekundu spočinúť na stále 
ležiacom tele.
V nasledujúcej sekunde ho omráčil neodvratný fakt. Prišiel neskoro. Rannulf bol mŕtvy.
Vedno s výčitkami svedomia ho pochytil zúrivý amok. To naozaj nestačilo? Ďalší z tých,  
ktorých si obľúbil? Ďalší z tých, ktorých mal rád!



Brada sa mu zachvela, ale ruka ostala pevná. Oči, ktorými sa znova sústredil na tú ohavnú 
bytosť stvrdli. Nebolo v nich štipky milosrdenstva, len túžba po pomste a spravodlivosti.
„Pohni sa a prisahám, že to oľutuješ," skĺzlo mu z pier ľadovým hlasom, zuby zaškrípali. 
Varovanie, ktoré myslel smrteľne vážne, stojac sotva dva metre od Rannulfovho tela.
Muž v plášti a kapucni, ktorú mal stiahnutú hlboko do čela, takže mu nevidel celkom do tváre, 
iba mierne pootočil hlavu za jeho hlasom, tváriac sa, akoby mu nestál ani za pohľad.
V Harrym to len tak vrelo. Neprestával naňho mieriť prútikom. Ruka bola istá a bez 
najmenšieho záchvevu. Hoci Harry vedel, že v tejto situácii rozhodne nie je tým, kto má 
navrch. O tom sa už mohol presvedčiť na vlastnej koži a ďalší dôkaz mal priamo pred sebou.
„Nie som ten, ktorého hľadáte, pán Potter," povedal hlbokým hlasom a v ďalšej sekunde za 
ním zavíril čierny kabát a bol... preč.
Iba záclona visiaca pri otvorenom okne sa nadúvala v poryvoch studeného vetra, ktorý 
prenikal do izby.
„Vráť sa! Zbabelec! Vráť sa a postav sa mi!" pribehol k oknu, ale po tom monštre nebolo ani 
stopy. Sklonil hlavu a rukami si pošúchal oči, ktoré ho pálili zadržiavanými slzami.
Bezmocnosť, úzkosť a hnev. To boli pocity, ktoré sa v ňom bili.
Otočil sa a vrátil sa k...
Prežrel, keď v ústach zacítil neklamnú chuť žlče. Pokľakol vedľa zakrvaveného tela 
a premáhal sa, aby nezačal dáviť. Zdalo sa, že toto je nad jeho sily. Nepekne roztrhnuté hrdlo 
a... črty tváre skrivené bolesťou, hrôzou.
Vždy bol silný a podobný pohľad mu nikdy nerobil problém. Ale teraz, keď ho tam videl 
ležať polonahého a zohaveného... obracal sa mu žalúdok.
Studenými prstami sa dotkol popolavej tváre. „Prepáč..." podarilo sa mu vyjachtať. „Prepáč, 
že... som ti nekryl... chrbát. Odpusť mi."
Z očí sa mu konečne vydrali slzy. Potiahol nosom a po chvíli si otrel vlhké líca do rukáva 
kabáta.
„Prisahám, že ho dostanem, Rannulf. Zaplatí za to, čo spravil, zaplatí!"
A potom v ňom zvíťazil zvyk z povolania. Všímal si, skúmal a prezeral.
Prvé, čo mu napadlo bolo to, prečo bola zámka na dverách vylomená, keď bolo viac ako 
zjavné, že sa upír dostal dnu i von rovnakou cestou a to oknom?
V Rannulfovej pracovni, inokedy upratanej, pretože bol pedant a dbal na to, aby veci mali 
svoje stále miesta, vládol mierne povedané, chaos. Zásuvky stola boli povytrhávané, ich 
obsah porozhadzovaný vôkol a vyzeralo to, že ten netvor čosi hľadal. A dosť pravdepodobne, 
aj našiel.
Možno ho Rannulf vyrušil a tým vyprovokoval jeho útok, dedukoval.
Harry sa ničoho nedotýkal, kým si na ruky nenasadil rukavice. Zvyk z povolania. Okrem 
toho, nechcel, aby tu aurori našli po ňom nejakú stopu. Nepotreboval väčšie problémy, ako už 
mal a nehodlal čeliť ani nijakému nového vykonštruovanému obvineniu, ktoré by mu ak iste 
bez problémov prišili.
Napokon sa vrátil k telu mŕtveho priateľa a pozorným okom si ho preštudoval.
Na peknej tvári sa črtala škaredá podliatina v oblasti čeľuste. Zrejme zlomená sánka. A ak sa 
nemýlil, brada a pravý kútik úst niesli stopy útočníkovho semena.
To sa taktiež zjavne miešalo s krvou na hrudi, po ktorej ostali dva zaschýnajúce pramienky 
z rán po zuboch v oblasti krku, ale i z rán nad ľavou prsnou bradavkou. Ďalšie stopy po 
zuboch mal na stehne v blízkosti genitálií.
Harrymu prišlo nevoľno, keď si predstavil, ako veľmi musel trpieť. Znova sa mu rozhojdal 
žalúdok a mal čo robiť, aby potlačil nával nevoľnosti.



Nestihol urobiť nič viac, lebo z chodby k nemu doľahli hlasy. Asi zvedaví susedia. Nezavrel 
za sebou vchodové dvere.
Musí sa stratiť skôr, ako sa objaví niekto z aurorov. Nepochyboval, že privolajú hliadku, len 
čo nájdu Rannulfa.
Zatlačil mu oči a ešte naposledy šepol: „Dostanem ho."
A zmizol z jeho bytu i on...

III. Odhalenie
A skôr ako sa spamätal, ocitol sa v nejakej neznámej miestnosti.
Po cudzincovi nebolo zatiaľ ani stopy. Harry sa snažil upokojiť poplašený tlkot vlastného 
srdca a ovládnuť dýchanie.
Vedel, že má dve možnosti. Ostať, čo bolo možno šialené, ale zrejme aj jediná možnosť ako sa  
dozvie, o čo tu ide a tiež tu bola relatívna šanca pomstiť priateľa, alebo poslúchnuť zdravý  
rozum a vziať nohy na plecia.
Vtedy ho upútalo čosi iné. Miestnosť, v ktorej sa ocitol mala celú jednu stenu olepenú 
výstrižkami z novín, novými i vyblednutými, s ručne písanými poznámkami a... fotkami.
A medzi nimi bol nielen on, ale i jeho nebohý priateľ, Rannulf. A to všetko pospájané 
pavučinou červených čiar.
Podišiel bližšie, aby si vývesku prezrel lepšie a do oka mu padol neveľký obrázok muža, ktorý  
bol epicentrom celej tejto podivnej koláže s menom napísaným červeným atramentom.

oooOOOoooOOOooo
Ronald mal jedno šťastie, že poznal heslo, vďaka ktorému dvere pred ním povolili a rozhodne 
to nebola Alohomora.
Poodchýlil ich, prekročil prah jednou nohou a zvolal: „Harry? Si tu?"
Nezrozumiteľné brblanie sa ozvalo z jednej izby po niekoľkých sekundách, kedy zvažoval, či 
nejde nevhod, alebo či je jeho priateľ vôbec doma. Lenže kde by potom bol? Podľa všetkého 
obchod vôbec neotvoril a len čo si Ron prečítal dnešné vydanie Denného proroka, vedel, že za 
ním musí večer zájsť aj bez toho, aby mu ustarostená Hermiona pílila uši.
Teraz vedel, že urobil dobre, pretože len čo vošiel do chodby a zavrel za sebou, objavil 
Harryho bez väčšej námahy v obývacej izbe. Ležal rozčapený na gauči a vyzeral... pri všetkej 
úcte, strašne.
Prešiel cez izbu a okamžite otvoril okno, pretože tam páchlo ako v krčmovom výčape a mal 
dojem, že už len z tých výparov sa dostane nejaké to promile i do jeho krvného obehu. Keď sa 
vrátil, rýchlym pohľadom preskúmal etikety prázdnych, či poloprázdnych fliaš váľajúcich sa 
nielen na stole, ale i na koberci pod ním.
Povzdychol si.
Harry bol zjavne v delíriu. Oblečený iba k zagebrenej košeli, ktorá na hrudi i bruchu niesla 
stopy fľakov a v spodkoch, vyzeral len o čosi lepšie ako nejaký notorik. Ron sa načiahol po 
deku, ktorá bola zhužvaná pri jeho nohách v rohu gauča a prikryl ho, len čo mu z odevu 
kúzlom odstránil nepekné škvrny.
„Toto bude chcieť vyspať, kamoš," zamrmlal súcitne a poslal svojej manželke krátku správu 
po svojom patronusovi.
„Je v poriadku, nemaj obavy. Ostanem tu nocovať, ozvem sa neskôr."
A vzápätí zo seba stiahol kabát i sveter, vykasal si rukávy na košeli po lakte a pobral sa po 
ňom ten svinčík poupratovať, aby tu nevyzeralo ako v chlieve.
Keď bol byt opäť v poriadku, zložil sa unavený do kresla a zakryl sa druhou dekou, ktorú si 
prečaroval z modro-zeleného vankúša. Aj tak sa tam vôbec nehodil.



Sledoval Harryho nepokojný spánok a uvažoval, čo všetko bude jeho priateľ ešte musieť 
pretrpieť. Nepoznal nikoho iného, koho by život fackoval na počkanie.  
Rannulf bol fajn chlap. Ron si spomenul na moment, keď ich Harry zoznámil. A keď videl, že 
tí dvaja sú ako nerozluční, alebo skôr ako bratia, normálne naňho chvíľu žiarlil! A trvalo mu, 
kým si nakoniec pripustil, že Harrymu sa nemohlo nič lepšie stať, než to, že získal takého 
skvelého a pohodového kolegu.
A teraz bol preč i on.
Keby mal Ron vymenovať všetkých blízkych, ktorých jeho najlepší priateľ za tie roky stratil, 
nestačili by mu prsty oboch rúk. Nie div, že sa im Harry po vojne vyhrážal - Neopovážte sa mi 
umrieť skôr ako po odžitých sto rokoch. Najmenej!
Vtedy sa smiali a smial sa i on, ale Ron nepochyboval, že to myslel vážne.
Rannulfa mu bolo úprimne ľúto. A aj Harryho, pretože jeho strata ním očividne zamávala. Ale 
i tak sa obával, čo mu ráno povie, keď sa preberie. Hermiona vravela, že sa mali stretnúť a on 
mal nepríjemný pocit, či Harry náhodou nebol ten... kto ho... našiel.
No hej, pomyslel si skrúšene, ani najlepší čarodejník vyzbrojený prútikom nedokáže spasiť  
svet.
A pomaly sa nechal Harryho pravidelných dýchaním učičíkať k spánku.

oooOOOoooOOOooo
Kým sa Harry osprchoval, Ron pripravoval v kuchyni niečo pod zub. Ráno ho sotva pozdravil 
a aj keď to urobil, bolo to cez zuby a sotva zrozumiteľne. Bol bledý v tvári a pod očami mal 
kruhy. Vlasy mal strapaté viac ako inokedy a s neoholenou tvárou vyzeral ako vandrák.
A zdalo sa, že mu na tom ani za mak nezáleží.
Ron sa prekonával, vážne. Palacinky s javorovým sirupom a šľahačkou, káva a brusnicový 
kompót. Dúfal, že táto energetická bomba vráti Harrymu po preflámovanom včerajšku síl.
Nevšimol si, kedy vošiel do kuchyne, ale našiel ho sedieť za stolom. Prstami ľavej ruky sa 
hral s vidličkou a neprítomne civel niekde pred seba. Ten pohľad bez života a bez iskri v oku 
ho vydesil.
„Hej," oslovil ho jemne. „Daj si, kým je to teplé."
Našťastie poslúchol. Hoci do seba veľa nedostal, i tak bol Ron spokojný. Napokon od seba 
Harry odsunul prázdny tanier a vzal do prstov kávu. Čiernu ako noc...
Odpil si a nakrčil čelo. Nemal rád horkú kávu, ale neosladil si ju, i keď mal cukorničku na 
dosah. Ba dokonca si ju nezjemnil ani kvapkou smotany. Akoby i táto malá vymoženosť 
preňho bola odrazu neprípustnou, či zakázanou. Akoby si nemohol dopriať už ani malé radosti 
z tohto sveta.
Ron sa na to nevládal pozerať. Napokon vytiahol z vrecka zložený list a podal mu ho. „Otec 
to poslal po sove len nedávno. Podarilo sa mu získať nejaké informácie k tomu prípadu, ak by 
ťa to zaujímalo."
Harry si list síce vzal, ale neotvoril ho. Iba ho položil vedľa šálky s nedopitou kávou.
„Nechceš mi povedať, čo sa vlastne..."
„Nie!" prerušil ho ostrejšie ako mal v úmysle, ale jednoducho o tom nevládal hovoriť. Bolo to 
ešte priskoro. Tá strata ešte príliš bolela. A výčitky... tie nezmizli ani po pár fľašiach alkoholu. 
Ani len nevybledli!
„Budem musieť ísť," povedal napokon Ron. Netušil, čo ešte môže spraviť. „Mám prísť po 
práci?" opýtal sa starostlivo, ale Harry pokrútil hlavou.
„Nie, budem v poriadku," odpovedal a keď zbadal jeho nerozhodný pohľad, uistil ho, že sa 
vážne nemusí obávať. Nemal sa v pláne znova opiť pod obraz. Ničomu by to nepomohlo 
a opica je strašná vec.



Ron napokon pritakal. „Fajn. Ale neručím za to, že sa tu nezastaví Hermiona. Veď vieš, aká 
je."
Harry neodpovedal. Iba mu poďakoval a Ron odišiel.

oooOOOoooOOOooo
Správu, ktorú získal Artur Weasley z toho prípadu si bol schopný prečítať až o dva dni neskôr. 
I to na ňu najprv neprítomne civel a ruky sa mu potili a chveli v obave, čo tam asi nájde.
Obálku roztrhol a vytiahol z nej fotokópiu Rannulfovho prípadu. Očami prebehol len to 
najpodstatnejšie.
„Rannulf Bedwyn...
... smrť nastala okolo ôsmej hodiny večer, dňa 25. januára 2013, na masívnu stratu krvi. Obeť  
vykazovala jasné známky napadnutia upírom.
... zlomená dolná čeľusť, rany po uhryznutí na hrdle, taktiež roztrhnutý hrtan... stopy po 
zuboch nad prsnou bradavkou a na stehne v blízkosti genitálií...
... obeť bola brutálne znásilnená, o čom svedčí nielen penetrácia hrubého čreva, ale i anusu 
a...
... páchateľ je stále známy. Porovnanie získaného genetického materiálu neviedlo 
k očakávaným výsledkom."
Až po chvíli si uvedomil, že zatína čeľusť a celé telo má neprirodzene napäté. A zároveň 
prišlo i nepatrné uvoľnenie, pretože si znova preštudoval začiatok správy.
„Smrť nastala okolo ôsmej hodiny večer."
Prudko sa oprel o operadlo kresla a z úst sa mu vydral vzlyk. Nemohol za to... Rannulf bol 
mŕtvy takmer o dve hodiny skôr... Nebol by mu pomohol, ani keby...
Merlin...
Harry prerývane dychčal, srdce mu búšilo o hrudný kôš ako šialená, kým on zápasil so 
smútkom a úľavou, ktorá sa oňho konečne pokúšala po tej nekonečnej záplave výčitiek 
svedomia. Ešte pár takýchto dní a bol by jej váhe azda i podľahol...
Keď sa v ten večer dostavila i Hermiona, aby sa na vlastné oči presvedčila, že je v poriadku, 
bol natoľko pri zmysloch, že sa s ňou dokázal normálne pozhovárať a konečne si i priznať, že 
sa v týchto dňoch celkom opustil.
No bolo tu niečo, čo svojmu mŕtvemu priateľovi sľúbil. A on nikdy neporušil daný sľub.
Apropó, niečo sľúbil i malému Scorpiusovi...

oooOOOoooOOOooo
Piatkové popoludnie považoval ako za stvorené na krátku návštevu rodiny Draca Malfoya.
Otvoril mu domáci škriatok, ktorý ho úctivo zaviedol za madam Astériou a malým 
Scorpiusom.
Kým Astéria čítala akúsi knihu, chlapec si kreslil ležiac na bruchu, na hrubom bielom koberci. 
To, že ten koberec niesol známky farbičiek ju zrejme nijako netrápilo.
Skutočne domácka atmosféra. To bolo to, čo naňho dýchlo pri pohľade na nich dvoch, keď 
vstúpil do salóna krátko po tom, čo ho domáci škriatok ohlásil.
Scorpius vyskočil na rovné nohy a chytil ho okolo nôh, s dychtivým výrazom v tvári. Astéria 
mu venovala široký úsmev a srdečné privítanie.
On jej zas kyticu kvetov a chlapcovi sadu farbičiek na kreslenie. Zvýskol od radosti a hodil sa 
znova na zem, aby mohol dokončiť svoj obrázok.
„Dáte si kávu, pán Potter alebo vám ponúknem niečo iné?" opýtala sa s kyticou v ruke.
„Káva bude fajn, ďakujem, madam," usmial sa. „A poprosím, pre priateľov... som Harry."
„V poriadku, Harry," odvetila láskavo a zašvitorila. „Tak v tom prípade, ja som Astéria," 
potykali si a ona pokračovala: „Hneď som naspäť. Draco tu bude tiež každú chvíľu. Mal 



neodkladný prípad. Manžela pani Bulstrodeovej pichla včela. Viete, je na nich veľmi 
alergický a celý opuchol. Takmer sa zadusil."
Harry prikývol a usadil sa na koberec vedľa chlapca. „Povieš mi, čo to kreslíš?" opýtal sa, 
keď skúmal zvrašteným obočím podivný obrázok vyvedený prevažne v tmavých farbách. 
Pravda, okrem tváre toho čudného... čohosi, pretože tá bola biela ako krieda.
To čosi malo okrúhle oči a ústa vyformované do úzkej linky, z ktorej trčali nejaké dve čiarky. 
Možno zuby, napadlo ho vzápätí, keď študoval krivoľakú postavu s... paličkou v ruke.
Scorpius ani nezdvihol hlavu hore a zamrmlal: „To je dedo." Potom však prestal kresliť 
a nadvihol sa na kolená, aby mu podal čistý papier a ceruzku. Harry vyfasoval modrú.
„Nakreslíš mi niečo?" opýtal sa s iskričkami v očiach a Harry konečne odtrhol pohľad od jeho 
obrázku.
„Pravdaže," pousmial sa. „Čo by to malo byť?"
„Nakresli mi draka!" zvolal natešene a znova sa sklonil k svojmu nedokončenému obrázku. 
Harry ho napodobnil tiež. Zviezol sa na koberec vedľa neho a ponorený v myšlienkach začal 
kresliť draka. Lenže pohľadom stále zabiehal na chlapcovu maľbu...
Pol druha hodinky, ktorú mal pre nich vyhradenú zbehla ako voda. I Draco sa ukázal, hoci 
mal v tvári ostražitý výraz a bedlivo sledoval jeho počínanie a možno i každé vyrieknuté 
slovo.
Ale Harrymu sa zazdalo, že akosi pri pohľade na synov obrázok pobledol a zakaždým, keď 
Scorpius spomenul svojho deda, jeho otec bleskovo, hoc nenápadne zviedol reč na inú tému.
Jeho manželka mu pri tej snahe samozrejme pomáhala a on si nemohol pomôcť, aby 
nenadobudol dojem, že tu niečo proste... nesedí.
Lucius Malfoy bol predsa mŕtvy, či nie? A lady Astéria bola sirota už v čase, keď ju Draco 
požiadal o ruku, takže aký... iný dedo by prichádzal do úvahy?
Bolo to vážne čudné. A nech robil, čo chcel, jeho inštinkt mu našepkával, že nie je všetko tak, 
ako sa zdá. To, čo chlapec povedal, nevedel dostať z hlavy. A spravil niečo celkom nečakané, 
prv ako opustil ich sídlo.
Scorpiusova kresba skončila nebadane vo vrecku jeho plášťa bez toho, aby to niekto 
z prítomných Malfoyovcov zaznamenal.

oooOOOoooOOOooo
Celý víkend zabil Harry tým, že hľadal v starých výtlačkoch novín, ktoré mal v komore na 
metlu a príslušenstvo články, ktoré mohli súvisieť s Malfoyom.
Nie s Dracom, ale s Luciusom.
Nenašiel však nič zaujímavé. O Dracovi tam boli iba občasné zmienky, ktoré informovali 
o narodení malého dediča, či o jeho svadbe s Astériou takmer rok pred tým. Nič iné.
Musel navštíviť archív samotných novín Denného proroka a len vďaka tomu, že poznal 
Denisa Creeveyho, dostal povolenie poobzerať sa tam.
Našiel však iba dva kratučké články. Prvý informoval o tom, že Lucius Malfoy je nezvestný 
a jeho autor vyslovil predpoklad, že muž zahynul v boji, hoci sa jeho telo nenašlo.
V ďalšom sa písalo o tom, že Luciusa Malfoya po piatich rokoch vyhlásili za mŕtveho. Jeho 
ovdovená manželka, madam Narcissa Malfoyová sa k tomu rovnako ako i jej syn odmietli 
vyjadriť.
Pod tým bol krátky dodatok napísaný drobnejším písmom, že madam Malfoyová sa znova 
vydala za jedného z francúzskych priemyselných magnátov.
Napokon Harry to hľadanie vzdal a celé to zvláštne tušenie pripísal na vrub iba svojej bujnej 
fantázii a vypätiu, ktorému čelil v posledných dňoch v dôsledku straty priateľa. Akoby 
naháňal nejestvujúceho Fantomasa, i keď mal neodbytný pocit, že mu čosi uniká.



Neraz si odvtedy spomenul na teh hlboký hlas, ktorý sa k nemu prihováral, a... ktorý v ňom 
vyvolal neklamný dojem, že ho odniekiaľ pozná. Len si musí spomenúť, odkiaľ.
Ale nech sa snažil ako chcel, nedarilo sa mu priradiť ho k tej správnej tvári.

oooOOOoooOOOooo
Dobre ukrytý muž postávajúci v tieni úzkej uličky medzi dvoma domami, ktoré sa týčili na 
námestí priamo oproti Potterovmu malému obchodu, ho bedlivo sledoval. Ľudia sa hmýrili 
dnu a von v nepravidelných intervaloch a málokedy sa stalo, že odišli s prázdnymi rukami.
Vedel, že po ňom usilovne pátral, i keď netušil, čo v ňom vyvolalo ten náhly podnet, či preňho 
skôr... neželaný záujem.
Stál tu, díval sa do výkladu jeho obchodu a uvedomoval si, že skôr, či neskôr sa stretnú. 
Nevyhne sa tomu ani jeden z nich.
Nie preto, že by si to prial, ale preto, že to bude musieť podstúpiť. On, ktorý bol roky 
považovaný za nebožtíka, vstane odrazu zmŕtvych.
Bol by sa uchechtol, keby nespozoroval tieň zakrádajúci sa obďaleč.
Zamračil sa a prihrbil, ponoriac sa ešte viac do tieňa. Jeho tušenie bolo zjavne správne. A ak 
chce zabrániť najhoršiemu, musí sa k Potterovi dostať ako prvý.
Počká do večera.
Ešte chvíľu musí byť trpezlivý. Vedel, že ani on neurobí nič nepremyslene.
A mal pravdu.
Muž zahalený v drahom plášti, ktorý sa tak znenazdajky objavil na malom, špinavom námestí 
opäť odrazu zmizol.

oooOOOoooOOOooo
Bolo už neskoré popoludnie, keď sa Harry našiel stále hrbiť nad zbierkou troch rovnakých 
amuletov. Ale nech sa s tými kliatbami, ktorými boli očarované moril ako dlho chcel, nedarilo 
sa mu. Jeho mágia dokázala vycítiť, že nejde o nič, čo by mohlo uškodiť, ale i tak chcel 
rozlúštiť aspoň ich magický podpis, alebo skrytú podstatu silného kúzla, či... čokoľvek.
Napokon to vzdal.
Bude musieť navštíviť knižnicu a zistiť, čo sa bude dať o tých čačkách prv, než sa do nich 
znovu pustí.
V žalúdku mu zaškvŕkalo, keď vstával od stola, aby si pretiahol ubolený chrbát. Napriek 
tomu, že mal iba tridsaťdva sa občas cítil ako starec.
Obliekol si kabát a okolo krku si prehodil šál, ktorý dostal tieto Vianoce od pani Weasleyovej. 
Tento bol tmavozelený, ktorý sa mu podľa nej dokonale hodil k očiam. Potešil sa mu, naozaj. 
Hlavne, že to bolo pre zmenu čosi iné ako sveter a nenieslo to jeho meno.
Keď si ho omotával okolo krku, neubránil sa tomu, aby bruškami prstov nezavadil o miesto, 
kde sa mu pred niekoľkými týždňami do hrdla zahryzli upírie tesáky. Nepríjemný zážitok, 
ktorého spomienka naň ostala hlboko zakorenená v jeho mysli, hoci by ju s radosťou 
vymazal.
Otriasol sa a vyzrel von. Všade bola tma ako v rohu i napriek tomu, že bolo iba pol siedmej. 
Opustil obchod a prv ako zamkol, očami preskúmal svoje okolie.
Harry sa otočil a poklopkal si rukou po vrecku kabáta, aby si overil, či má škatuľku s tými 
amuletmi so sebou. Chcel si ich znova prezrieť v pohodlí domova.
Lenže potom sa odrazu v uličke objavila tmavá postava a... on úplne zdrevenel. Chĺpky na 
tele sa mu zježili ako na povel.
Skôr ako stihol vôbec chňapnúť po prútiku, tá temná postava bola pri ňom.
„Nemáme čas!" zasipel neznámy a strčil mu niečo do ruky. „Domnievam sa, že jeho cieľom 
ste práve vy, takže mi urobte láskavosť a dôverujte mi!"
Už-už otváral ústa na protest, keď muž dodal: „Bez otázok! To má čas, pán Potter."



V zápätí sa stratil a tá vec, ktorá ležala v jeho dlani sa aktivovala.
Prenášadlo, prebleslo mu alarmujúco hlavou, keď pocítil trhnutie neviditeľného háčika 
v oblasti pupka. Vážne to nenávidel.
A skôr ako sa spamätal, ocitol sa v nejakej neznámej miestnosti.
Po cudzincovi nebolo zatiaľ ani stopy. Harry sa snažil upokojiť poplašený tlkot vlastného 
srdca a ovládnuť dýchanie.
Vedel, že má dve možnosti. Ostať, čo bolo možno šialené, ale zrejme aj jediná možnosť ako 
sa dozvie, o čo tu ide a tiež tu bola relatívna šanca pomstiť priateľa, alebo poslúchnuť zdravý 
rozum a vziať nohy na plecia.
Vtedy ho upútalo čosi iné. Miestnosť, v ktorej sa ocitol mala celú jednu stenu olepenú 
výstrižkami z novín, novými i vyblednutými, s ručne písanými poznámkami a... fotkami.
A medzi nimi bol nielen on, ale i jeho nebohý priateľ, Rannulf. A to všetko pospájané 
pavučinou červených čiar.
Podišiel bližšie, aby si vývesku prezrel lepšie a do oka mu padol neveľký obrázok muža, 
ktorý bol epicentrom celej tejto podivnej koláže s menom napísaným červeným atramentom.
„Kyle?"
Strhol sa, keď sa dvere za jeho chrbtom otvorili. Dnu vkročil muž, s ktorým sa pred 
chvíľočkou stretol v Zašitej uličke, a ktorý mohol za to, že bol teraz tu.
Teraz, v slabom svetle, ktoré miestnosť zalievalo si uvedomil, že spoznáva nielen ten rázny 
štýl chôdze, ale bol mu tak nejako... povedomý. Celý ten čas bol pekelne blízko odhaleniu.
Jeho hlas, hlas, ktorým sa mu už neraz prihovoril priradil neomylne k tej správnej tvári. K tej, 
ktorá sa pred ním objavila vo chvíli, keď muž zastal pár krokov pred ním a stiahol si zo 
širokých pliec svoj zimný plášť.

oooOOOoooOOOooo
Lucius Malfoy si ho premeral pohľadom a jeho... oči ostali visieť na vrecku Harryho kabáta, 
v ktorom skrýval svoj prútik.
Harry z neho celkom ohromený nedokázal spustiť zrak. Bol rovnako vysoký, rovnako 
ramenatý s tým istým odtieňom platinovoplavých vlasov, ktorých sa ani dĺžka nezmenila. 
A keď sa im stretol pohľad, spomenul si tiež, že to nie sú tie isté dúhovky, akými sa pýšil 
i jeho jediný syn.
Tieto dúhovky boli tmavé, s rubínovým vonkajším okrajom a zlatými škvrnkami uprostred. 
Zvláštne...
„Nebudete ho musieť použiť. Prisahám, že vám nechcem ublížiť," prehovoril Lucius, 
odkladajúc si svoj plášť na drevený vešiak stojaci pri dverách.
Harry mu takmer šprihol do tváre - A to vám mám veriť?! Vám, ktorý ste bol pravou rukou 
Voldemorta? Vám, ktorý ste sa ma pokúšal zniesť zo sveta už v mladosti?
Lenže nevyslovil to. Iba naňho hľadel sklenými očami a nehybne ako očarovaný. A napriek 
jeho upokojeniu, v nasledujúcej chvíli držal v ruke prútik.
„To ste boli vy!" vykríkol, keď ho osvietilo náhle poznanie a naozaj to znelo obviňujúco. „V 
tom byte a... v tej... v tej uličke vtedy..." obvinil ho a prebodol nenávistným pohľadom, kým 
rýchlo zvažoval, ktoré kúzlo by bolo najvhodnejšie použiť.
Lucius sklopil zrak a napriek faktu, že naňho Potter neprestával mieriť, sťahoval si z rúk 
kožené rukavice.
„Priznávam," pripustil napokon pokojne i napriek faktu, že mu nebolo po vôli ako naňho 
mieri a zloženými rukavicami si plesol po stehne. „Hoci som si myslel, že vám to potrvá 
o čosi kratšie, kým na to prídete."
Harry to nebral ako urážku len preto, lebo bol jednoducho mimo. „Teda nie ste mŕtvy?! Tak 
potom..."



Hlúpa otázka, napadlo mu vzápätí, vzhľadom k tomu, že tu pred ním stál. „Mohol by som vás 
zabiť! Prečo sa nebránite?!"
Lucius sa pohrdlivo uškrnul, zložil si ruky za chrbtom a premeral si ho tým povýšeneckým 
pohľadom. „Pretože by to voči vám nebolo fér, pán Potter. Chcete ma zabiť?" opýtal sa, pery 
zvlnené chladným úsmevom. „Ale prútik vám v tom veru nepomôže. Okrem toho, vždy som 
vás pokladal za rozumného, aj keď pravda trochu prchkého muža. Verím, že by ste si nevzal 
na svedomie nevinného človeka."
„Nevinného?" zaškrípal zubami tmavovlasý čarodejník. „A človeka? Robíte si zo mňa žarty, 
Malfoy? Ak sa nemýlim, tým už vy dávno nie ste!" vyštekol, náročky mu dávajúc najavo, že 
z neho nielen nemá strach, ale že ním vyslovene pohŕda.
Luciusova sánka stvrdla a celé telo sa naplo. Mohol urobiť tisíc vecí. Nakričať naňho do 
nepríčetnosti rozčúlený, zatriasť ním tak, až by mu odpadla tá strapatá hlava od tela, nafackať 
mu, alebo...
Jeden hlboký výdych ho neupokojil, ale zabránil najhoršiemu. Nestratil trpezlivosť. Vedel, že 
Potter má na svoj hnev právo a on nebude tým, kto mu ho odoprie.
„I v tomto máte nepochybne pravdu a vaše sledovacie schopnosti sú na mieste," potvrdil jeho 
slová, čím ho zjavne zasa raz vyviedol z miery. Bolo to na ňom vidieť. Na jeho očiach, črtách 
tváre i na postoji. Bol taký čitateľný...
Harry naozaj poľahky rozpoznal všetky neklamné znaky, ktoré mu mali na prvý pohľad 
napovedať, s kým - alebo skôr - s čím má tu česť. Mal by sa obávať o vlastný život, ale čosi 
mu našepkávalo, že nemusí. Že Malfoy ho sem nezlákal na krvavé orgie len preto, aby sa 
zasýtil jeho krvou a pohral sa s jeho telom podla vlastnej zvrátenej ľubovôle.
Lucius nakrčil biele čelo a pozrel naňho prísnym pohľadom. „Podľa všetkých atribútov mŕtvy 
som. Srdce mi nebije už pätnásť rokov, pán Potter. Nesadnete si?" podarilo sa mu nadhodiť 
celkom žoviálne.
Harry sa stále nehýbal, i keď ruka s prútikom už klesla k jeho boku. Iba toho chlapa zmätene 
sledoval. Ak si na ňom Malfoy starší nechcel pochutiť, tak potom prečo ho sem do pekiel 
jazerných lákal? Zdravý rozum mu našepkával, že by mal vziať nohy na plecia a udať ho na 
úrade, ale napokon v ňom zvíťazila zvedavosť.
Určite ho sem nevolal na čajový piknik... Musí za tým všetkým niečo byť.
„Naozaj toho musíme veľa prebrať," dodal Lucius a zadíval sa naňho pohľadom, ktorý 
nezniesol žiadne námietky. Ukázal rukou na pár stoličiek, ktoré stáli v miestnosti pri 
okrúhlom stolíku.
Harry sa konečne rozhýbal a jednu z tých stoličiek zaujal. I keď na sebe dal poznať, že to 
nerobí z vlastnej vôle a rozhodne ho to neteší.
Na stole stála karafa s alkoholom. Lucius mu nalial a pohár postavil bez slova pred neho. Sám 
si však nesadol.
„Viem, že ste sa o mne pokúšali získať nejaké informácie," začal bez úvodu. „Ako som vám 
však povedal," odmlčal sa, „hľadáte... nepravého."
Harry sa zamračil, pohára sa zatiaľ ani nedotkol. „Alebo iba chcete odviesť moju pozornosť, 
nie?"
Lucius sa uškrnul. Znelo to ako veľmi logické podozrenie. „Auror vo vás sa nezaprie, však?" 
Rečnícka otázka, na ktorú nemalo zmysel odpovedať. A Harry to ani nespravil.
„Zaviedol ste ma sem aj z inej príčiny, alebo budeme viesť iba plané reči, Malfoy?" to meno 
z úst doslova vypľul.
Lucius si to nevšímal. Zastavil sa pri nástenke, chvíľu tam mlčky postával a potom sa vrátil, 
aby pred neho položil na stôl pár výstrižkov. Starých výstrižkov, ako sa Harry mohol na 
vlastné oči presvedčiť.



„Tu, čítajte, prosím," pobádal ho.
Harry si články rozložil na stole pred sebou a skutočne sa do nich nahlas začítal.
„19.okróber 1950.
Obetí upíra začína pribúdať!
Aurori majú v týchto jesenných dňoch plné ruky práce. Po uliciach Londýna sa po nociach  
prechádza temný lovec s jediným úmyslom, vysať svojej obeti krv a usmrtiť ju. Hoci  
ministerstvo ubezpečuje, že má prípad pod kontrolou, nová obeť ich ubezpečenie vyvracia...
Violet Buxttonová... sedemnásťročná študentka, ktorú našli v spálni rodičovského domu,  
snúbenica Georga Mallwaya..."
Lucius ho iba mlčky sledoval. Očami študoval jeho tvár i najmenší prejav mimiky.
„4. máj 1845.
Záhadná smrť lorda Robert Devereuxa!
Nahé telo mladého muža bolo nájdené v jeho koči na opustenej ceste blízko Hyde Parku.  
Rany na krku jasne dokazujú, aký strašný osud ho postretol..."
Jeho jemné, no nepochybne mužné črty tváre sa zachmúrili. Tmavé obočie nad smaragdovo 
zelenými očami stratilo medzierku, ktorá ho od seba delila, čo tak zaujato čítal.
Články opisovali vraždy v rôznych časových intervaloch a nepochybne sa zakaždým jednalo 
o vinníka rovnakého druhu. O upíra. Lucius to vedel a bolo na čase, aby to zistil i on.
Keď vzal Harry do ruky posledný výstrižok, spozornel ešte väčšmi.
„23. Jún 1638.
Nezvestný!
Najmladší syn markíza Eastwooda, ktorý len nedávno dovŕšil dvadsaťdeväť rokov bol včera  
oficiálne vyhlásený za nezvestného. Aurorská hliadka po ňom bez ustania pátra už vyše pol  
druha týždňa."
Tento jediný článok bol označkovaný výkričníkom.
A potom mu pred oči pristrčil fotku, či skôr maľovaný portrét mladíka, ktorý bol ešte nedávno 
v strede nástenky.
„Rodina vtedy urobila všetko preto, aby ututlala nepríjemnú skutočnosť. Len si predstavte ten 
škandál. Najmladší synáčik jednej z najmocnejších čarodejníckych rodín sa nechal 
dobrovoľne... premeniť. Toto je Kyle Eastwood, pán Potter. Najmladší syn markíza a zároveň 
muž, ktorého hľadáte. A ak ho ešte stále chcete dostať, urobím všetko preto, aby som vám 
v tom pomohol."
Harry preskočil očami z obrázku naozaj príťažlivého mladíka na muža, ktorý teraz sedel 
oproti nemu.
„Prečo by ste robil?" opýtal sa, nechápajúc dôvod, prečo by mu Malfoy podával pomocnú 
ruku.
Lucius vstal a prešiel k oknu. Kým odpovedal, chvíľu to trvalo. „Pretože on môže za to, kým 
som sa stal..."
Isteže, pomyslel si Harry, to by to vysvetľovalo...

