
Severus Snape a     tajomstvo Stonehenge  
Pár: HP/SS, SB/RL

Obdobie: hneď po vojne

Žáner: dráma/dobrodružstvo/romantika

Varovanie: slash, sex, možné vulgarizmy

Popis: Severus prežil vďaka Harrymu. Obaja majú svoje tajomstvá a oboch spája vlastne i to, čo ich  
rozdeľuje. Svet čarodejníkov je však iný, preto ich životy spletie následne tak, ako by to ani jeden z nich  
nebol čakal. 

Do cesty sa im postaví i neľahká úloha a je len na nich, ako sa s ňou vysporiadajú. Zvládnu odhaliť  
tajomstvo života spoločnými silami alebo ich to navždy rozdelí a postaví proti sebe?

(nemohla som to jednoducho vyhodiť, patrí to k tomu): 
Pár slov na úvod

Ako viete, mám naozaj rada slashe. K mojim obľúbencom patrí pár SS/HP a SB/RM. Ako  
som už vravela, tak trochu ma inšpirovala Soraki, ktorá ÚŽASNE dopísala krásnu poviedku  
Kameň manželstva a za to jej ďakujem, lebo to bol naozaj skvost! Odporúčam prečítať.

Takže, o čo pôjde? Samozrejme o lásku, zložité vzťahy a ich urovnávanie, ale aj o  
dobrodružstvo, ako napovedá názov príbehu. 
Obdobie, v ktorom sa dej bude odohrávať bude po boji, ako som už naznačila v prvej  
kapitole. Ale keďže sa jedná o čarodejnícky svet, tu som si prisvojila nápad práve z  
Kameňa manželstva, lebo to chcem posadiť do viktoriánskeho obdobia, teda do  
stredoveku.

Ďalšia vec je, že plánujem oživiť nielen Siriusa, ale i jeho brata, z dôvodov ktoré neskôr  
pochopíte. Zdalo sa mi to celkom logické a potrebné pre inakosť deja. Už teraz vám  
môžem sľúbiť jedno a to je dobrý koniec, lebo ako viete, ja zlé konce neznášam! Ak sa to  
niekomu nepáči, má smolu! Stačí, že reálny život nás bije dosť tvrdo, nemusia nás mučiť  
ešte aj poviedky, ktoré vyzerajú celkom nádejne... aspoň v to dúfam. Nebola by som 
proste schopná pochovať niekoho dvakrát...

Prajem príjemné čítanie a verte mi, že poteší každý koment, nápad, či návrh. Okrem 
návrhov - nepísať slashe :D
PREDOM SA OSPRAVEDLŇUJEM, TEXT SOM NEPODROBILA OPATOVNEJ KONTROLE 
V ZACHOVANÍ VLASTNÉHO ZDRAVÉHO ROZUMU :D UŽ I TAK NESTÍHAM!!! 
ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE!

oooOOOoooOOOooo

1. kapitola -      Snapova podmienka  
 Sedel pri posteli profesora elixírov a skrúšene sledoval ako sa nepokojne prehadzuje v spánku. 
Harryho skormútená tvár hovorila o toľkých pocitoch, že by ste sami nevedeli, ktorý z nich prevažuje 
nad tým druhým. Držal ho za ruku a vrúcne dúfal, že toto nebude jedna z ich posledných spoločných 
chvíľ. Vlastne len jedna zo spomienok naň. A tá najsmutnejšia ... Sám presne nevedel, kedy sa jeho 
city tak zmenili, ale mal toho muža rád. Mal ho viac ako rád ...
Len čo skoro ráno porazil konečne obávaného a nenávideného nepriateľa lorda Voldemorta, nečakal 
na slová vďaky, ani na gratulácie, či len priateľské potľapkávanie po chrbte. Bežal ako mu sily stačili 
priamo do Škriekajúcej búdy, kde zanechal stonajúceho muža na prahu smrti. Musel mu pomôcť. 



Chcel mu pomôcť. Ani si len nedokázal predstaviť, že by odrazu nemal existovať. Čo by to bol za 
život ... bez neho? 
Pred očami sa mu v mysli vynoril obraz bielej Dumbledorovej hrobky. Mal by rovnakú i on? Pri tom 
pomyslení ho striaslo a rýchlo zahnal tie vtieravé myšlienky do úzadia. Vedel však, že ho neopustia, 
kým nebude Severus v poriadku.
„Tak čo Harry?“ ozvalo sa za ním skoro nečujne. „Ako je na tom?“
„Stále rovnako pani Weasleyová,“ odvetil a vzápätí pocítil jej mäkkú, teplú dlaň, ktorá mu spočinula 
povzbudivo na pleci.
„Neboj sa oň, bude v poriadku. Veď aj Artur sa z toho dostal. Vďaka tebe. Severus môže byť rád, že ťa 
má,“ pripomenula mu s láskou.
„Viem, pani Weasleyová, lenže zabúdate na to, že profesora sme našli neskôr ako pána Weasleyho. 
Oveľa neskôr. Ani liečiteľ, ktorý objavil protijed proti uhryznutiu Nagini si nebol istý výsledkom. 
Pochyboval, pretože ten jed koloval v jeho tele príliš dlho napriek zmrazovaciemu kúzlu, ktoré 
Hermiona použila.“
Harry vedel, že šanca na Severusovo prežitie je priam mizivá. Ale nechcel sa poddať zúfalstvu, ani 
beznádeji. Nie teraz, keď by malo byť všetko v poriadku. Hlavne po tom, čo sa dozvedel z myšlienok, 
ktoré mu Severus predal mysliac si, že zomiera. Zlo bolo konečne porazené, predsa mal právo na 
kúsok šťastia i on, nie? Alebo pre chlapca, ktorý prežil ho vari nebolo ani len za jedno malé priehrštie?
Chvíľu na to sa Molly ospravedlnila a odišla. Musela ísť pozrieť dvojčatá. Tiež na tom neboli práve 
najlepšie. Inak sa z jej rodiny nikomu nič vážne nestalo. Našťastie. Harry pootočil hlavu, keď sa dvere 
na ošetrovni znova s tichým vŕzganím pootvorili a on v nich uzrel stáť svojho krstného otca. 
Nerozmýšľal ani chvíľočku, ale vstal, prebehol vzdialenosť, ktorá ich od seba delila a mocne ho objal.
„Harry,“ zašepkal mu starší muž do vlasov a s radosťou mu objatie opätoval. „Ani si nevieš predstaviť 
aký som na teba hrdý, chlapče môj. Aj tvoji rodičia by teraz žiarili pýchou, keby tu boli s nami.“
„Ďakujem, Sirius,“ odvetil mu placho. „Ako je na tom Remus?“
„Zle, ale hovoria, že sa z toho dostane. Vrátim sa za ním, len som chcel zistiť ako je teba a ...“ pohľad 
uprel na posteľ, kde ležal muž, ktorého toľké roky nenávidel. A ešte stále k nemu nedokázal cítiť nič 
iné. Ak pre nič iné, už preto, čo spravil Harrymu. A Harry to vedel. Tušil, že keby nie jeho, nikdy by sa 
o stav Severusa Snapa nezaujímal, nikdy.
„Neviem, jeho stav je veľmi vážny. Je tu celkom reálna možnosť, že ... že ...“ hlas sa mu akosi zasekol. 
Odrazu to slovo, ktoré mu bolestne preletelo mysľou nemohol vysloviť. Jeho krstný otec s tým však 
nemal najmenší problém.
„Chcel si povedať, že by mohol zomrieť?“ opýtal sa zízajúc na bledú tvár orámovanú mastnými, 
čiernymi vlasmi s trochu krivým nosom vystupujúcim z tváre.
Harry trhane prikývol.
„Neboj sa oňho, vieš predsa čo sa vraví, nie? Zlá zelina len tak nevyhynie.“ Sirius zbadal, čo tou svojou 
prostorekou poznámkou spôsobil a preto sa rýchlo, i keď nemotorne ospravedlnil. „Odpusť mi Harry, 
vieš, že som to tak nemyslel.“
„Samozrejme Sirius, že to viem a chápem, ale i ty pochop mňa. Je to môj snúbenec, a keď ubližuješ 
jemu, ubližuješ zároveň i mne.“
„To mi nenapadlo,“ pripustil skleslo a rukou si nervózne prehrabol vlasy, keď sa ešte nervóznejšie 
uškrnul. „Ja ... vieš, to slovo ... ten váš celý vzťah ... Stále sa s tým nedokážem zmieriť. Prečo to musel 
byť práve on?!“ zvolal priškrteným hlasom.
„Sirius, veď vieš, že to inak nešlo. Remus ti to nevysvetlil?“ opýtal sa mierne zahanbený touto 
situáciou. Ani on z nej nebol sprvu nadšený, ale čo iné mu ostávalo? Teraz, keď sa jeho vzťah 
k Severusovi zmenil už to tak necítil, ale možno bolo chybou, že to nikomu nepovedal. Ani len 
slovkom pred nikým – ani len pred najlepšími priateľmi – nespomenul, že on, Harry Potter má rád 
Severusa Snapa, a že mu na ňom záleží.
„Práveže vysvetlil,“ zahundral Sirius a odvrátil od Snapa svoj plamenný pohľad. Zdalo sa totiž, že teraz 
ho nenávidel ešte viac.



„Choď Sirius, keď sa Remus preberie, bude ťa potrebovať.“
Zmienka o Removi priviedla Siriusa na iné myšlienky. Črty tváre mu zmäkli, ale ešte sa nezberal na 
odchod. „Aj ty by si si mal oddýchnuť chlapče, potrebuješ to rovnako ako my ostatní.“
Harry prikývol. Rozlúčili sa a Sirius opustil nemocničné krídlo tak rýchlo, ako sa len dalo s myšlienkami 
na svojho najlepšieho priateľa.
Harry mu to nezazlieval. Ani mu nevyčítal to, že sa hnevá. Vedel, že sa obviňuje, pretože preňho 
podstúpil azda i nemožné. Kvôli nemu pristúpil na Snapovu podmienku a i keď to možno voľakedy 
trpko ľutoval, teraz bol rád, že to urobil. A to z viacerých dôvodov ...
Zahľadel sa na svojho snúbenca a znovu si spomenul na veštbu, ktorú počul od Sibyli Trelawneyovej 
ako poslednú. „Muž, ktorý skrýva mnohé tajnosti, vynúti si od teba sľub vernosti. Keď ho osud na prah  
smrti postaví, bude len na tebe, či ho necháš ísť, či ho zastavíš.“ Vo svojom srdci sa už rozhodol. Položil 
mu ruku na rozpálené čelo a naklonil sa k nemu tak, aby mu mohol čosi pošepkať do ucha.
„Bojuj, Severus, nevzdávaj to! Nie si zbabelec, tak to nevzdaj! Bojuj kvôli mne! Urob to pre mňa! 
Prosím,“ šepkal s perami pritlačenými k mužovmu uchu. „Musím odísť, ale vrátim sa. Nenechám ťa tu 
samého, sľubujem. Vrátim sa.“
Nešiel ďaleko. Len do žalárov. Iba tie ostali z celého hradu najmenej zničené. Potreboval sprchu 
a aspoň na pár hodín zavrieť oči, aby sa trochu vyspal. A Severusove izby boli jediné, o ktorých vedel, 
že ho tam nebude nik rušiť.
Len čo zo seba zhodil potrhané a špinavé šatstvo, postavil sa pod prúd teplej vody, ktorá z neho 
zmývala zvyšky prachu, potu, uschlej krvi i spomienok na túto noc. Do postele si ľahol nahý. Už nemal 
sily hľadať si niečo na seba. Bol taký unavený, že zaspal azda skôr ako sa jeho hlava dotkla vankúša. 
V Severusovej posteli, v jeho prikrývkach. Asi aj preto sa mu s ním snívalo. Lenže v jeho snoch boli 
jeho vlastné spomienky na udalosti, ktoré sa odohrali pred dvoma rokmi. A kým spal, bledožlté slnko 
vstávalo spoza hôr zapaľujúc ranné zore v ružovkastom nádychu po ťažkej, daždivej noci plnej žiaľu, 
náreku, strát na životoch, ale i novej nádeji na lepší život, odháňajúc noc do diaľav len preto, aby sa 
s ňou večer znova mohlo zísť a skoro ráno znova rozlúčiť ...

***
Harry sa vrátil z ministerstva mágie. Bol zničený, otrasený a zlomený. Prišiel o poslednú rodinu, ktorú 
mal, o Siriusa Blacka, svojho krstného otca. Vlastnou vinou! Voldemort ho využil a oklamal. Cítil sa 
tak, ako keby on sám mieril prútikom na krstného otca, akoby ho posotil, aby prepadol cez oblúk. Bol 
na tom tak zle, že musel užiť elixír Bezsenného spánku s elixírom na upokojenie. Keď sa na druhé ráno 
prebúdzal, začul ako sa riaditeľ Dumbledore škriepi s profesorom Snapom priamo pri jeho posteli, 
preto sa radšej tváril, že stále spí.
Obaja stáli pri nohách jeho postele a hádali sa tak hlasno, že by ich počul azda aj hluchý peň.
„Nemyslím si, že by to mal vedieť, Severus,“ zahriakol ostro svojho profesora elixírov Dumbledore, čo 
uňho nebolo zvykom.
„Prečo nie? Prečo by nemal vedieť, že som možno jediný, kto dokáže pomôcť tomu zavšivavenému 
bastardovi Blackovi?“
„Pretože je to riskantné! A sám si nie som istý, či by som to zvládol sám. Šance na úspech sú málo 
pravdepodobné a ty si ani len nemôžeš byť istý výsledkom!“
„Ja to zvládnem!“ trval na svojom Severus neoblomne. „Ak to bude Potter chcieť, urobím to preňho! 
Pod jedinou podmienkou.“
„Severus, uváž to prosím. Iste, možno dokážeš priviesť Blacka späť, ale za akých podmienok a v akom 
stave?! A okrem toho, to, čo chceš tomu chlapcovi ponúknuť ... nie som si istý, či je to správne,“ snažil 
sa ho presvedčiť starší muž hľadiac do strhanej tváre pätnásť ročného chlapca a mysliac na to, aká 
budúcnosť ho asi tak čaká.
„Už som sa rozhodol, neprehovárajte ma, lebo zbytočne plytváte časom!“ vyštekol a zmizol 
z nemocničnej izby zamieriac priamo do žalárov. Ak by Potter súhlasil s návrhom, ktorý sa mu chystal 
predniesť, bolo by to ...



„Priam nemožné,“ šepol nahlas do ticha miestnosti a s pocitom číreho zúfalstva sa zvalil do kresla. 
Prečo to musel byť len on? Dumbledore mu povedal, že história sa občas zvykne opakovať a skúšal ho 
primäť, aby svoje city potlačil, alebo ich udusil už v zárodku, no on to nedokázal. Tak ako to bolo pred 
rokmi ... opakovalo sa to zas. Severus nevedel, čo so sebou. Bol zúfalý nielen zo svojich citov, ale 
z celej tej bezvýchodiskovej situácie. Čo mal teda robiť? Mohol predsa beztrestne využiť svoju hroznú 
povahu, ktorou tu bol známy a urobiť po svojom. Ale na úkor koho? Seba? Toho nič netušiaceho 
chlapca? Vzdychol si a jemne mávol prútikom. V tej chvíli sa mu v ruke ocitol pohár s jantárovo zlatou 
tekutinou. Zdvihol ho k ústam a vylial do seba jeho obsah na dva dúšky.
Nemohol ani len tušiť, že Harry počul každé jedno slovo z ich rozhovoru a len čo i Dumbledore opustil 
ošetrovňu, chlapec vyskočil z postele, chvatne sa obliekol a bežal rovno do žalárov za profesorom 
Snapom.
Severusa prebralo z hlbokého zamyslenia silné búchanie na dvere. Rozčúlil sa. Neznášal, keď mu 
niekto len tak pretrhol niť myšlienok. Zvlášť, keď sa oddával pôsobeniu melanchólie, ktorá ho 
zakaždým zviedla na rázcestie, kde sa musel rozhodovať medzi citmi a rozumom. Dôležité rozhodnutia 
sa predsa nemali vykonávať unáhlene a on si potreboval všetko podrobne rozanalyzovať a premyslieť.
„Čo to má znamenať?!“ kričal otvárajúc na hrubo otesané dvere spevnené ozdobným kovaním. Keď 
pred sebou zbadal stáť udychčaného chlapca, prekvapene stíchol a premeral si ho ostražitým 
pohľadom od hlavy po päty.
„Čo tu chcete Potter?“ opýtal sa zamračne, ale neuhol, aby ho vpustil dovnútra.
„Myslím, že to viete, profesor Snape,“ odvetil Harry a Snapovou tvárou prebleskol záblesk 
pochopenia. Až teraz odstúpil a chlapec popri ňom vkĺzol do jeho pracovne netušiac, že sa práve sám 
vrhá do siete ako bezbranná muška striehnucemu pavúkovi.
„Je to pravda? Je pravda, že dokážete pomôcť Siriusovi?“ spytoval sa dychtivo.
„Odkiaľ to viete?“ odvetil Severus protiotázkou a uvažoval ako to celé obrátiť vo svoj prospech. Tak 
ako plánoval.
„Nespal som, ako ste si obaja mysleli.“
„Dumbledore vie, že ste tu?“ Severus sa mu otočil chrbtom a prešiel poza stôl, sadnúc si na svoju 
stoličku potiahnutú čiernou kožou.
Harry znova pokrútil hlavou. „Tak pomôžete mi alebo nie?“ naliehal, ale Severus ho zadržal.
„Nie tak rýchlo, Potter, zabudli ste, že mám podmienku? Alebo ste to prepočuli?“ uškrnul sa a Harry sa 
nevedno prečo striasol. Možno to však bolo tým chladom, ktorý tu sálal z každého kúta holých, 
kamenných stien. Nikdy neuvažoval, prečo tu nie je aspoň nejaký obraz, alebo tapiséria, či gobelín 
s vyobrazením hada, či samotného Salazara Slizolina, aby sa jeho pracovňa trochu zútulnila a vôbec 
netušil, prečo ho to napadlo akurát teraz.
„Ak zachránite Siriusa, splním ju, nech je akákoľvek,“ vyhlásil bez meškania.
„Ste veľmi prchký. Osobne by som vám radil vypočuť si ju,“ zatiahol Severus posmešne.
„Počúvam,“ vyhŕkol Harry a zadíval sa do čiernych očí, ktoré naň tak uhrančivo civeli.
Severus chvíľu počkal, aby si vetu správne sformuloval najprv v mysli. „Ak vám zachránim krstného 
otca, zasnúbime sa,“ vyriekol a sledoval, čo to s chlapcom spraví. Harrymu trvalo pár sekúnd, kým 
pochopil, čo od neho nenávidený profesor elixírov žiada. Hneď na to zbledol a podlomili sa mu nohy. 
Keby Severus nemávol prútikom a šikovne by mu nepričaroval stoličku, bol by sa zrútil na zem.
„Sa ... čo?“ ozval sa Harry po chvíli, ktorý trvala hádam i celú večnosť. Neprestával civieť na profesora, 
ktorý mu pohľad opätoval bez jediného mihnutia oka. Vyzeral tak prísne, tak neľútostne a tak 
neoblomne ako vždy.
„Počuli ste. Zasnúbime sa,“ zopakoval celkom pomaly a celkom pokojne, akoby bol mal Harry 
o koliesko menej. „My dvaja Potter. Vy a ja. A hneď ako dovŕšite plnoletosť sa vezmeme. Chápete, čo 
som vám povedal?“ opýtal sa a zamračene sledoval Harryho, ktorý teraz kŕčovito zvieral opierky 
stoličky, na ktorej sedel, až mu obeleli hánky na rukách.



Harry sa zmohol iba na chabé prikývnutie. S otvorenými ústami a vypúlenými očami vyzeral tak trochu 
komicky. No Severus sa nesmial. Nemal prečo. On sám sa cítil horšie ako ten chlapec. Ale toto bola 
jeho jediná šanca. Jediná i posledná, kedy by ho mohol získať. Len pre seba ...
„Dáte ... dáte mi čas na premyslenie?“ opýtal sa habkavo chlapec a Severus súhlasil. Prečo by aj nie, 
keď mu to chcel navrhnúť sám.
Keď sa za chlapcom zavreli dvere, doľahli naňho výčitky svedomia. On ich však odmietol počúvať. 
Vedel, aké to bolo od neho sebecké, žiadať čosi také, ale inak by nikdy nebol dosiahol, aby mu ten 
chlapec patril. A on to vedel. Bol vo veku, keď sa oňho začali zaujímať dievčatá a už len pomyslenie na 
to, ako sa kdesi objíma s nejakou nepodarenou žabou mu liezlo poriadne na mozog. Preto mu prišla 
celkom vhod tá Blackova nehoda. Rozhodol sa využiť okolnosti vo svoj prospech. Iste, bolo to sebecké, 
manipulatívne a horšie o to, že chlapec bol teraz citovo veľmi zraniteľný a azda i preto sa to 
Dumbledorovi nepáčilo, lebo mu vykričal, že je to v tejto situácii kruté! Ale on skutočne nemal na 
výber. Podišiel k barovej skrinke a nalial si do brúseného pohára z krištáľovej karafy ohnivú whisky. 
Jantárová tekutina mu rozpálila útroby rovnako účinne ako jediný pohľad do Harryho smaragdových 
očí. Vedel, že čakanie na jeho odpoveď bude dlhé a útrpné, ale on to hodlal postúpiť. Dal mu nádej, 
podmienku i čas potrebný na premyslenie. Teraz stačilo len počkať.
„Tak ber, alebo nechaj tak, Harry Potter,“ šepol otočený tvárou k dverám, za ktorými zmizol.

***
Harry sa vrátil do chrabromilskej klubovne vystrašený a jeho vnútro zachvátil strach. Potreboval radu 
a potreboval svojich priateľov. Čakali ho v klubovni. 
„Harry, si v poriadku? Kde si bol?“ strachovala sa Hermiona len čo ho uzrela.
„Boli sme za tebou kamoško na ošetrovni a teba nikde. Madam Pomfreyová sa zastrájala, že ťa k tej 
posteli nabudúce pripúta,“ varoval ho Ron.
„Potrebujem s vami hovoriť,“ hlesol. „Ale nie tu.“
Obaja na seba nechápavo pozreli, ale nenamietali a nasledovali ho.
Harry ich viedol von z hradu, mieriac k Hagridovej chatrči. Tam skoro nik nechodil. Harry však nemieril 
k poloobriemu kamarátovi, ale odbočil k jazeru a zastal na jeho brehu. 
„Harry, tak čo sa stalo?“ začala Hermiona, ktorá si sadla na hrubý kmeň zvaleného stromu. 
„Začínaš ma fakt desiť kamoško,“ pridal sa i Ron. „Vysyp to, nech už to je čokoľvek.“
„Existuje možnosť ako zachrániť Siriusa,“ prezradil im ako prvé, pretože ešte stále zbieral odvahu na 
to, aby im povedal i to ostatné.
„Veď to je super, či nie?!“ vykríkol nadšene Ron, zatiaľ čo Hermiona prepaľovala Harryho zvedavým 
pohľadom.
„Má to háčik, však?“ ozvala sa a on prikývol. Vedel, aká je bystrá a vnímavá. Musela na to prísť prvá 
práve ona.
„Snape vie ako to spraviť, ale má podmienku.“ Hermiona sledovala ako sa Harry čím viac červená 
a horúčkovito uvažovala prečo asi. Čo také od neho mohol ten netopier chcieť?
„Ale prečo akurát ten netopier?!“ ozval sa Ron zlostne. „Určite by to vedel i Dumbledore!“
Harry len pokrútil hlavou. „Nie som si istý. Jedno však viem, nespravil by to, aj keby to vedel.“ Ron sa 
zatváril rovnako skleslo ako Hermiona. „A aká je jeho podmienka?“
„On chce ... chce, aby sme sa ... aby sme sa zasnúbili,“ vykoktal a sklopil pohľad k zemi cítiac ako sa 
červená.
„No do šľaka!“ vybavol Ron. „To nemyslíš vážne!“
Harry neodpovedal. Cítil ako mu divo búši srdce, ako sa mu potia dlane a on nemal iné východisko. 
„Harry, nie som si istá, či by Sirius prijal takú obeť. Veď je to Snape, pre Merlina!“ zvolala priškrteným 
hlasom. „Čo keby sme trochu počkali? Možno sa mi podarí niečo objaviť v knihách,“ navrhla ihneď.
„Myslíš si, že to neviem? Nezaujíma ma, či to bude Siriusovi prekážať! Chcem ho späť! A je mi jedno 
akú za to prinesiem obeť! Aj tak je celý môj život len kolotoč nešťastí, tak čo záleží na tom, že sa k nim 
pridá ďalšia? A ďakujem ti za pomoc, ale naozaj si nemyslím, že by si v knihách niečo objavila,“ Harry 



bol zúfalý. Viac o to, že sa cítil ako medzi dvoma mlynskými kameňmi ako pšeničné zrnko, ktoré už – 
už mali rozdrviť.
„A čo Čcho?“ ozval sa po chvíli Ron.
„Nič. Je to len kamarátka,“ odvetil Harry skleslo. To bola ďalšia vec, s ktorou by sa im mal konečne 
zdôveriť. Odkladal to, pretože nevedel ako zareagujú. Nechcel ich stratiť. Ich priateľstvo preňho bolo 
všetkým, čo na tomto svete mal najcennejšie. Oveľa cennejšie ako všetky úspory v Gringottbanke.
„Harry?“ ozvala sa Hermy a prerušila tok jeho myšlienok.
„To nie je všetko,“ priznal so sklonenou hlavou. „Ja ... je to inak. Uvedomil som si to až pri Čcho ... 
viete, keď som ju vtedy pobozkal.“
Obaja boli ticho a iba počúvali. „Zistil som ... že ...“ vzdychol a chvejúcou sa rukou si prehrabol vlasy. 
„Ja pochopím, ak sa kvôli tomu so mnou nebudete chcieť viac priateliť. Naozaj,“ koktal nesúvislo ako 
vyľakaný prváčik.
Hermiona to pochopila ako prvá. „Už chápem, Harry,“ prikývla vážne. „To preto si nikdy nebral inak ani 
Ginny, hoc sa do teba zaľúbila na prvý pohľad.“
Harry bez slova prikývol. „Neviem ako sa to stalo, ale stalo sa ...“
„O čom sa to do frasa bavíte?“ ozval sa konečne Ron, ktorý zatiaľ len sedel a nechápavo preskakoval 
pohľadom z jedného na druhého.
Bola to Hermiona, ktorá sa mu to pokúsila jemne vysvetliť. „Ron, Harry sa nám snaží povedať, že sa 
mu proste nepáčia dievčatá.“
„Ach, aha,“ hlesol a pozrel na Harryho stále nechápavo. „No a?“ A potom mu to došlo. „Ach, aha! 
Harry, ale ... to je ... to je ...“
„Čo? Choré? Šialené?“ spýtal sa ostrejšie ako chcel, pretože sa snažil obrniť proti tomu, čo by mohlo 
nasledovať.
„Nie, ani jedno. Je to vlastne celkom normálne. Nie v našom mukelskom svete, ale tu áno,“ dodala 
celkom pokojne. A potom zhíkla vypleštiac naňho svoje veľké, čokoládové okále. „Ty si sa už rozhodol, 
však?“ nik iný neprehovoril hodnú chvíľu a tak sa slova znova ujala ona, kým Ron stále vstrebával to, 
čo sa práve dozvedel. „Vieš, mal by si vedieť, že v čarodejníckom svete sa tieto vzťahy berú trochu 
inak. Dokonca sú prípustné manželstvá párov rôznych pohlaví.“
„Nerád to pripúšťam, ale Hermiona má pravdu, Harry. Kým Bill nepoznal Fleur, chodil pred tým nejaký 
čas s Ericom Mcnairom. Áno, počul si dobre. Syn toho smrťožrúta. Našťastie zdedil matkine gény,“ 
dodal a ospravedlňujúco sa uškrnul. „Vari si si len nemyslel, že by sme ťa hádam kvôli tomu 
odsudzovali, alebo sa s tebou prestali priateliť?“ opýtal sa pobavene, ale úsmev mu zamrzol na tvári, 
len čo pozrel Harrymu do očí. „Ach, tak myslel,“ odpovedal sám sebe, zatiaľ čo Hermiona nad ním len 
neveriacky pokrútila hlavou.
„To by sme nikdy nespravili, Harry. Poznáte vy dvaja vôbec skutočný príbeh zakladateľov tejto školy?“ 
zatvárila sa vševedúco Hermiona. Zas mala navrch, keď svorne pokrútili hlavami. S neskrývanou 
 radosťou im rozpovedala príbeh dvoch mužov a dvoch žien, ktorí založili Rokfortskú strednú školu 
čarodejnícku. Vôbec to nebolo tak, ako sa o tom písalo v Dejinách Rokfortu. Pohádali sa, to áno, ale 
kvôli niečomu celkom inému. Salazar Slizolin sa totiž zamiloval do Godrica Griffindora, ktorý mu city 
opätovať nemohol, lebo jeho srdce uchvátila krásna lady Bifľomorová. Lenže tá ho odmietla. Keď sa 
z nešťastnej lásky opil a priviedol tej noci do iného stavu o nič menej peknú lady Bystrohlavovú. Iste, 
Šedá dáma bola dcérou Godrica Griffindora.
„Ale aj tak mi to príde čudné, že Snape čosi také žiada od Harryho. Vari sa načisto pomiatol?“ hútal 
Ron nahlas. Vôbec si nedokázal predstaviť, že by mal byť jeho najlepší priateľ Snapov snúbenec.
„Možno je v tom viac ako len záchrana Siriusa. Možno sú v tom city, srdce ...“ uvažovala nahlas hľadiac 
na pokojnú hladinu Čierneho jazera.
„Neviem si predstaviť, že by Snapovi na Harrym záležalo, ale ak myslíš pomstu a doživotnú nenávisť, 
potom s tebou súhlasím,“ hundral Ron.
„Ron má pravdu, Snape má nenávidí,“ šepol Harry opakujúc to, čo si myslel jeho priateľ. 



„Vy dvaja ste nemožne úzkoprsí. Vidíte len to, čo vidieť chcete,“ rečnila. „Ak je naozaj Snape jediný, 
kto môže Siriusovi pomôcť a ty si sa rozhodol splniť jeho podmienku, hoci vidím, že ti to nie je po vôli, 
budem naďalej stáť pri tebe. Sme predsa priatelia. Neopustím ťa teraz, keď ma budeš potrebovať 
najviac.“
„Ďakujem, Hermiona,“ odvetil a objal ju. Potom sa otočil k Ronovi, ten sa zaškľabil, ale i on ho 
podporil.
„Jasné, že budeme držať spolu. Inak by to nešlo. Napokon, možno to bude celkom výhodné mať za 
snúbenca majstra elixírov.“
„Držte to zatiaľ v tajnosti, dobre?“ otočil sa ešte vo dverách a len čo prikývli, rozbehol sa späť čeliť 
svojmu osudu i profesorovi Snapovi.

***
Keď mu Severus otváral dvere v ten deň už po druhý raz, zachvátila ho ešte väčšia nervozita a zmätok, 
ktorý však na sebe nedal nijako poznať. Na tvár si nasadil ľadovú masku a so zdanlivým pokojom 
stoika čakal na rozhodnutie.
„Takže?“ opýtal sa pokojne, hoci to v ňom vrelo nedočkavosťou. 
„Rozhodol som sa,“ riekol Harry potichu, „a súhlasím s vašou podmienkou.“
Teraz sa prekvapene zatváril Severus, ale len na malú chvíľu, kým jeho tvár znova nestvrdla na kameň. 
„A ste si vedomý, čo všetko to bude obnášať?“ opýtal sa ho prikročiac bližšie. „Ste si vedomý, že ako 
váš snúbenec a manžel od vás budem vyžadovať i plnenie fyzických povinností, Potter?“
Harrymu vyschlo v hrdle a tak znel jeho hlas neisto a vystrašene. „Myslíte ... milovanie?“
„Presne to. A všetko, čo to zahŕňa. Bozky ... dotyky ... sex.“ Dal si záležať, aby zdôraznil každé jedno 
slovo. „Tak čo, Potter? Máte poslednú možnosť svoje rozhodnutie zvrátiť.“
Harry mal sto chutí urobiť tak a utiecť odtiaľ, ale nespravil to. Nebol žiadny zbabelec.
„Nie. Pre Siriusa som ochotný to podstúpiť. Ale i ja mám podmienku,“ odvetil a nenávistným 
pohľadom prepaľoval muža, ktorý sa mal možno o pár hodín stať súčasťou jeho života.
Severusa to pobavilo. „A akú?“
„Zasnúbime sa až potom, keď mu pomôžete. Inak naša dohoda neplatí.“
Severus prikývol s provokačným úškľabkom na tvári. Harry videl, aký si je sebou istý, ale nikdy sa ho 
neopýtal prečo a ako sa mu podarilo jeho krstného otca zachrániť.

***
Zo spánku ho prebralo búšenie sovích krídel na oblok. Vyskočil z postele a nahý trielil k oknu, aby si 
prečítal správu. Bola od riaditeľky. Severus sa prebral.

   2. kapitola - Sľuby  

Harry sa poponáhľal. Obliekol si jedny zo starých, vyšúchaných džínsov, vyťahané tmavomodré tričko 
a obul si tenisky. Do nemocničného krídla vyletel zo žalárov ako ozajstná ohnivá strela. Zadychčaný 
zastal medzi dverami a trochu s obavami a neveriaco civel na posteľ, kde ležal jeho snúbenec Severus 
Snape. Okolo neho ako jeho strážny anjeli stáli Kingsley, McGonagallová a madam Pomfreyová. 
Premýšľal, či má vojsť a pridať sa k nim, alebo či má radšej počkať a nechať ich pozhovárať sa. Váhal, 
keď si ho všimol Severus. Skoro nepoznateľným úklonom hlavy mu naznačil, aby podišiel bližšie a čosi 
zamrmlal svojim kolegom. Všetci traja sa ako na povel vzdialili. Nik z nich, snáď okrem madam 
Pomfreyovej netušil, aký je medzi nimi dvoma vzťah. A aj Poppy sa to dozvedela len vtedy, keď to už 
Harry nevydržal a prezradil jej to vtedy, keď ho sem zraneného dovliekol. Mal obavy a strach, že oňho 
príde, preto sa musel niekomu vyžalovať.
Severus ho sledoval zvedavými očami. Bol ticho, no Harry by bol rád vedel o čom premýšľa.
„Ahoj,“ pozdravil ho a pery sa mu roztiahli do úprimného úsmevu. Vytiahol z vrecka džínsov prútik 
a vyčaroval si stoličku, aby tu nestál ako kôl v plote. Dosť bolo už to, že sa cítil čudne a neisto. „Prišiel 
som hneď ako som sa dozvedel, že si sa prebral,“ pokračoval, keď mu i teraz Severus odpovedal na 



pozdrav iba kývnutím hlavy. „Chcel som tu byť, keď sa preberieš,“ dodal akoby na ospravedlnenie. „Čo 
povedala madam Pomfreyová? Budeš v poriadku?“ Harry nevedel ako inak ho prinútiť prehovoriť.
„Zdá sa,“ hlesol. Jeho hlas znel slabo a trochu priškrtene. Harry to pripísal následkom zranenia. 
Severus mal ešte stále obväzy na krku. Inak sa zdalo, že mu nechýba zrejme nič.
„Nie si smädný?“ staral sa, keď pohľadom zvedavo skúmal Severusovu bledú, strhanú tvár. Slabo 
prikývol a tak sa Harry natiahol k džbánu s vodou a nalial z nej do pohára, podajúc mu ho. Severus pil 
plnými dúškami. Mal dojem, že jeho hrdlo je načisto vyprahnuté ako Saharská púšť. Očami však 
poškuľoval po chlapcovi a keď pohľadom spočinul na jeho ľavici, zabehlo mu tak, až sa okvickal. 
Trochu nemotorne si potom sušil nočnú košeľu a Harry, ktorý si nemohol nevšimnúť, čo to spôsobilo 
sa poponáhľal s vysvetlením.
„Dúfam, že ti to nevadí. Už nie je dôvod skrývať to,“ povedal, mysliac to ako ospravedlnenie tohto 
svojho činu. Ale necítil žiadnu vinu. Nemal prečo.
Severusovou tvárou prešla zmes pocitov, ktorým mladík vôbec nerozumel. Severus si unavene pretrel 
oči a oprel sa o podušky. Už dlho na to myslel. Vlastne ešte skôr ako sa prebudil. Mal z toho hotové 
nočné mory. A hoci si nevedel predstaviť, ako to bude fungovať všetko ďalej, nemohol konať inak. 
Musel urobiť konečne to, čo považoval za správne. Už vtedy si to mal lepšie premyslieť. Ale vraví sa, že 
nikdy nie je neskoro. Mrkol na Harryho a videl to napätie v jeho tvári. Odkašľal si, aby znel jeho hlas 
aspoň trochu autoritatívne. 
„Harry ... ja ...“ začal hľadajúc vhodné slová i odvahu na to, aby ich vyriekol. „Chcem zrušiť ten sľub.“
Tentoraz to bol Harry, kto vytreštil oči. „Prečo? Urobil som niečo zle?“
„Nie, nespravil si nič. To ja ... Bolo odo mňa sebecké žiadať to od teba. A ľutujem, že som si to 
uvedomil až teraz.“
Harry mal dojem, že zle počuje. Mal by sa vari z toho radovať, ale on sa tak vôbec necítil. Práve 
naopak. Bolo mu tak, akoby mu niekto vrazil dýku do chrbta. Severus chcel zrušiť ich zasnúbenie, 
znova chcel rozhodovať o ich živote celkom sám a jeho sa ani neobťažoval spýtať sa na názor.
„Počul si ma?“ ozval sa Severus, ale ani naň nepozrel. „Zbavujem ťa toho sľubu. A teraz ma prosím 
nechaj, potrebujem si oddýchnuť.“ Povedal to tak, akoby sa nič nebolo stalo. Akoby len mávol rukou 
nad nevydareným elixírom.
Harry sa nazlostil. Už mal po krk tých jeho manierov, nálad a samostatných rozhodnutí, ktorým vôbec 
nerozumel. A hoci by možno bol preňho jednoduchý súhlas lepšou voľbou, vo svojom srdci vedel, že 
inak by konať nemohol. Veľa sa toho v jeho živote zmenilo a on nehodlal prísť o to dôležité len tak, 
pre nič – za nič. Znova siahol po svojom prútiku a namieril ho na Severusovu ľavicu spočívajúcu na 
prikrývke. Severusovo obočie vyletelo nahor a chcel protestovať, ale chlapec mu to nedovolil.
„Odhaľ!“ vyriekol a na Severusovom prste sa zaligotal zlatý kovový prúžok. Zásnubný prsteň. Navlas 
rovnaký ako bol ten jeho. Harry ho chvíľu zamyslene držal za ruku tou svojou, na ktorej sa skvel jeho 
zásnubný prsteň. A napadlo mu jedine to, že takto to má byť. Keď k nemu zdvihol zrak, Severus mohol 
v jeho očiach vidieť odhodlanie. „Nemôžeš ma zbaviť sľubu, ktorý som ti dal, ak to sám nechcem. 
Zložili sme sľub vernosti a ja ťa žiadam, aby si ho dodržal, pretože ja to urobím, či sa ti to páči, alebo 
nie! Ja ho dodržím!“ Harryho slová boli pevné a rozhodné. Keď vstával, bol taký nazlostený, že mu 
nevenoval ani len jediný pohľad. Zožieral ho hnev i bolesť, ktorú mu Severus spôsobil a on nechcel, 
aby to vedel. Pri dverách zastal, ale tiež sa neotočil. „Teraz ťa nechám odpočívať. Prajem ti dobrú noc.“
Severus sa nezmohol na slovo. Iba hľadel na jeho vzďaľujúci sa chrbát. Sedel tam celkom ticho 
a uvažoval, prečo to len Harry urobil. Myslel si, že keď ho zbaví bremena toho sľubu, ktorý si od neho 
pred rokmi vynútil, že bude spokojný a šťastný, ale očividne sa mýlil. Nerozumel tomu. Vari sa niečo 
zmenilo? Vzdychol si a hlavou sa oprel o vankúš. Vedel, že preňho inej cesty prosto niet. Musí chlapca 
nejako presvedčiť, aby súhlasil. Zrejme mu prvý pokus celkom nevyšiel, ale nemôže sa vzdať len tak 
ľahko. Mal svoje dôvody. Okrem toho, nikdy nemal ani len v úmysle mu skutočne ublížiť. Dobre, 
slovne si ho doberal a zastrašoval viac ako rád, ale fyzicky? Nikdy by naňho nevztiahol ruku, nikdy by 
proti nemu nepoužil žiadnu kliatbu. To by radšej sám zhynul! Otočil sa k dverám, ktorými zmizol Harry 
a jeho pery sa pohybujúc opakovali len jedno.



„Nemôžem inak Harry, nemôžem.“
***

Harry soptil. Bol rozčúlený a sklamaný zároveň. „Ako mi to mohol urobiť?“ pýtal sa sám seba a ruky 
zatínal v päsť. „Po tom všetkom čím sme prešli sa len tak rozhodne zrušiť svoj sľub? Vari sa zbláznil?!“ 
bezradne sa žuchol na lavičku stojacu pod oknom a pohľad zaboril do zeme. „Dali sme si predsa sľub,“ 
šepkal bezradne. „Nemožno ho len tak zrušiť. To preňho nič neznamená? Ani ja preňho nič 
neznamenám?“
V duchu sa preniesol o dva roky späť, keď spolu uzavreli dohodu. Toho večera, keď sa vybral za 
Severusom, aby pomohol Siriusovi súhlasil s podmienkou, ktorú mu profesor dal. Urobil to len preto, 
aby sa vrátil jeho krstný otec. Posledná osoba, ktorá mu z rodiny ostala, nerátajúc Dursleyovcov. 
Tú noc skoro vôbec nespal. Ako mohol, keď musel myslieť na to, že možno o chvíľu znova objíme 
svojho krstného? Avšak jeho dušu kvárili i pochybnosti. Čo ak mu chcel Snape iba ublížiť, tak ako 
vždy? Čo ak to nemyslel vážne? Čo ak chcel iba využiť jeho naivitu? Ako teda mohol pokojne spať, keď 
sa mu v hlave striedali na počkanie podobné myšlienky? Len tak v pyžame vkĺzol do topánok, prehodil 
na seba mikinu a s prútikom v ruke svietiac si pod nohy mieril do žalárov. Zastal až pred Severusovou 
pracovňou a pochodoval tam hore – dolu, kým sa neunavil. Napokon si vyčaroval kreslo a uvelebil sa 
v ňom. Ani netušil, kedy sa mu podarilo zaspať. Zobudil sa na to, ako ním niekto trasie. Rozospato 
zaklipkal očami a pozrel sa priamo do Snapovej zamračenej tváre.
„Nemohol som spať,“ hlesol ako na povel. 
„Takže teraz ste zrejme nad niečím sústredene uvažoval, však?“ ozval sa ironicky profesor elixírov.
Teraz sa zamračil i Harry. „Nie!“ odsekol a až potom si všimol, že Snape má tvár skrivenú bolesťou, nie 
hnevom ako si myslel. „Čo sa vám stalo profesor?“ opýtal sa hľadiac na jeho zranenú ruku, ktorú si 
pritláčal k telu.
„Nič,“ odvrkol mu a zašomral: „Alohomora.“ Dvere jeho kabinetu sa otvorili a on tackavo vstúpil dnu. 
Bol by sa isto sklátil na podlahu, keby ho chlapec šikovne nepodoprel. Usadil ho do kresla a chcel 
zavolať ich ošetrovateľku, no Severus rázne odmietol, trvajúc na tom, že nikoho nepotrebuje, a že si 
poradí celkom dobre i sám, no jemu sa nezdalo. Bol príliš bledý a vyzeral tak, že onedlho iste zamdlie 
od prílišnej straty krvi. Preto ho odmietol počúvať, hoci si bol istý, že mu za to vymeria nejaký trest 
a on bude musieť ostať po škole. A tak napriek jeho vehementným protestom mu pomohol zo 
zakrvaveného habitu i košele a ranu mu podľa jeho zúrivých pokynov ošetril. Podľa jeho stavu usúdil, 
že to, čo mu Snape sľúbil zrejme nevyšlo. Preto sa ani neobťažoval spytovať, či je Sirius späť.
„Pomôžem vám do izby profesor?“ opýtal sa zdvorilo, keď bola rana i dokonale obviazaná, ale Snape 
mal dojem, že sa mu vari vysmieva.
„Máte dojem, že som azda nejaký krypeľ, Potter? Som zranený, nič viac!“ vyštekol vstávajúc z kresla, 
keď na dúšok vypil stanovenú dávku z elixíru na doplnenie krvi i elixír proti bolesti.
Harry sa teda otočil a chcel odísť, keď ho medzi dverami zastavil jeho drsný hlas.
„Zajtra vás o pol ôsmej večer čakám v riaditeľovej pracovni. Predpokladám, že svoj sľub dodržíte, 
Potter. A oblečte sa slušne!“ vyprskol ako divý kocúr. 
Harry sa zvrtol na päte a civel naň s otvorenými ústami, celkom ohúrene. „To teda znamená, že ... že je 
Sirius ... žije?“
Severus sa znechutene zaškľabil a ukázal na svoju ruku. „A čo myslíte, kto mi asi tak spravil toto?“ 
opýtal sa ukazujúc svoje zranenie. „Bežte! Čaká vás v riaditeľni,“ zahundral a otočil sa mu chrbtom. 
O chvíľu začul dupot Harryho nôh na chladnej dlažbe a ticho si vzdychol, pohliadnuc sa svoju ruku. 
Zrejme Blacka podcenil. Nemal ho dráždiť.

***
Harryho zvítanie s krstným otcom bolo veselé i trpké zároveň. Práve kvôli Siriusovi. Vôbec 
nepredpokladal, že mu Snape povie o tom, prečo ho vyslobodil z toho oblúka. Mal to predpokladať 
a mal trvať i na tom, že ho bude sprevádzať. Teraz mu neostalo nič iné, len vysvetľovať.
„Harry, prečo si len súhlasil, do škrota?!“ zlostil sa sám na seba i na chlapca a jeho oddanosť  k nemu. 
Radšej by bol tam, kde bol akoby sa mal ocitnúť v realite, kde sa mal stať Harry Snapovou hračkou!



„Nemaj obavy Sirius,“ snažil sa ho upokojiť chlapec. „Všetko bude v poriadku. Neobviňuj sa, lebo 
nemáš prečo. Som rád, že si späť.“
„Harry, ty si zrejme neuvedomuješ vážnosť celej situácie,“ zvolal vystrašene jeho krstný otec. 
Vtedy zasiahol Dumbledore. Ako sa zdalo, tí dvaja celkom zabudli, že je tam s nimi. „Sirius, viem, že 
ste Severusa nemali nikdy radi, ale dovoľ mi pripomenúť, že sa v ňom všetci mýlite.“
„Pán riaditeľ, viete že si vás vážim, ale teraz žiaľ musím konštatovať, že vám zrejme preskočilo!“ zrúkol 
a riaditelia v obrazoch nesúhlasne zacmukali.
Riaditeľ sa len chápavo pousmial. „Ubezpečujem ťa Sirius, že to tak nie je. A urobím všetko preto, aby 
bol Harry v bezpečí. Nie preto, že Severusovi neverím, ale preto, aby si bol pokojný ty. Nič zlé sa 
nemôže stať, ver mi.“
Zdalo sa, že riaditeľove slová Siriusa trochu upokojili, ale nebolo to celkom tak. V duchu preklínal toho 
čierneho umastenca za to, čo vykonal a ľutoval, že mu nevyrval srdce z tela, ale mu iba zranil ruku.

***
Harry nemeškal. Dokonca prišiel skôr. Teraz sedel na jednej zo stoličiek v riaditeľovej kancelárii a snažil 
sa tváriť čo najstatočnejšie pod skúmavým pohľadom starého muža, ktorého mal tak rád a vážil si ho.
„Harry?“ oslovil ho láskavo a strčil mu pod nos misku s karamelkami. Harry odmietol. Mal taký zovretý 
žalúdok, že by teraz do seba nedostal ani kvapku vody. Dokonca nemal ani najmenšiu chuť zhovárať sa 
s ním. V kútiku duše ho totiž škrela otázka vyvolaná pochybnosťami, či toto všetko bolo naozaj nutné 
a či ho práve jeho pomoc nemohla zachrániť pred Snapovou podmienkou.
„Si v poriadku, Harry?“ ozval sa znova a chlapec prikývol, hoci bol celý zelený pri pomyslení na to, čo 
ho čakalo.
Dvere riaditeľne sa odrazu rozleteli a Harry od ľaku až poskočil. Sirius sa zatváril previnilo, keď k nemu 
kráčal.
„Harry, nemusíš to robiť!“ zavrčal, keď si k nemu bez pozdravu prisadol. „Niečo predsa vymyslíme! 
A ešte stále ho môžem za...“
„Nie!“ ozvalo sa rázne nielen z úst riaditeľa, ale i Harryho.
„Do kotla!“ zanadával a rukami si vošiel do vlasov. Harry pozrel na riaditeľa a pokrčil plecami. Potom 
sa otočil k Siriusovi a položil mu ruku na plece.
„Sirius, prosím, nerob si o mňa žiadne starosti. Všetko bude v poriadku.“
Lenže jeho krstný otec to odmietal akceptovať. „Harry, chlapče, nerob to kvôli mne,“ žiadal, ale 
neuspel. 
Na dvere niekto zaklopal a tentoraz vošli dnu Ron a Hermiona. I oni si prisadli k Harrymu, ale vôbec sa 
netvárili tak zhrozene ako Sirius. Keď sa mu nepodarilo presvedčiť ich, aby ho prehovorili oni, konečne 
to vzdal. Ručičky hodín zastali na ciferníku ukazujúc pol ôsmej a do riaditeľne vošiel Severus Snape. 
Harry naprázdno prehltol a oblízol si suché pery. Napadlo mu, že Snape je presný ako švajčiarske 
hodinky.
Nevedel, či sa mu to zdá, alebo naozaj dnes vyzeral Snape inak. Lepšie. Čierne vlasy sa mu leskli ako 
havranie perie v lúčoch slnka. Mal oblečenú bielu košeľu so stojačikom, zelenú hodvábnu viazanku 
a Harry to nevedel s istotou, ale mal dojem, že má na sebe i čierny slávnostný habit. Nohavice 
rovnakej farby mal zažehlené na puky a spod neširokej manžety mu vykúkali vyleštené čierne topánky. 
Harry sa začervenal, keď si uvedomil, ako zvedavo naňho zíza a spomenul si, že Snape to neznáša. Ale 
rovnako sa i zahanbil. Vedľa takto vystrojeného profesora elixírov si teraz bude pripadať nesmierne 
ošumelo. Hoci i on si dal záležať na svojom výzore, pravda s pomocou Hermiony.
„Netušil som, že tu budú svedkovia,“ prehovoril nevrlo a opätoval Siriusovi nevraživý pohľad. Rona 
s Hermionou si akoby nevšimol. Alebo ich skôr ignoroval. Zastal pred Dumbledorovým pracovným 
stolom a potom sa otočil priamo k Harrymu, ktorý stále sedel na stoličke a len ho pozoroval.
„Môžeme teda začať?“ opýtal sa riaditeľ veselo a usmial sa na prítomných.
Harry prikývol a pocítil ľahký stisk kamarátkinej ruky i Ronovo povzbudivé potľapkanie na pleci. A prv, 
než ho Siriusova dlaň mohla priklincovať k stoličke, rýchlo vstal. Jeho krstný otec si len trpko vzdychol, 



keď sa Harry postavil vedľa Severusa Snapa a pozrel do modrých očí riaditeľa ukrytých za okuliarmi 
v tvare mesiačikov. 
„Zišli sme sa tu v tejto slávnostnej chvíli,“ Dumbledore sa odmlčal a všetci mohli zreteľne počuť, ako si 
Sirius nahlas odfrkol, no riaditeľa to vôbec nevyviedlo z konceptu. „Aby sme spojili sľubmi vernosti 
počas ich doby zasnúbenia týchto dvoch mužov.“ Dumbledore sa zameral na Severusa a čosi mu 
naznačil. Ten siahol do náprsného vrecka habitu a vytiahol odtiaľ dva prstene. Harry mu bledý v tvári 
a bez slova podal ruku, hypnotizujúc tenký, zlatý krúžok s drobným smaragdom uprostred.
„Severus,“ vyzval ho riaditeľ, „opakuj po mne. Ja, Severus Snape, sa zasnubujem tebe Harry James 
Potter. Sľubujem ti vernosť, oddanosť, ochranu a lásku. Sľubujem, že budem pri tebe stáť v dobrom 
i zlom, v šťastných chvíľach i zlých momentoch. A ak svoj sľub poruším, sám od neho odstúpim a sľub, 
ktorý teraz dávam tebe, zruším.“ Riaditeľ predrecitovával a Severus po ňom opakoval. Keď došlo na 
poslednú vetu, Harry myslel, že sa rozčúli, ale on ostal celkom pokojný. Tak ako vždy . Iba tam stál, 
držiac jeho spotenú dlaň vo svojej ruke, hľadel mu do tváre a opakoval to, čo riaditeľ chcel, aby sľúbil. 
Harry nepochyboval, že to starší muž nerobí ani tak kvôli nemu, ako kvôli Siriusovi.
Ale stalo sa ešte čosi. Zatiaľ čo Severus vyslovoval sľub, Dumbledore držal nad ich spojenými rukami 
svoj prútik. Harry si preto nebol istý, či to bolo riaditeľovo kúzlo, alebo ich vlastná mágia, ale stalo sa 
to, že okolo ich spojených rúk sa ovinuli ako dva hady zvláštne žiari. Severusova zlatá a jeho modrá, 
postupujúc od ramien k ich spojeným dlaniam, kde sa i ony opatrne, akoby bojazlivo spojili.
Harry také čosi jakživ nevidel. Bol taký nervózny, keď si bral druhý prsteň zo Severusovej ruky, aby mu 
ho vzápätí navliekol, že mu skoro vypadol. Nehovoriac o tom, že sa pri skladaní sľubu zajakával.
„Tak mi Merlin pomáhaj,“ vyslovil na záver a sledoval, ako sa kúzlo okolo ich spojených rúk rozplýva.
„Blahoželám vám,“ riekol Dumbledore veselo, „teraz ste zasnúbení.“
„Ako keby som to nevedel,“ pomyslel si Harry a ostýchavo pozrel na muža stále stojaceho po jeho 
boku. Modlil sa, aby Snapovi nenapadlo spečatiť ich sľub bozkom, tak ako mu to vtedy dôrazne 
pripomínal, pretože si nebol istý, či by to zvládol on a aj jeho krstný otec. Našťastie nič také 
nenasledovalo. Riaditeľ ich prekvapil, keď pre nich pripravil malé pohostenie.
Harry sa však ničoho ani len nedotkol. Sadol si na stoličku, kde sedel aj predtým a civel na svoju 
ľavicu, kde sa skvel jeho snubný prsteň. Popravde, nepočítal s tým, že nejaký vôbec dostane. Musel 
uznať, že toto prekvapenie sa Snapovi podarilo.
„Neviem, či ti mám blahoželať, alebo ťa ľutovať. Ak niekto uvidí na tvojej ruke ten prsteň, bude po 
tajnostiach, Harry,“ povedal Ron a sústrastne sa zaškľabil.
„Už vidím ako sa na mne zabáva celá škola,“ vzdychol si. „A hlavne Malfoy.“
„Tak ho nenos. Veď čo sa tým zmení?“ navrhla Hermiona. „Celkom  nič. Zasnúbení ste tak, či tak. Mňa 
len zaujíma tá podivná žiara, ktorá sa vám vytvorila okolo rúk. Nič také som jakživ nevidela. Ani 
v knihách som sa o niečom takom nedočítala,“ štebotala, zatiaľ čo Ron súhlasne prikyvoval.
„Keby sa ti náhodou stratil, tiež by sa nič nestalo,“ dumal Ron.
„Ďakujem vám obom za nápady, ale nie. Nespravím nič z toho. Dal som predsa sľub a to k tomu patrí, 
nie?“ ozval sa skleslo ako kôpka nešťastia, mysliac na všetky posmešky, ktoré od zajtra utŕži.
Dlho sa nezdržali. Ako prvý sa ospravedlnil Sirius. Od ich „obradu“ sa správal akosi čudne. Harry mal 
podozrenie, že to nebola len zmena nálady. Mal pocit, že jeho krstný otec pozná význam oboch tých 
žiar, presne tak ako riaditeľ a jeho snúbenec. Ale pýtať sa ich na to teraz nechcel. Potom sa pobrali 
i oni. Ale Snape ho strohým oslovením zastavil a Rona s Hermionou poslal napred.
„Podajte mi ruku, Potter,“ prikázal mu a Harry poslúchol. Čakal, čo od neho bude chcieť. Severus 
vytiahol z vrecka habitu svoj prútik, poklopkal jeho koncom po Harryho prsteni a zamrmlal „Servo!“ a 
prsteň sa stal neviditeľným. Harry ho mal stále na ruke, cítil jeho chladný kov, ale už ho nebolo vidieť. 
Problém bol vyriešený, lebo i Severus urobil to isté so svojim prsteňom. Harrymu sa ako tak uľavilo. 
Teraz už aspoň nebude nikomu na posmech. Predsa len, byť zasnúbený s mužom je jedna vec, ale byť 
zasnúbený so Severusom Snapom – to už bolo čosi iné. Akoby mal na nohe olovenú guľu, ktorá ho 
v jednom momente stiahla pod vodu.