IV. Bez predsudkov
Harry mal čo robiť, aby nespanikáril. Toto nebolo veľmi múdre, zraniť sa v blízkosti upíra,  
ktorý sa zjavne ovláda, aby sa po vás už i tak nevrhol.
Lucius sa díval ako uhranutý na úzky jarček červenej tekutiny, ktorý sa objavil, len čo ostrie  
noža poranilo jemnú pokožku. V okamihu ho omráčila sladkastá vôňa. Túžil ju ochutnať.  
Túžil... po ňom.
Silou vôle odtrhol oči od tých karmínových kvapiek a ponoril do ranky špičku prsta. Priložil  
si ju k ústam a spomedzi pier vykĺzol jeho jazyk, aby ju ochutnal.



Privrel oči a slastne, zmučene zastonal.
Na Harryho to malo fatálny účinok. Mal dojem, že nikdy nič vzrušujúcejšie nevidel. Hoci by  
sa mal obávať o vlastný život, dokázal sa naňho iba dívať ako uhranutý.
„Sladký..." zamrmlal muž, oči stále zatvorené, „taký sladký..."
Z toho hodvábneho hlasu nabehli Harrymu zimomriavky po celom tele. A keď v nasledujúcej  
chvíli Lucius Malfoy otvoril oči, urobil niečo celkom iracionálne.

oooOOOoooOOOooo
Tá bolesť bola skôr nepríjemná ako trýznivá. Možno za to mohol práve ten hlas, ktorý ho 
svojím hlbokým basom omámil účinnejšie, ako keby mu podal drogu. Počul klokot vlastnej 
krvi, ktorú z neho vysávali tie hladné ústa a v svojom mäse cítil jeho zuby, ako dva dýky 
vrazené priamo do žily.
Výkrik, ktorý sa mu vydral z úst skončil po troch sekundách iba jeho ďalším bezmocným 
zastonaním, keď ho do výšky zdvihla mocná ruka zvierajúca mu krk.
Harry špičkami nôh zašmátral po pevnej zemi, ktorú pod nimi razom stratil. Hrubou silou bol 
natlačený o drsný múr starého domu, ktorý cítil i napriek niekoľkým vrstvám oblečenia.
Útočník sa oňho zmyselne trel vlastným telom, čo ho nemohlo nechať na pochybách, že to, čo 
cíti na boku nie je nič iné, ako jeho bujné vzrušenie.
Vonku mrzlo, ale Harry necítil chlad, ktorý sa mu dostával až pod nechty skrehnutých prstov 
na rukách. Nevnímal ani srieň, ktorá sa usadila na jeho vlasoch, mihalniciach a dokonca 
i obočí. Spaľoval ho vnútorný oheň, ktorý ho pohlcoval rovnako účinne ako tie sajúce pery, 
proti ktorým nedokázal vzdorovať svojou mágiou.
Odrazu sa tie lačné ústa od neho odtrhli. Muž mu pozrel priamo do poblednutej tváre, pričom 
sám vykazoval známky akéhosi notorického delíria. Akoby bol v tranze. Oblízol si pery 
potriesnené jeho krvou a bradu si negustovne utrel do rukáva kabáta. Na čiernej látke 
rozmazanú škvrnu nebolo poznať.
Až potom sa k nemu znova naklonil a Harry sa zachvel potláčaným odporom. Odvrátil tvár, 
keď mu do nosa udrel pach jeho vlastnej krvi a to rovno z úst tej nechutnej pijavice. Zelené 
oči s rozšírenými zreničkami sa i tak na pár sekúnd streli s krvavo červenými dúhovkami toho 
dravca.
Pestovaná ruka ho pohladila po líci a palec mu prešiel po spodnej pere, ktorú ten uzurpátor 
sledoval i pohľadom.
„Nevravel som ti to?" opýtal sa ho hlbokým hlasom presiaknutým spokojnosťou a vzrušením 
zároveň. „Volanie tvojej krvi, Harry... je pre mňa absolútne uchvacujúce. Krv sladšia ako 
nektár z ambrózie... je mi ako nápoj bohov."
Rozosmial sa nad tým, akoby povedal najonakvejší vtip.
Harry sa zachvel. Pocítil výčitky svedomia. Prečo len neposlúchol? To sa vážne musí vrhať po 
hlave do nebezpečenstva? Musel sa zblázniť, ale kto by prejavil po tom prvom stretnutí 
s Malfoyom toľko dôvery, že by počúvol jeho zjavne dobre mienené rady?
Očividne sa prerátal.
Ale neprosil. Nikdy neprosil. Vedel, že by tým aj tak nič nedosiahol, iba čo by sa pred upírom 
ešte väčšmi znemožnil. Sám mu predsa povedal ako veľmi opovrhuje čarodejníckym 
pokolením, nie?
„Rozdáme si to spolu," šepkal mu tesne pri ústach, rukou šmátrajúc po zapínaní jeho nohavíc. 
Znova ho tam pohladil. Drsne a bez kúska citu, kým sa Harryho penis neocitol v zovretí jeho 
nešetrnej dlane. Musel si zahryznúť do pery, aby nevykríkol.
„Cítiš ma?" opýtal sa, hoci zbytočne, pretože tú jeho erekciu nebolo možné necítiť. Harry 
nadobudol dojem, že sa jednoducho rád počúva, keď zastrašuje svoju obeť.



„Bude to krásne a divoké, zapáči sa ti to so mnou... Už navždy mi budeš patriť a ja... ja ťa 
budem s nevýslovnou radosťou obrábať, sladký Harry. A ver mi, že sa nemôžem dočkať. 
Ošukám ťa všetkými možnými spôsobmi, na všetkých možných miestach... budeš môj... môj, 
môj..." šepkal, jazykom olizujúc jeho ušný lalôčik.
A potom sa upír vrhol na jeho ústa. Bezhlavo, priam surovo. Nechtami rozdriapal na ňom 
pletený sveter a jediným myknutím roztrhol košeľu. Rukami pohladil nahú opálenú pokožku 
a potom...
Odrazu mu prišlo nevoľno. Vykríkol a ustúpil od neho držiac sa za hlavu.
Harry potreboval len malú chvíľku, aby sa spamätal. Krabička, ktorú si niesol v ten večer 
domov z práce mu vypadla z ruky a otvorila sa. Na zemi sa skvel starý medailón, ktorého 
podstatu stále nevypátral, ale ktorý nejako účinkoval naňho...
Upír bol evidentne mimo, vrčal a ceril naňho zuby, kým on bral trasúcimi sa prstami ten 
medailón do ruky. Harrymu to stačilo na to, aby sa odtiaľ bez meškania odmiestnil.
Priamo pred dvere toho jediného, ktorý mu dokázal pomôcť bez zbytočných otázok. Len čo sa 
dvere pred ním otvorili, padol tvárou rovno na mramorovú podlahu.

oooOOOoooOOOooo
„Nezastávaj sa ho otec! Je to obyčajný nafúkanec, ktorý si nedá povedať! Veď je to pre 
merlina už druhý raz, čo sa mu dobrovoľne naservíroval na večeru!"
Harry sa nepatrne pohol a zažmurkal očami. Mal dojem, že jeho viečka majú váhu 
garážových dvier. Okuliare mal stále na nose. Hrdlo ho bolelo a...
„A ešte sa aj rozštiepi!" pokračoval vo svojich tirádach ten istý hlas, ktorý patril mladému 
liečiteľovi. „Akoby nevedel, že..." a potom si všimol, že sa prebral. Tón jeho hlasu sa 
okamžite zmenil z nahnevaného šepotu na ustarostený.
„Nehýb sa, Potter. Pri premiestnení si sa rozštiepil a chvíľu potrvá, kým budeš v poriadku," 
upozorňoval ho, ruka pristála uprostred Harryho hrude, aby mu zabránil v akomkoľvek 
pohybe.
„Mrzí ma, že... ti spôsobujem problémy, ale... nemal som kam inam ísť," pokúsil sa o chabé 
ospravedlnenie.
Draco si iba odfrkol. „To by si nebol ty, keby si sa nevrhol z jedného maléru do druhého. Na 
to som si už za tie roky zvykol. I keď nevravím, že to chápem. Vieš, v tom máme my 
slizolinčania istú výhodu, Potter. Používame najprv mozog, až potom konáme."
Tentoraz si odfrkol Harry a dokonca sa uškrnul. „Čo sa mi rozštiepilo?"
„Lýtko ľavej nohy," oznámil mu Draco.
„Došľaka!" zamrmlal a potom rýchlo dodal: „Prepáč, viem, nekliať v tvojom dome."
Dracovi, presne ako i jeho otcovi, ktorý stál opodiaľ sa zračilo v tvári úprimné pobavenie.
„Budeš v poriadku."
„Za ako dlho?" opýtal sa preventívne, pripravený na najhoršie a síce, že tu skysne minimálne 
na týždeň.
„Dva dni. A kým nepoviem, že môžeš odtiaľto vypadnúť a znova sa vrhnúť do nového 
nebezpečenstva."
Harry mal dojem, že si ho doberá a karhá ako malé decko zároveň. Ale jedno pochopil. Mal 
pravdu, aj keď sa mu to nepáčilo a on sa mýlil. Vážne by mal začať konečne používať mozog 
a nespoliehať sa iba na svoje šťastie. Aj tomu raz dôjde trpezlivosť.
A navyše, čo ak si nad ním jedného pekného dňa umyje ruky i jeho strážny anjel? To si 
nechcel ani len predstaviť.
„Dobre, nechám vás," vyhlásil a založil jeho nový spis do karty. Harryho to prekvapilo, ale 
neatakoval ho žiadnou zvedavou otázkou. „Mňa čaká manželka, vážení. Prajem dobrú noc."
Harry sa uškrnul. „Odovzdaj jej odo mňa srdečný pozdrav."



„To iste! Ale až ráno. V mojej spálni ťa nehodlám spomínať."
Harryho to vyhlásenie pobavilo, ale okamžite sa smiať prestal, keď sa zadíval do prísnej tváre 
muža, ktorý mu ostal robiť spoločnosť. Stále postával obďaleč, ruky založené za chrbtom 
a díval sa naňho takým pohľadom, pod váhou ktorého sa musel zachvieť.
Očakával výčitky. Veď ho predsa varoval a on neposlúchol. Zachoval sa ozaj detinsky a vedel, 
že si zaslúži poriadne slanú hubovú polievku.
Lenže Malfoy starší tam iba postával, díval sa naňho a mlčal. Harry bol napokon ten, kto 
prelomil to panujúce ticho v miestnosti.
„Mal som počúvnuť, ale naozaj som neveril tomu, že by som mohol byť jeho hlavným 
chodom, chápete? Je to... alebo skôr, zdalo sa mi to celé pritiahnuté za vlasy."
„Aj po tom všetkom, čo som vám o ňom vtedy povedal?" opýtal sa napodiv pokojne.
Harry prikývol. „Nevidel som žiadny dôvod, prečo by sa zameral akurát na mňa. Veď nie som 
vôbec... výnimočný."
Luciusa to vyhlásenie zjavne šokovalo. „Prečo si to myslíte, pán Potter?" Nadobudol dojem, 
že ten mladík ležiaci na jednom z lôžok improvizovaného nemocničného krídla v starom sídle 
sa nesmierne podceňuje.
Pohol sa a pristúpil k nemu bližšie. Prisunul si stoličku k jeho posteli a posadil sa na ňu.
„Pretože... som nikdy nebol takým, ako sa odo mňa očakávalo?"
Tmavé oči ozdobené zlatými škvrnkami sa naňho skúmavo zadívali. „Nikto nie je taký, ako sa 
od neho očakáva," prehovoril napokon. „Zoberte si napríklad môjho syna. Vždy som dúfal, že 
urobí kariéru na ministerstve, ale dnes... dnes by som naňho nemohol byť pyšnejší."
Harry odvrátil pohľad. „To je iné."
„A v čom?"
„Vo všetkom?" skúsil Harry.
„Nie," vyhlásil Lucius rázne. „Závisí to jedine od uhla pohľadu. Ako na seba nazeráte a za čo 
sa sám pokladáte. Vždy ste bol výnimočný. Vždy a vo všetkom, čo ste kedy robil. I keď sa to 
javilo občas ako číre bláznovstvo. Oplýval ste neuveriteľnou odvahou a bojovnosťou, sila 
vášho charakteru sa nedala rovnať s desiatimi čarodejníkmi a..." nedokončil. Všimol si, že sa 
mladému mužovi spod pevne stisnutého viečka vykotúľala slza.
„...a napriek ranám osudu ste nestratil to najvzácnejšie. Srdce, pán Potter."
Mlčali. Dlho. Harry netušil, či od jeho príhovoru ubehlo päť, či dvadsať minút. Alebo dobrá 
hodina. Keď k nemu potom obrátil tvár, zistil, že muž z neho nespustil oči ani na stotinu 
sekundy.
„Mal by ste si oddýchnuť. Zajtra sa o tom pozhovárame."
Keď prikývol, na snehobielom vankúši zašuchotali jeho vlasy.
Lucius Malfoy vstal a prstom ukázal na nočný stolík, kde ležala tmavá krabička s akýmsi 
predmetom vnútri, od ktorého mu prišlo nevoľno.
„Môžem si to pozrieť? Myslím, že som čosi podobné videl v niektorej z kníh. Sľubujem, že 
ráno vám ho vrátim."
„Isteže, nech sa páči. Možno sa vám podarí zistiť, na čo presne slúži."
Lucius si vzal krabičku a vzdialil sa, hoci Harry ostal ešte hodnú chvíľu civieť na dvere, za 
ktorými sa stratil.

oooOOOoooOOOooo
Lucius vyšiel na chodbu a konečne si dovolil ten luxus nadýchnuť sa. Keď sa v tú noc pred 
troma dňami rozlúčili, nenechal ho odísť bez svojho dôrazného varovania. Dobre, možno mu 
nepovedal celú pravdu, ale... Nič podstatné nezamlčal.
Potter sa dozvedel, kto stojí za tými vraždami a dostal varovanie, že on je zrejme jeho 
hlavným cieľom. Nedbal na to.



A teraz bol Potter tu. V sídle jeho syna. Aspoňže mal toľko rozumu a dokázal ujsť. Mohol si 
len domýšľať, čo sa v noci stalo. Veľmi dobre vedel, aký dokáže byť Kyle...
Zaškrípal zubami, preklínajúc ho v duchu tisicorakými spôsobmi.
Vošiel do svojej bývalej pracovne a pozrel na barovú skrinku takmer zúfalým pohľadom. Tak 
rád by si niečím zvlažil hrdlo. Lenže teraz by to vôbec nezabralo. Necítil by tú jemnú 
delikátnu chuť omamného destilátu, ani pálenie, ktoré by mu už po prvom dúšku prešlo 
z jazyka hrdlom a rozohrialo by jeho vnútro. Rozšírilo by mu cievy a rozohnalo krv do údov 
svižnejším tempom.
Nie. To už nedokázal žiaden alkohol. A potom si spomenul na inú vôňu. Vôňu sladkú 
a kypiacu životom, jemnejšiu a hustejšiu ako najlepšie francúzske karmínové víno, opojnú 
a zbavujúcu zábran... Jeho krv...
Pristihol sa, že sa nechal uniesť. Znova. Telom nalepený na vnútronú stranu dubových dverí 
sa o ne opieral čelom a dychčal, ako keby práve ubehol niekoľko míľ.
Dlhé prsty stočené okolo pozlátenej kľučky dverí, ústa pootvorené a v tvári mučivá trýzeň...
Merlin, koľko sebaovládania ho stálo nevkročiť na chodbu, nevstúpiť do tej miestnosti a 
nepriložiť ústa k čerstvým ranám na jeho hrdle a hltavo sa z neho nenapiť.
Potom mu pohľad padol na trasúcu sa ruku.
Chvel sa celý... celý... Ako niekto, kto sa zaprisahal, že prestane piť a práve sa na ňom 
prejavujú prvé abstinenčné príznaky.
„Spamätaj sa!" zahriakol sa a rázne odstúpil od dverí. Stisol ruky v päsť a vtedy si uvedomil, 
že v druhej ruke zviera tú krabičku.
Keď na ňu konečne upriamil celú svoju pozornosť, slabosť postupne mizla a trasľavé chvenie 
ustávalo.
„Kde som to už len videl..." mrmlal si a zaujal miesto za synovým pracovným stolom, aby si 
ju prezrel v lepšom svetle, pod žiarovkou stolnej lampy. Neotvoril ju, iba luskol prstami 
a požiadal jedného z domácich škriatkov, aby mu kúzlom spriehľadnil jej vrch.
Potom ju chvíľu mlčky skúmal až nakoniec vstal, aby z police po pravej strane masívneho 
pracovného stola vybral jednu pomerne ošúchanú knižôčku. Otvoril ju a horúčkovito v nej 
listoval, kým nenašiel, čo hľadal.
Celý odsek venovaný tomu zvláštnemu amuletu prečítal v hlbokom sústredení. Napokon sa 
oprel v kresle, spojil si prsty oboch rúk do striešky a zamračil sa.  
„Ako je možné, že sa to k nemu dostalo?" zahundral si mlčky popod nos a znova sa zadíval na 
posledných pár riadkov v článku.
Napokon, nič lepšie sa nemohlo stať. Hodí sa mu to. Mohol by to byť ďalší spôsob ako 
ochrániť rodinu.
Avšak... kde sú zvyšné dva? Vlastní aj tie pán Potter, alebo je tento amulet v jeho zbierke 
jediný?
Pár hodín po tom objave sa vrátil do svojho malého úkrytu uvažujúc, čo podnikne. Vedel, že 
musí konať rýchlo. V ohrození bol život toho mladého muža. A bolo len otázkou času, kedy 
lord Kyle pristúpi na ďalší krok.
Lucius vedel, že urobí všetko preto, aby ho získal. Pridobre poznal i jeho špinavé triky. Avšak, 
teraz ten netvor vedel, že proti nemu nie je Potter sám.
To, či to bolo výhodou alebo nie, nad tým sa zatiaľ nehodlal zamýšľať. Proste vstúpil do deja 
ako nová figúrka. Lenže tentoraz sa ním nenechá bezmocne ovládať. Nie, už dávno od neho 
nie je závislý.
Spokojne sa pousmial, tmavé oči sa nebezpečne zaleskli.

oooOOOoooOOOooo



Ležal v posteli. Obnažená noha vyložená na pokrkvanej páperovej perine a tá prekrývala 
akurát jeho slabiny a druhú, zdravú nohu. Nie, nebol nahý. Teda, nie celkom.
Vyšportované telo a vyrysované svaly sa leskli drobnými kropajami potu i na jeho nahom 
bruchu, zachytené na tmavých skučeravených chĺpkoch hrudníka i tými pod pupkom, ktoré sa 
strácali v svojej úzkej cestičke pod perinou.
Biela košeľa povytiahnutá a hriešne rozhalená. Pokope ju sotva držali tri malé perleťové 
gombíky a napriek tomu mu poskytovali nevšedne krásny výhľad. Pod tou jemnou belostnou 
látkou sa črtali i tmavé bradavky.
Jeho pohľad stúpal vyššie. Krátko sa zastavil na priehlbinke medzi kľúčnymi kosťami a na 
vystupujúcom ohryzku. Ozaj pôvabný krk. Silný, hoci zranený. A z časti pokrytý tmavým 
strniskom, ktoré vykúkalo spod opálenej pokožky i na jeho lícach.  
Rovný nos, výrazné lícne kosti a plné pery, ktoré by zvábili k ochutnaniu každého, kto by 
oňho vôbec zavadil pohľadom. Veru, tento zjav ho nemohol nechať chladným. Tmavé obočie, 
dlhé mihalnice, ktoré sa letmo dotýkali líc a drobné vrásky vo vonkajších kútikoch očí.
Veľmi dobre postrehol i tie, ktoré sa vytvorili okolo úst. Akoby v jednom kuse pevne 
zovretých, so zaťatou čeľusťou. Pobadal i tie na čele. Musel sa v poslednom čase jednostaj 
mračiť... Asi nebol veľmi šťastný.
Odtrhol pohľad od toho polonahého lákadla a nečujne opustil miestnosť.
Svojho syna našiel sedieť v pracovni. Práve študoval ten zvláštny amulet, ktorý tam v noci 
nechal, ale len čo jeho otec vstúpil, schoval ho vnútri krabičky. Lucius si sadol do kresla 
oproti a počkal, kým mu syn nevenoval plnú pozornosť.
„Je to to, čo si myslím?" opýtal sa.
„Predpokladám to, ale chcem to ešte prebrať s pánom Potterom," odvetil a na chvíľu sa 
odmlčal. „Ako sa má tvoja matka?" opýtal sa odrazu, ani sám nevedel, čo ho to napadlo.
Draco naňho pozrel nevyspytateľným pohľadom. Povzdychol si a oprel sa v kresle.
„Má sa fajn. Zdá sa, že je s Jaquesom konečne šťastná."
Lucius prikývol, jeho pohľad bol neprítomný. Dokonca sám sotva vnímal.
„Otec, prečo ťa to vlastne zaujíma?" ozval sa odrazu rozladene. „I tak viem, že si ju nikdy 
nemiloval."
Lucius zaprotestoval. „Samozrejme, že som ju miloval, ale..." odmlčal sa a pozrel naňho, „nie 
tak, akoby si zaslúžila. Avšak, vždy som ju považoval za výnimočnú ženu a stále si ju hlboko 
vážim a ctím. A nielen preto, že ťa vychovala."
Draco si pošúchal oči a z úst sa mu vydral povzdych. „Pozri, nikdy sme sa o tom nebavili, ale 
ja... viem svoje. Neodsudzujem ťa, len mi nie je jasné, prečo všetky tie tajnosti!" vyhŕkol 
nedotklivo a prebodol ho strieborným pohľadom, ostrým ako čepeľ dýky.
Luciusovo biele čelo sa nepatrne nakrčilo. „O čom to hovoríš?"
Ďalší teatrálny povzdych a jeho syn si otrel dlane vlhké od potu o nohavice. Baviť sa na túto 
tému s vlastným otcom nebola prechádzka ružovou záhradou. Obával sa, aby ho nenahneval.
Draco naňho pozrel, akoby odhadoval otcovu reakciu a napokon vyhlásil. „O čom hovorím? 
O Severusovi."
„Ty... ty to vieš?"
Prostá otázka miesto zapierania svedčila o mnohom a Draco nevedel, či sa mu malo skôr 
uľaviť, alebo priťažiť, lebo bol dotieravý a vŕtal sa v otcovom súkromí.
Prikývol. „Viem. Od štvrtého ročníka. Bol som doma na vianočné prázdniny. Spal som v izbe, 
keď ma zobudil nepríjemný sen. Zbehol som po schodoch mieriac do kuchyne. Smiali ste sa 
na niečom, všetci traja, keď som prechádzal okolo. Už si nepamätám, čo to bolo, ale potom sa 
mama ospravedlnila a odišla. A ty... ty si ho pobozkal."
Veľmi dobre si na tú chvíľu pamätal. Mal ju pred očami ako úryvok zo živého filmu.



„Nič si mi nepovedal..." zamrmlal napokon, keď si našiel vlastný jazyk.
Draco pokrčil plecami. „Nemohol som. Vyzeral si s ním... tak spokojne. Šťastne."
Lucius sklonil hlavu. „Aj som bol."
To hovorilo za všetko.
„Prekáža ti to?" opýtal sa, ale jeho syn pokrútil hlavou. Dokonca sa váhavo pousmial.
„Nie. Akoby by mohlo? Si môj otec a navždy ním ostaneš. Iba ma škrelo, že si to tak dlho 
predo mnou tajil. Nič viac."
Lucius vstal a vytiahol ho z kresla, v ktorom sedel, len aby ho mohol objať. „Mám ťa rád, 
Draco. Veľmi rád..."
Vtedy vpadla do Dracovej pracovne madam Astéria a len čo ich zbadala, začervenala sa, lebo 
ich vyrušila v nestráženej chvíľke.
„Čo je srdiečko?" ozval sa Draco a podišiel k nej s nežným úsmevom na tvári.
„Neviem nájsť Scorpiusa! Znova sa niekam schoval."
Lucius sa pousmial. „Stavím sa, že viem, kde svojho vnuka nájdem," povedal a jeho syn sa 
uškrnul, keď ich míňal.
Draco sa usmial na svoju zmätenú ženu a pobozkal ju na ústa. „Chcel tým povedať, že náš syn 
bude určite v nemocničnom krídle," vysvetlil jej.
Astéria nadvihla pekne klenuté obočie. „Skutočne? Ale..." a potom si zahryzla do pery. „Je 
tu... Harry?"
Jej manžel prikývol a vzal ju za ruku. „Tak poď, hviezda moja, aj tak ho musím 
skontrolovať."
Ruka v ruke opustili pracovňu a vydali sa do nepoužívaného krídla domu, v ktorom si pred 
pol druha rokom zriadil improvizované nemocničné krídlo.

oooOOOoooOOOooo
Harry opatrne vstal. Noha sa zdala byť v poriadku, len svalstvo trocha stuhlo. Keď pri prvých 
pokusných krokoch stratil rovnováhu, Lucius ho okamžite podoprel.
„Vďaka," zamrmlal, keď spravil nový krok smerom ku kúpeľni, mieriac nielen na toaletu.
„Ste si istý, že to zvládnete?"
Nečakane ohľaduplná otázka v ňom vyvolala pobavenie i mravenčenie žalúdka, ktorému 
nerozumel.
„Chcete mi umyť chrbát?" opýtal sa a otočil k nemu tvár, len aby uzrel to neskrývané 
prekvapenie, ktoré sa v mužovej tvári odzrkadlilo.
A vzápätí šokoval Harryho, pretože sa pousmial a zakontroval: „Ak vám to nebude prekážať, 
pán Potter..."
Harry zalapal po vzduchu, ale nakoniec sa iba rozosmial. Dobre, bod preňho. Nemal 
provokovať. Tak mu treba.
„Žiaľ, musím zdvorilo odmietnuť. Verím, že tá nezáživná činnosť by vám nebola práve po 
vôli." Stále sa usmieval.
A Lucius Malfoy sa naňho stále pobavene díval. „Tým si... nemôžete byť taký istý."
Harry cítil ako mu do líc stúpa tá prekliata zradná červeň a nebol si načistom, čo to spôsobilo. 
Ten... zmyselný návrh, ich nevinné laškovanie alebo ten horúci pohľad, ktorým ho muž 
obdaroval bez toho, aby si to uvedomil? Alebo to spravil naschvál?
Jedno bolo isté. Bol na pokraji poriadneho trapasu, pretože jeho dlhé týždne ignorovaná 
mužnosť sa hlásila k slovu veľmi zanieteným spôsobom.
Napokon sa s tými červenými lícami bez slova obrátil a pomaly kráčal svojou cestou.



Za dverami kúpeľne vydýchol úľavou a hrešil sa za vlastné správanie. Balansujúc pod 
sprchou sa snažil zbaviť nielen toho neželaného problému s erekciou, ale i zmätku, ktorý 
v ňom starší muž tak ľahko vyvolal.
Keď sa vrátil, Lucius Malfoy ho čakal v izbe, sediac na jednej z dvoch stoličiek pri okrúhlom 
stolíku, kde bola naservírovaná nielen Harryho večera, ale kde vedľa jeho ruky ležala i akási 
poriadne ošúchaná kniha s krabičkou, v ktorej bol uložený amulet.
Mal tušenie, že toto bude ešte zaujímavý večer. A dlhý. Lucius sľuboval, že sa dozvie viac, 
akoby mu bolo asi milé. A rozvoniavajúca káva bola zárukou dobrého stimulu, aby túto noc 
v jeho mužnej spoločnosti ustál.
Harry ukrajoval z jemného a vynikajúco koreneného bravčového steaku, ktorý zajedal 
opekanými zemiačikmi a zeleninovým šalátom. To všetko zapíjal lahodným dúškom bieleho 
vína z pohára na krátkej stopke. A samozrejme, počúval ho.
Lucius otvoril knihu, ktorú so sebou doniesol a ukázal prstom na tú správnu stránku. „To je 
on. Nie je to medailón, ale amulet chrániaci proti upírom."
Harry sa pozrel na amulet zabalený opäť v krabičke. So stále s priehľadným vrchom, kvôli 
Luciusovmu pohodliu. „To preto na vás mal taký účinok?" pochopil okamžite.
Lucius Malfoy prikývol.
„Čo presne ste cítil? Teda, ak sa smiem opýtať," dodal zvedavo a znova sa napil vína.
„Úzkosť, nevoľnosť, stupňujúcu sa bolesť hlavy."
Harry prstom pohladil veko krabičky, pohľadom študujúc kovový amulet v tvare keltského 
kríža s nejakými tepanými znakmi.
„Takže len vďaka nemu sa mi podarilo utiecť," povedal, hoci kvôli tomu nebol na seba práve 
hrdý. Nemal vo zvyku zbabelo utekať, ale tentoraz si to situácia jednoducho vyžadovala. 
Usúdil, že sa nemá prečo hanbiť.
Odložil prázdny tanier a vzápätí sa objavil domáci škriatok, aby upratal. Víno tiež zmizlo zo 
stola a ostala iba kanvica s kávou.
Nevenoval jej však pozornosť. Rád by sa zasa ponoril do ochranných kúziel, ktoré amulet 
obklopovali, ale teraz rozhodne nie. Na to si vyhradí čas na neskôr, keď bude sám.
„Tento amulet patril Eastwoodovcom," pokračoval Lucius, keď mu Harry znova venoval 
pozornosť. „Po tom, čo sa stalo jeho najmladšiemu synovi Kyleovi, chcel za každú cenu 
ochrániť zvyšok rodiny. Svoju manželku Katherine, svojho druhorodeného syna Camerona 
a samozrejme seba. Domnievam sa, že najmä pred Kylom. Aj im chcel totiž mladý muž 
poskytnúť ten nevšedný dar, ktorý sa mu podarilo získať, ale sklamal sa v nich, pretože všetci 
do jedného to odmietli."
„Ako to všetko viete?"
Lucius mu podal inú knihu, ktorú vybral zo svojho náprsného vrecka a podal mu ju. „Z tohto. 
Dostal sa mi do rúk úplnou náhodou vďaka vášmu nebohému priateľovi."
„Máte na mysli Rannulfa?"
„Presne. Pokiaľ sa nemýlim, pochádza z rodovej línie markíza Camerona Eastwooda, 
Kyleovho mladšieho brata. Pozrite, na tomto som nejakú chvíľu pracoval," vyzval ho, keď 
vytiahol z vrecka poskladaný kus pergamenu.
Harry zistil, že sa díva na rodovú štruktúra rodiny Eastwoodovcov, počínajúc lordom 
Edmundom Johnom Eastwoodom, tretím markízom z Manchesteru.
„Ale prečo by...?" Harrymu to nedávalo zmysel. Prečo by upír zabíjal Rannulfa a obcoval 
s ním, keď boli rodinne spätí?! To nemal žiadne zábrany?
Vychádzalo mu z toho iba to, že buď o tom upír nevedel, alebo... to spravil zámerne. Dôvody 
mohli byť rôzne. Pomsta, napríklad. Alebo obyčajná všetečnosť, či v jeho prípade večný hlad.



A potom si Harry spomenul na čosi iné. Pretože on môže za to, kým som sa stal... povedal mu 
v ten prvý večer, keď sa mu Malfoy postavil tvárou v tvár.
Lucius sa oprel na svojej stoličke a pohrávajúc sa z rožtekom pergamenu sa zadíval kamsi do 
neznáma.
„Kyle bol odjakživa svojský. Priznal, že ho vlastná rodina odvrhla a naozaj sa im túžil 
pomstiť. Tie občasné vraždy... o tom asi aj svedčia. Ale amulety sa predávali z pokolenia na 
pokolenie. Kým sa na Kylea rokmi nezabudlo."
Lucius si založil ruky na hrudi a pokračoval. „Ako prvého zmenil vnuka svojho brata. Prvý 
pokus mu však nevyšiel. Mladík bol príliš citlivý a zmätený, navyše, mal krátko pred sobášom 
a zjavne bol bezhlavo zamilovaný. Ušiel od Kylea a snažil sa svojej snúbenici vysvetliť, čo sa 
stalo. Celá zhrozená ho odmietla a on ju... nechtiac zabil. Kyle sa na tom vždy dobre bavil, 
keď o Frederickovi rozprával. Ten chlapec sa potom pokúsil zabiť samotného stvoriteľa. 
Nepodarilo sa mu to. A rokmi tých pokusov pribúdalo. Niektoré dopadli lepšie, iné horšie. 
Pochopte, nie každý sníva o tom, že sa z neho stane krvilačný upír," krivo sa pousmial.
„Kedy zmenil vás?" skočil mu Harry do reči.
Lucius sklonil hlavu a preplietol si prsty v lone. Tvár mal zvraštenú, akoby nad niečím hútal 
a Harry premýšľal, kedy naposledy ho pred tými rokmi videl a čo sa asi tak mohlo stať.
Spomínal si, že ho pár krát zazrel v tú noc, keď sa bojovalo na rokfortských školských 
pozemkoch. Draca vytiahol z horiacej miestnosti, Narcissa mu pomohla v lese, keď sa 
odvážila klamať Voldemortovi rovno do očí a potom... ich všetkých troch videl krčiac sa 
v kúte Veľkej siene. A naposledy ich asi zazrel na moste, keď sa ponáhľali preč... 
predpokladal, že domov.
Tak kedy by mohol...?
„Boli sme na ceste z hradu, keď sme sa s Narcissou začali hádať. Ani jeden z nás si ho 
nevšimol, kým Draco nevykríkol. V tú noc som s Kyleom uzavrel dohodu. Môj život, za život 
môjho syna. A on musel odprisahať, že mojej rodine dá naveky pokoj. Narcissa sa s Dracom 
odmiestnila. Vedela, čo má robiť. Ešte v to ráno sa obaja presťahovali do Francúzska."
„A vy?"
„Ako vidíte, Kyle ma nezabil. Hoci pochybujem, že to spravil z dobroty svojho nebijúceho 
srdca. Potreboval... partnera a vedel, že urobím všetko o čo ma požiada."
Harry ho mlčky prepaľoval pohľadom. Keď k nemu starší muž zdvihol zrak a uvidel to more 
nevyslovených otázok, ktoré sa mu zračili v očiach, uškrnul sa.
„Žiak prekonal svojho majstra. Nikdy nemal moju bezhraničnú poslušnosť. Síce ma zaúčal 
a žili sme spolu aj po intímnej stránke, ale... v hĺbke duše som ho nenávidel. Pred pár rokmi 
som sa od neho oddelil. Nepáčilo sa mu to, ale už som nebol slabým článkom. A keď som si 
bol istý, že vydržím v spoločnosti človeka bez toho, aby som sa naňho lačne vrhol, vrátil som 
sa a vyhľadal som svojho syna."

oooOOOoooOOOooo
Harry sa vrátil domov, aby si zbalil najpotrebnejšie veci. Rozlúčil sa s Malfoyovcami a sľúbil 
Luciusovi, že mu pomôže. Napokon, už tak sa zaviazal jedným sľubom a čo na tom, že 
k nemu pridá ešte ďalší? Veď i tak šiel po krku tomu istému mužovi.
Zmenšil si narýchlo zbalený kufor a strčil si ho do vrecka. „V poriadku. Som pripravený."
Lucius ho čakal v predsieni. „Máte ešte tú emailovú brošňu, ktorú som vám vtedy dal?" 
opýtal sa a on prikývol. „Dobre. Ak nemáte námietky, môžeme ju použiť."
Harry zaťal zuby a len čo ju Lucius aktivoval, obaja sa premiestnili do jeho bytu.
Konečne sa uvoľnil a porozhliadol sa po stroho zariadenej izbe. To bolo to, čo mu už pri prvej 
návšteve na prvý pohľad nesedelo. Jednalo sa predsa o Malfoya a k nim nejako strohosť 
nepristala.



„Kde to vlastne sme?" zaujímal sa, keď podišiel k oknu, aby zistil, čo sa za ním skrýva.
Lucius si stiahol z pliec zimník a zavesil ho na vešiak. „Sme v malej čarodejníckej dedinke 
Hniezdne susediacej s mestečkom Chorley."
Harry pobavene nadvihol obočie. „Nie je to náhodou blízko Manchesteru?"
„Je," bolo mu povedané bezstarostne. „Ale viete, čo sa vraví, pán Potter. Pod lampou 
najväčšia tma. Kyle netuší, že ma má priamo pod nosom."
Usmial sa. Spolupracovať so slizolinčanom nebude na škodu.
Keď sa Harry rýchlo zabýval vo vedľajšej izbe, po zvyšok dňa strávil s Luciusom nad 
nazbieranými poznámkami a dohadovali sa spolu na stratégii. Museli byť pripravený i na 
nečakané zvraty a Harry musel rátať s tým, že sa predsa len stane... obeťou. Hoci by sa tomu 
rád vyhol.
Kým sa neskôr motal po kuchyni, aby si z bohatých zásob pripravil niečo pod zub, uvažoval, 
čo so zvyšnými amuletmi. Napadlo ho, že by ich mohol darovať. A navyše, túžil ich darovať. 
Nemohol vedieť, či Kyle dodrží svoj sľub, ktorý kedysi Luciusovi dal, hlavne po tom, čo ten 
svoj porušil aristokrat ako prvý.
Preto ich po svojom dôkladnom preskúmaní zabalil, priložil k nim krátky list a požiadal 
Luciusa, aby balíček predal svojmu synovi.

oooOOOoooOOOooo
Ponorený v myšlienkach umýval po večeri riad. Nevšimol si, že už chvíľu nie je sám a odo 
dvier ho sústredene sleduje pár očí.
„Au! Do riti!" zanadával, keď sa nechtiac porezal o čepeľ noža. Skôr ako stihol ponoriť palec 
pod prúd tečúcej vody, mykol sa od ľaku, lebo odrazu stál Lucius po jeho boku. Nozdry sa mu 
chveli a v tvári mal horúčkovitý výraz. Navyše, zvieral mu poranenú ruku vo svojej dlani.
Harry mal čo robiť, aby nespanikáril. Toto nebolo veľmi múdre, zraniť sa v blízkosti upíra, 
ktorý sa zjavne ovláda, aby sa po vás už i tak nevrhol.
Lucius sa díval ako uhranutý na úzky jarček červenej tekutiny, ktorý sa objavil, len čo ostrie 
noža poranilo jemnú pokožku. V okamihu ho omráčila sladkastá vôňa. Túžil ju ochutnať. 
Túžil... po ňom.
Silou vôle odtrhol oči od tých karmínových kvapiek a ponoril do ranky špičku prsta. Priložil 
si ju k ústam a spomedzi pier vykĺzol jeho jazyk, aby ju ochutnal.
Privrel oči a slastne, zmučene zastonal.
Na Harryho to malo fatálny účinok. Mal dojem, že nikdy nič vzrušujúcejšie nevidel. Hoci by 
sa mal obávať o vlastný život, dokázal sa naňho iba dívať ako uhranutý.
„Sladký..." zamrmlal muž, oči stále zatvorené, „taký sladký..."
Z toho hodvábneho hlasu nabehli Harrymu zimomriavky po celom tele. A keď v nasledujúcej 
chvíli Lucius Malfoy otvoril oči, urobil niečo celkom iracionálne.
Stal si na špičky a pobozkal ho.
Nečakaný tlak pier na ústach Luciusa doslova omráčil. Ale v momente, keď sa tie pery 
oddelili vedel, že ich túži ochutnať zas, a že po tom neprestane prahnúť, kým ich nebude mať.
Hoci sa Harry odtiahol a rozšírené zorničky dávali tušiť šok, ktorý prežil, keď mu došlo, čo 
vykonal, Lucius iba vzal jeho tvár do dlaní a sklonil sa k jeho ústam.
Nebol to žiadny cudný bozk. Jazykom vtrhol do jeho úst, i keď sa to nedalo považovať za 
barbarský vpád. Proste mu vnikol do úst, aby skúmal, ochutnával a spoznával.
Ako dlho to bolo, čo nikoho nemal? A Potter sa predsa nebránil. Miesto toho ucítil jeho prsty 
vo svojich vlasoch na šiji. Jeho telo sa k nemu primklo hľadajúc si oporu a Luciusove ruky 
skĺzli po jeho chrbte až na kríže.



Vycítil jeho vzrušenie a samozrejme vedel o svojom. Mal by to zastaviť. Mal by sa uistiť, či 
môže pokračovať skôr, než zájde priďaleko. Nechcel si mladého muža znepriateliť hneď na 
začiatku.
Len veľmi nerád sa odtiahol od tých požadovačných úst, ktoré svojou lačnosťou mohli 
konkurovať jeho vlastným.
Zadíval sa mu do očí, tak krásne zelených, žiariacich a zastretých túžbou, hľadajúc odpoveď 
na jednu veľmi konkrétnu otázku a ešte konkrétnejšiu potrebu.
Nenašiel v nich ani len tieň pochybností, či odmietnutia. Objavil iba hlad po tele, po vášni, po 
sexe...
Pohltil ho. Celého. Hladnými ústami ho nechal precítiť hĺbku vlastnej sexuálnej potreby, ktorá 
sa dožadovala okamžitého naplnenia. Akoby to mladíka v jeho náručí iba povzbudilo. 
Odpovedal mu rovnako dravo a bezuzdne.
Poddával sa jeho dotykom, jeho pátravým rukám. Lucius vedel, kde sa dotknúť, kde pohladiť, 
kde zatlačiť. Vedel ako vziať do úst, vedel majstrovsky dobre používať vlastný jazyk a jeho 
ústa boli výnimočne dokonalé vo všetkom, čo robili.
Harry stonal, krútil sa pod ním ležiac na mäteži ich šiat na zemi, s prstami ponorenými 
v hustej záplave plavých vlasov a s penisom uväzneným v jeho ústach. Bokmi vyrážal 
horúčkovito nahor, kým ho muž sal a olizoval, a kým dlhé, prsty vlhké od slín vnáral do 
štrbiny jeho zadku, aby mu spôsobil čo najväčšiu rozkoš.
Roztiahnuté stehná pokryté tmavými chĺpkami sa mu chveli slastným vypätím, telá vlniace sa 
v spoločnom rytme sa leskli jemným filmom potu. Lucius jeho vzrušenie stupňoval a zručne 
oddiaľoval, len aby ho zjavne priviedol na pokraj šialenstva.
A potom odrazu Harry stuhol. Ústa otvorené v nemom výkriku, telo zachvátené v kŕčoch 
prudkého orgazmu. Vyvrcholil mu priamo do úst.
Lucius Malfoy bol pedant. Naozaj. Dal si záležať, aby poctivo zlízal i tú najmenšiu kvapôčku 
vášne, ktorá z neho vytryskla. Až potom, keď mu Harry v ústach ochabol a mladík precitol 
natoľko, aby si uvedomil, čo sa práve stalo, a čomu sa spolu oddali, zadíval sa naňho sýto-
zelenými očami, kým si Lucius sadol na päty, stále uvelebený medzi jeho nohami.
Harry s očami upretými na jeho mohutnú erekciu, ktorá sa prosebne zdvíhala priamo oproti 
jeho zvieraču sa podoprel na lakti a pritiahol si ho k bozku. Už zabudol, aké je to 
neopísateľné, cítiť vlastnú chuť semena na iných perách.
Usmial sa a rukou zapátral v jeho rozkroku. Len čo sa jeho prsty dotkli tej zdurenej kopije, 
muž v jeho náručí sa zachvel. A stačilo pár zručných ťahov po tej impozantnej dĺžke, aby 
vyvrcholil i on.
Nemilovali sa. Teda, aspoň Harry osobne túto epizódku za milovanie rozhodne nepovažoval. 
Skôr za spríjemnenie večera a vytúžené uvoľnenie, za ktoré ho nikto nepoženie na pranier 
a nik ho nebude lynčovať, lebo si užil trocha sexu.
V tú noc však naozaj skončil v jeho posteli. Keď bez slova vstali zo studenej zeme, Lucius si 
s ním preplietol prsty pravej ruky a viedol ho za sebou.
A Harry sa viesť nechal. V nie veľmi širokej posteli sa pritúlili jeden k druhému, hoci 
Harrymu trvalo, kým si zvykol na chlad jeho pokožky.
Dlho sa dívali jeden druhému mlčky do očí, kým... Harryho nezačala zmáhať únava 
a príjemná malátnosť, ktorá sa mu ako jed dostala do všetkých údov.
Luciusova tvár bola bez výrazu. Iba ho sledovala. Keď Harry zaspal, objal ho rukou v páse 
a pritiahol si ho tesnejšie k sebe.
Mladík zo spánku spokojne vzdychol.

V. Nocturno pre dvoch
Draco si preštudoval výtlačok novín a nespokojne sa zamračil.



„Niečo nové?" opýtala sa ho manželka, ktorá práve doliala ich synovi do bielej porcelánovej 
šálky zdobenej miniatúrnymi modrými kvetinkami kakao.
„Tí amatéri ho nikdy nechytia. Ani nemôžu, keď vlastným pričinením prišli o toho... 
najlepšieho," vyriekol s krátkou odmlkou skôr, ako vyslovil tú pochvalu.
Astéria sa naňho láskavo usmiala. „Nevedela som, že si rovnakého názoru," podotkla 
a natiahla ruku ponad stôl, aby na krátky okamih stisla tú manželovu, vo svojej dlani.
„Isteže som. Nech už bola naša vzájomná minulosť akákoľvek, nemôžem sa ňou stále brodiť 
a nechať ju, aby ovládala i prítomnosť. Keď si na to občas spomeniem, mám dojem, že všetko 
bolo hlavne o odlišných názoroch, výchove a... veď vieš," dodal a pohladil jej palcom chrbát 
ruky. „A nemyslím si, že sa táto spoločnosť k nemu zachovala tak, ako sa mala. Urobil pre 
nich viac, než by si zaslúžili. Odpísali ho ako nejakého..."
Manželka naňho vrhla varovný pohľad a jeho strieborné oči spočinuli na synovej tváričke. 
Scorpius držal v ruke hrianku, bohato natretú slivkovým džemom a díval sa naňho veľkými 
zvedavými očami ako vždy, keď začul, alebo vytušil, že sa zhovárajú o Potterovi.
„Máš ten pekný amulet, ktorý nám poslal pán Potter?" opýtal sa miesto toho, aby považoval 
za potrebné dokončiť načatú vetu.
Scorpius okamžite prikývol a Astéria sa pousmiala. „Dokonca s ním aj spí."
Draco iba prikývol. „Tak je to najlepšie. Asi by sme mali aj my, kým ho nechytia."
Jeho manželka súhlasne prikývla. Ona i Draco ho tiež nosili od chvíle, len čo zistili, akú 
vzácnosť obsahuje tá zásielka, ale na rozdiel od Scorpiusa naň použili maskovacie kúzlo, aby 
nebol taký nápadný.
„Je niečo nové v tom prípade?" zaujímala sa Astéria, keď si zobrala z obloženej misy pár 
vajíčok, šunku a syr, a do šálky si naliala rozvoniavajúcu kávu, ochutenú kvapkou smotany 
a medom.
Draco jej podal noviny, ale pokrútil hlavou. „Je to banda neschopných darmožráčov."
„Čo je to darmožráč?" opýtal sa okamžite Scorpius a jeho otec naňho prísne pozrel, v mysli 
preberajúc, ako najlepšie mu to vysvetliť.
„To je lenivý človek, ktorý nič nerobí a priživuje sa na spoločnosti miesto toho, aby 
pracoval," vysvetlil mu napokon.
Scorpius zažmurkal a zamrmlal. „Aha, takže som i ja darmožráč?" opýtal sa nešťastne a kým 
Astérii takmer zabehlo, jej manželovi sa zdvihli kútiky úst v pobavenom úsmeve, ktorý však 
trval veľmi krátko.
„Nie, srdiečko, nie si. Teba sa to netýka. A vlastne nijakých detí, pretože pracovať je povinný 
až človek, ktorý dosiahne plnoletosť. V našom prípade to znamená sedemnásť rokov."
„Aha," zamrmlal o niečo spokojnejšie chlapec. „A kedy to bude? Kedy budem mať tú 
plnoletosť?"
„Keď vyštuduješ," odvetila mu matka a podala mu obrúsok, aby si utrel ústa. „A správne sa 
hovorí, kedy dosiahnem plnoletosť. Alebo - kedy budem plnoletý," opravila ho. „Už 
nebudeš?"
Scorpius pokrútil blonďatou hlávkou a utrel si prsty do obrúska. Hneď potom sa natiahol po 
šálke s kakaom a vypil ho na pár dúškov. Znova si utrel pusu a pozrel sa na mamu.
„Som čistý?"
„Dokonale," odvetila a vtisla mu na bucľaté ružové líčko božtek.
„Super. Idem si kresliť!" zvolal. Zoskočil zo stoličky a rozbehol sa do vedľajšej izby. Amulet 
mu pri tom poskakoval na hrudi.
Aj keď bol malý preč, Astéria i napriek tomu stíšila hlas. „Čo vravel otec? Dohodli sa 
nejakom postupe?"



Draco pokrútil hlavou. „Žiaľ bol priveľmi stručný. Vraj si nemáme robiť starosti. Ale Potter je 
s ním. Myslím, že sa k nemu nasťahoval. Za ten čas, kým sa to nevyrieši."
„Nemal ostať jeden amulet jemu?" opýtala sa nervózne, pohrávajúc si prstami ľavej ruky 
s kovovým krížom, ktorý teraz nebolo rozoznať a zdalo sa, že nimi zviera iba vzduch. „Veď 
vieš, keď tomu... upírovi ide práve oňho."
Draco si odpil z kávy čiernej ako noc a oprel sa na stoličke. I on sa prstami dotkol svojho 
prívesku, ale prv ako jej odpovedal, pokrútil hlavou.
„Nie, nie je to potrebné. Otec vravel, že je to v poriadku. Potter si spravil presnú kópiu 
a opatril ju rovnakými kúzlami. A vraj to funguje. Potter ho vyskúšal práve na ňom. 
Samozrejme, s jeho súhlasom."
„Tak dobre. Ale... i tak mám obavy. Mohlo by sa všeličo prihodiť."
Pozrel na ňu a nemohol poprieť, že necíti rovnakú úzkosť. „Modlím sa, aby ho dostali, 
pretože celá tá aurorská banda stojí vážne za hovno."
Astéria vrhla rýchly pohľad k dverám, ale Scorpius nebol nablízku. I tak naňho vrhla káravý 
pohľad, na čo on iba pokrčil ramenami.
„Dobre, idem do práce," hlesol a vstal od stola. Obišiel ho a naklonil sa k nej, aby ju 
pobozkal.
Zachvela sa, a keď sa odtiahla, mala v očiach ten nádherný zasnený výraz, ktorý tak miloval. 
„Priala by som si, aby si mohol ostať a..." zahryzla si do pery.
Dracovi nebezpečne zaiskrilo v očiach. „To ti to ráno nestačilo?" opýtal sa hlasom zastretým 
od vzrušenia.
Líca jej pokryla zradná červeň, ale i tak pokrútila hlavou.
Rozosmial sa a krátko ju objal. „Tak dobre," zašepkal jej do ucha. „Sľubujem, že hneď ako sa 
vrátim, s najväčšou radosťou ťa pomilujem. Takže si daj pozor, aby na blízku nebol náš syn, 
dobre?"
Teraz sa rozosmiala i ona. „Och, ty darebák!" jemne to plesla po pleci, na čo si Draco ukradol 
ešte jeden bozk a s pohvizdovaním sa vzdialil.

oooOOOoooOOOooo
Vrátil sa neskoro v noci. Bol to dlhý a únavný deň. Harry si stiahol z pliec zimník a z rúk si 
stiahol vlnené palčiaky. Hoci sa január prehupol do februára, zima stále vládla nad krajinou 
svojou nekompromisnou rukou.
Ale musel uznať, že to nebol najhorší deň. Ráno sa mu podarilo vmiešať medzi dychtivý dav 
novinárov, pretože ministerstvo zvolalo tlačovku, kde malo informovať o priebehu prípadu 
a zároveň upokojiť pobúrenú verejnosť.
Kingsley pôsobil sebavedome a jeho reč bola skôr diplomatická ako informačná. Novinári sa 
dozvedeli iba to, že aurori pracujú s plným nasadením, čo odsúhlasil i šéf oddelenia, ktorý 
rečnil hneď po ňom, hoci bol v prejave a sľuboch opatrnejší ako jeho nadriadený, a to sám 
minister.
„Nie je vhodné, aby ste sa v tomto období túlali po nociach. Najmä nie sami," prízvukoval. 
„Ako iste mnohí viete, upíra nie je ťažké rozpoznať. Bledá pleť, studená pokožka a oči 
s krvavočervenými dúhovkami. A..." spravil pôsobivú pauzu, asi aby dal svojmu príhovoru 
dôležitosť, „samozrejme, charakteristické špicaté zuby."
Harry si nad tým iba odfrkol. Veľmi strohý opis, ale v podstate splnil účel.
V dave sediacich sa zdvihla ruka s tyrkysovým brkom v prstoch. Mladá brunetka, v ktorej 
spoznal Hannah Abbottovú sa hlásila o slovo. Takmer počul, ako jeho bývalý vedúci zaškrípal 
zubami.
„Ide o jedného alebo o skupinu upírov? Pretože podľa narastajúceho počtu obetí sa môžeme 
domnievať, že..."



Nestihla dokončiť, lebo vedúci vyšetrujúceho oddelenia jej pre istotu skočil do reči. „Iba o 
jedného, slečna Abbottová."
„Podarilo sa vám odhaliť jeho totožnosť?" pokračovala v salve otázok, za ktoré sa veru vôbec 
nemusela hanbiť. Ona svojmu remeslu rozumela. Ale Harry vždy vedel, že je dosť bystrá.
„Pracujeme na tom," odvetil Sturgis Podmore. „A to naozaj veľmi usilovne."
Harry sa zamračil a zauvažoval, či sa Sturgis vážne začína potiť, alebo ho iba klame zrak?
„Usilovne? Skutočne?" ťala do živého. „Ako je potom možné, že ste od Vianoc neboli 
schopní zistiť nielen identitu toho upíra, ale navyše, obetí stále pribúda? Ako to vysvetlíte 
verejnosti, pán Podmore? Neschopnosťou vlastného tímu?"
Toto bola od Hannah krásna podpásovka a Harry takmer vyprskol do hlasného smiechu.
Podmore očervenel ako cvikla a z vrecka saka si vytiahol vreckovku, aby si utrel vysoké, 
bledé a potom orosené čelo, ktoré sa črtalo pod krátkou plavou ofinou. Davom novinárov to 
nespokojne zašumelo a do vzduchu vystrelilo pár ďalších nedočkavých rúk hlásiacich sa o 
slovo.
 Vedúci aurorov sa nahol k ministrovi, ktorý k nemu ihneď pristúpil a čosi si pošepli. Potom 
sa ujal slova znova minister.
„Náš tým určite nie je neschopný, slečna Abbottová. Ešte dnes vydá ministerstvo obežník, 
ktorý bude obsahovať nielen súhrn špecifických znakov upíra, ale i rady ako sa chrániť 
a brániť pri napadnutí. Týmto diskusiu uzatváram."
Odstúpil z pódia a Podmore mu bol v pätách za nesúhlasného prekrikovania sa novinárov.
„Pán minister, je pravda, že počet obetí sa vyšplhal na trinásť?!"
„Pán Podmore, aké kroky chcete podniknúť v prípade a aký si zvolíte postup?"
„Pán minister, myslíte si, že nejaký obežník zachráni ľudské životy pred krvilačnou beštiou?"
„Pán Podmore, kedy pripustíte, že vášmu týmu chýba Potter?!"
Podmore sa otočil a preklal mladú ženu nenávistným pohľadom. Tá mu ho bez strachu 
opätovala a navyše bojovne vystrčila bradu.
Harry sa uškrnul. Pochopil. Práve mu vyhlásila za všetkých novinárov vojnu.
Áno, Harry sa bavil. Otázky novinárov bombardovali meravé chrbáty mužov na vysokých 
postoch, mužov, ktorí mu pred pár rokmi poriadne osladili život a mužov, ktorí si zjavne 
nevedeli v prípade rady.
A jemu to vôbec nebolo ľúto. Teda, nie toho, že sú v kaši.
Zalial si čaj a oprel sa chrbtom o kuchynskú linku. Sturgis Podmore rovnako ako i terajší 
minister Kingsley Shacklebolt patrili kedysi k Fénixovmu rádu. Obaja boli schopní aurori. 
Lenže Kingsley mal teraz celkom iné povinnosti, ktorým naplno prispôsobil i svoj rodinný 
život a Sturgis... ten šiel s davom, povedal by. Nebol to zlý chlap, ak sa to tak vezme.
Ale Harryho štvalo, že sa ho ani jeden z nich nepokúsil zastať, keď ho osočili. Nie, miesto 
toho sa postavili k tým, ktorí ho túžili zraziť na kolená. Neraz uvažoval, či to bolo kvôli tomu, 
že sa obávali jeho moci, alebo jednoducho preto, že svet bol stále príliš homofóbny.
Ani o bývalých kolegoch nemal práve valnú mienku. Dvadsaťštyri ľudí... teda, už len 
dvadsaťtri. Stále zabúdal, že Rannulf už nie je medzi živými a zakaždým ho pri tej spomienke 
bodlo pri srdci.
Ak mohol posúdiť, neboli všetci až takí neschopní, ako ich asi momentálne verejnosť videla. 
Jules a Janin Gautieroví boli veľmi dobrí v rozoznávaní jedov a určovaní protijedov. Rupert 
Eldrige bol majster v útočných kúzlach. Warren Noss bol skvelý stopár a Evangeline 
Huggensová perfektne ovládala päť cudzích jazykov, avšak bola špecialistkou i na čítanie 
z rún. A mohol pokojne menovať ďalej.



No a potom tu bol jeho bývalý spolužiak Terry Boot, ktorý bol členom forenzného tímu. 
A ako sa neskôr dozvedel, bratranec Yoricka Sandmana, ktorého podľa mladíkových 
vykonštruovaných obvinení znásilnil.
Už sa nečudoval, prečo bol v partii s Lucasom Crownom, Boydom Hatchetom a Trevorom 
Clayom, ktorí si naňho jednoducho počkali a zmlátili ho do bezvedomia ako žito, spôsobiac 
mu nielen početné tržné rany a pomliaždeniny, ale i zlomeniny.
Opľutá tvár sa začínala farbiť nepeknými modrinami, ktoré prekrývali tenšie i širšie jarčeky 
jeho vlastnej krvi. Natrhnutá pera ho štípala, rozbité okuliare ležali niekde vedľa neho. Vtedy 
mal dojem, že si to zaslúžil a preto sa nebránil...
Ešte teraz si spomínal na ten smiech, z ktorého ho mrazilo ešte i dnes, keď od neho 
odchádzali a nechali ho tam ležať napospas osudu, ako špinavú zakrvavenú handru z mäsa 
a kostí. Veľmi dobre si spomínal na bolesť, ktorú cítil. Nielen zo zlomeného nosa, ale i tú, 
ktorá mu vystreľovala zo slabín. Myslel si, že sa mu už nikdy v živote nepostaví.
Tam ho našiel Rannulf a on mu bol neskonale vďačný. Jediný človek, na ktorého sa mohol 
spomedzi všetkých kolegov spoľahnúť.
Z tlačovky, ktorá sa skončila krátko pred obedom zamieril k Hermione. Tam sa chvíľu pohral 
so svojou krstnou dcérou, naobedoval sa s nimi a neskôr sa ukrytý pod neviditeľným plášťom 
túlal miestami, kde našli jednotlivé obete.
Pretrel si unavené oči a dopil zvyšok mätového čaju. Prázdny pohár odložil do dresu 
a zamieril do svojej izby. Lucius sa stále nevrátil.
V kúpeľni sa vyzliekol, osprchoval, oholil si trojdňové strnisko a zaľahol. Zaspal takmer 
okamžite.

oooOOOoooOOOooo
V kuchyni to príjemne rozvoniavalo, avšak nič z toho, čo bolo pripravené na stole sa mu 
nezdalo aromatickejšie a lahodnejšie ako to, čo mu kolovalo v žilách. A to si zastal ešte len 
medzi dvermi.
Potter k nemu zdvihol zrak a kývol mu na pozdrav hlavou. Neprestávalo ho udivovať, aký je 
ten mladý muž sebestačný. Keby bol na jeho mieste - v tomto sídle, bez domáceho škriatka 
a ako človek - neprežil by isto viac ako tri dni.
Zaujal miesto pri jedálenskom stole oproti nemu a usadil sa. „Zdá sa, že sa niekam vyparil."
„Toho som sa obával," podotkol Harry a utrel si ruky do obrúska. „Kedy ste sa vrátil?"
Lucius sa naňho zadíval a kútik úst sa mu povytiahol v provokatívnom geste. „Vari ste na mňa 
v noci čakal?" Nemal poňatia, čo to doňho vošlo, že mu položil takú otázku, ale bolo neskoro 
vziať ju späť.
Harrymu sa okamžite sfarbili líca zdravým rumencom, ale pokrútil hlavou. „Nie, len som... 
vás nepočul. Zvyčajne mávam ľahký spánok."
Nemal by som ho trápiť, pomyslel si Lucius, ale pravdou bolo, že bol z neho... podivne 
nepokojný a zakaždým, keď sa ocitol v jeho blízkosti, tak i nervózny. Prsty ho takmer svrbeli, 
túžiac po dotyku. Rozptyľovalo ho to.
Minulú noc spolu spali. Teda, nie doslova, ale... Malo to naňho silný účinok, s ktorým nerátal. 
A s ktorým zápasil každú chvíľu, len čo si naňho spomenul, len čo ho uzrel, len čo ho zacítil...
Potter ho odjakživa prekvapoval. A hneval. A šokoval. Nemalo to byť preňho žiadnou 
novinkou. Kedysi ho túžil zniesť zo sveta len preto, lebo veril, že vyznáva tie pravé ideály 
čarodejníckej spoločnosti. Pravdou bolo, že nehanebne uctieval a nadržiaval nečistokrvnému 
šialencovi s tvárou hada, ktorý sa vyžíval v mučení a vraždení. Bol blázon, ale teraz by mu 
nepomohlo, keby si aj celý rok v kuse búchal hlavu o stenu a nadával si do zaslepených 
idiotov, ktorý si nedovidia na koniec svojho aristokratického nosa.



Chvíľu si za to i posedel v Azkabane a nebol naivný, aby si neuvedomoval, že keby sa mu 
neprihodilo to, čo sa prihodilo, aj teraz by tam pravdepodobne hnil v cele, kde by mal svoje 
čestné miesto.
„Včera som bol na tlačovke," oznámil mu nevzrušene Harry a Lucius sa pousmial. V očiach 
sa mu zračil obdiv.
„A čo ste sa dozvedel?" zaujímal sa.
„Okrem toho, že aurori sú banda amatérov, ktorí si váľajú zadky za peniaze daňových 
poplatníkov?" opýtal sa a tiež sa pobavene uškrnul. „Chcú vydať obežník. Súhrn rád 
a opatrení proti napadnutiu upírom." Na moment sa odmlčal a iba naňho civel. „Už i tak to 
všade cítiť cesnakom a Londýn sa kúpe v záplave rôznych ochranných amuletov. Asi by ste si 
mal dať pozor. Nebolo by dobré, keby vás niekto spoznal a..."
„Nemajte obavy. Za bieleho dňa chodím von málokedy. A v noci mám predsa kapucňu."
„Nemyslel som to práve takto," povedal a upresnil. „Myslím si, že tie otázky novinárov a tlak 
spoločnosti urobia svoje. Hovorilo sa i o detektoroch, ktoré by mali pribudnúť v obchodoch 
a tak. Viete, že dokonca nejaká skupina vyšinutých čarodejníkov založila skupinu s názvom 
Drevený kolík v srdci?"
Lucius si založil ruky na hrudi. „Chápem, kam mierite. Dobre, budem sa mať na pozore. 
Sľubujem. Mimochodom, ten názov znie ako poriadne klišé."
Harry s úsmevom prikývol.
Odobrali sa do pracovne, kde presunuli z Luciusovej spálne všetok nazbieraný materiál. Na 
stene stála mapa Anglicka so špendlíkmi, ktoré mali na konci malú červenú vlajočku 
a označovali miesta nálezu jednotlivých obetí.
Na druhej stene bola výveska, ktorú tam premiestnili presne tak, ako ju Lucius poskladal. 
Akurát, s menšími zmenami, ktoré urobil Harry.
I teraz pred ňou stál a zamyslene sa na ňu díval.
„Viete nad čím som uvažoval?"
„Hm?" zamrmlal Lucius, stále sklonený nad nejakými papiermi, ktoré mal rozložené na stole.
„Čo keby sme poslali aurorom anonymný tip?"
„Myslíte, že je to dobrý nápad?" opýtal sa miesto toho, aby jeho návrh okamžite zamietol.
Harry si prehrabol rukou vlasy a z úst sa mu vydral povzdych. „Asi nie, keďže vieme, koho 
chce. Bolo by mi proti srsti, keby sa mi zavesili na krk. Okrem toho, nechcem vás ohroziť."
Lucius zdvihol hlavu a pozrel naňho. „Ďakujem, pán Potter."
Harry sa otočil a pousmial sa, hoci boli tie zelené oči vážne. „A čo tak... Harry? Ale ak chcete 
zachovať formálnosť, tak sa prispôsobím."
Lucius prikývol. „Nie, myslím, že to bude v poriadku... Harry. Takže, potom ja som... 
Lucius."
Mladík sa usmial a vyslovil jeho meno. Pomaly, nechal prevaľovať na jazyku každé 
písmenko. „Lucius."
A on sa hypnotizujúc svojim pohľadom tie ružové pery zachvel. Nohavice sa mu v rozkroku 
napli a ruka pevnejšie schytila brko. Mal dojem, že to bola celá večnosť, čo bol schopný 
odtrhnúť od neho zrak.
Napokon si odkašľal, odložil brko a svižne sa postavil. Podišiel k mape s Potterom v závese. 
„Myslím, že by sme dnes mali preskúmať túto oblasť," navrhol a ďobol prstom do mapy 
visiacej na stene. „Je to jedno z jeho dvoch obľúbených miest, kde býva, kým je v Anglicku."
Premiestnili sa, Harry asistovane. Nechal sa ním jednoducho viesť. Ocitli sa v preňho 
neznámom kraji Holyroodskeho opátstva1 v Škótsku.
Pre nezainteresovaného, alebo pre mukla pôsobilo staré opátstvo ako obyčajná zrúcanina 
pompéznej, hoc neveľkej stavby, ale pre nich nie. Stále to bolo opátstvo, ktoré bolo postavené 



ešte roku tisícstodvadsaťosem na príkaz kráľa Dvádiva I, a ktoré v deň svojej plnoletosti 
zdedil kedysi dávno mladý šľachtic.
„Dobre, nateraz sa rozdelíme, dnu však pôjdeme spolu," navrhol Lucius a pokynul mu, aby si 
vybral neviditeľný plášť a zahalil sa doň. „A neskúšajte zbytočne riskovať, jasné?" napomenul 
ho.
Harry iba prikývol. Amulet mal pre prípad potreby schovaný v malej krabičke vrecka 
antracitového kabáta, ale z ohľadu na Luciusa ho nechával zväčša v nej.
Preskúmať široké priestranstvo im nedalo veľkú námahu. Luciusovi pomohla jeho rýchlosť, 
Harrymu pár užitočných kúzel. Okrem toho, nespravili nič iné ako to, že budovu obišli.
Bok po boku sa napokon dostali do sídla zadným vchodom pre služobníctvo a zasa sa 
rozdelili. Prešli a skontrolovali všetky miestnosti od prízemia po podkrovie.
Harry rýchlo objavil používanú spálňu, čo znamenalo, že tam Kyle bol, alebo sa tu zdržiava. 
Posteľ bola zváľaná, použité oblečenie sa váľalo nielen na podlahe, ale i neesteticky viselo 
cez niektoré kusy nábytku. Pomyslel si, že tento upír asi nebol veľmi poriadkumilovným.
Zavrel za sebou a vyšiel na chodbu. Keď videl prichádzať Luciusa, okamžite si stiahol amulet 
z krku a dal ho nazad do krabičky. Muž i tak vyzeral, že pociťuje nevoľnosť a chvíľu mu 
trvalo, kým to prešlo.
„Lepšie?" opýtal sa, keď k nemu pristúpil. Ten iba prikývol a otrel si z čela kropaje potu.
„Poďte so mnou, niečo vám ukážem," hlesol a zaviedol Harryho do miestnosti, ktorú objavil.
Nepochybne sa jednalo o pracovňu, a len čo Harry vstúpil, takmer zabudol zavrieť ústa. Zdalo 
sa, že z každého kúta tejto izby sa naňho díva jeho vlastná tvár. Niekde prísna, niekde 
usmievavá, niekde zamyslená. Toto zaváňalo posadnutosťou. A nebezpečenstvom.
„Nechápem, prečo ide akurát po mne," zamrmlal, keď sa tak okolo seba rozhliadal a v duchu 
kriticky hodnotil každú pózu, každý svoj úsmev.
„Možno ho láka váš vzhľad, možno vaša magická moc, kto vie?" zauvažoval Lucius nahlas, 
tiež sa rozhliadajúc dookola.    
„Moja magická moc... možno," pripustil po krátkej úvahe Harry, „ale môj vzhľad?" 
zapochyboval, na čo sa starší muž pobavene zasmial.
Harry sa zamračil, ale neprotestoval, keď ho Lucius chytil za ruku a donútil ho postaviť sa 
oproti tabuli okna, v ktorej mohol vidieť svoj odraz. Sám si potom stúpol si zaňho.
„Hlboké, zelené oči, zmyselne tvarované pery a výrazná brada nie sú vaše najväčšie 
prednosti, Harry, ale veľmi výrečne už samé osebe vyzdvihujú váš vzhľad. Možno ste nižší, 
ale ste dobre stavaný a telo máte - čo môžem potvrdiť z vlastných skúseností - samý sval. 
Veľmi príjemné na dotyk," dodal, na čo sa Harry zachvel a z pootvorených úst sa vydral 
hlboký nádych sprevádzaný výdychom. „A to nehovorím o vašom pevnom zadku a... umení 
bozkávať. Vaše bozky sú veľmi presvedčivé, precízne, sladké a šťavnaté, ale i doslova 
hriešne, ochutené dychtivou zmyselnosťou. Vlastne... sú takmer návykové..."
Harrymu sa zatočila hlava, akoby sa mu dostávalo málo kyslíka, čo bol iba klam. Oprel sa 
o telo za sebou a ostal tak chvíľu stáť, s rukami umiestnenými na jeho úzkych bokoch pod 
rozopnutým zimníkom. Nie veľmi praktické a trošku diskomfortné, ale na udržanie stability 
postačujúce.
Cítil ako sa k nemu muž sklonil, vnoril nos do jeho vlasov a nadýchol sa jeho vône. Sklonil sa 
ešte nižšie a nosom sa dotkol jeho ľavého ucha. „Mali by sme ísť," zašepkal, perami sa otrúc 
o jeho ušný lalôčik.
Naozaj by mali, ale on tam stál ako prikovaný a neschopný odlepiť sa od toho mocného tela 
za ním. Nebol to iba sen. Skutočne cítil jeho vzrušenie, ktoré sa tislo presne medzi jeho polky 
uväznené nielen v nohaviciach, ale i pod kabátom. V duchu preklínal tie zbytočné vrstvy 
odevu.