***



Harry celý deň myslel len na to, čo by mal urobiť, aby Severusa presvedčil. Tak sa vlastne stalo, že kým 
nadišiel večer, už nevedel, či má dosť síl na to, aby presvedčil sám seba, že to má nejaký zmysel, alebo 
že to raz bude fungovať.
Posledné dva roky boli viac ako krušné a Severus to robil len horším. Nič sa mu nesnažil uľahčiť 
a naňho toho bolo jednoducho veľa. Jediný čas, keď sa mohli stretávať a tráviť chvíle spolu a osamote 
boli paradoxne jeho hodiny trestov, ktoré mu vymeral. A ani vtedy sa nezhovárali, pretože Severus 
mal akúsi prácu, kde sedel za druhým stolom a robil tie svoje papierovačky, zatiaľ čo on prepisoval 
záznamy hriechov svojho otca, Siriusa, Remusa a dokonca i toho potkanieho muža, Petra Pettigrewa. 
Tak ho to pohltilo, že i on prestal vnímať okolie a hltavo čítal o každej otcovej lumpárni. Keď sa hodiny 
trestu končili, Harry mal dojem, že je Severus zamyslenejší a ešte podráždenejší ako predtým a on 
netušil prečo.
Potom všetko skomplikoval znova len Severus, keď pred Harryho očami zabil Dumbledora namiesto 
Draca Malfoya. Urobil to tak rázne, chladnokrvne a bez mihnutia oka, že Harry nemal nikdy lepší 
dôvod želať si z celého srdca jeho smrť. Ba i sám by sa o naplnenie jeho osudu postaral, keby to bolo 
možné. Ako mal vtedy čo i len tušiť, že to všetko bolo dopodrobna naplánované divadlo pre hlúpych 
smrťožrútov i samého lorda Voldemorta? Lenže čo sa už stalo, stalo sa a i toto poznačilo ich existujúci, 
no temer žiadny vzťah, ktorý mali. V čase, keď by sa mali spoznávať sa iba viac odlúčili a priepasť, 
ktorá medzi nimi bola odjakživa, sa iba prehĺbila.
Harry sedel na drevenej podobločnici a sledoval nočnú oblohu posiatu myriadami hviezd. Jeho 
myšlienky sa neustále točili okolo Severusa a jeho návrhu zrušiť sľub, ktorý si dali. Kdesi hlboko v jeho 
vnútri však čosi túto možnosť nielen potlačovalo, ale i zavrhovalo a on potreboval zistiť prečo. Jedno 
vedel celkom isto. Jeho city sa časom menili, ale stále nevedel identifikovať to, čo vo svojom srdci cíti 
k svojmu snúbencovi. Hútal, ako ho primäť dodržať sľub. Jeho oči sa upreli na kamienok prsteňa tej 
istej smaragdovej farby. A zrazu na to prišiel. Iste, veď prečo aj nie, keď ich osudy už od samého 
začiatku boli navzájom poprepletané. Severus bol jedným z tých, ktorí mali Harryho chrániť, učil ho 
a viesť, aby bol schopný splniť to, na čo bol predurčený. Teraz sa priam usmieval šťastím. Iste, ako na 
to mohol zabudnúť? 
„Nemôžem cítiť to, čo cítim Albus! Nezaslúžim si ho!“ to bolo posledné, čo videl v spomienke, ktorú 
mu dal jeho snúbenec spolu s ostatnými pred smrťou. Jediná veta, ktorá mala zachrániť všetko. Tá, 
ktorá musí zachrániť ich. A Harry sa jej chopil ako topiaci sa slamky.

***
Sirius Black sa vrátil do svojho opusteného rodinného sídla. Toto miesto bolo plné spomienok, na 
ktoré by radšej nemyslel, ale nemal kam inam ísť. Dom na Grimmauldovom námestí vyhorel spolu 
s ostatnými a potreboval značné opravy. Len nedávno sa vrátil z tej smiešnej ceremónie, kde si Harry 
so Snapom vymenili sľuby vernosti. Bolo mu z toho na vracanie! Veľmi ľutoval, že vtedy toho 
netopiera proste nezabil hneď ako vypadol spoza závesu oblúka a on mu prezradil dôvod, pre ktorý to 
spravil. Ten bastard sa vedel až pridobre brániť a keby nebolo tej stupídnej oklumencie ... Sirius 
zaškrípal zubami. Potom si spomenul na tú žiaru, ktorá sálala z ich rúk. Čosi také už videl, preto ho to 
neprekvapilo. To skôr tie farby mu spôsobovali starosti. Harryho bola modrá, znamenala nádej. 
Pravdupovediac, čakal zelenú – nenávisť. Ale tá, ktorá stúpala od Severusa ho priklincovala k stoličke 
na dobrých pár minút. Bez mihnutia oka na ňu civel a už začínal nadobúdať pocit, že sa celkom 
pomiatol. „Zlatá? Zlatá od Snapa? Od Severusa Snapa?!“ spytoval sa sám seba v duchu a pohľad mu 
preskočil na spokojnú tvár riaditeľa. Bolo by teda možné, aby to bola pravda? Vedel ten starý blázon 
viac ako oni všetci vrátane Harryho? „To je ... nemožné!“ vyjachtal pošepky do tmavej noci. 
Stále pohltený vlastnými myšlienkami prešiel tmavou chodbou osvetlenou len sliepňajúcimi sviecami 
do salóna, aby nalial si do pohára whisky. Potreboval to viac ako čokoľvek iné. 
Premýšľal, načo ho odtiaľ vlastne Snape dostával? Aby ho nechal trpieť na tejto zemi? Mal sa dívať na 
to, ako ubližuje priamo jemu pod nosom Harrymu? Alebo na to, ako Remus ... ako zomiera? Pri tej 
myšlienke sa zachvel. Kopol do seba obsah pohára na dva dúšky. Zvalil sa do kresla a zaboril si tvár do 
dlaní. Vôbec nevedel, čo robiť. Remus, ten nie, ten by mu poradil. Netušil, čo bez neho bude robiť, 
keď náhodou ...



„Nie! Ani na to nepomysli!“ prikazoval si v duchu. „On bude žiť! Musí!“ šepkal horúčkovito. Napokon 
sa rozhodol, že len čo si dopraje osviežujúcu sprchu, znova sa vráti k Mungovi. A neodíde odtiaľ, i keby 
ho chceli vyhodiť! Predsa mu sľúbil, že ho neopustí! Tak ako mohol porušiť sľub? Nešlo to!

*************************************************************
Ako ste iste pochopili, so Severusom čosi nie je v poriadku. Preto nechce od Harryho, aby dodržal sľub  
a ten svoj chce zrušiť a oslobodiť ho tak od prísahy, ktorú si dali, len preto, lebo bol sebec a prinútil ho  
k tomu. Lenže Harry je iného názoru a celé sa mu to nepáči. Samozrejme, že zatiaľ netuší, prečo to  
Snape robí, ale príde na to. Napriek tomu je rozhodnutý urobiť všetko preto, aby Severusa presvedčil o  
opaku.
Ani Sirius nie je nadšený ich zasnúbením, o to menej, že to Harry spravil kvôli nemu a tak sa vlastne  
dostal do vzťahu, po ktorom netúžil. Je zásadne proti tomu do poslednej chvíle, ale až zlatá žiara,  
ktorá sála od Severusa pri skladaní sľubu ho prinúti nad všetkým sa zamyslieť a uvažovať, či predsa  
len Dumby nemá pravdu a oni sa v Sevovi mýlili. Už len preto, že žiara, ktorá stúpala od Harryho bola  
modrá a nie zelená, čo by predstavovalo nenávisť. Teda, ako vidíte, jedine Harry, Ron a Hermy netušia,  
čo tá žiara znamená, ale prídu na to ... časom :D
Posledná vec: servare, servo - znamená schovať, ukryť

*************************************************************

3. kapitola - Návrat strateného
Severus ležal na posteli a nechal liečiteľku, aby ho v ten deň už tretí raz vyšetrila. Síce sa vyhovárala 
na pokyny ošetrovateľa, ktorý mu tak ochotne naservíroval ten hadí protijed, ale on mal silné 
podozrenie, že to robí iba z prehnanej starostlivosti. Keď s tým skončila, netvárila sa práve nadšene 
a nariadila mu užiť pár elixírov. Poslúchol, ale len preto, že mu iné ani neostávalo.
„Severus, ja si myslím, že by to mal vedieť!“ hlesla konečne prehovoriac, po chvíli ticha, ktorá sa jemu 
zdala taká nekonečná.
„Ja si to však nemyslím,“ odvetil pokojne a načiahol sa po akejsi rozčítanej knihe.
„Je to predsa váš snúbenec! Mal by to ...“ ani nestihla dokončiť, keď jej skočil do reči.
„To rozhodne nemal!“ odvrkol rázne. „Okrem toho, som si istý, že keď si to zváži, dospeje k rovnakému 
presvedčeniu.“
„Harry nie je hlúpy! A ani bezcitný! Je čestný a spravodlivý a hlavne má dobrá srdce!“ oduševnene sa 
ho zastala. „A od vás to nie je správne!“
Severus zdvihol pohľad od knihy a zadíval sa na starnúcu ošetrovateľku. Po tvári sa jej kotúľali slzy, ale 
ani raz nevzlykla.
„Poppy,“ oslovil ju láskavo, unavený z jej tirády, čo naňho spustila, „viem, to. Nikto ho nepozná lepšie 
ako ja. Robím to kvôli nemu. Načo Harryho zaťažovať tým, že liečba sa nevydarila, a že mi ostáva pár 
mesiacov, alebo pri najlepšom rok života?“
Poppy bezmocne rozhodila rukami sadnúc si na najbližšiu stoličku a uslzenú tvár si schovala do dlaní.
„Musel som to spraviť. Nezaslúži si viac trpieť. A kvôli mne už vôbec nie,“ dodal nečujne. Stíchol, keď 
si Poppy nahlas vysmrkala nos.
„Poppy?“ oslovil ju znova, snažiac sa krotiť svoju zlú náladu. „Sľúbte mi, že mu to nepoviete.“
Práve v tej chvíli sa však otvorili dvere na ošetrovni a dnu vstúpil najmenej očakávaný hosť.
„Počul som dobre? Život ti visí na vlásku?“ spýtal sa zjavne potešený touto správou a vôbec sa 
nesnažil skryť úsmev na tvári.
Severus zaúpel. „A vraj chrabromilčan! Odkedy tí počúvajú za dverami?“ venoval mu jeden zo svojich 
nenávistných pohľadov, ktoré si schovával už od nepamäti v špeciálnej zásuvke „pre dvoch kreténov,“ 
kde Sirius patril spolu s Harryho otcom.
„Zabúdaš na moje slizolinské gény,“ odvetil pobavene Sirius a prešiel miestnosťou, nevšímajúc si 
nahnevaný pohľad ošetrovateľky.
„Pán Black!“ osopila sa naň napokon. „Už je dávno po návštevných hodinách! Okrem toho, očividne tu 
nie ste vítaný!“



„To predsa viem, ale sľubujem, že sa nezdržím viac ako päť minút. Len čo mu poďakujem,“ odvetil 
spokojne.
„Ak na seba vytiahnete prútiky, nebudem za seba ručiť!“ upozornila ich a opustila miestnosť.
Severus si svojho soka ostražito premeral od hlavy po päty. „Chceš mi poďakovať?“ opýtal sa Severus, 
pretože si myslel, že ide o nejaký trik. Aj preto sa načiahol za prútikom, celkom nenápadne.
„Áno, hoci by som si ja sám nikdy ani len nepomyslel, že sa raz také čosi prihodí,“ uznal.
„Tak teda?“ Severusovo obočie vyletelo dohora, keď naň hodil zvedavý pohľad.
„Tak teda,“ zopakoval po ňom Sirius, „ďakujem.“
Severus stále nechápal dôvod tej vďaky.
„Za Harryho,“ vysvetlil konečne neželaný hosť. „A zato, že chceš ten ... sľub zrušiť.“
„Už som si myslel, že mi poďakuješ preto, lebo umieram,“ nadhodil Severus, ale nebol ďaleko od 
pravdy ani teraz.
„No, veď aj preto som ti vďačný!“ vyhŕkol Sirius uvedomiac si, že skoro zabudol na to hlavné. „Ušetril 
si mi prácu. Teraz mi je tá bonboniéra vlastne už na nič,“ mykol bezstarostne plecami.
„Otrávená?“ Severusovo obočie vyletelo spýtavo nahor.
„Hej, nebolo to nič také náročné ako som si myslel.“
„Pri tvojej zručnosti a šikovnosti dosť pochybujem,“ zahundral Snape. „Ak je to všetko, čo si chcel, mal 
by si ísť.“
„Veru by som mal,“ prisvedčil a zvážnel. Už chcel odísť, keď si to v poslednej chvíli rozmyslel. Otočil sa 
k nemu a skúmavo naň pozrel. „Vieš, je to ťažké pripustiť, ale Dumbledore mal asi predsa len pravdu.“ 
Viac nepovedal. Nevysvetlil to a Severus na to vlastne ani nebol zvedavý. Bol rád, že ten človek opustil 
túto miestnosť.
Severus si chvíľu čítal, aby si skrátil dlhú chvíľu. Netušil, že zaspal s okuliarmi na očiach a knihou 
v rukách, tak ako netušil, že Harry za ním v ten večer ešte prišiel, zložil mu okuliare a odložil 
roztvorenú knihu na stolík. Zhasol nočnú lampu a sadol si do kresla, ktoré si znova vyčaroval. Len tam 
tak sedel a uvažoval, čo bude zajtra, keď sa jeho snúbenec prebudí a dozvie sa, čo za prekvapenie mu 
prichystal.
Keď Severus ráno unavene a ešte ospalo otvoril oči, nemohol uveriť tomu, čo pred sebou vidí. Harry 
spal schúlený v kresle pri jeho posteli miesto toho, aby si ľahol na vedľajšiu posteľ. Nechápal, čo tým 
ten chlapec sleduje, ale nezobudil ho. Namiesto toho ho iba pozoroval. Nerušene a beztrestne. Lenže 
on to akoby cítil. Rozospato a zívajúc sa prebral, šúchajúc si boľavý krk.
„Dobré ráno,“ pozdravil ho s úsmevom, pri ktorom Severusovi zastával dych. „Je ti lepšie? 
Nepotrebuješ niečo?“ zahrnul ho otázkami a jeho toľká starostlivosť popudila. Možno preto, že tak 
veľmi sa oňho neobávala ani vlastná matka. Kto vie ...
„Nie, nepotrebujem nič,“ odvetil zamyslene a uvažoval, aké by to bolo budiť sa každé ráno v jeho 
spoločnosti. A hoci nechcel pokaziť túto chvíľu, jednoducho inak nemohol. „Predpokladám, že si môj 
návrh rozumne zvážil, však?“
Harry si vzdychol. A hoci sa snažil tváriť vážne, kútikmi úst mu pošklbávalo. „Iste. Zvážil. Veľmi 
rozumne,“ odvetil úsečne.
„Ach tak,“ hlesol Severus a z jeho hlasu zaznievalo sklamanie. Ale nemal by byť sklamaný, veď toto 
presne chcel, či nie?
„Merlin, prečo mám teda pocit, že to neznesiem?!“ privrel oči a sťažka vydýchol. Zdalo sa, že to 
nezvláda tak, akoby si predstavoval. Ale to isto prejde, pozbiera sa, zabudne ... Musí zabudnúť, že 
kedysi čo i len cítil niečo také krásne k tomuto mladíkovi ... niečo krásne a zakázané ... Vedel predsa, 
že mu to nemôže vyjsť. Tak ako mu nikdy nič dobré v živote nevyšlo. Tak prečo si myslel, že teraz to 
bude iné?
„Mimochodom, zhováral som sa s madam Pomfreyovou,“ pretrhol Harry niť jeho myšlienok. „Zajtra sa 
teda presťahujeme, keďže si už v poriadku.“



„Presťahujeme? Čo? Kam?!“ Severus naň vyvalil oči. Odrazu si pripadal ako hlupák. Vari sa práve 
nedohodli na zrušení sľubu? Tak o akom to sťahovaní ten blázon melie?
„A toto si už videl? Mal by si, ja som s nimi spokojný,“ hovoril zaujato a vytiahol odkiaľsi Denného 
proroka, Čarodejku, Sršňa a ešte zopár časopisov. „Spoločenská rubrika,“ povedal, keď vstával, 
zberajúc sa na odchod.
„Harry?“ volal naňho, ale on si veselo pohvizdujúc vykračoval ďalej. „Potter! Okamžite sa vráť!“ lenže 
Harrym to ani nehlo. Už chcel vstať a rozbehnúť sa za ním, keď Harry naňho namieril prútikom, švihol 
ním a jeho celkom jemne niečo postrčilo späť do perín.
„Hodiny oklumencie predsa len neboli zbytočné,“ zašomral si Harry víťazoslávne a zmizol za dverami, 
zanechajúc tam Severusa celkom zmäteného.
Keď sa trochu pozbieral, priam horúčkovito nalistoval spoločenskú rubriku v Dennom prorokovi, cítiac 
v kostiach nejakú neplechu. A nemýlil sa. Od prekvapenia vytreštil oči nad kolonkou „Svadobné  
oznámenia.“
„Pán Harry J. Potter a pán Severus Snape si vám dovoľujú oznámiť, že dňa 17. Júla o 18.00 hodine  
uzavrú manželstvo v súkromnej kaplnke sv. Alžbety v Rokville,“ čítal nahlas. Pod týmto oznamom bolo 
interview s Harrym, kde sa vyjasnili všetky zvedavé otázky okolo ich vzťahu. Na konci bol dokonca 
i rozhovor s novozvoleným ministrom mágie Kingsleym Shackleboltom.
„Ministerstvo sa môže pochváliť prvým svadobným darom pre túto ctenú a váženú dvojicu. Darovali  
sme im sídlo, ktoré kedysi patrilo rodine Prewettovcov. A Harry ako posledný príbuzný naň má  
právoplatný nárok. Ministerstvo ho opravilo a zveľadilo na vlastné náklady.“ 
Severus sa zháčil. „Takže toto tým myslel? Ten chlapec sa vari celkom pomiatol!“
Zbežne si pozrel i oznamy v ostatných časopisoch, ktoré mu Harry priniesol. Bolo tam to isté. Severus 
tomu nerozumel. Žeby bol z Harryho nadobudol nesprávny dojem? Harry teda naozaj nesúhlasí so 
zrušením sľubu?
„Prečo?“ šepol hľadiac na všetky tie oznamy v poroztváraných časopisoch. „Čo také som spravil, že 
som si zaslúžil jeho? Alebo ... alebo to všetko robí z ľútosti?“ 
Zamyslel sa nad tým a chvíľu zvažoval všetky možnosti. Poppy viaže lekárske tajomstvo, takže mu nič 
prezradiť nemohla. Ale Siriusa nie. Len oni dvaja vedia o jeho skutočnom stave. Napokon musel uznať, 
že Sirius by to tiež nebol schopný spraviť, lebo tým by riskoval, že sa jeho krstňa k Severusovi pripúta 
práve z ľútosti. A to by on určite nedopustil.
„Tak dobre, Potter,“ zamrmlal si popod nos. „Na teraz si vyhral.“ Na krátky okamih jeho bledú tvár 
rozžiaril jemný úsmev. Musel uznať, že ten chlapec mal odvahu. A to ako naňho použil to kúzlo na 
záver, to bolo jedinečné a nemalo chybu. Ó, Merlin, ako ho len miloval ...

***
Sirius vychádzal z nemocničného krídla spokojný, ale i zadumaný. To, čo sa dozvedel, nebolo na škodu. 
Severusov život sa skončí tak – či tak a on nemusí ani len pohnúť palcom. Čo viac si mohol priať? 
Okrem toho, včera sa konečne prebral Remus a zajtra bol Harryho veľký deň. Konečne mal mať 
osemnásť. Mal preňho dokonca i darček. Všetko mu vychádzalo podľa plánu. S úsmevom sa pozrel na 
bonboniéru, ktorú niesol v ruke a uškrnul sa. Samozrejme, že nebola otrávená, veď bola pre Rema. 
Ten láskavý vlkolak mal vždy maškrtný jazýček a bonboniéra bolo to najmenej, čo mu mohol darovať. 
Severus nemusel vedieť, že nepatrila jemu a nebolo s ňou niečo v poriadku.
„Čert ber Snapa!“ zvolal natešene a zamieril priamo do nemocnice sv. Munga.
Keď tam dorazil, bol trošku sklamaný, lebo Remus spal, ale to mu náladu neskazilo. Nechal mu darček 
na nočnom stolíku s odkazom, že sa zastaví neskôr a vrátil sa domov. Trebalo mu ešte pár vecí zariadiť.
Keď však dorazil do Blackdog Hall, čakalo ho iné prekvapenie. Pred dverami ich rodinného sídla zočil 
akéhosi žobráka. Sedel na schodoch, opieral sa o barokový stĺp ich verandy, s hlavou sklonenou 
k hrudi. Sirius sa zamračil. Ten muž vyzeral hrozne. Dlhé vlasy mal neupravené, zlepené 
v chuchvalcoch, presne ako čiernu bradu, ktorá mu hyzdila tvár tak, že nemohol ani len odhadnúť jeho 
približný vek. Telo však bolo štíhle, no očividne doráňané, presne tak ako ruky, ktoré ako jediné bolo 
vidieť spod starého, dotrhaného a špinavého odevu.



„Kto ste? Čo tu robíte?“ opýtal sa, keď podišiel až k nemu a nepríjemne zvraštil nos, lebo ten neznámy 
neskutočne páchol.
Neznámy si sťažka povzdychol a skúsil na narovnať, ale nešlo mu to tak, akoby asi chcel. Keď zdvihol 
hlavu a pozrel sa do jeho modrých očí, Sirius onemel a v šoku ustúpil o dva kroky vzad.
„Re ... Regulus?“ opýtal sa a muž jemne prikývol. Hneď na to zamdlel a viac o sebe nevedel.
Siriusa to prebralo z nečinnosti i prekvapenia a rýchlo začal konať. Odomkol dvere a pomocou kúzla 
dopravil svojho brata dnu. Keď sa k nim na jeho volanie zbehli traja škriatkovia, okamžite im vydal 
príkazy a poslal súrnu depešu do nemocnice sv. Munga. Liečiteľ prišiel obratom namiesto odpovede, 
čo bol Sirius len rád. Keď škriatkovia jeho brata obriadili, konečne ho mohol spoznať. Vlasy mu 
ostrihali celkom na krátko, bradu oholili, krvavé rany vyumývali. Prešiel kompletnou očistou, kým sa 
dostal pod ruky liečiteľovi.
„Zdá sa, že celý život poriadne trpel. Jeho zranenia vykazujú známky mučenia. Vraveli ste, že ste si 
dlhé roky mysleli, že je mŕtvy?“ otočil sa k nemu plešivý, nevysoký mužík a skúmavo sa naňho 
zahľadel.
„Presne tak. Ani nám len nenapadlo, že by ... že by mohol žiť. Merlin, veď oni ho mučili ...“ zamrmlal 
a zviezol sa do kresla pri bratovej posteli.
„Nebojte sa. Toto je ten najsilnejší muž, akého som videl. Alebo by som možno mal povedať 
najodolnejší. Môžem to povedať už len podľa toho, koľko utrpel rôznych a početných zlomenín. Tá 
sánka sa mu však zrástla priam dokonale. Nepoznať celkom nič. Trápi ma len tá ľavá noha. Zrejme 
kríva. Ale dalo by sa to napraviť. Kosť ešte celkom nezrástla.“
„Dobre, tak to urobte. Ale najprv mu dajte niečo proti bolesti. Už nedovolím, aby viac trpel. Kvôli 
ničomu, rozumeli ste?“
„Nebojte sa, som tu na to, aby som mu pomohol, nie aby som ho mučil ešte i ja,“ odvetil ošetrovateľ 
zhovievavo a súcitne sa pousmial.
Sirius ho bez slov pozoroval. Keď konečne skončil a odišiel, vrátil sa do izby k svojmu bratovi. Našiel pri 
jeho posteli stáť toho otravného škriatka, Kreachera.
„Pán byť v poriadku, však?“ opýtal sa ho, nespúšťajúc svoje veľké oči z Regula.
„To dúfam,“ hlesol Sirius a usadil sa vo svojom kresle.
„Kreacher sa o pána Regula postarať. Tak ako vždy, ak mu to pán Sirius dovoliť,“ ponúkol sa a od 
radosti až poskočil, keď Sirius prikývol.
Ostal tam. Sedel v kresle a civel na svojho spiaceho brata. „Ako to bolo možné? Celé tie roky ... Nie je  
mŕtvy!“ opakoval si v duchu a z očí sa mu znenazdajky pustili prvé slzy. Jeho brat trpel, mučili ho, ale 
on viac nedovolí, aby sa mu niečo stalo. Bol predsa jeho starší brat. Mal ho chrániť. Namiesto toho ho 
odsúdil presne tak, ako matku i otca. Zavrhol ho. Možno keby bolo všetko inak ... možno by sa to 
nebolo stalo. Teraz sa to ale zmení. Bude sa to musieť zmeniť. Vzdychol si a chytil ho za ruku.
„Vitaj doma, braček,“ šepol a nahnúc sa k nemu ho pobozkal bratsky na čelo. Regulus si zo sna 
povzdychol a natočil sa k nemu tvárou. Akoby vedel, že teraz už bude všetko v poriadku. Veď bol 
znova doma.    

4. kapitola -     SilverMoon Manor  
 Hneď po raňajkách sa Harry vytratil na ošetrovňu a Rona s Hermionou nechal tam. Už pred časom im 
vysvetlil svoj plán, hoci aj tak nechápali, prečo to všetko robí. Alebo teda aspoň Ron to nechápal. 
Hermiona si nebola celkom istá, ale bola by sa stavila, že to všetko robí preto, lebo mu Severus nie je 
ľahostajný a niečo k nemu cíti, hoci on sám si to neuvedomuje. Úplná pravda to ale nebola, pretože 
Harry o tom vedel. Len sa potreboval o svojich citoch uistiť presne tak, ako potreboval vedieť, čo 
k nemu vlastne cíti Severus.
Pred časom sa zasnúbili. Odvtedy sa veľa zmenilo, ale nie to, čo si prisahali. Harry si pamätal akoby to 
bolo len včera, čím všetkým ho Snape zastrašoval. Bozky? Dotyky? Sex? K ničomu doteraz medzi nimi 
nedošlo ani len v náznakoch. Samozrejme, že ho to tešilo, ale len dovtedy, kým si začal uvedomovať, 
že mu niečo chýba. Hlavne keď videl Rona s Hermionou ako sa k sebe túlia, ako sa objímajú 
a bozkávajú. Keď sa občas potichu vytratili, mohol si len domýšľať, čo tak spolu stvárajú. V takých 



chvíľach uvažoval, aké by to bolo, keby sa Snape naozaj o niečo pokúsil. Zozačiatku si vravel, že by ho 
za to do konca života nenávidel, ale keď sa čas míňal a on si naňho začínal zvykať, už mu tie predstavy 
nepripadali ako vystrihnuté z hororového filmu.
Zočil ho, len čo otvoril dvojkrídlové biele dvere na Rokfortskej ošetrovni. Práve si zapínal posledné 
gombíky na bielej bavlnenej košeli.
„Dobré ráno,“ pozdravil natešene. „Môžeme teda vyraziť?“ opýtal sa čakajúc na Severusovu reakciu.
„Ak na tom trváš,“ zamrmlal a načiahol sa po svoj habit, ktorý si chvatne prehodil cez plecia.
„Tak poďme,“ vyzval ho a galantne mu podržal dvere. Keď prešiel popri ňom, ucítil Harry tú známu 
vôňu cédrového dreva, bergamonu a citrusov a zhlboka sa nadýchol. Tak veľmi sa mu páčila 
a Severusovi tak pristala.
„Stalo sa niečo?“ opýtal sa ho Severus zmätene, keď si všimol, že Harry sa správa akosi čudne, ale 
chlapec len pokrútil hlavou.
„Nie, všetko je v poriadku,“ odvetil chytro a začervenal sa. Preto radšej zamestnal myseľ iným. 
„Posledné veci som ti zbalil včera,“ začal trochu sa ošívajúc, kým si Severus skúšal vôbec predstaviť, 
ako mu balí všetky košele, nohavice ... a spodky. Teraz sa pre zmenu začervenal on, ale chlapec mu 
nedal vydýchnuť. Zaskočil ho ďalšou otázkou. „Prečo si mi nikdy nepovedal, že máš matkin obraz?“
Severus sa zamračil, až sa mu na alabastrovo bielom čele objavilo pár vrások. „Je toho veľa, čo o mne 
nevieš,“ riekol s akýmsi čudným podtónom a Harry nevedel ako reagovať.
„Iste,“ povedal napokon. „Ale myslím si, že toto je náš vzájomný problém. To však nevadí. Máme veľa 
času na to, aby sme sa mohli spoznať. Celý život.“
Severus posmutnel ešte viac. Zrazu mu nápad zatĺkať skutočný stav svojho zdravia už nepripadal taký 
dobrý. Ale Harry si stav jeho nálady našťastie nevšimol. A ak si aj všimol, nedal to najavo. A on mu bol 
za to vďačný.
„Ten dom sa ti bude páčiť,“ rozhovoril sa o niečom neutrálnom, keď už mu Severus nechcel nič 
povedať k tomu obrazu. „Určite. Vlastne je to také ... no, v niečom podobnom bývajú Malfoyovci 
a dokonca i Sirius. Naše sídlo sa volá Silver Moon Manor.“
Severus to nekonemtoval, hoci si myslel, že ich domov už stupídnejší názov ani nemohol mať. No 
Harry akoby mu čítal myšlienky.
„Možno by sme to mohli premenovať. Ten názov ... strašný,“ vychrlil zo seba.
Vstúpili na točité schody, ktoré sa okamžite pohli a zmenili smer. Dostali sa na prvé poschodie a odtiaľ 
priamo von z hradu. Harry bol nervózny. A on vedel, že aj má byť prečo. Veď sa mal čochvíľa ženiť. 
A už počnúc dnešným dňom bude bývať so svojim nastávajúcim pod jednou strechou. Budú sa deliť 
o jednu spálňu ... Nasucho prehltol a ruky sa mu spotili. Bol taký zamyslený, že prepočul Severusovu 
otázku.
„Harry?“
„Čo ... čo je?“ vyjachtal.
„Pýtal som sa ako sa tam dostaneme. Premiestnime sa alebo poletíme na metlách?“
„Hm, ja ... nie,“ hlesol a vytiahol z vrecka ohnivú strelu. „Začaroval som ju na prenášadlo. Spustí sa 
o tridsať sekúnd,“ vysvetlil a tak sa jej obaja chytili a čakali, kedy ich malá loptička prenesie na miesto 
určenia.
Len čo sa tak stalo, pocítili silný tlak, ktorý ich mrštil do priestoru a ťahal so sebou, až kým sa obaja 
neocitli na štrkovitej príjazdovej ceste pred ich novým domovom. Severus si ho zvedavo i trochu 
znepokojene obzeral. Vyzeralo to dosť honosne. Presne ako tie staré šľachtické sídla, ktorých bolo 
v Anglicku roztrúsených desiatky, ak nie stovky. A toto malo byť ich domovom? Ako mal žiť tu, keď bol 
zvyknutý na menej ako málo? Ich rodný dom bol priskromný a jeho dom, ktorý si kúpil neskôr 
v Pradiarskej uličke sa tiež nemohol chváliť žiadnym luxusom. A teraz ho čakalo toto ...
„Dúfam, že sa ti páči,“ podotkol Harry nervózne, keď si všimol Severusov zamračený pohľad. Ako prvý 
vykročil k domu a jeho snúbenec ho neisto nasledoval.



Vchodové dvere im otvoril akýsi škriatok. Obyčajný domáci škriatok, avšak celkom slušne odetý 
a obutý. „Dobrý deň, pán Potter, pán Snape,“ privítal ich a uviedol ich do domu. „Vaša izba byť 
pripravená.“
Harry sa naňho usmial a zdvorilo poďakoval, predstaviac jedného z ich pomocníkov. „Severus, toto je 
Roling, náš domáci škriatok. V kuchyni je ešte Grifka a Maytta.“
„Dobre vedieť,“ zahundral a kývol škriatkovi na pozdrav.
„Roling vám ukázať vašu izbu, pane,“ zapišťal škriatok a viedol ho na poschodie domu. Tam zahol 
doprava a ukázal hneď na druhé dvojkrídlové dvere. „Toto byť vaša izba, pán Severus.“ Škriatok sa 
uklonil a zmizol.
Harry skúmavo sledoval Severusovo počínanie. Sám nevedel, čo má robiť. Nechcel sa mu vnucovať, 
ale taktiež nechcel, aby cítil z jeho strany neistotu, ktorú pociťoval už pár dní. Hoci mu zatiaľ 
vychádzalo všetko podľa plánov, nebol spokojný a on nevedel zistiť prečo je to tak.
Severus vošiel dnu a zahľadel sa na prepychovo zariadenú izbu. Vlastne to mohol pokojne označiť ako 
apartmán, ktorému dominovala azda tá najväčšia posteľ, akú kedy videl. Bola podobná tým v ich 
slizolinskej fakulte a mala dokonca zelené zamatové závesy i prikrývku.
„Sám som ti ju vybral. Akosi sa mi zdala vhodná, nemyslíš?“ opýtal sa Harry, prerušiac ich vzájomné 
mlčanie.
„Hm,“ zamrmlal čiernovlasý muž, prešiel miestnosťou až sa dostal k oknu. Mal výhľad rovno do 
záhrady a na les, ktorý sa rozprestieral za ňou.
„Moja izba je hneď vedľa,“ vyjachtal, lebo nevedel, čo povedať. Severus sa naňho spýtavo otočil 
a Harry ukázal na spojovacie dvere. „Tieto dvere vedú do kúpeľne. Tú máme spoločnú. A hneď za ňou 
je moja izba. Budem v nej do našej svadby,“ vysvetlil a pritom sa červenal ako malý školák.
Severus na to nepovedal nič. Znova svoj pohľad obrátil do záhrady. Harry nevedel, čo by mal spraviť, 
aby na jeho tvári zachytil aspoň náznak spokojnosti, či nebodaj radosti. Len si sťažka povzdychol 
a chcel sa vytratiť. „Obed sa podáva presne o dvanástej,“ oznámil mu ešte, keď ho Severus predsa len 
zastavil.
„Harry?“ zavolal naň, ale neotočil sa. Stál pri okne so zvesenými plecami a sklonenou hlavou, akoby 
mu na pleciach ležalo bremeno celého sveta.
„Áno, Severus?“ Harry nevedel prečo, ale bolo mu ho ľúto. Mal chuť k nemu podísť, objať ho 
a povedať, že všetko bude v poriadku. A prečo? Lebo už budú spolu ... lebo to tak predsa musí byť!
„Prečo to robíš? Toto všetko ...“ opýtal sa a konečne sa otočil. Pohľad jeho ónyxových očí sa stretol 
s tým jeho smaragdovým a pohladil ním chlapca po tvári. Takej krásnej, takej dokonalej ... takej 
odlišnej od tej jeho ...
„Myslím, že si to zaslúžime, obaja,“ odvetil zamyslene, lebo nevedel celkom presne, na čo sa Severus 
pýta. „Tento dom mal patriť mojej rodine už dávno a myslím si, že je to správne, že nám ho konečne 
vrátili a dokonca opravený. Nikdy som toho nemal veľa,“ odvetil pokrčiac plecami. „Ale to čo mám, 
o to sa rád podelím. Si moja jediná rodina, ak nerátam Siriusa,“ dodal zamyslene. „Prečo by som to 
teda nemal robiť?“
Severus sa otočil späť. Chlapec vôbec nepochopil, na čo sa spytoval. Radšej to nechal tak. O pár dní 
ich čaká svadba. Ak to tak Harry chce, bude preňho česť, vziať si ho za manžela. Ale predtým ešte musí 
uvážiť, či mu predsa len neprezradí, čo ich v budúcnosti čaká ... a nebude to ďaleká budúcnosť.

***
Keď Sirius vstúpil do bratovej izby, na tvári mu bolo poznať nesmiernu úľavu. Konečne sa po troch 
celých dňoch spánku prebral. Hoci ešte stále ležal a odmietal vstať z postele, Siriu ho chápal. Bol 
vyčerpaný a potreboval nabrať sily. A Kreacher ho obskakoval s toľkým nadšením a radosťou, že sa to 
pomaly nedalo zniesť. Ale bol tomu malému škriatkovi vďačný. Vždy mal Regula rád viac ako jeho. 
Kreacher mal nesmierne výčitky svedomia, že ho tam vtedy v opustenej jaskyni zanechal na pokraji síl, 
na hrane života a smrti. A všetci si preto mysleli, že je dávno mŕtvy, lebo i škriatok im to potvrdil. Keď 
sa tam totiž predsa len vrátil, rozhodnutý neposlúchnuť príkaz svojho pána, Regula nikde nenašiel. 



Mohol sa len domnievať, že ho stiahli pod hladinu toho jedovato zeleného jazera imferiovia, ktorí ich 
vtedy napadli. A bol koniec. Jeho milovanému pánovi nebolo viac pomoci.
A ako sa len všetci mýlili. Bol to priam zázrak, keď sa Regulus objavil pred troma dňami pred ich 
rodinným sídlom. Sirius doslova onemel od úžasu. Nemohol uveriť vlastným očiam. Jeho brat, jeho 
mladší brat žil.
„Ahoj Sirius,“ pozdravil ho Regulus a ukázal na kreslo pri svojej posteli. „Kreatcher mi povedal, že si tu 
strávil väčšinu dní i nocí.“
Sirius nepovedal nič. Len sa previnilo pousmial.
„Vieš, že to nebola tvoja vina, však?“ opýtal sa Regulus hľadiac do bratových zafírových očí.
„Nie som si tým taký istý, Reg. Teraz vidím všetko inak, ako vtedy. Možno keby som nebol taký 
tvrdohlavý, taký svojský, taký sebecký ....“
Regulus zastavil príval jeho obvinení iba kývnutím ruky. „Nie, to si nikdy nebol. Pravda bola taká, že 
naši ťa naozaj nikdy nechápali. Ja som si užíval všetku ich pozornosť a na teba zabudli. To ja som bol 
sebec a nič som preto nespravil. Mrzí ma to, Sirius.“
„Nemusí ťa to mrzieť. Nemal som sa tak zle,“ prisvedčil a pousmial sa, spomänúc si na Jamesa 
a Remusa a čas strávený v ich spoločnosti.
„Si naozaj rodený chrabromilčan,“ prisvedčil Regulus a jeho brat sa znova uškrnul. Bral to ako poklonu.
„Reg? Čo sa vtedy vlastne stalo?“ opýtal sa Sirius a jeho brat si hlasno povzdychol. Vyvrátil hlavu 
zahľadiac sa na strop nad sebou a rozmýšľal, kde začať. Vedel, že sa ho na to skôr, či neskôr opýta. 
A on nemal čo tajiť. Hoci by na to všetko radšej zabudol. Veď už to, že prežil bol hotový zázrak. „Ak 
nechceš, nemusíš mi to hovoriť, ja len ...“
„Nie, Sirius. Samozrejme, že máš plné právo opýtať sa čo sa stalo. Napokon, komu inému by som to 
mal prezradiť, ak nie tebe? Ako som pochopil a ako mi potvrdil i Kreatcher, naši rodičia sú mŕtvy. Si 
teda jediný, koho mám,“ hovoril celkom pokojne, ale jeho myšlienky sa na malú chvíľu odpútali od 
jeho spomienok, od jeho brata i od nešťastia, ktoré ho postihlo, a keď na krátku chvíľu privrel viečka, 
vybavil sa mu iný pohľad. Pohľad oceľovosivých očí, ktoré tak miloval ... Kto vie, čo sa s ním stalo, 
pomyslel si a myšlienkami sa vrátil späť, aby rozpovedal svoj príbeh bratovi.
„Ako si už vedel, bol som na strane Veď Vieš Koho,“ začal, keď ho Sirius prerušil, vysloviac 
Voldemortovo meno a Regula pri tom mene striaslo. „Presne. Bol som mladý a hlúpy. Občas som sa 
i ja nechal uniesť a robil som unáhlené rozhodnutia. A zaplatil som za ne.“
„Kreatcher nám nepovedal nič konkrétne. Ako si sa dozvedel o tých horcruxoch?“
„Celkom náhodou. Nebol som so smrťožrútmi dlho. Najprv som bol nadšený myšlienkami, ktoré Veď 
Vieš ...“ povzdychol si, lebo si uvedomil, že mu už nič nehrozí, „Voldemort hlásal. Ale bola to lož. Lož, 
ktorou chcel zastrieť to, čo skutočne plánoval. Ovládnuť svet a zahubiť, či zotročiť všetkých, ktorí mu 
nie sú rovní. Bol som pri tom, keď naša teta Bellatrix mučila spolu s inými Longbottomovcov. Dvíhal sa 
mi z toho žalúdok. Nemohol som im pomôcť, hoci som tak veľmi chcel ...“ vzlykol a rukou si utrel oči, 
keď sa mu pri bolestných spomienkach do nich nahrnuli slzy. Aj Siriusom myklo pri tej predstave. Mal 
Alice a Franka rád, boli to dobrí ľudia, skvelí čarodejníci a ich priatelia. Bolo hrozné, čo sa im stalo.
„Vtedy som pochopil, že to všetko je lož a ja musím preč. Keď si spomeniem, aká na mňa bola matka 
hrdá ... a otec ...“ habkal, potláčajúc ďalšie vzlyky. „Ako som povedal, začal som vymýšľať spôsob, ako 
sa od nich odpútať a ostať pri tom živý. Kreacher mi pomáhal. Podarilo sa mu potajme získať jednu 
jedinú Voldemortovu myšlienku pred tým, ako ju stihol zničiť. Tú, kde sa zhováral s profesorom 
Slughornom o horcruxoch. Bolo to síce šialené, ale videl som v jeho očiach to odhodlanie a bol som si 
istý, že človek ako on sa neštíti ničoho. Ani len vraždy. Tak som po tých horcruxoch začal pátrať. Lenže 
nemal som veľké šťastie. Do tej jaskyne som ho sledoval. Netušil som, čo tam je, alebo na čo sa 
chystá. Prvoradé bolo, aby ma nepristihol pri špehovaní. Vedel som, že má za sebou ďalšiu vraždu 
a teda i časť duše, ktorú môže uložiť do toho prívesku, ktorý nosil na krku. Zlatý medailón 
s vyobrazením hada, poskladaného z drobných drahokamov. Vedel som, že toto je moja chvíľa. 
S pomocou Kreatchera som medailón zničil a vymenil ho za nepravý. Kreatcherovi som potom prikázal 
zmiznúť a ja som mal smrť na dosah. Vedel som to. Vo chvíli, keď ma Inferiovia obstúpili, aby ma 



stiahli polomŕtveho pod hladinu jazera sa ukázal On. Bol nazlostený, ba až nepríčetný. Divil som sa, 
prečo ma nezabil priamo tam, na mieste. Videl som, ako si kontroluje prívesok, ale na moje 
prekvapenie nezistil nič. Odvliekol ma odtiaľ a zavrel v akomsi pozemnom žalári. Tam som bol doteraz. 
Pripútaný k stene okovami ako dáky väzeň. Mal som len toľko stravy, aby som prežil ďalší deň 
a vydržal jeho ďalšie mučenie. Lebo presne toto mi sľúbil. – Nezabijem ťa, ale len preto, aby som ti 
ukázal, čo si tým svojim hlúpym správaním dosiahol. Budeš ľutovať, že si radšej nezomrel vlastnou 
rukou.“
Regulus stíchol, ponoriac sa do svojich strašných spomienok. Teraz sa ich už pokojne mohol zbaviť. 
Lenže na to potrebuje prútik. Svoj prútik. „Nevadí,“ pomyslel si. „Teraz budem mať veľa času. Už bude  
hádam všetko v poriadku.“
Z rozhovoru ich vyrušilo zaklopanie na dvere. Po Siriusovom vyzvaní vošiel dnu Kreatcher a v ruke 
niesol akýsi list. „Pre vás, pán Sirius,“ oznámil, keď mu ho podával. Potom odbehol k posteli opýtať sa 
Regula, či mu niečo nechýba.
Sirius otvoril chvatne obálku. To písmo poznal. Bolo jeho krstného syna. Bol zvedavý, čo mu tak asi 
môže písať, ale dúfal, že tam bude niečo také ako, že Snape zrušil ich sľub a on je šťastný. A rozhodol 
sa prijať jeho ponuku a bývať s ním, dokým sa nerozhodne, čo ďalej. Čakalo ho však iné prekvapenie. 
Pretože namiesto list vytiahol z obálky svadobné oznámenie, kde ho Severus i Harry srdečne pozývali 
na svoju svadbu. Sirius zbledol ako stena a Regulus si to všimol.
„Zlé správy?“ opýtal sa ho a jeho brat len prikývol.
„Horšie, ako si myslíš,“ vyjachtal a od zúrivosti potrhal svadobné oznámenie v rukách.

5. kapitola -   Prezradené tajomstvo  
 Večera prebehla v úplnej tichosti. Len čo si popriali dobrú chuť a do reči sa pustil iba ak štrngajúci 
strieborný príbor, ktorým jedli. Harry mrkol na vzdialený koniec prestretého stola snehovo bielym 
obrusom. V strede stál strieborný, vyleštený svietnik a v ňom horelo päť sviec. Za ním uvidel aspoň na 
krátku chvíľu Severusov skleslý, ba dokonca smutný výraz. Nielen, že preklínal tú nezmyselnú dĺžku 
stola, vďaka ktorej nebolo ani možné spolu komunikovať, inak by po sebe museli ziapať, ale navyše, 
niečo jeho snúbenca trápilo. Harry sklonil pohľad k nedojedenej večeri a položil príbor. Už mu ani 
nechutilo. Oprel sa o operadlo stoličky, keď sa Severus ospravedlnil, zdvihol sa od rovnako 
nedojedenej večera vyparil sa z miestnosti preč.
„Čo to má všetko znamenať?“ pýtal sa sám seba, keď pozoroval Mayttu, ako po nich upratuje. Sám 
zamyslene vstal, aby jej pomohol. Lenže odpratať jednu misu nedojedenej polievky a pár tanierov 
s príborom nebola žiadna veda. Maytta to mala hotové raz dva. Na stole ostal len Harryho pohár 
s nedopitým červeným vínom. Načiahol sa poň a presunul sa do knižnice. Mal rád túto miestnosť. 
Bola veľká, útulná a navyše, Hermiona ju zbožňovala. I on si toto miesto obľúbil. Dobre sa mu tu 
premýšľalo. Sedel v kresle, civel do ohňa a uvažoval, čo sa so Severusom deje. Predtým naňho aspoň 
kričal a nadával mu, vyhrážal sa mu, dával mu tresty, no teraz bol priam apatický. A on to nevedel 
pochopiť. Vari si len namýšľal, že k nemu Severus niečo cíti? Zle si vyložil to, čo sa dozvedel z jeho 
spomienok? Lenže prečo by potom Severus pred dvoma rokmi priam dychtil po tom, aby sa zasnúbili? 
Len preto, aby ho teraz odvrhol ako špinavú handru? Vzdychol si a napil sa z vína. Bolo sladké 
a vohnalo mu do líc červeň. Nikdy nepil a ani to nemal v úmysle, ale teraz mal dojem, že to je práve 
to, čo potrebuje. Ich svadba bola o pár dní. 
„A čo ak utečie?“ napadlo mu a on vystrašene vyvalil oči. Predstavil si ako stojí ako soľný stĺp pred 
reverendom i priateľmi a to celkom sám. Hľadí do prázdnej uličky, po ktorej nikto nikdy nepríde. Telo 
mu stuhlo a napälo sa nečakanou bolesťou, prameniacou z jeho vnútra. Srdce mu zrýchlilo tep a on 
zaťal voľnú ruku v päsť. Cítil sa, akoby bol v pasci. A vedel, že skôr, či neskôr sa bude musieť so 
Severusom pozhovárať.
V tom sa rozrazili vchodové dvere a on počul akýsi poplašený hurhaj. To sa Roling hádal s nikým iným 
ako so Siriusom Blackom. Harry hodil pohľad na hodinky a videl, že je niečo po desiatej. Zľakol sa, že 
sa niečo stalo, ale prv ako stihol vôbec vstať z kresla, jeho zúrivý krstný otec vpálil do knihovne 
rozraziac dvere.



„Čo do kotla to má znamenať?!“ spýtal sa funiac ako rozzúrený býk. Tmavé, rovné vlasy mu padali do 
oholenej tváre a oči priam iskrili búrkovými hromami.
A Harry vedel, že tá búrka sa vzťahuje len nad jeho hlavou. „Ahoj Sirius,“ pozdravil ho slušne a bol by 
ho aj objal, keby nemal obavy, že ho od zlosti roztrhne v zuboch. „Čo tým myslíš?“ opýtal sa nevinne 
a sledoval, ako tvár jeho krstného otca zburnátnela.
Sirius siahol do vrecka čierneho habitu a šmahom ruky z neho vybral zdrapy svadobného oznámenia, 
ktoré sa teraz vznášali vzduchom v malých špirálach na hustý, tmavomodrý koberec.
„Aha,“ poznamenal Harry, hľadiac na pôvodcu Siriusovho hnevu. „Kvôli tomu si nahnevaný?“ opýtal sa 
a pozrel naňho. „Stačilo povedať, že neprídeš, pochopil by som to,“ odvetil a sklamalo ho, že sa jeho 
krstný otec chová opäť ako nepríčetný.
„Myslel som si, že ste ten stupídny sľub zrušili,“ vysvetlil Sirius a jeho hlas znel stále ostro. „Znova sa 
ťa teda pýtam, čo sa stalo! Alebo si myslíš, že uverím tomu, že si chceš dobrovoľne, nebodaj z lásky 
priviazať na krk toho zdegenerovaného, umasteného, slizolinského idiota? Alebo to robíš len preto, že 
ti je ho ľúto kvôli tomu, že zanedlho otrčí kopytá, lebo ten liek nezabral ako mal? Há? Tak mám 
pravdu? Do frasa, odpovedz mi!“ zrúkol naň, ale Harry naňho civel s vyvalenými očami a slová 
krstného otca mu priam ťali do živého.
„Ako ... ako si to myslel, že liečba nezabrala?“ habkal nesúvislo Harry, pričom mu pohár vypadol z ruky 
v tom šoku, ale nerozbil sa. Zvyšok vína vsiakol okamžite do koberca vytvoriac na ňom tmavofialový 
fľak a pohár sa chvíľu kotúľal, kým nenarazil na nohu stoličky.
Sirius zbledol ako stena. Až teraz si uvedomil, že prezradil, čo nemal, lebo Harry očividne o ničom 
nevedel. „Harry?“ opýtal sa celkom zmeneným hlasom.
„Ako si to myslel, Sirius!“ vykríkol pre zmenu Harry a Sirius si prstami vošiel do vlasov. Najradšej by sa 
bol prepadol pod zem, ale to nebolo možné.
„Takže ty si o tom nevedel?“ uisťoval sa, keď videl, ako chlapec krúti hlavou a zatína ruky v päsť. Čakal 
na jeho odpoveď a Sirius si bol istý, že ho odtiaľ nepustí skôr, ako to z neho dostane. „Počul som to. 
Celkom náhodou. Hľadal som ťa pred pár dňami. Myslel som, že budeš na ošetrovni pri tom ... Proste 
som počul ako sa vtedy zhováral s Poppy. Zdá sa, že jeho liečba nezabrala a podľa toho, čo hovorili, 
nemá viac ako jeden rok.“ Harry sa zviezol späť do kresla, bledý v tvári ako smrtka.
„Myslel som si, že si ho berieš kvôli tomu,“ vysvetľoval, ospravedlňujúc tak svoje správanie. „Vieš, 
z ľútosti. Toho by si bol schopný.“
„Tak málo ma poznáš krstný otec?“ opýtal sa Harry zlomeným hlasom a ani naňho nepozrel. Sirius na 
to nemohol povedať nič.
„Prečo iné by si si ho teda bral?“ zavŕtal sa doň znovu, ale to už Harry neodpovedal. Nemohol. 
Namiesto toho ho poprosil, aby odišiel a nechal ho osamote, lebo potreboval premýšľať. A prikázal 
mu, aby v deň jeho svadby prišiel, inak to bude považovať za zradu, nehovoriac o tom, že sa ho 
definitívne zrieka. Sirius bez slova prísľubu odišiel. Pohltila ho tmavá noc i vlastné myšlienky na to, že 
znova niečo prehnal. Bolo to však v chlapcovom záujme. Musel sa pokúsiť niečo spraviť. Hoc sa to 
ukázalo ako chybný krok.
Severus o ničom ani len netušil. Bodaj by aj, keď si zabezpečil miestnosť kúzlom, proti nerušeniu. 
Nevedel, že sa jeho tajomstvo prezradilo a to nie práve šetrným spôsobom. Nevedel, že Harry celú 
noc preplakal, uvažujúc, čo bude robiť. Trápil sa vlastnými myšlienkami, vlastnými pochybnosťami 
a tak sa stalo, že ho to všetko doviedlo na jeden jediný chodníček. K fľaši whisky, ktorú tak veľmi 
nenávidel, no ktorá mu teraz bola jedinou najdrahšou priateľkou. Na dne jej fľaše utopil všetky svoje 
starosti i bolesť, ktorú mal vpísanú v tvári, v svojej duši, tú ktorá mu kolovala v krvi v podobe hadieho 
jedu. Tú, ktorá mu nedávala viac ako rok života.
Ale len do rána. Ráno ho čakalo ostré slnko, nový deň a všetky starosti a problémy, ktoré opäť 
vyplávali na povrch.
Potreboval sprchu. A to okamžite. Bolo už viac ako osem ráno a on tak dlho nikdy nespal. Keď vstával 
z kresla, celkom stŕpnutý, nohou zavadil o prázdnu fľašu pálenky. Zamračil sa. Cítil, aký je spotený 
a z úst mu páchlo po pálenke ako zo stoky. Otvoril dvere na kúpeľni a zastal v dverách ako obarený. 



Harry stál pred umývadlom len s ručníkom okolo pása a práve si utieral čerstvo oholenú tvár. Keď ho 
zbadal, stroho pozdravil a vyparil sa z kúpeľne. Až teraz si Severus spomenul, že vravel, že sa 
o kúpeľnu budú deliť. Nevedel vyčítať z jeho pohľadu celkom nič, ale vedel isto, že sa s chlapcom 
udiala nejaká zmena. A nepochybne i s ním. Celý sa rozochvel, hoci to pripisoval účinkom alkoholu. 
Avšak keď už nechcel pripustiť rozum, čo sa s ním deje, zradilo ho vlastné telo. Pohľad na polonahého 
Harryho mu rozpálil krv ako lávu a on si prekvapene uvedomil, ako veľmi po ňom túži.
Iste, miloval ho, ale netušil, čo cíti chlapec k nemu. Sám sa dokonca domnieval, že nejde o nič viac ako 
o ľútosť. Nevedel si vysvetliť, prečo by inak chcel spojiť svoj život s tým jeho. Vyzliekol sa a vliezol do 
sprchy. Prúd tečúcej vody z neho zmyl stres, ale nie tie dorážajúce domnienky. Práve vypol sprchu, 
keď začul zaklopanie na dvere a strhol sa, div sa nepošmykol, ako sa načahoval po tmavozelenej 
osuške, rýchlo sa do nej zamotajúc.
„Áno?“ opýtal sa chvatne, keď už stál rovnými nohami na podlahe.
„Zabudol som si okuliare,“ vysvetlil Harry a otvoriac dvere hmatkal rukami kade tade, kým mu Severus 
okuliare nepodal. Ostali na poličke. „Mimochodom, dnes ti prinesú oblek na skúšku,“ povedal akoby 
nič. Ale Severusa napadla len jedna vec. „Ako sa doparoma potom holil?“
Keď znova zmizol, Severus sa otočil k umývadlu a pozrel si svoj obraz v zrkadle. Vyzeral hrozne. Bolo 
načase oholiť sa a možno by sa mohol dať i ostrihať. Už príliš dlho vyzeral rovnako. 