Ruka so štíhlymi a krásne dlhými prstami ovenčená jediným mohutným prsteňom skĺzla na 
jeho pás a Harry sa mu ako na pokyn otočil v náručí.
„Dostal som... istý nápad," vydýchol, uprene hypnotizujúc tie zvláštne oči, ktoré sa naňho 
zhora dívali veľmi podmanivým spôsobom.
„Smiem vedieť aký?" Hlas mal zastretý vzrušením.
„Čo tak... nechať mu tu odkaz?" zamrmlal a dúfal iba v kladnú odpoveď.
Luciusa to na moment vyviedlo z miery, ale hneď pochopil, pretože Harry mu vsunul ruky 
pod kabát, objal ho v páse a zároveň si stal na špičky, a pritisol pery na jeho ústa. Lucius mu 
bozk bez zaváhania opätoval.
V duchu sa usmieval. Toto bol chrabromilčan s dušou slizolinčana vo veľmi zmyselnom 
a žiaducom tele. Nikdy by ho nenapadlo, takto provokovať. Bolo to ako dráždiť hada bosou 
nohou, ale nech. Rád sa pripojí k tomuto malému šialenstvu. Dokonca si to vychutná.
Sám mal v dobrej pamäti všetky tie spoločné chvíle s Kyleom. Nemohol povedať, že by si 
nebol užil i on, ale... nikdy to nebolo ono. Kyle ho nikdy nenechal viesť. Vždy ovládal a on 
musel byť ten, kto sa mu s radosťou a ochotou poddá. Odpor neznášal a ak sa mu Lucius 
nebodaj vzpriečil, učiteľ potrestal žiaka hrubým, doslova násilným sexom.
Zastonal a nechal tie neradostné spomienky odplávať. Miesto toho si pripomenul, koho 
bozkáva v tejto chvíli. To hrejivé telo sa k nemu dôverne tislo a nedočkavé prsty sa svižne 
prebíjali pod vrstvy oblečenia. Nemohol zaostať.
„Tu, oprite sa," pokynul mu, keď sa spoločne dotackali k masívnemu písaciemu stolu. Harry 
poslúchol. Oporu roztraseným nohám poskytol v momente, keď sa zakvačil o jeho kraj 
rukami.
V izbe sa ozývali ich hrdelné stony a vzdychy, prerušené naliehavým šušťaním látky, 
vrznutím zipsu a Luciusovým: „Dokonalý!" keď vyslobodil jeho penis z nohavíc a nasal ho 
po jemnom pohladení rukou do úst.
Harry zastonal a podlomili sa mu nohy. Väčšmi sa oprel o stôl a trochu zaklonil. Privrel oči 
a z otvorených úst mu unikali povzdychy, kým mužov jazyk hladil jeho stoporený úd, 
a mapoval ústami celú jeho pevnú dĺžku.
Luciusove nechty prečesali tmavé kučierky Harryho ohanbia a skĺzli na stehno. Páčilo sa mu, 
čo s ním dokáže spraviť. Páčilo sa mu, že naňho takto reaguje. Akoby hral na vlastnom 
hudobnom nástroji a ten vyludzoval najlahodnejšie tóny, ktoré napokon vytvoria jednu 
prenádhernú melódiu.
Kľačal pred ním na kolenách, opierajúc sa zadkom o päty, sám vzrušený do krajnosti a jeho 
hlava kmitala v pravidelných, zrýchľujúcich a znova pomalších intervaloch. Hladil mu 
brucho, trel napäté bradavky a cmúľal penis ako cukrové lízatko.
Harry si nevšimol, kedy mu z krku stiahol purpurový šál, ale vo chvíli, keď vykríkol a telo mu 
zachvátil orgazmus, Lucius ho uvoľnil z väzenia svojich vlhkých, horúcich úst, neprestávajúc 
sa mu však venovať rukou.
Harry sa spamätal až vtedy, keď ho už dôkladne utieral. Zažmurkal a podoprel sa lakťami. 
Líca pokryté rozkošným rumencom a oči žiariace sýtou zeleňou. „Tak toto si už v živote na 
krk nedám," zamrmlal, keď zistil, čo Lucius vykonal.
„Ani nemusíte," usmial sa a hodil zničený kus odevu pod stôl. „Teraz má odkaz 
i s podpisom," uškrnul sa a Harry sa rozosmial.
Toto mu na um veru ani len nezišlo. Ale i tak mu bolo ľúto, že skončili tak rýchlo.
„A čo vy, Lucius?" opýtal sa, dívajúc sa na jeho rozgajdaný odev a vyrysované svaly črtajúce 
sa pod ním.
„Vydržím, kým sa nepresunieme na bezpečnejšiu pôdu," ubezpečil ho s úsmevom. „Upravte 
sa Harry, inak sa vážne... nezdržím."



Tentoraz sa zasmial Harry. Rozopnutá košeľa a veľavravne roztvorený predok nohavíc, kde 
jeho mužnosť znova stála v pozore napovedalo, že jeho telo stále nemá dosť.
Ale to počká. Ešte chvíľu...
Vyšli pred sídlo a odmiestnili sa preč. Holyroodske opátstvo zmizlo Harrymu pred očami 
v nasledujúcej sekunde.

oooOOOoooOOOooo
 A/N: 
1. Holyroodske opátstvo - http://sk.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A1tstvo_Holyrood

VI. Nebezpečne blízko
Bez varovania rozrazil dvere na svojej pracovni a zaškrípal zubami. Vedel, čo je to. Výrazný  
pach spotených tiel, vyroneného semena... sexu...
Nozdry sa mu chveli a ruky doslova triasli. Mal chuť lámať, ničiť, hrdúsiť. Čím bližšie bol  
k svojmu stolu, tým ho tá prenikavá vôňa obklopovala väčšmi.
Robili to tu! Na jeho stole! Stopa odéru bola príliš čerstvá.
A potom to zbadal... Purpurový šál hodený pod jeho stolom ako muleta1 toreádora slúžiaca  
výlučne k vydráždeniu býka. Jeden jeho koniec ovenčený strapcami zachytený na rúčke  
kresla. Vlna miestami zlepená... semenom.
Potterovým semenom!

oooOOOoooOOOooo
Nechal sa ním viesť. Z prízemia na poschodie, z chodby do spálne. Ako námesačný.
Zelenými očami matne zaznamenal, že tá miestnosť je trochu iná a pomedzi tie horúčkovité 
bozky, ktoré si vymieňali sa mu na malý moment podarilo odtrhnúť ústa od jeho pier, aby 
pohľadom preletel po izbe.
„Ty si... vymenil posteľ?"
O hlavu vyšší muž sa naňho zadíval, ruky zastali na perleťovo-bielom gombíku, kdesi 
uprostred Harryho košele. Jeho horúci pohľad doslova pálil.
„Bude to takto pohodlnejšie. Matrac je mäkší a budeme mať viac..."
Harryho obočie sa pobavene nadvihlo. „Ako si vedel, že skončím v tvojej posteli, Lucius?"
Mužove kútiky úst sa skrútili v malom úsmeve a na brade sa ukázala drobná jamka, keď 
odvetil: „Dúfal som, že to tak bude. Prekáža ti to?"
Harry neodpovedal. Miesto toho pozrel na jeho ruky, ktoré stále viseli na tom jednom 
gombíku košele na jeho hrudi a v momente, keď sa tie silné prsty začali odťahovať, akoby mu 
dával čas na rozmyslenie, vzal ich chytro do svojich dlaní a vrátil na pôvodné miesto.
„Neprekáža," zamrmlal a znova sa prisal na jeho ústa, hoci si musel stať na špičky.
„To je... dobre," zašepkal plavovlasý muž priamo do jeho úst.
Harrymu sa páčilo, ako jemne mu zakaždým berie tvár do dlaní. Mal sa vtedy chuť rozosmiať 
a upozorniť ho, že nie je krehká bábika z porcelánu. Ale potom si pripomenul, aká sila v ňom 
teraz drieme a radšej si to rozmyslel. Opatrnosti nikdy nie je nazvyš.
Poddal sa, keď mu Lucius zaklonil hlavu a ešte väčšmi prehĺbil bozk. Bol to až bolestne 
vrúcny bozk, aký by si mali vymieňať dvaja ľudia, ktorí k sebe cítia vzájomnú náklonnosť 
a nie sú ovládaní iba vlastnými živočíšnymi pudmi.
Napriek tomu nehodlal protestovať, ani na veci nič meniť. Keby mu bol niekto niekedy 
povedal, že sa nechá pretiahnuť Malfoyom a ešte k tomu Luciusom, preklial by ho na mieste 
do zabudnutia. Ale takto a po všetkom, čo prežil... čo obaja prežili...
Nebude sa takými myšlienkami viac zaoberať. Čo bolo, bolo. Minulosť nevymaže, ale môže 
ju hodiť za hlavu. Lucius je teraz iný. Vedel to a dokonca aj cítil. A jeho srdce a inštinkty ho 
nikdy neklamali. Bude im veriť i v tejto chvíli.



Je vzrušený a túži po ňom. Nechá ho, aby konečne dokončili to, čo minule iba načali. Nech to 
berie čert, ale ležať v jeho náručí nebolo na počudovanie žiadnym peklom! Bol to veľmi 
príjemný pocit! Tak prečo si ho nevychutnať?
Prenikol ním prudký záchvev túžby a nahlas zastonal. Zovrel mu prstami chlopne čierneho 
kabáta a privinul sa k nemu tak tesne, ako to len išlo.
Lucius vzdychol a mykol prstami, ktoré Harry tým pohybom uväznil medzi ich telami. 
Zvyšné gombíky sa rozpŕskli po drevenej podlahe s jemným cinknutím. Keď sa od neho 
Harry odtiahol, zjavne preto, lebo mu dochádzal kyslík, Lucius mu prešiel ústami po krku, 
nežne obsýpal bozkami jeho hrdlo a hryzkal ušný lalôčik. Ani mu len nenapadlo, že by mohol 
zaboriť zuby do tej pôvabnej línie krku, kde vnímal bublať krv žeravú ako láva...
Značkoval si ho horúcimi perami a neprestajne ho bozkával všetkými možnými spôsobmi, 
akoby si ho akýmsi prastarým spôsobom privlastňoval. Ani jeho chvejúce sa viečka, či nos 
neostali opomenuté.  
Harry mal tvár rozpálenú a prerývane dýchal. Bol naňho nádherný pohľad. Strapatý, so 
žiariacimi zelenými očami, vláčny a polonahý. Nepomilovať ho by bol smrteľný hriech!
Lucius si uvedomil, aké by bolo ťažké, udržať si ruky od toho skvostného tela, ale on 
našťastie nemusel. Potešil sa, pretože sa od neho očakával pravý opak.
Zvršky, ktoré za nimi na podlahe ostávali tvorili nesúrodú cestu vedúcu k masívnej posteli, 
ktorá bola teraz najdominantnejším kusom nábytku v miestnosti. Chvála merlinovi! pomyslel 
si v duchu a zauvažoval, či k nej vôbec stihnú dôjsť. Nedočkavosťou sa mu triasli nohy 
v kolenách.
Harry sa zbavil topánok a Lucius urobil to isté. Nechal si strhnúť z pliec košeľu a hneď na to 
sa mu do pleca zahryzli zuby toho mladého dravca. Pootočil hlavu a vtisol mu bozk na ľavý 
spánok. Potom zastonal a zavrátil hlavu dozadu, keď sa Harryho lačné ústa presunuli 
k zdurenej bradavke a pošteklili ju špičkou klzkého jazyka mrštným ako úhor. Harry mu ten 
stuhnutý ružový kopček chvíľu cmúľal, chvíľu sa s ňou len maznal a kým sa jednej venoval 
ústami, druhú bradavku tešil dotykom svojich šikovných prstov. Lucius si veru nemal na čo 
sťažovať.
Miesto toho sa pomaly zvalil na posteľ a jeho stiahol so sebou. Rukami masíroval jeho 
vypracovaný chrbát a vnímal hru svalov pod opálenou pokožkou, ktorá tak veľmi 
kontrastovala s jeho bledosťou.
Harry na ňom kľačal, s nohami po stranách jeho úzkych bokov a s hlavou sklonenou k širokej 
hrudi. Sediac mu priamo na lone a krúžiac bedrami v zmyselných pohyboch ho dráždil do 
nepríčetnosti. Starší muž cítil ako sa mu penis nalieva krvou a začína nedočkavo pulzovať 
v túžbe po uvoľnení.
Lucius slastne privrel oči a nechal ho, aby si s ním robil, čo chce. On zatiaľ pohladil jeho 
pevný zadok a pri myšlienke, že dnes... by sa mohol ocitnúť priamo v ňom, ak Harry nebude 
mať námietky, ho to neskutočne vzrušilo a ruky sa mu od tej túžby roztriasli. I tak bolo jeho 
prvé pohladenie nežné a on si v duchu gratuloval, že sa natoľko ovláda.
Až potom začal Harrymu zadok hniesť a on držal spokojne ako baran. I to ho dosť 
povzbudilo. Vtedy mu vďaka uvoľnenému zapínaniu na nohaviciach prenikol rukami pod ich 
látku a dostal sa bez problémov aj za okraj spodného prádla. Pod dlaňou ucítil, ako mladší 
muž inštinktívne stiahol svaly, ale vzrušenie a túžba viedli jeho prsty ďalej.
Lucius sa odvážil vkĺznuť prstom do spotenej drážky toho už na pohľad rozkošného zadku 
a prostredníčkom sa zastavil na vlhkom anuse, ktorý sa pred zvedavým prstom začal zvieravo 
sťahovať. Bolo to maximálne vzrušujúce, ale nestačilo to.
„Neprestávaj," počul ho zašepkať, kým sa tmavá hlava a lačné ústa vrhli z terčíkov bradaviek 
na jeho krk, aby olízali poskakujúci ohryzok a prebojoval sa opäť k jeho ústam.



A Lucius v tej chvíli akosi vedel, že túto šancu nepremárni. Nesmie ju premárniť, pretože toto 
bola chvíľa, kedy bol Harry povoľný ho prijať.
Vyslobodil si ruky a pretočil sa s ním v posteli tak, aby Harry ležal pod ním. Prestal ho 
bozkávať a sám sa na moment postavil, aby sa zbavil nohavíc a spodného prádla, pričom celý 
natešený sledoval, ako Harry robí ležiac na posteli to isté.
Posledné leteli preč Harryho čierne ponožky. A potom tým uhrančivým zeleným pohľadom, 
v ktorom horela túžba zavadil o Luciusovu mužnosť. Trčala mu medzi stehnami a jeho krvou 
naliata hlavička sa leskla prvou kvapkou túžby.
Harry zastonal a natiahol k nemu ruky. Roztiahol stehná a urobili tak Luciusovi dostatok 
miesta, aby sa na ňom mohol opatrne uvelebiť.
Lucius už vedel, že túto polohu nezmení. Chce sa mu dívať do tváre, keď sa doň bude 
ponárať. Chce vidieť jeho oči zastreté vášňou. Chce mať tie sladké ústa na dosah...
Znova ho pobozkal a potom si pomaly prepracovával cestu nadol tým božským telom, ktoré 
sa pod ním zmyselne vlnilo. Usmial sa, keď sa jeho tvár dostala do úrovne Harryho slabín. 
Bol už poriadne rozparádený. Oblízal mu žaluď a vzal ho do úst. Harry zavrčal potešením 
a Luciusovi prebleskla hlavou myšlienka, aký ho má tvrdý, jemný a teplý. Schoval ho 
v svojich ústach. Najprv iba špičku, ktorú s pôžitkom pár sekúnd cmúľal, akoby ochutnával 
vzorku prvotriedneho tovaru a až potom z neho začal pohlcovať čoraz viac.
Harry sa triasol neskrývanou rozkošou ako osika. Prsty mal zaborené v platinovo-plavých 
vlasoch, ktoré už dávno nevyzerali tak usporiadane a upravene. Zdalo sa, že už len z toho 
samotného výjavu, ktorý sa mu naskytol - a to na Luciusovu hlavu sklonenú nad vlastným 
lonom - sa urobí. A stálo ho veľa námahy, vydržať. Od rozkoše sa mu krútili prsty na nohách, 
napínali svaly na bruchu i stehnách. Telo sa už dávno pokrylo tenučkou vrstvou potu.
Miestnosť naplnil jeho ďalší hlasný výkrik, keď sa zrakom preniesol na tú kmitajúcu hlavu. 
A ružový jazyk, starostlivo opatrujúci jeho teraz od slín lesknúci sa žaluď stoporeného penisu. 
Keď tým talentovaným jazykom vzápätí skĺzol nižšie a dostal sa mu k ťažkým, naliatym 
semenníkom, bez zaváhania začal dráždiť a ochutnávať i tie. Harry mal dojem, že mu divo 
búšiace srdce vypovie od čírej rozkoše službu.
„Lucius..." vydýchol prudko, „ak neprestaneš..."
Muž naňho pozrel a pery sa mu zvlnili v nebezpečnom, takmer diabolskom úsmeve. Posunul 
sa, ešte raz si nasal do úst jeden z jeho semenníkov a potom sa ústami vrátil k tej pôsobivej 
zamatovej kopiji, ktorú momentálne spracovával rukou.
Harryho prsty sa mu zaryli do pliec, ale on to zrejme ani nevnímal. Kým ho usilovne cmúľal, 
prstami hnietol jeho miešok, potom zas prechádzal po spotenej hrádzičke a provokatívne 
krúžil okolo zvierača, vnikajúc do toho temného tunela a pátrajúc po bode, ktorý si prial 
stimulovať. Harryho boky prirážali oproti jeho ústam čoraz razantnejšie, zapierajúc sa pätami 
do matraca.
Urobil sa. Prudko a s výkrikom. A Lucius ho nepustil. Ostal mu uväznený v ústach, kým 
v nich celkom neochabol a on len sal a sal.
„Vravel... som ti..." vyrážal zo seba zadychčane, kým si muž v pokľaku nad ním olizoval 
kútiky úst, aby nevyšla ani kvapka jeho vášne na zmar. Lucius sa iba pousmial a naklonil sa 
k nemu.
„Áno, vravel," prisvedčil šeptom. Hlas mal hlboký, zastretý a neuveriteľne zmyselný.
Harry rozkošnícky zavzdychal a opätoval mu krátky bozk, ktorým uväznil jeho ústa. Ležal na 
ňom, loná natlačené k sebe. Harry cítil jeho vzrušenie ako by mu vypaľovalo do tela vlastný 
cajch. Rukami lenivo prechádzal po tom širokom chrbte, nechtami jemne škrabal pokožku 
jeho pliec a nohami láskal jeho štíhle svalnaté lýtka, pokryté jemnučkými plavými chĺpkami, 
kým Harry nepokrčil nohy v kolenách a neobjal nimi jeho úzke boky.



Lucius sa pobavene usmial do pokožky jeho krku, orosenej potom a oblízol ju. „Si taký 
chutný," zamrmlal očarene, „Harry Potter."
„Lichotník," odvetil Harry pobavene, cítiac ako znova tvrdne, láskaný samotným Luciusovým 
penisom, ktorý sa oňho vlastným pohybom slabín skúsene otieral, aby ho vydráždil. „Vezmi si 
ma," zaprosil a zavrtel sa pod ním. „Teraz. Hneď."
Muž k nemu vzhliadol a tvár mu zvážnela.
„Presne to mám v pláne," prisvedčil a posunul sa trochu nižšie.
Harry prekvapene zhíkol, keď sa špička tvrdého penisu ocitla odrazu presne tam, kde mala 
mať namierené a trochu sa vyľakal. Nebol naňho ešte pripravený. Zvlášť nie, keď poznal jeho 
dĺžku a hrúbku. Bez dôkladnej prípravy by bol preňho prienik bolestivý.
Ale Lucius doňho nevnikol. Iba naznačil, do ktorého prístavu má dnes jeho loď namierené. 
Nehodlal v poslednej chvíli meniť kurz.
A potom sa k nemu sklonil. Vsunul mu ruky pod zadok, trochu si ho nadvihol k ústam 
a zaboril si tvár medzi jeho polky. Striedavo sa mu venoval jazykom a prstami, kým sa Harry 
nezmietal v jeho svedomitej starostlivosti divokou rozkošou a kým neusúdil, že je preňho 
pripravený tak akurát.
Potom si kľakol, chytil ho pod kolenami a vyložil si jeho nohy na plecia. Špička pripraveného 
penisu lesknúca sa nielen horúčkovitou túžbou, ale i tenučkou vrstvou lubrikačného gélu 
znova zaútočila na Harryho zvierač. Avšak pomaly a so všetkou opatrnosťou.
Lucius sa mu neprestával dívať do tváre, kým doňho po milimetroch vstupoval, keď Harry 
súhlasne prikývol, dávajúc mu zelenú a držiac ho rukami za lakte.
V prvom momente sa tá neuveriteľne pohľadná a mužná tvár iba zvraštila, ale keď sa dostával 
Lucius penisom čoraz hlbšie, Harry sa neubránil výkriku a Lucius sa prestal hýbať. Bol v ňom 
ponorený sotva z polovice.
Vedel, že nie je jeho prvým a videl, ako si tmavovlasý muž pomáha tým, že si voľnou rukou 
dráždi vlastný penis, urputne sa snažiac o uvoľnenie.
Sklonil sa k nemu, aby ho pobozkal a on mu to dovolil, hoci boli tie ústa už dávno opuchnuté 
od jeho bozkov.
Nehýbal sa v ňom. Iba ho bozkával. Pomaly, zmyselne, naznačujúc jazykom presne tie 
pohyby, ktorými sa o chvíľku bude hýbať v jeho vnútri.
Harry sa rýchlo poddal a odrazu sa pod ním sám pohol. Lucius zastonal a vyrazil bokmi 
dopredu. Jediným zasunutím sa v ňom ocitol po samý koreň a mladší muž zo seba vydal iba 
trhaný povzdych.
Počkal, potom sa z neho trochu povytiahol a pomaly prirazil. Harry zalapal po dychu, ale 
neprotestoval. Jeho ruka sa preniesla z Luciusovho predlaktia na jeho plece, nechty skĺzli po 
chrbte a potom jeho dlane pristáli na Luciusovom zadku. Pridŕžal si ho a vychutnával si 
plynulé rytmické pohyby, ktoré naberali na prudkosti.
A postupne zrýchľovali. Lucius si od neho striedavo kradol bozky, striedavo mu nimi posieval 
celú tvár. Bol vo vytržení. Bol v ňom, pripravený vybuchnúť a podmaniť si ho. Mapoval si ho 
ako územie, ktorému bude panovať a vládnuť. Zvnútra i zvonka. Ktoré bude iba jeho...
A potom sa jeho telo kŕčovito naplo. Mladík ležiaci pod ním vykríkol a zaťal mu nechty do 
pokožky chrbta, nohami ho objímajúc okolo bokov. Lucius ucítil, ako sa doňho prudko 
vylieva jeho šťava a zťahy zvierača ho žmýkajú do poslednej kvapky...

oooOOOoooOOOooo
Stále tomu nemohol uveriť. Nie tomu, že sa milovali, ale tomu, že to bol práve Lucius 
Malfoy, ktorý ho...
V duchu sa nad tým pousmial. A to kedysi stáli na opačných stranách a brojili proti sebe. 
Jeden druhého chceli zniesť zo sveta. Teda, v jeho prípade to nebolo až také radikálne. On by 



sa uspokojil so spravodlivým trestom a to znamenalo, že Malfoy by si musel odsedieť 
v Azkabane pekných pár desiatok rokov. Lenže teraz? Nezdalo sa to reálne. Nič z toho. Ani 
z toho, čo sa stalo. Minulosť bledla v intenzívnom svetle prítomnosti.
Pomrvil sa v posteli a otočil hlavu, aby mu mohol pozrieť do tváre ožiarenej jedine plameňom 
z krbu. Do uvoľnenej, spočívajúcej vedľa tej jeho na veľkom bielom vankúši. Mužova ruka 
prehodená cez jeho hruď, noha ležiaca medzi jeho stehnami. Celé to pôsobilo tak akosi 
majetnícky...
Bolo to iné už iba preto, že sa nemusel vykradnúť preč ako zlodej, aby ho niekto náhodou 
neprichytil a nevyvolal tak nový škandál svojím pohoršujúcim správaním. Nemusel sa 
obávať, že by ho niekto vyzradil a svet by zaplavili nové správy o jeho nemravnom poklesku. 
A ešte s kým! Toto by ctihodná verejnosť zrejme nerozdýchala.
Harry sa pousmial. Bolo to... iné milovanie. Iné, ako už zažil, ale rozhodne... lepšie ako tie, 
ktoré skúsil doteraz. Toto spojenie z nejakého dôvodu vnímal oveľa citlivejšie. Zahryzol si do 
spodnej pery, keď si pripomenul tú rytmicky sa pohybujúcu postavu nad ním, chvíľkami 
ožiarenú plameňmi z krbu, tú zaujatú tvár svojho milenca, ktorá bola celý čas sústredené 
výlučne naňho. Tmavé dúhovky, ktoré ho prepaľovali svojím upreným pohľadom a pery, 
ktoré ho nenechali na pokoji. Jeho rozpustené dlhé vlasy okolo nich tvorili prenádherný závoj. 
I toto ho samé o sebe rajcovalo. Nikdy predtým to nezažil. S nikým... Nič také intenzívne.
Prsty ruky, ktorá mu spočívala na hrudi skĺzli nižšie, na ploché brucho. Pohladkali ho, 
ukazovák obkrúžil jeho pupočnú jamku a ruka sa presunula na jeho bok. Bolo to ozaj veľmi 
majetnícke gesto.
Jeho zelené oči sa ponorili do tých tmavých hlbín. Lucius nespal. Mlčal a iba sa naňho uprene 
díval. Výraz jeho tváre sa spytoval - Ľutuješ to?
Pousmial sa, odpovedajúc rovnako  - Ani náhodou. V živote oľutoval nespočetné množstvo 
vecí, ale túto noc a toto milovanie k nim za žiadnu cenu nepriradí. Na to to bolo príliš krásne.
„Mal si pravdu, je to pohodlnejšie," zamrmlal a pretočil sa na ľavý bok, šibalstvo v zelených 
očiach vzápätí prekryli obavy. „Myslíš, že už to zistil?"  
Lucius pohľadom sledoval jeho tvár, ruka stále odpočívajúca na jeho boku, hoci ten dotyk 
trochu chladil, neprekážalo mu to. „Je to možné."
„Ako myslíš, že zareaguje?"
„Bude zúriť. Nerád sa delí o to, o čom si myslí, že dávno patrí jedine jemu."
Toto sa nepočúvalo dobre. Harry sa zamračil. Mal chuť povedať, že on nie je ničí majetok, ale 
nemalo by to zmysel.
Chvíľu obaja mlčali. Harry sa díval neprítomným pohľadom ponad jeho plece a Lucius stále 
iba naňho. Keď sa im pohľady znova stretli, Harry natiahol ruku a dotkol sa jeho hrude.
„Aké to bolo? Bolelo to?"
Lucius zažmurkal, keď mu došlo, na čo sa ho pýta. Ľahol si na chrbát, ruky si zložil pod 
hlavou. Harry ostal ležať na boku, hoci by sa mu najradšej stočil na hrudi ako mača.
„Bolelo. Rozhodne som si to tak nepredstavoval. Vlastne... nikdy prv som nad tým ani 
neuvažoval. Hoci mal Voldemort medzi prívržencami i tvorov z tejto kasty. Nenapadlo by mi, 
ako veľmi sa... zmení môj... život," dokončil s trpkosťou, ktorá nedokázal skryť.
„Ak o tom nechceš hovoriť," začal Harry ohľaduplne, ale Lucius pokrútil hlavou.
„Nikdy som sa o tom s nikým nerozprával. Ani so svojim synom. Bude to príjemná zmena - 
teda, tak trochu..."
„Vzal si ťa priamo tam?" vyzvedal a uvažoval, či bol Kyle taký pochabý, aby ho premenil 
priamo na pozemkoch školy, alebo taký sebavedomý, že si na to trúfol, keď sa to tam len 
hemžilo čarodejníkmi a aurormi.



„Nie. Začínalo svitať. Obával sa, že by nás niekto mohol objaviť. Vošli sme do Zakázaného 
lesa, ale ani tam to nebolo práve bezpečné, takže som nás musel odmiestniť."
„Prečo si mu neušiel?"
Jeho odpoveď sprevádzal dlhý povzdych. „Nemohol som. Bál som sa, že ak sa mu 
nepodvolím, nájde si Draca. Okrem toho, vedel som, že tak - či tak, skončím v Azkabane. Čo 
som mohol stratiť? Nerátal som s tým, že ma nechá žiť."
„Ale on nechal," zamrmlal ticho to, čo bolo zjavné.
„Nechal. Moja... premena trvala niekoľko dní. Bolo to peklo. Síce som o sebe nevedel, ale 
cítil som nesmiernu bolesť. Akoby som horel zaživa."
Harry k nemu natiahol ruku a dotkol sa ho. „A predsa máš pokožku príjemne chladivú," 
podotkol. „Vieš, čo je zvláštne?" opýtal sa, prstami krúžil po jeho hrudi, sledoval štruktúru 
vypracovaných svalov a jemne po nich prechádzal bruškami prstov. Nezdalo sa, že čaká na 
Luciusovu reakciu. „Keď sme sa milovali, necítil som chlad. Hoci teraz, keď sa ťa dotýkam, 
ho vnímam."
„Neviem, čím to je. Kyle mi mnoho vecí nevysvetlil a i keď som prečítal množstvo literatúry, 
o upíroch je toho veľmi málo, čo sa týka presných faktov. Väčšinou sú to infantilné bludy, 
ktoré sa zameriavajú na nepodstatné fakty."
„Môžem sa opýtať ešte niečo?" zamrmlal, viečka oťažievajúce únavou. „Hoci je to osobné?"
„Dobre, ale vyhradzujem si právo mlčať v prípade, že budeš veľmi dotieravý," odvetil, hoci 
mu v hrdle zaklokotal pobavený smiech. Nevedel, či by mu v tejto chvíli dokázal vôbec niečo 
odmietnuť. I keď sa jednalo o neškodnú informáciu.
„Oženil si sa. Prečo? Z povinnosti alebo si vtedy nevedel, že si homosexuál?"
Lucius chvíľu mlčal a Harry zdvihol hlavu, aby mu videl do tváre. Už mal dojem, že si práve 
vyhradzuje to svoje právo mlčať, keď prehovoril.
„Áno, aj. Povinnosť bola pre mňa na prvom mieste, tak ako pre väčšinu čarodejníkov 
z čistokrvných rodín. Ale vedel som, kto som a čo chcem. To však muselo ustúpiť stranou."
„Mal si milenca?"
„Mal. Dlhé roky. A miloval som ho, ak ťa to zaujíma. Netvár sa tak prekvapene. Napriek 
všetkému... i ja som iba človek. Teda... bol som," dodal ponuro a hlas i výraz tváre mu 
zastrela podivná clivota. Akoby si uvedomil, o čo všetko prišiel.
Zvláštnejšie však bolo, že Harry mu chcel ten melancholický výraz tváre zotrieť a zaplašiť ho 
preč. Naklonil sa k nemu a pobozkal ho. Lucius sa poddal. Ich bozk sa prehĺbil a stal sa skôr 
hravým ako vášnivým.
„Si unavený," podotkol starší muž, keď sa od neho Harry po chvíli odtiahol a hneď na to 
zívol.
„Som. Myslím, že nebudem schopný vstať a odplaziť sa do svojej postele," varoval ho 
s dobrým úmyslom.
„Nemal som v úmysle ťa odtiaľto pustiť," priznal a obdaril ho pohľadom, ktorý sa nedal 
nazvať inak ako nežný a potom nadvihol obočie. „Čo ak na teba znova dostanem hroznú 
chuť?"
„Hm, uznávam, bude lepšie, ak ti budem po ruke," zasmial sa tlmene do jeho ramena 
a konečne sa na ňom uvelebil tak, ako chcel.
O chvíľu už spal spánkom spravodlivých.

oooOOOoooOOOooo
Malfoy Manor sa kúpal v jemnej žiare vychádzajúceho slnka. Bledého a okrúhleho, ktoré 
i napriek tomu dokázalo sfarbiť ranné zore doružova. Sneh sa v jeho lúčoch trblietal ako biela 
perina ozdobená rozsypanými diamantmi ako nevestine svadobné šaty.



 Nemohol sa priblížiť kvôli kúzlam, ktoré mu v tom bránili, ale nemohol ani odísť. Zo 
zvedavosti? Z hnevu? Sám nevedel.
Od tej noci, kedy mu jeho bývalý milenec znova skrížil po rokoch cestu sa tu neocitol prvý 
raz. Iste, sem-tam ho tu zahliadol, ale Lucius Malfoy sa nikdy dlho nezdržal.
Podvedome však zúril. Jeho rodina ho zdá sa prijala. Kým tá jeho...
Štíhlym, vysokým telom zalomcoval hnev. Ctihodný Eastwoodovci ho odsúdili len preto, že si 
vyvolil večný život? Zbabelci! Prestali ho milovať z minúty na minútu? Vytesnili ho zo 
svojho života i z rodokmeňa ako neblahú, odpornú spomienku na úbožiaka akým býval? 
A predsa sa im nemohol pomstiť. Nie, že by nechcel... či nad tým aspoň neuvažoval.
To otec... zariadil to tak, aby na nich... nemal nárok.
Zdalo sa, že ani Lucius nebol iný. Urobil všetko preto, aby na jeho syna a zbytok rodiny 
nemal nárok. Hoci tie kúzla by sa s trochou snahy dali prekonať, nebol by potom pri takej 
sile. Oslabili by ho a mohli by ho poľahky premôcť, ak by chceli. A to nehodlal za žiadnu 
cenu pripustiť. Už tak ho škrelo, že ho v tej Zašitej uličke pripravil o toho, o ktorého 
najväčšmi stál za celých pár storočí...
Harry Potter. Už len to meno v ňom vyvolávalo s ničím si nezameniteľnú túžbu.
Krv kolujúca v jeho žilách doslova spievala ódy na svoju podmanivú sladkosť. Och, vedel, že 
nepreháňa. Ochutnal ho. Naozaj bol taký, ako to sľubovala aróma, ktorá ho obklopovala. 
Lahodná, hustá a krásne sýta. Vedel pochopiť, čo na ňom Lucius asi vidí.
Ale prečo mu vstúpil do cesty? Nikdy predtým to nespravil. Prečo práve teraz?! Obral ho o to 
jediné, o čo za posledné obdobie života tak veľmi stál. Aké boli jeho úmysly? Chcel ho vari 
premeniť pre seba?
Zamračil sa a stisol červené pery do tenkej linky. Nie, to asi nie. Lucius nikdy nikoho 
nepremenil. Na to bol príliš veľký srab. Hoci sa ho to blahosklonne pokúšal naučiť. No, 
možno pár faktov opomenul...
Ale čo na tom záleží?
Pravdou ostávalo, že ho vytočil. Keď sa videli naposledy, prisahal, že ho nikdy v živote 
neuvidí a on mu skríži cestu priamo v Londýne...
Uprel krvavočervené dúhovky na horizont. Slnko bolo čoraz vyššie. Mal by odísť, kým si ho 
niekto všimne. Ešte raz sa uprene zahľadel na sídlo pred sebou a rozbehol sa preč. Pod 
nohami sa mu zvíril sneh.
V momente, ako sa Kyle ocitol na svojich pozemkoch, zbystril pozornosť. Holyrood nebol 
roky používaný. Patril výlučne jemu a takmer nik o jeho existencii nevedel. Teda, okrem...
Áno. Mal dojem, že to jeho vôňu práve zachytil. A ešte...
„Kurva!" zahrešil a rozčúlenie v ňom stúpalo ako para pod hrncom. Obišiel opátstvo a vrútil 
sa dnu ako tajfún. Vôňa silnela, čo znamenalo, že sa tu museli... zdržať.
Bez varovania rozrazil dvere na svojej pracovni a zaškrípal zubami. Vedel, čo je to. Výrazný 
pach spotených tiel, vyroneného semena... sexu...
Nozdry sa mu chveli a ruky doslova triasli. Mal chuť lámať, ničiť, hrdúsiť. Čím bližšie bol 
k svojmu stolu, tým ho tá prenikavá vôňa obklopovala väčšmi.
Robili to tu! Na jeho stole! Stopa odéru bola príliš čerstvá.
A potom to zbadal... Purpurový šál hodený pod jeho stolom ako muleta1 toreádora slúžiaca 
výlučne k vydráždeniu býka. Jeden jeho koniec ovenčený strapcami zachytený na rúčke 
kresla. Vlna miestami zlepená... semenom.
Potterovým semenom!
Schmatol ho, priložil k tvári a privoňal. Zhlboka sa nadýchol a vykríkol. Jeho výkrik otriasol 
okennými tabuľami. Vzápätí to odniesol i nábytok v miestnosti. Stôl skončil zlomený, skriňa 



s ovisnutými dvierkami, zrkadlo rozbité, poličky s knihami ako po ničivom zásahu tornáda. 
Ešte i teraz sa vzduchom vznášali povytŕhané stránky kníh, ktoré pomaly klesali na podlahu.
Toto nebolo možné pochopiť inak. Bolo to vypovedanie vojny! Jasný odkaz, že Potter 
a Lucius sú spolu.
Ale prečo?!
Prečo sa stavia proti nemu, keď by mu mal skôr ďakovať? Dostal od neho predsa nemalý dar! 
Kto sa môže pochváliť, že bude žiť celé stovky rokov?
Kyle sa neobzrel, keď opúšťal tú miestnosť skazy. Bol unavený. V spálni zo seba zhodil šaty 
a zrútil sa do postele s pleteným šálom v rukách. Stále k nemu voňal, stále zúril, ale nemohol 
sa ubrániť tomu, aby po ňom ešte väčšmi netúžil. Vedel to. Potter bol preňho tým pravým. 
A nikomu nedovolí, aby mu ho vzal.
Znova si privoňal a prstami zapátral vo vlastnom rozkroku. Dostane ho. Skôr, či neskôr. Hoci 
by bol radšej, keby to bolo už zajtra...
Na niečo príde. A premení ho pre seba. Len pre seba. Ale teraz...
Zastonal, keď si prstami objal tenký úd rašiaci z tmavého kučeravého ochlpenia. Mysliac na 
Pottera, na lákavú chuť jeho krvi, s jeho prenikavou vôňou, v ktorej mal ponorenú tvár... 
vyvrcholil.

oooOOOoooOOOooo
V miestnosti vládlo evidentné napätie, ktoré sa tým najmocnejším usadilo nielen na tvári, ale 
i na strohom držaní tela.
„Vaša požiadavka neprichádza do úvahy, Sturgis," prehovoril minister po dlhšej odmlke, keď 
si vypočuli podrobnosti i problémy, ktoré s tým prípadom súviseli.
„Prečo? Lebo sa jedná práve oňho?" ozval sa popudlivo. Nemal rád, keď ho niekto zahnal do 
kúta a vďaka tomu poslednému interviu, ktoré mali s novinármi, sa tak stalo. Označili ich za 
absolútne nekompetentných a otvorene sa vysmiali ich nápadu s obežníkom. Nie, že by to 
jeho vydanie, či tlač pozastavilo.
„Veľmi dobre viete, že sme ho z úradu stiahli nielen kvôli verejnej mienke. Nikto netvrdí, že 
nebol dobrý v tom, čo robil, ale..." zapojil sa debaty Ammos Diggory, ktorý bol pred pár 
rokmi povýšený z vedúceho Oddelenia regulácie a kontroly zázračných bytostí na samotného 
predsedu Wizengamotu.
„Presne tak!" chytil sa toho Sturgis a skočil mu do reči. „Dovolím si pripomenúť tejto 
spoločnosti, že deväťdesiat percent úspešnosti vyriešených prípadov nesie v spisoch jeho 
meno!"
 Keď sa ozvalo zdvorilé odkašľanie si, muži sa otočili k jedinej prítomnej dáme v ministrovej 
zasadačke. Oblečená ako vždy distingovane, decentne nalíčená, avšak so silno narúžovanými 
perami.
„Áno, Mafalda?" vyzval ju zdvorilo Kingsley, ale ona naňho ani nepozrela. Chladné 
svetlomodré oči, ktoré pripomínali takmer sivú zabodla práve do Sturgisa Podmora.
„A že to hovoríš práve ty, priateľu. Keď sme tu takto sedeli pred istým časom a prerokovávali 
sme problém, ktorý sa týkal pána Pottera, čušal si ako voš pod chrastou."
Sturgis očervenel ako cvikla. Nemohol však na svoju obhajobu ani ceknúť, lebo tá zmija mala 
jednoducho pravdu a jemu išlo o stoličku vedúceho aurorov.
„Pozrime sa na to rozumne a s nadhľadom, páni. Je pravda, že pán Potter má za sebou pestrú 
minulosť. Pravdou je aj to, že ako auror získal nejedno ocenenie v oduševnenej práci pre túto 
spoločnosť. A ako všetky novinové denníky do jedného naznačujú, mali by sme mu dať 
ďalšiu šancu. Ľudia majú strach a obávajú sa najhoršieho. Preto je len pochopiteľné, že si 
pýtajú práve jeho."



„Lenže vyhovieť im nie je také jednoduché," vstúpil do rozhovoru zase Ammos. „Nech už 
pán Potter vykonal hocičo záslužné, nemôžeme zabudnúť na fakt, že je sodomita."
„Zjavne si zabudol na to Ammos, že sa Harry postaral o telo tvojho syna," ozval sa konečne i 
Artur, ktorý bol tiež prítomný na zasadaní spolu so svojím synom Percym. Ten stále zastával 
post ministrovho asistenta a obaja doteraz mlčali.
Artur si pamätal to prvé zasadanie, ktoré sa tu kvôli Harrymu konalo pred rokmi. Bránil ho 
ako vlastného syna, nič mu to však nebolo platné. A škrelo ho to. Aj vďaka Harrymu bol 
povýšený na vedúceho Oddelenia pre presadzovanie čarodejníckeho práva. A bolo to strašné 
o to viac, že mu nedokázal pomôcť, keď to najviac potreboval. Mal iba dvadsaťpäť, keď ho 
odpísali a musel sa pobiť so životom väčšmi ako inokedy.
Jeho kolega a kedysi i dobrý priateľ naňho nepekne zagánil. „Ako by som mohol, keď mi to 
jednostaj vyhadzuješ na oči, Weasley!" šplechol mu do tváre.
„Ty úbožiak!" vrátil mu britko pán Weasley a odvrátil hlavu, aby sa naňho viac nemusel ani 
dívať.
V momente, keď sa Ammos nadychoval, aby mu urážku oplatil, zasiahol minister. Rozhodil 
rukami a zamračil sa.
„Upokojte sa! Nie sme tu preto, aby sme sa hádali, ale preto, aby sme sa zhodli, čo 
podnikneme. Tlak verejnosti narastá a my musíme prijať patričné opatrenia. Faktom je, že 
aurori nemali veľa šťastia a ten neznámy upír im stále uniká. Obežník, ktorí sme vydali ten 
problém nevyrieši. Je to len reklamačný prostriedok na upokojenie pobúrenej verejnosti."
„A čo bude potom? Čo ak pán Potter prijme výzvu a prípad sa mu podarí vyriešiť? Potrasieme 
mu rukou a znova ho pošleme do zabudnutia?"
Artur pozrel na Aubreyho Bertrama, ktorý bol z oddelenia Medzinárodnej čarodejníckej 
spolupráce. Tiež celkovo tichý chlapík, ale slušný a čestný človek.
V miestnosti to zašumelo.
„Zaoberať sa tým je priskoro, nemyslíte, kolega? Ešte sme sa ani nezhodli na tom, aké kroky 
v tomto smere podnikneme," upozornil ho bodro Diggory.
„Nemyslím si, že je priskoro," bránil sa pokojne tmavovlasý muž. „Hlavne ak zvažujeme, že 
ho povoláme."
„Som za to, aby sme povolali pána Pottera," trval na svojom Sturgis a nekompromisne pozrel 
na Kingsleyho. „Uvedomujem si, že som sa ho predtým nezastal a ľutujem to. Škoda, že som 
predtým nevedel to, čo viem teraz. Nie je to ľahké priznať, ale," odmlčal sa a zopol si ruky na 
doske stola, „môj syn... predvčerom ušiel s milencom. Možno ho už nikdy neuvidím, pretože 
sme sa škaredo pohádali, ale chcem, aby vedel... že som sa zachoval čestne. Ak to bude 
potrebné, pôjdem za Harrym a požiadam ho o pomoc kľačiac na kolenách, aby sa vrátil. Ak 
máš niečo proti, Kingsley, je mi to ukradnuté!"
V miestnosti sa rozhostilo ticho. Po takom priznaní to nebolo ničím zvláštnym. Sturgis sedel 
v kresle, teraz kŕčovito zvierajúc jeho opierky a odhodlane civel na ministra. Ostatní sa dívali 
priamo naňho. Ammos Diggory s otvorenými ústami a úmyslom odtiahnuť sa od neho ďalej, 
akoby práve priznal, že má mor.
Mafalda iba odula narúžované ústa, ale mávla nad tým rukou. „Som za." Vždy hovorila iba 
k veci. Jasne, stručne a výstižne.
Kingsley si povzdychol a hoci sa mu to nepáčilo, nemal zjavne inú možnosť. Avšak nehodlal 
robiť žiadne ústupky. Ak to Potter prijme, bude to jednorázová akcia.
„Tak dobre, hlasujeme. Kto je za to, aby sme poslali pánu Potterovi oficiálnu žiadosť 
s ospravedlnením a prosbou o pomoc?"
Sturgisova ruka vyletela do vzduchu, ešte ani nedokončil. Artur sa pridal okamžite, aj 
s Percym a Aubreym. Mafalda si počkala, kým minister dokončí vetu a Ammos... ten sa 



hlasovania zdržal z dôvodov, ktoré si nechal pre seba. Našťastie. Inak by ho Artur Weasely asi 
hneď na chodbe preklial a zvalil by to na zlyhanie svojho prútika.
„Môžem teda napísať Harrymu vo vašom mene, pán minister?" ozval sa pohotovo Percy, keď 
videl, že sa malá skupina posunula k nezvratnému rozhodnutiu.
Kingsley prikývol a zhromaždenie k svojej úľave rozpustil.
Vrátil sa do svojej kancelárie a požiadal sekretárku, aby mu spravila kávu. Mladá tmavovláska 
vošla dnu o malú chvíľočku, levitujúc pred sebou strieborný podnos.
Kingsley si pošúchal stuhnutý krk a hlavou kývol na konferenčný stolík. „Zložte to tam, 
Marietta," prikázal a len čo kývla, že rozumie, prútikom švihol smerom k dverám, aby ich 
zabezpečil.
Pohľad na ňu a jej pekne stavané telo mu zakaždým dokázal privolať onakvejšie myšlienky. 
Potreboval sa uvoľniť. Okamžite. A kto iný by sa o to postaral lepšie, ako ona?
Pristúpil k nej zozadu v momente, keď sa sklonila k stolíku a oznamovala mu, že sa s ním už 
dvakrát pokúšala spojiť manželka. Mladá žena takmer vyliala kávu na matné sklo, keď sa 
pritlačil slabinami na jej príjemne oblý zadok. Vystrela sa a jeho ruky pristáli na jej útlom 
páse. Avšak len nakrátko, kým sa nepresunuli na jej pevné prsia zahalené pleteným svetríkom 
jahodovej farby a skĺzli cez boky.
Vzal ju za ruku a zaviedol k svojmu pracovnému stolu. Vysadil ju naň a ona poslušne 
roztiahla nohy schované v tmavých podväzkoch a červených lakovkách na vysokých 
opätkoch. Držiac ju pod kolenami si ju prisunul tak, aby sa mu medzi jej stehnami pohodlne 
stálo. Rozhrnul si citrónovo-žltý habit s farebnou výšivkou okolo krku, vreciek i manžetách 
rukávov a stiahol si zips na nohaviciach.
Držiac ju za boky si ju prisunul bližšie a ukazovákom jej odhrnul nohavičky na stranu, 
zakrývajúce tú chutnú mušličku.
Bol tvrdý a v pozore vo chvíli, už keď vošla.
Stačilo, aby jemne zatlačil na vlhkú škáročku a bol v nej...

oooOOOoooOOOooo
A/N:
1. muleta - červená plachta toreádora (http://cs.wikipedia.org/wiki/Toreador)
Artur Weasley - kedysi pracoval na Oddelení pre odhaľovanie zneužitých muklovských 
artefaktov. Takže som usúdila, že by mohol byť konečne nejako povýšený a to - na vedúceho 
Oddelenia pre Presadzovanie čarodejníckeho práva.
Mafalda Hopkirková - bola pracovníčka z Oddelenia na prešetrenie nenáležitého použitia  
čarodejníckych schopností, od ktorej Harry obdržal tuším v štvrtom alebo piatom ročníku 
dopis, keď v dome Dursleyovcov vybuchla torta. A keďže je to taká neokukaná postava, prečo 
ju nevyužiť? Ja som ju obsadila na miesto vedúcej Oddelenia záhad, hoci sa to v texte zatiaľ 
nespomína.
Ammos Diggory - pracoval ako vedúci Oddelenia regulácie a kontroly zázračných tvorov 
a u mňa povýšil na samotného predsedu Wizengamotu.
Bertram Aubrey -  spomína sa v súvislosti s Harryho otcom, Jamesom a Siriusom. Tí dvaja 
raz boli pokarhaní za to, že tohto chlapca začarovali, pričom mu narástla dvakrát taká hlava 
ako má byť. Je u mňa z oddelenia Medzinárodnej čarodejníckej spolupráce, ako vedúci.
Sturgis Podmore - vedúci kancelárie aurorov, predtým známy ako člen Fénixovho rádu 
a auror. Použila som ho v príbehu tiež preto, lebo je to málo výrazná postava, ktorá sa 
spomína okrajovo. A kto iný by sa hodil na vedúceho aurorov, ako niekto vyslúžilý?
Kingsley Shacklebolt - jasný minister mágie.
Marietta Edgecombová - ministrova sekretára, kedysi priateľka Čcho Čchangovej. Už raz 
zradila a to práve Dumbyho armádu (DA/BA), takže mi prišla iba vhod.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Toreador


Percy W. - ministrov asistent.

VII. Správny chlap
Astériu zbadal na námestí zhovárať sa s Redfieldovcami. Jej čierny kabát lemovaný soboľou 
kožušinou sa nedal prehliadnuť. A Scorpius stál opodiaľ s ich malým Antonym a o rok starším 
Tobym. 
Zamieril k nim, no ustrnul v momente, keď ho uvidel. Stál sotva pár metrov ďalej a evidentne 
bol sústredený práve na jeho syna. V bledej tvári sa zračila zlosť z toho, že sa nemôže  
priblížiť väčšmi, akoby chcel a Draco v duchu vyslal k Potterovi ďakovné ódy za tie amulety.
Nepamätal, kedy naposledy mu zamrelo srdce takou hrôzou a vzápätí sa rozbúšilo ako zbesilé.  
V okamihu bol pri nich. Postavil sa medzi Eastwooda a svojho syna, dokonca sa odvážil  
urobiť pár krokov k nemu. Videl, ako upírovi navrela žila na papierovo bielom čele a on 
vyceril zuby.
„Nemáš na nás nárok! Strať sa a daj mojej rodine pokoj!" vyzval ho pevným hlasom, stíšeným 
tak, aby nik iný nezachytil, čo mu povedal.

oooOOOoooOOOooo
Ležal v posteli a netúžil sa ani len pohnúť. Očami prechádzal po bledej tvári, ktorá od tej jeho 
vôbec nevyzerala dvakrát staršie. Alabastrová pleť bola pekne vypnutá, bez jedinkého 
náznaku vrások. Ani na čele, ani v kútikoch očí, ani v okolí úst.
Pohladkal ju bruškami prstov. Ukazovákom skopíroval oblúk plavého obočia, plynule skĺzol 
k lícnej kosti a hánkami prstov pohladil dokonale hladké líce. Uškrnul sa, keď si uvedomil, že 
sám musí vyzerať s tým tmavým strniskom zanedbane ako záhradný trpaslík.
Pohľad na to mocné telo, ktoré ho obklopovalo a objímalo ho dojímal i uchvacoval zároveň. 
Silné povrazy svalov pod tou studenou pokožkou na prvý pohľad nepôsobili dojmom, že by 
dokázali rukou preraziť stenu. Ale on vedel, že by to zvládli.
Merlin, ako ho len porazia? Oni dvaja... hútal v duchu, kým ruka s ľahulinkým dotykom 
blúdila po spiacej postave pritúlenej k nemu v tom najdôvernejšom mileneckom geste.
Povzdychol si.
Kyle Eastwood nie je Voldemort so svojim exhibicionistickými sklonmi, keď svetu ukazoval, 
akú má moc, čo všetko zvládne a aký dokáže byť krutý, keď nebude vyplnená jeho vôľa. Nie. 
Toto bol obyčajný vyciciavač ľudskej krvi. Monštrum. Nočný démon, ktorý bažil akurát po 
ňom.
A takmer ho dvakrát dostal. Takmer...
Harry sa pomrvil. Kto vie, ako pôsobí na muža ležiaceho vedľa seba? Nikdy sa o tom 
nezhovárali a on sa nikdy nepýtal. Určite by to považoval za zbytočné kecy, ktoré nemajú 
nijaké opodstatnenie. Ale i tak ho to akosi škrelo. Možno z celkom nevysvetliteľnej príčiny 
a... možno kvôli tomu harmonickému súzvuku, ktorý sa rozhostil v jeho vnútri zakaždým, 
keď boli spolu.
Takže, za čo ho vlastne Lucius Malfoy považuje? Krátke spestrenie svojho milostného života? 
Náhodne sa stretli a náhodne sa rozídu?
Zahryzol si do pery, keď si uvedomil, že vlastne na to obyčajné rozprávanie sa a vedenie 
prázdnych rečí ani nebolo času nazvyš. Hoci teraz a v tejto vzácnej chvíli sa to javilo celkom 
inak...
Jeho teplá dlaň vkĺzla pod perinu. Zmapovala oblinu úzkeho boku a popod prikrývky sa 
predrala na zadok. Nahý. Pevný a zmyselne tvarovaný.
Harry sa uškrnul. Čo na tom chlapovi nebolo zmyselné, či bezchybné? Jeho vlasy? Vylúčené. 
Boli hebké ako pavučinka a lesklé ako ranné lúče bledého slnka. Ústa mal úzke a pekne 
tvarované. Obočie sa klenulo nad očami s tou podivnou farbou. Neboli červené ako Kylove 
dúhovky. Boli... prosto iné. No čím to bolo?



Nos. Rovný a v dokonalej symetrii so zvyškom tváre. Brada jemne vystrčená prezrádzajúca 
silnú povahu, s jamkou v strede. Malou a nenápadnou.
Pohľadom skĺzol k elegantnej línii hrdla, širokým pleciam a mocnej hrudi bez jediného 
chĺpka. Trónili na nej dva svetloružové terčíky bradaviek. Tá široká hruď sa zvažovala 
k úzkemu pásu a...
Z úst sa mu vydral prerývaný povzdych. Ruka pod perinou sa opäť pohla. Pohladila silné 
stehno a on mal chuť odkopnúť z nich tú prikrývku, len aby sa naňho mohol znova dosýta 
vynadívať.
Vyľakane sa mykol, keď mu dlaň blúdiacu po tom úžasnom tele zastavila jeho ruka. Keď 
vzhliadol do jeho tváre, zistil, že naňho hľadí spod privretých viečok.
Z pootvorených úst mu vyšiel prerývaný výdych a v nasledujúcom momente bol polapený do 
neuveriteľne nežného bozku.
Muž sa naňho pomaly nakláňal dovtedy, kým pod ním neležal odovzdane na chrbte, povoľný 
na čokoľvek.
„Budeš sklamaný, ak... ťa nepomilujem?" ozvalo sa v momente, keď sa od neho tie pery 
odtrhli. Takmer vykríkol - Áno, to kurva budem!
Miesto toho si iba zahryzol do jazyka, aby to nevyslovil nahlas a pokrútil hlavou. Avšak 
myšlienky zablúdili k prežitej noci. K neuveriteľnej noci. Keby vedel, že sa nezačervená, 
dovolil by si zájsť v mysli ďalej, ako len k spomienkam na náruživé bozky. Dovolil by si 
rozpamätať sa na pocit, keď doňho vnikol. Alebo na chvíľu, kedy ho vyplnil. Alebo na 
moment, kedy v ňom vyvrcholil...
Líca mu proti jeho vôli a všetkej vynaloženej márnej snahe nespomínať, pokryl rumenec. Ale 
Luciusove slová ho rýchlo vrátili do reality.
„Musím ísť na lov."
Muž sa z neho odvalil, akoby vycítil jeho rozpoloženie. Harry sa posadil na posteli a oprel sa 
o vankúš.
„Na lov? To budeš..."
Muž vstal z postele. Nahý, ladnou chôdzou prešiel k skrini, aby si vybral čisté veci. „Budem. 
Ale nie to, čo si myslíš," povedal. „Mám namierené do hôr."
„Do hôr?" hlesol tak žalostne nechápavo a mal pocit, akoby mu niekto stál na vedení. 
Zamyslel sa nad tým, či mu nedochádza preto, že sa nedokáže pri pohľade na nahého muža 
sústrediť, alebo za to mohol niečo iné. Napríklad skoré ráno.
Lucius prikývol a zohol sa, aby si vybral čisté ponožky a spodky. Harrymu sa naskytol pohľad 
na jeho oblé polky a penis, hompáľajúci sa medzi stehnami. Cítil, ako pod prikrývkami 
tvrdne.
„Nikdy som neochutnal ľudskú krv," priznal sa bez ceremónií, otočený k nemu stále chrbtom. 
„Nemohol som, hoci priznávam, stále je to obrovské lákadlo a je veľmi ťažké odolať mu."
„Takže... máš chuť i na mňa?" Nevinná otázka, ktorá však vyznela dvojzmyselne a on ucítil, 
ako sa červená. Opäť.
Lucius naňho pozrel ponad plece s hriešnym úsmevom. „Hm, zakaždým, keď na teba čo i len 
pomyslím."
Keď sa otočil od skrine, Harry mohol zbadať, že jeho penisom veľavravne škublo. Akoby ten 
úchvatný nástroj potvrdzoval vyrieknuté slová.
„Nemyslel som... toto," odvetil a uhol pohľadom, aby necivel na prebudené mužstvo svojho... 
milenca.
To boli, nie? Milenci. A možno... kolegovia. Veď im išlo o jednu a tú istú vec. Zničiť Kyla. 
Zastaviť ho a spraviť s ním krátky proces.



Lucius ho obdaril spokojným úsmevom, nevšímajúc si vlastné vzrušenie. „Viem, ako si to 
myslel Harry. Odpovedal som ti. Mám na teba strašnú chuť. Nikdy pri nikom inom som to 
necítil. Zvyčajne mávam smäd a viem sa ovládať bez väčších problémov, ale teraz... cítim 
nepríjemné rezanie v krku, sťahuje mi útroby a ja musím myslieť iba na to, že nemôžem. Nie 
preto, lebo by som nevedel prestať, ale preto, lebo..."
Odmlčal sa. Iba mu hľadel do očí. Do krásne zelených, úprimných, čakajúcich očí.
„... lebo nemôžem," povedal prv, kým sa zasa nezvrtol a nezmizol za dverami kúpeľne.
Harry ostal ešte chvíľu v posteli. Počúval, ako vo vedľajšej miestnosti pustil vodu, ako sa 
sprchuje a na moment popustil uzdu fantázii, aby si vybavil ten obraz. Lucius pod spŕškou 
vody. Telo perliace sa drobnými kvapôčkami, ktoré by s radosťou vysušil vlastnými ústami 
a jazykom...
Odrazu ustrnul. Nakrčil čelo a celé telo mu stuhlo, keď sa mu pred očami začali odvíjať 
obrazy, ktoré nikdy predtým nevidel. Akoby mu ich niekto vsugeroval...
Dokonca v nich uvidel seba. A Kyla. V jednej izbe a jednej posteli. Bol rovnako bledý, 
s očami červenými ako krv a milovali sa. Divo a hrubo, kým sa pod ním Harry nezmietal 
v mäteži prikrývok na tej posteli s odpornými červenými závesmi pozdĺž jej stĺpov. Vzduch 
tam bol ťažký, presýtený vôňou voskových horiacich sviec a krvi...
A on si ho bral a neprestával doňho vrážať svoj úd, hrýzol ho, smial sa a pery mal červené od 
jeho vlastnej krvi...
„Harry! Harry! No tak! Preber sa!"
Niekto ním triasol. A znova.
„Harry!"
Ten hlas bol známy a naliehavý, volal ho.
Zažmurkal a prebral sa z akéhosi čudného tranzu. Zistil, že sa díva do znepokojenej tváre 
svojho... milenca.
„Čo sa stalo?" opýtal sa chrapľavým hlasom s pocitom, akoby si na ňom niekto práve 
vyskúšal Imperius. Trochu to pripomínalo to puto, ktoré ho viazalo s Voldemortom, keď 
vídaval obrazy, bol nepriamym svedkom udalostí, z ktorých väčšinu z nich nedokázal 
ovplyvniť... Ale nebolo to také násilné a bolestivé. A predsa to bolo veľmi nepríjemné.
Lucius sa mračil. „Myslím, že sa s tebou pokúša spojiť."
„Kto?" ozval sa doslova zadubene.
„Kyle. V telepatii1 vyniká, vždy v nej vynikal."
Otriasol sa a chrbtom ruky si otrel spotené čelo. „Môže... môže ma to nejako... ovplyvniť?"
„Nemyslím," povedal upokojujúco. „Si mocný čarodejník, ktorý bol schopný odolať kliatbe 
Imperius. Telepatia nie je mocnejšia. Je len... premyslenejšia a má tú schopnosť, že dokáže 
prenášať informácie od jednej osoby k druhej aj na väčšiu diaľku, bez účasti zmyslových 
orgánov. Akoby ti niekto hovoril na čo myslí, a čo cíti prostredníctvom mysle."
Harry prikývol. Srdce v hrudi stále ešte celkom slušne klusalo. „Hnevá sa. A chce ma."
Lucius prikývol. „To predsa vieme. Zjavne nebol nadšený z odkazu, ktorý sme mu tam 
nechali," uškrnul sa. „Myslím, že sa nemusíš obávať. Hneď ako sa vrátim, vymyslíme, kde 
a ako ho vylákame z úkrytu tak, aby sme ho mali ako na dlani."
Prikývol a zovrel si rukami pokrčené kolená, kým sa Lucius súkal už kompletne oblečený do 
zimníka. „Nebudem dlho. Ostaň tu a nevychádzaj. A... daj si na seba ten amulet, dobre?"
„Isteže. Budem ťa čakať..."
Muž s rukou na kľučke sa naňho otočil. Toto mu nikdy nepovedala ani bývalá manželka. 
Vlastne... nikto. Ani len Severus, ktorého svojho času miloval do zbláznenia. Alebo možno 
bol iba zbláznený do toho, čo s ním vyvádzal v posteli. Teraz už sám vlastne nevedel. Bolo 



ťažké posúdiť to, keď mal dojem, že v jeho vnútri vládne zmätok a on sám sa v sebe odrazu 
nevyzná.
A kto za to mohol? Ten zázrak, ktorý sedel v jeho posteli a zvieral si kolená v objatí rúk. 
Dospelý muž s uhrančivým pohľadom a telom, ktoré k nemu tak skvele pasovalo.
Uškrnul sa naňho. „To by som ti radil."

oooOOOoooOOOooo
Harry sa osprchoval a umyl si vlasy. Boli o čosi dlhšie ako zvyčajne, ale neriešil to. Možno sa 
dá neskôr, keď toto celé skončí pristrihnúť, ale teraz mal na mysli dôležitejšie veci ako hlúpy 
účes.
Obliekol sa, zatopil v kuchyni, kde vládol nepríjemný chlad a otvoril skrinku, aby si urobil 
čosi pod zub. Dal si variť vodu na kávu a vylovil toustový chlieb na hrianky. Na stole 
postupne pristálo maslo, džem, šunka, syr, tanier s tenkými plátkami obojstranne opečeného 
chleba a káva, z ktorej k bielemu stropu stúpala para.
Ešte ani nezahryzol do krajca, ktorý držal pri ústach, keď ho vyrušilo klopanie na okno. 
Otočil hlavu a na parapetnej doske zbadal sedieť veľkého výra. Zamračil sa. Bola to jedna 
z ministerských sov. Nie veľmi ochotne jej otvoril. Natrčila mu paprčku a on si prevzal 
správu. Vzápätí odletela.
Harry zavrel okno a sadol si nazad k stolu. Mračil sa na obálku ako na nepriateľa a civel na 
pečať ministerstva uvažujúc, či ju vôbec rozlomiť, alebo hodiť list rovno do ohňa. Podrobil ju 
niekoľkým kúzlam, aby zistil, či nie je nejakým spôsobom očarovaná, ale bola v poriadku.
Rozhodol sa najprv najesť. To bude najlepšie. S prázdnym žalúdkom sa zle premýšľa, nech už 
tam nájde čokoľvek.
O pár minút neskôr a dobre zasýtený sa po nej znova načiahol. Jeho zvedavosť bola 
vybičovaná na maximum, ale aj tak otvoril obálku celkom pomaly, akoby ho jej obsah vlastne 
ani nezaujímal.
A kým čítal riadok po riadku, mračil sa stále viac a zlosť v ňom kypela. O chvíľu už 
rozčúlene pochodoval po kuchyni, skrkvaný pergamen v ruke. Klokotal v ňom spravodlivý 
hnev.
Zastavil sa pred krbom a šmaril list do jeho plameňov. Toľko k dúfaniu v kladnú odpoveď. 
Ale potom sa rozosmial, lebo mu čosi zišlo na um.
Dobre, predsa len na tú nehanebnú opovážlivosť odpovie. Hoci asi nie tak, ako dúfali. Ale on 
sa pritom rozhodne zabaví.

oooOOOoooOOOooo
Lucius sa vrátil už za tmy, hoci bolo ešte len čosi po pol piatej. Harry bol nervózny 
a nesústredený po celý čas. Poslúchol ho aspoň natoľko, že nevytiahol päty z domu a na krku 
mu visel amulet. V momente, keď sa však muž zjavil v chodbe, sňal si ho z krku a odložil.
I tak zachytil Harry pohľadom jeho napäté rysy, ktoré postupne povoľovali.
„Tak? Lov bol úspešný?"
„No, medveď a jeleň nie sú to, čo ľudská krv, ale ako náhrada sú dostatočne postačujúce," 
odvetil, keď sa k nemu blížil, sťahujúc si z rúk rukavice.
„Dostal som list z ministerstva," vyhŕkol, na čo muž spýtavo nadvihol obočie. „Poslal som 
im... zamietavú odpoveď," prehodil a pokrčil plecami. „Nemusia vedieť, že už na tom 
pracujeme, no nie?"
Muž mu venoval odobrujúce prikývnutie, keď si zastal priamo pred ním a on odrazu pocítil 
celkom iracionálnu potrebu. Chcel, aby ho Lucius objal. Mocne.
A o sekundu neskôr sa tie silné ruky skutočne obtočili okolo jeho pása a Harry si zaboril tvár 
do mäkkého flaušu kabáta. Chvíľu tak ostali nehybne stáť, potom Harry odhodlane zdvihol 
hlavu.



„Pomiluj ma."
Lucius sa uškrnul. „To je žiadosť, alebo rozkaz?"
„Ber to ako chceš, len to urob," povedal a ústami sa dotkol jeho studených pier, ktoré sa pri 
dotyku s jeho ústami zahrievali rovnako, ako i mužovo telo.
Ich bozky a dotyky boli dravé, vyhladované. Šmátrali po sebe v horúčkovitom tempe, ktoré 
ich ešte väčšmi rozpaľovalo.
Lucius vykĺzol z kabáta, kým mu Harry stihol vytiahnuť z nohavíc košeľu. Strieborná 
hodvábna vesta letela bokom, košeľa ostala napoly rozopnutá a hriešne rozhalená, kým tie 
ruky uponáhľane blúdili po jeho pokožke, hladkali ho a dráždili, kde len dosiahli.
Ani Lucius sa nedržal pozadu. Harryho košeľa skončila roztrhnutá vo dvoje a stačil na to 
jediný pohyb rukou. Mladší muž ani nezhíkol. S perami uväznenými Luciusovými ústami 
nemal ani len najmenšiu šancu.
Zlatovlasý milenec ho natlačil na chodbu steny. Ruky mu držiac za zápästia prišpendlil po 
stranách hlavy, kým sa sklonil k jeho krku, aby sa jazykom pohral s citlivým miestom, na 
ktoré narazil už vtedy, keď sa dopustili toho malého intermezza na podlahe v kuchyni.
Láskal ho a sal, kým Harry neskučal, nevyrážal bokmi proti tým jeho a netrel sa oňho, lapený 
v pavučine žeravej vášne. Lucius sa vrátil k jeho ústam. Prenikol jazykom cez mäkké 
lupienky pier a vyrazil do tmavej hĺbky s úmyslom vychutnať si poskytovaný pôžitok.
Prebrúsil jazykom zubami, poláskal podnebie a vrátil sa k jeho jazyku, ktorý na seba tak 
talentovane upozorňoval. Nasal ho do svojich úst a v duchu sa ocitol už pri celkom inom 
orgáne, s ktorým mal veľmi podobné úmysly...
Netrvalo dlho, kým sa prepracoval ústami i zubami cez jeho hruď zarastenú tmavými 
chĺpkami. Chvíľu sa zdržal pri tmavých bradavkách, chvíľu pri pupku. To telo sa v jeho 
náručí doslova zmietalo rozkošou a on mu túžil dopriať ešte viac...
Viac toho všetkého, viac seba...
Keď ho konečne nasal do úst, Harryho penis bol už dávno v pozore. Lucius ho pohltil 
v momente, keď sa jeho úd vytrčil do vzduchu v tej sekunde, kedy mu pretiahol nohavice cez 
úzke boky. Bol nádherný. Vlhký, lesklý a naliaty krvou.
Lízal ho, sal a robil všetko preto, aby ho počul kričať, pohlteného vo víre vášne a šialenej 
túžby.
Chcel, aby po ňom bažil tak veľmi, ako on potreboval jeho...
Vstal, chytil ho za zadok a naviedol ho, aby ho objal v páse nohami. Kým doňho potom 
opatrne vnikal, Harry zakliesnený v nezvyčajnej polohe si rukou dráždil penis, kým tou 
druhou ho objímal okolo krku a lopatkami sa zapieral o stenu.
Bolo to krátke a rýchle. Vyvrcholenie ich oboch zastihlo možno privčas, ale ani jeden 
nemohol povedať, že si to primerane neužil.
Lucius z neho nevyšiel ani po tom, čo sa doňho vylial. Stále ho držiac v objatí sa s ním 
presunul na posteľ, kde sa do neskorej noci maznali a milovali.

oooOOOoooOOOooo
 Premiestnil sa na vlakové nástupište v Londýne. Nikto si ho nevšimol. Oblečený bol tiež 
pomerne nenápadne. Vonku mrzlo. Pritiahol si kabát bližšie k telu a rozhliadol sa vôkol seba. 
Mal by tu byť. Sľúbil mu to a on vždy svoje sľuby plnil.
Nebolo tu tak preľudnené ako inokedy. Nástupište King´s Cross zívalo o jedenástej 
dopoludnia skôr prázdnotou, pretože všetci boli v práci.
Potom ho zbadal. Stál na peróne číslo desať a opieral sa o kovové zábradlie. Tmavé vlasy 
rovnako strapaté, ako si uňho pamätal. V tvári sa zračil pokoj a...
Povzdychol si. Nechcel do toho vkladať príliš veľké nádeje, ale potreboval sa s ním 
pozhovárať. Hlavne po tom, čo minister obdržal jeho darček a zvyšok dňa klial ako šialený.



„Ahoj, Harry," pozdravil ho, keď zastal po jeho pravici.
Harry sa vystrel a premeral si ho skúmavým pohľadom. „Sturgis," odzdravil mu stroho a jemu 
nemohla ujsť tá neochota, ktorú sa ani nesnažil zakryť. „Tvoj odkaz bol naliehavý, takže o čo 
ide?"
Sturgis zabodol pohľad do zeme a zvesil plecia. Neuľahčí mu to, to už pochopil. Ale hádam 
ho presvedčí. No najprv...
„Odpusť mi. Mal som sa zachovať inak."
Harry naňho pozrel spôsobom, akoby sa snažil uhádnuť, či to myslí vážne. „To si teda mal," 
prehovoril, nespúšťajúc z neho uprený pohľad.
„Prejdeme sa?" navrhol a Harry prikývol. Vykročili bok po boku vychádzkovým krokom. 
„Viem, že si zamietol ministrovu žiadosť," začal, založiac si ruky za chrbtom. „Musím 
povedať, že si ho tým darčekom pekne vytočil. Cesnakový veniec a tá hlúpa príručka," odul 
posmešne pery, „mňa by to asi nenapadlo. King zúril. Neviem, čo ho naštvalo viac. Tá 
príručka, alebo fakt, že si sa mu vykašľal."
„Vieš, že ma to vôbec nezaujíma?" prehodil lenivo s pohľadom upretým kamsi do diaľky.
„Chápem," šepol Sturgis ticho.
„Nevrav. Naozaj?"
Muž naňho pozrel. „Harry, my ťa vážne potrebujeme. Chlapi sa nemajú čoho chytiť. Tápame. 
Ešte sme ani len nezistili o koho ide! Nikto to nevie, ale Boot je od dnešného rána u Munga so 
zlomeninou ruky. Veľmi škaredou. Waren Noss je už tretí deň v bezvedomí po tom, čo sa 
z neznámeho dôvodu pokúsil spáchať samovraždu. Život Lucasa a Boyda visí na vlásku. 
Niekoľkonásobné uhryznutie a veľká strata krvi. Nehovoriac o tom, že boli obaja znásilnení. 
Akoby na mi číhal na ľudí a jedného po druhom ich systematicky likvidoval."
„A čo s tým mám ja?"
Sturgisa ten neosobný tón hlasu zamrazil. Čakal väčšiu iniciatívu, alebo aspoň minimálny 
záujem. Ale toto vôbec nevyzeralo dobre.
Chvíľu bol ticho. „A čo Rannulf? Ten si nezaslúži, aby si..."
„Sklapni, Sturgis!" okríkol ho Harry, držiac ho za chlopne kabáta, v tvári rozzúrený pohľad. 
„On jediný by mi za to stál! On jediný sa na mňa nevykašľal! Nemáš právo vyzývať ma 
v jeho mene!" Neochotne ho pustil a odstrčil od seba. Muž zaspätkoval, ale ani sa nepohol. 
Premeriavali sa uprenými pohľadmi.
Harry v duchu zahrešil. Vždy bol tvrdohlavý ako mulica!
„Tak dobre, mal by si asi niečo vedieť."
Sturgis spozornel.
„Ten upír, ktorého hľadáte, poznám jeho totožnosť. Sám po ňom istý čas pátram. Vlastne od 
chvíle, kedy zabil Rannulfa."
„Povieš mi, kto to je?"
Harry zaváhal. „Za istých podmienok," vyhlásil napokon a počkal, kým Sturgis prikývne. 
„Volá sa Kyle Eastwood. Je približne štyristo rokov starý. A schopný. Na vlastnej koži som sa 
presvedčil, aký je silný a ovláda telepatiu. Dokáže vsugerovať rôzne pocity a myšlienky. 
Určite má na svedomí i Nossa."
„Ako si to zistil?" ozval sa v nemom úžase.
„Jednoducho. Ten bastard totiž... chce mňa."
Sturgis vyvalil oči a Harry uvažoval, prečo. Došlo mu, čo by to pre nich znamenalo, keby ho 
ten upír premenil na svoj obraz? Kingsleyho by ešte len teraz trafil šľak. V duchu sa nad tým 
pousmial, hoci jeho tvár ostávala vážna, akoby vytesaná z kameňa.
„Dajme tomu, že som mu poslal svoju... navštívenku," pokračoval vágne. „Čakám, kedy sa 
ozve a dohodne si so mnou stretnutie. Od teba chcem jedno. Nemiešať sa mi pod nohy."