***
Sirius nemal dobrú noc. Najprv vpálil Harrymu do domu, pohádal sa s ním a nakoniec sa vrátil domov, 
aby svoj hnev utopil v alkohole. Ani to sa mu nepodarilo. Zrejme preto, že bol príliš nahnevaný. Aj 
spánok ho obchádzal a tak sa len prehadzoval zo strany na stranu, o všetkom premýšľajú, všetko 
analyzujúc.
I preto bol ráno taký nafučaný a nie veľmi zhovorčivý. Lenže ani Regulovi nebolo do reči. Bol akýsi 
tichý. Z postele vstal dnes prvý raz. Dnes sa cítil celkom dobre a nevidel dôvod, prečo vylihovať. 
Navyše, rany sa mu celkom pekne hojili.
„Chcel som sa ťa opýtať, nevieš, čo je s tvojím starým priateľom, Remusom Lupinom?“ Regulus práve 
dojedol a popíjal kávu, keď naňho jeho brat prekvapene pozrel.
„Prečo sa pýtaš?“
„Zaujíma ma to,“ odvetil jednoducho. „Tak čo je s ním?“ bolo vidno ako dychtí po odpovedi. „Žije 
vôbec?“
„Ale hej, žije,“ odvetil zadumane Sirius. Nechápal bratov náhly záujem práve o Remusa. „V boji ho síce 
ranili, ale zotavuje sa celkom dobre.“
Pri zmienke o zranení Remusa Lupina jeho telo ustrnulo v akomkoľvek pohybe. Sirius to vnímal, ale 
nerozumel bratovmu čudnému správaniu.
„Bol prekvapený, keď som mu povedal, že žiješ.“
Regulus naňho vyvalil oči. „Ty si mu o mne hovoril?“ opýtal sa prekvapene a Sirius prisvedčil.
„Hej. A nemal som? Vieš, je to môj najlepší priateľ, takže ...“
„Ale nie, nie, to je v poriadku,“ hlesol zasnene a na tvári sa mu objavil taký čudný výraz, až sa Sirius 
vyľakal, či je jeho brat ozaj v poriadku, alebo či sú to nejaké prejavy predchádzajúceho mučenia 
a týrania. 
Radšej zmenil tému rozhovoru. „Dnes poobede nás navštívi právnik, aby ti nanovo vybavil všetky 
potrebné doklady. Nebude to nič zdĺhavé. Zatiaľ sa zotavuješ a ja nechcem, aby ťa niečo príliš 
vyčerpalo.“
Regulus prikývol. Bol dojatý tým, aký naňho berie Sirius ohľad. Nikdy predtým to nerobil. „Vážim si 
všetko, čo pre mňa robíš, hoci by si nemusel.“
„Veď si môj brat,“ odvetil Sirius, akoby to vysvetľovalo úplne všetko.
„Sirius?“ ozval sa Regulus vstanúc od stola a urobil pár krokov bližšie k nemu. „Nikdy som ti to 
nepovedal, ale mal som ťa rád. Bol si môj vzor, môj veľký brat. A stále ťa mám rád,“ dodal, aby jeho 



slová nepatrili len minulosti. Pristúpil ešte bližšie a svojho brata prvýkrát v živote hanblivo 
a nemotorne objal. A Sirius mu objatie opätoval. Rovnako ostýchavo a rovnako nemotorne.
Keď Sirius odišiel a Regulus osamel, prešiel sa celým sídlom. Nezmenilo sa tu toho veľa. Akurát mu 
dalo zabrať otváranie dverí na spálni rodičov. Ale chápal, prečo to Sirius urobil. Nikdy mu nerozumeli 
a on sa ani nesnažil, aby to bolo inak.
Keď sa napokon uchýlil vo svojej izbe, aby si odpočinul, čakal ho tam Kreatcher, zvierajúc v tenkých, 
dlhých prstoch kovovú krabicu. Plechovú škatuľu, kde si ukrýval všetky svoje poklady ako malý 
chlapec.
„Kreatcher!“ zvolal v úžase. „Kde si ju našiel?“
„Kreatcher ju celé roky schovávať. Toto mať jeho pán rád a Kreatcher mať rád pána Regula. Preto to 
celé roky strážiť. Teraz vám to Kreatcher vraciať a byť šťastný, lebo pán nebyť mŕtvy, on sa vrátiť!“ 
vzlykol nahlas a utrel si slzy, ktoré sa mu od dojatia vykotúľali z očí veľkých ako tanieriky.
Regulus si kľakol a objal verného škriatka. Keď bol malý, boj jeho jediným skutočným priateľom. V tom 
si všimol čosi lesklé na jeho krku. Odtiahol sa a dotkol sa zlatého prívesku.
„Ešte stále ho nosíš?“ opýtal sa a tvárou mu preletela azda celá škála pocitov. 
„Toto byť moja pamiatka na vás, pán môj. Harry Potter mi ho vrátiť od toho zlodeja!“ zasipel zlostne 
starý škriatok pri spomienke na Dunga. „A Kreatcher láskavosť Harrymu Potterovi oplatiť. I on bojovať 
proti Zlu, pane!“ pochválil sa hrdo a dlhými prstami pohladil svoj zlatý šperk ozdobený hadom 
z drobných smaragdov.
„Ten chlapec musí byť výnimočný,“ poznamenal Regulus zamyslene.
„Veru byť. Tak ako jeho snúbenec,“ pritakal škriatok súhlasne. „Ale pán Sirius s tým nesúhlasiť. On ho 
nemať rád, preto on včera tak nazlostiť.“
„Koho nemá Sirius rád? Harryho?“ zvolal prekvapene.
„Nie, nie, pane. Pán Sirius nemať rád Harryho snúbenca, nie Harryho,“ drmolil, snažiac sa svojmu 
pánovi všetko bratovo správanie vysvetliť. „On profesora Snapa nenávidieť! Vždy to tak byť! Oni dvaja 
byť nepriateľmi. Ale teraz, keď si Harry profesora brať, to byť ťažké. Ak sa pán Sirius s tým nezmieriť, 
my sa tu určite zblázniť.“
Regulus sa uškrnul. „No, aspoň bude veselo,“ podotkol a i starý škriatok sa pousmial. Potom zmizol 
a Regulus konečne mohol otvoriť svoju starú plechovicu.
Časom zhrdzavela, ale všetko, čo do nej uložil ostalo neporušené. I fotka mladého muža so zjazvenou 
tvárou a pokorným pohľadom, ktorú si do nej pred sedemnástimi rokmi potajme ukryl. Len 
spomienka na toho muža ho držala pri živote. Aká bola jeho radosť, keď mu brat potvrdil, že stále žije! 
Priam bezhraničná!
„Onedlho sa stretneme,“ prisľúbil mužovi na fotke a tvár mu ozdobil spokojný úsmev.
 

6. kapitola -   Ako netopier  
 Harry ani len netušil, že Severusa trápi čím ďalej tým viac otázka ich vzájomného vzťahu. Preto sa 
jeho snúbenec zakaždým spil do nemoty každú noc a každé ráno vstával s príšernými bolesťami hlavy. 
Dokonca si odmietal vziať elixír na utíšenie tej bolesti, pretože zo seba jednoducho spravil martýra 
a navrával si, že si zaslúži všetku bolesť sveta. Hoci sa to týkalo len jeho vlastnej hlavy a príšernej 
migrény. Lenže dnes bol ich veľký deň. Už o pár minút sa mal postaviť pred oltár a prisahať Harrymu 
to, čo mu už sľúbil pred dvoma rokmi v Dumbledorovej kancelárii. Vernosť, lásku, oddanosť 
a ochranu. A ešte zopár nepodstatných vecí. 
Láska. Nedokázal myslieť na iné. Čo do frasa k nemu ten mladý muž cíti? Už pár dní sa ubezpečoval 
o tom, že je to len ľútosť. I preto mal takú mizernú náladu a preto sa zakaždým pohádali, len čo Harry 
spomenul čokoľvek, čo sa týkalo svadby. Nenamáhal sa s vysvetľovaním a Harry sa ho nikdy priamo 
neopýtal. Stál pri okne a hľadel do záhrady zmenenej na nepoznanie. Nakoniec svadobný obrad 
preložili. Kvôli tomu oznamu v novinách, si ho nechcelo nechať ujsť až priveľa ľudí. Preto to zmenili na 



poslednú chvíľu a rozhodli, že ich záhrada je dosť veľká na to, aby sa tam zišlo ich pár najbližších 
priateľov.
Severus si povzdychol, keď hľadel na ozdobený altánok bielymi kvetmi a farebnými stuhami. Pred ním 
sa na zemi rozprestieral červený koberec ako pre kráľa a po jeho stranách bolo množstvo stoličiek, na 
ktorých už sedeli hostia. Čakalo sa len naňho a on to vedel. Lenže nemal snahu ani len vyjsť zo svojej 
izby. Lenivo podišiel k veľkému zrkadlu, ktoré stálo po pravej strane jeho nadrozmernej postele 
a pozrel sa na svoj obraz. 
„Vyzerám ako veľký, čierny netopier!“ zamrmlal si popod nos a nebol ďaleko od pravdy.
Harry sa nervózne pozrel na hodinky. Severus meškal a on prešľapoval nervózne z nohy na nohu, 
s pohľadom upretým na koniec uličky medzi hosťami. Bolo by možné, aby sa jeho predtuchy splnili? 
Naozaj ho Severus nechá stáť pred oltárom a ujde len tak, bez akéhokoľvek vysvetlenia? 
„Nie, nie je žiaden zbabelec, nie je zbabelec,“ opakoval si Harry v duchu, ale veľmi to nepomáhalo. Cítil 
sa čím ďalej, tým horšie. Zvlášť preto, že sa naňho upierali desiatky súcitných pohľadov.
Znova sa pozrel na hodinky. Pätnásť minút. Toto už nebolo normálne. Harry pozrel do prvého radu, 
kde sedel rozvalený jeho krstný otec Sirius a tváril sa nanajvýš spokojne. Už to viac nemohol zniesť. 
Pošepkal niečo vikárovi a vzdialil sa. Len čo bol za humnom, rozbehol sa do domu čo mu dych stačil.
„Severus?“ zavolal naňho, ale nik sa mu neozýval. „Nie, nie, nie!“ zvolal a vybehol hore schodmi 
mieriac priamo do jeho izby. Čakal, že ho tam už nenájde, ale našťastie sa mýlil. Uľahčene si vydýchol, 
keď ho uzrel sedieť na posteli a prevracať v prstoch jeho snubný prsteň.
„Meškáš!“ zvolal nazlostený. „Všetci si myslia, že si ma opustil priamo pred oltárom! Do čerta, povedz 
mi konečne čo sa s tebou deje!“
Severus ani len nezdvihol hlavu, aby sa naňho pozrel. „Mal by si niečo vedieť ... prv ako sa vezmeme,“ 
povedal a Harry sa zatváril zmätene. 
„A to nemohlo počkať?!“ zvolal rozčúlene. Posledných pár dní mu dal zabrať. Ale dúfal, že aspoň dnes 
sa prekoná. Mýlil sa, ale konečne chcel vedieť, čo je za tým všetkým.
Severus len pokrútil hlavou. „Harry, neznesiem pomyslenie, že si ma berieš len z ľútosti. O to ti 
nestojím,“ vyriekol celkom pokojne a vtedy to mladíkovi konečne došlo.
„Liečba nezabrala, no a?“ opýtal sa vecne. „Niečo vymyslíme. Máme na to celý rok.“
Severus prekvapene zažmurkal. „Odkiaľ ... odkiaľ to vieš?“
„Na tom nezáleží, Severus. Tam vonku sú hostia a čakajú, kedy sa obrad začne. Alebo kedy sa vrátim 
a vyhlásim, že jeden zo ženíchov utiekol.“
Ale Severusa tým nepresvedčil, aby ho nasledoval a konečne mohol začať ich svadobný obrad. 
Namiesto ho sa ho Severus vypytoval ďalej.
„Vieš, v prvý deň, keď som sem prišiel som sa ťa pýtal, prečo to robíš. Nepochopil si moju otázku a tak 
sa ťa pýtam znova. Prečo?“
Harry sa nad tým zamyslel a chvíľku počkal, kým mu odpovedal. „Uznávam, vtedy som ju celkom 
nepochopil. Ale ... ak si myslíš, že by som si ťa bral iba z ľútosti, tak si rovnaký idiot ako Sirius!“ zvolal 
namosúrene a snažil sa zo všetkých síl upokojiť.
„Čo?“ zahabkal Severus, pretože Harry k nemu po chvíli pristúpil a hoci hanblivo, i tak natiahol ruku 
k jeho bledej tvári a jemne ho pohladil po líci. To však nebolo všetko. Prekvapil ho ešte viac, keď si 
oprel svoje čelo o to jeho a ich nosy sa dotkli. Harry sa oňho obtrel a ticho si vzdychol. Sám nevedel, 
čo presne robí, alebo čo má spraviť, ale nechal sa viesť srdcom a inštinktom.
„Pýtaš sa prečo?“ opýtal sa Harry a Severus sa zachvel, keď zacítil jeho horúci dych na svojich perách. 
Rukami sa zakvačil do hodvábnej prikrývky na posteli, len aby nespravil nejakú hlúposť. „Možno 
preto, že si môj snúbenec, hoci je pravda, že si si to vynútil a možno som bol na začiatku proti tomu. 
Teraz to však cítim inak. Nikdy som ti to nepovedal, veď napokon ani k tomu nebola možnosť, ale už 
v piatom ročníku som zistil, že som iný. Nepriťahovali ma dievčatá. Ale ani nik zo spolužiakov. To, čo 
som však cítil, keď som bol s tebou ... bolo to zvláštne. Ešte stále to cítim, no neviem celkom presne, 
čo to je ... Severus,“ zamrmlal s ústami už tesne pri jeho perách. Celkom pomaly, nežne sa ho dotkol. 
„Jedno je však isté, beriem si ťa, lebo chcem. A nerobím to z ľútosti!“ zasyčal, ale vtedy sa i Severus 



prestal ovládať. Harry to začal a on dokončil. Pobozkal ho. Celkom jemne, hanblivo. Prvý krát 
v živote ... vlastne ... teraz nechcel myslieť na minulosť. Mal pred sebou budúcnosť a Harryho. Už na 
ničom inom nezáležalo. Keď sa konečne po chvíli od seba odtrhli, nesnažiac sa bozk prehĺbiť, Harry 
naňho pozrel s očakávaním.
„Ideme, hostia čakajú,“ povedal Severus rozhodne a v duchu sa zaprisahal, že už nevypije žiaden 
alkohol na dobrú noc. Ani len za pohárik. Dôvod, pre ktorý tak robil ... práve pominul s Harryho 
láskavým uistením. Proste sa stalo niečo, v čo sa ani neodvážil dúfať.
Keď zostupovali po schodoch, Harrymu to nedalo. „Myslíš si, že Siriusa porazí, keď si dáme prvý 
bozk?“
Severusovo obočie vyletelo nahor, ale uškrnul sa. „Dúfam, že áno. Ale prvý bozk sme si predsa dali 
pred chvíľou,“ pripomenul mu.
„Tento bude náš prvý manželský,“ usmial sa Harry a zelené oči mu šibalsky zaiskrili. Severus sa 
rozosmial.
Obrad napokon predsa len prebehol a Severus sa dokonca pousmial. Teraz bol spokojný. Harry ho 
uistil o tom, čo potreboval vedieť. Ale zároveň zistil, aký bol hlúpy, keď sa ho na to neopýtal priamo. 
Lenže hrdosť mu v tom bránila.
„Do kotla aj s hrdosťou!“ pomyslel si v duchu, keď doodriekal slávnostný manželský sľub, hľadiac do 
očí mladíka, ktorého miloval nadovšetko na svete.
Keď vikár nahlas spečatil ich zväzok a vyzval ich, aby tento zväzok potvrdili bozkom, Severus nemohol 
nevyužiť príležitosť a provokačne sa na Siriusa pozrel. Hneď potom však prestal vnímať všetko okolo, 
lebo Harry k nemu o krok pristúpil, vzal mu tvár do dlaní a nežne ho pobozkal. Vôbec si nevšimol ako 
jeho krstný otec celý stŕpol, ani to, že ostal v akomsi šoku. Harry myslel len na jedno: „Ako sladko  
chutia Severusove pery.“ Ani tentoraz sa nesnažili svoj bozk prehĺbiť.  Stačilo im, že ich pery splynuli 
v jedno, že sa mohli dotknúť a ochutnať. Aj to bolo viac ako dosť. 

***
Sirius sediaci v prvom rade menil farby ako chameleón. Najprv zbledol, očervenel a napokon ozelenel 
od zlosti a znechutenia. Dokonca odvrátil pohľad a vykríkol: „Pomôžte niekto tomu chlapcovi, je 
očividne pod vplyvom Imperia!“
Nikomu to však smiešne nepripadalo. Teda možno až na dvojčatá Weasleyovie, ktoré sa schuti 
zasmiali.
Oslava prebehla nerušene. Harry sa celý čas venoval svojmu novomanželovi a vychutnával si ten 
čudný, no príjemný pocit. Odteraz už nikdy nebude sám, lebo patrí tomuto mužovi, ktorý vždy stál po 
jeho boku. Radosť mu kazila len mizerná nálada krstného otca. Preto ho napokon odtiahol bokom, 
aby sa mohli pozhovárať.
„Sirius? Si v poriadku?“ opýtal sa starostlivo a zahľadel sa do tváre muža, ktorý preňho znamenal 
doteraz najviac.
„Zdá sa,“ zahundral, ale ani sa naňho nepozrel.
„Myslíš si, že nie som šťastný? Prečo sa netešíš so mnou?“ vyzvedal, ale Sirius bol ako hrob.
„A mám dôvod na radosť?“ odfrkol si znechutene.
„Mal by si mať, pretože ja ho mám. Som spokojný, nič mi nechýba.“
„Zrejme si zabudol spomenúť zdravý rozum, však?“ opýtal sa sarkasticky, na čo Harry už vybuchol.
„Do čerta, Sirius! Prestaň s tým! Neviem, čo je medzi tebou a Severusom, že sa nemôžete zniesť, ale ja 
to tolerovať nebudem. Žiadam ťa, aby ste sa aspoň kvôli mne naučili spolu nejako vychádzať! A je mi 
jedno ako to spravíš! Inak si naozaj nebudeme mať čo povedať!“
Sirius si vzdychol. „Ak na tom trváš, ale poviem ti ešte jedno. Opýtaj sa svojho manžela na Svätojánsku 
noc,“ zahundral a pohľadom plným nenávisti spražil práve prichádzajúceho Severusa.
„Samozrejme, že na tom trvám!“ zopakoval a hoci nerozumel tomu, prečo by sa mal pýtať Severusa 
na Svätojánsku noc, otočil sa, keď za chrbtom začul tiché odkašľanie. Ktosi sa ich snažil upozorniť na 



svoju prítomnosť. Harry sa otočil a pozrel na muža, ktorý ako keby jeho krstnému otcovi z oka 
vypadol.
„Ty si asi Harry Potter,“ začal mladík a prívetivo sa naňho pousmial.
„Áno, som,“ pritakal Harry a spýtavo pozrel na svojho krstného otca. 
„Harry,“ povedal Sirius položiac mu ruku na plece, „toto je môj mladší brat, Regulus.“
Harry vyvalil oči a nebol jediný. Aj Severus prekvapene zahabkal, keď mladíka spoznal. „Regulus? 
Regulus Black?“ opakoval, premeriavajúc si ho od hlavy po päty. „Ty žiješ? Ako to?“
„Ahoj Severus,“ Regulus sa usmial a ukázal bezchybný biely chrup. Harry videl, že sa na seba so 
Siriusom ponášajú oveľa viac, ako by bol na prvý pohľad pripustil.
„Hej. Počul som, že aj ty si na tom bol podobne.“
„Hej,“ prisvedčil. „Aj mne sa podarilo zázračne vstať z mŕtvych. Rád sa s tebou pozhováram neskôr, ale 
teraz nás musíte ospravedlniť. Ideme krájať tortu,“ vysvetlil a ťahal Harryho so sebou.
„Milý chlapec,“ podotkol Regulus, keď hľadel za odchádzajúcou dvojicou. 
„Viem, ale nezaslúžil si takého manžela!“ prskal stále zlostne Sirius.
„Neviem, mne príde, že sú pre seba ako stvorení,“ dumal nahlas jeho brat, ale Sirius sa len zamračil. 
Tvár sa mu rozjasnila až vtedy, keď začul známy hlas.
„Počul som, že si znova vyviedol poriadnu hlúposť. To nemôžeš prestať vyvádzať?“ opýtal sa ho 
Remus, ktorý zastal pod schodmi besiedky, kde tí dvaja boli. Regula si zatiaľ nevšimol.
„Remus! Mal si ešte ostať v posteli! Chceš, aby sa tvoj stav zhoršil?“ káral ho dobrosrdečne, ale 
nezabránilo mu to v tom, aby si priateľa neobjal a neusmieval sa od ucha k uchu.
„Neboj sa o mňa, už som bol na tom i oveľa horšie a prežil som,“ chlácholil ho Remus. „Tak čo si to 
vyviedol?“ Odpovede sa však nedočkal, lebo z tieňa vystúpil Regulus Black. Remus ho cítil. Cítil pach 
niekoho, koho nepoznal, ale nebol si istý, kto to je.
„Regulus? Hádam správne?“ opýtal sa mladíka a ten len prikývol.
„Celkom správne, Remus,“ odvetil osloviac ho krstným menom. Sirius to pozoroval celkom 
nezúčastnene. Nudil sa. Najradšej by bol odtiaľ konečne vypadol, lenže nemohol. Harry bol predsa 
jeho krstný syn.
„Som rád, že si späť,“ nadhodil Remus a začervenal sa pod mladíkovým upreným pohľadom. Všimol si 
na jeho tvári miznúce modriny a staré zahojené jazvy, ktoré mu hyzdili krk. Ale musel uznať, že inak 
bol azda rovnako príťažlivý ako Sirius.
„Ďakujem,“ šepol Regulus a pristúpil o krok bližšie, lenže vtedy zasiahol Sirius, ktorý to ich 
zdvorilostné trkotanie ďalej nemienil znášať. A tak slušne ako len mohol, schmatol Rema 
a ospravedlnil sa bratovi stratiac sa medzi svadobčanmi. Teraz chcel byť len s Remom. Každá chvíľka 
s ním bola preňho vzácna. A zvlášť od vtedy, čo oňho skoro prišiel.
„Išli krájať tortu, takže si prišiel v najlepšom,“ povedal, keď ho vliekol davom. A Remus sa nebránil. Bol 
šťastný, že sú zasa spolu.
Regulus  ostal stáť v tieni besiedky, nechal sa unášať tónmi hudby a šťastím, že ho konečne mohol po 
rokoch uzrieť.

***
Oslava skončila až v neskorých ranných hodinách. Harry i Severus boli unavení, ale zdalo sa, že sú 
obaja spokojní a nič im nemôže znepríjemniť tieto chvíle. Severus zaprial svojmu manželovi dobrú 
noc, ale nemal tušenia, že sa nemal lúčiť. Našiel totiž Harryho ležať vo svojej posteli, hoci na druhej 
polovici matraca. Sedel opretý o vankúš a bolo vidno, že je viac ako nervózny.
„Čo tu robíš, Harry?“ Severus zvraštil obočie a ostal stáť zarazene v dverách neschopný čo i len 
uvažovať.
Harry ho znova prekvapil. Počas oslavy totiž Maytta mala za úlohu premiestniť Harryho veci do 
Severusovej spálne. A on na to celkom zabudol. Pravda, vtedy myslel len na to, čo k nemu Harry cíti 
a väčšinu z toho, čo povedal v prvý deň, keď sa sem prisťahovali pustil jedným uchom dnu a druhým 
von. Harry sa nevinne usmial.



„Zabudol si, čo som povedal? Budeme sa deliť o jednu izbu, o jednu posteľ. Ako skutoční manželia,“ 
nadhodil a líca mu zružoveli červeňou, pretože si znova po čase spomenul na to, čo mu Snape tak 
hrozivo kedysi dávno sľuboval. Bozky, dotyky, sex ... Ešte teraz mu znel v hlave jeho hrozivý hlas. 
Severus vstrebával tieto informácie a snažil sa tváriť celkom pokojne, hoci ho to nenechalo chladným. 
V podstate sa stalo to, čo od neho kedysi naozaj vyžadoval. Vlastne sa mu tým len vyhrážal, aby ho 
dopredu pripravil na to, že on neostane nečinným. Pousmial sa, zavrel za sebou konečne dvere 
a vošiel dnu. Prešiel na Harryho stranu postele a načiahol sa za jeho rukou, aby ju zovrel vo svojej 
dlani. 
„Iste, spomínam si a cením si, že si to spravil. Ale nemusíme sa tak ponáhľať,“ dodal, s pohľadom 
upretým na ich spojené ruky. „Nemyslím si, že si už pripravený na to, čo od teba očakávam rovnako 
ako na to nie som pripravený ani ja. Chcem ťa najprv dôkladne spoznať. Vedieť, čo ťa rozosmeje, 
z čoho máš obavy, čo máš rád ... A ty by si mal lepšie spoznať mňa. Obaja sme sa jeden v druhom 
mýlili a to nemôžeš poprieť.“
„Ale ja by som ...“ skúsil Harry namietať, ale Severus mu celkom nežne priložil prst na ústa a nahol sa 
k nemu, aby si ukradol jeden krátky bozk.
„Nateraz si vystačíme i s týmto, ver mi. Sľúbil som, že ťa budem milovať a chrániť, nemienim ti 
ubližovať v našu svadobnú noc tým, že ťa zneužijem pre vlastné uspokojenie. To by som nemohol,“ 
zašepkal a vstal, no Harry ho zadržal, keď ho chytil za ruku.
„Severus?“ šepol i on, akoby nechcel nijako narušiť čaro tej krásnej chvíle.
„Áno, Harry?“
„Si výnimočný človek,“ vyjachtal Harry a venoval mu jeden z tých úsmevov, ktoré tak miloval. 
„Ďakujem ti.“
„Nemáš mi za čo ďakovať,“ hlesol jeho manžel a vytratil sa do kúpeľne. 
Keď sa vrátil späť, nevedel rozoznať, či sa Harry tvári, že spí, alebo či naozaj spí. Ale nechcel to 
kontrolovať. Šuchol sa na svoju stranu postele, zhasol sviece a predsavzal si, že sa bude zo všetkých síl 
snažiť, aby zabudol na to, že jeho mladý manžel leží len pár centimetrov od neho. Naveľa sa mu to 
nad ránom predsa len podarilo, ale bolo to hlavne preto, že bol naozaj nesmierne unavený. Vzdychol 
si a nechal ťažké viečka padnúť na oči. 

7. kapitola - Nečakané dedičstvo
 Severus vstal prvý. Pravda, vždy bol ranné vtáča. A nebolo tomu teraz ani inak, s tým rozdielom, že sa 
mu z manželskej postele dnes ráno veľmi nechcelo. Hlavne preto, lebo jeho manžel ležal tesne pri 
ňom a jeho ruka spočívala pokojne na Severusovej hrudi, ktorá sa pravidelne dvíhala a klesala. Bol to 
preňho zvláštny pocit. Napokon tak sa cítil vždy, keď bol s ním. Zvláštne. Odrazu mal pocit, že na ňom 
niekomu záleží, že tu nie je len tak pre nič za nič a že i jeho smutný život má zmysel.
„Jasné, že mal zmysel,“ pomyslel si spokojne, „veď má i svoje meno, Harry,“ zašepkal nežne a mladý 
muž zo spánku čosi zamrmlal. Severus natiahol ruku a odhrnul vlasy Harrymu z čela. Bruškom 
ukazováka celkom jemne pohladil jeho jazvu. I on bol poznačený rovnakým pôvodcom, len inak. 
Kedysi nevedel posúdiť, čo bolo horšie. Jeho temné znamenie, alebo Harryho jazva, vďaka ktorej 
i dnes ešte ovládal parselčinu a mysľou sa mohol spojiť s Voldemortom.  
Z jeho úst sa vydral tichý povzdych. Musel vstať. Bolo potrebné vybaviť veľa vecí. Vymanil sa 
z Harryho objatia a vkĺzol do kúpeľne dávajúc pozor, aby nenarobil príliš veľa hluku. Keď z nej vyšiel 
osviežený sprchou, cítil sa ako znovuzrodený. Harry ešte spal, tak ho nechcel rušiť. Včerajšom vyčerpal 
i jeho. Uškrnul sa, keď si spomenul na ich manželský bozk i na výraz v tvári Siriusa Blacka. Azda nikdy 
predtým necítil väčšie zadosťučinenie ako v tej chvíli, keď sa ich pery spojili v krátkom bozku. Netušil 
však, aké prekvapenie ho čaká.
Zišiel dolu do haly a zo stolíka si vzal dnešný výtlačok Denného proroka. S novinami v ruke zamieril do 
pracovne. Rozhodol sa, že s raňajkami počká na Harryho. Samému mu aj tak jesť nechutilo. Ale proti 
rannej káve nemal nič. Rád si ju vychutná pri čítaní novín. S myšlienkami na ten lahodný, aromatický 
nápoj sa vybral teda do pracovne, o ktorú sa mali s Harrym deliť, lenže keď začul zo salóna hlasné 
chrápanie, zastavil sa ako na povel a nakukol dnu.



Na gauči našiel ležať rozvaleného Siriusa Blacka.
„Čo tu do Salazara robíš?!“ ozval sa hromovým hlasom, na čo sa Sirius hrmotne preberal zo spánku, 
vstávajúc s ťažkým ochkaním a nadávaním na nepohodlný gauč.
„Nikto ti nekázal ľahnúť si naň!“ zavrčal Severus. „Ako si sa sem vlastne dostal?“
„Nekrič!“ zašomral Sirius, držiac si rukami hlavu, lebo mal dojem, že mu pukne vo dvoje. Rukou 
s prútikom namieril k oknám a jediným pohybom nechal zatiahnuť závesy. „Aj tak za to všetko môžeš 
iba ty, netopier všivavý!“
„Čo nepovieš?“ opýtal sa Severus hlasnejšie, len aby ho potrápil.
„Povedal som, aby si nekričal!“ zasypel Black a pozrel naňho stále krvou podliatymi očami.
„Toto je môj dom, môžem si robiť, čo chcem. Pýtal som sa ťa, ako si sa sem dostal, tak mi odpovedz,“ 
zopakoval svoju otázku pokojnejšie, lenže Sirius len pokrčil plecami.
„Keby som si to pamätal, poviem ti ...“ odvetil namosúrene. „Posledné na čo si spomínam bolo, že 
som ťa chcel zabiť.“
„To ma neprekvapuje,“ odvetil Severus postaviac sa za kreslo. „A prečo tentoraz?“
„Ty sa ma ešte pýtaš? Si obyčajný kretén!“
„Vskutku vyberaný slovník, lord Black,“ doberal si ho a vedel, čo s ním to oslovenie urobí. Sirius 
zaškrípal zubami.
„Prečo? Pre ten bozk a preto, čo malo nasledovať potom ...!“ vyštekol ako besný pes, ale vzápätí 
i zaskučal. Cítil sa strašne. Akoby mu trhalo celé telo na kusy.
„To sa teba – Black - netýka!“ odvetil opovržlivo a rovnako zhnusene si ho i premeriaval. 
„Je to môj krstný syn!“
„A môj manžel, či sa ti to už páči, alebo nie! Zmier sa s tým konečne! Vedel si, že raz k tomu dôjde. 
Mal si na to dva roky, aby si sa s tým zmieril. Nechápem, čo toľko vyvádzaš!“
„Je to ešte len chlapec,“ zasipel. „Keď si predstavím vás dvoch ... teba ... ako sa ...“ musel skončiť, lebo 
už len pri tých myšlienkach mu prišlo nevoľno.
Severus si vzdychol. Ale musel to nejako konečne vyriešiť. Vzal si Harryho za manžela, ale mal tušiť, že 
s ním si berie aj tohto stroskotanca. Vstal z kresla a na chvíľu sa vytratil z miestnosti. Vošiel do 
pracovne a vybral odtiaľ ampulku s elixírom proti bolesti hlavy.
„Na, vypij to,“ podal mu ju odzátkovanú a Sirius si ho premeriaval nedôverčivým pohľadom. „Neboj 
sa, žiaden jed. Tak pi, uľaví sa ti.“
Sirius poslúchol. Vypil do dna a skutočne, po chvíli sa cítil omnoho lepšie. I bolesť sa stratila kamsi do 
nenávratna. V duchu si sľúbil, že to viac nespraví, keď vracal Severusovi prázdnu ampulku.
„Mal by si vedieť, že by som Harrymu nikdy neublížil. Rovnako ako nikdy nespravím to, čo nebude 
chcieť sám,“ povedal potichu. „A teraz odíď z nášho domu. Aj tak si tu častejšie ako mi je milé. Chcem 
si konečne vypiť svoju kávu a prečítať v kľude noviny!“ dokončil a otočiac sa na opätku vyšiel 
z miestnosti. Nemusel sa s ním lúčiť. Vedel, že pri jeho častých návštevách, ktoré ich postihnú ako 
morové rany to nebude potrebné. Black mohol pokojne toto sídlo označiť už teraz za svoj prechodný 
pobyt. A Severus s tým nemohol nič robiť. Už len preto, lebo vedel, ako má Harry svojho 
nepodareného krstného otca rád.

***
I Harry mal veľmi príjemné ráno. Nielen, že sa dobre vyspal, ale zdalo sa, že Severus mal dobrú 
náladu.
„Dnes čakám návštevu,“ prehodil medzi rečou mladík a vrhol naňho kradmý pohľad.
„Áno? A koho?“ opýtal sa so záujmom a v duchu sa modlil aby to nebol ten otrasný Black, lebo svoje 
si povedali už ráno.
„Príde Ron s Hermionou,“ odvetil a jemu odľahlo.
„V poriadku. Aj tak nebudem mať čas, pretože si musím vybaviť pár vecí. Okrem toho, McGonagallová 
ma i včera na svadbe obťažovala s návrhmi, či si to nerozmyslím a predsa len neostanem vo funkcii 
riaditeľa školy. Aj Kingsley sa k nej pridal.“



„A neostaneš?“ opýtal sa Harry prekvapene, načo naňho Severus začudovane pozrel.
„Popravde, uvažoval som nad tým, ale ... chcel som sa najprv poradiť s tebou.“
Harryho to milo prekvapilo. Takže Snape spravil ústupok len kvôli nemu? Počkal s rozhodnutím 
naňho? To bolo nezvyčajné. A príjemne to hrialo u srdca ... ten pocit ... Severus však neskončil 
s vysvetľovaním.
„Vieš predsa, že nie som zdravý a rok podľa mňa nie je veľa času ... Chcel som ho stráviť inak, než 
zavretý v riaditeľni medzi múrmi a hovoriacimi portrétmi.“
„Ako inak?“ ozval sa Harry trochu nechápavo a poposadol si na stoličke.
„Stebou,“ zahundral Severus prirýchlo, až mu Harry nerozumel.
„Čo?“ opýtal sa uprene naňho hľadiac, ale Severus si zamyslene miešal kávu a nezdalo sa, že by to mal 
chuť zopakovať. Namiesto toho si odkašľal a opýtal sa, kedy majú prísť tí dvaja, čím nepochybne 
myslel jeho priateľov. Potom sa vytratil ospravedlniac sa, že si musí v jednej z izieb zariadiť 
laboratórium, lebo jeho zásoby sa míňajú a tiež tie papierovačky, o ktorých sa zmienil. Harry len 
prikývol. Nevedel sa dočkať, kedy prídu jeho priatelia. Potreboval sa s nimi súrne pozhovárať.

***
Ron nervózne postával pred tým obrovským sídlom a prestupoval z nohy na nohu, držiac Hermionu za 
ruku.
„Hotový palác,“ zašomral, spomenúc si na ich Brloh. Oproti tomuto sídlu mu pripadal celkom 
miniatúrny. „Aj my raz budeme mať takýto,“ zašepkal a Hermiona sa schuti zasmiala.
„A na čo by nám bol? Nebuď smiešny Ron, mne sa vlastne ani nepáči.“
Popravde, vydýchol si. „Tak poďme,“ hlesol a obaja vykročili. Privítal ich domáci škriatok, ktorý ich 
zaviedol za Harrym do záhrady. Sedel pod veľkou košatou lipou a vedľa neho bola opretá metla.
„Ahoj,“ pozdravili ho svorne.
„Bol si si zalietať?“ opýtal sa Ron a pohľadom zavadil o jeho metlu.
„Hej. Som rád, že ste tu, musím s vami hovoriť.“
„Veď aj my s tebou, kamoško,“ povedal Ron, zatváriac sa súcitne. „Tak? Aká bola ... noc?“
„Ronald!“ zhíkla Hermiona a štuchla do lakťom do rebier celá zhrozená.
„Čo je? Vravela si, že ťa to zaujíma, ta čo?“ opýtal sa nechápavo, zatiaľ čo sa Hermiona červenala od 
hanby ako pivonka.
„Prepáč Harry. Naozaj som zvedavá, ale rozhodne som nechcela byť taká netaktná!“ zasipela 
podráždene na Rona.
Harry sa len usmial. „Ak sme pri tom, ste naozaj netaktní, ale môžete ostať pokojní. Nič sa nestalo.“
„Nič? Skutočne?“ vyzvedal prekvapene Ron, ktorý tomu akosi nechcel uveriť. „Zvláštne, že nevyužil 
situáciu. To by  som od neho nečakal.“
„Buďte pokojní, pokiaľ ide o .. .to ... povedal mi, že neurobí nič, čo by mi ublížilo.“
„Veď to už spravil!“ zvolal rozhorčene Ron. Zrejme zastávajúci Siriusov názor. „Veď ťa prinútil vziať si 
ho, nie?“
„Ron, nič také sa predsa nestalo!“ upozornil ho podráždene Harry, ale všimol si i Hermionin spýtavý 
pohľad.
„Tak aby sme mali v tomto navždy jasno. Musel som ho presvedčiť, aby si ma vôbec zobral. Ja som na 
tom trval, nie on! A teraz k veci ...“ vydýchol a začal rozprávať. „Nepovedal som vám to, lebo som 
nevedel, čo spraviť. Ale mám vážny problém.“
Ron chcel poznamenať, že si je toho vedomí, lebo ten problém sa volá Severus Snape a je jeho 
manželom, lenže radšej si to rozmyslel.
„Viete, že Severusa liečil ten istý liečiteľ, čo tvojho otca Ron. Avšak nie s rovnakým výsledkom. Zatiaľ 
čo je tvoj otec v poriadku, Severus pomaly zomiera. Podľa toho liečiteľa mu neostáva viac ako rok 
života. A ja chcem, aby ste mi ho pomohli zachrániť.“
„Harry, ale ako?“ precitla ako prvá Hermiona, keď si uvedomila, čo vlastne od nich žiada. „Keď 
nepomohol protijed, čo zmôžeme my? Okrem toho, nie sme žiadny liečitelia. Viem napraviť zlomený 



nos a vyliečiť neveľké tržné rany, ale zachrániť človeka, ktorý umiera vďaka silnému jedu? Nehnevaj 
sa, ale toto nedokážem.“
Harry si zložil ruky na kolená a zahľadel sa do trávy. „Ja to viem Hermiona. Veď to ani nežiadam.“
„Tak čo potom od nás chceš?“
„Vieš, Dumbledore mi raz rozprával o jednom mieste. O mieste, ktoré je posvätené a leží vysoko 
v horách, nad oblakmi. Je tam prameň, kde vyviera živá voda. Dokáže vraj vyliečiť akékoľvek zranenie.“
„A vieš, kde to je?“ opýtal sa Ron zadumane. Nikdy o takom niečom totiž vôbec nepočul.
„Nie. Dokonca ani len neviem ako sa to miesto volá. Ale má svojich strážcov. Tvory, ktoré je len ťažko 
uzrieť. Avšak doteraz sa tam dostalo len veľmi málo ľudí.“
„A od nás chceš, aby sme ho našli?“ spýtala sa vecne, akoby to bola hračka.
„Hej. Myslel som, že by v knihách mohlo niečo byť. Zajtra som chcel ísť do školy, aby som prehľadal 
knihy v Dumbledorovej pracovni.“
„Dobre, tak pôjdem s tebou,“ hlesla bez premýšľania.
„Jasnačka, pôjdem s vami, bez debát,“ pritakal i Ron, keď ticho znova prerušila Hermiona.
„Harry, prečo to robíš?“
Tmavovlasý čarodejník sa zamyslel a napravil si okuliare. „To isté sa ma opýtal i Severus. Prečo to 
robím ... Vieš prečo?“ otočil sa k nej a jeho kamarátka len pokrútila hlavou. „Záleží mi na ňom viac ako 
som si myslel. Neviem, čo presne k nemu cítim, ale viem, že ho nechcem stratiť. Je to láska?“ opýtal 
sa jej, akoby práve ona mala vedieť odpoveď na každú otázku.
„Neviem Harry, toto musíš zistiť len ty sám.“

***
Bolo už neskoro poobede, keď Severus sedel vo svojej pracovni. Spisoval si všetky potrebné veci, 
ktoré potreboval na zariadenie svojho laboratória. Našiel na to jednu výbornú miestnosť v západnom 
krídle domu. Už mal v zozname kotlíky všetkých veľkostí i tvarov, sklenené banky, cínové i keramické 
nádobky, misky, varešky na miešanie, odmerky a kadečo iné. Ostávalo mu len pospisovať tie 
najzákladnejšie prísady. Ostatné si predsa môže kedykoľvek dokúpiť v Šikmej uličke.
„Bezoár, Palina pravá, Myší chvost, mločie očká,“ vymenúval si polohlasne, keď ho vyrušilo zaklopanie 
na dvere.
„Ďalej,“ zvolal a dnu vstúpil ich domáci škriatok Roling.
„Pán Severus dostať telegram,“ povedal, podávajúc mu ho. Hneď na to sa stratil. Severus si ho 
zamyslene obzeral v rukách. Nepriniesla mu ho sova, už to bolo čudné. Mal obyčajnú poštovú 
mukelskú známku a bol zabalený v obyčajnej obálke. I to bolo čudné. Otvoril ho a začítal sa do jeho 
obsahu. Kým skončil, ostal sedieť v šoku celú pol hodinu, civiac na popísaný, úradný listový papier. 
Takto ho našiel Harry, keď ho prišiel zavolať na večeru.
Zaklopal, lenže nik mu neodpovedal. Len čo vstúpil a zočil ho tam sedieť bledého ako stena a bez 
jediného pohybu, myslel si, že mu je zle, že sa mu pohoršilo. Pribehol k nemu, položiac mu ruku na 
plece a vtedy sa Severus prebral z tranzu.
„Čo sa stalo? Severus? Si v poriadku?“ chrlil naň jednu otázku za druhou, kým jeho manžel neprikývol.
„Ale som, nerob si starosti,“ habkal nesúvislo, stále vyvedený z konceptu. A jeho len tak niečo 
nevedelo rozhodiť. To vedel i Harry. „To kvôli tomuto ...“ hlesol, aby to vysvetlil. „Zdá sa, že som niečo 
zdedil.“
„Niečo si zdedil? A čo?“
„Sedemročné dieťa, chlapca,“ odvetil a teraz pobledol i Harry. 

8. kapitola -   Kyrian  
 Na druhý deň sa mal Severus dostaviť na sociálny úrad v Londýne, kde ho mal čakať právnik, 
vybavujúci pozostalosť, ktorého sa týkal ten včerajší list. Harry trval na tom, že pôjde s ním a on 
nenamietal. Vedel, že bude potrebovať oporu a v kom by ju mal lepšiu ako vo vlastnom manželovi?



„Myslím, že vyzeráš skvele,“ povedal Harry a prezrel si kritickým okom znova jeho výzor. Pomáhal mu 
totiž s výberom oblečenia. Mal na sebe bielu košeľu s krátkym rukávom, snehovo biele nohavice 
a ľahkú vestu. Nechýbala mu ani kravata. Vlasy si Severus zopol do chvosta koženým remienkom.
„Naozaj? Necítim sa tak,“ zahundral a obzrel sa v zrkadle i on.
„Mali by sme ísť. Chvíľu potrvá, kým sa ta dostaneme,“ upozornil ho Harry trocha nervózne a tak 
vyrazili. Stále premýšľal nad tým, čo to všetko malo znamenať a prečo sa mu Severus s niečím takým 
nepriznal. Svoj zdravotný stav mu prezradil, ale to, že má dieťa s nejakou ... nejakou ... ženskou, to už 
zrejme nepovažoval za potrebné. Celú noc mu blúdili hlavou všakovaké myšlienky a on sa ich nevedel 
zbaviť. Ale čo mal robiť, keď mu k tomu nič nepovedal doteraz? Mal mu dať vypiť veritaserum 
a vypočuť ho pod jeho vplyvom? To sa mu videlo zákerné. Preto sa radšej rozhodol čakať. 
Sociálnemu úradu patrila jedna z budov v radovej zástavbe na ulici svätého Vavrinca. Celkom 
obyčajná, jednoduchá, tehlová budova. Nad vstupnými dverami visel strohý maľovaný nápis „Sociálny 
úrad,“ ktorému sa z písmen odlupovala červená farba. Harry bez váhania vošiel, ale Severus ostal trčať 
pred budovou. Musel ho potiahnuť za ruku, aby vôbec vošiel dnu. Nebolo to preňho jednoduché. Len 
včera sa dozvedel, že mal nejakého príbuzného aj to, že nedávno zomrel a on po ňom zdedil jeho 
dieťa. Iste, dieťa bolo zriedkavý predmet dedičstva. Ale už si mohol zvyknúť, že sa mu celý život dejú 
čudné a zriedkavé veci.
„Dobrý deň, vy ste pán Severus Snape?“ opýtal sa malý, zavalitý mužík s hranatými okuliarmi, 
posadenými na rozčapenom nose, no s dobráckou tvárou.
„Áno, som,“ odvetil Severus. Nevšimol si malé chlapča sediace na jednej zo stoličiek na chodbe, 
zvierajúce v náručí plyšového macka. Mal síce natrhnuté ucho a vypadnuté oko visiace na jednej 
nitke, ale preňho to bol zrejme najväčší poklad. So strachom v očiach sa zahľadel na mužov, ktorí si 
poňho prišli. Harry si to všimol. Všimol si i tú nezvratnú podobu so Severusom a na malú chvíľu sa mu 
zatajil dych a zvlhli mu dlane. 
Napadali ho príšerné myšlienky, ale ako nemali, keď ... „Čo ak je to jeho syn? Čo ak mal predtým  
pomer s nejakou ... Ó, Merlin, prečo?“ zaúpel v duchu. „Prečo som sem len šiel!“ Skôr ako vošli sa ešte 
raz pozorne zahľadel na chlapca. Plavé vlasy boli iné, ale črty tváre, nos, ústa a tie čierne oči ... to mali 
navlas rovnaké. Ešte i ten nepreniknuteľný, záhadný výraz v tvári, ktorý ho neraz prinútil hádať, na čo 
asi tak myslí.
„Pôjdete so mnou do mojej kancelárie,“ vyzval ich právnik a čakal, kým sa usadili. „Dáte si kávu? Čaj 
alebo niečo iné?“ opýtal sa zdvorilo, ale oni odmietli.
„Dovoľte, aby som sa predstavil. Som Viktor Sullivan, advokát a právny poradca. Mojím oborom je 
rodinné právo a k tomu patrí i vybavovanie dedičského konania.“
„Prepáčte, ale v liste ste neuviedli žiadne meno. O koho sa teda vlastne jedná?“ začal Severus stále 
vyvedený z miery. Netušil, že Harry je na tom ešte horšie.
„Och, to ma mrzí, ale včera som mal strašne veľa práce. Zrejme som na to pozabudol. Ešte raz sa vám 
ospravedlňujem, hneď to napravím,“ vyjachtal, červený v tvári. Hanbil sa za takú chybu. Pán Viktor 
nikdy chyby nerobil. Bol precízny a svedomitý. Dokonalý pracovník, skvelý právnik. Rýchlo vytiahol 
z plechovej skrine ich zložku a roztvoril ju. „Zosnulý bol váš príbuzný Tobias Snape,“ prezradil im 
a pozrel na nich, či im to niečo hovorí. Pretože pokiaľ sám vedel od svojho klienta, Severus Snape 
nebol informovaný o tom, že niekto ako on vôbec žije.
Harrymu bol azda viac prekvapený ako jeho manžel, no viditeľne mu odľahlo a teraz sa zahanbil preto, 
lebo si namýšľal niečo, čo nebola pravda. Ale ako mal vedieť, že ide o príbuzného, keď sa o tom 
Severus ani len slovkom nezmienil? Ale zdalo sa, že Severus si jeho správanie i prekvapený výraz 
v tvári všimol. Asi aj preto zbledol, ale v hlave si rýchlo preratúval roky.
 „Nie, to nie je možné. Nemôže to byť pravda, aby otec ... Pre Merlina!“ zaúpel vystrašene. „To dieťa  
malo byť teda jeho ... jeho ... Nie, to je nemožné! Otec zomrel už dávno! Zomrel!“ opakoval si v duchu.
Keď Severus neodpovedal, slova sa ujal Harry. „Iste. Volal sa tak otec pána Snapa.“
„Áno,“ pritakal právnik. „Ale teraz nehovorím o ňom,“ odvetil zhovievavo a Severus si vydýchol. Iba na 
chvíľku, kým nezačal premýšľať, o čo tu teda vlastne šlo a kto je ten druhý Tobias Snape.



„A nejde o nejaký omyl?“ opýtal sa, pretože k inému záveru žiaľ nedošiel.
„Nie, určite nie,“ pokýval plešivejúcou hlavou muž sediaci oproti nim. „Tobias Snape mladší zomrel 
pred troma dňami. Dostal infarkt. Jeho manželka zomrela pred dvoma rokmi. A on vám vo svojej 
záveti odkázal svojho syna. Spoliehal sa na to, že ho prevezmete do svojej výchovy, pane.“
Severus prikývol. „Mohol by som vidieť tie dokumenty?“ Advokát mu ich ochotne podal a Severus 
čítal.
„Snape, Tobias ml., narodený v Londýne roku 1975,“ priam hltal údaje uvedené na tom dokumente. 
V jeho rodnom liste v kolonke otec stálo meno jeho otca a pri mene matky stálo: „Leticia Rottová.“ 
„Takže som mal skutočne nevlastného brata?“
„Nuž, je to tak,“ odvetil pán Sullivan. „A jeho syn Kyrian teraz čaká na chodbe.“
„Hej, všimol som si,“ hlesol Harry a Severus po ňom strelil pohľadom. On ho totiž absolútne 
a jednoznačne prehliadol. 
„Len čo prečítam poslednú vôľu vášho brata, privediem ho sem, dobre?“ opýtal sa, hneď si nasadil 
okuliare a začal čítať. Obaja pozorne počúvali. Z toho, čo sa dozvedeli, zdedil Severus našťastie len 
chlapca. Otcove dlhy sa vyplatili predajom domu ako nehnuteľnosti. Avšak chlapec ostal úplne bez 
prostriedkov.
„Ak by ste ho však odmietli vziať a adoptovať si ho, je tu aj náhradná možnosť,“ upozornil ich advokát, 
ale bolo na ňom vidno, že mu to nepôsobí nijakú radosť. Bola to len nutná formalita.
„A to je?“ opýtal sa Severus, len tak pre informáciu.
„Sirotinec,“ odvetil skleslo právnik. Dúfal, že si to chlapča adoptujú. Veľmi si to želal. V sirotincoch deti 
nemali také možnosti, ako keď sú začlenení do normálnych rodín. Lenže netušil, že Severusova rodina 
nebola práve normálna. Už len manželstvo s mužom tomu nenasvedčovalo. Keby to vedel, zrejme by 
sa ten milý chlapík zhrozil, nehovoriac o tom, že mal pred sebou dvoch skvelých čarodejníkov.
Severus vrhol spýtavý pohľad na Harryho a ten skoro nebadane prikývol.
„Dobre. Súhlasím s adopciou. Treba podpísať nejaké dokumenty?“ opýtal sa a mužík naradostene 
vyťahoval ďalšie papiere na podpis.
Hneď potom vybehol natešený advokát na chodbu a doviedol so sebou chlapca do kancelárie.
„Pán Snape, pán Potter, toto je Kyrian Snape, váš synovec,“ predstavil im ho a chlapča úctivo 
pozdravilo.
Severus sa zamračil. „Ako to, že som si ho nevšimol hneď na chodbe?“ napadlo mu. „Má rovnaké oči 
ako Harry a ešte aj tie okuliare.“ V tej istej chvíli pukla váza na stole pána Sullivana a advokát sa 
čudujúc i ospravedlňujúc rýchlo ponáhľal upratať ten neporiadok. Harry sa začudovane pozrel na 
Severusa, no ten na sebe nedal nič znať.
Keď si všimol, že sa chlapča pod jeho prísnym pohľadom stiahlo a Harry si nenápadne odkašľal, 
prestal sa mračiť a podal chlapcovi ruku.
„Dobrý deň, Kyrian,“ pozdravil ho a díval sa, ako chlapča odvážne stislo jeho ruku a aj to, ako ju 
okamžite stiahlo späť. 
Aj Harry sa s ním pozdravil. Lenže on si na rozdiel od Severusa kľukol, aby mal oči v chlapcovej úrovni.
„Ahoj, ja som Harry,“ oslovil ho, na čo chlapča odvetilo nesmelo rovnaký pozdrav. „Máš pekného 
macka. Má aj meno?“ zaujímal sa a chlapec znova prikývol.
„Lucas,“ odvetil a nesmelo Harrymu opätoval úsmev. No len čo pozrel znova na Severusa zvážnel 
a v očiach mu bolo čítať ako sa ho bojí.
„Myslím, že by bolo na čase odísť. Už aj tak sme sa zdržali príliš,“ zasiahol Severus nervózne. „Chlapec 
je zbalený?“ opýtal sa advokáta a ten prikývol.
„Tamto má svoj kufor,“ povedal a bežal do kúta miestnosti, aby im ho podal. Severus sa zamračil 
rovnako ako i jeho manžel. Nešlo totiž o kufor, ale skôr o kufrík. Advokát ho podal Harrymu a ten ho si 
ho vzal venujúc pozornosť Kyrianovi. Natiahol k nemu ruku.
„Pôjdeme,“ opýtal sa ho a počkal, kým ho chlapča nesmelo uchopilo.
„Tešilo nás, pán Sullivan. Dovidenia,“ pozdravili a konečne mohli opustiť úrad.