„Myslel som, že by sa ti pomoc iba zišla," namietol, ale Harry pokrútil hlavou.
„Nie, ďakujem. Pomoc... už mám."
Plavovlasý muž s vlasmi farby pšenice si pošúchal svoju koziu briadku. Vyzeral nerozhodne. 
„Čo ak sa niečo zvrtne? Mal by som tam byť. Aspoň ja, ak už nik iný..."
„Nie. Len by ho to vydráždilo. Netúžim po ďalších obetiach, ty áno?"
„Nie."
„Tak sme dohodnutí."
Podali si ruky a Harry sa otočil na odchod. „Harry?" zavolal za ním, tváriac sa ešte 
nešťastnejšie ako už sa zdal byť. „Ako... ako si..." zahryzol si do pery, v lícach červený ako 
rak. „Môj syn, Joshua utiekol z domu. Je... je ako ty a... Čo mám robiť?"
Harry na moment sklonil hlavu a potom prehovoril. „Miluj ho takého, aký je. On si to 
nevybral. Narodil sa taký a zaslúži si byť šťastný rovnako, ako každý iný."
Odmiestnil sa, kým poblednutý vedúci aurorov tam ostal ešte hodnú chvíľu stáť, vstrebávajúc 
jeho slová a berúc ich na vedomie.
Sturgisove oči sa zaleskli potláčanými slzami. Harry nebol zlý. Nikdy. Bol láskavý a obetavý. 
Nezaslúžil si nič z toho, čoho sa mu od nich ušlo. Urážky a osočovanie.
„Miluj ho takého, aký je," preblesli mu mysľou jeho slová.
Miloval niekto i jeho? Pretože on by si to zaslúžil... zo všetkých najviac. Potter bol ozaj 
správny chlap. Nech už uprednostňoval v posteli mužov, alebo kohokoľvek.
Odmiestnil sa i on.
Ešte v ten večer poslal svojmu jedinému synovi po svojom patronusovi správu. Dúfal, že mu 
jedného dňa odpustí a vráti sa. Nechcel, aby naňho jeho vlastná krv zanevrela. Bol to predsa 
jeho jediný syn...

oooOOOoooOOOooo
Šikmá ulička sa hmýrila davom, ktorý na námestí udupal sneh a kde-tu vznikli nepekné 
kaluže čľapkanice.
Kým Draco mieril do Apatieky, jednej z pobočiek, ktorú vlastnila rodina Edwina Bobbina, 
Astéria so Scorpiusom vošli do kníhkupectva na druhej strane námestia, pričom videl, ako sa 
cestou srdečne pozdravila s niekoľkými známymi.
Takmer nikto si nevšimol vo väčšine obchodov a putík nad vchodmi nainštalované digitálne 
senzory aktivované pohybom, zameriavajúce sa na teplokrvné bytosti a ľudí, reagujúce vďaka 
termo-citlivému snímaču. Zariadenie tak nenápadne nasníma všetko, čo sa pred ním 
pohybuje.
Spozoroval ho. Zrejme ako jeden z mála v momente, keď prekročil prah obchodu za cengotu 
mosadzného zvonca. Zaujímal sa o všetko nové, čo sa týkalo prípadu. Zvlášť preto, lebo s tým 
bol spojený nielen jeho otec, ale aj Harry Potter, ktorý sa v okamihu stal akýmsi 
superhrdinom pre jeho vlastného syna.
Draco nikdy neveril v pochybnú silu cesnakových vencov, ktoré teraz ziskuchtiví čarodejníci 
predávali na každom rohu spolu s tými najrôznejšími a najosvedčenejšími amuletmi, ktoré 
mali chrániť proti upírom.
Brožúru, ktorú vydalo ministerstvo mágie sám použil najlepšie, ako vedel. Na zatopenie 
v krbe. Beztak to boli samé žvásty, ktoré nikomu v núdzi nepomôžu. Keby sa tak radšej činili!
Opovrhoval nimi. Všetkými! Aj samotným ministrom mágie.
Draco nebol aktívny v politickom dianí a dokonca sa doň nemal záujem ani len zapojiť. 
V tomto po otcovi rozhodne nebol, ale Lucius, od kedy sa znova objavil v jeho živote, mu nič 
nevyčítal. 
Zamračil sa pred poličkou so vzorne naukladanými prísadami, kým predavač obsluhoval 
akúsi korpulentnú ženu pri pulte a svojim sivým pohľadom prechádzal po sklenených dózach.



Znepokojovalo ho, že sa otec celé dva dni neozval. A keď už bol pri tom, ani Potter. Scorpius 
sa naňho päťkrát pýtal. Čo bolo viac, akoby zniesol, ale dokázal zachovať dokonale svätú 
trpezlivosť. Najmä po tom, čo mu jeho manželka oznámila, že je v druhom stave.
Draco sa takmer zbláznil od radosti. Vrúcne dúfal, že tentoraz to bude dievčatko.
„Dobrý deň, pán Malfoy, želáte si?" oslovil ho ryšavý predavač s mrožími fúzmi, čím ho 
vytrhol z myšlienok.
„Dobrý, pán Cassidy. Poprosil by som dvadsať gramov koreňa Asfodelu, pätnásť gramov 
Dictamnusu albusu a odvážte mi aj tridsať gramov ligurčeka," požiadal ho, vymenuvávajúc 
prísady, ktoré nutne potreboval, lebo ich zásoby sa už pred pár dňami povážlivo stenčili.
„Bude to všetko?" opýtal sa úslužne predavač, keď odvážil i poslednú prísadu a zabalil ju do 
hnedého papierového vrecka, opatreného špeciálnym kúzlom na udržanie vlhkosti.
„Nie. Potrebujem ešte za hrsť kvetov Čemerice a dvanásť Sofoforóznych fazuliek."
Nechal si to zabaliť a privolaným domácim škriatkom dopraviť domov. Nechal tam vyše 
sedem galeónov, ale Bobbinove apatieky boli povestné kvalitným tovarom.
Vyšiel na ulicu, prekročiac mláku, ktorá sa vytvorila rovno pred vchodom Apatieky a prebehol 
námestie pohľadom. Ráznym krokom sa predieral davom priamo ku kníhkupectvu, v ktorého 
útrobách zmizli jeho dvaja najbližší.
Usmial sa pri predstave, koľko kníh si odtiaľ Scorpius asi odnesie. Naposledy to boli štyri. 
Encyklopódia malého čarodejníka, Príručka lietania pre začiatočníka (sľúbil mu k ôsmym 
narodeninám jeho prvú metlu), Príbehy Androsa Nepremožiteľného a Ako si vybrať vhodné 
domáce zvieratko (dúfal, že to nebude krysa, pavúk alebo nedajmerlin had). 
Astériu zbadal na námestí zhovárať sa s Redfieldovcami. Jej čierny kabát lemovaný soboľou 
kožušinou sa nedal prehliadnuť. A Scorpius stál opodiaľ s ich malým Antonym a o rok starším 
Tobym. 
Zamieril k nim, no ustrnul v momente, keď ho uvidel. Stál sotva pár metrov ďalej a evidentne 
bol sústredený práve na jeho syna. V bledej tvári sa zračila zlosť z toho, že sa nemôže 
priblížiť väčšmi, akoby chcel a Draco v duchu vyslal k Potterovi ďakovné ódy za tie amulety.
Nepamätal, kedy naposledy mu zamrelo srdce takou hrôzou a vzápätí sa rozbúšilo ako zbesilé. 
V okamihu bol pri nich. Postavil sa medzi Eastwooda a svojho syna, dokonca sa odvážil 
urobiť pár krokov k nemu. Videl, ako upírovi navrela žila na papierovo bielom čele a on 
vyceril zuby.
„Nemáš na nás nárok! Strať sa a daj mojej rodine pokoj!" vyzval ho pevným hlasom, 
stíšeným tak, aby nik iný nezachytil, čo mu povedal.
Kyle zaťal ruky v päsť, kovový koniec paličky sa prudko zaboril do snehu. Iba čosi zasipel, 
kým sa napokon zvrtol na päte a zmizol niekde v dave.
„Draco?" na plece mu dopadla manželkina ruka. Prekryl ju svojou dlaňou.
„Je to v poriadku. Vrátime sa. Scorpius?" zavolal na syna, lenže ten ho už držal za ruku 
a preskakoval pohľadom z jedného na druhého, nechápajúc síce, čo sa stalo, ale tušiac, že to 
nebolo nič dobré.
„Musím poslať otcovi správu," zamrmlal, držiac syna i ženu pevne za ruku. „Amber!" zavolal 
temer panovačne a pred nimi sa ukázal domáci škriatok.
„Ráčite si želať, pane?"
„Premiestni sa so Scorpiusom domov, okamžite."
Škriatka chytila chlapca za ruku a s lusknutím prstov obaja zmizli. Draco ich vzápätí 
nasledoval s Astériou.
O niečo neskôr, keď sa premiestnili a jeho rodina bola v relatívnom bezpečí, poslal otcovi 
súrnu správu po patronusovi.



Toto vážne neznesie odklad. A on si nechcel ani predstaviť, čo by sa bolo stalo, keby na sebe 
nemali tie amulety od Pottera.
Znova k nemu v mysli vyslal ďakovné myšlienky, kým sa konečne otriasol od tej nepríjemnej 
udalosti a nepobral sa venovať svojej rodine.

oooOOOoooOOOooo
Koniec siedmej časti
 A/N:
1. Telepatia - http://sk.wikipedia.org/wiki/Telepatia
2. Prísady zo stránky - http://www.priori-incantatem.sk/show.php?
page=info/ucebnica_herbologie

VIII. Nevinné klamstvo
Ľavá ruka sa za Kylovým chrbtom dvihla do vzduchu. Vedel, že už dlhšie nebude vládať  
odolávať a on je teraz nesústredený a zraniteľný.
Napriahol sa a bodol.
Dal do toho všetku silu, ktorou ešte oplývala jeho telesná schránka.
V hrdle pocítil prudkú, bodavú bolesť, keď Kylom trhlo a on sa od neho odtiahol.
Ale Harry to ignoroval. Držal dýku a tlačil ho k sebe, zvierajúc zdobenú rukoväť zbrane 
oboma rukami.
Mieril presne. Vždy mieril presne a nikdy neminul svoj cieľ. Tým bol povestný. Na vlastnej  
hrudi ucítil lepkavú vlhkosť prv, ako sa od neho ten démon odtiahol.

oooOOOoooOOOooo
„Dobre, takže cesnak rozhodne nie," Harry sa pobavene uškrnul a v duchu si škrtol túto 
zeleninu z pomyselného zoznamu.
Luciusovi sa usadil na tvári pôvabný úsmev, ktorý Harrymu bral dych a mal sto chutí potriasť 
hlavou, aby sa zbavil toho pôsobivého omámenia, ktoré sa ho zmocňovalo v jeho blízkosti. 
Skoncentroval sa, keď si uvedomil, že muž mu odpovedá na jeho predchádzajúcu otázku.
„... je dobrý akurát na varenie, nič iné," pritakal, s nohami vyloženými na podnožke čalúnenej 
tmavočerveným zamatom.
Neuveriteľné.
Ešte i jeho hlas mal naňho utlmujúci účinok. Harry mal dojem, akoby ho niekto nadopoval 
afrodiziakom. Luciusovi by stačilo lusknúť prstami a bol by mu vyplnil každé prianie. Či už 
našťastie, alebo chvála merlinovi, žiadne lusknutie sa nekonalo.
V duchu nad tým špekuloval. Bolo to azda tým, že sedeli v jeho pracovni a vládla medzi nimi 
pokojná atmosféra a harmónia? Alebo za to mohol i ten pohár červeného vína, ktoré si 
doprial? A možno i teplo sálajúce z kozuba a uvoľnené rysy plavovlasého muža hútal 
v duchu, keď zelenými očami lenivo prechádzal po postave sediacej naproti nemu.
Dlhej, dobre stavanej a on už teraz veľmi dobre vedel, že i nesmierne príťažlivej. Napokon, to 
by videl i slepý.
On však zistil za ten krátky čas viac. Lucius bol navyše vášnivý, trochu temperamentný a hoci 
v posteli nerád experimentoval, poznal zopár takých milostných polôh, ktoré mu nielen 
vyrazili dych, ale i privodili extrémne potešenie. Za čo mu bol samozrejme neskonale vďačný.
Lucius Malfoy bol jeho prvým skutočným milencom. A na tom skutočný rozhodne trval.
Harrymu zabralo peknú chvíľu, kým pozbieral rozutekané myšlienky a sústredil ich znova na 
predmet rozhovoru. „A čo kôl do srdca?"
Plavovlasý muž vyceril zuby v rozkošnom úsmeve. „Koho by to nezabilo?" vrátil mu 
svojráznu odpoveď.
Harry mu úsmev opätoval. „Pravda. Ale musí to byť kôl? A musí byť drevený?"



„Nie, nemusí. Stačí ostrý predmet, ktorý prenikne až k srdcu," prišla rýchla odpoveď.
„Dýka?" navrhol zamyslene, keď sa pohľadom zastavil na zaujímavej zbierke dobových 
zbraní v presklenej vitríne, ktorú mal muž vo svojej neveľkej pracovni azda ako jedinú 
okázalú vzácnosť. Vstal z kresla, rozhodnutý pozrieť si tú zbierku zblízka.
Lucius tiež vstal a podišiel k nemu. Pohľadom zapátral po vystavených skvostoch a načiahol 
sa, aby otvoril dvierka skrinky.
Kedysi ho dýky doslova fascinovali. Zbieral ich jeho otec a on sa na ne chodil dívať a vydržal 
pri tom dlhé hodiny. Bral ich do rúk ako posvätné artefakty a obdivoval nielen precíznu 
prepracovanosť, ale aj dômyselnosť vyhotovenia. A samozrejme, nadšene hltal príbehy, 
ktorými boli opradené tie krátke, ostré bodné zbrane, upevnené v rukoväti.
Pousmial sa s akousi nostalgiou, keď si spomenul na svojho otca Abraxasa, ktorý bol naozaj 
zanietený zberateľ. Draco o ne nikdy nejavil záujem. Ani minimálny. Bol citlivejší i v tomto 
smere. A teraz už chápal prečo. Liečil a nezraňoval.
Harry bol akoby jeho protipólom. Tmavý, zelenooký zvedavec. Ako vzácny smaragd 
s obrúsenými hranami, ktorý Lucius získal nejakým zázrakom do svojej súkromnej zbierky.
Tohto výnimočného mladého muža zaujímalo všetko, čo súviselo s Luciusom, aj keď len 
okrajovo. A jemu to pridávalo na akejsi dôležitosti. Už sa necítil nechcený, či menejcenný 
kvôli tomu, čím sa stal... Odvrhnutie, ktoré pociťoval z Narcissinej strany a všepohlcujúca 
samota po strate Severusa odrazu ustúpili iným, oveľa vrúcnejším a intenzívnejším pocitom, 
ktoré ho zvnútra zahrievali a vháňali mu do žíl tú kvapku života, ktorá mohla znova naplno 
rozbúchať jeho mŕtve srdce.
Prvá bola dýka Silver Talon1. Pôvabne zakrivená oceľová čepeľ s poloblúkovou priehlbinkou 
a so zdvojenou čiernou rukoväťou, pripomínajúcou otvorený vtáčí zobák. Veľmi elegantná.
„Silver Talon," povedal nahlas, keď s bázňou pohladil končekmi dlhých prstov zbraň. „Ak si 
správne pamätám, pochádza z pätnásteho storočia. Vypracovaná cornwallskými trpaslíkmi, 
veľmi kvalitná práca. Môj predok, Demetrius Malfoy ňou zabil svojho soka v láske. A o pár 
rokov neskôr mu ňou nikto podrezal hrdlo. Aspoň tak mi to rozprával otec."
Harry naňho vrhol krátky pohľad, ale opäť sa vrátil k dýkam.
„Táto sa volá Keltský zub2," oznámil a aj tú s úctou pohladil. Čepeľ bola zakrivená, 
s rukoväťou ovenčenou neveľkými krídlami a ešte krajším zdobením, ako Talon. „Ani s ňou 
sa nespája veselý príbeh," varoval ho predom. „Pochádza zo šestnásteho storočia, niekde 
z prímorskej oblasti Tainu, zo Škótska. Žena menom Melody Malfoyová si ňou siahla na 
život, pretože ju nútili vydať sa proti jej vôli. Mala iba šestnásť."
Harry ho mlčky počúval a s evidentným záujmom vstrebával nové informácie.
„Čiernorožec3," ukázal plavovlasý muž prstom na napohľad obyčajnú dýku visiacu nad 
čiernym puzdrom, zjavne zhotoveným z rovnakého materiálu, ako jej rukoväť, a to z kopyta 
Čiernorožca. Bola zdobená striebornými ornamentmi.
„Je dobrá na obranu a ešte lepšia na útok," počul ho hovoriť. „Bola moja prvá, s ktorou ma 
učil otec biť sa," prezradil mu spomínajúc na dávnu minulosť, ktorá už hádam ani nebola 
pravdou.
„Aj s ňou sa spája nejaký smutný príbeh?" opýtal sa Harry a Lucius prikývol.
„V roku tisícsedemstvodvadsaťtri, dvadsiateho piateho februára, ňou spáchal samovraždu sir 
Christopher Wren."
„Wren? Myslíš toho barokového dizajnéra?" začudoval sa Harry, na čo Lucius prikývol.
„Iste. A astronóma a najslávnejšieho architekta svojej doby. Okrem toho, že navrhol 
päťdesiattri londýnskych kostolov, vrátane katedrály sv. Pavla v Londýne, navrhol a postavil 
i Malfoy Manor, na žiadosť Aristida Valeria Malfoya."



Pod dýkou s nezvyčajným názvom Čiernorožec sa nachádzala sada vrhacích dýk, celkom 
obyčajných, veľmi ľahkých, s úzkou čepeľou a jednoduchou rukoväťou bez ozdôb. Tie zas 
vlastnila Mathilda Malfoyová, ktorá vo vrhaní nožov vynikala.
Pod nimi mala svoje čestné miesto bojová dýka boha Marsa4, ktorá mala podľa Luciusa 
perfektné vlastnosti a bola aj pekne zdobená. S tou sa napodiv nespájal žiadny tragický 
príbeh. Do daru ju dostal Eliseus Lukian Malfoy k svojim sedemnástim narodeninám v roku 
tisícosemstodevädesiatdva.
Trochu nižšie ležala na zamatovom lôžku podobná dýka, nepochybne z dielne zručného 
remeselníka. Veľmi výrečne o tom svedčila jej vlnitá čepeľ, ktorá bola zdobená rovnako ako 
rúčka dýky a ako sa dozvedel, bola vyrobená z ocele, a meteorickej rudy.
„A čo táto?" opýtal sa a siahol po poslednej zo zbierky.
„Volám ju Avalon5. Ako vidíš, je celá z kovu. Je to rituálna dýka s rukoväťou zakončenou 
detailne vytvarovanou hlavou orla a so záštitou v tvare orlých pazúrov. Krásna práca s citom 
pre detail, však?" nadchýnal sa, hrdý, že má v zbierke i takýto skvost.
Harry prikývol, zdvihol ju z jej mäkkého lôžka a skusmo ju poťažkal v dlani. Až vtedy si 
všimol, že v čepeli má vsadený smaragd, ktorý tvoril orlie oko.
„Táto jediná nemá svoj príbeh. Bola vyrobená na zákazku," dodal Lucius, keď sa mu díval na 
ruku, v ktorej zvieral zbraň. Harry ju vrátil na miesto a starostlivo zavrel sklenené dvierka.
„Rád by som s tebou ešte prebral nejaké fak..."
V miestnosti zahučalo, keď sa za ich chrbtami odrazu objavil strieborný patronus. Snežný 
leopard si premeral Harryho pohľadom, kým otvoril papuľu a prehovoril k Luciusovi 
Dracovým hlasom.
„Otec, potrebujem s tebou hovoriť. Kyle sa ukázal v našej blízkosti a mám podozrenie, že sa  
už pár dní túla po pozemkoch. Príď hneď, ako to len bude možné."
Dymové zviera zmizlo a spôsobilo, že ich pokojná nálada kamsi vyprchala. Patronus ich tam 
zanechal ich nepokojných a napätých.
„Idem s tebou," oznámil mu Harry pevným hlasom pre prípad, že by Luciusa vôbec napadlo 
zastaviť ho. Lucius však neprotestoval.
Stroho prikývol a Harry obom privolal zimníky. Potom ich premiestnil priamo pred dvere 
rozsiahleho panstva Malfoy Manoru.

oooOOOoooOOOooo
„Naozaj sa nič vážne nestalo!" vyrazil zo seba podráždene Draco, keď ho otec zvieral za 
plecia trochu prisilno a očami pátral po akomkoľvek zranení.
„Lucius."
Jeho mäkko prenesené meno a jemný dotyk ruky na pleci boli ako katalyzátor na mužove 
vyšponované nervy. Razom sa uvoľnil, pustil svojho syna a sklonil hlavu, aby si pošúchal oči.
Draco to všetko sledoval síce udivene, ale mlčky. Už i tak pred pár dňami nabral isté 
podozrenie... Pýtať sa však určite nehodlal.
Harry vstúpil do pracovne len pred chvíľkou, lebo predtým sa bol zvítať so Scorpiusom 
a pozhováral sa s Astériou, kým Lucius vyrazil priamo za synom. A potom ich našiel v tomto 
rozpoložení.
„Čo sa vlastne stalo?" opýtal sa, stojac po Luciusovom boku ako morálna opora jeho nechtiac 
vyostreného správania.
„Vlastne, nič hrozné. Našiel som ho na námestí. O kúsok ďalej sa zhovárala Astéria so 
známymi. Scorpius bol v hlúčiku ich dvoch synov," vysvetlil, trúc si čelo, akoby ho bolela 
hlava a potom nedbalo rozhodil rukou. „Očividne k nemu nemohol, ale i tak ma to... vzalo. 
Asi som reagoval prehnane, ale chcel som, aby ste o tom vedeli."



„Samozrejme, urobil si dobre," pritakal Harry, kým Lucius stále mlčal, ale medzitým sa 
presunul ku krbu, kde teraz drvil v rukách jej mramorovú rímsu a civel do horiacich plameňov 
oblizujúcich suché drevené polená.
„Dáš si niečo?" opýtal sa Draco Harryho a ten prikývol. „Kvapku whisky, ak máš."
Draco sa iba uškrnul. On aby niečo nemal?
Nalial sebe i jemu a kradmo pozrel otcovým smerom. Zjavne by niečo potreboval i on, ale... 
nič jeho rangu tu nemal.
„Čo si myslíš, o čo mu ide?" nadhodil Draco a náročky sa nepozrel ani na jedného.
„Predsa o mňa," odvetil jednoducho Harry a na dúšok do seba kopol obsah pohára. Vrátil ho 
prázdny na stôl a pokrútil hlavou, že si viac neprosí.
Draco ostal tou nečakanou úprimnosťou zaskočený. „Ako to myslíš?"
Tmavovlasý muž mykol plecami. „Ako hovorím. Ale veď to vieš. Už ma predsa dvakrát 
napadol. Liečil si ma," pripomenul mu. „Nie, že by som kedy túžil po niečej pozornosti 
a prahol po tom, stať sa stredobodom pozornosti... ale... už to tak asi bude. Prekliaty životný 
údel."
„Myslel som si, že si bol iba náhodnou obeťou..." zamrmlal zamyslene, obracajúc pohár 
v rukách, pričom sa jantárový mok slabo trblietal vo svetle lustra.
„Prvý raz možno, ale druhý?" zamrmlal Harry, akoby zauvažoval nad jeho logikou.
„Ak hovoríš, že ťa chce," pokračoval blondiak s neblahou predtuchou, „znamená to, že ťa 
túži... zabiť, alebo..."
Harry nadvihol obočie a Draco štipľavo zahrešil.
„Nestane sa," vstúpil im do rozhovoru Lucius, ktorý doteraz iba čušal. Obrátil sa k synovi 
a pozrel mu priamo do očí. „Dnes v noci tu ostaneme. Alebo máš niečo proti?"
Draco zažmurkal. „Nie, ale... obaja?"
Lucius prikývol a Draco sa otočil k Harrymu. „Ostaneš teda na večeru? Môj syn sa zblázni od 
radosti."
Harry sa rozosmial, nad jeho zmučeným výrazom a potľapkal ho po pleci. „Neboj sa, 
sľubujem, že sa budem krotiť a neporozprávam mu, ako ti Hermiona v treťom ročníku vrazila 
päsťou do brady."
Lucius iba nadvihol obočie a zacmukal. „O niečom neviem?"
Draco sa zúrivo začervenal a preklal Harryho nepekným pohľadom.

oooOOOoooOOOooo
Cítil ho. Bol to nepochybne on.
Krúžil v okolí domu ako panter číhajúci na svoju obeť. Avšak, prekvapil ho.
Kyle sa otočil a prudko vydýchol, keď doňho vrazil plnou silou. Rozzúril sa a z hrdla sa mu 
vydralo divé zavrčanie. Odsotil ho od seba, ale to sa už obaja váľali v snehu. Dokonale 
upravené vlasy mal teraz v jednom neporiadku.
Kým Kyle vyskočil na nohy a rozhliadol sa vôkol seba, Lucius ho znova zasiahol, zmietol 
z nôh a zmizol v tmavej noci.
„Budeme sa hrať na mačku a myš, Lucius? Veď vieš, že o teba už nestojím!" zakričal 
podráždene. „Chcem len jeho!"
Ďalší zásah a on pristál tvárou v záveji. Len čo vypľul z úst sneh, zahrešil. Zdvihol oči 
k nalešteným čižmám chlapa stojaceho rovno pred sebou.
„Prečo?" opýtal sa zjavne nahnevane. Nízko posadený hlas vôbec neskrýval pobúrenie a hnev. 
Tmavé oči, také rozdielne od tých jeho hrali všetkými odtieňmi nenávisti, ktorú nedokázal 
preklenúť. „Môžeš mať kohokoľvek iného!"
„Nie!" odvrkol a bleskovo vyskočil na nohy. Hoci bol výzorovo oveľa mladší, zdalo sa, že 
jeho reflexy sú už mierne opotrebované.



Nasledoval úder na solar. Jeho sila ho vymrštila do vzduchu a Kyle znova pristál na chrbte 
v záveji snehu pod akýmsi vždyzeleným kríkom.
Lenže už ho to prestávalo baviť. Iba sa po ňom zvíril sneh a už držal Luciusa zo zadu pod 
krkom v tuhom objatí ramena.
„Stojíš mi v ceste! Keby som to bol tušil, zbavím sa ťa pri prvej príležitosti!"
Muž, ktorého gniavil vo svojom náručí sa mykol a akosi sa mu podarilo vyslobodiť. Teraz si 
stáli tvárou v tvár, držiac sa vzájomne pod krkom ohromnou silou. Šľachy napnuté na 
prasknutie, zuby vycerené, z hrdiel sa ozývalo vrčanie.
„Mal by si si zbaliť tých pár sliviek a stratiť sa na večné veky!" šprihol mu Lucius do tváre, 
ale Kyle sa iba bujaro rozosmial.
„A vieš, že nič iné v pláne nemám? Ale jeho si vezmem so sebou."
Lucius ním mykol a stisol mu hrdlo silnejšie. „Daj Potterovi pokoj, Kyle! On to nechce!"
„Lucius, Lucius. Žiak by sa nemal stavať majstrovi do cesty, to nevieš? Možno si myslíš, že 
ho máš, ale mýliš sa. Potter je môj a bude môj. Urobím ho presne na svoj obraz. Bude ma 
poslúchať tak, ako si to ty nikdy nedokázal."
„To ti nedovolím!"
„Ale áno! Dovolíš! Dovolíš, ak nechceš, aby tvoj syn, nevesta a tvoj vnuk žili vo večnom 
strachu z toho, kedy sa vrátim. Pretože ja sa vrátim. Ale nevezmem si Draca. Nie, počkám si 
na tvojho vnuka. Je ešte taký malý a sladký... Vieš, že mám dojem, že sa ti podobá? Aké by to 
bolo, ochutnať jeho mladučkú krv?"
Luciusovi sa v hrdle zadrel dych. Toto nemôže byť pravda! Nemôže...
„Nedostaneš sa k nim. Sú chránení. Postaral som sa o to. A naša dohoda..."
„Pche! Dohoda! Ty si ju porušil prvý, pamätáš?" vrátil mu a Luciusov pohľad potemnel. 
„Takže spolu uzatvoríme novú dohodu. Pozorne ma počúvaj a všetko-bude- v-poriadku," 
odsekával slová, akoby sa rozprával s idiotom.

oooOOOoooOOOooo
Nič nebolo v poriadku.
Lucius sa vrátil na Manor v horšej nálade, v akej sa nachádzal predtým. Rázoval chodbou, 
keď zbadal spod dverí Potterovej spálne presvitať bledý pásik svetla. Chvíľu zvažoval, či 
vojsť, alebo nie, ale napokon... túžba zvíťazila.
Vošiel bez zaklopania, hoci to neboli jeho spôsoby.
Potter ležal v posteli a civel zamyslene do okna. Ale len čo vošiel, ten zelený pohľad sa uprel 
naňho a on vydýchol: „Lucius..."
Nemal tušenia, čo rozhodlo. Jeho momentálna emočná labilnosť, alebo tón toho hlasu. Alebo 
fakt, že ležal v posteli takmer nahý.
Trhol zapínaním kabáta, pričom sa pár gombičiek stratilo v priestore. Rýchlo a systematicky 
sa zbavoval oblečenia, kým sa Potter naňho iba díval a nemo ho pozoroval. Len čo bol 
konečne nahý, mladší muž bez slova odhodil prikrývku zo svojho pružného tela a očaroval 
miestnosť proti hluku hneď potom, čo zamkol dvere kúzlom.
A nechal sa strhnúť mužovou dravou vášňou, ktorá sršala z každého póru toho bledého, 
studeného tela.
Lucius sa ho nevedel nabažiť. Mal dojem, že tých dotykov nie je dosť. Že bozkov je ešte 
menej a celé jeho ja prahne po tom, splynúť s ním natrvalo.
Vnikol doňho dlhým, vláčnym pohybom po samý koreň, uhniezdený medzi jeho stehnami, 
podopierajúc sa na vlastných predlaktiach. Vlasy mu padali do tváre a šteklili tmavovlasého 
čarodejníka aj na nahej hrudi, ale neprekážalo mu to. Prsty mal zaborené v jeho vlasoch, 
hrýzol si ústa opuchnuté od jeho bozkov a priťahoval ho k sebe čoraz väčšmi, čoraz 
nástojčivejšie.



Ich rozhorúčené telá sa k sebe tisli so zúfalou potrebou po čomsi, čo možno oni sami 
nechápali, ale čo vyvieralo kdesi hlboko v ich vnútri a plnilo im to žili radosťou, a eufóriou, 
korunujúc prežívané pocity.
Ďalší bozk, potom nový ston, ktorý naplnil miestnosť, zmyselné vlnenie do seba 
zakliesnených tiel a uponáhľané, rytmické kopulačné pohyby bokov.
Lucius vyvrcholil prvý, Harry ho nasledoval o pár sekúnd neskôr.
Zvalil sa vedľa neho, tvár si zaboril do jeho tmavých vlasov, pričom sa snažil polapiť dych. 
Harry na tom bol rovnako.
Zachvel sa, keď ucítil na vlhkom krku Luciusov horúci jazyk, krúžiaci a kresliaci zmyselné 
kolieska po jeho spotenej pokožke.
„Chce ťa. A neodíde, kým ťa nedostane."
Tá veta zaznela do ticha v miestnosti ako ohlušujúci výstrel. Harry si nad tým vyhlásením iba 
povzdychol. Znelo to tak definitívne ako rozsudok smrti.
„Stretol si ho, však?"
„Draco mal pravdu. Túlal sa v okolí."
„Kedy a kde?" zaznela stručná otázka.
„Holyrood, dnes na svitaní."
Harry sa k nemu otočil a pozrel naňho. „Takže... už dnes..."
Lucius ledva prikývol, výraz jeho tváre absolútne nečitateľný, oči vpité do jeho pohľadu. 
„Nemysli si, že tam pôjdeš sám."
Harry sa takmer usmial. Vari mu číta myšlienky? „Tak teda?"
Miesto odpovede sa mu dostalo prudkého bozku, ktorý pomaly vláčnel, nežnel a zmyselne 
dráždil. Tavil sa mu z toho mozog.
Lucius sa napokon máličko odtiahol. V jeho výraze bolo čosi, čo donútilo Harryho zatajiť 
dych. Celkom, akoby... mu na ňom záležalo. Ale zjavne si to iba namýšľal.
Lenže jemné pohladenie ruky, ktorá mu dosadla na líce ho znova len zmiatlo. Palec prebrúsil 
po jeho zomknutých perách a plavovlasá hlava, z ktorej po stranách strhanej tváre viseli 
pramene uvoľnené z chvosta sa dotkli jeho líc.
Vedel, že bude nasledovať ďalší bozk a tak spontánne pootvoril ústa a vyšiel mu jazykom 
v ústrety vo chvíli, ledva sa ich pery dotkli.
Milovali sa znova. Pomaly. Tak pomaly, akoby tá noc mala trvať večne. Akoby ich ráno 
nečakal zúrivý boj so šialencom...
Lucius bol neskutočne nežný. A ak sa predtým Harry v jeho náručí rozplýval, teraz sa zalykal 
šťastím a bezhraničnou rozkošou. Roztúžene ho pohltil vo svojich útrobách, len aby ho v sebe 
znova mohol cítiť a aby na ten pocit nikdy, nikdy nezabudol.
Nech už sa na svitaní stane čokoľvek...

oooOOOoooOOOooo
Svitalo, keď sa premiestnil na Holyroodske opátstvo. Bol očakávaný a ak mohol sucho 
konštatovať, tak veľmi... vrelo.
Úsmev červených pier na bledej tvári nesvedčil o inom.
Ostal stáť v snehu a díval sa na slnko, ktoré svojimi slabými lúčmi trhalo tmavý plášť nočnej 
oblohy posiatej zbytkami žiariacich hviezd. Bledá ružová, fialková. Tak sa sfarbili mraky, keď 
sa ich dotkli jeho žiarivé lúče.
Hrýzol si peru, keď odhadzoval do snehu k svojim nohám cezmínový prútik a hneď po ňom 
siahol na amulet. Chvíľu ho poťažkal v dlani a zvesil z krku i ten. Teraz bol... totálne 
obnažený. Bezbranný. Vydaný mu napospas.
Ale o to mu predsa išlo, či nie? Ako inak mu zabrániť v ďalšom vraždení?



Vedel, že Lucius bude zúriť. Na tomto sa rozhodne nedohodli. Mal ho počkať, no on už 
predtým dospel k inému rozhodnutiu.
Lenže to Lucius netušil. Ešte predtým, keď sa zhovárali o upíroch a preberali nielen ich 
vlastnosti, ale aj iné schopnosti a on sa ho pýtal, či by ho dokázal premeniť...
Odmietol. Trikrát a veľmi rázne. Zlostil sa a snažil sa mu vtĺcť do hlavy, že nevie, čo hovorí. 
Keby mohol, sám by si radšej zvolil smrť, ako tento prekliaty život.
Harry sa ho snažil pochopiť. Muselo byť hrozné žiť s večným pocitom hladu a myšlienkou, že 
jediné, čo vás môže zasýtiť je iba krv...
Z myšlienok ho vytrhol tichý, energický hlas. Presiaknutý túžbou i hladom zároveň. Cítil to 
rovnako dobre ako chlad, ktorý mu prenikal pod nechty prstov a olizoval mrazivým jazykom 
líca i krk, ktorý mu dnes nechránil nijaký pletený šál.
„Vitaj, Harry, som tak rád, že si prišiel," zapriadol, kráčajúc k nemu od sídla.
Harry sa prerývane nadýchol a vykročil mu v ústrety. Chladnému démonovi bez srdca. Bol 
celkom iný ako jeho Lucius. Naozaj iný...
Prútik i amulet nechával za sebou. Nebolo cesty späť. Musel to spraviť. Nielen preto, že to 
sľúbil Rannulfovi, ale i preto, aby ho konečne dostali. Jeden život za cenu ostatných...
Riskovať bolo v popise jeho práce. Teda... kedysi. No on sa akosi stále nevedel zbaviť starých 
zvykov. Nie nadarmo sa vraví, že zvyk je železná košeľa.
Potešený Kyle zastal a spokojne si ho premeriaval červenými dúhovkami. Harry ostal stáť 
priamo pred ním. Nebojácne, ako pravý chrabromilčan.
„Môj milenec mi odovzdal tvoj odkaz," ohromil na pohľad skutočne príťažlivého muža. Keby 
nebol tým, čím bol, keby... bolo všetko inak, možno by sa ani nedal prehovárať. Lenže... jeho 
bláznivé srdce, ktoré sa mu teraz v hrudnom koši trepotalo ako splašené vtáča si myslelo 
niečo celkom iné.
Ako mohol vidieť, jeho slová mali primeraný účinok. Kylov výraz stvrdol a ruka sa vymrštila 
k jeho tvári. Prsty mu bolestne zovreli čeľusť a vyvrátili hlavu mierne dohora.
„To bolo! Od tejto chvíle patríš výlučne mne!" vyštekol stále podráždene, hoci sa pokúsil 
o úsmev. Chladný, neúprimný, strojený.
„Určite nie," dokázal vycediť cez stisnuté zuby Harry. „Ak ma chceš, budeš ma musieť zabiť, 
Kyle. Nikdy ti nebudem patriť. Nie tak, ako si predstavuješ."
Kyla to vyhlásenie pobavilo. Rozosmial sa na plné hrdlo a jeho pekná tvár sa uvoľnila. „Ty 
pochabý čarodejník, ani nevieš, o čom hovoríš. Jedno mi môžeš veriť. Budeš môj všetkými 
spôsobmi, aké existujú," prisľúbil mu absolútne chlípne a nebolo pochýb, na čo naráža.
A potom sa naňho odrazu vrhol. Pritisol sa k nemu telom, naklonil mu hlavu na bok 
a jazykom sa kratučko poláskal s miestom, kde tak usilovne pulzovala Harryho krčná tepna.
„Tak krásne voniaš! Už teraz som tvrdý! Jediná kvapka tvojej sladkej krvi ma pripraví 
o rozum!"
A Harry vykríkol, keď mu následne jemnú pokožku preťali v prudkom pohybe dva ostré zuby. 
Rukami zovrel Kylov plášť, aby sa ho pridržal a aby nestratil rovnováhu, keď z neho muž 
začal lačne piť.
Zastonal, cítiac bolesť, ale nehodlal prejaviť viac. Minúty ubiehali a on ho sal, akoby nemal 
dosť. Harrymu sa zatmievalo pred očami, hoci slnko stúpalo na oblohu. Ruky mu klesli 
pozdĺž bokov, myseľ sa kúpala v opare zlého otupenia.
Len veľmi ťažko sa sústreďoval na svoju úlohu. Opatrne a pomaly sa ľavačkou dotkol vrecka 
svojho kabáta. Vkĺzol do jeho útrob prstami a vytiahol odtiaľ kovový predmet.
Mykol sa a sykol, keď Kyle spokojne zamrmlal a na moment z neho prestal sať. Ale hneď 
olízol krvavú ranu a znova do nej ponoril svoje tesáky. Výraz jeho peknej tváre, ktorú Harry 
na okamih zazrel bol zmenený na nepoznanie. Vyzeral skutočne hrozivo. Nebezpečne.



A Harrymu napadlo, ako asi vyzerá Lucius, keď sa... kŕmi. Aj on sa mení na beštiu?
Ľavá ruka sa za Kylovým chrbtom dvihla do vzduchu. Vedel, že už dlhšie nebude vládať 
odolávať a on je teraz nesústredený a zraniteľný.
Napriahol sa a bodol.
Dal do toho všetku silu, ktorou ešte oplývala jeho telesná schránka.
V hrdle pocítil prudkú, bodavú bolesť, keď Kylom trhlo a on sa od neho odtiahol.
Ale Harry to ignoroval. Držal dýku a tlačil ho k sebe, zvierajúc zdobenú rukoväť zbrane 
oboma rukami.
Mieril presne. Vždy mieril presne a nikdy neminul svoj cieľ. Tým bol povestný. Na vlastnej 
hrudi ucítil lepkavú vlhkosť prv, ako sa od neho ten démon odtiahol.
Kyle sklonil v šoku hlavu, aby sa pozrel na miesto, kde sa mu na trupe rozširovala krvavá 
škvrna a dotkol sa jej končekmi bielych prstov.
„Čo si to...?" nedopovedal, iba naňho neveriaco pohliadol, kým klesol podobne ako Harry na 
kolená.
Kyle sa vedľa neho sklátil, kým Harry sa zvalil do snehu. Nevládal sa pohnúť, z rany na krku 
mu stále vyvierala krv a vsiakala nielen do odevu, ale i do belostného snehu. Bol neskutočne 
unavený. Akoby celé roky nepoznal naozajstný odpočinok a teraz si na ňom jeho ukonané telo 
vybralo svoju daň.
Chcelo sa mu spať a nemyslieť na to, čo bude...
Zastavil Kyla a nepochyboval, že Lucius sa tu objaví každú chvíľu, aby to dielo skazy 
dokončil. Tak, ako sa dohodli. Hoci prvú časť toho dohovoru pozmenil. Nepočkal ho.
Viečka mal ťažké a oči sa mu jednostaj zatvárali...

oooOOOoooOOOooo
Lucius sa div nepominul od zlosti i strachu zároveň, keď sa vrátil na Manor a Harryho nikde 
nenašiel.
Pochabý chrabromilčan! Prečo len tí ťuťmáci nepoužívajú mozog?
V momente, ako zastal pred vitrínou v sídle, zistil, že jedna z dýk chýba. Nebola to tá, ktorú 
plánoval použiť, ale teraz to bolo jedno.
Musel ju vziať on. Ale kedy to stihol? Ešte keď mu o nich vykladal, alebo potom, keď 
stopoval Kyla okolo Manoru v minulú noc?
Lucius sa premiestniť nemohol. To už nedokázal. A hoci mal hneď vziať nohy na plecia 
a rozbehnúť sa za ním ako o život, predsa len zamieril do kúpeľne, aby odtiaľ zobral pár 
fľaštičiek Elixíru na doplnenie krvi. Nepochyboval, že sa ten zelenooký blázon hodlá 
obetovať. To bol totiž presne jeho stupídny chrabromilský štýl...
Najhoršie na tom bolo, že sa nemýlil. Jeho tušenie sa vyplnilo. Keby mu ešte srdce bilo, teraz 
by mu zamrelo strachom.
Vytrhol zo spánku svojho syna len preto, aby mu vyrobil prenášadlo. Dostať sa už na miesto 
určenia bola hračka.
Vo chvíli, keď sa objavil na pastvine ozdobenej snehovou pokrývkou, Kylovi sa z úst 
zagebrených Harryho krvou vydral šokovaný výkrik.
On ho bodol, uvedomil si ohromene a na moment celkom stuhol. Celý vykoľajený sa prizeral 
tomu, ako obaja padli na zem. Sneh okolo bol skropený kvapkami Harryho krvi, červenej ako 
víno.
Nemohol viac čakať. Nebolo kedy. Miesto toho zúrivo nahlas zavrčal a rozbehol sa ku 
Kylovi. Tomu sa v tvári pri pohľade naňho zračila číra hrôza. Oči veľké a črty tváre 
znehybnené v šoku. Azda pochopil, že sa práve neodvratne blíži jeho koniec.
Lucius mu zovrel hlavu v rukách a poriadne silným trhnutím mu ju oddelil od tela. Obe časti 
odtiahol dosť ďaleko od Harryho a následne ich bez milosti zapálil.



Až potom sa k nemu vrátil, kľakol si do snehu a vzal ho do náručia.
Voňa Harryho krvi mu dráždila zmysly, nútila ho nekontrolovateľne sa chvieť a zatínať 
čeľusť, kým mladík v jeho náručí sotva zažmurkal a prehovoril.
„Je..." nevládal ani dokončiť, taký bol oslabený. Bledosť pokožky nabrala temer papierový 
nádych. Keby nie tých vlasov, splynul by so snehom.
„Je po ňom," zamrmlal Lucius, dokončiac vetu zaňho a ešte raz sa obzrel ponad plece. Oheň 
stále plápolal a pohlcoval všetko, čo mu ponúkal.
Harry sa zachvel. „A-Avalon," zašeptal a rozkašľal sa, „už má svoj p-príbeh. N-náš prí-beh... 
Luc-ius."
Luciusovi sa zachvela brada. Musel si zahryznúť do pery, aby sa mu nepokúsil aspoň 
vynadať. Opatrne ho zložil do snehu, len aby náhlivo prehľadal svoje vrecká.
„Elixír, elixír," mrmlal si horúčkovito popod nos, ale vzápätí zaklial. Prsty ruky sa dotkli iba 
vlhkej látky a črepín. „Nie! Nie! To nemôže byť pravda!" zakvílil, neuvedomujúci si, že má 
oči zaliate slzami.
Harryho ústa sa roztiahli do malého úsmevu. Jeho ruka sa opatrne dotkla Luciusovej tváre. 
„Pšt," upokojoval ho. „V-vedel som, do čo-ho... i-dem."
Lucius sklonil hlavu, vzal ho za ruku, do ktorej sa predtým oprel lícom a vtisol mu do ešte 
teplej dlane bozk. „Nie, nevedel, nevedel," zaprotestoval, hoci to bolo zbytočné. „Hlupáčik," 
zamrmlal nežne a sklonil sa, aby ho kratučko pobozkal.
Harry umieral.
Jeho koniec bol neodvratný a on sa v duchu preklínal. Keby nerozbil tie flakóny, mal by 
šancu. Alebo keby aspoň povedal synovi, kam má namierené...
Harryho zovretie prstov slablo s každým úderom srdca, s každou kvapkou krvi, ktorú strácal... 
A predsa sa naňho díval spod tých ťažkých viečok tak, akoby čosi očakával. Napriek hádke, 
ktorú o tom zviedli, napriek jeho presvedčeniu a neochote.
„Nie," šepol Lucius, hoci to mohlo znieť kruto. Aspoň raz chcel urobiť v živote niečo správne. 
„Nie," zopakoval, neprestávajúc ho držať a nežne kolísať v náručí.
Harry sa pousmial a užíval si posledné minúty svojho života, ktorý z neho unikal. Lucius tam 
pri ňom kľačal, zvieral ho v náručí a v tvári sa mu pozvoľna začínali odrážať tak dobre 
strážené pocity.
Harryho srdce sa v hrudnom koši zatrepotalo a on s mdlým, no vrelým úsmevom na perách 
privrel oči...

oooOOOoooOOOooo
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IX. Nedokážem ťa neľúbiť (Prequel)
Stmievalo sa.
Stojac pri okne sa letmo obzrel na telo ležiace za sebou. Spal pokojne vo veľkej posteli 
a ničím, naozaj ničím nepripomínal toho démona, ktorým sa stal, a na ktorého... zmenil i jeho. 
Ešte i teraz cítil tú mučivú, rezavú bolesť. Nič v porovnaní s tým, keď na nich Voldemort 
skúšal svoje kliatby.
Znechutene odvrátil pohľad a snažil sa nemyslieť na to, čo s ním ešte pred pár hodinami v tej 
posteli stváral.
Len s námahou zadržal povzdych a odplašil nával úzkosti, ktorá ho neopustila ani po rokoch.
Pamätal si tú noc, akoby sa odohrala len včera. Nebo bledlo a vychádzajúce slnko ho farbilo 
krvavými odtieňmi, akoby ronilo slzy nad mnohými stratenými životmi. Z poniektorých 
Rokfortských veží stúpal dym, keď oheň uhasili prúdy dažďa.
Bolo po všetkom.
Najhorší z najhorších padol rukou mladého muža. Nie, už dávno to nebol chlapec. A čo 
ostávalo ostatným? Pozbierať ranených, pochovať mŕtvych a... v ich prípade, nájsť si vhodné 
útočisko.
Tušil, že v tomto svete pre nich bude primálo miesta. A aj keď nejaké zvýši, nebude rovnaké, 
aké zastávali predtým.
Určite nie také vysoké a už vôbec nie vážené.
Vtedy im zahatal cestu. Ako temný prízrak ich čiernych duší. Alebo... minimálne tej jeho. 
Kým sa hádal so svojou manželkou, ktorá ho vyčerpaná a na smrť unavená obviňovala zo 
všetkého, čo sa mu len za vinu dať dalo, ich syn bol lapený do pasce lačného netvora, ktorý sa 
im vysmieval rovno do očí.
Lucius nikdy tú výmenu neoľutoval. Nemohol. Nie za cenu, ktorú pri tom podstúpil. Draco 
prežil a to bolo hlavné. Už to bolo hrozné, že takmer uhorel v Núdzovej miestnosti. Nemohol 
pripustiť, aby bol jeho mladý život zničený takýmto ohavným spôsobom a práve v rozpuku 
mladosti, keď mal ešte len všetko pred sebou.
Za to on... on nemal čo ľutovať.
V momente, keď mu jeho rodina zmizla z očí, a keď sa mu do krčnej žily zaťal pár ostrých 
zubov, dúfal, že táto bolesť bude posledná, ktorú ucíti.
Aké bolo jeho sklamanie, keď o pár dní predsa len otvoril oči a zistil, že ho gniavi iná, oveľa 
horšia bolesť? Požierala ho zaživa a vďaka nej sa menil na dravé zviera utrhnuté z reťaze, 
ktoré len svojou telesnou schránkou ešte pripomínalo ľudskú bytosť, ktorou kedysi býval.
Slobodnou, elegantnou a váženou.
To všetko prestalo mať svoj zmysel. On prestal mať zmysel. Jeho existencia sa stala 
nežiadúcou, dokonca opovrhnutia hodnou.
A jeho... stvoriteľ sa tomu s potešením prizeral a krotil si ho, aby na slovo poslúchal jeho 
príkazy.
Kyle ľudskú krv miloval. Dávala mu život a silu. Večnú mladosť. Ale on... jednoducho 
nemohol. Nedokázal sa prinútiť, aby ochutnal... aby požil a okúsil tú životodarnú tekutinu tak, 
ako ho to jeho majster učil.
Zakaždým, keď čo i len privrel oči, videl svojho syna... Toto by mu nedokázal urobiť. 
Nemohol ešte viac potupiť meno rodiny.
Miesto toho vyrazil na lov radšej do lesa. Krv zvierat nebola možno taká lahodná, ale 
postačovala na potlačenie toho neuhasiteľného smädu, ktorého sa už nikdy... nikdy v tomto 
mizernom prežívaní nezbaví.

~*~*~*~



Zdvihol oči k oblohe a nasal do seba večerný vzduch. Svieži a chladivý.
Už dlho nad tým uvažoval. Veľmi dlho. Pokúsiť sa o to bolo najmenej, čo mohol. Už nemal 
problém pobývať medzi ľuďmi...
Takýto život nemal zmysel. Určite nie preňho.
Noc pomaly rozprestierala na oblohe svoj tmavý plášť. Hoci bol západ slnka nádherný, 
preňho malo svoje osobité čaro práve svitanie. Dávalo mu maličkú nádej tam, kde by ju 
inokedy nevidel.
„Ako vidím, rozhodol si sa svoje hrozby vyplniť," ozval sa za ním tichý šelest podmanivého 
hlasu.
Lucius sa pousmial. Nie, ani ten už naňho nemal svoj účinok.
„Opúšťaš ma? Chceš porušiť našu... dohodu?"
Tá prehnaná sladkosť skysla a zmenila sa v blen. Varovanie. Presne to rozlúštil v tých 
slovách. Ale nebál sa ho. Teraz už nie.
„Nie som ti užitočný a nikdy som ani nebol. Mal si ma zabiť. Ty si dohodu porušil prvý."
Kyle vstal z postele a prehrabol si tmavé vlasy prstami. „Mal som?" Teatrálne prevrátil očami 
a znechutene si odfrkol. „Prečo si nikto nedokáže vážiť ten vzácny dar? Všetci ste takí 
nevďační!" sťažoval sa nahlas.
Lucius ani brvou nemihol. Iba ho bedlivo sledoval. Nezdalo sa, že by mu chcel brániť, ale 
jeden nikdy nevie.
„A kam presne sa chceš vrátiť? Do ich sveta už nepatríš, Lucius."
Takmer zaškrípal zubami. Toto musel počúvať celé tie roky. Že patrí jemu a ľudia sú len 
potravou. Nič viac. Och, ešte i to, že slúžia akurát na ukojenie ich potrieb.
Hlúposť. Fatálna.
Oni dvaja nemali spoločné nič. Nevyhovovali si ani len povahovo a v posteli... škoda o tom 
hovoriť. Lucius mal dojem, že nikdy predtým netrpel viac. Stačilo, aby si spomenul na 
Severusa, na jeho citlivý prístup, na nežné dotyky a vášnivé bozky...
K tomuto chladnému, bezcitnému démonovi naozaj cítil iba nekonečný odpor. Mal si ho 
obľúbiť? Po tom, čo mu bol schopný vykonať? Nikdy!
„To máš pravdu, nepatrím," pritakal po chvíli. „Ale to ani ty."
Na Kylových perách sa objavil pobavený úsmev. Hádam si možno myslel, že ho ešte 
presvedčí.
„Nie je nám spolu dobre? Lucius, nebuď hlúpy! Ostaň..." pristúpil k nemu a chcel mu ovinúť 
ruky okolo tela, lenže on sa nedal. Odstúpil a premeral si ho chladným pohľadom. Ten pohľad 
bol celkom iný, ako ten, ktorý mu opätoval pohľad krvavočervených zorničiek.
Kyle sa zamračil. „Tak dobre," odtiahol od neho ruky, stále nahý a hriešne krásny.
Ako mohol byť taký netvor tak nenormálne krásny? Nikdy to nepochopil...
„Choď si teda. Aj tak sa vrátiš. Nikto nechce byť sám, Lucius. A ani ty dlho nevydržíš."
To si myslíš iba ty, pomyslel si spokojne, nedajúc najavo žiadne emócie.
Bez jediného otočenia opustil staré sídlo, ktoré obývali posledných pár mesiacov a stratil sa 
v temnote noci.

~*~*~*~
Prvé mesiace sledoval svojho jediného syna iba z diaľky. Mysliac na to, čo mu hovoril Kyle, 
že nepatrí do jeho sveta, si udržiaval odstup. A tiež ho nekontaktoval i preto, lebo... sa obával 
jeho odmietnutia.
A tak si žil svojím životom v jeho tieni, sledoval vývoj jeho kariéry, uvažoval, prečo sa dal 
práve na liečiteľstvo a v duchu mu odobril výber nevesty. Naozaj bol naňho právom hrdý. 
Draco bol asi jediná dobrá vec, ktorá sa mu v živote podarila.



Lucius sa sprvu iba túlaval. Zväčša po nociach. Sledoval politické dianie, mocenské 
machinácie a zisťoval, že ho nič z toho už neláka. Veľa času trávil aj pri Severusovej hrobke, 
kde mlčky dokázal prestáť alebo presedieť celé hodiny, kým nezačalo svitať.
Až o niečo neskôr si spomenul na opustené sídlo, ktoré vlastnila jeho rodina v Manchestri. 
Usadil sa tam.
A potom... jedného skorého jarného rána sa našiel stáť na prahu Malfoy Manoru...

~*~*~*~
 „Si to naozaj ty?" vydýchol v nemom úžase Draco, nerozhodne postávajúc na prahu teraz už 
vlastnej pracovne.
Lucius sa pri zvuku jeho hlasu otočil, ale nepohol sa z miesta. Iba prikývol, snažiac sa 
zvíťaziť nad hotovou búrkou pocitov, ktorá opanovala jeho vnútro.
„Myslel som, že si... že si..." habkal mladší Malfoy, neskrývajúc slzy, ktoré sa mu drali do očí. 
„Tvoja hrobka je..." hlas mu zlyhal.
Miesto uveličeného okúňania sa, prekonal tých pár krokov, ktoré ich od seba delili a hodil sa 
mu do náručia, ako keď bol malý chlapec. Objímal ho a nechal slzy, aby mu zmáčali tvár. 
Usmieval sa cez slzy a bolo mu jedno, že ho pocity premohli. Pretože tak to bolo správne.
Ani Luciusovo srdce nebolo z kameňa, aby ho toto vrúcne prijatie, o ktorom si nedovolil ani 
snívať nezdolalo. Sklonil hlavu a opatrne zovrel v náručí svoje jediné dieťa. Čo na tom, že už 
dospelé. Draco ho neodvrhol. Prijal ho a jemu ostávalo dúfať, že to bude bez výhrad. Prial si 
byť súčasťou jeho rodiny. Prial si... azda priveľa.
„Ako je to možné?" opýtal sa ho syn, keď sa po chvíli predsa len vymanil z jeho náruče 
a chrbtom ruky si zotieral z líc mokré cestičky od sĺz.
Dlho sa zhovárali zavretý medzi stenami tej miestnosti, ktorú kedysi považoval výsostne za 
svoju. Bol rád, že si ju Draco zariadil podľa seba. A ešte radšej, keď sa ho predsa len rozhodol 
po tom priznaní prijať takého, akým bol.
Akým sa stal.
„Nie," uistil ho, „ľudská prítomnosť so mnou nerobí celkom nič. Myslím, že je to sila zvyku. 
A tiež to chce cvik."
„Takže si nikdy ani len neochutnal...?" spytoval sa Draco, sediac konča kresla, napäto 
sledujúc svojho otca, vnímajúc drobné zmeny, ktoré sa s ním udiali.
„Nie. Nemohol som. Hoci priznávam, že som k tomu zopár krát nemal ďaleko."
Draco sa pousmial. „Myslím, že si si viedol vynikajúco. Rád by som ťa však prezrel. Čisto 
z liečiteľského hľadiska. Vieš, nikdy som sa k podobnej príležitosti nedostal, preto by som..."
Lucius sa rozosmial. „Fajn. Netušil som, že ti budem robiť pokusného králika, ale prosím."
Draco sa uškrnul. „Neberiem ťa ako svojho pokusného králika. Ale je to vynikajúca 
príležitosť, aby..."
Lucius ho zastavil jednoduchým gestom ruky. „Viem, Draco. Nemusíš sa mi ospravedlňovať."
Draco ho zaviedol do časti domu, kde prebiehali pomaly napredujúce rekonštrukcie. „Zriadil 
som si tu malé nemocničné krídlo," priznal sa, keď ho viedol cez chodbu vystlanú zeleným 
kobercom. „Napriek tomu, že skončila vojna, časy sú zlé. Hlavne pre bývalých smrťožrútov 
a ich rodiny. Vieš, že ministerstvo zverejnilo ich zoznam? Boli sme hneď tretí v poradí," 
priznal s neveselým úsmevom.
„To som nevedel," priznal nespokojne. „Myslím, že vtedy sme boli niekde na severe Kanady. 
Často sme sa sťahovali."
„Nebolo to najhoršie. Stačilo nevšímať si pomstychtivých ľudí. A prvé roky sme strávili 
s mamou vo Francúzsku, takže sme toho boli ušetrení. Keď som začal študovať, pomohlo mi 
to myslieť na iné. Neprestal som si vyčítať, že si sa miesto mňa obetoval, aby..."



Lucius mu zovrel plece. „Toto si nesmieš vyčítať. Si môj syn! Môj jediný syn. Keby som 
musel, urobím to znova!"
Draco zastal a znova sa mu hodil okolo krku.
„Nedokážem ťa neľúbiť, otec," zašepkal neubrániac sa vzlyku. Jednoducho tam nemohol, 
nedokázal tam ostať stáť ako poleno a tváriť sa zhovievavo, či spokojne. Mal späť svojho 
otca, nech už bol upírom, či človekom.
Ešte toho dňa mu Draco predstavil svoju pôvabnú manželku. Astéria Greengrassová bola 
presne taká, ako si ju predstavoval. Čarovná, prívetivá a láskavá. Presný opak Dracovej 
matky, Narcissy. A Lucius nemohol byť šťastnejší v momente, keď mu prezradili, že sa za pár 
mesiacov stane starým otcom.

~*~*~*~
Keď tak s odstupom času mohol súdiť, jeho život prebiehal celkom pokojne. Vďaka svojej 
predvídavosti vyhľadal kúzla, ktoré potom Draco rozmiestnil okolo Manoru. Pre každý 
prípad, aby boli chránený pred Kylom. Ten panovačný mladík, i keď jeho terajší skutočný vek 
presahoval ďaleko cez tristo liet bol predsa len nepredvídateľný.
Lucius sa k nemu samozrejme nevrátil. Ani len o tom neuvažoval. Nemal dôvod. Kyle z neho 
chcel mať svoju poslušnú vraždiacu bábku a spoločníka v posteli, ale Lucius mal iné ambície. 
A pre zmenu celkom normálne. Túžil byť synovi nablízku a nehodlal premeškať narodenie 
svojho vnuka.
Navyše, Kyla z celej duše nenávidel. Ak už pre nič iné, tak pre ten večný pocit smädu, ktorý 
bolo hrozné nielen cítiť, ale i denno-denne zažívať.

~*~*~*~
Potter vstúpil do jeho života po celých tých rokoch celkom nečakane. A len čo sa v ňom 
ukázal, zanechal po sebe chaos a neporiadok.
Ani Draco sa nikdy nedozvedel, aké pekelné muky prežíval v jeho prítomnosti. Lucius totiž 
nikdy predtým necítil také prenikavé a silné volanie krvi... také nutkanie brať a piť.
Zľakol sa.
Prestal vyhľadávať tie náhodné stretnutia, ktoré ho len miatli, i keď si bol istý, že ho mladík 
vôbec nespoznal. Iba ho pozoroval z diaľky. Bol svedkom jeho pracovných úspechov a stal sa 
i tichým svedkom jeho pádu na dno spoločnosti, aj jeho následného utiahnutia sa do ústrania.
Draco svoje opovrhnutie ministrom i celým úradom neskrýval. A keď sa ho Lucius opýtal, 
prečo tak odrazu, priznal sa mu, že v sebe viac neživí starú nevraživosť. Nie potom, čo mu 
Potter zachránil život. Pretože bol to práve on, nie Gregory Goyle, ako sa celé roky mylne 
domnieval, kto jeho syna vytiahol z horiaceho pekla Núdzovej miestnosti.
A odrazu sa to zvrtlo.
Na scéne sa objavil Kyle a prahol po Potterovi možno ešte väčšmi ako sám Lucius s tým 
rozdielom, že Lucius nemal v úmysle mu ublížiť.
Zrejme k tomu smeroval od chvíle, keď ho po rokoch opäť stretol. Či už vedome, či nie... 
Zdalo sa to byť neodvratné. Lucius ním bol ako posadnutý.
Keď sa prvý raz pomilovali na dlážke v kuchyni... veľmi dúfal, že neostane len pri tom. Sex 
s ním nebol iba uspokojovaním základných, živočíšnych pudov. Nebolo to o prevahe, 
o spôsobovaní bolesti, o ukážke sily a podrobení si druhej bytosti.
Bolo to objavovanie, zasýtenie vyhladovaného tela bažiaceho po nežných dotykoch. Jeho ústa 
pili z jeho úst a jeho jazyk láskal a nachádzal nepoznané zákutia mladého tela. Úchvatného, 
pružného a príťažlivého. Učil sa ho poznávať naspamäť. Mapoval ho rukami a uctieval 
ústami. Nech mu merlin odpustí, ale pri ňom po prvý raz zabudol na Severusa...
Harry dokázal zaceliť dieru v jeho srdci, ktorú mu tam zanechala strata bývalého milenca. 
A on v to ani nedúfal. Vlastne to bolo veľmi nečakané...



Rovnako nečakané ako prázdnota a strach, pocity ktoré sa v ňom prekvapivo usídlili po 
druhom útoku na Harryho. A to vtedy ešte spolu nespávali...
Ale Lucius tušil, že to raz príde. Čas, kedby sa budú musieť rozlúčiť.
Prial si však, aby to nebolo... priskoro.

~*~*~*~
Tá posledná noc bola hrozná. Stretnutie s Kylom na pozemkoch Manoru ho rozčúlilo. 
Rovnako ako Kylova podmienka. Chcel Pottera. A chcel ho pre seba.
Lucius prvý raz netušil, čo robiť. Teda, nie tak celkom. Vedel, že ho za každú cenu musia 
zničiť. Inak nebude mať pokoj nielen Draco a jeho rodina, ale ani Harry.
To, že mu uštedril pár poriadne tvrdých rán jeho hnev nezmiernilo. Nikdy predtým necítil 
takú frustráciu a bezmocnosť.
Sám ho však nepremôže. To bolo jediné, čo ľutoval.
A keď kráčal cez chodbu a zbadal popod dvere jeho spálne presvitať svetlo, neodolal. Bolo 
mu jedno, že sú na Manore. Bolo mu jedno, že by nemali, a že sa o nich môže dozvedieť 
nielen jeho syn.
Musel ho mať. Nech už sa na svitaní stane čokoľvek, pomiluje ho tak, že na to nikdy v živote 
nezabudne.
Vstúpil do jeho spálne bez zaklopania. Harry ležal v posteli a civel do okna. Len čo však 
naňho pozrel a vyslovil jeho meno, mal dojem, akoby ho zasiahol samotný blesk z jasného 
neba.
„Lucius..."
Nikto nikdy nevyslovil jeho meno s takým citom. S takým rešpektom a... láskou? Vtedy mu to 
došlo. Nemohol ho nenávidieť rovnako, ako ho nedokázal neľúbiť...
Lenže toto... toto sa Harry nikdy nedozvie. To si prisahal.
Pohľadom lačného vlka skĺzol po takmer nahom tele a v ďalšom momente zo seba strhával 
kusy oblečenia.
Harry odhodil prikrývku s nemým pozvaním. Čo viac si mohol priať?
Vrhol sa naňho, matne zaznamenajúc zašepkané kúzla, ktoré skĺzli z tých nádherne mäkkých 
pier, pripravených pre jeho ústa, jeho bozky a jeho dobyvačný jazyk.
„Harry..." zašepkal a prisal sa naňho s takou majetníckou potrebou, akú nikdy v živote 
nezažil.
A on ho bez slova prijal. Oplácal mu dychtivé dotyky a horúce bozky, tisol sa k nemu, 
opätujúc mu všetku nehu, ktorej sa jemu samému dostávalo.
Lucius bol na vrchole blaha.
Hlava sklonená nad jeho lonom, ústa obopínajúce vlhký, lesklý žaluď Harryho údu, prsty 
v jeho sťahujúcom sa anuse. Veľmi dobre vedel ako sa v ňom pohnúť, ako dosiahnuť, aby sa 
pod ním zvíjal, ako nájsť a zasiahnuť presne to citlivé miestočko, s ktorým bol už istý čas 
dôverný známy.
Prvý orgazmus na seba nenechal dlho čakať a Lucius mohol spokojne povedať, že si ho užil 
i on. Ten druhý však bol krajší možno preto, že bol v ňom. Cítil jeho sťahy, ponorený 
v Harryho tesnom, horúcom vnútri a užíval si každý hlboký výpad, ponárajúc sa s pôžitkom 
do jeho tela, kradnúc si bozky z opuchnutých úst, tisnúc sa k nemu hruďou a užívajúc si ten 
posvätný okamih.
Tentoraz sa nedržal pozadu a vyvrcholil prvý. Harry ho o pár sekúnd nasledoval a pokropil im 
bruchá novou, výdatnou spŕškou lepkavej vášne.
Lucius skutočne netušil, že toto sa mu niekedy v živote ešte prihodí. Kto by si to bol 
pomyslel?



Kedysi Potterom opovrhoval. Priam bytostne a z princípu, ktorý vtedy zastával. A teraz...? 
Dal by všetko preto, aby...
„Nie si osamelý?" opýtal sa ho ten podmanivý hlas a on pozrel rovno do nádherne zelených 
očí. Vrelých a úprimných. Čítal mu vari myšlienky?
Lucius neodpovedal. Bolo horšie priznať pravdu, alebo čeliť jej dôsledkom?
„Ak... ak by som ťa požiadal," spustil váhavo, prechádzajúc očami po bledej tvári, ktorá sa 
k nemu skláňala, „premenil by si ma?"
Lucius stŕpol. I jeho výraz tváre sa zmenil. Ostal zatvrdený a neprístupný. Dokonca 
odmietavý.
„Nikdy," odvetil pevne, bez štipky zaváhania.
„Ani keby som poprosil? Padol pred tebou na kolená?" dobiedzal Harry a muž ležiaci po jeho 
boku sa musel stiahnuť. Sadol si a preklal ho spýtavým pohľadom, premýšľajúc, kam tými 
otázkami mieri.
On v tom mal však jasno. „Nie." Jeho odpoveď sa nezmení.
Lucius sa odtiahol a Harry sa ani nepokúšal o nevinný dotyk. „Nespravil by si to... ani... 
z lásky?"
Plavovlasého muža striaslo.
„Vtedy už vôbec!" vydýchol a pohliadol naňho s výčitkou. „Neuvedomuješ si, čo to obnáša. 
Premena... nie je príjemná. A tej bolesti sa nedá zabrániť. Najhorší zo všetkého je ten 
neuhasiteľný smäd. Nevieš si ani predstaviť, aké je to peklo, musieť sa skrývať a zažívať, 
znášať tú agóniu, pretože žiješ s vedomím, že ťa nič na svete nedokáže dostatočne zasýtiť."
Harry sa ani nepohol. Iba sa mu díval do očí. Akosi chápavo... pokojne, zmierený nielen 
s jeho odmietnutím, ale i s odpoveďou.
„A čo, ak... čo, ak by som zomieral?"
Tá otázka ho zasiahla celkom nepripraveného.
A Lucius prvý raz vo svojej odpovedi zaváhal...

~*~*~*~
X. Testament

Len jediné noviny vydali v ten deň správu o jeho úmrtí. Aj to len preto, lebo ich o to výslovne 
požiadal Ron, ktorý poprosil o stretnutie Hannah Abbottovú, svoju bývalú spolužiačku, 
pracujúcu v najznámejšom čarodejníckom denníku.
„Odišiel hrdina!
Z poverenia a na žiadosť pozostalej rodiny si dovoľujeme širokej čarodejníckej verejnosti  
oznámiť smutnú správu, ktorá nás zastihla celkom nepripravených.
Predvčerom, v skorých ranných hodinách tragicky opustil tento svet výnimočný človek, keď 
vlastnými silami zastavil jedného z najhorších temných stvorení, ktoré v našom svete existujú.  
Upír Kyle Eastwood mal na svedomí mnohé životy a ministerstvo po ňom márne pátralo od 
Vianoc minulého roka.
A on, náš hrdina znova raz dokázal, že mal srdce na správnom mieste. Myslel viac na  
bezpečnosť iných, ako na svoju vlastnú a práve toto ho stálo život.
Kým sa samotný minister k tejto záležitosti odmietol vyjadriť a jeho úrad mlčí, vedúci aurorov 
Sturgis Podmore vyhlásil:
„Je mi nesmierne ľúto, ako sme sa k nemu zachovali. Harry si to vôbec nezaslúžil. Urobil pre 
nás viac ako ktokoľvek iný a vyslúžil si iba naše pohŕdanie a odsúdenie. Do smrti budem 
ľutovať, že som sa mu otočil chrbtom iba preto, lebo som zbabelec."
A ja len dodávam, že toto sú skutočne slová hodné múdreho zmýšľania.

Harry James Potter, odpočívaj v pokoji!