Len čo sa ocitli znova na poloprázdnej ulici, Harry nedočkavo oslovil Severusa.
„Nemyslíš si, že by bolo dobré, keby sme mu najprv pár vecí vysvetlili?“ opýtal sa ho nedočkavo, ale 
Severus ho prepočul. „Severus?“ ozval sa znova a jeho manžel až teraz zareagoval.
„Pýtal si sa niečo?“
„Hej, pýtal,“ odvetil pobavene Harry. „Podľa mňa by sme mu mali pár vecí vysvetliť, prv ako ...“
Severus sa pozrel na chlapca, ktorý cupital popri Harrym a pokrútil hlavou. „Myslím, že nie. Chcem byť 
čo najskôr doma. Nechcem sa zdržiavať. Vysvetľovanie si proste necháme na doma.“
„Tak dobre, ako chceš,“ prisvedčil. Nechcel sa s ním hádať. Skusmo pozrel na Kyriana, no ten uhol 
pohľadom. Ale aj tak Harry vedel, že ich počúva a pozorne sleduje. Uvažoval, aké ťažké to preňho 
musí byť, keď sa zo dňa na deň dostal medzi celkom cudzích ľudí hneď potom, čo stratil posledného 
z rodičov, ktorý mu ešte ostal. „Ako sa dostaneme domov?“ opýtal sa Harry, lebo bol zvedavý na 
Severusov názor. Vedel totiž, že sa premiestňovať nemôžu, kvôli chlapcovi. Letieť tiež nebol dobrý 
nápad. A cesta Rytierskym autobusom tiež nebola práve najvhodnejšia.
„Krbom z deravého kotlíka, myslel som,“ odvetil zadumane Severus a znova pozrel skúmavo na 
chlapca a hneď na Harryho, akoby mu čítal myšlienky, zopakoval, na čom trval i predtým. „Až doma 
Harry.“
Jeho manžel iba mykol plecami. „Ak myslíš.“
Cestou toho veľa nenahovorili. Pre každého z nich to bola zvláštna a hlavne nová situácia. Chlapec bol 
rovnako mĺkvi, ale zato všímavý. Keď sa dostali pred hostinec Deravý kotlík, začudovane a zvedavo si 
obzeral ľudí, čo tam sedeli i postávali pri bare. Severus podišiel k hostinskému, nechal mu na pulte 
zlatku a pýtal si povolenie použiť krb v jednej z hosťovských izieb. Tom im rád vyhovel.
„Premiestnim sa až po vás,“ povedal a zobral si od Harryho kufor, čo jasne naznačovalo, že s chlapcom 
sa má cez krb prepraviť práve jeho manžel. Harry mal chuť namietať, ale nespravil tak. 
Namiesto toho sa otočil k chlapcovi a snažil sa mu čo najrozumnejšie vysvetliť, čo bude nasledovať.
„Nezľakni sa, dobre?“ upozorňoval ho, keď sa obaja postavili do vyhasnutého popola a Harry držal 
v pravej ruke za hrsť letaxu. „Ako som povedal. Nič sa nám nestane. Uvidíš,“ zopakoval zasa venujúc 
pozornosť iba chlapcovi a ten len prikyvoval. Keď však Harry hodil pod ich nohy letax a povedal 
adresu, na čo vyšľahli okolo nich zelené plamene, ktoré ich pohltili, Severus stihol zachytiť chlapcovo 
prekvapené zhíknutie. Aspoň dúfal, že to nebol výkrik prameniaci zo strachu, lebo potom by musel 
dať za pravdu Harrymu, ktorý chcel, aby sa s chlapcom pozhovárali prv ako prídu domov. Len čo však 
zmizli, rýchlo ich nasledoval a objavil sa vo chvíli, keď z nich Harry oprašoval v jednom zo salónov 
popol.
„Zľakol som sa, aby ste sa nedostali niekam inam,“ poznamenal a i on sa rýchlo oprášil. Nikto z nich si 
nevšimol, že chlapec hľadí k dverám s vyvalenými očami a zíza na tvora, ktorý sa tam objavil.
„Pán Potter, pán Snape, vy vitať doma. Obed sa bude podávať o hodinu,“ oznámil škriatok úctivo 
a uklonil sa im. „Pán Severus, vám prísť pošta. Ja vám ju nechať v pracovni na stole.“
„Ďakujem Roling,“ hlesol Severus a ukázal na chlapcov kufor. „Chlapec tu bude odteraz žiť s nami. 
Prichystaj mu izbu. Najlepšia bude hneď vedľa našej. A nech mu Maytta vybalí veci.“
„Ako si želať, pán Severus,“ pritakal škriatok a zmizol.
Harry si všimol, ako sa chlapec trasie. Ani si to zrejme neuvedomoval, ale rukou zvieral svojho macka 
tak mocne, až mu vypučilo i to jediné prišité oko, ktoré ešte mal a to visiace ešte viac previslo.
„Čo – čo to bolo?“ vyjachtal zajakavo.
„To bol náš domáci škriatok, Kyrian,“ odvetil Harry položiac mu ruku na plece. Chlapec bol bledý už aj 
predtým, ale teraz sa zdalo, že je priam priesvitný. Harryho slová naňho nijako neúčinkovali. Snažil sa 
chlapca upokojiť, ale márne. A Severus tam len stál s rukami zvesenými pozdĺž tela a očividne 
nevedel, čo so sebou, nie to ešte s chlapcom. To Harryho naštvalo.
„Dobre Severus, sme doma,“ povedal a čakal, že sa konečne bude mať k činu. Napokon to vzdal, 
vytiahol z vrecka nohavíc svoj prútik a otočil sa už aj tak k vystrašenému dieťaťu. „Kyrian? Niečo ti 
ukážem,“ povedal a vyčaroval pred ním malého, žltého vtáčika. Netušil, že chlapec od strachu vykríkne 
a rozbehne sa do najbližšieho kúta s tvárou zmáčanou od sĺz.



„Tak to sa ti podarilo,“ zahundral Severus.
„Je to tvoj synovec! Ja som sa aspoň snažil!“ vyhŕkol a bezmocne pozrel na chlapca trasúceho sa 
v kúte.
„Prepáč,“ zamrmlal Severus a vytratil sa s tým, že mu niečo donesie. Neklamal. Naozaj bol späť 
takmer okamžite. Podišiel ku chlapcovi, kľakol si a natiahol k nemu ruku.
„Kyrian? Poď ku mne,“ povedal a Harry sa díval, ako chlapča váhavo poslúchlo. Videl na ňom, že sa 
Severusa bojí, ale predsa ho poslúchol. „Vypij to, bude ti lepšie,“ povedal a odzátkoval malý flakónik. 
Musel mu ho však pridržať pri ústach, lebo sa ešte stále celý chvel. 
„Upokojujúci elixír,“ vysvetlil Harrymu, ktorý sa bez slova zviezol do kresla a len ich sledoval. Severus 
potom vzal chlapca za ruku a usadil ho do jedného z kresiel.
„Nechcem, aby si sa nás bál,“ začal potichu. „Nie sme zlí ľudia.“ 
Harry si všimol, že chlapec napäto počúva a nespúšťa zo Severusa oči. Ale zdalo sa mu, že elixír 
zaberá. Už prestal fňukať a dokonca i triaška pomaly ustupovala. Možno za to mohol i Severusov hlas. 
Bol taký zamatovo mäkký, pokojný, taký podmanivý.
„Do včera som netušil, že som mal kdesi brata. Tvoj otec, Tobias a ja sme boli rodina, chápeš?“ opýtal 
sa a chlapec prikývol. „Preto si teraz tu. Nechcel som, aby si skončil v sirotinci. Tvoj otec si želal, aby 
som sa o teba postaral a ja to spravím. Sme pre teba síce cudzí, ale časom ... časom sa z nás stane 
rodina.“ Na chvíľu sa odmlčal a mrkol na Harryho, no ten naňho len bez slova hľadel a čakal, kedy 
povie to hlavné.
Severus si vzdychol. „To, čo ti ukázal Harry, bolo obyčajné kúzlo. Aj ja to viem robiť. V našom svete vie 
čarovať veľa ľudí Kyrian a netreba sa toho báť. Pamätáš si ako pukla tá váza u pána Sullivana a rozbila 
sa?“ opýtal sa odrazu a chlapec sklopil zrak.
„Urobil si to ty?“ spytoval sa Severus ďalej, no chlapec len pokrčil plecami. „Ver mi, nie je to nič zlé. 
Takto sa u detí ako si ty prejavujú čarovné schopnosti.“
„Čo to znamená?“ prehovorilo konečne chlapča a upieralo teraz na Severusa zvedavé oči.
„Zrejme aj z teba raz vyrastie čarodejník.“
„Budem čarodejník?“ zopakoval mysliac si, že sa mu to všetko len sníva. Už sa nebál, ale chcel vedieť, 
čo sa to okolo neho deje. Potreboval vysvetliť, ako to, že cestovali kozubom, prečo tá palička vykúzlila 
vtáčika a čo bolo to čudné stvorenie, ktoré pred chvíľou videl medzi dvermi.
„Pravdepodobne áno,“ prisvedčil Severus. „Takých čarodejníkov ako si ty, voláme čarodejníci 
muklovského pôvodu. A muklovia sú to ľudia, ktorí nemajú ani potuchy, že náš svet existuje, a že 
vieme čarovať. A my si to tajomstvo dobre strážime. Budeš ho strážiť spolu s nami?“ spytoval sa. „So 
mnou a s Harrym?“
Kyrian prikývol. „Budem. Nevedel som, že cez kozub sa dá cestovať,“ hlesol okamžite očividne sa 
osmeliac a rozhovoriac. Asi za to mohol elixír spolu s jeho detskou zvedavosťou.
„Dá sa. Ale cestujeme aj inak. Máme lietajúce metly, vieme sa premiestňovať z jedného miesta na iné 
a tiež máme svoj autobus. Rytiersky autobus,“ opravil sa Severus.
„Fíha,“ žasol chlapec, hneď vychrliac ďalšiu otázku. „Čo to bolo za čudo?“
Severus si domyslel, čo tým čudom myslí a už mu mykalo kútikmi úst. „To bol náš domáci škriatok. 
Volá sa Roling. Máme ešte ďalších dvoch. Mayttu a Grifku.“
„Aj oni vedia čarovať?“
„Áno. Ale nateraz bolo dosť otázok. Harry ťa vezme na poschodie a ukáže ti tvoju izbu, kde budeš 
bývať. Potom prídete na obed a hneď poobede si trochu odpočinieš.“
„Musím ísť spať?“ opýtal sa neveselo, ale neprotestoval, keď videl Severusov neústupný výraz v tvári.
Harry tam po celú dobu len sedel a ticho počúval. Občas prikývol, či pousmial sa. Bol ohúrený 
Severusovým prístupom k tomu chlapcovi. Sprvu si nevedel ani len predstaviť, ako sa k nemu bude 
správať a z jeho zdržanlivého počiatočného vystupovania nečakal, že to pôjde tak hladko.



„Rodina,“ preblesklo mu mysľou. Práve to slovo jeho manžel použil a zapáčilo sa mu. Konečne mal 
svoju rodinu, ktorú nedovolí nikomu, aby mu ju vzal. „Ani len smrti,“ zamrmlal tak, aby to nepočul ani 
jeho manžel a spravil, o čo ho požiadal. Vzal so sebou Kyriana, aby mu ukázal jeho novú izbu.

***
Deň prebehol bez problémov. Keď si Kyrian poobede pospal, Harry mu ukázal celý dom. Napokon vyšli 
do záhrady, aby nerušili Severusa pri práci, lebo ešte stále si dokončoval svoje laboratórium. Večer 
Severus usúdil, že bude najlepšie, ak chlapcovi stanovia isté pravidlá, ktoré mal dodržiavať, aby si 
navzájom na seba lepšie zvykli. Nechceli ho obmedzovať, ale na druhej strane mu zasa nemohli všetko 
dovoľovať. Museli preto existovať nejaké hranice a tie si vytýčili. Večer mu pre pokojný spánok dali 
elixír Bezsenného spánku, aby sa mu lepšie spalo a v noci sa po celodenných zážitkoch, ktorých bolo 
viac ako dosť nebudil nebodaj s plačom. V tom bol Severus naozaj predvídavý a Harry jeho návrh len 
uznanlivo odobril.
Keď sa konečne dostal Harry do spálne, bolo už čosi po desiatej. Severus ležal v posteli a čítal si 
v nejakých papieroch a on sa oprel chrbtom o dvere a pozoroval ho. Nevedel, čím to je, ale pomaličky 
v ňom klíčila mocná túžba, ktorá sa rozhárala v srdci a spaľovala ho. Sledoval Severusove črty tváre, 
znova zamračené a uvažoval, čo také číta, že sa pri tom mračí. Skĺzol pohľadom na jeho široké plecia, 
na tmavomodrú nočnú košeľu, ktorá odhaľovala kúsok z jeho hrude, kde sa černeli tmavé chĺpky a on 
nepochyboval, že sú mäkké ako zamat. Najviac ho fascinovali jeho ruky. Boli mocné, ale i jemné 
a s dlhými, štíhlymi prstami.
Severus zdvihol hlavu od papierov a zmätene sa naň pozrel. „Deje sa niečo?“
Harry len pokrútil hlavou a podišiel bližšie, rozväzujúc si župan. Chcel obísť posteľ na svoju stranu, ale 
v poslednej chvíli si to rozmyslel a prešiel na tú jeho, sadnúc si opatrne na kraj. Zahľadel sa mu do očí 
a usmial sa.
„Podobá sa na teba,“ povedal šeptom a pohľadom skúmal jeho tvár hľadajúc medzi ním a chlapcom 
spoločné znaky. Pokojne by mohol byť jeho synom. Aj tak si to chvíľu myslel. 
Všimol si, že Severusov dych sa zrýchlil a uškrnul sa, lebo ho to potešilo. „Severus?“ zašepkal 
podmanivo a oblízol si pery. „Mohol ... mohol by si pre mňa niečo urobiť?“ ozval sa nevinne.
„Iste,“ hlesol jeho manžel okamžite, nespúšťajúc oči z jeho vlhkých úst. Netušil, že i on prahne len po 
jedinom.
„Pobozkáš ma? Tak naozaj?“ nahol sa k nemu a perami sa jemne obtrel o jeho ústa. Keď začul 
Severusov prerývaný vzdych, len ho to povzbudilo a bol to znova on, kto urobil ďalší krok. Uchopil mu 
tvár do dlaní a žiadostivo sa mu prisal na horúce pery. Ale neostal len pri tom. Keď ucítil manželove 
ruky, ktoré ho vzápätí objali a keď sa mu z úst vydral ďalší vzdych zmiešaný s tým jeho, čo znelo jeho 
ušiam ako rajská hudba, prinútil Severusa pootvoriť ústa a prehĺbiť ich bozk. 
A Severus mu vyhovel. Ako by aj nie, keď po tom túžil možno ešte viac ako Harry. Bozkával ho s takou 
nehou a láskou, akoby tým bozkom mal spasiť svoju dušu.
Ale bol to práve Severus, ktorý bozk prerušil. „Harry,“ šepol udýchane, snažiac sa polapiť dych. 
„Nemali by sme ... ja viac nemôžem ... nemusel by som sa ovládnuť a sľúbil som ti, že ...“
„Ja viem,“ zašepkal nežne Harry. „Ja viem, Severus. Nebudem ťa pokúšať. Len som ti chcel zaželať 
dobrú noc.“
Severus bol zmätený. Toto veru nebude dobrá noc, keď bude jednostaj myslieť na ich bozk a na to, aké 
by to bolo, keby zašli ešte ďalej ...
„Ach,“ hlesol. „Tak i ja ti prajem dobrú noc,“ šepol a hľadel na mladíka, ktorý stále s úsmevom na tvári 
obišiel posteľ, aby sa konečne dostal na svoju stranu a vkĺzol pod prikrývku. Avšak otočil sa na bok 
a hľadel na Severusa, ktorý sa rozhodol dočítať si dokumenty rozložené na kolenách. Modlil sa, aby si 
Harry nevšimol, ako sa mu chvejú ruky a ako mu oči bezcieľne tekajú po papieri. Nevnímal nič z toho, 
čo po tom bozku prečítal. Myslel len na to, ako zaspí bez toho, aby sa na Harryho náhodou nevrhol. 

9. kapitola -   Priznanie  
 Sirius ležal na pohodlnom gauči v jednom zo salónov a spod privretých viečok pozoroval svojho 
priateľa Remusa, ktorý si čítal najnovšie vydanie Denného proroka. Nevyzeral dnes najlepšie, ale ani 



sa tomu nemohol čudovať, veď len pred troma dňami bol spln a Remus znova prekonal ťažkú noc. 
A napriek tomu, že mu na brade pribudol jeden škrabanec, ktorý bol ešte začervenalý, Sirius z neho 
proste nemohol odtrhnúť zrak. 
„Deje sa niečo?“ opýtal sa ho priateľ akoby nič a ani len neodtrhol pohľad od novín.
Sirius si vzdychol a zakryl si oči rukou. Dlho takto však nevydržal. Najprv sa s ťažkým povzdychom 
posadil a potom vstal, prechádzajúc sa hore – dolu po miestnosti, nevediac čo so sebou.
„Sirius?“ oslovil ho Remus celkom pokojne, zložiac si noviny na kolená.
„Stále na to musím myslieť!“ zasyčal so zaťatými zubami a tentoraz si povzdychol Remus.
„Mal by si sa tým prestať zaoberať. Harry vyzeral celkom spokojne a mohol by som tvrdiť, že aj 
šťastne,“ povedal, spomínajúc na usmievavú tvár mladíka, ktorú videl v deň jeho svadby. Bol taký po 
celý večer. Nevyzeralo to, že by na nich niečo hral. Toto by zrejme nedokázal. Harry nikdy neklamal. 
Bol úprimný.
„Remus!“ zvolal neveriacky Sirius. „Ako to môžeš povedať?!“
„Len ti vravím, čo som videl,“ odvetil a sledoval priateľa ostražitým pohľadom.
Sirius bol ako klbko nervov. Sľúbil Jamesovi, že sa o Harryho postará, nie, že ho strčí Snapovi priamo 
do postele! Keby to aspoň nebol Snape! 
„Merlin!“ povzdychol si Sirius. „James sa teraz musí obracať v hrobe!“
„Sirius?“ oslovil ho priateľ mäkko a položil mu ruku na plece.
Pod jeho dotykom Sirius zmäkol. Z rozzúrenca sa stal baránok, ochotný vyjsť na trh s vlastnou kožou. 
Otočil sa, oprel sa o stenu chrbtom a pohľadom plným utrpenia pozrel na svojho priateľa.
„Ty si už zrejme zabudol, čo sa skoro odohralo v tú svätojánsku noc na škole, čo?“ opýtal sa zronene, 
akoby ešte i teraz po toľkých rokoch cítil za to vinu.
Remus pokrútil hlavou. „Nie, nezabudol. Nechaj minulosť minulosťou,“ žiadal ho priateľ. „Vtedy sa aj 
tak vlastne nič nestalo, tak o čo ide?“
„Že sa nič nestalo?!“ zasyčal Sirius. „Chvála Merlinovi, že som tam prišiel včas!“
„Iste. Prišiel si včas a všetko dopadlo dobre ... teda ...“ Remus sa zasekol v spomienkach a na chvíľu sa 
zahľadel von oknom. Obloha bola taká blankytná, bez jediného mráčika. Tak trochu mu pripomínala 
farbu Siriusových očí, ktoré však teraz boli potemnené hnevom.
„Sirius, myslím si, že by si sa im do toho vzťahu nemal pliesť. Nakoniec ešte narobíš viac škody ako 
úžitku,“ poznamenal zhovievavo, ale zdalo sa, že Sirius chce byť tvrdohlavý a dobre mienené rady ho 
nezaujímajú.
„Nie. Aj Jamesa som zachránil! Tak prečo nie Harryho?! Ako to, že ho nakoniec dostal do tých svojich 
pazúrov?“
Remus sa pousmial. „Myslím si, že mu krivdíš, Sirius. Tak ako sme to robili celé tie roky. Možno v ňom 
Harry vidí to, čo sme my prehliadali. Veď to Severus už aj tak dokázal, či nie?“ opýtal sa ho mierne. 
„Celé tie roky ho chránil a ľúbil. Áno, ľúbil ho!“ zvolal Remus oduševnene, keď Sirius iba krútil hlavou. 
„A ty sám si to videl! Zlatá Sirius! Bola to zlatá žiara! A ty vieš, čo to znamená! Nemôžeš to poprieť! 
A sám si vravel, že Severus chcel stiahnuť svoj sľub. Bol to Harry, ktorý na tom trval. Tak o čo ti ide?“
Sirius sa cítil ako v pasci. Vedel, že Remus má pravdu, no on si ju odmietal jednoducho pripustiť. 
Preňho bol Severus Snape stále nepriateľom. Doteraz, za tie celé roky nezabudol, čo sa mohlo stať 
v onú noc, keď prichytil Snapa s Jamesom! A teraz mal pocit deja-vú. Mal tomu zabrániť! Mal to 
spraviť a nedokázal to. Kdesi v hĺbke duše vedel, že by mu to jeho krstný syn neodpustil. Keby bol 
vytiahol prútik na Snapa a v súboji ho zabil, Harry by sa mu navždy odcudzil. A už bolo dosť i to, že 
musel znášať Jamesovu stratu. O chlapca si nemohol dovoliť prísť.
„Ešte to oľutuje,“ zašepkal napokon, na čo Remus len neveriacky pokrútil hlavou. Remus si vzdychol. 
Stál oproti svojmu najlepšiemu priateľovi, držal ho za plece, ale mal chuť urobiť viac. Chcel ho objať ...  
chcel ... 



Zavrel na chvíľu oči, aby si upokojil rozbúrenú krv a odviedol myšlienky bezpečnejším smerom. 
Nesmel strácať nad sebou kontrolu, ale v Siriusovej spoločnosti bolo ťažké, ovládať sa. Strhol sa, keď 
do salóna bez zaklopania vtrhol Regulus.
„Remus!“ zvolal neskrývajúc svoj široký úsmev na tvári. „Nevedel som, že si tu,“ poznamenal trochu 
sklamane, že prišiel o možný čas strávený v jeho spoločnosti, ale nechcel nechať nič na náhodu. 
„Chystal som sa zajazdiť si na koni. Nechcel by si sa pridať ku mne?“ opýtal sa s nádejou v hlase a oči 
mu žiarili nedočkavosťou.
„Och, ... ja ... prepáč, ale musím odmietnuť,“ zatiahol Remus, nevediac ako sa z toho vykrútiť. Pokiaľ 
vedel, Regulus nemal ani poňatia o tom, že bol vlkolak. A kone ako i iné zvieratá to cítili. Vždy sa ho 
báli a plašili sa v jeho prítomnosti.
„Nerozmyslíš si to?“ opýtal sa sklamane Regulus, odetý do jazdeckého úboru s bičíkom v ruke, ktorým 
si nervózne poklepkával po stehne.
„Nie, prepáč,“ odmietol zdvorilo Remus.
„Nevadí,“ usmial sa i on, bratovu prítomnosť sotva vnímajúc. „Baví ťa aspoň lov? Alebo rybárčenie?“ 
vyzvedal ďalej, kým ho Sirius nezastavil.
„Myslím, že nič z toho nie je Remove hobby. Ale ak na tom trváš, môžem ti robiť spoločnosť ja,“ 
ponúkol sa a jeho brat. „Remus bol aj tak na odchode.“
„Už?“ zháčil sa Regulus, ale na tvári sa mu znova rozprestrel úsmev. „Dúfam, že sa uvidíme čoskoro 
Remus,“ povedal a vyšiel z miestnosti venujúc bratovmu priateľovi dlhý pohľad.
Remus tam stál ako socha a hľadel za mladíkom trochu s obavami. Keď sa však pozrel na Siriusa, 
nezdalo sa mu, že by si ten čo i len niečo všimol. Ale Remus mal plné právo byť plný obáv.
„Pôjdem,“ šepol Sirius. „Aby dlho nečakal. Vždy rád jazdil na koni,“ vysvetľoval. „Škoda, že nemôžeš ísť 
s nami. Bolo by to fajn.“
„Veď vieš, že ja ...“ začal Remus, ale nedokončil. Jasné, že to Sirius vedel. Nemusel mu nič vysvetľovať.
Sirius prikývol. „Uvidíme sa večer?“ opýtal sa skleslo a Remus neurčito prikývol. „Tak dobre, zatiaľ sa 
maj.“
Keď opustil Remus ich dom mal také zmiešané pocity, že sa to nedalo opísať ani slovami. Trápilo ho to, 
že Sirius oňho nejaví taký záujem ako by mal, alebo aký by si bol želal, zatiaľ čo Regulus, jeho mladší 
brat v ničom nezaostával, ba dokonca sa zdalo, že v tomto ho i predbieha. Odmiestnil sa do svojho 
domca, podstatne menšieho a skromnejšieho ako bolo sídlo Blackovcov a sadol si unavene do starého 
kresla, ktoré pod váhou jeho tela nesúhlasne zavŕzgalo. Oprel si unavene hlavu o opierku a nechal 
svoje myšlienky voľne plynúť.
Premýšľal, či by to nemal byť práve on, kto konečne povie Siriusovi po všetkých tých rokoch, že ho 
ľúbi. Tak dlho ... Vlastne už od školy. Sirius ho očaril na prvý pohľad. Bol ním priam uchvátený. Mal rád 
jeho spoločnosť i jeho pozornosť. I vo chvíľach, keď si z neho len tak uťahoval. James bol jediný, ktorý 
vedel o jeho pravých citoch a ako dobrý priateľ si to tajomstvo so sebou vzal do hrobu. 
Bolo to zvláštne, ale okolo Siriusa sa vždy krútili húfy dievčat. Nikdy však žiadnej nevenoval 
dostatočnú pozornosť. Remus si to mohol vysvetľovať všelijako, ale jednostaj v ňom klíčila skromná 
nádej, že možno raz ... jedného dňa ... jeho priateľ pochopí, že sa doň zaľúbil. Samozrejme sa to 
nestalo. Na to bol Sirius príliš nevnímavý. A Remusovo zúfalstvo rástlo zo dňa na deň. Preto sa 
rozhodol spraviť niečo, na čo by mal aspoň jednu malú, šťastnú spomienku. 
V jeden decembrový večer, keď ako jedny z mála ostali cez Vianočné prázdniny na Rokforte 
v poslednom ročníku, pridal Siriusovi potajme pred spaním do pitia pár kvapiek Amortencie. Nebolo 
to naschvál. Vlastne bolo, ale nemohol si pomôcť. Túžil vedieť ako chutia Siriusove bozky. Bol to vari 
hriech, že ho tak veľmi miloval, že bol kvôli nemu schopný urobiť hoci čo? Mohol vari i za to, že sa mu 
to vymklo spod kontroly a neostalo len pri bozkoch? V tú mrazivú noc sa milovali. Bolo to preňho po 
prvý raz a on vedel, že na to nikdy nezabudne presne tak ako vedel, že preňho na celkom šírom svete 
nebude existovať iná láska, iný muž, iné pery a iné telo. Sirius bol dokonalý. Bol preňho ako stvorený. 
Keď mu vtedy šepkal nežné vyznania, bozkával ho a hladil po celom tele ... Nikdy nič krajšie dovtedy 
nezažil. A to chcel len vedieť, aké to je, keď ho Sirius pobozká. 



Keď mu v noci potajme Remus s uslzenou tvárou ukradol tú jednu jedinú spomienku, ktorou bola ich 
spoločná noc a pre ktorú by ho mohol navždy zatratiť i ako priateľa, že ho zneužil a podviedol ... 
prisahal si, že sa to Sirius nikdy ani len nedozvie. Zato on si ju bedlivo strážil ako svoj najväčší poklad.
Remusovi sa z oka vykotúľala slza, ale ani sa len nenamáhal zotrieť si ju. Načo aj? Nevidel ho nik. Tu 
medzi štyrmi stenami svojho domca sa nemusel hrať na nič a na nikoho. Vždy bol citlivejší ako ostatní 
chlapci už v škole. Mal len šťastie, že si našiel takých priateľov ako boli James a Sirius. Stali sa tak 
vlastne jeho ochrancami a ochrancami jeho tajomstva. 
„Prečo musí byť všetko také zložité, keď sa to týka teba, Sirius?“ zamrmlal si popod nos a napokon sa 
rozhodol, že je najvyšší čas, aby aj on išiel navštíviť Harryho i Severusa. Zásoby protivlkolačieho elixíru 
sa mu míňali a on ich potreboval doplniť.

***
Severus vstal ako zvyčajne a zamieril hneď do kúpeľne. I tak ostal prekvapený, keď miesto vedľa neho 
v posteli bolo už prázdne, lebo Harry si zvykol prispať. Ale aspoň sa poponáhľal. Dal si rýchlu sprchu 
a pohľadom v zrkadle zhodnotil svoj výzor. Holiť sa napokon neuznal za nevyhnuté a povedal si, že to 
odloží na inokedy. Len čo sa obliekol, zišiel dolu do jedálne, dúfajúc, že tam nájde Harryho i chlapca, 
lebo i jeho posteľ bola už prázdna a ustlaná. Našiel tam však sedieť iba svojho manžela.
Len čo Severus vošiel do jedálne, Harry sa naňho usmial so želaním dobrého rána a poskladal noviny, 
ktoré práve dočítal. Vstal od stola, pristúpil k nemu podávajúc mu ich a nemohol inak, ako si ukradnúť 
aspoň kratučký bozk na skutočne dobré ráno. Videl, že Severusa tým znova prekvapil, ale neprestal sa 
usmievať.
„Ako sa ti spalo?“ opýtal sa so záujmom a premýšľal o tom, či Severus vôbec tuší, že skoro celú noc 
spal Harry v jeho objatí. A nebolo to veru nič nepríjemné. Začínal si ich vzťah naozaj vychutnávať.
„Celkom dobre, prečo sa pýtaš?“ zamračene sa ozval Severus, sadajúc si na svoje miesto za stôl.
„Len tak,“ zahovoril Harry, tušiac, že Severus predsa len o ničom nevie. Preto prešiel na inú, 
bezpečnejšiu tému. „My sme už raňajkovali. Dúfam, že ti to nevadí,“ nadhodil, ale Severusovo obočie 
sa i napriek jeho uisteniu, že mu to neprekáža stiahlo do čiernej linky nad jeho tmavými očami.
„Prepáč. Bol by som počkal na teba, ale Kyrian bol hladný,“ ospravedlňoval sa. „Nabudúce sa 
naraňajkujeme spolu,“ sľúbil, na čo Severus len čosi nezrozumiteľne zašomral, odkrývajúc pokrievky 
na strieborných podnosoch a skúmajúc ich obsah. Nakoniec sa rozhodol pre omeletu so slaninkou 
a pomarančový džús.
„Čo budeš dnes robiť?“ opýtal sa Harry sadnúc si na stoličku po jeho ľavici a skúmavo pozorujúc jeho 
bledú tvár.
„Potrebujem dokončiť svoje laboratórium. Dúfam, že ti to nebude prekážať,“ nadhodil a neisto sa 
pozrel na manžela. „Mohol by si sa zatiaľ venovať chlapcovi sám? Nebudem mať naňho dnes veľa 
času,“ priznal pokorne, ale Harry len prikývol.
„V poriadku. Žiaden problém. Aj tak som ho plánoval zobrať do mesta. Predstav si, že v tom kufri mal 
len dvoje nohavice a pár iných vecí. Nemá čo na seba,“ povedal udivene krútiac hlavou a premýšľajúc 
o tom, čo to mal vlastne za otca, keď ho nijako nezabezpečil. Chápal, že Tobias Snape mal dlhy, ale že 
nechal chlapca ako žobráka, len o jednom kufri a pár veciach, ktoré sa nedali označiť inak ako handry? 
Tak veľmi mu to pripomenulo časy, keď žil u Dursleyovcov, až sa podvedome striasol. Predstavil si tú 
malú kobku pod schodmi, kde bol do svojich jedenástich ubytovaný, Dudleyho nadrozmerné 
oblečenie, ktoré musel nosiť a ďakoval Merlinovi, že tie časy sú dávno za ním.
„Harry? Si v poriadku?“ staral sa Severus, keď videl, že sa zachvel. Chytil ho za ruku, ktorú zvieral 
chlapec v päsť a ona sa pod jeho dotykom uvoľnila.
„Ale hej som ... to len ... zlé spomienky,“ priznal a pokúsil sa o úsmev. 
„Nemám ísť s vami?“ staral sa, ale Harry len pokrútil hlavou.
„Nie, nemusíš. Zvládnem to a ty máš prácu. Idem ho nájsť,“ povedal vstávajúc od stola. „Dovolil som 
mu ostať v kuchyni. Celý čas pozoruje škriatkov. Mám dojem, že sa mu najviac páči Griffka.“
„Tá nemá?“ 
„Nie je nemá, iba nerozpráva tak často,“ uškrnul sa Harry.



„Skutočne?“ opýtal sa neveriaco a mykol plecami.
„Dobre, tak mi pôjdeme,“ hlesol Harry zberajúc sa na odchod. „Na obed by sme mali byť doma. 
Vezmem ho do Šikmej uličky.“
„Nepotrebuješ peniaze?“ opýtal sa Severus a už vyťahoval štrngajúce vrecúško z čierneho zamatu 
plné mincí.
„Nie, teraz nie. Vybral som si menší obnos z trezora,“ povedal a pobúchal si rukou po vrecku habitu, 
kde vložil svoje vrecko.
Rozlúčili sa a Severus osamel. Pravda, samému mu nechutilo ani len jesť. Vylial do seba zvyšok džúsu, 
zložil noviny a zobral ich so sebou, mieriac do západného krídla, aby sa zavrel vo svojom laboratóriu 
a konečne ho mohol dokončiť.
Len čo otvoril dvere na štvorcovej miestnosti, uvažoval, či predsa len nemá presunúť skriňu k ľavej 
stene a či nemá zvýšiť počet políc minimálne o dve. Bola to dosť priestranná miestnosť a on si to 
mohol dovoliť. Nemal tu také stiesnené priestory ako na Rokforte. Napokon však nechal skriňu na 
svojom mieste, ale police predsa len pridal. V miestnosti nebolo ani smietko prachu. O to sa postaral 
už včera. I domácim škriatkom sem zakázal chodiť. Chcel mať jednu miestnosť len pre seba. Aj vo 
svojom starom dome, v Pradiarskej uličke bol zvyknutý na samotu a takto si to chcel vynahradiť, aby 
sa sem mohol utiahnuť, ak by naňho prišla tá stará známa melanchólia. Pri Harrym však s úžasom 
zistil, že tento starý stiesňujúci pocit ho skôr obchádzal ako vyhľadával.
Švihol prútikom a koberec, ktorý bol predtým na zemi sa sám zroloval. Severus ho oprel o stenu 
a zaumienil si, že ho neskôr premiestni do pivnice. Nechcel sa oňho potkýnať, keď bude pripravovať 
elixíry. Bolo to viac z bezpečnostného dôvodu. Kreslo s vysokou opierkou, potiahnuté čiernou dračou 
kožou nechal stáť pri kozube. Uvažoval, že to sa mu bude hodiť, keď si bude chcieť posedieť pri 
miešaní elixírov. Nad kozubom už viseli nedávno objednané kotly i kotlíky a na polici pod nimi boli 
zasa zoradené varešky na miešanie podľa veľkosti, rovnako i pipety. Misky a mažiariky, skúmavky 
a sklenené nádobky stáli na najvyššej polici, kde mohol poľahky dosiahnuť. Tiež dokonale zoradené.
Otočil sa k protiľahlej stene, kde boli stále prázdne regály a pod nimi stála plná krabica kníh. Teraz 
mohol prútik spokojne odložiť, lebo zoraďovanie a ukladanie políc do kníh vždy rád robil ručne. Bolo 
to jedno z jeho potešení. Mal rád ich vôňu, vôňu papiera a kože. A hoci kníh bolo požehnane, mal to 
hotové behom pol hodinky. Teraz mu stačilo naozaj len odložiť ten koberec a laboratórium bolo ako 
tak pripravené. Ostalo počkať na objednané ingrediencie, ktoré by mali doraziť do konca týždňa 
a môže začať pripravovať elixíry. Harry ich bude potrebovať, keď ho tu už nebude. Vedel, že nik 
nedokáže pripraviť žiadny z elixírov s takým citom a precíznosťou ako on. Ani len u svätého Munga 
nie. Usmial sa pri pomyslení na svojho manžela a pohľadom pohladil jeho tvár na fotke, ktorú mal 
uloženú v striebornom ráme na rímse kozuba.
„Kto vie, kde teraz sú,“ napadlo ho a len čo si spomenul na Harryho, spomenul si i na chlapca 
a uvedomil si, že je čas na pár otázok, ktoré ho trápili už dlho. Preto podišiel k stene s policou 
s knihami, ktoré nedávno poukladal a poklopkal po nej prútikom. Stena sa s tichým škripotom 
odsunula a odhalila pred ním tmavú miestnosť. 
„Severus?“ ozvalo sa z tmy a on vstúpil dnu. Len čo tak spravil, stena sa zasunula späť.

***
Sirius vošiel do domu celkom zničený. Po dvojhodinovej jazde na koni sa ani o ničom inom nedalo 
hovoriť ako o príšernej bolesti. Hlavne, ak na koni dlho predtým nesedel. V prvom rade však 
potreboval sprchu. A potom sa aspoň na hodinku vyvaliť na posteľ a potrieť si boľavé miesta 
murtlapovou masťou. Tá zahojí snáď všetko. Ale na schodoch ho dostihol Regulus. Zdalo sa, že jeho 
brat je plný energie a nikdy ju azda nespotrebuje.
„Sirius?“ zavolal naňho z haly. „Mal by si ešte chvíľku? Potrebujem sa s tebou súrne pozhovárať.“
Sirius sa s vypätím posledných síl otočil. Výraz v bratovej tvári jasne hovoril o tom, že to nepočká a tak 
sa voľky – nevoľky pobral za ním do salónu.
„Tak o čo ide?“ opýtal sa, založiac si ruky na hrudi.



„Nesadneš si?“ ozval sa neisto Regulus, ale na to Sirius nemal ani pomyslenia. Zadok ho stále bolel 
z toho natriasania na konskom chrbte. „Vieš, nie je to niečo, čo sa mi hovorí ľahko.“
„Len mi to pokojne povedz, nech je to čokoľvek,“ povzbudzoval ho, lebo to chcel mať čím skôr za 
sebou.
„Sirius, si môj brat. Si jediný koho mám a ja nechcem, aby som ťa stratil v okamihu, keď som ťa len 
teraz našiel,“ povedal. „Chápeš ako to myslím?“ opýtal sa nervózne, ale Sirius pokrútil hlavou.
„O čo ide?“
„Sľúb mi, že ma nezatratíš,“ žiadal ho, ale nemusel.
„Prečo by som to robil?“ nechápal Sirius a hľadal v bratových očiach niečo, čo by mu napovedalo 
dôvod jeho obáv.
„Vieš, keď som prežil to Voldemortovo mučenie ... a všetko ostatné,“ začal vysvetľovať, „povedal som 
si, že už nebudem taký ako prv. Nesmelý, hanblivý a bez cieľov. Chcem, aby môj život dostal zmysel. 
Túžim po tom, aby bol naplnený.“
Sirius sa zamračil. „Chceš mi tým povedať, že si sa nebodaj zamiloval?“ zháčil sa. „Kedy si to stihol?“
Regulus sa od srdca, no predsa stále nervózne zasmial. „Presne tak, braček. Som zamilovaný 
a nemôžem ... nechcem bez neho viac žiť. Viem, že len s ním môžem byť šťastný.“
„Počkaj, počkaj,“ zabrzdil Sirius príval jeho slov. „Ako s ním?“
Regulus zneistel. Zosunul sa na najbližšiu stoličku a chvejúce sa ruky si zložil na kolená. Aj tak 
nezabránil tomu, aby sa mu netriasli.
„Ty ... ty si ... myslel som, že si sa zaľúbil do nejakej ...“ habkal Sirius, ale Regulus ho zastavil.
„Nie. Nie je to ona. Je to on. Dúfam, že  ti nevadí, že ja ... že som ... Och Merlin,“ zamrmlal, červenajúc 
sa ako malé dieťa, ktoré prichytili pri nepleche. „Neviem to ani len vysloviť,“ uškrnul sa previnilo. 
„Regulus?“ oslovil ho brat podíduc k nemu. Položil mu ruku na plece a kľakol si pred neho. „Kvôli 
takému niečomu by som ťa nikdy v živote neodsúdil!“ povedal prísne, hľadiac mu do očí.
„Ďakujem,“ šepol mladší z bratov. „Ja len ... už pred rokmi ma naši zasnúbili s nejakou ženou a pritom 
netušili, že ...“ znova si vzdychol.
„To bolo dávno. Zabudni na to. Ak chceš byť šťastný, ja ti v ceste rozhodne stáť nemienim,“ povedal 
a Regulus vedel, že to myslí úprimne. „A teraz mi prezraď o koho vlastne ide,“ vyzvedal šibalsky. 
„Musím ti predsa schváliť tvoj výber ako starší brat, nie?“
Regulus sa začervenal ešte viac, ale oči mu žiarili spokojnosťou a šťastím. „Je to tvoj priateľ, Sirius. 
Remus Lupin je muž, ktorého milujem dlhé roky z celého srdca.“
Siriusov úsmev vystriedal čudný úškľabok a farba jeho bledej tváre ešte viac zbledla. „Re-remus?“ 
koktal nesúvislo. Vstal a zaspätkoval, potknúc sa o vlastné nohy, ktoré mu teraz pripadali také 
nemotorné.
Regulus prikývol a Sirius s pohľadom zabodnutým do zeme iba trhane prikývol. „Dobrý výber,“ hlesol 
a z miestnosti priam vybehol. V hlave mu ako osi bzučali vlastné slová, ktoré naňho dorážali.
„Ak chceš byť šťastný, ja ti v ceste rozhodne stáť nemienim!“ Najradšej by to bol zobral späť. Najradšej 
by sa bol za tie slová preklial. Vzdal sa celkom dobrovoľne všetkých nárokov, ktoré si na Remusa 
odjakživa robil, hoci to Rem ani len netušil ... celkom dobrovoľne prisľúbil bratovi voľné pole, hoci on 
o ničom nemal poňatia. Dal mu Remusa na striebornom podnose!
„Hlupák! Hlupák! Ja sprostý idiot!“ preklínal sa v sprche, ktorá svojím šumom tlmila jeho slovný 
výbuch i jeho bezmocný hnev. Ruku zaťatú v päsť, ktorou udieral do kachieľ od zlosti mal celú od krvi, 
ale svoju bolesť vôbec nevnímal. Namiesto toho sa ako malé dieťa schúlil do klbka v kúte sprchy 
a rozplakal sa tak, ako to nespravil už veľmi dávno ... 

10. kapitola- Nevlastný brat
 Harry vzal chlapca do Šikmej uličky. Cestou mu vysvetlil, čo všetko tam môže vidieť a snažil sa nič 
nevynechať. Cestovali kozubom. Jednak i preto, že chlapec vedel, o čo ide a na cestu sa veľmi tešil, 
hoci i tak Harrymu pripadal stále nesmelý a uvažoval, čo je za tým jeho hanblivým správaním. V jeho 
prípade to boli nevľúdni ľudia, ktorých dlhé roky považoval za členov svojej rodiny. Teraz si na nich 



spomenul len málokedy. Bol rád, že naňho nemajú žiaden dosah ani vplyv. Ale čo mohlo byť za 
správaním Kyriana, netušil.
Vyšli z kozuba v Deravom kotlíku a len čo sa pozdravili s barmanom Tomom, Harry vzal Kyriana za ruku 
a vyšli z baru zadnými dverami zastaviac pred tehlovou stenou, po ktorej zaklopkal prútikom na tie 
správne tehly a múr sa pred ich očami rozostúpil. Prešli na druhú stranu za chlapcovho híkania. On 
sám mal kedysi presne taký istý výraz v tvári, keď sem prišiel prvý raz s Hagridom. 
Kým sa dostali k madam Malkinovej, chlapec ho ulicou zasypával kopou otázok a na všetky odpovede 
priam dychtivo čakal. Harry mu objednal kompletné oblečenie, zo všetkého po pár kusov, aby sa jeho 
skriňa poriadne naplnila, pretože teraz tam boli zabraté sotva dve neveľké poličky. Boli sa spolu 
pozrieť na nové metly, ktoré boli vystavené vo výklade a cestou do kníhkupectva sa zastavili aj 
v obchode so zvieratkami, aby si chlapec nejaké vybral. Harry mal chvíľu obavy, keď sa zastavil pred 
klietkou s tancujúcimi krysami a hneď potom pred teráriom s pavúkmi, ale nebolo to nič v porovnaní 
so zdesením, keď chlapec zastal pred hadmi. Miestnosťou sa však ozvalo hlasné zamňaučanie a on 
obrátil svoju pozornosť k čiernemu kocúrikovi bez chvosta s bielou škvrnou na čele. Keď naňho ukázal 
prstom, Harry si uľahčene vydýchol. Napokon ho vzal na zmrzlinu, sledujúc čas, aby nezmeškali obed. 
Bolo to zvláštne, ale Severus mu chýbal. A to boli preč len pár hodín. Ako tak sedel na svojou porciou 
zmrzliny, uvažoval, aké by to tu bez neho bolo ... keby nebodaj naozaj ... Naprázdno prehltol a striasol 
sa.
„Nie, nebudem na to proste myslieť,“ prisahal sám sebe v duchu a radšej venoval svoju pozornosť 
Kyrianovi.
Práve vtedy však prechádzali okolo jeho dvaja najlepší priatelia. Hermiona ho zbadala ako prvá 
a zamávala mu so širokým úsmevom na tvári.
„Ahoj, práve sme o tebe hovorili,“ zanôtila, prisadnúc si k nim na voľnú stoličku, ktorú jej Ron 
galantne odtiahol. „Teda presnejšie o tvojom manželovi,“ poopravila sa. Avšak jej pohľad sa neupieral 
na Harryho, ale na chlapca sediaceho vedľa neho, ktorý na nich rovnako zvedavo zízal spoza kopčekov 
farebnej zmrzliny v sklenenom pohári.
„Ahoj,“ pozdravil sa s nimi Harry veselo a ukázal na chlapca. „Ron, Hermiona, toto je Kyrian. Kyrian, 
toto sú moji najlepší priatelia,“ predstavil ich navzájom, na čo chlapča hanblivo pozdravilo a radšej sa 
ďalej venovalo svojmu zmrzlinovému poháru.
„Harry?“ ozvala sa spýtavo Hermiona. „Nechceš nám niečo povedať?“
Harry sa uškrnul. „Ach, aha, samozrejme. Kyrian je Severusov synovec. Vysvitlo, že mal nevlastného 
brata Tobiasa, o ktorom existencii nemal ani len tušenia.“
„To nemyslíš vážne, však?“ šepol Ron zdesene. „Ďalší Snape?“ zaškeril sa, ale stíchol, keď naňho 
chlapec škaredo zazrel.
„Takže o čom si sa to chcela zhovárať?“ opýtal sa Hermiony Harry, len aby odviedol ich pozornosť od 
chlapca, podávajúc mu obrúsok, aby si utrel z brady zvyšky zmrzky.
„Pamätáš, o čo si nás žiadal vtedy v záhrade?“ opýtala sa ho priateľka a on prikývol. „Mal by si vedieť, 
že to nie je maličkosť,“ odvetila podráždene spomenúc si, koľko času strávila nad mnohými vedeckými 
knihami.
„Veru, v tých knihách pomaly i zaspávala,“ zahundral Ron krútiac hlavou, no Hermiona si ho 
nevšímala. Jej výraz v tvári neveštil nič dobrého a Harrymu odrazu vyschlo v hrdle. I chuť vanilkovej 
zmrzliny mu odrazu pripadala horká ako blen.
„Harry, je mi to ľúto, ale nič som nenašla,“ odvetila, pokorne očakávajúc jeho reakciu. Samej jej to celé 
pripadalo tak, akoby zlyhala a cítila nesmiernu vinu. Tušila, že Harry sa s tým len tak nezmieri 
a neprijme koniec, aký z toho pre jeho manžela vyplýval. Mala tušenie, že Harry k Severusovi cíti viac 
ako si možno sám dokáže pripustiť. I preto jej to bolo o to viac ľúto. Harry však mlčal hľadiac na ňu, 
akoby spadla práve z Marsu.
„Harry?“ skúsila opatrne a chytila ho za ruku.
„Určite si neprešla všetky knihy,“ zahabkal v momente, chytajúc sa akejkoľvek nádeje ako topiaci sa 
slamky.



Hermiona váhavo pozrela na Rona, ktorý sa teraz netváril o nič veselšie ako oni dvaja. Odpovedal 
napokon miesto nej. „Samozrejme, ešte máme pár rezerv.“
Harry prikývol, ale bol si vedomý ich klamstva. Vedel, že klamú len kvôli nemu ako rovnako vedel, že 
by kvôli nemu boli obaja schopný odznova prečítať všetky tie kopy kníh, ktorými sa prehrýzli doteraz.
Keď pokrútil hlavou, obaja sa naň spýtavo pozreli. Z hrdla sa mu vydral žalostný ston, ktorý nevládal 
pred nimi skryť a oprúc sa lakťami o stôl si na chvíľu skryl tvár v dlaniach.
„Nemusíte to robiť,“ povedal napokon vediac, že aj tak by to bolo zbytočné. „Aj tak si vážim, čo ste pre 
mňa urobili,“ zašepkal a pohľad mu padol na hodiny, ktoré odbíjali jedenásť hodín. Znova si spomenul 
na manžela a na sľub, ktorý mu dal. A on sa nechcel omeškať ani o sekundu.
„Kyrian, pôjdeme,“ povedal a chlapec poslušne vstal od stola, vezmúc si svoju klietku s mačiatkom, 
zatiaľ čo Harry pozbieral tašky s nákupmi do jednej ruky a druhú podal chlapcovi, ktorý sa ho 
okamžite chytil. „Ak nemáte zajtra žiadny program, bol by som rád, keby ste prišli na obed.“
„Prídeme Harry,“ prisľúbil mu Ron a Hermiona okamžite prikývla.
„Budem hľadať ďalej, možno som niečo prehliadla. Možno mi niečo uniklo,“ povedala, keď sa lúčili. 
Harry sa na ňu vďačne usmial a prikývol. Tak ju to celú rozľútostilo, že ho prosto musela objať. „Zvládli 
sme spoločne aj horšie veci,“ hovorila potláčajúc slzy, „nejaký hadí jed nás nemôže poraziť!“ hlesla 
bojovne a keď sa od neho odtrhla, rozhodne si utierala zablúdené slzy.
„Čo by som bez vás robil?“ opýtal sa šepky Harry. „Môžem byť šťastný, že mám priateľov ako ste vy,“ 
povedal a oni sa nad tým komplimentom uškrnuli.
„Tak zajtra, kamoško. Určite prídeme,“ potvrdil Ron a zamával im na rozlúčku. Len čo sa im Harry 
s Kyrianom stratili z dohľadu, obrátil sa k Hermione.
„Kyrian?!“ zahulákal. „Ďalší Snape?! Čo sa to s ním porobilo?“
„Ron! Niekedy si fakt nemožný!“ zvolala pohoršene. „Náhodou bol ten chlapec veľmi milý.“
„To si asi nevidela ako na mňa zazeral,“ zahundral. „Celý Snape!“
„On je Snape, ak si to prepočul a už prestaň. Zazeral na teba iba preto, čo si povedal. A hoci si šepkal, 
počul by to i hluchý!“ Nemohla sa však naňho hnevať. Veď ho milovala i s jeho chybami. Napokon, ani 
ona nebola dokonalá.

***
„Severus?“ ozvalo sa v tmavej miestnosti spýtavým hlasom a len čo spomínaný muž zažal kúzlom 
pätoro sviec na vysokom striebornom stojane, žena v obraze zažmurkala, kým si jej oči neprivykli na 
ich jemnú žiaru.
„Môžeš mi povedať, prečo si ma sem zatvoril? Cítim sa tu ako väzeň,“ hundrala, škaredo naňho 
zazerajúc. „Napokon, bola som už aj v horších dierach, ako je táto, všakže?“ opýtala sa napajedene.
„Mohla by si byť rada, že som ten obraz nezničil úplne ako to spravil Black s portrétom svojej matky,“ 
zavrčal a jeho matka zhíkla.
„To snáď nemyslíš vážne!“
„A prečo nie?“
„Som tvoja matka!“
„Si len hovoriaci portrét!“ vrátil jej to, ale nebol spokojný, ani sa mu neuľavilo tak, ako čakal.
„Tak na čo si sem prišiel? Povedať mi, že ma nenávidíš? Myslíš si, že neviem, že ma stále obviňuješ za 
to, čo sa stalo?“ ozvala sa plačlivo a z vrecka čierneho habitu si vyťahovala bielučkú vreckovku, aby si 
poutierala nos.
„Ja som ...“
Ani ho nenechala dokončiť. „Hej, prišiel si mi povedať, že ma stále obviňuješ za to, že som ti 
nenapravila ten zlomený nos?“
„Môžeš ma konečne nechať dokončiť?!“ zvolal zvýšeným hlasom a jeho matka razom stíchla. Nikdy 
predtým ho nepočula kričať. Aspoň teda nie na ňu. Nikdy sa s ňou nezhováral takýmto panovačným 
tónom ... ak sa s ňou vôbec zhováral, čo bolo skutočne málokedy a ju to nesmierne mrzelo.