Redakcia denníka Denný prorok,
napísala: Hannah Abbottová."

oooOOOoooOOOooo
Draco sa nenápadne rozhliadol okolo. Nebola tu veľká účasť, ak to tak mohol konštatovať. 
Samostatnú skupinku vytvoril obrovský klan rodiny Weasleyovcov a druhú zas hŕstka ľudí 
z ministerstva mágie s ministrom v jej čele.
Oni dvaja s Astériou stáli po boku Hermiony Weasleyovej a jej ryšavého manžela. Hoci 
chvíľu zvažoval, či sem vôbec ísť.
Ženy nariekali, muži sa tvárili neveselo. Celá spoločnosť pôsobila absolútne skľučujúcim 
dojmom. Prekvapilo ho jedine to, že aj jeho manželke sa zaplavili oči slzami. Bez slova jej 
podal vreckovku a povzdychol si. Celkom nečujne.
Nikdy by si nebol pomyslel, že sa jedného krásneho dňa zúčastní na Potterovom pohrebe. 
Stále sa to pokúšal stráviť. Musel uznať, že Weasleyovci na jeho príprave odviedli dobrú 
prácu. Obrad bol pekný. Pán Weasley mal dojemný príhovor a rakva bola dostatočne 
jednoduchá i vkusná zároveň.
Sledoval ako Potterova rakva ovenčená smútočnými kyticami i vencami spletených ruží 
putuje do pece, kde cez otvorené dvierka videl šľahať pahltné jazyky plameňov, ktoré ju mali 
premeniť na hŕbu popola.
Nemal rád pohreby. Ešte si pamätal ten, kedy pochovával vlastného otca. I vtedy sa cítil 
rovnako mizerne. A čakala ho ešte jedna nepríjemná povinnosť.
Ako to len vysvetliť Scorpiusovi...?
Draco prísne zovrel pery do úzkej linky a vrhol krátky pohľad na ministra, ktorý vstal, aby 
opustil miestnosť. Kývol mu na pozdrav a Draco mu ho odmerane opätoval. Takto sa rad-
radom začali vytrácať i ostatní, až napokon ostal iba on s manželkou a všetci Weasleyovci.
Naklonil sa k Ronovi a pošepol: „Musím s vami hovoriť, ihneď." Nato vzal manželku za ruku 
a vyviedol ju z miestnosti na chodbu.
Ron, ktorému sa zjavne nepáčil jeho rozkazovačný tón po ňom strelil pohľadom, ale podvolil 
sa Hermione a len s nevôľou odtrhol pohľad od kremačnej pece, na ktorej sa práve zavreli 
dvierka.
„Tak? O čo ide, Malfoy?" ozval sa, viditeľne držiac emócie na uzde.
Draco si povzdychol. Vôbec netušil, kde začať. Nikdy si neboli blízky. Vlastne... rovnako ako 
s Potterom, tak aj s Weasley sa dlhé roky neznášali.
„Kde začať," zahundral a pozrel na Astériu, ktorá mu jemne stisla plece a vrhla na Hermionu 
sústrastný pohľad.
„Môžem?" opýtala sa ho stíšeným hlasom a len čo si Hermiona vymenila zmätený pohľad so 
svojím evidentne zaskočeným manželom, Astéria ju odviedla bokom, k radu stoličiek, ktoré 
stáli popri stene. Tam sa k nej naklonila a ticho sa spolu rozprávali.
„Prekvapuje ma, že si tu," zahundral napokon Ronald a premeral si Draca odsudzujúcim 
pohľadom.
Ten len mykol nedbalo plecom. Potter ho varoval, že Ron vie toho málo. „Mňa nie. Možno to 
nevieš, ale spriatelili sme sa. Môj syn Harryho zbožňoval."
Ron chápavo prikývol. „To hej. Harry to s deťmi vždy vedel. Mojej Rose bude jej krstný otec 
veľmi chýbať."
Draco sa pousmial, pretože si spomenul na Scorpiusa. Aspoň v tomto boli za jedno.
„Pred pár dňami..." spustil opatrne, „teda, pred tým všetkým, než sa to stalo, mi Harry pre vás 
niečo nechal. Pre každý prípad," vysvetlil a siahol do vnútorného vrecka svojho habitu. 
Vytiahol odtiaľ zapečatenú bielu obálku a podal ju Ronaldovi.



Ten ju udivene obrátil v prstoch a zahľadel sa na jej prednú stranu, kde stálo Harryho rukou 
napísané: „Mojím dvom najlepším priateľom, Ronovi a Hermione."
„Jeho... testament," doplnil Draco s krátkou odmlkou.
Ronovi to vyrazilo dych a viditeľne pobledol.
V rovnakej chvíli Hermiona sediaca opodiaľ vydala hlasný vzlyk a vzápätí si prekryla ústa 
rukou, oči zaliate slzami, líca mokré. Astéria Malfoyová ju držala za ruku a druhou 
upokojujúco hladila po chrbte, kým rusovláska opretá o jej plece nariekala.
Na ich spýtavé pohľady odpovedala iba nič nevraviacim pohľadom vľúdnych, hnedých očí. 
Teda, iba Ron stále netušil, o čo ide. Dracovi stačil jediný pohľad, aby pochopil.
„Vnútri nájdeš priložený i list. Neboj sa, netuším, čo v ňom je," hlesol, keď si všimol jeho 
uprený pohľad venujúci mu toľkú dôveru, že nestačila veľkosti máčneho máčiku. „Obálku 
som dostal do rúk zapečatenú. Prečítajte si ho čím skôr a všetko pochopíš."
Ron stále akosi mimo, nielen z nečakanej smrti najlepšieho priateľa, ale aj z toho, že sa s ním 
Draco Malfoy zhovára bez akéhokoľvek náznaku pohŕdania, či zášte, iba prikývol.
„Ak budeš... teda, ak budete mať s Hermionou nejaké otázky, rád vám ich zodpoviem. Strávil 
som s ním posledné dni. Na Manore budete vítaní. Skutočne," dodal s vážnou, i keď bledou 
tvárou. Potom mu podal ruku a Ron ju prijal. „Je mi úprimne ľúto tvojej straty."
„Ďakujem, Malfoy," zamrmlal Ron, stále vyvedený z miery a už len sledoval, ako Draco 
vyjadril úprimnú sústrasť i Hermione a ona urobila niečo celkom nevídané. Vrhla sa tomu 
nafúkancovi okolo krku. A Ron iba otvoril ústa a vyvalil oči, pretože Malfoy ju bez slova 
objal a dokonca pobozkal na líce. Čosi jej zamrmlal do ucha a ona chytro prikývla.
Ron sledoval ako sa jeho manželka rovnako rozlúčila i s madam Astériou a kým odišli, Draco 
mu naposledy kývol hlavou.
A len čo sa za nimi zabuchli dvere, Hermiona k nemu podišla a stúlila sa mu do náručia. Hoci 
bol stále z posledných udalostí viac než len trochu mimo, automaticky ju objal. I s obálkou 
v ruke.
Keď k nemu vzhliadla, zistil, že sa usmieva cez slzy. „Poďme domov, dobre?"
Rona ani nenapadlo protestovať, i keď bol zvyšok jeho početnej rodiny stále v kremačnej 
miestnosti, o Harryho popol sa chcel postarať sám Artur osobne.

oooOOOoooOOOooo
Hermiona nechala Rona samého. Kým ona odbehla skontrolovať malú Rose, Ron si sadol do 
kresla v obývačke a otvoril zapečatenú obálku. Chceli si to s Hermionou prečítať prv ako 
pôjdu do Brlohu na kar, ktorý sa rozhodla Molly usporiadať.
„Spí," hlesla Hermiona a uhladila si neposlušný prameň vlasov za ucho, aby jej nepadal do 
tváre.
Ron prikývol. „Prečítam to nahlas?" opýtal sa, keď otvoril úhľadne poskladaný list a ona si 
k nemu prisadla na tmavohnedú pohovku. Testament zatiaľ nechali bokom.
„Buď taký dobrý," šepla, oprela si hlavu o jeho plece a strčila mu ruku pod pazuchu, držiac sa 
ho.
„Ron, Hermiona, moji najdrahší priatelia," začal Ron, ale už po prvej vete preglgol a v hrdle 
mu navrela hrča.
„Ak čítate tento list, znamená to, že už nie som medzi živými. Mrzí ma to hlave kvôli Vám,  
pretože som sa s Vami nestihol rozlúčiť. Aspoň nie tak, ako by som si želal."
Ron si otrel oči a odkašľal si, Hermiona ticho smrkla a z kuchyne si privolala krabičku 
papierových vreckoviek.
„Musím Vám toho toľko povedať, no sám neviem, kde začať. Takže mi neostáva iné, len to  
vziať pekne od začiatku.



Ron, pamätáš si na noc, ktorú si strávil v mojom byte, pretože si mal o mňa obavy, keď si sa 
dozvedel, čo sa stalo Rannulfovi? Obával si sa právom.
Priznávam, vtedy som na nejaké to vysvetľovanie nemal ani tú najmenšiu chuť a náladu.  
Moja odmeranosť bola myslím veľavravná. Vlastne, ešte som sa Ti za tú noc asi ani  
nepoďakoval. Dovoľ, aby som to napravil teraz. Ďakujem.
I keď mám pocit, že to jediné slovo je strašne málo. Obom Vám vďačím za veľa. A teraz späť  
k veci.
Len pár dní pred Rannulfovou smrťou som bol napadnutý upírom. Spočiatku som si myslel, že  
to bola náhoda. Všetko tomu nasvedčovalo. Útok som prežil bez vážnej újmy vďaka mužovi,  
ktorý ma zachránil, a ktorý sa pre mňa stal dôležitejším, než by som si dovolil dúfať. Jeho  
identitu si nechám na záver, ak dovolíte.
Bol to práve Draco Malfoy, ktorý sa postaral o to, aby som sa po napadnutí upírom 
uzdravil.Už vtedy som vedel, že po Londýne vyčíňa a jeho obetí pribúda.
Bol som Draco preto vďačný a verte mi, vôbec nie je taký hrozný, ako sme sa kedysi  
domnievali.
Aby som neodbočoval od témy:
Po tom prvom napadnutí som sa vrátil do práce. Rannulf ma kontaktoval ohľadom nového 
prípadu. Išlo práve o spomínaného upíra, ktorého obeťou som sa stal i ja a aurori si s ním 
nevedeli rady. Rannulf chcel, aby som mu pomohol. Podarilo sa mu nájsť nejakú stopu a ja  
som sa tešil, že to bude znova, ako za starých čias. Aspoň na malú chvíľu.
Lenže keď som prišiel do jeho bytu, našiel som ho mŕtveho. Stal sa ďalšou z obetí a ja som 
prisahal, že ho pomstím.
Myslím, že takto som si vykoledoval i to druhé napadnutie, z ktorého som vyviazol akýmsi  
zázrakom. Predstav si, že len pár dní predtým som pracoval na zvláštnom amulete, ktorý  
v sebe skrýval schopnosť ochrany pred upírom. Keby som ho v tú noc pri sebe nemal...
Hermiona, prosím, nekrúť tou hlavou. Veď vieš, že som raz taký."
Hermiona sa rozosmiala cez slzy, pretože tou hlavou skutočne neveriacky krútila. „Nič nám 
nepovedal," zamrmlala vyčítavo, ale Ron pokračoval ďalej.
„Keďže som bol zranený, znova som vyhľadal Draca. Pri nešikovnom premiestnení som sa  
trochu rozštiepil, ale nebolo to nič vážne. Prisahám!
Už asi viete z novín, že ten upír sa volal Kyle Eastwood. Vážne veľmi nepríjemný... tvor. Ale  
vďaka nemu som spoznal jeho. Svojho... záchrancu, ak ho tak môžem nazvať, i keď som si  
istý, že on by s tým vonkoncom nesúhlasil.
Ten... muž, ma o pár dní vzal k sebe domov. Nielen pre moju vlastnú bezpečnosť, ale i preto,  
lebo mal rovnaký cieľ ako ja. Zničiť Kyla. Zo svojich vlastných dôvodov (budem rád, ak vám 
túto čas príbehu neskôr vysvetlí sám Draco).
Zistil som, že si výborne rozumieme. Páčil sa mi jeho suchý humor i pokojná povaha. Bol to 
po dlhom čase prvý muž, ktorý o mňa otvorene prejavil záujem a ja... nevedel som mu odolať.  
Mal som pocit, že znova žijem."
Hermiona vzlykla a načiahla sa po papierovú vreckovku z kvetovanej krabičky, ktorá ležala 
na stole. Druhú podala Ronovi, ktorému preskakoval hlas a spakruky si otieral líca mokré od 
sĺz.
„Ďakujem," zamrmlal, len čo sa vysmrkal. „Prečo sa nám nezdôveril? Neviem si ani len 
predstaviť, čo musel prežívať."
„A ty by si roztruboval, kade by si chodil, aký si nešťastný a osamelý?"
Pokrútil hlavou. „To iste nie. Stačilo, aby to povedal nám, nemyslíš?"
Drgla doňho. „Čítaj ďalej."



„Práve od neho som sa dozvedel o Kylovi najviac. Tých pár týždňov sme žili blízko  
Manchestra. Sledovali sme stopy a pátrali po tom upírovi vymýšľajúc najlepší možný spôsob,  
ako sa ho zbaviť. Lenže i on sa chvíľu skrýval, takže to bolo spočiatku ťažké.
Za ten čas sme sa ešte viac zblížili. Neviem, kedy presne som zistil, že som sa zamiloval, ale tá  
skutočnosť ma celkom omráčila. Ešte viac ma zobralo poznanie, že ani ja mu nie som 
ľahostajný.
Prvý raz v živote som bol naozaj šťastný.
Medzitým sa mi nepozorovane podarilo zúčastniť na tlačovke, ktorú zvolalo ministerstvo 
v súvislosti s prípadom, len aby upokojili búriacu sa verejnosť. Musím povedať, že Hannah 
Abbottová bola fantastická. Kingsley sa so Sturgisom pod jej bombardujúcimi otázkami pekne  
zapotili.
No a potom prišiel z ministerstva list, kde ma oslovili a žiadali o pomoc. Samozrejme som 
odmietol, ale to asi viete. Dúfam Ron, že otec nebol veľmi sklamaný. Kingsley a ostatní si nič  
iné nezaslúžili. I keď som súhlasil so stretnutím, keď mi poslal správu Sturgis. Sľúbil som mu 
pomoc, ale nie kvôli nemu.
Nám sa zatiaľ podaril malý objav. Našli sme miesto, kde sa Kyle ukrýval, avšak, zjavne bol  
mimo sídla. Nechali sme mu malý odkaz, len aby sme ho vyprovokovali. Asi som to ešte  
nespomenul, ale ten tvor si ma drzo nárokoval. Len si to predstavte. Ten upír ma chcel len pre  
svoje zvrátené potešenie!"
„Sladký merlin," vypípol Ron šokovane, kým Hermiona mu iba stisla rameno a pokračoval.
„Náš odkaz zabral. Kyle zúril. Dokonca vyhľadal Draca a oslovil ho priamo na námestí  
v Šikmej uličke, stojac len pár metrov od jeho syna. Draca to samozrejme vyľakalo. Neváhal  
nám to oznámiť.
Chvíľu na to sme zistili, že Kyle sa už pár dní potuloval po jeho pozemkoch, ale ochranné 
kúzla a amulety ho držali od jeho rodiny ďalej. Našťastie.
Nemôžeme to stretnutie viac odkladať. Mali sme plán, ale... ja mám ešte jeden. Záložný.
Uznávam, že nie je práve najlepší, ale... neviem, či by sa nám to inak podarilo. Chcem sa 
obetovať. Dúfam, že dostatočne odpútam Kylovu pozornosť a zasadím mu nečakaný úder, aby  
ho Luc mohol doraziť. Viem, že mu nepotrvá dlho, kým príde na to, čo mám v úmysle. Je  
veľmi bystrý.
Viete, že na upírov kúzla neplatia? Hej, i to som mal možnosť zistiť hneď na začiatku. Veľmi  
nepríjemná skúsenosť.
Držte mi prosím palce. Ak to nevyjde, zrejme... sa neuvidíme.
Musím ísť. Takmer svitá a ja nemôžem meškať.
S láskou,
Váš Harry.
P. S.: K listu prikladám testament. Draco Vám oba listiny odovzdá. Naozaj mu môžete veriť.  
On jediný vie, kto je Luc..."
Ron sa zamračil. „To je všetko?!" zvolal rozhorčene? „Veď... veď nevieme... kto bol ten chlap 
a kto vôbec...! Sakra! Sakra, sakra, sakra!" šmaril list bokom a pevne prižmúril viečka. Cítil, 
že Hermiona ho objala a on sa poddal.
„Vieme predsa to podstatné, nie?" chlácholila ho. „A ak sa upokojíš, dopoviem ti zvyšok."
Ron sa bleskovo odtiahol na dĺžku paží a rukami ju zvieral za plecia. „Vrav, čo ešte vieš, žena, 
lebo prisahám, že ma tu od zvedavosti rozhodí!"
Hermiona sa usmiala a pohladila ho po líci. „Myslím, že si to povieme nad šálkou dobrého 
čaju. Ale chvíľu to bude musieť počkať. Je čas ísť na kar. Vieš, aká je tvoja mama, keď niekto 
zmešká. A práve takú udalosť."
Ron sa nafučal, ale napokon bez reptania súhlasil.



oooOOOoooOOOooo
Draco si odpil z whisky a vrhol spýtavý pohľad na otca. Ten si ho premeriaval obozretnými 
očami, akoby očakával, že sa mu na hlavu každú chvíľu zosypú výčitky. Len sám merlin 
vedel, že by si ich zaslúžil, ale zabudnutý, či skôr opomínaný hlas vlastného svedomia ho už 
dosť trápil a prenasledoval pár pekných dní.
Draco mal sto chutí sa nad tým zistením pobavene uškrnúť, ale miesto toho sa narovnal 
v kresle, odložil pohárik a prsty rúk si spojil do striešky, lakťami sa opierajúc o dosku 
pracovného stola.
„Myslel som, že tam bude viac ľudí," zamrmlal napokon. „Ale prebehlo to dobre. Hlavne... 
pokojne."
Lucius prikývol a sklonil hlavu. „Takto to bude najlepšie."
Draco nevedel, či s ním súhlasiť hneď, keďže mu nemálo vecí zazlieval, ale nemal to srdce.
„Musím sa priznať, že mi bude chýbať. Tá jeho fatálna prostorekosť, s ktorou ma vedel vždy 
provokovať," usmial sa a vstal zo svojho miesta. Prešiel k oknu, a keď sa oprel zadkom 
o parapet, založil si ruky na hrudi. „Scorpiusa to vzalo. Ani si nevieš predstaviť ako. Mali sme 
problém utíšiť ho."
Lucius pokrčil plecami. „Bolo to nevyhnutné. Viem, že si ho obľúbil."
„A ty?" vypálil Draco zvedavo.
Luciusov ohromený pohľad sa stretol s neoblomným a upreným pohľadom synových 
strieborných očí, ktoré mu vypaľovali dieru do hlavy, akoby mu chceli silou-mocou prečítať 
najtajnejšie myšlienky.
„Ty si...," vydýchol prekvapene a Draco bez mihnutia oka prikývol.
„Odkedy?"
„Keď som vám poslal správu po patronusovi a vy ste sa dostavili. Priznávam, niečo som tušil, 
ale vtedy sa mi to iba potvrdilo. Potter... sa k tebe správal veľmi... dôverne, povedal by som. 
Stačil jediný dotyk a ty si naň reagoval."
„Zazlievaš mi to?" opýtal sa Lucius, uhýbajúc pred ním pohľadom, sediac na stoličke 
s chrbtom vystretým ako pravítko.
„Otec, pre merlina, ako sa také čosi vôbec dokážeš opýtať?!" nahneval sa. „Jasné, že ti to 
nezazlievam, ale nepáči sa mi, že..." rozhodil rukami vo vzduchu. „Nehnevám sa," zopakoval 
presvedčivejšie. „Vážne. Vlastne ani neviem, či som to chcel vedieť. Len... nie som slepý, 
vieš? Možno ma to škrie, lebo si to tajil rovnako ako vzťah so Severusom, ale... na druhej 
strane to chápem. Nie je to niečo, čo by si asi chcel vykričať na plné hrdlo do sveta. Ale 
ocenil by som trocha tej dôvery."
Lucius sa smutne pousmial. „A vieš, že nemáš pravdu? Keby som mohol, spravím to. Vykričal 
by som to na plné hrdlo."
Draco sa rozosmial. „Tak toto si neviem ani predstaviť."
A Luciusove pery konečne zahrali úsmevom. „Poď, prejdeme sa v záhrade, dobre?"

oooOOOoooOOOooo
Vonku bolo chladno, ale nemrzlo. Sneh mäkol a topil sa. Kde tu museli prekračovať kaluže 
špinavej mláčky, ale ani jednému to neprekážalo. Cestu záhradou lemovali vždyzelené stromy, 
krásne, štíhle tisy.
„Mal som prísnu výchovu," spustil Lucius, keď boli ďalej od domu. „Ty si sa sťažoval, ale 
netrpel si ani spolovice tak ako ja, Draco. A mal si jednu výhodu."
„Akú?" opýtal sa mladší muž prekvapene a tak trochu i neveriaco.
„Ja som ťa miloval. A milujem. Môj otec... Abraxas, nemal dobrú povahu. Radšej sa venoval 
svojmu výskumu ako rodine. A keď už sa jeho pozornosť upriamila na mňa, alebo na tvoju 
starú mamu, vyžadoval tvrdú a prísnu disciplínu. Nerád na to spomínam. Priznám sa, že už by 



som nevedel povedať, koľkokrát som bol potrestaný za kadejakú maličkosť. Rákoskou cez 
prsty, alebo remeňom cez zadok."
„On ťa... to naozaj?" vydýchol prekvapene Draco a Lucius iba odvrátil pohľad.
„Mohol som byť rád, že na mne neskúšal zakázané kliatby, keď som bol dieťa."
„Chceš povedať, že aj tých sa ti ušlo?" Draco nemohol zakryť šokovaný výraz.
„Áno. Ale len jediný raz. Stačilo to na to, aby som sa poučil," odvetil ponuro.
„A čo také si pre Salazara vyviedol?"
„Nechal som sa pobozkať starým... rodinným priateľom."
„Ach," vydýchol. „Mrzí ma to."
„Mňa to vtedy mrzelo viac. Krátko potom otec dohodol podmienky svadobnej zmluvy 
s otcom tvojej matky a vzali sme sa. Mal som ju rád, prisahám, ale iným spôsobom. So 
Severusom sme sa dali dohromady až oveľa neskôr, po jednej akcii v službách Temného pána. 
Ani jeden z nás nečakal, že to... vydrží tak dlho. Alebo, že k sebe budeme cítiť niečo viac."
Draco prikývol. „Myslím, že už chápem, prečo bol taký uzavretý. Vždy bol plný tajomstiev. 
Jeho duša bola ako Pandorina skrinka."
Lucius sa nad tým trefným prirovnaním pousmial. „Tak nejako."
„A kedy si sa dal dokopy s Potterom?"
Luciusovo plavé obočie sa stiahlo. „Krátko po tom, čo sa ku mne nasťahoval. Ale... neviem, 
ako to vysvetliť. Vieš, od začiatku na mňa pôsobil veľmi zvláštne. Ako človek som ho nevedel 
vystáť a ako upír... som po ňom prahol. Dal by som život za kvapku jeho krvi."
Toto priznanie Draca udivilo. Hovorilo o skutočne silných pocitoch, i keď diametrálne 
odlišných.
„Dlho som ho sledoval. Presne ako teba, kým som sa rozhodol osloviť ťa. Skúšal som prísť na 
to, čím to bolo, že ma tak lákal. Tá podivná príťažlivosť ma desila."
„To si viem predstaviť. Potter svojho času desil zo spánku i mňa," snažil sa Draco nadľahčiť 
rozhovor a zjavne sa mu to podarilo, lebo kútiky otcových úst sa vykrútili nahor.
„Ale... až keď som ho tam našiel ležať v kaluži krvi a pochopil som, že ten blázon sa 
obetoval, prišiel som na to, čo sú to za city. Je to bláznivé, však? Ten vekový rozdiel a celá tá 
minulosť..." povzdychol si.
„Je to bláznivé, ale zjavne nie nemožné. Zamiloval si sa doňho?" opýtal sa priamo a Lucius sa 
pousmial. Zastal a zadíval sa na obzor, kde sa práve skláňalo slnko k odpočinku.
Plavovlasý muž meravo prikývol.
Draco si zastal po otcovom boku. „Tu je tá dýka. Myslím, že teraz bude mať v tej tvojej 
zbierke najčestnejšie miesto." Podal mu Avalon a Lucius ju poťažkal v ruke. Až potom si ju 
opatrne vložil do vrecka zimníka.
„Isteže."
„Ako mu je?" spýtal sa Draco, založiac si ruky za chrbtom.
„Premena nie je veľmi príjemná, ale musím uznať, že to zvládol bravúrne. Mal by som ísť. 
Čaká ma."
„Hej, mal by si," pritakal. „Kedy sa uvidíme?"
Lucius mykol plecami. „Netuším. Nejaký čas sa musí držať mimo ľudí, kým si nezvykne. Ale 
sľubujem, že jedného dňa sa znova vrátime."
„Naozaj?" nemohol zakryť ten trasúci sa hlas.
„Naozaj," odvetil Lucius pevne a objal si syna. Draco sa poddal. Napokon, len merlin vie, na 
ako dlho sa zas lúčia.
Keď sa vymanil z otcovho objatia, pokúsil sa o úsmev, hoci bol krivý. „Pozdrav ho, dobre? 
Nech nezabudne, čo mi sľúbil," pripomínal mu.



Lucius prikývol a otočil sa, aby odkráčal, znova raz ukazujúc Manoru chrbát.
„Otec!" zavolal za ním Draco a Lucius sa obrátil. „Ľúbim ťa! Obom vám prajem veľa 
šťastia!"
Lucius sa naňho hrejivo usmial a odišiel.
Draco sa za ním díval, kým mu nezmizol z dohľadu, a keď sa otočil, zistil, že opodiaľ stojí 
jeho manželka. Astéria sa k nemu bez slova pritúlila a spolu vykročili domov.

oooOOOoooOOOooo
Harry sa spokojne usmial, keď ho ucítil. Padol mu do náručia v momente, keď Lucius otvoril 
dvere jeho spálne.  
Muž sa veselo rozosmial a objal ho. Nemal námietky ani proti tomu, aby ho mladíkove ústa 
pohltili v lačnom bozku.
Harry spokojne zapriadol a po chvíli sa odtiahol. „Chýbal si mi," zamrmlal mu s perami 
pritisnutými na elegantnú krivku hrdla.
„Nie viac, ako ty mne," zakontroval Lucius. „Zbalený?"
Harry prikývol a ukázal na pripravené kufre. „Len ľutujem, že ich nemôžem zmenšiť kúzlom. 
Uznávam, že čarovanie malo svoju výhodu. Dokonca sa mi teraz zdá nedocenené."
„To zvládneš," poznamenal Lucius hravo. „Nie si smädný?" opýtal sa ustarane, ale Harry 
pokrútil hlavou.
„Nie. Som dostatočne sýty. Neboj sa. Ale musím povedať, že hoci má jeleň niečo do seba, 
medveď mi chutil viac."
„Máš vytríbený jazýček," tľoskol jazykom, ale Harry vedel, že si ho iba doberá.
„Hm, myslím, že vždy som mal," poznamenal rozšafne a znova sa k nemu pritúlil. S perami 
pritisnutými k jeho krku zamrmlal: „Pôjdeme?"
Lucius spokojne prikývol. Pomohol mu s batožinou, kým sa Harry posledný raz porozhliadal 
vôkol seba. Potom sa k nemu otočil a on zistil, že mu tvár skrášlil príťažlivý úsmev.
„Vrátime sa," pošepol Lucius, akoby mu čítal myšlienky. „Hoci to chvíľku potrvá."
„Viem. Kým si nezvyknem na... nové podmienky," zamrmlal a poslušne ho nasledoval.

oooOOOoooOOOooo
Nahé telo sa najprv pomrvilo a potom sa pohlo. Ľahko sa mu prispôsobil. Pretočil sa na chrbát 
a jeho si stiahol na seba. Mladý muž sa lenivo natiahol a jeho strapatá hlava ho pošteklila na 
hrudi. Harryho ruka ho pohladkala na bruchu a v strede hrudníka mu pristál nežný bozk.
„Dobré ráno," zamrmlal a dovolil prstom vojsť do tej hustej záplavy vlasov.
Harry pootočil hlavu a oprel sa oňho bradou. „Aj tebe láska," zamrmlal a vytiahol sa trochu 
vyššie, aby ho mohol pobozkať, tentoraz na ústa.
Lucius mu bozk mile rád opätoval, držiac v dlaniach jeho dokonale nádhernú, mužnú tvár. 
Keď bozk po chvíli ukončil a Harry sa znova stiahol, aby sa na ňom pohodlne uvelebil, 
Lucius natiahol ruku a pohladil ho po líci.
„Tak ako?"
„Fajn," odvetil Harry nanajvýš spokojne.
„Len fajn? Tým trom číslam a tomu gymnastickému výkonu na koniec hovoríš - fajn?" ozval 
sa neveriaco, kým sa mladší muž iba zachichotal.
„Mal som na mysli - fajn, zjavne budem môcť chodiť. A ako si na tom ty?" uškŕňal sa od ucha 
k uchu a začal drobnými bozkami posievať jeho trup.
Lucius na moment privrel oči a takmer zapriadol, vychutnávajúc si jeho starostlivosť. 
„Myslím, že to zvládnem," odvetil.
„Ešte som sa ti nepoďakoval," šepol Harry a uprene sa naňho zadíval. „Som rád, že si... veď 
vieš. Hlavne, keď som si do poslednej chvíle nebol istý."



Lucius sa proti nemu odrazu vymrštil a pretočil sa s ním tak, že teraz mladík ležal pod ním. 
Harry stačil iba prekvapene zalapať po dychu. Muž sa k nemu teraz skláňal a obsypával mu 
líca, čelo i nos bozkami. Jeho zlaté vlasy vytvorili okolo ich tvárí hodvábne plavý vodopád.
„Neďakuj, Harry. Urobil som to čiste so sebeckých dôvodov," priznal zmučene zachrípnutým 
hlasom.
„So sebeckých dôvodov?" ozval sa udivene, ale výraz tváre mu hral spokojnosťou.
Lucius prikývol. „Predstava, že by som ťa mal stratiť... bola... hrozná. Boli sme spolu tak 
krátko a ja... nemohol som pripustiť, aby ma život obral o ďalšieho milovaného človeka, 
chápeš? Možno ma za to rozhodnutie časom znenávidíš, ale teraz... kým sme spolu... nič viac 
nepotrebujem. Iba teba, Harry."
Harryho to priznanie doslova omráčilo. A pár sekúnd mu trvalo, kým sa spamätal. „Nikto mi 
nič krajšie nikdy nepovedal, pán Malfoy."
Lucius zažmurkal a jeho výraz tváre stratil to napätie, ktoré sa doňho vkradlo. „Pokojne ti to 
zopakujem, ak chceš, pán Potter," navrhol dychtivo, ale Harry sa iba zachichotal.
„Postačí, ak to budú tie dve správne slovíčka," usmial sa a Lucius súhlasil.
„Myslím, že ti to i tak dlhujem. Netuším, koľkokrát som ich počul v noci od teba, takže... 
Harry Potter, milujem ťa. Milujem, milujem, milujem," vydýchol a stúlil sa mu do náručia.
Chvíľu obaja mlčali, iba si vychutnávali vzájomnú blízkosť a Harry sa preberal prstami v jeho 
vlasoch. „Lucius," zašepkal napokon, nerád rušiac túto pokojnú chvíľu, „asi by si mal niečo 
vedieť."
„Hm?" zamrmlal plavovlasý muž a keď k nemu zdvihol tvár od prekvapenia otvoril ústa. 
„Ty... ty si... tvoje oči, Harry!"
Mladší muž plný neistoty prikývol, hryzúc si spodnú peru tým najrozkošnejším spôsobom. 
A kým sa naňho tie dva smaragdy bez prestania dívali, Harry zdvihol ruku a Lucius na 
moment úplne onemel. Ako vyjavený sa díval na stoličku poletujúcu vzduchom.
 „Tvoja mágia... je späť..."

oooOOOoooOOOooo
„Testament - 

Posledná vôľa Harryho Jamesa Pottera
Ja, dolupodpísaný Harry J. Potter, narodený 31. júla 1980 v Godrickovej úžľabine, bytom na 
Staromestskej 17, Londýn, týmto vyjadrujem svoju poslednú vôľu pre prípad svojej smrti,  
úplne vážne, slobodne, jasne, zrozumiteľne, bez nátlaku a pri plnom vedomí, uvedomujúc si  
všetky vyplývajúce dôsledky.
Svoj majetok, ktorý tvorí nehnuteľnosť - trojizbový byt, rovnako i ostatné hnuteľné veci  
a cennosti, ako i finančnú hotovosť, nachádzajúce sa v predmetnom byte, nachádzajúci sa na 
Staromestskej ulici č. 17 v Londýne, na prvom poschodí, týmto odkazujem mojej krstnej dcére

Rose Weasleyovej, rod. Weasleyovej, nar. 12. 8. 2005, bytom Modrá 23, Londýn.
Zrekonštruovaný dom v Godrickovej úžľabine venujem svojím najlepším priateľom,
Ronaldovi Biliusovi Weasleymu, nar. 1. marca 1980 vo Vydrom Sv. Drábe a Hermione Jean 
Weasleyovej, rod. Grangerovej, nar. 19. septembra 1979 v Londýne, bytom Modrá 23,  
Londýn,
nech s ním naložia podľa vlastného uváženia.
Rovnako im odkazujem obsah trezoru č. 532 v Gringottbanke, kľúč a heslo prikladám.
Obsah trezoru č. 444 chcem rozdeliť podľa vlastného uváženia takto:
Tisíc galeónov odkazujem
Molly Weasleyovej, rod. Prewettovej, nar. 30. októbra 1949 a Arturovi Weasleymu, nar. 6.  
februára 1950, bytom Brloh, Vydrí Svätý Dráb.
Päťsto galeónov odkazujem



Billovi Weasleymu, nar. 29. novembra 1970, bytom Lastúrový domček č. 3 a jeho rodine.
Päťsto galeónov odkazujem
Charlesovi Weasleymu, nar. 12. decembra 1972, bytom Rumunsko, Dračia rezervácia.
Päťsto galeónov odkazujem
Percymu Ignatiusovi Weasleymu, nar. 22. augusta 1976, bytom Perlová 66, Londýn a jeho 
rodine.
Päťsto galeónov odkazujem
Georgeovi Weasleymu, nar. 1. apríla 1978, bytom Hodvábna 12, Šikmá ulička a jeho 
rodine.
Posledných päťsto galeónov odkazujem
Ginevre Molly Thomasovej, rod. Weasleyovej, nar. 11. augusta 1981, bytom Vília alej č. 8,  
Vrabčia nôžka a jej rodine.
Čo sa týka obchodu, ktorý vlastním v Zašitej uličke, odkazujem ho
Ronalda Biliusovi Weasleymu, nar. 1. marca 1980 vo Vydrom Sv. Drábe a Hermione Jean 
Weasleyovej, rod. Grangerovej, nar. 19. septembra 1979 v Londýne, bytom Modrá 23,  
Londýn.
Želám si, aby ste s ním naložili ako uznáte za vhodné. Rovnako sa to týka i všetkých 
hnuteľných vecí, ktoré sa v ňom nachádzajú. Patrí Vám i menšia finančná hotovosť, ktorá sa  
nachádza v trezore, a ku ktorej prikladám číselnú kombináciu k sejfu.
Všetci menovaní - Ronald Weasley, Hermiona Weasleyová a Rose Weasleyová a ostatná 
rodina, sa týmto stávajú mojimi závetnými dedičmi v prípade mojej smrti.
V Londýne, dňa 25. Februára 2015
Harry James Potter."
Ron a Hermiona sa domov dostali tesne pred polnocou. Ron postavil na čaj, kým jeho 
manželka išla uložiť ich dcéru k spánku.
Len čo Hermiona zišla na prízemie, čakal ju mätový čaj a mužova hrejivá náruč.
Ron ju objal, pobozkal na vrch hlavy a povzdychol si. „Myslím, že sme niečo, čomu sa vraví 
nechutne bohatí."
Hermiona sa tlmene zasmiala a vyvrátila k nemu hlavu. „Už to tak asi bude."
Ron ju nežne pobozkal. „Myslíš, že sa ešte ukáže?"
Hermiona prikývla. „O tom nepochybuj. Len... to nejaký čas potrvá."
Zahľadela sa do okna, za ktorým panovala tma, nechala sa kolísať v Ronovej náruči a hľadiac 
do tmy šepla: „Dovidenia, Harry."
Ron sa pousmial, klipkajúc očami, len aby zaplašil dojatie a preglgol, keď mu v hrdle navrela 
hrča. Chlapi predsa neplačú, že?

oooOOOoooOOOooo

Koniec!