Severus sa k nej otočil chrbtom a rukami zovrel operadlo jedinej stoličky, ktorú tam mal. V tejto kutici 
schovával samé nepotrebné haraburdy. Aj táto stolička bola nepoužiteľná. Bez sedadla a s odlomenou 
nohou.
„Vedela si, že mám nevlastného brata?“ opýtal sa, pozrúc na ňu skúmavým pohľadom spod záplavy 
svojich čiernych vlasov.
Jeho matka stíchla a chvíľu na seba bez slova zazerali, kým sa neodvážila prehovoriť. „Od ... odkiaľ to 
vieš?“ zahabkala a Severus si posmešne odfrkol.
„Na tom snáď už nezáleží nie?“ opýtal sa zlostne, neveriac tomu, že jediná osoba, ktorej celé tie roky 
veril ho klamala.
„Severus ... synček ... ja ...“
„Nehovor mi synček!“ zrúkol zlostne. „Klamala si ma! Len teraz neviem, čo je horšie?“ uvažoval 
nahlas. „To, že som ti veril a ty si mi nič nepovedala, alebo to, že teraz vychovávam syna svojho brata.“ 
Jeho matka už otvárala ústa, že niečo povie, ale zdvihol ruku v odmietavom geste. „Vieš, je mi to 
vlastne jedno. Až tak mi na tom nezáleží. Jediné po čom túžim je, aby som si pre seba ukradol 
konečne chvíľku, kedy budem šťastný. To, že mám o starosť viac ... vždy tu niečo bolo,“ povedal 
nedbalo.
„A si šťastný?“ zaznela otázka z portrétu, keď Eileen Snapová hľadela cez slzy na svojho jediného syna.
„Som. Áno, som. A vieš prečo?“
Pokrútila hlavou, čakajúc na jeho odpoveď.
„Pretože i mňa má konečne niekto rád a ja nemusím o lásku žobrať!“ vyštekol. Potom sa zvrtol na 
odchod, ale pred posuvnými dverami zastal. „A vieš čo mama? Oženil som sa. Raz ti možno svojho 
manžela predstavím.“ Vyšiel z miestnosti bez toho, aby pocítil akúkoľvek ľútosť k žiaľu vlastnej matky. 
Ani jej vysvetlenia ho teraz nezaujímali. Bolo neskoro. Aspoň preňho. Vybehol z laboratória a prisahal 
si, že sa do tej tajnej miestnosti už tak skoro nevráti. Potreboval sa upokojiť. Vzhliadol k hodinám 
stojacim na chodbe a s nevôľou zistil, že je pár minút po dvanástej. Harry sa s chlapcom mali už dávno 
vrátiť.
„Kto vie, čo ich zdržalo?“ napadlo mu. Zadnými dvermi vyšiel do záhrady. Zastal na schodoch 
a nadýchol sa čerstvého vzduchu.
Hlavou mu prebleskli slová, ktoré povedal matke. „Nemusím o lásku žobrať! I mňa má konečne niekto  
rád!“ Zaklonil hlavu, zavrúc na chvíľu oči a z hrdla sa mu vydral tichý povzdych. „Keby to tak ešte aj  
bola pravda,“ pomyslel si skrúšene a zamyslene zišiel po schodoch. V záhrade bol doteraz iba raz, aj to 
počas ich svadby. Predtým si nevšimol, aká je krásna. Tuje zostrihané v tvare ihlanov stáli po bokoch 
záhrady a uprostred zo sviežej zelenej trávy vyrastali kamenné fontány a záhony rôznorodých kvetov. 
Záhrada plynule prechádzala od kvetov do drevinatých krovín a stromov, ktorými sa začínal les, 
patriaci k ich priľahlým pozemkom.
Keď za sebou začul čiesi kroky, otočil sa v nádeji, že to sa vrátil jeho manžel so synovcom, ale úsmev, 
ktorý mal pripravený len pre nich dvoch okamžite pohasol, keď zistil, že sa díva do bledej tváre Siriusa 
Blacka.
„Vyzeráš hrozne,“ poznamenal bez toho, aby ho privítal. Nemal teraz naňho náladu, ale Black bol ako 
jeho nočná mora. Vždy sa objavil tam, kde ho najmenej čakal.
„Ešte stále žiješ?“ vrátil mu urážku Sirius precediac skrz zuby, premerajúc si ho skúmavým pohľadom, 
akoby odhadoval, či pred ním stojí muž z mäsa a kostí, alebo len jeho duch.
„Predstav si, že áno,“ odvetil Severus. „Na čo si prišiel?“
„Čo ťa je potom?!“ zavrčal Black.
„Už som ti tuším povedal, že je to môj dom, takže ...“
„Nie je! Patril Prewettovcom! Ty si sa len omylom priženil do rodiny!“
Snape mlčal. Doteraz bolo Siriusovo správanie iba bezbranné osočovanie, ale teraz z neho zaznievala 
otvorená a bezhraničná hrozba a nenávisť.
„Možno si Harry nechal svoje meno, ale je to môj manžel! Je Snape!“



„Nie je došľaka!“ zreval, prestávajúc sa od zúrivosti ovládať. „Nie je! Je, bol a bude Potter!“
Severus sa znova odmlčal, hľadiac naň prižmúrenými očami a odhadujúc jeho konanie. Hoci sa mu 
skúšal prebiť do mysle, nepochodil. Myšlienky muža, ktorý stál pred ním boli samý zmätok a chaos. 
Asi preto siahol po svojom prútiku, hoci to spravil opatrne a bez toho, aby si to Black čo i len všimol.
„Slušne ťa žiadam, aby si opustil tento dom,“ prehovoril pokojným hlasom Severus, ale nezdalo sa, že 
by ho Sirius vnímal.
„Ešte si ... už ste spolu ...“ Sirius sa nemohol vykoktať. Nie preto, že by preňho slovo sex bolo ťažké 
vysloviť, to len preto, že to slovo si v spojitosti so Snapom a svojim krstným synom nechcel ani len 
pripustiť.
„Do toho ťa nič!“ odvrkol Snape. „Nemienim s tebou rozoberať svoj sexuálny život!“
Sirius sa uškrnul. „Merlin chráň! To by si ma obral o zdravý spánok! Vieš, ide len o to, že keď ste ešte 
spolu ... veď vieš, Harry má šancu zväzok anulovať,“ nadhodil a potešil sa, keď uvidel v Severusovej 
tvári zdesenie.
„Prečo by to robil?“ opýtal sa Severus skôr sám seba pošepky, ale Sirius to počul.
„Nemiluje ťa. Nikdy ťa nemiloval. Priznaj si to,“ provokoval ho. „A už vôbec nie po tom, čo som mu 
povedal o tej svätojánskej noci. Veď vieš, o čom hovorím?“ zapriadol spokojne ako mača, ktoré 
dostalo po dobre vykonanej práci svoju misku smotany.
Jeho slová mali trefný účinok. Severus zbledol a ruky sa mu roztriasli. V momente, keď si zúfalo 
uvedomil stav svojej situácie ... to, že znova mal ostať sám, že onedlho zomrie a i v jeho posledných 
chvíľach bude opustený ... Z číreho zúfalstva a žiaľu okamžite tasil svoj prútik a namieril ho priamo na 
vyškierajúceho sa Siriusa Blacka. Bolo mu jedno, či ho v tej chvíli zabije, alebo nie, pretože už nemal 
dôvod, aby ďalej žil, ak mal ostať bez Harryho.
Harry ho opustil. Po tom, čo mu ten všivák povedal o noci, ktorá poznačila nielen jeho, nepochyboval, 
že sa k nemu Harry už nevráti. Ako by aj mohol, keď  ... 
Z hrdla sa mu ozval zúfalý výkrik a vyslal na Blacka kliatbu. Ten sa nanešťastie a Severusovu zlosť uhol, 
spokojne sa vysmievajúc jemu i jeho nešťastiu. Severusovi to znova pripomenulo roky strávené na 
škole a do ďalšej kliatby vložil všetok svoj dôvtip. Black mu útok opätoval. Ale ani on ho netrafil. Keď 
sa ho Severusovi nepodarilo trafiť ani na tretí pokus, v momente keď Sirius vyslal ďalšiu kliatbu, 
odhodil svoj prútik a vrhol sa jej do cesty s rozpaženými rukami želajúc si, aby už nemusel cítiť nikdy 
a nič. Kliatba svoj cieľ neminula. Zasiahla do priamo do hrude a on sa sklátil na zem.

11. kapitola -   Strage!  
 Harry vošiel do domu celý uponáhľaný. I chlapec bol červený v tvári a dychčal. S obavami pozrel na 
hodiny a zhrozil sa. O desať minút malo byť pol jednej. Už dávno mali byť doma. Sľúbil predsa svojmu 
manželovi, že sa spolu naobedujú. Harry s nevôľou zazrel na malého kocúra spokojne ležiaceho vo 
svojej klietke. Akoby sa mu vysmieval priamo do tváre.
„Pán Potter, vitať doma,“ pozdravil ho Roling, zbavujúc ho nákupných tašiek.
„Môj manžel už obedoval?“ opýtal sa Harry skleslo, ale škriatok pokrútil hlavou.
„Nie pane, pán Severus byť v záhrade. On mať návštevu,“ povedal.
„Návštevu?“ zháčil sa Harry. Nevedel si predstaviť, kto by sem chodil v čase obeda a rušil ich.
„Kde je môj manžel?“ 
„On byť v záhrade,“ povedal úctivo škriatok.
„V poriadku. Zájdem za ním. Zatiaľ nám prichystajte obed. A Kyrian,“ otočil sa k chlapcovi. „Nezabudni 
si predtým umyť ruky,“ napomenul ho a zamieril k zadnej časti domu.
Vo chvíli, keď otvoril zadné dvere a vyšiel na kamenné schody, naskytol sa mu azda ten najstrašnejší 
pohľad. Kliatba, ktorý vyšľahla z konca prútika jeho krstného otca zasiahla Severusa priamo do hrude. 
A on ju neodrazil. Namiesto toho odhodil svoj prútik, rozpažil ruky a zavrel oči v očakávaní svojho 
konca. Mocné kúzlo ho zrazilo na zem vo chvíli, keď záhradu preťal Harryho zhrozený výkrik.
Sirius sa otočil, sám nechápajúc, čo sa práve stalo. V očiach mal rovnaké zdesenie, možno o niečo 
menšie ako jeho krstný syn.



„Harry, ja ...“ zašepkal, bezmocne skloniac svoj prútik a uprel pohľad na Snapa, ležiace bezvládne na 
trávniku. 
Harry okolo neho iba prebehol, vrhnúc sa na kolená k svojmu manželovi, skúšajúc ho prebrať. 
„Severus?“ triasol ním, prihováral sa mu, ale nič nepomáhalo. Skúsil ho nadvihnúť a len čo priložil 
ruky pod jeho chrbát zistil, že ich má od krvi. Od jeho krvi ... S hrôzou si uvedomil, že karmínová 
mláčka pod jeho telom sa čoraz viac zväčšuje.
„Čo si to spravil?“ zahabkal vyplašene, hľadiac naňho smaragdovými očami, ktoré boli plné výčitiek 
a obvinení. „Ako si mohol Sirius?!“
„Ľutujem Harry,“ zahabkal muž stojaci za jeho chrbtom, nevediac, čo si počať. „Sám sa postavil do 
cesty kúzlu.“
„Na to ti kašlem! Aké kúzlo si vôbec použil! Povedz mi to! Okamžite! Musím mu pomôcť,“ šepkal 
nástojčivo, zvierajúc manželovu ruku vo svojej dlani priam kŕčovito, uprene hľadiac na jeho pobledlú, 
skoro priesvitnú tvár. Vedel, že veľa času nemá.
„Strage,“ odvetil polohlasne.
„Sirius!“ V tvári jeho krstného syna sa zračilo ohromujúce zdesenie. Avšak nestratil duchaprítomnosť. 
Otočil sa k svojmu manželovi, opatrne ho pretočil na bok a s vytiahnutým prútikom kĺzal po jeho 
ranách opakujúc: „Saldrasi ferita! Saldrasi ferita,“ kým sa mu zranenia nezacelili. 
Jeho krstný otec postával obďaleč a najradšej by sa bol v tej chvíli prepadol do zeme. Keď videl, že 
chce Snapa kúzlom zodvihnúť a preniesť do domu, neobratne mu ponúkol svoju pomoc, ale chlapcov 
mrazivý tón v hlase a jeho strohé odmietnutie stačili na to, aby sa cítil horšie ako posledná špina.
„Nie Sirius! Už si spravil dosť! Ak to Severus neprežije, nikdy ti to neodpustím!“ 
S tými slovami ho zanechal v záhrade, skrúšene hľadiac na kaluž krvi svojho nepriateľa, Severusa 
Snapa. Ešte stále nechápal, čo sa vlastne stalo. Nechcel ho zabiť. Iba provokoval, tak ako vždy ... Ako 
mal tušiť, že ten šialený netopier urobí takú hlúposť a vrhne sa kliatbe do cesty? Sám však bol 
zodpovedný za kliatbu, ktorú použil. Krvavý kúpeľ nebola práve najlepšia voľba. Ale už to nemohol 
zmeniť. Oči sa mu zaleskli a nechýbalo veľa, aby sa znovu nezrútil, keď začul spoza chrbta jeho hlas.
„Sirius?“ ozval sa Remus, chytiac ho za plece, s obavami hľadiac na krvavú kaluž. „Čo sa tu stalo?“
Sirius sa mu však iba vytrhol a odmiestnil sa preč. Remus sa ponáhľal s obavami do domu, ochotný 
pomôcť, ak by bolo treba, tušiac, že sa jeho priateľ znova do niečoho zaplietol. Vbehol do domu a na 
chodbe našiel stáť akéhosi chlapca s vystrašeným výrazom v tvári. Pristúpil k nemu s obavami a chcel 
sa opýtať, kde je Harry, keď začul akýsi buchot vychádzajúci z jedných dverí na konci chodby. Nechal 
chlapca chlapcom a ponáhľal sa ta.
„Harry?“ volal naňho, ale odpoveď nedostal. Keď nakukol do miestnosti, zbadal ho horúčkovito 
preberať zásoby Severusových elixírov. „Harry!“ okríkol ho a stiahol ho preč od regálu, pretože mladík 
robil viac škody ako úžitku a z podlahy už bolo cítiť zmiešané výpary elixírov z rozbitých nádobiek. „Čo 
sa stalo?!“
„Potrebujem elixír na tvorbu krvi,“ vyjachtal ako v tranze a znova uprel svoj pohľad na regál 
s fľaštičkami. „Nemôžem ho nájsť! Severus ho súrne potrebuje!“ zvolal zúfalo a chcel sa vrhnúť späť 
k prehľadávaniu ostatných fľaštičiek, ale Remus ho držal pevne.
„Choď za ním, ja ho donesiem!“ prikázal mu, ale Harryho mozog akoby odmietal reagovať. „Tak 
choď!“ zopakoval a Harry cúvol. Potom sa rozbehol priamo do ich spálne za svojim manželom. Remus 
mu bol v pätách aj so správnym elixírom v rukách.
Remus vošiel do spálne hneď za ním. Len kútikom oka zachytil pohyb zatvárajúcich sa dverí oproti, ale 
teraz tomu nevenoval pozornosť. Keď zbadal ležať na posteli Severusa v krvavých šatách, spopolavel.
„Pre Merlina, Sirius, čo si to vyviedol?“ napadlo ho a rýchlo pristúpil k posteli, odstrčiac Harryho 
bokom, len aby mohol prezrieť zranenia. Dotrhaná košeľa i habit svedčili o mimoriadnej kliatbe 
a tmavé, červené, stále mokré škvrny prezrádzali, že prelial skutočne veľa krvi. Ale zdalo sa mu, že 
rany sú celkom dobre zahojené. Aj tak naňho namieril prútik a skúsil pozrieť, či nemá nejaké vnútorné 
zranenia.
„Čo ... čo to robíš?“ opýtal sa Harry trasúcim sa hlasom stojac opodiaľ a bedlivo ho pozorujúc.



„Toto ma naučila mama,“ zašepkal Remus. „Skúšam zistiť, či nemá vnútorné zranenia, ale nijaké 
nenachádzam,“ povedal pokojnejšie.
Hneď na to s Harryho pomocou vliali Severusovi do hrdla elixír a dúfali, že nie je neskoro a on zaberie. 
Harry sa zdrvene zosunul do kresla, ktoré mu Remus privolal kúzlom. Vôbec si nevšimol, že jeho ruky 
sú stále od Severusovej krvi, rovnako ako i jeho šaty, kým ho na to Remus jemne neupozornil. Keď sa 
však Harry nehýbal, iba si bezmocne hľadel na krvavé dlane, Remus sa opatrne dotkol jeho pleca.
„Myslím, že by si sa mal ísť umyť, Harry. A prezliecť. A bolo by treba prezliecť i Severusa a tiež tie 
zašpinené obliečky,“ dodal.
„Ja to urobím,“ odvetil okamžite Harry. „Postarám sa oňho, je to môj manžel,“ zašepkal, vzhliadnuc 
k jeho stále bledej tvári.
„Samozrejme. A ja ti rád pomôžem, ak dovolíš,“ šepol opatrne Remus. Až teraz Harry poslúchol. Len 
čo sa umyl a prezliekol do čistých šiat, spoločne s Remusom prezliekli i Severusa a Harry šikovne 
vymenil špinavé obliečky za čisté. Krvavé škvrny z vankúša a periny dostal Remus preč kúzlom. 
V Remusovi sa uplynulým časom zväčšovali obavy i o Siriusa. Nebol práve v najlepšom rozpoložení, 
keď sa vyparil a ani sa tomu nečudoval. Ale aj tak potreboval počuť, čo sa vlastne stalo. Nechcel veriť 
tomu, že by bol jeho priateľ schopný niečoho takého podlého a bol by na Severusa zaútočil tak kruto, 
ba surovo. Niečo sa muselo stať, niečo tomu predsa muselo predchádzať.
„Harry?“ ozval sa šeptom a hoci k nemu mladík nevzhliadol, vedel, že ho počúva. „Čo sa stalo?“
Harryho telom myklo, akoby ním prebehol bolestný kŕč. „Neviem ... ja ...“ habkal nesúvislo. „Videl som 
... ako Sirius vyslal kliatbu a ... Seve ... Severus sa vôbec ...“ hlas sa mu zlomil a spod okrúhlych rámov 
okuliarov sa po jeho líci skotúľali prvé slzy, ktoré neprestávali tiecť. „Nebránil sa!“ zvolal a až teraz 
pozrel zvláštnym, zlomeným pohľadom na Remusa. „Postavil sa mu ... priamo do cesty ...“
„A Sirius?“
„Ten ma teraz vôbec nezaujíma, Remus!“ ozval sa a jeho hlas znel zlostne. „Prečo to urobil?! Zaútočil 
na môjho manžela! Vari nič nechápe?!“
Remus pristúpil bližšie, povzbudzujúco mu stisnúť plece a Harry si skryl tvár do dlaní. „Nemyslím si, že 
to spravil naschvál, Harry.“
„Neviem, či to spravil naschvál alebo nie, ale ako som povedal, to teraz nie je dôležité. Ak to Severus 
neprežije ... tak ... tak ...“
„Nesmieš ho znenávidieť!“ zhrozil sa Remus pri myšlienkových pochodoch mladého čarodejníka, ktoré 
si poľahky domyslel. „To by bola jeho smrť!“
Harry si len odfrkol. „Čo nepovieš!“
„Harry ... myslím si, že Severus je na tom dobre. Vonkajšie zranenia predsa nemá. Zahojil si mu ich 
ty?“
Harry prikývol. „Tak vidíš. A spravil si to skvele. Ani ja by som to lepšie nezvládol. A ani vnútorné 
zranenia som neobjavil. Ale ak si chceš byť istý, môžem zájsť do sv. Munga a priviesť odtiaľ 
ošetrovateľa.“
„To by asi bolo najlepšie. Musím si byť istý,“ hlesol. „Musím, chápeš?“
Remus neodpovedal. „A ten chlapec?“ opýtal sa, keď si naňho spomenul.
„Kyrian!“ zvolal zhrozene Harry. „Ešte sme ani neobedovali. Musí byť hladný. Mal by som sa oňho 
postarať.“
„Ja to spravím, nemaj obavy,“ navrhol Remus, ale Harry iba pokrútil hlavou.
„Nie, bojí sa cudzích ľudí. Nemá nikoho iného len mňa a ...“ jeho pohľad znovu padol na bledého 
manžela bezvládne ležiaceho na posteli a na chvíľu stíchol. „Mohol ... mohol by si pri ňom ostať, kým 
sa nepostarám o chlapca?“
„Isteže. Buď bez obáv,“ súhlasil a vyprevadil Harryho zroneným pohľadom z izby. Videl, ako Severus 
pootvoril pery a čosi zašepkal. Najprv mu nerozumel, ale Severus zašepkal zo spánku ešte raz a teraz 
priložil ucho blízko jeho perí. 
„Harry,“ uvedomil si Remus. „Volá Harryho.“



Harry vyšiel na chodbu, nasucho prehltol a zaklopal na dvere Kyrianovej izby. Chlapec sedel v kúte 
s mačiatkom v náručí a tváril sa dosť vydesene. 
„Kyrian?“ ozval sa Harry vynaložiac všetku námahu, aby znel jeho hlas celkom normálne. Chlapec 
k nemu vzhliadol, ale ani sa nepohol.
„Bude strýko v poriadku?“ opýtal sa trasúcim sa hláskom a čakal na Harryho uistenie.
„Isteže bude, urobili sme, čo sme mohli,“ odvetil okamžite Harry, presviedčajúc takto i sám seba. 
„Poď, určite si už hladný. Je čas najesť sa,“ povedal a vystrel k nemu ruku. Chlapča položilo kocúrika 
vedľa seba a ten sa okamžite začal hrať s akousi hračkou. Harrymu to prišlo ako akési klbko.  Spoločne 
zišli do jedálne a spoločne sa najedli, hoci Harrymu vôbec nechutilo a väčšinu jedla ostalo na jeho 
tanieri. Aspoň chlapec pojedol všetko. 
„Kyrian, ja sa teraz vrátil k Severusovi,“ povedal vážnym hlasom, keď pobehoval po jedálni a zhľadúval 
nejaký kus čistého pergamenu a brko, aby mohol napísať stručný odkaz. „Poprosím Hermionu, či by ťa 
nemohla prísť postrážiť. Je veľmi milá, isto si ju obľúbiš,“ hovoril zamyslene. „Už si ju videl. Práve dnes 
sme sa stretli.“
Chlapec nevydal ani hláska, iba poslušne prikývol, sledujúc ako Harry uväzuje list o nohu sove. A hoci 
mal pár ďalších otázok na jazyku, pochopil, že teraz by s nimi asi Harryho nemal otravovať.
„Vráť sa prosím do svojej izby, kým Hermiona nepríde,“ poprosil ho a bol rád, že chlapec bez reptania 
poslúchol. On šiel potom oznámiť Removi, že sám zájde k svätému Mungovi a privedie odtiaľ 
nejakého ošetrovateľa, hoci aj na silu, ak by nechcel prísť. Našťastie to nemusel. V nemocnici nebolo 
tak rušno a tak sa jeden z ošetrovateľov sám ponúkol, že ho bude sprevádzať, aby dôkladne prezrel 
zranenia jeho manžela. Pri príchode skonštatoval len to, čo už Harry počul od Remusa. Ale nariadil mu 
novú dávku elixíru na doplnenie krvi spolu s posilňujúcim elixírom. Remus mal pravdu, Harry bol teraz 
už oveľa pokojnejší.
Len čo Harry vyšiel späť na poschodie, keď vyprevadil ošetrovateľa, začul zdola akýsi buchot. O chvíľu 
na to sa sídlom rozľahol Hermionin hlas.
„Hermiona tu som, prosím nekrič,“ žiadal ju priškrteným hlasom vyjdúc z knižnice. Vybehla za ním 
s vystrašeným výrazom v tvári.
„Čo sa stalo? Je to vážne?!“ vyzvedala a tak jej rozpovedal všetko, čo sa stalo, zavedúc ju k dverám 
chlapcovej izby. 
„Tak vidíš, bude v poriadku,“ hlesla a viditeľne jej odľahlo. „O Kyriana si nerob starosti. Iste si budeme 
rozumieť. Okrem toho ... nechceš aby som ho radšej zobrala k nám? V Brlohu je teraz i malá Victory 
a ...“
„Neviem. Skús sa ho opýtať. Chcem, aby sa rozhodol sám. Nechcem ho do ničoho nútiť. Okrem toho, 
cudzích sa stále bojí. Som rád, že si ako tak zvykol na nás dvoch,“ hlesol.
„Dobre, opýtam sa ho. Keby sa rozhodol ísť so mnou, dáme ti vedieť. Teraz choď, myslím, že tvoj 
manžel ťa teraz potrebuje viac,“ šepla, kývnuc k náprotivným dverám. Harry ťažkopádne prikývol 
a zmizol za dverami vedľajšej izby.
Remus sa otočil od okna a uprel naňho svoje skúmavé sivé oči. Harry si všimol, že je nepokojný, ale 
nechcel skúmať, čo je toho príčinou. Jemu teraz ležalo na srdci len manželovo uzdravenie.
„Nebude ti vadiť, ak pôjdem?“ opýtal sa ho starší čarodejník opatrne.
„Nie Remus, len choď,“ odvetil, ale ešte ho zastavil. „Ty náhodou nevieš, čo sa stalo v tú svätojánsku 
noc? Aj Sirius to pár krát už vytiahol a otrieskával mi to o hlavu,“ zahundral Harry, hľadiac uprene do 
Severusovej tváre. To bolo totiž to, čo stihol zachytiť z jeho nezmyselného drmolenia, keď ho 
vyšetroval ošetrovateľ.
Remus však neodpovedal. Premýšľal, čo by bolo najlepšie. „Harry, podľa mňa ... ja nie som ten pravý, 
kto by ti o tom mal povedať. Popros Severusa, keď sa preberie a bude mu lepšie.“
Harry prikývol. „Asi. Dobre, urobím to,“ povedal zamyslene a pristúpil bližšie k Severusovej posteli. 
Bruškami prstov mu prešiel jemne po línii stále bledého líca a skĺzol k brade. S tichým povzdychom mu 
odhrnul ebenové vlasy z čela a uteráčikom mu ho osušil od kropají potu, ktoré ho orosili.



„Prečo, Severus, prečo?“ zašepkal zlomene. „Čo ťa primälo vrhnúť sa tej kliatbe priamo do cesty? A čo 
s tým všetkým má spoločné tá svätojánska noc?!“ precedil pomedzi zuby a chvíľu mu trvalo, kým sa 
znova upokojil. Potom sa zohol k jeho pootvoreným ústam a vtisol na ne krátky bozk. Prisunul si 
kreslo k jeho posteli a držiac ho opatrne za ruku si sadol. S očami upretými na jeho tvár sledoval 
bedlivo každú jeho mimickú reakciu.
Remus vpálil do Blackdog Manor ako blesk, ale našiel tam iba Regula, ktorý ho prekvapene, no o to 
s väčším potešením privítal. On však naňho nemal vôbec čas a pravdu povediac, ani náladu.
„Kde je Sirius?“ opýtal sa chvatne, ale Regulus len pokrútil hlavou.
„Netuším. Od rána tu nebol,“ odvetil mladší z bratov a zháčil sa. „Deje sa niečo Remus?“
Ale Remus neodpovedal. Vybehol z domu a znova sa odmiestnil, stratiac sa Regulovi spred očí.
Remus urputne premýšľal, kde by jeho priateľ mohol byť, ak nebol doma. Bolo len pár takých miest, 
kde by sa mohol uchýliť. Ale nemyslel si, že by ho našiel práve tam, kde ho i objavil. Kľačal pri hroboch 
Jamesa a Lilly s tvárou schovanou v dlaniach. Dlhé, rovné vlasy mu rozvieval vietor. Remus nasucho 
prehltol. Keď ho tam tak videl, kývať sa s tvárou zmáčanou slzami, vyzeral ako šialený.
„Sirius?“ oslovil ho opatrne a ešte opatrnejšie sa dotkol jeho pleca. Sirius sa zľakol, ale nevytrhol sa 
mu.
Remus pristúpil ešte bližšie. „Bude v poriadku, nemaj obavy. Dostane sa z toho,“ ubezpečoval ho a cítil 
ako Siriusovo telo na malý moment stŕplo.
„Bol som pri Harrym. Mal by si mu to vysvetliť. Odpustí ti, nepochybujem o tom,“ pokračoval, ale 
Sirius iba pokrútil hlavou.
„Nie!“ odvrkol a rukami sa zaboril do zeme, pokrývajúcej náhrobky dvoch ľudí, ktorí patrili k jeho 
najbližším.
„Sirius ... buď rozumný,“ pokúšal sa ho obmäkčiť Remus, ale zdalo sa, že jeho snaha je zbytočná.
„Nie!“ zavrčal znova. „Neuchránil som ho pred ním! Neuchránil! Už ho má celkom vo svojej moci!“
„Sirius, Harry nie je James,“ povedal opatrne. „Myslím si, že on má Severusa úprimne rád.“
Sirius neodpovedal. Chvíľku mu trvalo, kým zo seba dostal nejaké slová. „Keby vedel, čo sa vtedy stalo, 
znenávidel by ho!“
„Možno, ale tým si sám nemôžeš byť istý,“ oponoval mu Remus. „Nie je lepšie nechať minulosť 
minulosťou a žiť v prítomnosti?“
Jeho priateľ pokrútil hlavou a odfrkol si.
„Prečo si naňho vlastne vytiahol prútik?“ opýtal sa ho po ďalšej odmlke.
„Len som ho provokoval. On na mňa vypálil prvý. Bola to obrana. Nečakal som, že sa ... že sa mi vrhne 
priamo do rany,“ precedil pomedzi zuby. „Vieš, čo mi Harry povedal? Že ak sa nepreberie, tak ...“ hlas 
sa mu zasekol v hrdle. „Znenávidí ma. Mňa! Svojho krstného otca! Ale mne záleží len na jeho šťastí!“ 
zakričal bezmocne a vyvrátil hlavu do hora. „Som vari prekliaty, Remus?! Prečo i ja nemôžem byť 
šťastný?!“
Remusovi stislo pri jeho slovách srdce. Nevedel, čo ho primälo pristúpiť k nemu a objať Siriusa, ale 
spravil to. A Sirius sa nebránil. Aspoň nie sprvu. Keď si však po chvíli uvedomil, že sa necháva hýčkať 
v Removom náručí, vytrhol sa mu a rozbehol sa preč bez slovka vysvetlenia. Remus iba sklonil hlavu, 
aby ani len to jasné, modré nebo nevidelo bolesť, ktorá sa mu v tej chvíli zračila v tvári. Chcel vari tak 
veľa? Veď ho túžil len povzbudiť a upokojiť ... A on ho odvrhol ... znova ...
Hermiona s Kyrianom nakoniec neodišli. Ostala tu s nimi, aby sa o chlapca postarala, kým sa Severus 
nedostane z najhoršieho.
Severus sa cítil hrozne. Akoby ho prevalcovalo stádo trollov. Bolela ho azda každá kostička v tele, ale 
viac ako bolesť si uvedomoval teplo sálajúce z ruky, ktorá spočívala prepletená s tou jeho. 
S vynaložením menšej námahy ako očakával otvoril viečka a prinútil svoje pery zotrvať v jemnom 
úsmeve.



„Neodišiel? Je tu? Tak o čom to potom ten Black ...“ hútal v duchu, keď mu to došlo. „Blufoval! Ten 
všivák blufoval! Chcel ma iba vyprovokovať a ja hlupák som sa nechal. Sadol som mu na návnadu ako 
hlúpa ryba!“ uvedomil si zdesene. 
„Harry?“ zašepkal, ale jeho hlas znel stále dosť slabo. Prstom ruky pohladil manžela po dlani, len aby 
skúsil, či to zaberie a znova ho oslovil.
„Č-čo? Severus!“ zahabkal chlapec, okamžite sa preberúc zo spánku. „Ty si hore? Kedy, ako ...?“ 
šepkal, zovrúc jeho ruku v svojej pevnejšie.
Severus sa naňho usmieval, ale úsmev mu z tváre zmizol, keď si spomenul na dôvod, ktorým ho Sirius 
dostal na kolená. „Harry, ja ...“
„Ticho, nenamáhaj sa,“ zašepkal prosebne, ale Severus odmietol.
„Ja musím Harry,“ povedal so všetko vážnosťou, zbierajúc odvahu na priznanie. „Mal som ti to 
povedať už skôr. Jediný dôvod, pre ktorý sa na mňa Black hnevá a nie jediný, pre ktorý ma nenávidí.“
Harry nechápal. „A ... čo to teda je?“
„Tajomstvo, ktoré ma ťaží pár rokov. Tajomstvo Svätojánskej noci.“

********************
Vysvetlivky:
Strage - krvavý kúpeľ
Saldrasi ferita - zaceliť rany

**********************
 

12. kapitola -   Svätojánska noc  

 
Harry sedel pri Severusovej posteli, stále si neuvedomujúc, že ho skoro až kŕčovito drží za ruku.
„Tak dobre, začni, počúvam,“ nabádal nervózne svojho manžela a poposadol si v kresle.
Severus na moment privrel oči uvedomujúc si, aké to môže mať preňho následky, ale nebolo cesty 
späť. Harry sa to konečne musel dozvedieť, aby on, Severus Snape mohol zobrať i posledný tromf, 
ktorý držal Sirius Black vo svojich rukách a začal rozprávať.
„Bol som vtedy mladý. Mal som sedemnásť a bol som zamilovaný,“ začal, akoby ho tieto dôvody 
mladíckej nerozvážnosti mali ospravedlniť. Na Harryho sa ani nepozrel. Vedel, že v týchto momentoch 
by to nezvládol. 
„Iste, do mojej matky,“ vmiešal sa do rozhovoru Harry, ale zamračil sa, keď Severus pokrútil 
odmietavo hlavou.
„Nie, nie do nej, hoci som ju mal rád. Bola moja najlepšia priateľka, ale nemiloval som ju ako ženu. Ak 
by to tak bolo, teraz by sme neboli manželmi,“ opravil ho a pokračoval. „Miloval som niekoho iného. 
A veľmi. Ale vedel som, že nikdy nemôžeme byť spolu, lebo nás oveľa viac rozdeľovalo ako spájalo. Tak 
ako on ma veľmi nenávidel, ja som ho miloval. A nevzdával som sa. Dúfal som, že jedného dňa to 
pochopí. Nestalo sa tak,“ pokrčil plecami.
Harry ho nechcel prerušiť, ale napadlo mu, či to nebol práve Sirius, do ktorého sa jeho manžel pred 
rokmi zamiloval. Ak by to tak bolo, vysvetľovalo by to ich terajšiu nevraživosť.
„A čo s tým má spoločné svätojánska noc?“ opýtal sa nechápavo a uprel naňho svoje zelené oči, 
odrážajúce zvedavosť.
„Všetko, Harry,“ odvetil mu. „Bol som v poslednom ročníku a škola pomaly končila. Vedel som, že 
príležitostí je tak málo a ja som si chcel ukradnúť aspoň kúsok šťastia. Napokon som spravil to, čo som 
si už dlho pripravoval. V tú noc som vypil Felix Felicis, ktorý som vyhral od Slughorna. Všetko šlo ako 
po masle. Vedel som, že sa mal s niekým stretnúť v Astronomickej veži, ale ten niekto neprišiel. Opil 
sa ... zo žiaľu. Bolo to ľahšie ako som si myslel. A ja som vedel, že prišiel môj čas. Keď som sa ukázal, 
bol taký opitý, že iste nevedel, čo robí ... Prvý raz som v jeho očiach videl to, čo som si v nich prial 
uzrieť od prvého okamihu. Lásku ... vášeň ... túžbu i obdiv ... Nemusel som robiť celkom nič. Sám mi 



pod vplyvom množstva vypitého alkoholu vyznal lásku, sám sa mi vrhol do náručia a šepkal mi tie 
najkrajšie slová, aké som túžil počuť.“
Harry napäto počúval. Celý sa chvel. Bol by radšej, keby si to nechal Severus všetko pre seba, pretože 
teraz cítil k tomu neznámemu niečo, čo predtým nikdy nezažil. Zožierala ho pálčivá žiarlivosť. A bál sa, 
čo bude nasledovať. Najradšej by si bol zakryl uši a nakričal naňho, nech už skončí s tým rozprávaním 
a prestane ho trápiť, lebo to nevydrží, ale nespravil to. Ovládol sa. 
„A čo sa stalo potom?“ opýtal sa akoby cudzím, nie svojim hlasom.
„Nič,“ odvetil Severus zahanbene. „Celkom nič, hoci sme boli už obaja ...“ trhane sa nadýchol ... „do 
pol pása nahý, nestalo sa to. Vtrhol tam Black a všetko prekazil.“
Harry pustil jeho ruku a zbledol ešte viac. „Sirius? Vyrušil vás Sirius? Ja ... ja myslel som, že – že ...“
Severus pokrútil hlavou. „Myslel si si, že som bol zamilovaný doň? Nie, hoci neviem, či by to teraz 
nebolo lepšie,“ zahundral. 
„Tak kto ...“
„James, Harry. Bol to James koho som miloval. Tvoj otec,“ povedal a konečne nabral odvahu pozrieť 
mu do očí.
„Nie ...“ habkal mladík. „Čo to hovoríš ... Nie!“ vykríkol vstanúc z kresla tak prudko, až ho prevrátil.
„Harry, je ... je mi tak ľúto,“ šepol, ale chlapec ho nevnímal. Vnímal vlastnú bolesť z ešte 
bolestnejšieho poznania.
„Ako si mohol!“ okríkol ho. „Ako si mi to mohol tajiť!“ Prechádzal sa hore – dolu po izbe ako lev 
v klietke a potom zastal. Z jeho zelených očí sršali blesky a Severus vedel, že má na to plné právo. Má 
plné právo ho nenávidieť. „Môj otec?!“ zvolal znova neveriaco a z jeho hrdla sa vydral zvuk podobný 
smiechu, ale nebol to smiech. „A čo som pre teba ja?! Náhrada zaňho?! Do kotla, Snape!“ zakričal, ale 
to už sa hnal k dverám, zlomený žiaľom a neutíchajúcou bolesťou, ktorá sa mu zahryzla priamo do 
srdca.
„Harry!“ 
Severusovo volanie už nepočul. Nechcel ho počuť. Bol by najradšej, keby na uplynulé minúty zabudol. 
No to sa nedalo. S vedomím, že jeho manžel miloval jeho otca ...  
Hermionu, ktorá stála vo dverách svojej spálne so zdeseným výrazom v tvári prehliadol. Nemohol 
tušiť, že počula každé slovo. Napriek tomu Severusa neobviňovala. Videla predsa zlatú žiaru. A tá bola 
taká jasné, taká čistá ... Nech si už Harry teraz myslel čokoľvek, ona vedela, že Severus miluje jeho 
a nie spomienku na jeho otca. A nemá ho ani ako jeho náhradu. Azda i preto na seba natiahla župan 
a zastala pred dverami do Severusovej spálne. Zaklopala a vošla dnu bez pozvania.
„Grangerová?“ ozval sa spýtavo, premýšľajúc, čo tam tá šprtka vlastne robí.
„Dobrý večer, som rada, že už vám je lepšie,“ povedala, nerozhodne zastaviac vo dverách. Napokon 
predsa len vošla dnu, tváriac sa previnilo.
„Ja ... počula som, čo ste vravel Harrymu,“ povedala, hľadiac do zeme. „A som rada, že ste sa mu 
priznal. Môžete tak začať s čistým štítom.“
„Nezdá sa mi,“ zavrčal zdrvene. „Podľa všetkého ... Black znova vyhrá.“
„Ako to myslíte?“ spýtala sa, sadnúc si do kresla, v ktorom predtým sedel Harry.
„Nebuďte smiešna!“ vysmial sa jej. „Toto mi Harry len tak neodpustí! Som si istý, že požiada 
o anuláciu ...“ odvetil skoro nečujne a napadlo ho, ako krátko sa tešil z toho, že sa tomu tak nestane. 
Pár mizivých minút, kým svojmu manželovi konečne nepovedal pravdu.
Hermiona si vzdychla. „Aj tak si myslím, že by ste mu mal viac dôverovať,“ hlesla a nechala ho tam, 
vrátiac sa potichu do svojej izby.
Severus ostal v posteli ešte pár minút, kým si dôkladne nepremyslel, čo robiť. Keď sa opatrne vydral 
z postele a kúzlom privolal svoje kufre, bol rozhodnutý. Vedel, že týmto priznaním Harryho sklamal. 
Nie ako muž, ale ako manžel. A hoci sa tá udalosť odohrala pred rokmi, cítil sa tak, akoby ho podviedol 
len včera. Vina jeho svedomia bola o to väčšia a bolesť o to pálčivejšia, že to bol práve jeho vlastný 
otec, do ktorého sa pred rokmi zaľúbil. A hoci bol teraz James Potter už len prchavou spomienkou na 



dávnu prvú lásku, stal sa práve dnes čímsi viac. Stal sa klinom, ktorý stál pevne a neomylne medzi 
nimi dvoma. Medzi Severusom a Harrym.
Kufre si balil nedbanlivo. Keď ich kúzlom zatváral, že škár mu trčali kusy odevov. Nezaujímalo ho to. 
S obliekaním mal trochu problémy, pretože sa mu točila hlava a príšerne ho bolela, no on to nevzdal. 
Nechcel tu byť, keď sa Harry vráti. Radšej odíde sám, akoby mal znášať ešte i poníženie za to, že ho 
odtiaľ vyhodil. Vyšiel na tichú, potemnenú chodbu a bez zaklopania vošiel do izby svojho synovca. 
Chlapec nespal napriek pokročilej nočnej hodine. Teraz však nemal času nazvyš, aby zisťoval, prečo je 
to tak, ani aby ho prípadne pokáral.
„Kyrian,“ oslovil ho pošepky. „Obleč sa, odchádzame,“ povedal a otvoril dvojdverovú skrinňu, aby 
zbalil i jeho. Chlapec mu neprotirečil. Zoskočil z postele a rýchlo spravil, čo mu strýko prikázal. 
S kocúrikom v náručí a kuframi vznášajúcimi sa pred nimi nasledoval Severusa do jedného zo salónov. 
A hoci sa mu cestovanie kozubom páčilo, bolo mu nesmierne ľúto, že odchádzajú bez rozlúčky. Vedel 
však, že sa medzi Harrym a jeho strýkom niečo stalo. Nevedel čo to bolo a mohol len dúfať, že sa 
nepohádali práve kvôli nemu. Harryho si obľúbil veľmi rýchlo a hoci sa strýka sprvu obával, nezdalo 
sa, že by bol podobný jeho otcovi. Preto sa ho poslušne chytil za ruku a spoločne vošli do kozuba, kde 
ich pohltili zelené plamene a oni sa ocitli razom v inom kozube a inom dome.

***
Harry vyšiel z ich spálne ako omráčený. Tackavo prešiel chodbou a zbehol po schodoch. Dokonca sa 
potkol o vlastné nohy a so slzami v očiach ostal chvíľu kľačať na zemi, kde dopadol. Vôbec nevedel, čo 
si počať.
„To nemôže byť pravda,“ opakoval si šepky. „Klame. Jednoducho klame! Ale prečo by to robil?“ 
spytoval sa sám seba, no odpoveď neprichádzala. Uvažoval i nad tým, že jeho krstný otec mal možno 
vo všetkom pravdu. Že si nikdy nemal Severusa brať, nikdy to nemal ani len pripustiť. Lenže ... zastonal 
a pozviechal sa zo zeme. Potreboval počuť i druhú verziu pravdy. Potreboval vedieť, či to všetko nie je 
iba nejaká vykonštruovaná nezmyselná lož, ktorú mu Severus podhodil, len aby ho zranil. Aj predtým 
sa to stávalo. Urážal ho a zraňoval, kde len mohol a ako. Lenže to bolo ešte na škole a ... pravdou bolo, 
že i on k nemu vtedy prechovával nenávisť. Ako ho mohol mať rád, keď ho nechal žiť s vedomím, že je 
zodpovedný za Dumbledorovu smrť? A to bola len jedna z tých dôvodov, ktorá ich vtedy 
rozdeľovala ... Lenže odvtedy prešlo toľko času ...
Otočil sa a uprel svoj pohľad na poschodie. Premýšľal, či sa k nemu má vrátiť, alebo či ... Bol taký 
nepokojný a plný zmätku, že si ani nevšimol, že váza stojaca na vysokom podstavci pukla pod prívalom 
jeho divej energie, ktorá z neho sálala. Nakoniec sa rozhodol inak. Zvrtol sa a priam vybehol z domu 
odmiestniac sa.
Keď sa ocitol pred veľkolepým starým sídlom Blackdog Manor nachvíľu zastal a premýšľal, či robí 
dobre, keď sem ide. Lenže jediný, kto mu mohol dať odpovede na otázky bol práve jeho krstný otec. 
Nevedel, ako ho prijme, hlavne preto, lebo naňho poriadne nakričal. Ale vari na to nemal právo? 
Skoro pripravil jeho manžela o život ... Zastonal pri spomienke na Severusa a pri srdci pocítil ostré 
bodnutie ... Nechápal, čo to bolo ... Žiarlivosť na vlastného otca? Hnev na Siriusa, že ten starý hriech 
vôbec vyťahoval? A možno oboje. Možno v tom bola i jeho vlastná zlosť, lebo vôbec nevedel, ako sa 
má zachovať. Mal Severusovi odpustiť okamžite? Alebo sa s ním navždy rozísť? Sťažka si povzdychol 
a pozrel sa na tmavé sídlo pred sebou. V zopár oknách na prízemí sa stále svietilo. Dúfal, že ho krstný 
otec prijme, rovnako ako dúfal, že mu toho veľa vyjasní ...
Zaklopal a odstúpil od dverí. Keď sa roztvorili zalialo ho mäkké svetlo sviec z mužovho trojramenného 
svietnika, ktorý držal v ruke.
„Harry?“ zašepkal Sirius neveriacky a chvíľu naňho len civel.
„Môžem ísť ďalej?“ ozval sa a odľahlo mu, keď Sirius ustúpil odo dverí, aby mohol vojsť. 
Krstný otec ho zaviedol do svojej pracovne a svietnik položil na stôl. „Dáš si niečo?“ opýtal sa ho, keď 
otváral barovú skrinku, bohato naplnenú likérmi, koňakmi a inými pálenkami. A na jeho prekvapenie 
Harry prikývol.
„Dám. Ohnivú whisky,“ poprosil a počkal, kým mu Sirius nepodal pohár s jantárovou tekutinou.



„Som rád, že je Severus na tom lepšie,“ prehovoril ako prvý, keď už to ticho, ktoré medzi zavládlo 
nevládal ďalej znášať, ale Harry prikývol, doprajúc si poriadny hlt nápoja. Tvár sa mu zvraštila pri 
prvom dúšku a mal dojem, že mu ten jantárový mok spáli útroby, ale nestalo sa. 
„Je to trochu silné, ale keď si zvykneš ...“ načal Sirius znova, zatiaľ čo sa Harry ešte i rozkašľal.
„Sirius ...“ hlesol lapajúc dych. „Už viem o tej noci,“ povedal a Sirius naň prekvapene vypleštil svoje 
modré oči. Boli tmavé a smutné ako nočná obloha, na ktorej viseli ťažké sivé mračná. A Harry si želal, 
aby len pršalo. Pretože to vo svojej duši cítil rovnako.
„Ako?“ opýtal sa ho krstný otec a Harry sa pohodlnejšie oprel v kresle.
„Povedal mi to,“ prezradil, a keď sa pozrel na Siriusa, mohol vidieť ten tromf, ktorý sa mu zračil v tvári. 
A on pocítil chuť zotrieť mu z tváre ten víťazný úškrn raz a navždy. Sám nevedel prečo chce pred ním 
manžela obhajovať, ale ... cítil, že to tak má byť. „Nedám to manželstvo anulovať, i keď si to zjavne 
veľmi želáš. Dúfal si, že keď sa o tom dozviem, urobím to?“ opýtal sa skormútene a ranilo ho, keď 
Sirius prikývol.
„Popravde, áno. Veril som tomu,“ priznal Sirius. „Vieš Harry, nikdy som mu neveril. A keď som ho 
vtedy videl spolu s Jamesom ... tvojím otcom ... Iba zákerne využil situáciu! Veď ho chcel znásilniť pre 
Merlina! Za to som ho mal mať rád?! Preto mu mám poďakovať a vážiť si ho, že má teraz teba ako 
náhradníka?!“ vykríkol zúfalo a nevšimol si, ako Harrym myklo pri slove náhradník.
„Nie, to iste nie,“ zašepkal chlapec a prstami oblapil pohár mocnejšie. Cítil ako sa začína chvieť. 
V hlave mu uviazlo slovo náhradník ako muška chytená v sieti pavúka. Nevedel sa ho zbaviť. Musel 
poprieť vlastné ego, aby vyslovil nasledujúce priznanie.
„Je mi to jedno,“ povedal pokojným hlasom. „Počuješ? Je mi to jedno!“
„Ale Harry,“ šepol Sirius nechápavo a bol azda viac zmätený ako on.
„Je mi jedno, že ho nenávidíš! Pretože ja ... nemôžem bez neho byť!“
„Harry ...“ začal Sirius opatrne, aby si chlapca znova nepohneval a priviedol ho azda k zdravému 
rozumu. „A nenamýšľaš si to len?“
Harrymu sa z hrdla vydral smiech. Nemal v sebe však šťastie, ale ukrýval bolesť a žiaľ. Keď sa Harry 
znova spamätal, prehovoril takým vážnym hlasom, z ktorého Siriusa až zamrazilo. „To čo sa stalo, bolo 
dávno. Pred rokmi. A okrem toho, neznásilnil ho. Všetko čo chcel, bolo milovať sa s ním, hoci ty to 
vidíš inak.“
„Zrejme to vidím inak!“ precedil Sirius skrz zaťaté zuby, ale viac nepovedal.
„Vieš, najprv som nevedel, čo robiť. Možno si myslíš, že som pod Imperiom, keď s ním ostávam, ale ... 
nie je to tak. Mám ho rád. Mám ho skutočne rád. A ak niekoho ... ak niekoho ľúbiš, odpustíš mu, či 
nie? Inak by to nebola láska ...“
„Harry, nie som si istý, či ..“
„Čo Sirius? Nie si si istý, či ma Severus iba nevyužíva? Či ma nechce len ako náhradu za Jamesa do 
postele?“ opýtal sa tvrdo a priamo a Sirius zaťal zuby.
„Keby to tak bolo, už dávno ...“ vydýchol a hoci sa červenal ako rak, dokončil. „Už dávno by som nebol 
panicom. Ani dva týždne po svadbe, nemyslíš?“ opýtal sa vstávajúc z kresla. Pohár s nedopitou whisky 
položil na stôl. „Mám ťa rád, krstný otec, ale jedno nech ti je jasné. Nevzdám sa ho! Dobre, možno 
miloval kedysi môjho otca. Ale ja urobím všetko pre to, aby naňho zabudol.“

***
Harry sa vrátil späť domov a zamieril priamo na poschodie. Do spálne vtrhol bez zaklopania, pretože 
chcel využiť moment prekvapenia, ale znova ostal prekvapený len on, keď zbadal rozhádzanú posteľ 
a skrine pootvárané. Na zemi sa sem – tam váľala nejaká pohodená vec.
„Severus?“ zašepkal zhrozene a zaspätkoval na chodbu. Potom sa chvatne otočil a zbadal, že i dvere 
na Kyrianovej izbe sú pootvorené. Vstúpil dnu, ale izba bola prázdna. V okamihu sa zvrtol na päte 
a volajúc Hermionino meno vpálil i do jej spálne. Aspoň ju tu našiel.
„Kde sú?!“ opýtal sa, nie práve šetrne ňou trasúc, aby ju prebral zo spánku.
Hermiona sa v prvej chvíli vydesila a nechápala na čo sa jej spytuje. „Čo? Harry?“ habkala rozospato.



Ten ju však namiesto odpovede vytiahol z postele a ťahal ju do spálne, o ktorú sa delil ešte pred pár 
hodinami so Severusom.
„Pre Merlina ... čo sa tu stalo?“ opýtala sa a očami zablúdila k izbe oproti. Tá bola v podobnom stave.
„Kde sú, Hermiona? Musím ich nájsť!“ volal zúfalo.
„Ja neviem, Harry,“ šepla žalostne. „Severus vravel čosi ... čosi o tom, že mu neodpustíš ... a o ... 
o anulácii, tak ...“ mykla bezradne plecami, kým on vybehol z izby preč. Zamieril do salóna, odkiaľ sa 
dal používať krb na cestovanie letaxovou sieťou a schmatol za hrsť čarovného prášku. Len čo zvolal 
pevným hlasom Severusovu pôvodnú adresu, o pár sekúnd vypadol z kozuba domu, stojaceho 
v radovej zástavbe Pradiarskej uličky.
„Severus?“ zvolal poriadne nahlas a bolo mu jedno, či zobudí jeho, či chlapca. Lenže nik mu 
neodpovedal. „Severus!“ zakričal znova a vytiahnuc prútik si bleskovo rozsvietil. V tomto dome už 
zopár krát bol. Keď bol baliť jeho veci, preto sa tu už poľahky vyznal. Chvíľu mu trvalo, kým prezrel 
izby na prízemí, ale schody bral hneď po dvoch.
„Severus!“ Nik sa mu neozýval a jeho premkli obavy. Až hore začul tichý detský plač a neomylne 
zamieril za jeho zvukom.
„Kyrian!“ zvolal na chlapca, ktorý sa chúlil v kúte izby a tíško nariekal. „Kyrian, čo sa stalo?“ opýtal sa 
mierne, aby ho nevystrašil a zovrel ho v náručí v neblahej predtuche. Chlapcov plač s prenikavým 
kocúrovým mňaučaním zneli ako scéna vystrihnutá z hororového filmu.
„S ... strýko,“ habkal chlapec. „Zo-zomrel, on zomrel,“ žalostil a Harrymu v tej chvíli zastalo srdce. 
Pustil chlapca zložiac ho na zem a ako opitý sa vtackal s divo bijúcim srdcom do izby, ktorá patrila 
Severusovi. Našiel ho ležať na zemi medzi nerozbalenými kuframi, ležiaceho na boku v čudnom uhle. 
V svetle prútika vyzerala jeho tvár neskutočne mdlo. Bledšie ako predtým ... 
„Severus,“ zašepkal, nehybne stojac nad jeho telom a jeho myseľ spradúvala tie najhoršie obvinenia 
proti nemu samému. Kolená sa mu podlomili a on sa zviezol na zem povedľa jeho tela. Azda práve 
vtedy si všimol, že Severusova hruď sa predsa len dvíha a on dýcha.
„Severus?“ ozval sa s nádejou v hlase, zotierajúc si slzy z pobledlých líc. Priložil mu ruku na krk, aby 
zistil, aký má tep. Bol síce slabý a zle hmatateľný, ale žil. 
Harry sa otočil ku Kyrianovi a zavolal naň. „Vrátime sa domov. Strýko nie je mŕtvy, zrejme len zamdlel,“ 
snažil sa ho upokojiť. Kufre nechal kuframi a kúzlom nadvihol Severusovo telo, aby ho mohol uložiť na 
nosidlá, ktoré vyčaroval. Lenže kozubom sa takto prepraviť nemohol.
„Počkáš tu?“ opýtal sa chlapca. „Sľubujem, že sa po teba hneď vrátim. Dobre?“
Chlapec prikývol. Utierajúc si slzy z očí a uveličene zhíkol, keď odrazu Harry s jeho strýkom zmizol 
rovno jemu pred nosom. Ostal v tom veľkom, pochmúrnom a tmavom dome celkom sám a nebolo 
mu všetko jedno. A hoci sa nepohol zo svojho miesta, začal uvažovať nad tým, či sa ho strýko s Harrym 
nechceli len zbaviť. Nechajú ho tu a nikdy sa poňho viac nevrátia. Nesmierne mu odľahlo, keď začul 
z predizby ako ho Harry volá. Rozbehol sa k nemu ako o život a vbehol k nemu priamo do kozuba 
zakvačiac sa rukami do jeho habitu ako kliešť. O chvíľu boli obaja späť doma.

13. kapitola - Čo káže sľub
 Harry mal so Severusom plné ruky práce a akoby to nestačilo, ešte sa musel postarať i o chlapca. Len 
čo sa s ním však vrátil domov, nechal ho na starosti priateľke a on sa ponáhľal do spálne. Škriatkovia 
tam stihli upratať a musel povedať, že to tam vyzeralo naozaj lepšie. Oveľa lepšie ako našiel izbu 
v stave, keď sa vrátil od Siriusa. Okamžite poslal súrnu žiadosť i k sv. Mungovi, aby k nim prišiel liečiteľ 
a svoju prosbu odôvodnil tým, že manželov stav sa zhoršil. Liečiteľ prišiel a naozaj skonštatoval zmenu 
zdravotného stavu, no jeho príčinu nevedel určiť, kým si nepozrel zdravotné záznamy pacienta. 
„Myslím, že jeho choroba nabrala rýchlejší spád,“ odvetil po chvíli a Harrymu sa z tváre vytratil i ten 
zvyšok farby, ktorý v nej ešte mal.
„Ako ... ako prosím?“ zahabkal a musel si sadnúť, aby nespadol, čo sa mu podlomili kolená.
„Žiaľ, vyzerá to tak, že vášmu manželovi vôbec neostáva rok, ktorý mu predpovedali. Ľutujem, pán 
Potter,“ zašepkal zvesiac plecia. „Zatiaľ je jeho stav stabilizovaný. Spánok mu teraz len prospeje. Byť na 
vašom mieste, postaral by som sa, aby mal do rána svoj kľud.“



„A čo potom?“ ozval sa Harry skoro nečujne.
„Viete, že proti liek nezabral,“ odvetil, posunúc si svoje úzke, hranaté okuliare ku koreňu nosa. „Naši 
experti na elixíri stále pracujú a pokúšajú sa vytvoriť niečo, čo zaberie, ale žiaľ, nedarí sa nám.“
„Chápem,“ odvetil skleslo.
„Neviem to určite, ale domnievam sa, že za zrýchlenie priebehu jeho stavu môže ten včerajší boj. 
A nepridalo mu ani to, že tak krátko po nehode nezotrval v domácom liečení.“
„Iste,“ šepol Harry a mal dojem, že je to i jeho vina, že sa Severusovi priťažilo. Vyprevadil liečiteľa 
a vrátil sa späť do spálne. Dlho nemohol zaspať. Nemo sledoval Mayttu ako ukladá späť Severusove 
veci z kufrov do políc a len čo sa ho opýtala, či nič nepotrebuje, opustila izbu, aby mohla upratať 
i chlapcovi.
Harry zaspal neskoro v noci, prikrytý iba Severusovým habitom. O niečo neskôr ho zobudila príšerná 
bolesť krku a tak sa bez rozmýšľania vyzliekol a vkĺzol do postele k manželovi, ktorý pokojne spal pod 
vplyvom elixíru. Preto sa nemusel ani veľmi obávať, že by ho azda zobudil. Opravil mu prikrývku 
a chytiac ho za ruku si s ním preplietol prsty. Mal studenú ruku, ale pod Harryho dotykom sa pomaly 
ohrievala. Harrymu sa z oka vykotúľala slza a vzápätí ju nasledovala ďalšia a ďalšia. V duchu si nadával 
do hlupákov, pretože predstavy života bez Severusa sa mu zdali byť horšie ako nočné mory. A ako 
málo chýbalo, aby sa tomu tak stalo? Veď len včera skoro vykrvácal a umrel priamo u nich doma, 
pretože Sirius bol sám paralyzovaný strachom a možnými následkami.
„Nesmieš ma opustiť,“ zašepkal, utierajúc si spakruky slzy, ktoré ho štípali v očiach. Ani sám nevedel 
kedy a ako sa mu podarilo zaspať. Zobudil sa na to, že leží v strede ich manželskej postele a pri uchu 
cítil šteklenie, ktoré mu spôsoboval Severus, ktorý ho v spánku pevne objímal, tlačiac sa mu na 
chrbát, akoby s ním chcel splynúť v jedno.
Harry sa spokojne uškrnul a opatrne sa vymanil z jeho objatia. Severus sa máličko pohol, ale 
nezobudil sa. Pretočil sa na druhý bok a pokojne spal ďalej, zatiaľ sa on vykradol našľapujúc po 
špičkách do kúpeľne, aby si doprial rannú sprchu a konečne sa oholil. V niekoľkodňovým strniskom na 
tvári a kruhmi pod očami vyzeral ako štvanec. Ale horšie na tom bolo to, že hoci si tú masku z tváre 
odstránil, bolestný pocit v jeho duši i naďalej pretrvával.
V jedálni už sedeli Kyrian s Hermionou a potichu jedli, keď vošiel Harry a prisadol si. „Ako ste spali?“ 
opýtal sa oboch a oni k nemu naraz vzhliadli. Zatiaľ čo sa chlapec iba bez slova prplal v jedle 
a očividne mu nechutilo, Hermionin slovný výbuch sa priam nedal zastaviť.
„Harry, naozaj si myslíš, že toto všetko ... že to manželstvo ... že je to to pravé?“ opýtala sa, hryzúc si 
spodnú peru.
„Čo tým máš na mysli?“ zháčil sa, keď si nalieval tekvicový džús. Mal dojem, že dnes ráno viac do 
žalúdka nedostane.
„Vaše manželstvo so Severusom,“ povedala šeptom, ale len hluchý by to prepočul. „Naozaj si si istý, že 
ho nechceš ...“
„Ani to nevyslov!“ zvolal zlostne. Prvý raz na Hermionu zvýšil hlas a i ona si to uvedomila, pretože celá 
ustrnula. „Prepáč,“ povedal po chvíli a vrhol pohľad i na chlapca, ktorý sa prestal hrať s jedlom 
a pozeral naň s obavami. „Som si celkom istý, že v ňom chcem zotrvať. Opustila by si Rona len preto, 
lebo by vám chvíľu niečo nevychádzalo? Len preto, že by ste sa pohádali?“ opýtal sa, udrúc na citlivú 
strunku a ona pokrútila hlavou. „Tak vidíš. Ani ja to nespravím.“
„Prepáč mi, nechcela som ťa nahnevať. Len chcem, aby si bol šťastný,“ povedala skleslo, uvedomujúc 
si, že prestrelila.
„Prečo si všetci myslíte, že nie som?“ opýtal sa hnevlivo. „Len preto, že môj manžel má priezvisko 
Snape? Len preto, že som ho kedysi skutočne nenávidel? Len preto, že mal na ľavom predlaktí to 
ohyzdné tetovanie a  ... do frasa!“ zahromžil, vstanúc od stola. Ani jeden z nich si nevšimol, že chlapec 
sa vytratil späť do svojej izby.
„Ty ho ľúbiš, však?“ ozvala sa opatrne a Harry na ňu pozrel kútikom oka.
„Ja neviem,“ zašepkal sotva počuteľne. „naozaj neviem, čo k nemu cítim, ale môžem povedať, že mi 
na ňom záleží rovnako ako na vás ostatných, ak nie ... ak nie viac,“ povedal, nadýchnuc sa a sťažka 



vydýchnuc. „A neskutočne žiarlim! Keď si predstavím, že to bol práve môj otec, ktorý ... Merlin!“ 
vyprskol ešte i teraz zlostne. „Prečo práve on? Ako si mám byť istý, že si ma nevzal práve preto, že sa 
naňho tak podobám? Nechcem byť náhrada za nikoho ... ani len za vlastného otca.“
„Harry,“ šepla rozľútostene. „Myslím, že by ste sa mali pozhovárať. Priamo a otvorene. Osobne si 
myslím, že Severus mal iné dôvody na to, aby si ťa vzal. Ale je len na ňom, aby ti o nich povedal. Je 
predsa tvojim manželom. Nemali by ste mať medzi sebou žiadne tajnosti.“
„Zrejme nie,“ šepol a dovolil jej, aby ho objala. Práve to potreboval. Objatie, ktoré by ho trochu 
vzpružilo a povzbudilo.
Keď sa jeho priateľka vytratila za chlapcom, aby ho vzala do záhrady, Harry sa vytratil do kuchyne 
a sám pripravil Severusovi raňajky. Potom sa s naloženým podnosom v rukách vrátil do spálne 
a počkal, kým sa jeho manžel neprebudil.

***
Severusovi sa v noci zdali čudné sny. Počul hlasy ... A to sa mu predtým nikdy nestávalo. Najprv ho 
niekto volal. Ten hlas poznal. Bol vystrašený i nahnevaný zároveň. Kto vie prečo, pomyslel si. A potom 
sa k tomu hlasu pripojil ďalší, o pár oktáv nižší, sýty barytón a o čomsi sa zhovárali. Nezachytil toho 
veľa. Len niečo o tom, že bude v poriadku, a že potrebuje pokoj. Potom bolo ticho, dosť dlhú dobu. 
Aspoň jemu sa tak videlo, kým znova nezačul ten omamný hlas, ktorý ho dokázal rozochvieť i upokojiť. 
Bol balzamom na jeho dušu.
„Nesmieš ma opustiť,“ žiadal ho prosebne a on mal sto chutí ubezpečiť ho, že to sa nikdy nestane. 
Lenže bol unavený. Bol na smrť unavený a nevládal ani len pootvoriť ústa. Napokon zistil, že ani 
nemusel, pretože pocítil teplo vyžarujúce z mladého tela, ktoré sa k nemu privinulo a on sa konečne 
mohol ponoriť do ríše snov.
Ráno ho prebudili slnečné lúče derúce sa spoza drapérií do izby a on bolestne zaklipkal očami, čo ho 
oslepilo ranné svetlo a hneď na to smaragdovo zelené oči, ktoré naňho hľadeli zachmúrene 
s výčitkami. Obozretne sa poobzeral okolo seba a zistil, že nie je vo svojom starom dome na 
Pradiarskej uličke. Bol späť. Ale zaujímavé bolo, že si vôbec nespomínal, ako sa sem dostal. Posledné 
na čo si pamätal bola príšerná bolesť, ktorá mu zachvátila celé telo.
„Dobré ráno,“ ozval sa ten zamatový hlas z jeho sna. Samozrejme, nikdy ani len nezapochyboval, 
komu tak mohol patriť.
Severus sa nadvihol na lakťoch a neodvážil sa mu pozrieť do očí. „Dobré aj tebe,“ zašomral právom 
znepokojene. Len čo sa totiž pozrel pod prikrývku s hrôzou zistil, že má na sebe len spodné oblečenie. 
Zrejme mohol byť vôbec rád, že nejaké má.
„Čo to malo znamenať?“ opýtal sa Harry a sám s prekvapením zistil, ako pokojne znie jeho hlas.
„Na čo narážaš?“ vrátil mu otázku namiesto odpovede, vyťahujúc si prikrývku až po bradu.
„Keď som sa včera vrátil, nebol si tu,“ odvetil Harry zachmúrene. „Prečo? Kvôli tomu malému 
nedorozumeniu?“
Severus naňho konečne pozrel, vytreštiac pri tom oči. On nazýval ich problém malým 
nedorozumením? Tomu už vôbec nerozumel, ale Harry hovoril ďalej.
„Vždy som si myslel, že nie si žiaden zbabelec, ale zdá sa, že som sa mýlil, pretože ty namiesto toho, 
aby si čelil problému pred ním zbabelo utekáš!“ vykričal mu konečne a celkom sa mu i uľavilo.
„A čo si spravil ty? Vypálil si odtiaľ akoby ťa naháňalo stádo trollov! Si vari o niečo lepší než ja? 
A nenazývaj ma zbabelcom!“ zasipel ublížene. Vari len on mohol za to, že sa rozhodol tak, ako sa 
rozhodol? Nie! Keby si to boli vydiskutovali hneď, možno by konal inak. Ale vtedy inú možnosť 
nevidel.
„Šiel som len k Siriusovi, aby mi potvrdil, čo si vravel! Chcel som počuť i jeho verziu pravdy,“ povedal 
Harry hrozivo nízkym hlasom.
„Aha, takže predpokladám, že Black to poriadne okorenil,“ vyprskol.
„Mýliš sa. Mrzí ho, čo ti spravil,“ povedal Harry už pokojnejšie, keď si Severus len posmešne odfrkol 
vstal z kresla, rukami si prečesal vlasy a z hrdla sa mu vydral akýsi zvuk pripomínajúci žalostný ston.



„Pred našou svadbou si sa ma pýtal, prečo to robím. Prečo si ťa beriem. Teraz chcem počuť od teba 
dôvod, pre ktorý si si ma vzal ty. Ak mám byť len nejaká náhrada za niečo, čo si už dávno stratil, ak 
mám byť len kópiou vlastného otca ... tak ... tak ...“
„Nie!“ zvolal zhrozene Severus domysliac si, k akým záverom Harry prišiel. „To by som nikdy 
nespravil!“
Harry sa naňho zdrvene pozrel a Severus naprázdno preglgol. Jeho manžel od neho žiadal uistenie, 
ktoré mu poľahky mohol poskytnúť. A on ho nechcel stratiť. Znova sa v ňom zmýlil a to si prisahal, že 
sa to už nestane. Možno mal Harry pravdu a on bol zbabelec. Namiesto toho, aby mu čelil a bojoval 
o jeho lásku zachoval sa ako pravý slizolinčan a zbabelo zdupkal. Teraz bola tá pravá, keď mohol všetko 
napraviť.
„Harry, nikdy som toho nemal veľa, čo som ti chcel ponúknuť, to vieš aj sám. Ale nikdy, naozaj nikdy 
by som ti neublížil tým, že by som sa s tebou oženil z takého dôvodu, ku ktorému si dospel. Si ... si 
všetko ... sivšetkočomám,“ zaševelil a Harrymu chvíľu trvalo, kým mu došlo, čo Severus práve povedal. 
Vzdialenosť, ktorá ich delila premeral dvoma dlhými krokmi a vezmúc manželovu tvár do dlaní ho nie 
práve šetrne pobozkal. Drvil jeho pery tak vášnivo a nástojčivo, akoby od toho bozku závisel jeho 
život.
„Severus,“ zaševelil, jemne ho hryzúc do spodnej pery, za ktorú ešte jemnejšie zaťahal a znova sa už 
oveľa miernejšie prisal na jeho ústa, len aby do seba vpil každý jeho slastný povzdych, každé jedno 
rozkošené zastonanie. Keď sa od seba konečne oddelili, ani jeden z nich nevládal polapiť dych.
„Chceš ma naozaj zabiť?“ zaševelil Severus a neubránil sa úsmevu, držiac Harryho za hlavu tak, že sa 
dotýkali nosmi. Aj Harry sa uškrnul.
„Nie, chcem ťa zachrániť,“ zašepkal a znovu si ukradol kratučký bozk. „A urobím všetko preto, aby si 
raz a navždy zabudol na to, čo sa pred rokmi stalo. Nechcem, aby sa tvoje myšlienky spájali s osobou 
môjho otca. Už nikdy. Prisahám, že naňho zabudneš,“ šepkal mladík zápalisto, ale Severus odmietavo 
pokrútil hlavou.
„Nemyslím si, že je to dobrý nápad,“ začal opatrne, a keď si všimol Harryho začudovaný pohľad, rýchlo 
dokončil. „A vieš prečo?“ Harry len pokrútil hlavou. „Aby som nezabudol na muža, ktorému vďačím za 
to, že mám takého výnimočného manžela.“ Keď sa Harrymu na tvári objavil spokojný úsmev, vedel, že 
aj tento problém je zažehnaný. A hoci nenastala chvíľa, keď by si otvorene vyznali lásku, vedeli, že ich 
od toho delí len krok, lebo už teraz si boli bližšie ako kedykoľvek predtým.

***
Regulus Black práve vyliezol zo sprchy a drhol sa uterákom, keď cez neveľké okrúhle okno zbadal 
známu postavu Remusa Lupina kráčajúcemu po príjazdovej ceste. Nikdy sa tak rýchlo neosušil 
a neobliekol ako dnes. Dvere otvoril skôr, ako Remus stihol uchopiť klopadlo a zaklopať ním na dvere.
„Zdravím ťa, Remus, čo ťa k nám privádza?“ opýtal sa a vpustil ho dnu.
„Ahoj, Regulus, je Sirius doma?“ Remus si ostražito premeral mladého muža stojaceho mu oproti. 
Napadlo mu, že sa zrejme len nedávno kúpal, pretože vlasy mal ešte vlhké. Vôňa, ktorá sa okolo neho 
vznášala mu príjemne rozdráždila zmysly a on si voľky-nevoľky premeral kritickým pohľadom jeho 
postavu, keď si myslel, že sa nedíva.
„Nie, nie je, ale mal by sa každú chvíľu vrátiť,“ odvetil Black a spokojne sa uškrnul. „Počkáme ho 
v záhrade? Alebo dáš radšej prednosť knižnici?“
Vonku sa zmrákalo a vyzeralo to, že sa každú chvíľu rozprší, preto Remus radšej privolil voľbe knižnice. 
Regulus si za ním spokojne vykračoval a premýšľal, ako by mu naznačil, že má oňho nehynúci záujem.
„Sadni si,“ ponúkol ho. „Dáš si niečo?“ ozval sa po očku ho pozorujúc a nespúšťajúc ho ani na chvíľu 
z očí.
„Nie, ďakujem. Ja nepijem,“ odvetil Remus a už chcel poprosiť o čaj, keď ho Regulus predbehol.
„Ale no tak, aspoň pohárik. Jeden, so mnou,“ ani nedopovedal a už mu podával pohár červeného 
vína. Jeho sladkastá aróma udrela Removi do nosa stokrát lepšie ako kvapky sladkej krvi. Nevedel, čím 
to bolo, či prítmím knižnice, či Regulovým omamným hlasom, ale zatúžil aspoň raz v živote ochutnať 
to, čo mu bolo odopierané. Napil sa a prekvapene zistil, že je to omnoho lepšie ako si myslel 



a očakával a tak sa napil znovu a znovu, až zistil, že má pohár prázdny. A Regulus neváhal a nalial mu 
ďalší pohárik, pričom sa s ním snažil viesť zmysluplnú diskusiu. Pýtal sa ho na jeho záľuby, na prácu ... 
na všetko možné a Remus mu bez problémov odpovedal. Napokon celkom zabudol, na čo tam vlastne 
prišiel.
Bola to chvíľa, ktorú sa Regulus rozhodol využiť. „Remus, musím sa ti k niečomu priznať,“ hlesol 
a otočil sa k nemu tvárou.
„A k čomu?“ ozval sa povznesene. „Ale urob to rýchlo, lebo je veľa hodín a ja by som mal ísť,“ navrhol, 
vstávajúc z kresla. Trochu ho zamotalo a Regulus ho zachytil, pričom sa Remus zasmial, lebo sa s ním 
knísala celá izba.
„Milujem ťa,“ vypadlo z neho odrazu. „Milujem ťa od prvej chvíle, čo som ťa uvidel Remus,“ povedal 
a konečne sa odvážil k tomu, o čom iba sníval dlhé roky. Jeho pery sa prisali na tie Remove, a keď 
s potešením zistil, že sa jeho bozkom nebráni, prehĺbil ich, pevne ho objímajúc. Spokojne zastonal, 
keď pocítil na chrbte Remusove ruky, ktoré ho zovreli s toľkou vášňou a vnorili sa mu do vlasov. Nič 
krajšie doteraz nezažil.
Remus nevnímal nič. Pred sebou videl len jasnomodré oči svojho najlepšieho priateľa a v ušiach mu 
znel jeho hlas, vyznávajúci mu lásku. Keď ho pobozkal, nemal sa prečo brániť. Brániť sa Siriusovým 
bozkom, keď po ničom inom netúžil? Iba čo ho pevnejšie zovrel v náručí. Chcel sa len uistiť, že to nie 
je výplod jeho fantázie, ale skutočnosť. A bola ... cítil pod rukami jeho pevné telo, chvejúce sa rovnako 
ako to jeho vlastné ... od túžby, od nenaplnenej túžby ...
Keď sa v tej chvíli otvorili na knižnici dvere a dnu vstúpil Sirius, zarazene ostal stáť, zatiaľ čo oni dvaja 
od seba odskočili, akoby boli nezbednými chlapcami, ktorých prichytili rodičia. 
„Sirius?“ vybľabotal Remus zmätene. „Čo tam robíš?“ a ešte zmätenejšie sa pozrel na Regula. V tej 
chvíli sa mu zatočila hlava a prišlo mu nevoľno. Zdvihol sa mu žalúdok a on ušpinil nielen koberec, ale 
i Regulove topánky.

14. kapitola -   Tajomstvo Stonehenge  
 „Sirius,“ zašepkal Remus a pretočil sa na posteli, aby mohol znova vyprázdniť obsah svojho žalúdka.
„Som tu, len pokoj,“ hlesol Sirius, pridržiavajúc mu lavór blízko postele, ale zato svojmu bratovi 
venoval pohoršený pohľad.
„Čo si tým chcel dosiahnuť?“ zavrčal, ale pri Regulovom už aj tak skormútenom pohľade si len 
vzdychol a zahryzol si do jazyka.
„Nechcel som. Ako som mal vedieť, že nie je vôbec zvyknutý na alkohol?“ bránil sa Regulus.
„Stačilo sa predsa opýtať, nie?“
„Dobre, prepáč, už sa to nestane,“ prisahal a Sirius len prikývol, navlhčiac koniec uteráka a pretrúc 
ním Removi spotené čelo. Regulus sa potichu vytratil z izby, s výčitkami svedomia, ktoré teraz vážili 
azda i tonu a on ostal pri svojom priateľovi. Nechtiac sa musel pousmiať na obrazom, ktorý si znova 
vyvolal. Remus ovracal Regulovi topánky. Naozaj to bolo smiešne. No oveľa menej ho tešilo to, čo 
tomu predchádzalo. Ten ich ... ten bozk ... Cítil sa horšie ako ten pes, na ktorého sa menil ako 
animágus.  Zovrel ruku v päsť a na malú chvíľu privrel oči, zhlboka sa nadýchnuc, aby sa upokojil. 
Lenže len čo ich znova otvoril, díval sa priamo do tých milovaných sivých tôní.
„Cítim sa hrozne,“ šepol Remus, stále bledý v tvári.
„Mal si s tým rátať a myslieť na následky prv, ako si to do toho strčil ten svoj zvedavý ňufák,“ odvetil 
mu pobavene, ale Remus to nepovažoval za vtipné.
„No, tvoj brat je rozhodne ...“ nedokončil, lebo Sirius mu skočil do reči.
„Čo? Príjemný? Zábavný? Príťažlivý?“ 
Remus pootočil hlavu, aby naňho lepšie videl, no mračil sa. Nevedel si predstaviť, odkiaľ sa v ňom 
odrazu vzala toľká irónia. „Nie, myslel som neodbytný,“ podotkol a premýšľal nad zvláštnym výberom 
jeho prídavných mien. Iste, Regulus Black bol taký, ako ho brat opísal, ale ... A iste, bol veľmi príťažlivý. 
V tom si Remus spomenul na slová, ktoré mu zašepkal a on si v omámení alkohol myslel, že to bol 



Sirius, kto to vyslovil. A potom nasledoval ten ... bozk. Začervenal sa a zmĺkol. Bol vari toto dôvod 
Siriusovho skrytého hnevu? Ten bozk?
„Hlúposť,“ zahriakol sám seba v duchu, pokúsiac sa vstať, no len čo tak spravil, hneď to oľutoval 
a s povzdychom sa zvalil do perín.
„Čo keby si mi niečo doniesol? Nechcem ti byť na obtiaž. Okrem toho, musím zájsť k Severusovi a ...“
„Niečo ti doniesť môžem, to je pravda,“ odvetil zachmúrene. „Ale chcel som, aby si si zapamätal, aké 
to je.“
„Ďakujem, za ponaučenie,“ hlesol spurne. 
„Nie je za čo, aj nabudúce,“ odvetil láskavo Sirius. „Ale teraz sa už sotva niekam dostaneš. Sú tri 
hodiny ráno.“
„Čože?“ zachripel a pozrel sa na hodinky. „Do kotla!“ zahromžil a sledoval Siriusa, ktorý podišiel 
k jednej zo skriniek a chvíľu sa tam zamyslene prehraboval, kým nevytiahol tú správnu fľaštičku.
„Tu máš,“ podal mu ju s neskrývaným úškrnom. „Ale je to horké ako blen.“
„Je mi to jedno, len nech to pomôže,“ odvetil pokorne a vylial si to do hrdla na jeden hlt. Malo to 
naozaj odpornú octovú chuť, ale onedlho to skutočne zabralo.
„Načo chceš ísť za Snapom?“ opýtal sa Sirius nezaujato, tváriac sa, že ho to vlastne ani najmenej 
nezaujíma.
„Potrebujem doplniť zásoby elixíru. Ten jeho je proste najlepší. Keď si ho robím ja, nie je to ono,“ 
vysvetlil. „Okrem toho, nemyslím si, že by mi odmietol pomôcť.“
„Len aby,“ dodal trpko Sirius. Tvár mu pri spomienke na Snapa zvážnela. Ešte stále mal pred očami 
obraz jeho nehybného tela ležiaceho v kaluži vlastnej krvi. Ani vo sne by nebol čakal, že odhodí prútik 
a vrhne sa v ústrety takej strašnej kliatbe. Bola dokonca horšia ako tá, ktorá vymyslel sám. Horšia ako 
Sectusempra. Bodaj by aj nie, keď ju vymyslel spolu s Jamesom. A iróniou je, že práve preňho. Až 
doteraz ju však nikdy nepoužili. Zdalo sa im to priveľmi drastické. Ani sám nevedel, čo to doňho vošlo, 
že ju predsa len vyslovil. 
„Sirius?“ ozval sa Remus, prerušiac jeho mučivé myšlienky. „Prečo si to vlastne urobil? Vedel si predsa, 
že by ti to Harry neodpustil.“
Sirius si prehrabol rukou vlasy a oprel sa v kresle. „Sám neviem ... Ale bol som taký nahnevaný, 
frustrovaný a ...“ zastonal, keď si spomenul na dôvod toho hnevu. Len a len on bol všetkému na vine. 
Len on, pretože sa vzdal jeho. Pretože nenabral nikdy odvahu povedať mu o svojich citoch a ako dlho 
sa poznali? A on bol chrabromilčan? Akým to zázrakom sa dostal do tej fakulty?
„Vieš, že mne môžeš povedať všetko,“ nabádal ho Remus. Tak veľmi mu túžil pomôcť, ale zdalo sa, že 
on o jeho pomoc nestojí.
„Práveže nemôžem!“ zvolal a v hlase mu bolo badať zúfalstvo. „Nechaj to tak Remus. Pomôžem si 
sám,“ odbil ho napokon a Remus iba chabo prikývol. Snažil sa. A v jeho prípade sa i snaha cení. Hlavne 
ak ide o Siriusa.
„Dobre. Ďakujem za ten elixír. Myslím, že je na čase, aby som šiel. Oberám ťa o spánok. Uvidíme sa 
neskôr,“ riekol, vykročiac k dverám. Cítil sa už naozaj lepšie. Hoci ten elixír chutil strašne, uľavilo sa 
mu. Netočila sa mu hlava, videl len jedného Siriusa a ... prečistilo mu to myšlienky. Vyšiel na chodbu, 
ale nezastal, keď začul ako sa v izbe, z ktorej vyšiel ozval hluk rozbíjaného skla. Akoby dopadla o stenu 
kryštálová váza a rozbila sa na črepy. „Do frasa s tebou, Sirius!“ pomyslel si nešťastne a vyšiel do 
daždivej noci.

***
Mrholilo a drobné kvapky udierali do okien. Bolo to hneď druhé, čo si Harry uvedomil, keď sa prebral 
na tie čudné zvuky. Ruku okamžite, priam automaticky natiahol na druhú stranu postele, ale tá bola 
prázdna. Dvere na ich spálni boli pootvorené a zrejme to ho konečne prebralo. Zaklipkal rozospatými 
očami a nasadil si okuliare. S obliekaním županu sa nenamáhal. Hnali ho obavy o manžela i o to, či 
náhodou znova niekam nezmizol. Nezašiel však ďaleko. Našiel ho stáť v otvorených dverách 
chlapcovej izby, z ktorej sa ozýval srdcervúci plač, až to drásalo ušné bubienky.



„Severus? Čo sa stalo?“ opýtal sa, ale Severus neodpovedal. Vo svetle sviec videl jeho uprený pohľad, 
no nezdalo sa, že ho vníma. Na čele sa mu perlil pot a ruku, ktorou zvieral kľučku dverí sa mu chvela. 
„Severus!“ oslovil ho hlasnejšie a musel ho posotiť od dverí, aby mohol vojsť.
Chlapec neležal v posteli. Krčil sa v kúte izby a nariekal. Jeho kocúrik nepokojne vrčal a situáciu v izbe 
sledoval z kresla, kde si hovel.
„Kyrian?“ oslovil chlapca opatrne, ale ani ten ho nevnímal. „Kyrian,“ skúsil to znova a potriasol ním. Až 
vtedy si uvedomil, že chlapec spal a plakal zo sna. Zrejme bol námesačný. Zdvihol ho zo zeme 
a opatrne uložil späť do postele, sadnúc si na jeho kraj, keď kútikom oka zachytil pohyb pri dverách 
a tieň, ktorý tam ešte nedávno bol, zmizol. 
Chlapča sa naň dívalo uslzenými očami a on mu ich opatrne zotieral, venujúc svoju pozornosť teraz iba 
jemu. „Čo sa stalo?“ spytoval sa šepky. „Mal si zlý sen?“
Kyrian prikývol. „O čom sa ti snívalo?“ spýtal sa znova Harry, upravujúc mu prikrývku.
„O otcovi,“ vzlykol, schúliac sa do klbka. „Vravel mi, že ma viac nechce, a že ani vy ma nechcete,“ šepol 
ešte tichšie.
„Prečo by sme ťa nechceli?“ Harry sa zamračil. Uvedomil si, že na chlapca zrejme neblaho vplývali 
udalosti posledných dní.
„Lebo som neposlušný,“ odvetil do vankúša a Harry mu rozumel len s problémami. Pri tých slovách ho 
zamrazilo. Spomenul si na chvíle, keď býval ešte u svojich príbuzných Dursleyovecov. Iste, oni mu 
dávali každý jeden deň, každú minútu jeho života pocítiť, aký je nepotrebný a ako veľmi im prekáža. 
Ale ako k takému niečomu mohlo dospieť toto dieťa? Bola pravda, že si ho v posledných dňoch veľmi 
nevšímal kvôli Severusovi, ale z toho predsa nemohol dospieť k takýmto záverom. Či hej? Vari jeho 
detstvo nebolo šťastné? Nevedel to, ale bol rozhodnutý to zistiť. Nechcel, aby sa pre také niečo trápil, 
hlavne, keď to vôbec nebola pravda.
„To nie je pravda, Kyrian,“ snažil sa ho upokojiť, ale veľmi sa mu nedarilo, no i tak pokračoval a dúfal, 
že jeho hlas znie dosť vierohodne a presvedčivo. „Ak by sme ťa nechceli, nikdy by sme na ten úrad so 
Severusom neboli prišli. A neboli by sme si ťa osvojili.“
Kyrian sa naň pozrel cez slzy a drobnou rúčkou si otrel oči. „Takže ma nepošlete preč?“ uisťoval sa.
„Samozrejme, že nie. Netuším, ako ťa to mohlo vôbec napadnúť. Pamätáš si, čo ti povedal strýko 
Severus, keď si sem prišiel v prvý deň?“
Kyrian naňho bez slova pozeral a tak sa Harry pousmial, utierajúc mu rukou mokré líca, zmáčané od 
sĺz. „Sme rodina. A rodina drží pohromade. I keď sa občas ukážu nejaké problémy. Navzájom si 
pomáhame.“
„Tak ako si pomohol ty strýkovi, keď sme odišli do toho strašného domu?“ opýtal sa opatrne a Harry 
sa pousmial. Nevedel si predstaviť Severusovu reakciu, keby počul, čo si o jeho dome myslí ten 
chlapec. Zjavne by ho to nepotešilo.
„Presne tak. Mám tvojho strýka rád a záleží mi na tom, aby bol šťastný. Preto preňho urobím všetko 
na svete, len aby som to dokázal,“ povedal celkom pokojne a otvorene. Vedel, že Severus ho nemôže 
počuť, lebo už dávno nie je na chodbe, kde ho našiel. „A to platí aj o tebe. Budeš teraz už spať?“
Kyrian si spokojne vzdychol a prikývol. „Budem.“
„Dobre, ale niečo ti donesiem. Nechcem, aby ťa trápili i naďalej také hrozné sny,“ povedal a odbehol 
do pracovne, vezmúc odtiaľ ampulku elixíru bezsenného spánku.
„Toto vypi,“ prikázal mu starostlivo. „A zajtra sa o všetkom ešte pokojne pozhovárame, dobre?“ 
Chlapec prikývol a len čo si znova ľahol, netrvalo dlho, kým zaspal, zvierajúc v rukách svojho macka. 
Kocúrik vyskočil na posteľ a skrútil sa do klbka pri jeho nohách, nespúšťajúc z neho oči. Harry si 
povzdychol. Akoby nestačilo, že má problémy vo vzťahu so svojim manželom, ešte aj toto ... Prikryl ho 
a vytratil sa z jeho izby.
Severusa Harry v spálni nenašiel a preto zamieril na prízemie, aby sa presvedčil, či je v poriadku. 
Našiel ho sedieť v knižnici ako zamyslene civie do vyhasnutého kozuba. Nemusel ho nabádať, sám 
začal hovoriť.



„Zdá sa, že môj brat nebol žiaden svätec. Asi sa podal na otca viac ako by mi bolo milé. Som vlastne 
rád, že som ho nikdy nestretol,“ priznal sa a odpil si z pohára. Harrymu udrela do nosa známa vôňa, 
nie práve obľúbeného nápoja.
„Piješ gin?“ opýtal sa vraštiac nesúhlasne nos. „Vieš, že by si nemal.“ Vstal a načiahol sa za nedopitým 
pohárom. Severus zaváhal, ale podal mu ho. 
„Nenávidel som ho,“ povedal po chvíli, keď sledoval Harryho, ako kúzlom nechal zmiznúť obsah 
pohára.
„Koho?“ opýtal sa Harry, oprúc sa rukami o stôl.
„Svojho otca,“ priznal sa Severus, hľadiac do zeme. „Čo ak ma bude ten chlapec nenávidieť?“ zaševelil. 
„Čo ak mu pripomínam to, čoho sa bál?“
„Nezmysel,“ zamietol to okamžite Harry. „Videl som fotku tvojho brata v tom spise. Vôbec sa naňho 
nepodobáš. Teda ... nie tak veľmi.“ 
Severus mlčal. „Vieš, prečo mám krivý nos?“ opýtal sa a prstom si prešiel po jeho línii. Jedinej vade, 
ktorú na sebe najviac nenávidel.
„Prečo?“
„Zlomil mi ho. Mal som sotva päť.“
„To je mi ľúto,“ šepol, no Severus nereagoval. Preto k nemu podišiel a kľakol si pred neho, pozrúc mu 
priamo do očí. „Nezaslúžil si si to.“
„Podľa neho áno,“ odvrkol a privrel oči pri tej bolestnej spomienke.
Harry načiahol ruku a opatrne sa dotkol jeho tváre. Odhrnul mu vlasy z čela a bruškami prstom 
sledoval líniu tmavého, mračiaceho sa obočia. Skĺzol po lícnej kosti, po jeho nose, brade a napokon 
bruškom palca pohladil pery, stiahnuté do tenkej linky. „Zvláštne,“ hlesol nevzrušene. „Mne sa zdáš 
priam dokonalý.“
Severus sa musel pousmiať, keď videl tie šibalské ohníčky v zelených očiach, ktoré naňho hľadeli nie 
inak ako s obdivom. Sám seba sa musel spytovať, čím si toto všetko zaslúžil. Čím si zaslúžil jeho?
„Vrátime sa do spálne?“ opýtal sa Harry a Severus nemohol inak, ako prikývnuť tej lákavej ponuke. 
Predsa len to bolo lepšie ako trápiť sa po zvyšok noci myšlienkami na minulosť.
Nasledujúce ráno bolo pre Severusa ťažké, lebo mu bolo nevoľno a musel ostať v posteli dlhšie ako 
plánoval, samozrejme pod Harryho starostlivým dohľadom. Ale trpezlivo mu robil spoločnosť spolu 
s Kyrianom a jeho kocúrikom, ktorý našiel zábavu v tom, že sa štveral po Severusovej prikrývke 
a skákal späť na zem.
„Ešte stále neviem, aké si mu dal meno,“ hlesol Severus pozorujúc zvieratko s nevôľou.
„Chvostík,“ odvetil pohotovo chlapec, na čo Severusovo obočie vyletelo dohora, pretože tento kocúr 
žiaden chvostík nemal. I preto mu pripadal veľmi čudný, skoro až nesympatický, ale čo mohol robiť, 
keď si ho vybral a Harry mu ho kúpil ako dar? Celkom nič. Mohol byť rád, že si nepýtal hada, ako mu 
Harry prezradil, že nejakého naozaj obdivoval. Pri myšlienkach na hada mu prebehol ešte i teraz po 
chrbte mráz, keď si spomenula na Nagini, na jej jedovaté uhryznutie a na dôvod svojho predčasného 
konca. Harry síce vravel, že urobí všetko preto, aby mu pomohol, ale on vedel svoje. Preňho záchrana 
už žiadna neexistovala. Keď nepomohol proti jed, neexistovalo už nič, čo by mohlo zabrať.
Na dvere sa ozvalo zaklopanie a Harry požiadal chlapca, aby bežal otvoriť, kým on podal Severusovi 
pohár vody a neodolal pokušeniu ukradnúť si aspoň kratučký bozk. Páčilo sa mu bozkávať tie horúce, 
poddajné pery, pretože ho rád privádzal do rozpakov.
„Ja ... asi idem nevhod,“ začuli a obaja sa obzreli zvedavo k dverám. Sirius sa tváril zhrozene a bolo 
vidno, že len ťažko znáša pohľad na Harryho a Severusa ako dvojicu, nie to ešte, keď bol znova 
svedkom ich bozku. Poznámku, ktorá sa mu drala na jazyk radšej prehltol. Kyrian sa však rozbehol späť 
a postavil sa vedľa Harryho, chytiac ho za ruku. Pamätal si Siriusa z toho dňa, keď zranil jeho strýka 
a v očiach mu bolo vidieť, že sa ho bojí. Iste, Sirius vedel pôsobiť rovnako hrozivo, ako niekedy 
Severus.
„Sirius,“ hlesol Harry a narovnal sa. Nebol si istý, čo spraviť. Stále sa naňho hneval, ale mal ho rád. Bol 
to jeho krstný otec.



„Harry, Severus,“ prehovoril a premeral si ich krátkym, skúmavým pohľadom, zastaviac sa ním 
nakoniec i na chlapcovi. Harry sa však od Severusa ani len nepohol. Ostal stáť pri posteli po jeho boku, 
akoby ho chcel pred ním chrániť. Sirius naprázdno prehltol a odrazu sa cítil ako posledné koleso na 
voze. Vedel, že nechce Harryho stratiť a preto mu zrejme neostávala iná možnosť. Zrejme bolo načase 
akceptovať Severusa ako Harryho manžela. „Prišiel som sa ospravedlniť.“
„Čo?“ opýtal sa Severus neveriaco, zatiaľ čo sa Harry na krstného otca len povzbudivo usmial.
„Počul si. Mrzí ma to,“ zavrčal a znelo to naozaj úprimne.
„Ak je to všetko, čo si mi chcel povedať,“ začal Severus, ale Harry naňho vrhol varovný pohľad. Neprial 
si celý čas nič iné, len aby sa aspoň trochu dokázali znášať. 
Sirius pokrútil hlavou. „Nie. Počul som, že tvoj stav sa zhoršil a cítim sa preto zodpovedný, lebo 
popravde, akokoľvek ťa neznášam, skutočne som ... nechcel som.“
Severusova tvár sa znova zamračila. „Naozaj si myslím, že by ťa to malo mrzieť,“ precedil pomedzi 
zuby. „Ale fakt, že ti to je ľúto s tým už nič nespraví.“
„Ani by som netvrdil,“ poznamenal a uškrnul sa nad sokovým zaskočeným výrazom. Ale i Harry bol 
prekvapený.
„Sirius,“ vyjachtal Harry, „ty ... ty chceš snáď povedať, že vieš ... vieš ako mu pomôcť?“
„Povedzme, že viem o jednej možnosti,“ povedal spokojný sám so sebou. „Vieš, Ron sa preriekol 
a prezradil, že hľadajú niečo, čo Snapovi pomôže.“ Akokoľvek sa premáhal, nemohol ani len vysloviť 
jeho meno. Mal dojem, že by tým znesvätil svoje ústa.
„Tak čo je to?“
„Počuli ste niekedy o Tajomstve Stonehenge?“ Usmial sa, keď videl ich zarazené tváre, pretože zrejme 
ani jeden z nich nemal potuchy, na čo sa ich to spytuje. Bol spokojný. Pretože ak by to predsa len 
vyšlo, úplne by si udobril Harryho a pomohol by tomu netopierovi. A ako sa zdalo, ten netopier pre 
jeho krstného syna znamenal viac, ako si kedy len dokázal predstaviť.

15. kapitola -   Svadobný dar  
 Harry sedel v záhrade a pozoroval Kyriana pri hre s kocúrikom. Neustále musel myslieť na to, čo im 
navrhol Sirius. Bolo to také nereálne ... ale ich jediná možnosť, ako sa zdalo, pretože Hermiona stále 
na nič neprišla, i keď začala hľadať spolu s Ronom. Poposadol si na lavičke a podoprel si bradu rukou. 
Tajomstvo Stonehenge. Nikdy predtým o niečom takom nepočul. Znova sa cítil tak, akoby mal 
jedenásť a pred ním sa otváral celkom nový svet so svojimi záhadami, krásami i nebezpečenstvami. 
Sirius jasne naznačil, že to nebude nič jednoduché a tiež tu bola možnosť, že to nevyjde. Severus dlho 
mlčal a díval sa na Blacka tak, akoby si až teraz naozaj uvedomil, že pred ním stojí blázon a Harry už 
nemohol zabrániť novej hádke, ktorá sa rodila.
„Ty si sa celkom pomiatol!“ ozval sa neveriacky, vypliešťajúc naňho svoje čierne oči. Bol taký 
nahnevaný, že to nevládal skryť.
„Prečo? Lebo ti chcem pomôcť hrobárovi z lopaty?“ opýtal sa celkom pokojne Sirius a dokonca sa 
uškrnul. Svoju radosť z provokácie Harryho manžela si proste nedokázal odoprieť. Naveľa ich prerušil 
Harry, ktorému sa ten nápad, nech bol hocijako nebezpečný, zapáčil.
„V čom vlastne spočíva to tajomstvo?“ opýtal sa, sadnúc si a stiahol si Kyriana k sebe, posadiac si ho 
na kolená.
„Harry, to snáď nemyslíš vážne,“ ozval sa Severus, ale Harry len nedbanlivo mávol rukou, ochotný 
vypočuť si krstného otca radšej ako kedykoľvek predtým.
„Už roky sa povrávalo o tom, že Stonehenge stráži tajomstvo večného života. Počul si niekedy 
o prameni Šangri-La v Himalájach?“
Harry pokrútil hlavou. „Nie, nikdy. Čo to s tým má spoločné?“
„Veľa,“ odvetil Sirius. „Práve tam sa nachádza ten prameň. Živá voda, ktorá dokáže zahojiť akékoľvek 
zranenie, muža nad hrobom vzkriesi a dodá mu síl. Možno to je cesta k jeho uzdraveniu,“ povedal to 
tak, akoby tam Severus ani nebol. „Ale cesta tam nie je jednoduchá. Ak sa nám podarí získať mapu tej 
cesty, je to prvý krok k víťazstvu.“



„Čo by nám mohlo stáť v ceste?“ opýtal sa prezieravo Severus, ktorému nič neušlo a vrhol na Blacka 
prísny pohľad. Bol by okamžite vedel, keby zaklamal.
„No ... Snežní muži, napríklad,“ odvetil.
„Yettiovia?“ zhíkol Harry a na perách sa mu objavil vzrušený úsmev.
„Ty si sa naozaj zbláznil!“ prskal Severus. „Vari si nemyslíš, že niečomu takému, ako je rozprávka 
o prameni života a Yettioch uveríme!“
„A prečo nie?“ ozval sa Sirius a jeho oči blýskali potláčaným hnevom.
„Veru, prečo nie?“ opýtal sa Harry a pootočil sa, aby naňho videl. Severusova reakcia bola taká 
predvídateľná.
„To neprichádza do úvahy. Podľa mňa je to zbytočná strata času. To sa radšej vrátim učiť na Rokfort!“ 
odsekol, ale keď videl, ako sa Harryho tvár zachmúrila, zmĺkol.
„Preberieme to neskôr,“ povedal napokon Harry a vyprevadil s Kyrianom krstného otca.
„Naozaj si myslíš, že by sme to mohli zvládnuť?“ opýtal sa ho v salóne, sledujúc ako si jeho krstný otec 
naberá to ruky letax.
„Za pokus to predsa stojí, či nie? Ja tomu verím. Prečo by nemohli Yettiovia naozaj existovať, keď 
existujú kadejaké iné veci?“ pousmial sa. „Premysli si to. Zrejme iná cesta k záchrane jeho života 
neexistuje. A ak sa rozhodneš vydať sa na ňu, pôjdem po tvojom boku.“
„Ďakujem, Sirius. Vážim si to,“ šepol Harry a nemohol poprieť ako ho mužove slová dojali. Kyrian, 
ktorý sa stále držal jeho ruky ich len mlčky pozoroval.
„Neďakuj. Nie som hlúpy, aby som si nepriznal vinu. Vidím, že ti na ňom záleží viac ako je mi milé 
a s tým nič nenarobím. Ak si ho nezavrhol ani po tom, čo ti prezradil to tajomstvo ... Je to tvoj život, 
Harry. Budem s tebou, nech sa rozhodneš akokoľvek. To predsa vieš, či nie?“ usmial sa, keď mu jeho 
krstný syn padol do náručia a on mu venoval krátke objatie a chlapské potľapkanie po chrbte.
„Daj mi vedieť, ako si sa rozhodol,“ povedal a žmurkol na Kyriana. „Dovidenia, mladý muž.“
Odvtedy prešiel týždeň. Harry sa stihol kvôli tomu znova pohádať so Severusom, ale nebolo to také 
zlé. Proste obyčajná výmena názorov. Zatiaľ čo Harry bol za a odhodlaný vyskúšať čokoľvek, len aby 
mu pomohol, Severus bol proti. Oponoval mu tým, že je to chorý výmysel nejakého blázna, že také 
čosi nemôže existovať, o čom len svedčí tá povedačka o tom, že prameň strážia Yettiovia. Ale Harry to 
nemienil vzdať. Potreboval iba čas, aby si všetko premyslel. Ron s Hermionou boli tiež za, hoci i oni na 
tom neboli s názormi jednotne. Zatiaľ čo Ron prijal tú správu s nadšením, Hermiona hľadala v ich 
pláne trhliny, prekážky a podobne ako Severus, skúsila ich od toho odhovoriť. Ale nakoniec predsa len 
súhlasila. Lepší plán totiž neexistoval. Vlastne ... iný plán na záchranu jeho manžela neexistoval.
„Ty sa naňho nehneváš?“ opýtal sa Kyrian sediac na zemi a hladkajúc kocúrika, ktorý pod jeho malými 
rukami spokojne vrnel.
„Na koho? Na Severusa?“ zháčil sa Harry a hľadal dôvod, pre ktorý by si to chlapec myslel.
„Nie,“ povedal krútiac plavovlasou hlávkou. „Na ... na Siriusa,“ odvetil, keď si spomenul na meno 
muža, ktorý mu naháňal strach. Pamätal si ho zo dňa, keď ublížil jeho strýkovi a nedôvera k nemu 
v ňom sama vyklíčila.
„Mal by som sa naňho hnevať?“
„Ublížil strýkovi,“ vysvetlil chlapec a zahľadel sa naň prenikavými zelenými očami. Keby mal tmavé 
vlasy, Harrymu by to pripadalo, že sa snáď díva do zrkadla.
„Iste, ublížil mu, ale svoju chybu uznal a snaží sa to napraviť a to je správne. Nehnevám sa naňho, lebo 
je to môj krstný otec a ja ho mám rád.“
„Ako strýka?“ Kyrian naňho neprestajne upieral svoje zelené oči a Harry sa pod ich tlakom oprel 
o lavičku. Nechcel dlho otáľať s odpoveďou, aby si chlapec znova nevyvodil nesprávne závery.
„Nie, nie tak celkom,“ odvetil zamyslene a premýšľal, ako by mu to najlepšie vysvetlil svoj vzťah so 
Severusom. „Vieš, Severus je môj manžel,“ povedal, ale nebol si istý, či to chlapec pochopil. „V našom 
svete ... v čarodejníckom svete je niečo také dovolené. Vo svete, kde si sa narodil zasa nie.“ Odľahlo 
mu, keď sa ho Kyrian neopýtal, prečo je to tak. To mu mohli vysvetliť i neskôr. „Pýtal si sa, či mám 



Severusa rád, tak aby si vedel, mám ho rád. A urobím preňho i nemožné. Ako napríklad to, že pôjdem 
so Siriusm hľadať ten prameň, ktorý spomínal.“
Kyrian naňho chvíľu bez slova hľadel a zrejme zvažoval všetko, čo mu Harry povedal. „Nás ocko nemal 
rád,“ zaševelil a rukami zamyslene šklbal trsy trávi okolo seba. 
„Koho vás?“
„Mňa a mamičku,“ odvetil placho. Kocúrik odbehol a on pokrčil nohy, oblapiac si ich rukami a zložiac 
na ne hlavičku.
„Chýba ti mama?“ Harry si k nemu prisadol na trávnik, aby mu bol bližšie. Samozrejme, že chlapča 
okamžite prikývlo.
„Aj mne chýba tá moja,“ vzdychol si. „Bol som ešte maličký, keď mi zomrela. Spolu s ockom. Raz ti ten 
príbeh vyrozprávam,“ prisľúbiac mu, objal ho okolo pliec a chlapec naňho pozrel spoza skiel svojich 
okrúhlych okuliarov. „Pôjdeš sa so mnou hrať na skrývačku?“
„Ale len chvíľu, dobre? Nechceme predsa zmeškať obed,“ upozornil ho a začal nahral odratúvať 
a zažmúril oči, aby sa chlapec mohol bežať skryť. I tak na chvíľku jedno oko pootvoril, aby mal 
predstavu o tom, kde sa ten malý nezbedník zatúla. 

***
Remus sedel v obývacej izbe svojho domu a už štvrtý raz v ten deň bral noviny do rúk. Len čo ich začal 
čítať, musel ich odložiť. Z titulnej stránky novín sa naňho usmievala príťažlivá tvár mladšieho Blacka, 
Siriusovho brata. Pod fotografiou bol článok o tom, ako zázračne prežil a čo všetko podstúpil. Remus 
ho čítal už niekoľkokrát, ale nikdy nedošiel do konca. Tie oči, ktoré naňho hľadeli z fotky ... boli to tie, 
ktoré sa naňho tak ohnivo dívali, keď bol u nich na návšteve naposledy. Sirius sa naň tak nikdy 
nepozeral. On v ňom videl len svojho priateľa. Nevedel prečo ho teraz škrelo viac ako predtým, ale 
zrejme v ňom vyvolal takú reakciu a odozvu ten bozk.
„Do kotla!“ zahromžil, keď sa mu spomienky vrátili znova a s plnou odozvou. „To snáď nie je možné!“ 
Vstal z kresla a dlhými krokmi prešiel z obývačky do kuchyne. Postavil kanvicu na sporák a nechal, 
nech v nej zovrie voda. Potreboval kávu a potreboval sa schladiť. Takže kým si dopraje chvíľu 
v studenej sprche, káva nebude aspoň horúca. Ako si zaumienil, tak i spravil. Stál v kúpeľni, pod 
chladivou tečúcou vodou a snažil sa nemyslieť na Regula Arctura Blacka. Lenže napokon sa snažil už 
nemyslieť vôbec, lebo ako sa ukázalo, každá jeho bunka sa chytala jednej jedinej myšlienky ako 
svetielka nádeje. Napokon to vzdal. Nevládal bojovať so sebou samým ešte i v tomto. Hormónmi 
zmietaný a citovo zmätený a vyprahnutý ... čo mohlo byť horšie? Okolo bedier si omotal uterák a zišiel 
z poschodia do kuchyne, aby si vypil kávu, ako plánoval. Uchopil šálku do rúk a uchlipol si, keď začul 
akési kroky a zvrtol sa k dverám, uvedomiac si, že je nielen skoro polonahý, ale i bezbranný, lebo 
prútik ostal v kúpeľni. Keď v dverách zočil muža, ktorý sa stal jeho nočnou morou, zbledol a zahanbil 
sa, uvedomiac si, že všetko čo na sebe má, je uterák. Zaspätkoval a nohou nešikovne zavadil o zahnutý 
rožtek vyšúchaného koberca. Rukami sa však inštinktívne zachytil okraja drevenej linky a pustil pohár, 
ktorý držal doteraz v ruke. Káva sa vyliala a z pohára ostali črepy. Nebolo to však nič proti tomu, ako 
ucítil, že uterák, ktorý mal utiahnutý okolo bedier odrazu povolil a zošmykol sa na zem, odhaliac tak 
nezvanému hosťovi viac, ako by mu bolo milé. Bledú farbu vystriedala ohnivá červeň, ktorá mu 
sfarbila líca. No skôr ako sa stihol po uterák zohnúť, spravil tak Regulus a veľmi pomaly a lenivo mu ho 
uviazal naspäť, kĺžuc po jeho tele obdivným pohľadom, v ktorom sa zračila zmes potláčanej túžby. 
Remus bol proste dokonalý. Na jeho pokožke sa perlili stále kvapôčky vody, ktorá nestihla uschnúť 
a on mal chuť ...
„Pre Merlina,“ povzdychol si v duchu, sťažka prehltnúc. V ústach mal vyprahnuté ako v púšti, srdce mu 
divo búšilo a chvel sa takou mocnou túžbou, až ho to samého prekvapivo zasiahlo. Avšak ovládol sa. 
Musel. Zdalo sa, že Remus je citlivejší a nechcel ho odplašiť. Už to, ako mu vyznal lásku, opil ho 
a následne pobozkal bolo naňho zrejme veľa. Musel sa jednoducho krotiť.
Remus skoro ani nedýchal. Cítil na sebe jeho uprený pohľad a bedlivo sledoval každý jeden Regulov 
pohyb. Len čo mu omotal uterák späť, vytiahol svoj prútik a namieril ho na šálku.



„Reparo,“ preniesol a šálka bola ako nová. „Evanesco,“ nasledovalo ďalšie kúzlo a dlážka bola i čistá. 
Strčil si prútik späť do vrecka nohavíc a konečne mu pozrel do očí.
„Prepáč mi to prepadnutie,“ ospravedlnil sa a nedbalo sa oprel o linku. „Len som chcel vedieť, na čom 
vlastne som. Ak ... ak si vôbec pamätáš, čo sa ... Celý týždeň si sa neukázal,“ vysvetlil habkajúc, 
nevediac, či sa prv ospravedlniť, alebo začať vysvetľovať. Už v noci sa rozhodol, že ho navštívi. Bolo to 
strašné, keď nemyslel na nič iné, len naňho, keď sa nevedel na nič sústrediť. Nechutilo mu jesť, 
nemohol spávať. Zdalo sa mu, že živorí horšie ako keď bol prikutý v tej kobke, kde ho väznil toľké roky 
Voldemort. 
„Ja ... no, vydrž, len ... oblečiem sa,“ odvetil Remus, stále bordový v tvári, tentoraz si pridržiavajúc 
uterák, len aby z neho znova nespadol. Hodil na seba staré džínsy a tričko a zbehol dolu uvažujúc 
o tom, čo sa pred malou chvíľou stalo. Bolo to strašné a on sa cítil nesmierne zahanbený, ale ... Stále 
bol zmätený. Mal dojem, že jeho vnútro je jeden veľký chaos. 
„Dáš si kávu?“ opýtal sa ho, púšťajúc do kanvice novú vodu a znova ju stavajúc na sporák. Regulus 
prikývol. Chvíľu bolo ticho, kým Remus dávkoval do šálok aromatickú, drvenú zmes. „Cukor?“ opýtal 
sa znovu a Regulus prikývol. „Aj mlieko?“ 
„Aj to,“ odvetil, nespúšťajúc z neho oči. Uvedomoval si, že Remus sa naopak jeho pohľadu vyhýba. 
Chápal ho. Nemal ho tak neohlásene prepadnúť a to, čo sa mu prihodilo ... Iste, preňho to bola 
šťastná náhoda, aj tak mal chuť strhnúť z neho ten uterák a ... Zahryzol si do pery, uvedomiac, že by 
nemal mať takéto myšlienky, lenže túžba bola akosi silnejšia.
Remus si odchlipol z novej kávy a pozrel sa naňho ponad okraj šálky. Regulus mal čosi do seba, to 
musel uznať. Nebol vysoký, no prevyšoval ho o pár centimetrov. Vlasy mal rovnako tmavé ako Sirius, 
ale omnoho kratšie a trochu sa mu kučeraveli. V oválnej tvári mal posadené sivé oči, pod pekne sa 
klenúcim tmavým obočím, rovný nos, pekné plné pery a vzdorovitú bradu. To všetko vytváralo obraz 
príťažlivého mladého muža a svedčilo o jeho prednostiach. Prečo by to s ním teda nemohol skúsiť? 
Touto otázkou sa zaoberal celý uplynulý týždeň, čo sa snažil vyhýbať obom bratom Blackovcom.
„Nepoznáš ma,“ povedal Remus a bola to naozaj pravda. Teraz myslel nielen na to, že o ňom Regulus 
naozaj nič nevedel, ale i na to, že vôbec netušil, že je vlkolakom.
„Lenže chcem to zmeniť,“ odvetil a v jeho sivých očiach sa blyslo pevné rozhodnutie. „Ak o to budeš 
stáť. Len na tebe záleží, Remus a ja nechcem naliehať. Ani neviem, či si vlastne ... či si ...“ jachtal, ale 
Remus mu prišiel na pomoc.
„Som. Regulus, ja ... potrebujem popremýšľať. Daj mi čas,“ požiadal ho a pozrel do jeho očí, ktoré naň 
hľadeli tak odovzdane.
„Všetko, čo žiadaš,“ riekol mladík, sediaci za stolom oproti nemu a pousmial sa. Bolo to viac v ako 
dúfal. Viac ako si len kedy mohol vysnívať. 

***
Severus sa už cítil lepšie. Po štyroch dňoch strávených nedobrovoľne v posteli aj musel. Neustále 
užíval elixír na doplnenie krvi, ale len vo veľmi malých množstvách, spolu s posilňujúcim elixírom. 
Dnes však nemal celkom nič. Naozaj sa cítil dobre. I preto sa rozhodol konečne sa uchýliť do svojho 
laboratória a pustil sa do práce, ktorú mal rád a ktorá ho bezhranične bavila. Remus Lupin ho požiadal 
o elixíry a dokonca mu doniesol suroviny na ich prípravu. Musel uznať, že to bolo od neho prezieravé. 
A hoci mu chcel za to zaplatiť, Severus od neho nechcel žiadať ani len jediný sikel. Nepotreboval to. 
Postavil kotlík nad oheň, ktorý zapálil v kozube a začal doň pridávať jednotlivé prísady, presne podľa 
postupu, ktorý ovládal už spamäti hoci bol tento elixír na svoju prípravu vcelku náročný. A jeho 
zvedavý synovec bol pri ňom. Sedel nehybne na stoličke a pozorujúc ho, celkom fascinovaný.
„Chcem, aby si vedel, že sem nikdy nesmieš chodiť bez povolenia. Nie je to tu pre teba bezpečné, 
rozumieš?“ uisťoval sa, keď krájal akýsi pokrútený koreň. „Si tu len preto, že Harry mal nejaké 
povinnosti. A keďže ja musím súrne pripraviť tento elixír, nemal som inú možnosť.“
„Nebudem,“ pritakal chlapec hľadiac, ako sa jeho strýko otočil, vhodil ten pokrájaný koreň do kotlíka 
a pár krát zmes premiešal.



„To je dobre, pretože inak by si ma sklamal,“ prehodil medzi rečou Severus a vrhol naňho varovný 
pohľad, aby svoje slová zdôraznil.
„Čo to varíš?“ opýtal sa zvedavo.
„Protivlkolačí elixír.“
„Elixír pre vlka?“ 
„Nie pre vlka, ale pre vlkolaka,“ opravil ho trpezlivo, čo by nikdy predtým zrejme bez svojho 
sebaovládania nedokázal, ale Harry ho upozorňoval toľko krát, aby sa k nemu správal milo a citlivo, až 
sa to nedalo vydržať a on mu to sväto-sväte prisľúbil.
„Ten vlkolak je chorý?“
„V istom slova zmysle,“ odvetil, ale chlapec ho sotva pochopil, preto sa poponáhľal s vysvetlením. 
„Vieš, vlkolak je človek, ktorý sa mení na vlkolaka, keď je mesiac v splne. Jeho premena je bolestivá 
a ťažká a práve preto potrebuje ten elixír,“ dodal. „Ale teraz už bez otázok, lebo sa potrebujem 
sústrediť,“ poprosil ho. „Ak nie, stále ťa môžem začarovať,“ povedal a kútikmi úst mu potrhávalo, keď 
videl, ako chlapec vytreštil oči.
Vtedy sa však otvorili dvere dokorán a zastal v nich domáci škriatok. „Pán Severus! Pán Harry! 
Rýchlo!“ zvolal a Kyrian naňho zhrozene pozrel čakajúc, že vytiahne každú chvíľu prútik a Rolinga 
začaruje, no nespravil tak. Namiesto toho vybehol za ním na chodbu a nasledoval ho do Harryho 
pracovne. Oči sa mu od hrôzy rozšírili.
Harry sa kŕčovito metal na zemi zvierajúc v rukách akýsi predmet, bolestne stenal a jeho tvár bola 
zvraštená v bolestnej grimase. Keď sa Severus dostal do zorného poľa jeho obrazu, snažil sa mu niečo 
povedať, no znelo to skôr ako hatlanina ako súvislé slová. Až kým jeho telo odrazu neochablo a on 
neupadol do bezvedomia.
„Harry! Harry!“ zvolal Severus hodiac sa k nemu na kolená. Prv však než sa ho vôbec dotkol mávol 
prútikom a dýku, ktorú zvieral v rukách, kúzlom uvoľnil z jeho zovretia. Keď sa na ne následne pozrel, 
so zhrozením skonštatoval otravu. Našťastie pri sebe vždy nosil bezoár. Ako u majstra elixírov to bolo 
bežné. Tak ako keď je niekto zvyknutí nosiť so sebou za každého počasia dáždnik. Strčil mu ho do krku 
a kúzlom ho prinútil prehltnúť.
„Harry,“ skúšal ho osloviť, len čo nahmatal jeho pulz, ale ten bol stále nepravidelný a slabý ako 
predtým a nezlepšovalo sa to. Severus vrhol znepokojený pohľad na dýku a všimol si krabičku, v ktorej 
bola zabalená i lístok, ktorý k nej bol priložený. Opatrne, tak aby sa ničoho nedotkol si prezrel 
priložený lístok.
„Drahý pán Potter,
dovoľujeme si Vám oneskorene blahopriať k Vášmu uzavretému manželstvu. Veríme, že bude šťastné  
a dlhé ...“
Bez podpisu. Severus zaprskal. Cítil z tých slov skrytý výsmech a zlobu. Ako to, že to Harry nevybadal. 
Vari neskontroloval tento svadobný dar a otvoril ho len tak? O tom pochyboval. Radšej rýchlo 
preskúmal dýku, snažiac sa jej nedotýkajúc rukami. Na jej rukoväti objavil naozaj čudný povlak. A len 
čo si následne prezrel Harryho ruky, ktoré boli začervenané a objavili sa mu na nich akési drobné 
vyrážky, vedel naisto, že ide o otravu.
„Odveď Kyriana do jeho izby a pošli správu slečne Grangerovej,“ prikazoval domácemu škriatkovi, 
ktorý tam postával spolu s vystrašeným chlapcom. „Popros ju, nech sem príde, potrebujeme jej 
pomoc,“ myslel hlavne na Kyriana. Nemohol ho nechať predsa kto vie ako dlho zavretého vo vlastnej 
izbe.
Potom sám vyčaroval nosidlá a preniesol Harryho do izby. Len čo skontroloval opakovane jeho stav, 
ktorý sa nijako nezlepšoval, vrazil ako búrkový mrak späť do pracovne, aby odtiaľ zobral dýku 
a schoval sa v laboratóriu, kde mohol previesť rozbor a analýzu jedu, s ktorým sa dostal Harry do 
kontaktu. Vedel, že nemá viac ako pár hodín. 

16. kapitola -   Do starých koľají  
 Severus rýchlym mávnutím prútika vyprázdnil kotlík, kde bublali vyvreté zvyšky elixíru, ktorý 
pripravoval predtým. Teraz sa sústredil len na jedno. Potreboval zistiť o aký jed išlo, aby mohol 



následne vyrobiť účinné antidotum. Trvalo mu snáď celú večnosť, kým bol schopný identifikovať druh 
jedu. Celkom jednoduchou metódou musel zistiť, či použitý toxín patrí do skupiny organických, alebo 
anorganických látok. Previedol rôzne orientačné testy, pridával do vzoriek jednotlivé činidlá 
a sledoval, či dôjde k reakcii. Po polhodine úmornej práce sa tak naozaj stalo a jedna zo vzoriek sa 
sfarbila do červena. Spokojne sa pousmial. Konečne mal v rukách niečo, čoho sa mohol zachytiť. Zistil, 
že na rukoväti dýky neznámy páchatelia, alebo páchateľ naniesol jed vyrobený z listov obyčajnej 
rajčiny a rebarbory. Musel však rýchlo konať. Práve táto kombinácia toxických zlúčenín vyvolávala 
príznaky, ktoré Harry mal. Čo však bolo horšie, spôsobovala aj srdcové problémy s možným vyvolaním 
jeho zástavy. Mrazivé obruče strachu o manželov život mu zovreli hrudník vo svojom železnom objatí.
Keď sa po ďalšej polhodine sa vyrútil z laboratória náhliac sa do spálne, kde ležal jeho manžel, bledý 
ako smrť.
„Už som tu, bude to v poriadku Harry,“ prihováral sa mu, keď mu nadvihol hlavu a vylial do krku 
účinný protijed. Jeho manžel sťažka prehltol a hlava mu klesla späť na vankúš. Dych mal plytký 
a sípavý. Severusa vôbec nevnímal. Ten sa nad ním skláňal a jemnými, krúživými pohybmi prstov, mu 
vtieral do rúk hojivú masť, tiež s antitoxickými účinkami. Bylinková masť prevoňala izbu a veľmi rýchlo 
vsiakla do pokožky mladého muža. Severus si nervózne sadol do kresla, ktoré si privolal prútikom 
spod okien a bedlivo sledoval, či sa stav jeho manžela začne zlepšovať. Ani nie po desiatich minútach 
badal prvé známky svojho úspechu a mohol si vydýchnuť. Avšak neostal pokojný. 
Harry sa na malú chvíľu prebral a zaklipkal viečkami, ktoré sa mu zdali také ťažké. Bol unavený, ale 
cítil, ako únava z jeho tela pomaly opadáva. 
„Se ... Severus,“ zašemotil chrapľavým, slabým hlasom a muž sediaci v kresle pri jeho posteli sa 
zodvihol a sadol si na kraj jeho postele, nakloniac sa k nemu bližšie.
„Pšššt, nerozprávaj. Oddychuj,“ zašepkal, vezmúc ho za ruku a otočiac ju dlaňou nahor. Pokožka sa mu 
pekne hojila a on pohladil Harryho dlaň palcom svojej ruky.
„Prepáč mi to,“ zaševelil, nevšímajúc si jeho radu. „Nechcel som ti ... s ... spôsobiť starosti.“
Severus sa zamračil. Ako mu mal vysvetliť, že to nie je jeho vina? To práve on sa cítil vinný. Vedel, že 
hoci je Harry skvelý čarodejník, nemá také skúsenosti s čiernou mágiou ako on. Mal prezrieť ten dar 
ako prvý.
„Žiadne si nespôsobil,“ oponoval mu. „Hlavné je, že budeš do rána v poriadku. Teraz odpočívaj.“
Harryho kútiky úst sa jemne vytočili v náznaku úsmevu a viečka znova schovali tie prekrásne oči, ktoré 
tak zbožňoval. Nahol sa k nemu ešte viac a jeho pery sa nežne obtreli o Harryho. Vtisol mu na ne 
krátky, no vrúcny bozk a pocítil ako sa prsty jeho manžela mimovoľne zovreli okolo jeho ruky, ani čo by 
mu tým odpovedal. Znova zaspal a Severus pri ňom ostal ešte chvíľu. Napokon si však musel splniť 
svoje povinnosti a spálňu opustil, no vystriedala ho slečna Grangerová s Kyrianom. Predtým sa však 
musel podrobiť jej výsluchu a podrobnému opisu najposlednejších udalostí. 
„Zdá sa, že tu sa stále niečo deje a nie je to nič dobré,“ zašomrala si nešťastne popod nos a on s ňou 
v duchu len súhlasil.
Vrátil sa do svojej pracovne, kde nechal dýku a pozorne si ju prezrel znova. Premýšľal, kto im ju len 
mohol poslať, ale na jeho pomyselnej čiernej listine sa objavovalo zakaždým len jedno jediné meno. 
Malfoy. Bol si skoro istý, že to bol niekto z ich rodiny. Lucius bol v Azkabane, ale nepochyboval, že si 
našiel svoju cestu, ako mu to doručiť. Zrejme vedel, že ak sa chce pomstiť jemu, musí ho zasiahnuť na 
citlivom mieste, tam, kde ho to zabolí najviac. Preto poslal dar Harrymu. Práve Lucius sa vyznal 
v čiernej mágii skoro tak dobre ako on. Ale čo ak to bol jeho syn? Čo ak poslal tú dýku sám Draco? 
Nezdalo sa mu to príliš pravdepodobné, ale istá možnosť a podozrenie tu boli. Draco sa nikdy netajil 
nenávisťou k Harrymu. Ale aký by mal byť jeho motív? Pokiaľ Severus vedel, Harry mu zachránil život. 
Že by sa mu takto chcel odplatiť? Nie, to by sa k Dracovi nehodilo. Nech ho akokoľvek nenávidel, 
vedel, že mu dlhuje viac. On to určite nespravil. A Narcissa? Tou myšlienkou sa ani nehodlal zaoberať. 
Bola žena. O čiernu mágiu sa zaujímala pramálo. Okrem toho, mala svoje starosti. 
Vhodil dýku do kotlíka, v ktorom bublala voda a hneď na to do nej pridal pár kvapiek antidota. Voda 
sa zafarbila, zasyčala a zreagovala s jednom natretou rukoväťou striebornej dýky. Keď ju po chvíli 



odtiaľ vytiahol, vedel, že jed už nikomu neublíži. Ale i tak dýku ešte dosucha vytrel a vrátil späť do 
kazety, v ktorej bola zabalená. Otvoril tajné dvere a krabicu hodil medzi ostatné haraburdy. Na 
spýtavé volanie matky neodpovedal. Ešte stále sa na ňu hneval a nevedel jej odpustiť roky klamstva 
a podvodu.
Zamračene sa poobzeral po svojej pracovni a zhrozil sa. Vedel, že ho teraz čaká chvíľa upratovania 
a potom, potom by mal konečne začať pripravovať Lupinovi ten elixír. Hoci upratoval rád bez pomoci 
kúzel, s rukávmi vykasanými po lakte, pretože tak mohol pokojne a nerušene premýšľať o mnohých 
veciach, teraz si nimi pomohol. Chcel sa vrátiť k Harrymu čím skôr. V žalúdku mu nečakane zaškvŕkalo 
a to mu pripomenulo, že ešte neobedoval. Zbežne sa pozrel na hodinky a zistil, že je niečo po druhej. 
Iste, mal by sa ísť naobedovať. Grangerová s chlapcom tak už iste spravili. 
„Ale najprv ten elixír,“ zamrmlal potichu rozhodne a na pracovný stôl si zhromaždil všetky potrebné 
ingrediencie, ktoré potreboval na jeho prípravu. Uvažoval, že najesť sa môže i počas prípravy elixíru, 
keď bude hodinu odstavený päť minút po tom, čo zovrie. Bol to ideálny plán. Nielen, že sa nasýti, ale 
skontroluje i Harryho i tú malú šprtku a svojho synovca. Spravil presne tak, ako si zaumienil.
Hermionu a Kyriana našiel pri Harrym. Ticho mu niečo šepkala do ucha, nežne ho objímajúc. Vedel, že 
sa nevyhne tomu, aby sa s ním pozhováral i on. Ale spraví to až večer. 
„Ako mu je?“ opýtal sa polohlasne a Hermiona otočila tvár k svojmu kamarátovi.
„Stále spí. Ale do tváre sa mu začína vracať farba a jeho dych je už celkom pravidelný. Aj ruky som mu 
potrela tou masťou, podľa vašich pokynov a hoja sa skvele,“ bľabotala, ale on ju vnímal len na poly. S 
očami upretými na svojho manžela ... ťažko dokázal popri tom robiť i niečo iné.
„Ďakujem vám, vážim si, že ste sem merali cestu, aby ste nám pomohli,“ precedil pomedzi zuby, ale 
myslel to úprimne.
„Samozrejme, pre Harryho čokoľvek,“ povedala a vezmúc chlapca za ruku a našľapujúc na špičky 
opustili obaja ich manželskú spálňu.
Severus si vzdychol. „Iste, preňho ... čokoľvek,“ pomyslel si súhlasne. Skontroloval hodinky, aby odrátal 
ostávajúci čas. Nemohol pokaziť i tento druhý elixír. Aj tak bude musieť dokúpiť nejaké suroviny za 
vlastné, keďže jeho prvý pokus nevyšiel.
Pohľadom zavadil o kreslo, ale nesadol si doň. Obišiel ho a sadol si na kraj postele. Matrac sa pod 
váhou jeho tela prehol. Severus uprel na Harryho zamyslený pohľad. Doteraz si neuvedomil, aký bol 
sebecký. Áno, bol sebecký. Celý čas si hovel v Harryho bezmedznej starostlivosti a opatere, vyžíval sa 
v jeho strachu oňho, v jeho nesmelom zvádzaní ... Zmenil sa. Zmäkol. Poľavil na ostražitosti. Bolo to 
tým, že prijal verdikt neústupného osudu? Bolo to vari tým, že neustále musel myslieť na svoj koniec, 
na svoju smrť? Natiahol ruku k Harryho tvári a bruškom ukazováka sa zamyslene dotkol jeho jazvy 
v tvare blesku. Tak jemne ako to len dokázal, aby ho nezobudil. Prešiel po línii lícnej kosti, skĺzol 
k brade a palcom pohladil i jeho plné, horúce pery.
Harry. Jeho manžel. Nevedel si predstaviť, čo by robil, keby ho odrazu nebolo. Ostal by celkom sám ... 
s malým chlapcom na krku. Stala by sa z neho troska, len tieň toho muža, akým bol kedysi. A i ten tieň 
by raz zmizol z povrchu zeme. Strach, ktorý mu zvieral hruď ho neopúšťal. Tieto desivé myšlienky ho 
zaviedli v mysli na ponurý cintorín. Videl sa ako sa skláňa nad rakvou z tmavého dreva, v ktorej spí 
jeho manžel večným spánkom. V ten deň, keby sa tak naozaj stalo, by zomrel aj on. Len silou vôle sa 
zbavil tých ničivých myšlienok a silno potriasol hlavou, akoby ich chcel navždy od seba odohnať.  
Harry si predsa zaslúžil viac. Zaslúžil si lásku so všetkým, čo k tomu patrí. Po všetkom, čo musel prežiť 
za celý svoj život by to bolo len a len spravodlivé. V ten okamih sa rozhodol. Urobí všetko preto, aby 
nebol ťaživým balvanom obkrúteným o Harryho nohu, ktorý by ho ťahal ku dnu so sebou. Nie. Bude 
jeho skutočným manželom. Tým, o koho sa bude môcť oprieť, o koho sa nebude môcť strachovať na 
každom kroku a ratovať ho pri prvej príležitosti. Na to mal Severus predsa len príliš odolný korienok.
„Ak je to vôľa osudu, budem tým, po kom túžiš,“ zašepkal, pohladiac spiaceho muža hánkami prstov 
po líci.
Harryho pery sa pootvorili a zašepkali jeho meno. Tak nežne, tak zmyselne ... Celkom ho to rozrušilo 
a telom mu prebehla príjemná triaška. Och, dobrotivé nebo, len Merlin vie, ako veľmi po ňom túžil už 



celé roky. A jeho túžba neutíchala ... Upokojovalo ho len pomyslenie na to, že skôr, či neskôr ju bude 
musieť uhasiť. Avšak pred tým zapáli rovnaký žiadostivý oheň v Harryho tele ... a pokiaľ možno, 
i v jeho srdci.

***
Remusovi sa zdalo, že v poslednej dobe nerobí nič iné, iba premýšľa. Jeho myšlienky sa točili okolo 
Regula, ale i okolo Siriusa. Konečne sa odhodlal na návštevu po dlhých dvoch týždňoch. Bolo to 
neuveriteľné, že sa tak dlho nevideli. Popravde, Sirius mu chýbal tak veľmi, až ho z toho bolelo celé 
telo, srdce nevinímajúc ... Ale na druhej strane ... bol tu jeho brat. Regulus. Zrejme konečne nastal 
čas. Čas, aby sa mu priznal so svojimi citmi. Len tak môže dospieť k definitívnemu rozhodnutiu. 
Odhodlal sa. Teraz stál pred veľkými vchodovými dverami a ťažkým kovovým klopadlom búchal na 
dvere. Otvoril mu domáci škriatok a on ho poprosil, aby ho zaviedol za Siriusom.
Škriatok sa úctivo uklonil, odprevadil ho do salóna a ponáhľal sa oznámiť lordovi Blackovi, že má 
návštevu. Remus ho nevidel vojsť. Stál otočený k veľkým francúzskym oknám s výhľadom do záhrady. 
Bola veľká, ale ani zďaleka nie tak pekná ako tá u Harryho a Severusa. O túto zrejme nikto nedbal. 
„Ahoj, stalo sa niečo?“ opýtal sa Sirius, ležérne opretý o veraje dverí. Jeho pohľad neprezrádzal zhola 
nič. Vlastne sa Removi zdalo, že je akýsi chladný ... Skoro ho to obralo i o to málo odvahy, čo mal. 
Teraz by bol vďačne prijal i pohárik ohnivej whisky, ale potreboval mať čistú hlavu.
„Nie, nie tak celkom,“ odvetil, otočiac sa k nemu a sledoval ho, ako si sadá do kresla, prehadzujúc dlhé 
vlasy na chrbát. Tak veľmi chcel do nich zaboriť svoje prsty ... pobozkať tie úzke pery, stiahnuté do 
tenkej linky, akoby sa hneval. „Hnevá sa?“ napadlo mu a sám sa zamračil. „Nemal som prísť inokedy?“ 
Jeho myšlienky boli zmätené a odrazu nevedel, či to bol skutočne dobrý nápad. Keď však pozrel 
s obavami do jeho modrých očí, do očí, ktoré miloval ... vedel, že niet cesty späť.
„Nebude ti vadiť, ak ...“ ukázal na dvere a Sirius pokrútil hlavou. Remus len mávol prútikom a ony sa 
zatvorili s tichým buchnutím. Jeho ďalšie zamrmlanie zabezpečilo miestnosť, aby si bol istý, že to, čo 
mu povie, ostane len medzi nimi.
Sirius trpezlivo čakal. Netušil, čo od neho môže Remus chcieť, ale začínal v ňom hlodať dojem, že sa 
mu to vôbec nebude páčiť. Možno mu to hovorili jeho oči ... sivé, podobné odtieňu očí jeho brata, 
možno mu to napovedal nervózny výraz jeho tváre ...
„Tak povieš mi, o čo ide?“ opýtal sa strácajúc trpezlivosť a pohodlne sa oprel v kresle.
Remus sa zhlboka nadýchol a vydýchol, kým prehovoril. „Sirius, ja ... neviem ako začať,“ jachtal 
a upieral naňho svoj dychtivý, odhodlaný i nervózny pohľad. „Musím sa ti s niečím zveriť a nie je to 
vôbec ľahké.“
„O tom, že si vlkolak už viem,“ uškrnul sa, ale jeho pokus vyšiel navnivoč.
„Nikdy som sa ti s tým nepriznal, lebo som dosiaľ nenabral odvahu ...“ zavrávoral a naprázdno 
prehltol. Za pohár vody by bol dal teraz pol kráľovstva, tak mu vyschlo v hrdle. „Som ... som a vždy 
som bol homosexuál.“
Sirius si poposadol v kresle a teraz znervóznel už i on. Avšak do očí sa mu začínali vkrádať mráčky 
smútku. 
„Na tom nie je nič zlé,“ odvetil, ale Remus len pokrútil hlavou s tichým, žalostným povzdychom.
„Nechápeš to,“ povedal, ponáhľajúc sa s vysvetlením. „Už od prvej chvíle, kedy som ťa uvidel ... celý 
svoj život túžim len po tom, aby si mi patril.“
Sirius sedel na svojom mieste, z tváre sa mu pomaly, každým výdychom a nádychom vytrácala farba 
a telo tuhlo. Mal dojem, že i srdce akosi prestáva silno udierať a jeho činnosť je akási bezduchá.
„Chcem vedieť len jedno, Sirius,“ povedal muž stojaci oproti nemu a v očiach mu svietili iskierky 
nádeje. „Mám nejakú šancu, že ku mne budeš jedného dňa cítiť to, čo cítim roky ja k tebe?“ Hlas sa 
mu chvel, ale dokázal to vysloviť bez prerušenia, bez zbytočného zajakávania.
Siriusovi v hrdle navrela akási hrča a oči mu odrazu zvlhli. Jeho vnútro sa otriasalo v základoch 
a kričalo, volalo, túžilo vpadnúť tomu odvážnemu vlkolakovi do náručia a zotrvať tam naveky. Lenže 
nemohol. Zaklipkal očami, odoženúc tak akékoľvek city a len s námahou si tvár zmenil na chladnú 
masku.



„Ľutujem Remus,“ odvetil tvrdo, ani len naňho nepozrúc. „To sa nikdy nestane.“ Nechcel sa pozrieť 
priateľovi do očí, lebo by v tej chvíli vedel, že Sirius klame, až sa tak práši. Nemohol sa pozrieť do jeho 
tváre, lebo nechcel vidieť, ako veľmi mu ublížil. Jemu samému práve v tejto chvíli puklo srdce vo 
dvoje. Vstal a zamieril k dverám, poľahky zrušiac Remove kúzlo, ale na prahu dverí zastal. „Dúfam, že 
i napriek tomu ostaneme priateľmi.“ To boli jeho posledné slová predtým ako opustil miestnosť 
a zanechal tam priateľa stáť ako obareného. Potreboval byť sám, so svojím smútkom, so svojím 
nekonečným žiaľom, ktorý mu teraz jediný robil spoločnosť. Potreboval zo seba dostať ten zdrvujúci 
pocit viny, ktorý ho zožieral a bolo mu jedno, ako to spraví. Vybehol z domu ako víchor, zamieriac 
priamo do stajní. Svojmu koňovi nasadil iba uzdu. So zakladaním sedla a popruhov sa neobťažoval. 
Vedel, že sa i napriek nim udrží na chrbte svojho koňa. Potreboval len jediné. Utiecť preč ... od neho, 
od tohto domu ... od sľubu, ktorý dal svojmu bratovi.

***
Harry sa prebral skoro ráno v posteli a so zamračeným výrazom v tvári zistil, že je tam žiaľ sám. 
Okamžite si spomenul na to, čo sa mu len včera stalo a rýchlo sa načiahol za okuliarmi, aby sa pozrel 
na svoje ruky. Nemal tam však celkom nič. Ani len jednu jedinú vyrážku. Vydýchol si a chcel vstať, keď 
ho zarazil prísny hlas odo dverí.
„To nech ti ani len nenapadne, Potter.“
Harry prekvapene otočil strapatú hlavu za jeho hlasom a pozrel sa priamo do bezodných očí farby 
gagátu. Severus spokojne zastal medzi dvermi a na tvári mu sedel ten starý známy výraz. Taký 
provokačný, taký ... jeho ... Harryho telom prešla príjemná triaška. Díval sa na svojho manžela, ktorý 
sa k nemu približoval s výrazom lovca. 
„Mám byť vari v dnešné ráno jeho ... lovná obeť?“ napadlo mu a oblízol si špičkou jazyka suché pery. 
Cítil, ako sa mu napäli vzrušením všetky svaly a jeho vzrušenie, ktoré ho tak nečakane zachvátilo ho 
celkom pohltilo.
„Severus?“ šepol rozochvene. Jeho manžel teraz stál pri posteli, vypínajúc sa nad ním ako socha 
mýtického, božského hrdinu. Pery, skrivené v náznaku úsmevu, oči, ktoré ho prepaľovali ...
„Len bláznivému chrabromilčanovi by mohlo napadnúť prijať akýsi nezmyselný svadobný dar bez 
poriadnych opatrení,“ zahundral sarkasticky. „Vidím, že budeme musieť pár vecí doladiť a vycibriť 
k dokonalosti,“ povedal už celkom pokojne a usmial sa naňho tak, až mal Harry pocit, že sa od radosti 
celkom rozplynie.
„Nechcel som. Ani mi len nenapadlo, že sa také čosi môže stať. Kto by nám predsa chcel ublížiť?“ 
„To zistíme,“ odvetil zamyslene Severus. „Časom. Teraz sa naraňajkuj,“ prikázal, ukážuc na podnos 
vrchovato naložený jedlom, ktorý si predtým Harry nevšimol. „Keď sa osprchuješ, obleč sa, čaká nás 
jedna neodkladná návšteva.“
S týmto sa otočil a vypochodoval z izby. Dúfal, že Harry pochopil, že si oňho viac nebude musieť robiť 
starosti. Mali by si byť rovnocenní a on zo seba nechcel predčasne robiť nebožtíka. Preto sa rozhodol, 
že prijme ten šialený Blackov plán a preto mali namierené práve tam, hoci to Harry nemohol tušiť.
„Dúfam, že raňajky mu budú chutiť,“ pomyslel si. „S tými lievancami bolo toľko práce ...“ zahundral si 
popod nos, keď sa mu pred očami mihla jeho zástera zašpinená od múky a lepkavého cesta.

*********************************************
Gagát – alebo tiež čierny jantár, jet alebo kanell. Je tmavý mineraloid, používaný ako polodrahokam.  
Je voskovo tmavý, čierny alebo tmavohnedý a nepriehľadný. Vznikol miliónmi rokov trvajúcim  
rozkladom dreva. Jeho názov je odvodený od rieky Gagátes v malej Ázii, kde bol ťažený Rimanmi.
Používa sa hlavne na výrobu smútočných šperkov. Je mu pripisovaná magická moc. Rimania verili, že  
plaší hady. Varený s vínom mal liečiť bolesti zubov. Gerolamo Cardano ho odporučoval ako ochranu  
pred nočnými morami, prízrakmi, inkubami a sukubami.

*********************************************
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 Harry sa cítil omnoho lepšie. A to len vďaka svojmu manželovi. Keby nebol majstrom v elixíroch, už 
dávno by voňal fialky odspodu. Len čo sa osprchoval, naraňajkoval a obliekol, pozdravil sa s 
Hermionou a Kyrianom. Obaja si oňho robili starosti a boli radi, že je v poriadku. Dokonca i Ron sa 
ukázal a prišiel s návrhom, že vezme svoju priateľku i s chlapcom do mesta na zmrzlinu. Ani Severus 
ani Harry nenamietali už len kvôli tomu, že sa Kyrian tešil. Byť zatvorený doma celé dni bolo predsa 
len trošku jednotvárne, hoci chlapec sa nikdy nesťažoval. Harryho to potešilo, lebo mohol mať chvíľku 
času len na seba a Severusa.
„Kam ideme?“ opýtal sa zvedavo, keď mu Severus pomáhal do cestovného plášťa. Počasie vonku bolo 
typické pre september a nad zemou nízko viseli sivé, ťažké mraky. Obom bolo jasné, že sa skôr, či 
neskôr poriadne rozprší.
„K tvojmu otravnému príbuznému,“ prezradil mu Severus.
„K Siriusovi?“ čudoval sa Harry uhádnuc na prvý krát správnu odpoveď a vrhol na manžela spýtavý 
pohľad.
„Veru k nemu. Rozmyslel som si ten jeho nápad,“ povedal akoby sa nechumelilo, snažiac sa nevšímať 
si Harryho najprv prekvapený, potom nadšený výraz tváre.
„Myslíš to naozaj vážne?“ opýtal sa ho Harry so zatajeným dychom a pristúpil k nemu o krok bližšie.
„Vari o tom nepochybuješ,“ odvetil a pousmial sa naň, spokojný, že mu tým zjavne spravil nesmiernu 
radosť.
„Severus ... ja ... ani nedokážem povedať, aký som rád,“ vyjachtal.
„To vidím. Presvedčila ma tvoja chabá slovná zásoba,“ uškrnul sa naňho, aby vedel, že sa z neho 
nevysmieva, len si ho doberá. Zdalo sa, že to pochopil.
„Mali by sme teda vyraziť čím skôr, aby si si to nerozmyslel,“ kontroval mu jeho mladý manžel, chytil 
ho za ruku a viedol ho neomylne ku kozubu.
„Len pomaly, až tak sa na stretnutie s Blackom neponáhľam,“ hundral si popod nos, ale to, že ho Harry 
ťahal za ruku, ktorá bola mäkká a teplá mu vôbec nevadilo. Harry sa len spokojne zasmial, nevšímajúc 
si jeho reptanie. Išiel prvý a Severus ho nasledoval. 
Sirius ich už očakával v salóne. Ale strhol sa, keď sa objavil jeho krstný syn, akoby ho vytrhli zo 
zamyslenia. Harry si to všimol, ale keď sa naňho krstný otec usmial, rád, že ho vidí, vypustil to z hlavy.
„Snape,“ pozdravil ho Black kývnutím hlavy a Severus mu opätoval rovnaký pozdrav. Harry len pregúlil 
očami a pokrútil hlavou, ale nechal to tak. Teraz neprišiel riešiť ich dlhotrvajúce spory.
„Sme tu, aby si nám povedal o tajomstve Stonehenge všetko, čo vieš,“ začal Harry, keď im domáci 
škriatok Blackovcov doniesol nápoje, ktoré si želali.
„Dobre, lenže ja som vám povedal všetko, čo som vedel,“ bránil sa Sirius.
„Určite?“ ozval sa neveriaco Severus a tmavé obočie mu vyletelo dohora.
Sirius naňho zagánil a premýšľal, či niečo nevynechal.
„Harry, zrejme to nebol dobrý nápad,“ povedal po chvíli netrpezlivého čakania Severus, keď zo Siriusa 
nič rozumné nevyliezlo a zopakoval im len to, čo im už povedal.
„Nevzdáme to!“ trval na svojom Harry a uprel na krstného otca prosebný pohľad. „Vravel si, že treba 
získať mapu, nie?“
„Presne,“ prikývol, „alebo tak nejako,“ zatváril sa tak nevyspytateľne, že ani jeden z nich nevedel, čo si 
o tom myslieť.
„Takže?“ nástojil Harry na nejakej zmysluplnej odpovedi.
„No, ide o to, že tú mapu ti môže dať len starý druid, ktorý sa na Stonehenge objavuje len raz za 
mesiac, keď je spln.“
„Veď to je skvelé, lebo ak správne rátam, spln má byť presne o sedem dní!“ vyhŕkol Harry nadšene, 
ale niečo z výrazu tváre krstného otca jeho nadšenie schladilo.
„Harry, aby si tú mapu dostal, budeš musieť splniť nejakú úlohu. A tá bude ľahká,“ varoval ho Sirius.
„Mýlim sa, keď si myslím, že ste tam už voľakedy boli?“ opýtal sa prezieravo Severus, hľadiac naňho 
pomedzi štrbiny prižmúrených očí.



Sirius Black len prikývol a nie práve nadšene. „Neviem, ako to robíš, ale máš prekliatu pravdu, Snape!“ 
zavrčal nespokojne a pohniezdil sa v kresle.
„Čo sa stalo? Neuspeli ste?“ zabŕdal ďalej, ale neznelo to ako výsmech. Skôr číra zvedavosť.
„Nie.“
„A načo ste tam vôbec šli? Kto z vás mohol potrebovať tú mapu, aby sa dostal k prameňu?“ zháčil sa 
Harry, lebo si bol istý, že Sirius tam nešiel sám, ale v spoločnosti svojich najlepších kamarátov.
„Predsa kvôli Removi,“ odvetil Sirius so stiahnutým hrdlom, akoby to malo byť jasné hneď. Myšlienka 
naňho ho nesmierne zabolela. „My ... povrávalo sa, že ten prameň by ho mohol ... veď viete, navždy 
zbaviť premeny. To preto,“ zašepkal, spomenúc si na udalosti tej noci. „Lenže nedopadlo to ako sme 
chceli a plán stroskotal hneď na začiatku. Viete, bol spln a tak sa na druida vyrútil sám vlkolak,“ 
vysvetlil.
Severus nepovedal ani slovo, len úporne premýšľal nad tým, čo vyriekol Black. „Naozaj mohol mať ten  
prameň takú liečivú silu? Ak áno a naozaj by mu pomohol, ostal by s Harrym nie pár zvyšných  
mesiacov, ktoré mu ostávali, ale ...“ zháčil sa. Nechcel predčasne vpustiť do svojho srdca nádej a začať 
dúfať v niečo, čo znie ako naozajstné bláznovstvo. Ale i tak mal silné nutkanie uveriť tomu.
Nezdržovali Siriusa pridlho. Potrebovali sa pozhovárať a vymyslieť, čo spravia. Ale Harry bol rád, lebo 
Sirius im prisľúbil svoju pomoc. Bol ochotný s nimi ísť kamkoľvek. Harry si pomyslel, že až priveľmi 
ochotný a uvažoval nad tým, že si s krstným otcom pohovorí, lebo ho očividne niečo trápilo. 
S Regulom sa nestretli. Sirius im prezradil, že si hľadá nejaké zamestnanie, lebo doma mu bolo dlho. 
„Máme sedem dní na to, aby sme si premysleli čo a ako,“ povedal Harry, keď sa spolu s manželom 
premiestnili späť do svojho domu. Bol celkom prázdny, ak nerátali prítomnosť troch domácich 
škriatkov, ktorý tu ako keby ani neboli.
„Nepôjdeme do záhrady?“ opýtal sa namiesto odpovede Severus, a keď si stiahol z pliec plášť 
a prevesil ho na vešiak v hale, Harry len prikývol a nasledoval ho.
Ešte stále nepršalo, no počasie sa vôbec nezmenilo. Harry mal pocit, akoby sa Severus chcel vyhnúť 
tejto téme rozhovoru. Zamyslene ho sledoval ako vyšiel cez francúzske dvere do záhrady a namiesto 
na lavičku si sadol priamo na trávnik obklopený možno meter vysokým živým plotom. Harry sa 
pousmial. Severus vyzeral tak spokojne, tak bezstarostne. Nič nenasvedčovalo tomu, že mu nad 
hlavou visí ortieľ osudu s neznámym, no predčasným dátumom smrti. Bol zúfalý z toho, že ten hadí 
protijed nezabral a najradšej by do niečoho kopol! Vkladal doň priveľké nádeje.
„Nesadneš si ku mne?“ opýtal sa Severus a vyvrátil hlavu na bok, aby zachytil jeho smaragdový 
pohľad.
Harry bez meškania poslúchol. Sadol si k nemu, nohy natiahol pred seba a zadíval sa na tmavú 
oblohu. „Však si si to nerozmyslel?“ opýtal sa a pozrel sa naňho.
Severus sa pousmial. „Nie, nerozmyslel. Hoci ma tá Blackova iniciatíva dostatočne odrádza,“ priznal, 
oprel sa o lakte a vyvrátil hlavu dohora, zhlboka sa nadýchnuc.
Harry ho zamyslene pozoroval, nespúšťajúc oči z jeho tváre. Už ráno si všimol, že má pod očami tmavé 
kruhy. Zrejme sa v noci ktovie ako dobre nevyspal. Ani sa nečudoval, keď sa oňho musel strachovať. 
Jeho tvár nebola bledá ako kedysi, keď učil a pohyboval sa viac v žalároch v Rokforte. Teraz mal 
dostatok slnka a čerstvého vzduchu. Bol na hladko oholený a jemu sa zdalo, že vyzerá preto o kus 
mladšie. A tak príťažlivo, neodolateľne ... Oči mal stále zatvorené a jeho prsty boli zaborené 
v chumáčoch zelenej trávy. Vyzeral, akoby tam patril. Harry pocítil v žalúdku zvláštne šteklenie. Akoby 
sa mu tam odrazu vyrojil celý mráčik motýľov. Nemohol inak, len sa nahnúť bližšie, pohladiac mu líce 
hánkami. Severus pootvoril oči, ale ani sa nepohol. Zdalo sa mu to, alebo naozaj napäto čakal, kedy ho 
jeho mladý manžel pobozká?
Strapatá, čiernovlasá hlava sa sklonila ešte nižšie a jeho ústa vtisli bozk do kútika jeho úst, pomaly 
jazykom kĺžuc po jeho spodnej pere. Severus slastne zavzdychal, pootvoril ústa a objal rukami 
manžela, zvaliac sa do trávy celkom. Vnímal len horúčosť Harryho pier, jeho teplý dych a mäkké ústa, 
ktoré boli len jeho a zmyselne ho dráždili. Vnímal váhu jeho štíhleho tela, ktoré ho tlačilo k zemi. Tušil, 
že Harry nemá s milovaním žiadne skúsenosti a i napriek tomu sa neprestával diviť, ako dobre si 



počínal. Nohu si vsunul medzi tie jeho, keď mu drobnými bozkami zasypával tvár. Jeho ústa dokonca 
našli Severusovo ucho a on pocítil špičku jazyka, ktorá ho nezbedne dráždila. Keď mu jemne zahryzol 
do ušného lalôčika, Severus znova zastonal a jeho ruky skĺzli z Harryho chrbta na pevný a okrúhly 
zadok, pritlačiac si ho čo najbližšie k vlastnému vzrušenému telu.
Ich bozk sa zmenil z jemného na vášnivý a vyvolal v nich búrku pocitov, v ktorej sa obaja strácali. 
Harry znova našiel Severusove ústa a pobozkal ho, zatiaľ čo jeho prsty šikovne rozopínali gombíky na 
bielej bavlnenej košeli, zatiaľ čo tú jeho Severus vyťahoval z nohavíc, túžiac po dotyku jeho horúcej 
pokožky.
Harry konečne rozhalil biely kus látky z manželovej hrude a vkĺzol pod ňu rukou. Bolo azda nemožné, 
aby jeho manžel bol menej ako dokonalý. Bol priam úchvatný. Mal široké plecia, mocnú hruď, len 
trocha porastenú jemnými chĺpkami a ploché, pevné brucho.
„Severus,“ zavzdychal Harry a venoval mu roztúžený pohľad prv, ako sa dotkol jazykom jeho bradavky, 
ktorá okamžite stuhla. Zovrel ju perami a dráždivo ju cmúľal, vychutnávajúc si sladkosť jeho tela, i jeho 
vzdychov, ktoré ho vzrušovali ešte väčšmi, pretože vedel, že to, čo robí a to, ako sa ho dotýka, sa mu 
páči. Rovnako horlivo sa venoval i jeho druhej bradavke, zatiaľ čo jeho ruky skúmavo hladili jeho hruď.
„Harry, pre Merlina, čo to so mnou robíš?“ opýtal sa Severus chrapľavým hlasom, keď chytil jeho tvár 
do rúk a pritiahol si jeho ústa znova k svojim, nedajúc mu ani šancu odpovedať. Aj tak na odpoveď 
nečakal. Severus sa pretočil, zvaliac tentoraz do trávy Harryho, túžiac mu doprajúc rovnakých 
nežností, keď ich vyrušilo čiesi zakašľanie a Severus odtrhnúc pery od Harryho úst prebodol neželanú 
návštevu nepekným, priam pekelným pohľadom.
Neďaleko živého plota na chodníčku vysypanom kamením stál Remus Lupin, červený v tvári, zjavne 
zahanbený tým, že ich prichytil v nestráženej chvíli.
„Do čerta!“ zaklial Severus, vstávajúc zo zeme a chvatne sa upravujúc, presne ako Harry. Obaja boli 
zadychčaný.
„Mrzí ma, že som ...“ habkal Harry, keď ho boli obaja schopní konečne ho pozdraviť.
„Mňa to mrzí viac, nechcel som rušiť, ale potrebujem ten protivlkolačí elixír. Spln je za pár dní,“ 
ospravedlňoval sa.
„Samozrejme, hneď ti ho donesiem,“ zamrmlal nespokojne Severus. „Zatiaľ môžeš počkať s Harrym 
v salóne. Bude to príjemnejšie ako tu v daždi,“ nadhodil, lebo sa mu zdalo, akoby Lupin vrástol do 
zeme. Stále čerený v tvári sa tváril ako stelesnenie kajúcnosti, zatiaľ čo sa z neba začali čoraz hustejšie 
znášať na zem studené dažďové kvapky.
I Harry sa cítil trochu zahanbene, že ho Remus pristihol v takej háklivej situácii, ale nedalo sa nič robiť. 
V hlave si však urobil pomyselnú poznámku, aby sa nabudúce zabezpečili proti nečakaným návštevám. 
Nevedel si totiž predstaviť, čo by sa stalo, keby to bol namiesto Remusa práve jeho krstný otec. A to sa 
snažil napraviť svoju poslednú chybu, keď Severusa vyprovokoval a potom po sebe strieľali kúzlami. 
Apropó, keď už bol pri tom Siriusovi ...
„Remus? Nevieš prosím ťa, čo je so Siriusom?“ opýtal sa zvedavo, keď poprosil domáceho škriatka, 
aby im uvaril dobrý Earl grey.
Remus sa zatváril ešte tajomnejšie, ako Sirius, keď boli uňho. Zaboril pohľad do zeme a zvesil plecia, 
akoby chcel naznačiť svoju bezmocnosť. Napokon pokrútil hlavou. Stále nevedel, čo si myslieť. 
Napokon, malo by byť predsa všetko jasné, nie? Sirius ho jednoznačne odmietol. 
„Na čo presne sa pýtaš?“ vyzvedal, hoci by najradšej zmenil tému rozhovoru.
„Sám presne neviem. Pohádali ste sa?“
„Nie, nepohádali,“ odvetil a Harrymu sa to zdalo napriek všetkému dosť presvedčivé. Remus by mu 
nikdy neklamal. „Myslím, že by si mal niečo vedieť,“ dodal po chvíli premýšľania.
„Áno?“ Harry sa oprel v kresle a uprel na unaveného mladého muža svoje oči. Nebol starší ako 
Severus. A predsa tak teraz pôsobil.
„Siriusov brat ... Regulus, my ... my spolu ... máme vzťah,“ precedil skrz zuby, stále upierajúc zrak do 
zeme.



„Prosím?“ Harry sa pri tej novinke nahol dopredu a vytreštil oči. Nikdy by nebol povedal, že Remus je 
orientovaný tiež na mužov. Bolo to ... zvláštne. Iste, možno by si to bol myslel o Siriusovi, ktorému 
nikdy nevidel po boku žiadnu ženu a o žiadnej nepočul ani v minulosti, ale Remus? A Regulus?
„Len som chcel, aby si to vedel,“ šepol Remus.
Práve vtedy sa objavil vo dverách Severus a Remus vystrelil z kresla, akoby sedel na tých najostrejších 
klincoch, podíduc k nemu so slovami prekypujúcimi vrelou vďakou.
„Na teraz by ti to malo stačiť,“ povedal Severus, podávajúc mu elixíry uložené v koženej brašni, ktorú 
si Remus prevesil cez plece. „Hneď zajtra začnem pracovať na novej dávke. Aby si mal do zásoby. 
S Harrym sa chystáme totiž preč a nevieme na ako dlho.“
„Kam preč?“ vyzvedal zmätene, hľadiac na Siriusa veľkými, sivými očami.
„Na Stonehenge. A ak budeme mať šťastie, potom ešte ďalej. Do Himalájí a Šangri-Lá,“ prezradil.
Remusovi po tvári prebehol neurčitý tieň, ale prikývol. „Rozumiem. Dúfam, že budeš mať viac šťastia 
ako ja.“
„To dúfame i my,“ podotkol Harry. „Ak získame tú mapu, nechcel by si ísť s nami?“ opýtal sa ho a videl 
ako Removi zasvietili oči. Také pozvanie rozhodne nečakal.
„Ak aj získate tú mapu, k prameňu sa nemôže dostať hocikto. Je prísne strážený. Aspoň podľa legendy. 
A nemyslím, že práve mňa by k nemu pustili.“
„Možno k nemu nepustia ani nás,“ povedal Severus a nedbalo mykol plecami, akoby to nebolo preňho 
životne dôležité, na čo sa Remus konečne aspoň uškrnul.
„Tak dobre, ak ju získate, dajte mi vedieť. Prajem vám veľa šťastia, obom,“ povedal a znova poďakujúc 
Severusovi sa porúčal.
„Nie si hladný?“ opýtal sa ho zamyslene Harry a Severus prikývol. Bola jedna hodina popoludní a oni 
od rána nejedli. Preto prikývol a nasledoval Harryho mlčky do jedálne.
Keď sa približne o dve hodiny vrátili Ron s Hermionou a Kyrianom, chlapec im nadšene ukazoval karty 
a žiadal Harryho, aby si s ním zahral Rachotiacu sedmu, ktorú ho naučil hrať Ron. A tak sa Harry 
pobral s ním do jedného zo salónov, zatiaľ čo Severus sa utiahol do svojho laboratória, aby sa mohol 
venovať príprave protivlkolačieho elixíru, ako to sľúbil Remusovi Lupinovi, hoci i o deň skôr ako mal 
pôvodne v pláne.

***
Remus sa premiestnil k svojmu domu, v ktorom žil od svojich piatich rokov. Presťahovali sa hneď 
potom, čo ho pohrýzol vlkolak. Utiahli sa viac do samoty a k lesu, lebo jeho rodičia to považovali takto 
za najlepšie. Vedeli, čo bude potrebovať. Jednoduchý dom v tvare obdĺžnika, natretý bielou vakovkou 
s hnedastou škridlou a neveľkým komínom. Celkom jednoduchý dom, trochu rokmi ošarpaný. Nemal 
na jeho opravu zvyšné peniaze. Čo však mohol, to opravil. Ako napríklad sám omaľoval nanovo okná, 
keď na nich popraskala stará farba a teraz vyzerali ako nové. Opravil škrípajúce dvere a i tie natrel 
farbou. Upevnil škridly pri komíne, keď zopár z nich spadlo a spravilo mu dieru v streche. Tieto ručné 
a výlučne mužské práce okolo domu ho bavili nielen preto, lebo pri nich mohol premýšľať, ale i preto, 
že pri nich občas nemusel myslieť vôbec. Bol to paradox, ktorý si vychutnával podľa vlastnej potreby.
Prešiel drevenou bránkou a len čo za sebou zatvoril dvere, doľahla naňho podivná skľúčenosť. Pred 
očami sa mu objavila Siriusova tvár a on si v duchu prehrával slová, ktoré mu povedal tak stroho, 
neosobne. Nemohol mu poskytnúť nič viac ako to, čo mu dával doteraz. Priateľstvo. Ale jemu to už 
nestačilo. Mal viac ako tridsaťpäť rokov, za sebou len jednu jedinú skúsenosť s milovaním a osamelý 
život. Život vlka, na ktorý ho odsúdil ten prašivec Greyback. Ešte sa ani nestihol prezliecť, keď sa na 
dvere ozvalo rázne zaklopanie a on zvolal: „Vstúpte, je otvorené!“
O chvíľu sa v dverách objavil Regulus Black s vrelým úsmevom na perách a pozdravil Remusa letmým 
bozkom na pery.

18. kapitola -   Na Stonehenge  
Harry sa prebudil na to, ako z protiľahlej izby zaznievajú tiché vzlyky. Len čo zažal svetlo a nahmatal 
okuliare, nasadiac si ich na nos, zistil, že Severusova strana postele je prázdna a dvere sú 



poodchýlené. Odkopol prikrývky a potichu vyšiel na chodbu. Keď začul upokojujúci Severusov hlas ako 
sa pokúšal upokojiť svojho synovca, po chrbte mu od vzrušenia prebehli zimomriavky. Bolo zvláštne, 
aký mal naňho vplyv už len jeho hlas. A čo ešte bezprostredná blízkosť v manželskej posteli. Keď sa 
občas v noci zobudil, pristihol sa, že priam lipne sa Severusovom tele, objímajúc ho a vyhľadávajúc 
jeho blízkosť. Hoci ho to spočiatku miatlo, teraz ho to napĺňalo zvláštnym uspokojením. Prerušil však 
tok svojich myšlienok a započúval sa do manželovho hlasu, keď tíšil Kyriana.
„Bol to len zlý sen, Kyrian. Vidíš? Nik okrem nás tu nie je,“ hovoril pošepky a nevšimol si, že ho 
spomedzi škáry pootvorených dverí Harry pozoruje.
„Povedz mi,“ požiadal skrúteného chlapca vo svojej posteli Severus, „tvoj otec ... bil ťa?“ opýtal sa tak 
jemne ako to len dokázal, ale čo bolo jemného na bitke? Zhola nič.
Kyrian sa naňho zadíval pomedzi prsty mokré od slzičiek a pomaly prikývol, zatiaľ čo Severus ticho 
zaklial a tvár sa mu zamračila. 
„Už sa nemáš čoho báť, Kyrian. Tvoj otec sa už nevráti a my s Harry by sme na teba nikdy nezdvihli 
ruku, počuješ?“
Chlapec znova prikývol, tíško vzlykajúc, no jeho plač pomaly ustával. Možno preto, lebo sám bol 
unavený a možno preto, lebo ho strýkov hlas znel skutočne upokojujúco.
„Aj mňa môj otec bil,“ priznal Severus potichu. Potichšie ako by bolo Harrymu milé a preto musel 
napínať uši, aby zachytil každé jeho slovo. „Aj ja som sa ho veľmi bál.“
„Naozaj?“ opýtalo sa chlapča ospalo a konečne si zložilo rúčky z uslzenej tváričky a Severus k nemu 
natiahol ruku, jemne mu osúšajúc slzy svojou veľkou, teplou dlaňou.
„Naozaj. Ale ty sa báť nemusíš. Sľúbiš mi niečo?“ 
„Čo?“ šepol chlapec.
„Ak sa prestaneš strachovať ty, prestanem sa báť i ja. Platí?“
„Ty sa ešte stále bojíš svojho otca?“ opýtal sa nechápavo Kyrian a Severus sa musel pousmiať.
„Nie, ja sa bojím iných nočných prízrakov. Tak čo, platí?“ natiahol k nemu ruku a počkal, kým mu ju 
chlapec nestisol. 
Ešte chvíľu tam sedel a bdel nad ním, kým znova nezaspal. Keď sa vrátil do spálne, Harry ešte nespal. 
Čakal ho a on sa pod váhou smaragdových očí zachvel, premýšľajúc, koľko toho Harry z ich rozhovoru 
počul.
„Znova plakal?“ opýtal sa, keď si Severus ľahol na svoju stranu postele, šuchol sa pod prikrývku 
a zhasol svetlo.
„Hej. Myslel som, že spíš, ale ... Zobudil som ťa?“
„Nie, počul som Kyriana,“ vysvetlil Harry. „Môžem sa ťa niečo opýtať?“
Severus prikývol, ale potom si uvedomil, že v spálni je tma a tak odvetil. „Iste.“
„Aké si mal detstvo? Nikdy sme sa o tom nezhovárali.“
Severus stuhol. Nechcel o tom hovoriť, to bola pravda a myšlienky na útrpné chvíle, keď bol dieťaťom 
by navždy rád vymazal zo svojej pamäte, ale bola to časť jeho minulosti a tá sa nedala len tak 
prehliadať, nech sa akokoľvek snažil.
„Ak nechceš, nemusíš o tom hovoriť,“ povedal Harry a vzdychol si. Mal dojem, že by mu mal čosi 
povedať i on o svojej minulosti, pretože tak doteraz neurobil a on túžil mu poodhaliť kúsok z toho, čo 
musel zažívať. Chcel, aby vedel, že nebol sám, kto v detstve trepel, hoci nie tak ako možno on, či 
Kyrian. A preto sa rozhovoril o strýkovi a tete a svojom bratrancovi. Severus ticho počúval a Harry 
netušil, že sa mračí čoraz viac. Ako len bolo možné, že mali také podobné osudy? 
„Som rád, že s nimi neudržiavam nijaké kontakty a oni sú iste celý bez seba od radosti tiež,“ zakončil 
svoje rozprávanie, ale nepovedal mu, že si na nich z času na čas spomenie. Zvlášť pri veľkých 
sviatkoch.
Severus mlčal a Harry si myslel, že predsa len nič nepovie a už sa chcel otočiť na druhú stranu a znova 
sa ponoriť do nepokojného spánku, keď sa konečne jeho manžel ozval.



„Vravel som ti, že to bol môj otec, čo mi zlomil nos, však?“ opýtal sa a Harry pritakal, nesnažiac sa mu 
do rozprávania miešať priveľmi. „Ale nepovedal som ti, že som vtedy skoro zomrel,“ dodal sotva 
počuteľne a Harry mohol počuť jeho hlboký výdych, rovnako i svoje splašene bijúce srdce. Oči sa mu 
od prekvapenia i strachu rozšírili, ale napriek tomu mlčal. Nekonečná úzkosť, ktorá mu zvierala hrdlo, 
mu nedovolila prehovoriť. Cítil, že ho zaštípali oči a vedel, že je to od sĺz, ktoré sa snažil zadržiavať.
„Severus? Môj Severus?“ habkal v duchu, mysliac na všetky možné príkoria, ktoré sa mu ako malému 
chlapčaťu dostávali. Teraz sa už vôbec nečudoval, že z neho vyrástol uzavretý a poznačený človek 
i muž. Ani si to neuvedomil, ale podvedome k nemu natiahol ruku a dotkol sa tej jeho, nehybne 
spočívajúcej po jeho boku.
„Matka sa vydala proti vôli rodičov, ktorý sa jej neváhali zrieknuť. A s ňou sa zriekli i mňa. To ju 
poznačilo. Hlavne preto, že bola jedináčik a oni boli ... no bohatí. Zato my ... my sme žili ... vlastne sme 
skôr živorili. Otcovi sa prestalo dariť, z každej práce ho vyhodili pre pijatiku. A prečo pil? Zistil, že 
matka je bosorka. Bosorka ... tak jej nadával. Bola to jeho obľúbená nadávka hneď po tých ... iných. 
A ona sa nemohla ani brániť, lebo jej ten sviniar zlomil prútik. Na iný nemala ...“ Na chvíľu sa odmlčal, 
akoby zbieral silu na ďalšie rozprávanie. „Mňa bil preto, aby sa zo mňa nestal rovnaký šialenec, akým 
bola ona.“ Jeho tvár poznačil trpký úsmev, no Harry ho vidieť nemohol. „Keď ma vtedy skoro ubil na 
smrť, matka sa mu konečne vzoprela. Keď som sa vrátil od sv. Munga, otca som už nikdy nevidel. 
Matka vravela, že zomrel a ja som sa nikdy na nič nepýtal. Zdá sa však, že moja minulosť ma dostihla. 
Kyrianov otec bol zrejme jeho vernou kópiou. Nech mi Merlin odpustí, ale som rád, že zomrel.“
Harryho srdce sa trepotalo a chvelo, akoby chcelo vyskočiť z hrude. Ten zvláštny pocit, ktorý ho 
zachvátil a mučivé predstavy malého chlapca s telom posiatym modrinami, škrabancami a krvavými 
podliatinami ... Oblial ho studený pot a prišlo mu nevoľno. Merlin, ako mohol byť svet taký 
nespravodlivý? A predsa bol ...
„Aj ja som rád, že zomrel,“ súhlasil, hoci nedopovedal, že keby bol ten starý, despotický mukel stále na 
žive, asi by z neho vytriasol tú jeho prekliatu, pekelnú dušu. Zovretie jeho ruky mierne zosilnelo. 
Nevedel, ako inak by mu mohol prejaviť svoje city. Súcit a ľútosť bez toho, aby ho rozhneval, či inak 
popudil. Bol si istý, že Severus o takéto prejavy náklonnosti nestojí. A tak zvolil jediný možný spôsob. 
Posunul sa v posteli k nemu bližšie a ruku, ktorou zvieral jeho dlaň presunul na jeho hrudník, 
majetnícky ho objímuc. Ale neostal len pri tom, nadvihol sa na lakťoch a ústami vyhľadal jeho pery, 
len aby ich jemne poláskal.
„Harry?“ ozval sa Severus chrapľavo, ale jeho bozky neodmietol. Namiesto toho pocítil Harry jeho 
ruky na svojom chrbte a potom vo vlasoch, ako si Severus jeho hlavu pridŕžal v bozku, ktorý bol jemný 
a nežný ako motýlie pohladenie. A predsa omnoho vzrušujúci. 
„Harry,“ zašepkal prerývaným hlasom znova jeho manžel, keď sa jeho ústa od neho odtiahli, 
bozkávajúc ho na privreté očné viečka, na čelo, líca a dokonca i bradu a nos. „Čo to so mnou robíš?“ 
opýtal sa chrapľavo, skúšajúc ovládnuť svoje narastajúce vzrušenie z posledných síl.
„Chcel by som raz a navždy vymazať tie prízraky z minulosti, ktoré ti nedajú pokoj. A neviem, ako 
lepšie to spraviť,“ šepkal mu medzi bozkami, keď zrazu spozornel. „Čo sa deje?“ dožadoval sa 
odpovede, keď pocítil, že sa manželove pery roztiahli do smutného úsmevu.
„Harry, mne stačí, že si so mnou,“ priznal potichu, akoby sa bál, že ho jeho manžel za chvíľkovú citovú 
indispozíciu nebodaj vysmeje. 
Harryho vzrušenie opadlo, akoby ho obliali studenou vodou. Možno konal prináhle. Možno ešte nebol 
ten vhodný čas na ich spoločné milovanie a on to nerozpoznal. Ale ako sa dá také niečo ustrážiť, keď 
jediné, čo v tej chvíli cítil bola ... Harrymu sa zasekol dych, keď si to uvedomil. Bola to láska? Láska, 
kvôli ktorej mal chuť zahlušiť Tobiasa Snapa seniora, keby už neblúdil v ríši mŕtvych? Láska, ktorou ho 
túžil zahrnúť a upokojiť, aby sa už nikdy nemusel ničoho báť? Ani nočných môr, ktoré ho po nociach 
stále mátali?
Harry klesol späť do perín, fascinovaný zmenou a prudkosťou vlastných citov.
„Nehneváš sa na mňa preto, však?“ ozval sa do ticha izby, ktoré odrazu zavládlo Severus.



„Nie, ako by som mohol?“ opýtal sa rovnako ticho a otočený k nemu chrbtom natiahol ľavú ruku za 
seba, vyhľadajúc tú jeho, preložiac si ju na svoju hruď. Severus chtiac – či nechtiac sa musel pritúliť 
k nemu. Jeho strnutie sa vytratilo a okamžite, ako sa ich telá dotkli, pocítil nesmiernu úľavu a objal 
Harryho pevnejšie.

***
Ráno sa ukázalo zubaté slnko, ktoré však veľa tepla neposkytovalo. Harry sedel nad svojimi raňajkami 
a zhováral sa s Kyrianom, zatiaľ čo Severus čítal najnovšie vydanie Denného proroka, popíjajúc svoju 
rannú kávu. Občas odtrhol pohľad od novín, len aby vrhol na manžela krátky, skúmavý pohľad. 
Premýšľal, čo by sa stalo, keby dnes v noci Harryho neodmietol. Ten chlapec bol veľmi náruživý 
a nebolo to prvý raz, čo prejavil záujem milovať sa s ním. Severus netušil, ako dlho mu ešte bude môcť 
odolávať, aby sa z vlastného vzrušenia, ktoré ho ovládalo sám nezbláznil. Keď si spomenul na všetko, 
s čím sa mu priznal a čo všetko mu povedal Harry ... mal pocit, akoby z neho opadla akási ťarcha, 
ktorá ho gniavila od detstva. Nikdy nikomu nepovedal o svojom bezútešnom detstve. Dokonca ani Lily, 
svojej kamarátke. Musel to byť až Harry, pred ktorým si konečne otvoril trinástu komnatu svojho 
srdca? Zrejme ... Pohľadom skĺzol k jeho perám a telom mu preletel záchvev slastného vzrušenia. 
Akoby ho práve v tej chvíli zasiahol Amorov šíp. Merlin, ako mal toho chlapca len rád ... Vlastne ... 
Miloval ho. Znovu sa znepokojene skryl za plátkom novín, keď sa v jedálni rozleteli dvere a dnu 
rozjarene vstúpil Harryho krstný otec.
„Merlin ma ochraňuj,“ zamrmlal si popod nos Severus a vrhol na Blacka priam apatický pohľad.
„Zdravím vospolok,“ pozdravil ich žoviálne Sirius. „Tak ako pokračujú vaše plány ohľadom 
Stonehenge?“ opýtal sa, len čo si sadol za stôl a postrapatil Kyrianovi vlasy.
„Ahoj Sirius,“ pozdravil ho Harry veselo a ponúkol ho, aby si nabral zo strieborných mís, na čo len 
bude mať chuť a nech sa naraňajkuje s nimi. Severus si len útrpne povzdychol a prešiel to celé 
mlčaním.
„Premýšľali sme o tom, samozrejme,“ priznal Harry.
„Iba premýšľali?“ zatiahol Sirius, nakladajúc si na svoj tanier z každého čosi.
„Dúfam, že ti príde zle od žalúdka, ty pažravec,“ pomyslel si Severus nemilo, ale stále mlčal.
„Dnes je spln,“ povedal Harry zadumane. „Mysleli sme, že sa tam so Severusom premiestnime. Nemal 
by to byť problém. A potom ... skúsime počkať, čo sa stane a či sa ten starec ukáže.“
„To je celý plán?“ opýtal sa Sirius s plnými ústami.
„Merlin, jeho snáď vychovala svorka vlkov,“ uvažoval Severus, ktorý medzitým odložil noviny 
a kútikom oka ho pozoroval.
„Vynechal som niečo?“ zháčil sa Harry, hľadajúc oporu u svojho manžela.
„Nie, nevynechal. Alebo máš vari lepší plán, Black?“ zatiahol lenivo Severus. 
„Hm, v podstate ani nie, len som sa pýtal,“ dodal nevinne a priklincoval modrými očami Severusa 
k stoličke. Alebo aspoň by to rád skúsil. Severus mu venoval ležérny úsmev.
„Prečo ťa to vlastne trápi?“ staral sa, lebo mu nebolo práve po vôli jeho vyzvedanie. Čímsi to 
zaváňalo.
„Nemyslite si dúfam, že by som vás tam pustil samých!“ zháčil sa, ale keď si obaja vymenili pohľady, 
zaškeril sa. „Naozaj ste si to mysleli?“ Pokrútil hlavou a napichol si na vidličku kúsok slaninky a šunky, 
zapijúc to ďatelinovým pivom.
„Skôr sme v to tajne dúfali,“ zašomral Severus, oprúc sa o svoju stoličku a všimol si, ako sa jeho 
manžel snaží zo všetkých síl ukryť svoj úsmev.
„Zabudnite na to, pôjdem s vami,“ zahundral Sirius, na čo Severus len nemohúcne pretočil očami. 
Vedel, že tu už veľa nezmôže.

***
Hermiona veľmi ochotne privolila, že postráži chlapca a Ron jej samozrejme robil spoločnosť. 
Severusovi sa to veľmi nepozdávalo, lebo sa obával, že tí dvaja sa v noci zrejme budú venovať viac 
jeden druhému ako jeho synovcovi, keby náhodou plakal. I preto ju upozornil na skutočnosť, že Kyrian 



máva v noci občas nočné mory, no pre istotu mu dal pred spaním elixír Bezsenného spánku, čo malo 
pomôcť. Obaja, on i Harry chlapcovi sľúbili, že len čo sa zobudí, budú už doma. Severus si pomyslel, že 
to bude možno aj skôr, keď im ten druid odmietne tú mapku dať. Čoho mala byť zaručeným 
úspechom Siriusova prítomnosť. Teda sa museli spoliehať na to, že tomu starému mužovi nebude 
slúžiť pamäť tak dobre, ako kedysi. Ale kto by si nepamätal toho šialenca Blacka, že? I keď 
v pokročilom veku života ... No, kto vie, čo im prinesie táto noc.
Všetci traja sa premiestnili z nádvoria len pár metrov od miesta, kde mali namierené. Slnko už dávno 
zapadlo a atramentovo modré nebo žiarilo posiate hviezdami, ako keby to boli diamanty. Severus 
kráčal po Harryho boku, držiac svojho manžela za ruku a patrične sa v tom vyžívajúc. Všimol si, ako sa 
Blackovi zaiskrilo v očiach, keď to zbadal, ale nepovedal ani slovo. Napokon, Severus si pomyslel, že 
môže byť rád, keď Harryho neschmatne do náručia a nezačne ho priamo pred ním náruživo bozkávať. 
Držanie sa za ruky bol voči nemu najmenší ústupok, aký hodlal dnes v noci spraviť.
„Ešte nikdy som tu nebol, nie je to smiešne?“ opýtal sa Harry, no nesmial sa. Udivene hľadel na 
obrovské kamene stojace v kruhu, ktoré osvetľoval len svit mesiaca.
„Keby som to bol vedel, zobral by som ťa sem skôr,“ podotkol Severus, venujúc mu jeden zo svojich 
úsmevov, ktoré si schovával len pre svojho manžela.
„Prečo práve ty?“ ozval sa Sirius. „Pokojne by som ho sem zaviedol i sám. Je celkom pôsobivé hľadieť 
na to z metly.“
„To verím, ale rovnako pôsobivé je to i zo zeme,“ vzpriečil sa Severus, no vedel, že Black má pravdu. 
A on by to samozrejme za žiadnu cenu nebol pripustil. 
„Kde sa utáboríme?“ opýtal sa Harry práve včas, aby zabránil ich možnej hádke a Sirius prstom ukázal 
na miesto pod skalou. „Tam je to najlepšie. Je to záveterná strana a okrem toho je odtiaľ dobrý 
výhľad.“
„Akoby tu fúkal severák,“ poznamenal zbrklo Severus, no i on si všimol to miesto.
„Občas mám ten pocit,“ zahundral Sirius. „Najmä ak otvoríš ústa, Snape.“ Uškrnul sa nad vlastnou 
poznámkou, keď sa Severus iba zamračil a čosi si zafrflal popod nos.
„Nehádajte sa prosím,“ požiadal ich Harry unavene. „Viete, prečo tu sme, či nie?“
Obaja stíchli na hodnú chvíľu, hoci to práve Harry nemal v pláne. Keď si rozložili deku okolo ohňa, 
ktorý založil Sirius, Harry sa oprel hlavou o Severusovo plece, hľadiac strnulo do plameňov ohňa.
„Myslíte si, že sa nám podarí získať tú mapu?“ opýtal sa po chvíli ticha. Severus neodpovedal, iba 
vrhol na Blacka krátky, zádumčivý pohľad.
Sirius sa snažil tváriť pokojne a bezstratostne, ale dalo mu to veľa práce, keď videl jeho krstňa lepiť sa 
na toho netopiera. Najprv sa držali za ruky, teraz sa oň opieral ... Prečo sa neoprel o jeho plece, do 
šľaka?! 
„Môžem byť rád, že sa nebozkávajú, to by ma zložilo!“ pomyslel si skľúčene. Stále si nemohol zvyknúť 
na to, že sú pár a veľmi sa snažil rešpektovať to, no zdalo sa, že je to nad jeho úsilie. Keď Harry 
prerušil ticho otázkou, zamyslel sa. Znova prešpikoval Snapa nakrátko svojim pohľadom a uvedomil si 
z Harryho postoja, že mu na tom chlapovi očividne záleží. Bolo to čudné. Ako veľmi ho on nenávidel, 
tak veľmi ho Harry zrejme ... Zarazil sa. Žeby ho miloval? Naprázdno prehltol a snažil sa odohnať 
vtieravé obrazy milencov ...
„Vravel, že sa ho nedotkol. Nedotkol sa ho a to je dobre,“ pomyslel si, hypnotizujúc svoju myseľ len 
k tomuto faktu, aby sa upokojil, rovnako ako i svoj žalúdok.
„Ja ... verím tomu. Už len kvôli tebe a svojmu svedomiu,“ povedal napokon a na chvíľu sa vzdialil 
s tým, že si musí odskočiť. Pravda bola taká, že chcel byť chvíľu celkom sám. Kráčal v tme, občas sa 
potknúc o trs trávy, o skalu, či o vlastné nohy. Napokon zastal a vyvrátil hlavu dohora. Mesiac bol 
jasný a okrúhly a osvetľoval okolie plné tmavých tieňov. Musel uznať, že bol tak trochu sebecký, 
ohľadne toho, že bol tu. Chcel na vlastné oči vidieť, čo sa stane. Naozaj chcel Severusovi pomôcť, ale 
hnala ho k tomu vina vlastného svedomia voči Harrymu ako i to, že ak mu Harry vtedy vravel pravdu, 
keď tvrdil, že je stále panic, bola tu stále možnosť anulácie. Domnieval sa, že Harry si vzal Severusa iba 
z ľútosti a preto mu tak vehementne pomáhal. Ale keď sa Severus uzdraví, Harry bude môcť 



prehodnotiť svoje city a môže zrušiť ten hlúpy obrad. Bude môcť žiť svoj vlastný život, bez Snapa. 
Pravdaže, ak ... ak ho len naozaj nemiluje. To by celé iba skomplikovalo.
Sirius si prehrabol rukou vlasy a zahrešil. „Prečo musí byť všetko také komplikované?“ zahundral 
a pretrel si unavené oči, keď sa mu pred nimi z čista – jasna objavil obraz Remusa Lupina. „Do frasa aj 
so sľubom!“ zanadával a z úst sa mu vydral zvuk podobný vzlyku. Keď sa vrátil späť k ohňu, Harry 
driemal na ramene svojho muža, ktorý cez neho práve prehadzoval deku. Sirius si bez slova prisadol, 
skrížiac pod sebou svoje dlhé nohy. Ostávalo len počkať.

19. kapitola -   Najťažšia úloha  
 Harry sa prebudil na húkanie sovy a zazíval. Zelené oči sa rozospato upreli na pukotajúci oheň. Keď 
doň Sirius prihodil nové poleno, do vzduchu sa vzniesla záplava jasno oranžových iskier. Pozrel sa na 
hodinku a s počudovaním zistil, že si zdriemol na dobré dve hodinky. Bolo čosi po pol dvanástej. Jeho 
manžel zdá sa stále driemal. V spánku vyzeral tak zraniteľne, čo v ňom vyvolávalo pocit chrániť ho 
vždy a všade, neustále. Čo by preňho nespravil? Nevedel o ničom ...
„Až sa to bojím opýtať, ale ty ho máš naozaj rád, čo?“ šepol Sirius skoro nečujne. Nočný vetrík odvial 
jeho tiché slova po tmavej stráni a Harry uprel na krstného otca skúmavý pohľad.
„Prečo sa ma na to stále pýtaš?“ ozval sa, ale Sirius len pokrčil plecami. Nemal na to odpoveď. Bolo to 
preňho skôr neuveriteľné a nepochopiteľné. Niečo, čo sa nikdy nemalo ani len prihodiť.
„Sirius? Prečo si sa nikdy neoženil?“ prehovoril Harry, spýtajúc sa na niečo, o čom už hodnú chvíľu 
uvažoval.
Sirius sa uškrnul. Ale bol to smutný, vykrivený úsmev, poznačený bolesťou, ktorá zovrela Harryho 
srdce do okov. Čo mohlo trápiť Siriusa? 
„Harry, ja ...“ začal, no nevedel ako pokračovať. Zahľadel sa na Snapa a uvažoval, či ozaj spí, či to len 
predstiera. Napokon usúdil, že mu to môže byť jedno. „Vlastne som nečakal, že sa ma na to niekedy 
opýtaš. Ani tvoj otec nevedel pravdu, tak ...“ znova sa odmlčal.
„Pravdu? Akú pravdu, Sirius?“ zháčil sa Harry a rukami si oblapil nohy pokrčené do kolien.
„Vždy, od kedy sa pamätám som miloval len jedného jediného človeka,“ povedal hľadiac do plameňov. 
„Nikdy som mu to však nepovedal. Stálo medzi nami priveľa prekážok a teraz ... teraz ich medzi nami 
stojí azda ešte viac.“ Popravde, Sirius myslel len na jednu jedinú prekážku. Na svojho brata. Ale on 
uprednostnil jeho šťastie pred svojim. Bol chrabromilčan a zrejme ním navždy i ostane.
„Hovoríš v hádankách,“ povedal Harry trochu popudene. Nechcelo sa mu v túto noc riešiť žiadne iné 
rébusy okrem toho, ktorý ho čakal. Ak sa pravda ten druid ukáže. Chcel to vzdať a keď sa prehĺbilo 
ticho medzi ním a Siriusom, odrazu pochopil. Smútok v jeho očiach, jeho pohľad, ktorým sa díval na 
Remusa, hnev, keď ho vídal so svojim bratom ... hnev, keď vídal spolu ich dvoch so Severusom. Ich 
dôverné dotyky a gestá ... To všetko ho muselo zraňovať a pripomínať mu to, čo nemal a nikdy mať 
nebude.
„Prečo si mi to nikdy nepovedal?“ opýtal sa Harry znova a Sirius naňho pozrel tentoraz zmätene. 
Videl, že chlapec pochopil a jeho ústa sa znova roztiahli v smutnom úsmeve.
„A na čo by to bolo dobré? Žijem osamelý život od kedy som stratil svojho najlepšieho priateľa. Teraz 
sa ukázal môj brat, po tých rokoch, čo sme si všetci mysleli, že je mŕtvy. Zaslúži si, aby bol šťastný a ja 
nechcem byť tým, kto mu stojí v ceste.“
Harry len prikývol. Nevšimol si, že Severus pootvoril oči a zadíval sa svojimi čiernymi tôňami na muža 
sediaceho oproti, no Sirius si to všimol.
„Ocenil by som to isté i voči mne, Black,“ vraveli jeho oči a Sirius sa znova uškrnul, lebo to pochopil.
„Až peklo zamrzne Snape, potom možno,“ povedali jeho oči a Severusovu vážnu tvár skrivil posmešný 
úsmev, navlas rovnaký tomu Siriovmu. Znova privrel oči a započúval sa do šepotu nočného vánku 
a tlkotu Harryho srdca, ktorého silné, pravidelné údery uspávali.
Znova sa všetci ponorili do ticha. Sirius dumal nad svojim osudom a nad tým, čo im táto noc prinesie. 
Harry zas uvažoval nad tým, čo by mohol pre krstného otca urobiť a ako zľahčiť jeho trápenie. 
Rovnako ho trápilo i to, čo sa stane a či vôbec bude niekto z nich schopný splniť úlohu, ktorú by im 
mal starý druid zadať. Ak sa ukáže.



Minúty plynuli a hviezdy na jasnej atramentovej oblohe žiarili stále jasnejšie. Mesiac, ktorý bol v splne 
ich osvetľoval svojou striebornou krásou a oni sa v jeho lesku jagali jasnejšie ako inokedy. Bola to 
zvláštna noc. Mesiac osvetľoval celú čistinu i tie obrovské balvany stojace v kruhoch opodiaľ. Harrymu 
to pripadalo naozaj ako čarovné miesto. Miesto, kde sa kedysi konávali staré čarodejnícke snemy 
a zasadania, kde sa rozhodovalo o dôležitých dobách v časoch stredoveku, keď čarodejníci vládli 
mocnými čarami a nemuseli sa skrývať, kde boli chytané bosorky a upaľované na horiacich 
hraniciach ...
Vzdychol si, keď pocítil akýsi podivný záchvev vzduchu. O jeho magickú energiu sa oprela iná, omnoho 
staršia, skúsenejšia a silnejšia, skúmajúc ju bez toho, aby mu chcela nebodaj ublížiť. Videl, že Sirius 
a jeho manžel sa vzpriamili a tvárili sa rovnako obozretne, s prútikmi pripravenými vo svojich rukách 
očakávajúc neočakávané.
I Harry uchopil svoj prútik do ruky a čakal, čo sa stane. Čakal, či sa ukáže bytosť, či človek, ktorého 
chceli stretnúť.
Dlhú dobu sa nič nedialo, ale oni nepoľavili na svojej ostražitosti.
„Tam,“ zašepkal Harry, keď uzrel tmavú postavu blížiacu sa k nim od východu. Starec sa pridržiaval 
hrboľatej palice, ktorú zvieral v pravej ruke, zatiaľ čo si tou ľavou pridržiaval tuniku a plášť na svojich 
prsiach. Dlhá brada, ktorá mu siahala snáď po samotnú zem pripomenula Harrymu muža, ktorého 
kedysi tak veľmi obdivoval, a ktorého si tak veľmi obľúbil.
Všetci traja už stáli na nohách, ale ani sa nepohli. Hľadeli ako sa muž a jeho tmavý tieň približujúc 
čoraz väčšmi. Stáli tam v úplnej tichosti ako tie balvany tvoriace Stonehenge.
„Dvaja spolu zviazaný a jeden smútkom zlomený?“ začuli, keď starec prehovoril ledva počuteľne. Jeho 
hlas im snáď zavial samotný vánok, ktorý sa znova zdvihol. „Čo očakávate od úbohého starca? 
Zázraky?“ opýtal sa a jeho hlas znel. Keď im pokynul rukou, aby ho nasledovali, urobili tak.
Sirius zastal od nich najďalej, postaviac sa za Harryho chrbát, zatiaľ čo Harry a Severus zastali na kraji 
priestranstva uprostred kruhov. Starec stál neďaleko nich. Keď si zložil z hlavy kapucňu, Harry od 
údivu otvoril ústa. Tak veľmi sa ten muž podobal na Dumbledora, že skoro zabudol dýchať. Skoro 
uveril, že by to mohol byť i on. Lenže nebol. Mal len podobné črty tváre, nič viac a nič menej.
Starec sa naňho zahľadel múdrymi očami. „Mladý muž, ktorý stratil viac ako kedy chcel,“ povedal skôr 
sám pre seba, akoby mu videl až do duše, zoznamoval sa s ňou, spoznával ju ako vlastného brata. „Si 
pripravený stratiť ešte viac? Alebo to už tvoje srdce neunesie?“
Harry cítil upokojujúci dotyk Severusovj ruky na svojom pleci a bol mu za to vďačný. Nechápal, o čom 
to starec hovorí, ale on len naďalej mlel svoje, akoby ani nechcel prestať.
„A čo ty?“ opýtal sa, nečakajúc odpoveď, zahľadiac sa na Severusa. „Zmierený s osudom a predsa 
s ním bojuješ. Kvôli komu? Dúfaš v niečo, ale nie kvôli sebe,“ zahundral a jeho oči preskočili na muža 
za nimi.
„Skrývaš sa celý život a predsa si v prvej línii. Oddaný, dychtivý, verný s mŕtvou dušou. Začneš 
skutočne žiť, keď budeš bojovať,“ prehovoril a Sirius akosi podvedome tušil, že nemá na mysli 
skutočný boj. Jeho duša sa pri starcových slovách zachvela a pookriala, ale nič viac. Vedel, že starcove 
slová nemali preňho žiadny význam, pretože on svoju dušu umlčí rovnako, ako dokázal umlčať svoje 
srdce. Sľúbil to predsa svojmu bratovi.
„Čo ťa sem privádza, mladý muž?“ opýtal sa napokon druid Harryho a znelo to veľmi unavene.
„Pane, prišli sme vás požiadať o mapu k prameňu Šangri-Lá. Len tak môžem zachrániť život svojho 
manžela,“ prehovoril isto a pevne.
„A ty veríš tej rozprávke o prameni?“ opýtal sa ho druid, v hlase mu zaznel smiech.
Harryho to zarazilo, ale rozhodol sa necúvnuť. Tá mapa bola dôležitejšia ako všetko ostatné. Bola 
jedinou nádejou na Severusovu záchranu.
„Verím pane,“ odvetil bez zaváhania a druid prikývol.
„Ak veríš, vieš, že musíš splniť svoju úlohu. A spravíš to ty. Nie tvoj manžel, ani tvoj krstný otec,“ 
povedal druid.
Harry prikývol. „Urobím, o čo ma požiadate.“



„Nech je to čokoľvek?“ opýtal sa starec a Harry pritakal.
„Nech je to čokoľvek.“
Druid sa spokojne usmial a uhladil si belostnú bradu. Jeho modré oči zažiarili vo svetle ohňa, ktorý ich 
rozdeľoval.
Vystrel pred seba ruku, čosi zamrmlal a v jeho ruke sa ocitol meč so zdobenou rukoväťou, s okrúhlym 
rubínom uprostred. Jeho čepeľ bola široká tri palce a dlhá štyri stopy, so znakmi rún vyrytými 
uprostred.
„Tak mi zotni hlavu. Len tak môžeš získať mapu,“ povedal a Harrymu prebehol mráz po chrbte.
Díval sa na starca rovnako vyjavene ako jeho dvaja spoločníci. Nikdy nikoho nezabil a tu mal odrazu 
zoťať hlavu starému druidovi?
„No tak! Sľúbil si! Vykonaj!“ nabádal ho starec ako veliteľ svojho vojaka a Harry voľky, nevoľky 
pristúpil bližšie. Keď jeho ruka zovrela rukoväť meča a zdvihla ho do vzduchu, pocítil jeho ťarchu. Ale 
horšia bola ťarcha jeho zaťaženého svedomia, ktoré zápasilo s jeho rozumom a srdcom.
Starec pokľakol na jedno koleno a jeho oči sa neúprosne zabodli do Harryho zelených studničiek.
„Konaj! Inak nikdy nezískaš to, po čom ti srdce piští! Tvoj manžel skoná a ty budeš stáť na jeho hrobe 
bezmocný! Budeš sa viniť, že si mohol pomôcť a ty si zlyhal!“
Harryho ruka, v ktorej držal meč sa zachvela. Pocítil v sebe zlosť a bezmocnosť, lebo starcove slová 
boli pravdivé a ťali do živého. Mal dojem, že mu to trhá srdce na kúsky.
„Konaj! Zotni mi hlavu! Postavil si sa Voldmemortovi a mne sa nedokážeš?!“ okríkol ho znovu.
Harry sa pozrel na starca, ktorý sklonil hlavu v očakávaní svojho blízkeho konca a potom uprel zrak na 
Severusa. Stál tam celkom nehybne so Siriusom po jeho boku, očividne napätý, no nepreriekol slova. 
Nechal to na naňho. Znova na ňom ležalo rozhodnutie a nik mu nemohol poradiť.
Pohľad gagátových očí, ktoré sa vpíjali do tých jeho bol jednoznačný. „Nech sa rozhodneš akokoľvek, 
budem to rešpektovať.“ Presne to isté vraveli i Siriusove oči.
Harry sa znovu obrátil k starcovi, ktorý priam hrozivým hlasom vyžadoval splnenie jeho prísľubu 
a ruku, v ktorej zvieral meč zdvihol nad hlavu.
Myslel na to, čo povedal starec. Myslel na to, že stojí pri smrteľnej posteli svojho manžela, ktorého 
zradil a nepomohol mu. Myslel na to, ako tmavou hlinou zahadzujú jeho hrob. Myslel na to, že ostane 
naveky sám. Rozohnal sa ...
A meč zabodol do zeme vedľa starca. „Nemôžem Severus, odpusť mi, ale nemôžem,“ zašepkal a oči sa 
mu zaleskli od sĺz, vediac, že toto je naozaj koniec. Rozbehol sa k svojmu manželovi a vrhol sa do jeho 
náručia. A on ho objal najmocnejšie ako len vedel. Objal ho tak, akoby sa mali navždy rozlúčiť. Objal 
ho, lebo by ho nemohol milovať viac ako ho už miloval. Svojho odvážneho mladého manžela s levím 
srdcom.
Nikto z nich si ani len nevšimol, že sa starec vyparil. No keď vzduchom zarezonovala ozvena jeho 
hlasu, strhli sa.
„Život za život,“ ozvalo sa z miesta, kde stál starec. „Mladý a statočný. Dosiahol veľa a možno dosiahne 
ešte viac. Myslím, že ty si ju zaslúžiš. Chráň ju ako oko v hlave.“
Vo vzduchu sa čosi mihlo a zatrepotalo. Kúsok stočeného pergamenu. Harry sa poň neveriaco 
načiahol. Objal ho prstami a zovrel v ruke.
„My sme to dokázali,“ zamrmlal, vzhliadnuc do manželovej tváre, ktorá sa naňho dívala s toľkým 
rešpektom a možno niečím viac ... „Severus,“ vyjachtal, zakvačiac sa prstami do jeho habitu.
„Nie my, ty si to dokázal,“ pošepol a bol by dal čokoľvek za to, keby tu v tejto chvíli nebol Sirius Black, 
aby mohol Harryho objať a pobozkať tak, ako po tom túžil. Merlin, aké mal len šťastie. Mal Harryho, 
mal toho najlepšieho manžela, akého si len zaslúžil.
„Myslím, že je časť ísť domov,“ navrhol Sirius, cítiac sa vedľa nich nie veľmi príjemne, uvedomujúc si, 
že zrejme zavadzia, ale nič sa nedalo robiť. Keď sa im už raz rozhodol pomáhať, svoj sľub mienil 
i dodržať.

***



Bolo neskoro v noci, ale Severus potreboval sprchu. Kým sa teda on sprchoval, Harry pochodoval po 
izbe, unavený a ospalý, ale musel vydržať. Nechcel narúšať jeho súkromie, hoci by mu to vôbec 
neprekážalo, keby ...
Zarazil sa. Už dlho uvažoval nad tým, prečo sa spolu vlastne ešte nemilovali. Severus bol rozhodnutý 
dopriať mu čas, ale nebolo to naopak? Nedopriaval ho sám sebe? Zatiaľ čo Harry bol dychtivý po jeho 
bozkoch a prítomnosti, po jeho objatiach a dotykoch, Severus bol ten zdržanlivejší a akoby aj 
ostýchavejší. Prečo?
Harry sa zviezol do kresla, prehrabnúc si svoje nepoddajné vlasy, keď so seba zhodil cestovný plášť 
i sveter a ledabolo ich prehodil cez operadlo stoličky. Bol taký rozrušený, že im proste nedokázal 
venovať pozornosť. Sadol si hlbšie do kresla a skúšal si predstaviť nahé manželovo telo. Široké plecia, 
pevný hrudník a ploché brucho. Štíhle boky, pevné stehná a medzi nimi jeho ... Zavzdychal a musel si 
zahryznúť do spodnej pery. Už len tie lákavé predstavy ho oberali o zdravý rozum. Počul tiché šumenie 
sprchy za zavretými dverami a spod nich sa k nemu šírila príjemná svieža vôňa. Vedel, že presne tak 
bude voňať Severusovo telo. Jeho pokožka bude cítiť morom, čierne vlasy bylinkami. Merlin, 
potreboval si uľaviť. 
Keď Severus vyšiel z kúpeľne, Harry sa v nej zavrel bez jediného slova. Dvere zamkol a rýchlosťou 
blesku sa vyzliekol. Keď sa postavil pod prúd teplej tečúcej vody, predstavujúc si, že len pred pár 
sekundami tu stále celkom nahý jeho impozantný manžel, zachvel sa divokou túžbou. Keď sa mydlil, 
predstavoval si, ako sa ho dotýkajú ruky jeho manžela. Veľké a teplé, skúmajúce a hladiace jeho telo, 
miesta, ktoré boli skryté jeho očiam, miesta, ktoré najviac túžili po jeho dotykoch. Jeho mladé telo sa 
zachvievalo slastnými odozvami jeho vlastných dotykov, kým mu z prstov nevypadlo mydlo a jeho ruka 
neskĺza po plochom bruchu k lonu. Keď jeho prsty objali svoj vztyčený úd, spomedzi pier sa vydral 
ďalší ston. Harry sa chrbtom oprel o stenu, privrúc oči, snažil sa dopriať si to, čo mu odopieral vlastný 
manžel. Trochu vášne, nehy, naplnenia fyzickej túžby. Šalel z predstavy Severusových pier na jeho 
ústach, vedel aké zmyselné sú jeho bozky, a že každý jeho dotyk má svoj význam. Priam cítil ako sa 
jeho telo lepí na to jeho v rytmických pohyboch splynutia, túžil cítiť jeho horúce, vlažné ústa, ruky, 
jazyk na svojej nahej koži, chcel sa s ním spojiť ... chcel, aby splynuli v jedno ... túžil po ňom viac ako 
kedykoľvek predtým. Zastonal, keď sa jeho telo náhle uvoľnilo a jeho penis v ruke znova ochabol. Cítil 
sa malátny a konečne uvoľnený. Teraz už vedel, že i túto noc zvládne pokorne, poslušne, nič 
nevyžadujúc. Tak ako inokedy ... 

20. kapitola -   Najkrajšie svitanie  
 Severus mal veľmi príjemný sen. Na to, že večer si líhal do postele čakajúc na Harryho, ktorý dlho 
nechodil a jeho premohol spánok, upadnúc do nie veľmi príjemných snov, teraz sa zmenili. Priam 
hmatateľne cítil ako sa k nemu pritláča mladé, štíhle telo, ako ho objímajú Harryho ruky, dotýkajúc sa 
ho bez zábran. Nohu mal prehodenú cez jeho a slabinami sa mu opieral o bedrá. Na krku mohol cítiť 
jeho horúci, vlahý dych a priam zreteľne počul tiché šušťanie košele, keď mu ju jeho manžel gombík 
po gombíku rozopínal. Precitol vo chvíli, keď sa ústa jeho manžela jemne obtreli o tie jeho, aby ich 
prikryli, aby si vychutnali bozk, ktorý sa v nasledujúcej chvíli prehĺbil.
„Harry,“ zašepkal medzi bozkami, ktorými ho zasypával. Chcel ho spomaliť, chcel ho zastaviť, ale zdalo 
sa, že jeho mladý manžel je príliš dychtivý a chytený vo víre vášne. Chcel počkať, chcel si byť istý, že 
bude pripravený. Chcel mu dať čas, ale teraz sa musel pýtať sám seba, či ten čas nepotreboval 
náhodou on. Zastonal, keď posledný gombík na jeho košeli po silnejšom trhnutí odletel kamsi pod 
posteľ a on na svojom tele pocítil váhu Harryho tela.
Harry bol ako opitý prekypujúcou vášňou a nehou, túžbou po svojom manželovi a mal dojem, že ak ho 
teraz odmietne, jeho malý svet sa rozbije na drobné kúsky. Za oknami ešte vládla tma, ale slnečné 
lúče sa pomaly predierali skrz temnotu, aby mohli privítať nový deň. Aj Harry chcel svoje svitanie, i on 
túžil po novom dni, novom začiatku. Ale chcel ho v Severusovej náruči, chcel ho v jeho bozkoch, chcel 
s ním konečne splynúť v jedno, tak ako už mali dávno!
„Harry, ja ...“ Severus sa pokúsil prehovoriť, ale Harry ho umlčal ďalším lačným bozkom. Bol 
odhodlaný presvedčiť ho. Ak nie dnes, ak nie teraz, v tejto chvíli, tak už nikdy, pomyslel si žalostne 



Harry, keď zovrel nežne Severusovu tvár do svojich rúk a vpil sa svojim smaragdovým pohľadom do 
jeho tmavých očí.
„Ja už ďalej nemôžem, Severus. Túžim po tebe viac ako si dokážeš predstaviť,“ šepkal nežne, zatiaľ čo 
jeho zamatové, horúce pery zosielali drobné bozky na jeho čelo, privreté viečka, konček krivého nosa, 
či líniu lícnych kostí, zastaviac sa napokon pri kútikoch úst. „Chcem sa s tebou milovať, túžim po tebe 
celou svojou dušou,“ šepkal hlasom zastretým od vzrušenia. „Neodmietaj ma prosím,“ prosil úpenlivo. 
„Si môj manžel. Alebo máš pocit, že si mi stále neposkytol dostatok času? Pretože je to omyl! Tak si 
ma zober, zober si ma ... Som tvoj manžel a túžim po tebe,“ opakoval donekonečna, bozkávajúc ho 
krátkymi, no vrúcnymi bozkami, ktoré mu mali pomôcť presvedčiť ho a vliať mu do žíl aspoň trochu 
z tej búrky hormónov, ktorá odznievala v ňom. „Severus, miluj sa so mnou, miluj sa so mnou,“ šepkal 
donekonečna, nepúšťajúc jeho tvár zo svojich rúk.
Severus znova zastonal a z úst mu rozochvene uniklo jeho meno ako tichý šepot. Jeho hlas znel 
rovnako chrapľavo. Ako mal odmietnuť? Nemohol. Mal by sa uštipnúť, aby sa uistil, že už bdie, ale bál 
sa, že ten krásny sen by sa mohol rozplynúť. Keď sa Harryho pery znova na krátku chvíľu oddelili od 
tých jeho, díval sa, ako sa jeho manžel na malú chvíľu vystrel, aby sa jednoduchým, rýchlym pohybom 
zbavil svojho pyžama. Severusove ruky vystrelili do vzduchu, raziac si obdivne cestu od jeho pása 
k hrudi.
„Harry,“ zašepkal znova, keď ho priľahlo štíhle, mladé telo a on zacítil na svojej pokožke tú jeho, 
rovnako horúcu, rovnako túžiacu po dotykoch. Cítil na stehne Harryho vzrušenie a sám si uvedomil, že 
jeho slabiny pulzujú rovnakou žiadostivosťou. Keď jeho prsty vkĺzli do tých krátkych, strapatých vlasov, 
keď sa jeho ústa vpili do tých poddajných pier, ktoré v ňom dokázali zburcovať takú vášeň, vedel, že 
mu už viac nedokáže odolávať. Harry chcel, aby sa s ním miloval. A on túžil po tom, čo od neho tak 
úpenlivo žiadal. Jeho telo to chcelo, jeho duša po tom túžila, jeho srdce naliehalo. Neostávalo iné, len 
súhlasiť. 

***
Ku podivu sa v to ráno zobudil Harry ako prvý. Spokojne si zívol a uvedomil si dve veci. Nikdy predtým 
sa snáď necítil lepšie a šťastnejšie, to bolo prvé, čo mu zišlo na um. Ako druhé bolo to, že Severusove 
slová, ktorými sa mu kedysi pokúsil nahnať strach o tom, že od neho bude vyžadovať sex, čo si vtedy 
Harry dokázal spojiť jedine so slovom znásilnenie, bolo na míle vzdialené od skutočnosti. Usmial sa. 
Len čo sa prebral a pocítil, ako sa k jeho telu túli nahé telo jeho manžela, znova ním prebehol známy, 
príjemný záchvev vzrušenia. S nesmiernym pôžitkom si spomenul na dnešné svitanie a v jeho vnútri sa 
ozvalo spokojné vrnenie. Pretočil sa v Severusovom náručí tak opatrne ako len vedel, aby ho 
nezobudil a oddane s hlbokou vrelosťou si prezeral jeho spiacu, pokojnú tvár.
„Netopier,“ pomyslel si a musel sa tomu v duchu zasmiať. No kto by si bol kedysi len pomyslel, že 
tento muž dokáže byť taký nežný a vzrušujúci? Že dokáže byť ohľaduplný a vášnivý? Merlin, ešte teraz 
nemohol uveriť tomu, že sa skutočne milovali. Nič krajšie doteraz Harry nezažil. Jeho predstavy oproti 
skutočnosti bledli hanbou. Milovali sa. Teraz boli skutočnými manželmi.
„Ak ešte raz niekto predo mnou spomenie anuláciu, prisahám, že ho zahluším,“ pomyslel si spokojne, 
keď natiahol ruku k Severusovej tvári a pohladil ho jemne hánkami prstov.
„Ak na mňa budeš ešte chvíľu civieť ako zaľúbený pubertiak, prisahám, že sa neovládnem,“ prehovoril 
Severus ospalo, ale nenamáhal sa otvoriť oči.
Harry sa roztopašne zachichotal. Vedel, že to nemyslel ako urážku. Namiesto toho sa naklonil, aby mu 
vtisol na pery krátky bozk a zaželal mu dobré ráno. Lenže netušil, že ho Severus zatlačí do prikrývok, 
predĺžiac bozk. Nebránil sa, vítal ho nadšene a s primeranou odozvou.
„Teraz je dobré,“ zašepkal spokojne Severus, keď sa ich pery oddelili a on sa jemne obtrel nosom 
o jeho nos, v akomsi znaku intímnosti ich konečného sa zblíženia. Znova sa prevalil na svoju stranu 
postele, ale nechcelo sa mu z nej von. Namiesto toho pohľadom skĺzol po Harryho krku, cez hruď 
a zastavil sa na mieste, kde sa pod prikrývkou črtala vypuklina. Páčilo sa mu, že ho dokázal tak poľahky 
vzrušiť. Vlastne, jeho Harry vzrušoval v jednom kuse, tak nech si mladý užije podobné utrpenie a nech 
sa učí ovládať, hlavne vo chvíľach, keď nemohli byť sami.



„Na čo myslíš?“ opýtal sa ho bez obalu Harry, stále ležiac na chrbte a pozorujúc ho tými oddanými, 
zelenými očami.
„Na to, že by som sa s tebou rád miloval,“ prezradil Severus, ale nemusel. Harry mu to poľahky vyčítal 
z očí, ktoré azda ešte viac potemneli túžbou. Hlas sa mu zadrhol v hrdle, keď jeho manžel vyslovil tú 
myšlienku nahlas, lebo sa mu zdalo, že bola jeho vlastná.
„Tak to urob,“ nabádal ho a s lišiackym úsmevom vsunul ruku pod prikrývku, aby pohladil jeho mocné 
stehno a urobil ešte niečo odvážnejšie. Dotkol sa ho prstami, pohladiac po celej dĺžke ten jeho 
skvostný nástroj, ktorý mu len pred pár hodinami doprial také potešenie.
Severus zalapal po dychu, keď pocítil Harryho ruku na svojom penise a v okamihu sa jeho krv 
premenila na variacu sa lávu, pretekajúcu mu žilami. Zahryzol si do spodnej pery, keď mu Harryho 
ruka dopriavala rovnakú slasť, ako on dožičil jemu len nedávno. Nevedel, či to nie je skoro, nevedel, či 
môžu, ale vedel, že po ňom túži azda ešte viac ako predtým. Milovali sa znova. Bolo to azda ešte 
krajšie ako na svitaní. Ich prepletené telá sa perlili potom, ich ústa spojené v sladkom bozku, izba 
zaplnená tichým šepotom a vzdychmi.

***
Hermiona si ako prvá všimla, že je niečo inak. Sedela pri stole v jedálni s Kyrianom a obaja raňajkovali. 
Rozhodla sa, že nebude čakať, kým vstanú, pretože netušila, o koľkej sa vrátili.
„Dobré ráno,“ pozdravili obaja naraz, na čo sa Harry otočil k Severusovi a venoval mu akýsi „iný“ 
úsmev. Absolútne zaľúbený, absolútne oddaný. Jej oči sa rozšírili, keď videla, že Severus naňho 
žmurkol a úsmev mu opätoval.
Harry sa usadil po jeho pravici, no prv vtisol Kyrianovi bozk na čelo s otázkou, ako sa mal. 
„Mal som sa dobre, teta Hermy je veľmi milá,“ odvetil, keď znova zahryzol do svojej hrianky. 
Hermionu to nachvíľu odpútalo od toho, čo sa dialo medzi Harrym a Severusom a usmiala sa na 
chlapca.
„Veru, je. Verím, že z nej raz bude tá najlepšia matka,“ povedal Harry spokojne, naberajúc si na tanier 
omeletu.
Čo ju však prekvapilo bolo Severusovo prikývnutie. Obom im neschádzal z tváre ten čudný úsmev 
a musela by byť slepá, keby si nevšimla ich kradmé dotyky, keď si podávali taniere, či soľničku, či 
džbán s džúsom a krčiažtek so smotanou do kávy. Usmiala sa i ona.
„Takže je všetko tak, ako má byť,“ pomyslela si spokojne a bola rovnako šťastná ako Harry, pretože si 
nič iné ako jeho šťastie ani nepriala.
„Ako dopadla vaša misia?“ opýtala sa, keď sa dvere na jedálni otvorili a dnu vstúpil ich škriatok, 
ohlasujúc im návštevu Remusa Lupina. Hermiona otázka musela teda počkať, hoci horela netrpezlivou 
zvedavosťou.
„Zaveď ho sem, Roling,“ požiadal ho Severus a škriatok poslúchol. O chvíľu vošiel do jedálne ich 
priateľ, s tvárou poznačenou nočným splnom.
„Zdravím vospolok,“ pozdravil a zvalil sa na najbližšiu stoličku. Severus naňho skúmavo pozrel 
a zamračil sa.
„Vieš, že by si tu nemal byť. Mal by si oddychovať,“ prehovoril akosi starostlivo a Remus sa naňho 
s údivom pozrel, no odvetil mu celkom pokojne, aby si nerobil starosti, že sa dlho zdržať nemieni. Bol 
ešte prekvapenejší, keď Severus trval na tom, aby niečo zjedol a Remus sa popravde nedal dvakrát 
núkať. Táto noc bola horšia ako ostatné. Aspoň sa mu to tak javilo.
„Tak čo sa stalo?“ opýtal sa Harry. „Čo ťa vytiahlo z postele tak zavčasu?“
Remus sa pozrel na hodinky. Bolo pár minút pred desiatou. Ani na to však neodvetil nič. Vedel, kde 
včera boli a chcel sa opýtať ako to dopadlo. Rovnako ich chcel ubezpečiť o tom, že je pripravený im 
pomôcť ako sľúbil.
„Podarilo sa vám to?“ opýtal sa priamo a jeho pohľad preskočil zo Severusa na Harryho, keď si 
odhryzol poriadne sústo z hrianky a zajedol to omeletou.



Harrymu sa na ústach usadil spokojný úsmev. „Čo myslíš?“ opýtal sa a otočil sa k Hermione, ktorá 
vydýchla úľavou.
„Vďaka Merlinovi, tak veľmi som ľutovala, že tam nemôžem ísť s vami,“ priznala sa.
„Zvládli sme to celkom dobre my traja,“ povedal Severus, spokojne a spomenul si na udalosti dnešnej 
noci, ktorá mala také čarovné zakončenie. Alebo žeby začiatok?
„Traja?“ zháčil sa Remus. „Bol s vami i Sirius?“
Harry prikývol. Trochu sa zahanbil, keď si spomenul na priznanie krstného otca. Oproti nemu sedel 
muž, ktorého Sirius miloval celým svojim srdcom už zopár rokov, a ktorý mal vzťah s jeho vlastným 
bratom. Nevedel si predstaviť nič, čo by bolo viac zdrvujúce. Presne si vybavil slová krstného otca, keď 
vravel o tom, že nechce stáť bratovi v ceste k šťastiu. Ale čo Remus? Nezdal sa byť šťastný presne tak 
ako Sirius. No on sa aspoň odhodlal skúsiť žiť s Regulom.
„Nevedel som, že vám pomáha, hoci nič iné by som od neho ani nečakal,“ zamrmlal si skôr sám pre 
seba, keď si Harry vymenil chápavý pohľad s Hermionou.
„No veru a to sa ho nikto o to neprosil,“ zašomral Severus, prevrátiac očami. „Ale čo sa môžem 
čudovať. Od takého tvrdohlavého chrabromilčana akým je Black sa iné ani čakať nedá.“
Harry sa uškrnul. „Jedného takého chrabromilčana si si vzal, ak si spomínaš.“
„Lenže ty nie si taký tvrdohlavý baran ako tvoj krstný otec,“ vrátil mu s úsmevom Severus. „Našťastie.“
Harry sa usmial a musel sa ovládať, aby nevyskočil zo stoličky a pred všetkými ho nepobozkal. Merlin, 
čo sa to s ním dialo? Bol priam chorý od šťastia a ... od lásky. Áno, miloval toho muža s pokriveným 
nosom, ktorý sa mu zdal taký sexy, s jemne opálenou tvárou, iskrivými čiernymi očami a ... Stislo ho 
pri srdci, keď si spomenul, na čo vlastne potrebujú tú mapu. No jeho zaľúbený výraz sa nezmenil, len 
zjemnel, znežnel.
Severus prekvapil azda všetkých prítomných vrátane Harryho, keď sa načiahol ponad stôl a zovrel jeho 
ruku vo svojej dlani. Jedine Kyriana to nijako netrápilo, keďže sa starostlivo ládoval nedojedenou 
hriankou.
„Vráťme sa k téme rozhovoru,“ požiadal zmätene Remus. Tmavé kruhy pod jeho očami sa zdali byť 
ešte tmavšími a tvár strhanejšia. „Čiže ste stretli toho starca, druida a získali ste od neho mapu. A čo 
bolo tou úlohou?“
„No, žiadal ma, aby som mu oddelil hlavu od tela,“ povedal Harry tak, aby to Kyrian nezachytil.
„Prosím?“ zhíkla Hermiona. „Harry! A ďalej?“ opýtala sa naliehavo zvierajúc v ruke pokrčený obrúsok.
„Nič sa nestalo,“ odvetil prosto. „Nespravil som to.“
„Ale už som bol na pochybách,“ odvetil Severus. „Keď si zdvihol ten meč, mal si v očiach také 
odhodlanie ...“
„Len preto, že mi na tebe záleží,“ povedal skoro šeptom a Hermiona sa uškrnula, keď si všimla, ako sa 
jej bývalý profesor začervenal.
„Takže si mu daroval život, myslím, že to bola správna voľba,“ povedal Remus, odsunúc od seba 
prázdny tanier. „Život za život.“
„Tak to povedal i ten druid,“ usmial sa Harry. „Myslím si, že sme na dobrej ceste. Už si ju stačí len 
naplánovať.“
„Dobre, počítajte so mnou, každopádne,“ prizvukoval im a oni obaja prikývli.

***
Remus odtiaľ odchádzal so zmiešanými pocitmi. Videl, že mali odrazu k sebe blízko a uvažoval, či to 
zmenila tá mapa, ktorú sa im podarilo získať, alebo ... Vzdychol si.
„Sirius bol s nimi,“ pomyslel si trpko. Ako dlho ho už nevidel? Nepamätal sa. Bol z toho nešťastný 
a mal dojem, že sa celé jeho vnútro proti tomu búri, že sa topí v mori vlastných sĺz, vo svojom 
vlastnom nešťastí.
Premiestnil sa domov a unavený ako pes zaliezol do postele. Oči sa mu samé zatvárali, keď zo seba 
zhadzoval jednotlivé kusy šiat. Ľahol si pod vyblednutú prikrývku len v spodkoch a prútikom mávol 



k oknám, aby sa zatiahli závesy. Nevšimol si mladíka, ktorý sa nečakane objavil v dverách jeho izby. 
Popravde, ani ho tak skoro nečakal. Včera sa nepekne pohádali.
Regulus stál na prahu dverí a díval sa do zničenej tváre svojho priateľa, muža, ktorého miloval. Čakal, 
kým si neuvedomil jeho prítomnosť, kým ho nezacítil. Videl, že bol unavený a on mu chcel dopriať 
odpočinok, ale musel si s ním pár vecí vyjasniť.
„Čo tu robíš?“ opýtal sa Remus a jeho hlas znel rovnako unavene a mdlo, ako sa cítil.
„Chcem sa s tebou pozhovárať,“ povedal ticho a vstúpil do jeho spálne. V tejto izbe ešte nebol. Sem 
ho Remus zatiaľ nepozval, hoci by bol šťastím bez seba, keby sa tak bolo stalo. Netúžil po ničom inom, 
len po jeho láske, po ňom.
„Nepočká to?“ 
„Myslím, že nie,“ hlesol a zatlačil ho s úsmevom späť do postele. „Vieš, že si presne tam, kde ťa túžim 
mať?“ opýtal sa, keď mu odhrnul z čela prameň vlasov, padajúci mu do očí.
Regulus nereagoval, len naňho civel prázdnymi, sivými očami. A jeho to zabolelo. Čo by bol dal za jeho 
vrúcnejší pohľad.
„Reg, som strašne unavený,“ zachripel, hľadiac naňho spod privretých viečok.
„Viem, neboj sa, nezdržím sa dlho,“ uistil ho a sklonil sa k nemu, aby mu vtisol na pery krátky bozk. 
„Len som ti chcel povedať, že sa nehnevám. Iste, zranilo ma to, že si mi nedôveroval, ale nehnevám sa 
na teba. Bál si sa ako zareagujem, pravda? Myslel si si, že ma to vystraší? Že sa mi zhnusíš?“ pýtal sa 
jemne. „Ak to tak bolo, nemaj obavy. To, že si vlkolak moje city k tebe nijako neovplyvní. Stále mi na 
tebe záleží Remus.“
Remus zaklipkal viečkami, ktoré mu pripadali nesmierne ťažké a Regulov hlas sa mu postupne 
vzďaľoval.
„Túžim len po tom, aby si bol šťastný. Chcem ťa spraviť šťastným Remus, po ničom inom netúžim. 
Ľúbim ťa,“ ševelil, keď sa jeho ústa znovu dotkli tých Remových. Tentoraz jeho priateľ nereagoval. 
Zaspal tvrdým spánkom, ale Regulus sa len pousmial. Nepotreboval viac, len to medzi nimi opäť 
urovnať. Chcel, aby Remus vedel, že sa ho dotklo to, že mu tak málo veril a nie to, že randí 
s vlkolakom. Veď ho miloval. Vstal a prikrývku mu vytiahol až pod bradu, zabaliac ho do nej. Musel do 
práce, odskočil si len cez prestávku a musel sa vrátiť. No bol spokojný. Teraz sa bude môcť znova 
sústrediť na prácu, lebo hádka s Remom poriadne narušila jeho koncentráciu.
„Hej, teraz už bude všetko dobré,“ pomyslel si spokojne, keď sa odmiestnil.

21. kapitola -   Vlk a pes  
 Severus sa skláňal nad svojimi poznámkami o elixíroch, keď začul ako skoro nečujne otvorili a zatvorili 
dvere. Nevzhliadol však od papierov. I naďalej ich priam zanovito študoval. Na perách sa mu roztiahol 
úsmev, keď pocítil vzadu na šiji Harryho teplé, vlhké pery, ktoré mu vtisli na ohnutý krk nežný bozk. 
Prešiel ním záchvev vzrušenia, ktorý bol preňho stále niečím krásnym, novým ... Občas mu napadlo, 
aké to mohlo byť, keby nemusel na lásku tak dlho čakať a keby mu ju bol James opätoval. Ale takéto 
myšlienky radšej vždy zaplašil, lebo tie nemohli priniesť nič dobrého. Okrem toho, keby Harry tušil, čo 
ho občas napadlo, sklamalo by ho to, lebo on sám ho ubezpečoval, že preňho nie je náhradou za 
svojho otca. Pravdou však je, že na prvú lásku, nech je akokoľvek trpká, sa nezabúda.
„Dáš si čaj?“ opýtal sa ho Harry, keď si sadol priamo na stôl, zadívajúc sa do jeho tmavých, hlbokých 
očí. Na perách mu pohrával laškovný úsmev a oči žiarili ako zelené iskry.
„Myslím, že nie,“ odvetil váhavo, pohládzajúc očami jeho tvár. Zastavil sa na plných perách a uvažoval, 
či by si nemohol ukradnúť pár bozkov.
Harrymu vyschlo v ústach a musel si pery navlhčiť jazykom. Stačilo to na to, aby svojho manžela týmto 
nevinným gestom vyprovokoval k tomu, aby vstal a postavil sa medzi jeho roztiahnuté nohy. Rukami 
sa oprel o stôl za jeho chrbtom a špičkou svojho krivého nosa sa obtrel a Harryho líce.
„Mám chuť na niečo celkom iné,“ zašepkal mu s perami tesne pri uchu a ústa sa mu roztiahli do 
spokojného úsmevu, keď pocítil ako sa jeho manžel zachvel. O malý okamih neskôr vyhľadal jeho 
mäkké ústa a obaja sa stratili v pomalom, nežnom bozku. Severus sa nikam neponáhľal, lebo vedel, že 
práve takého nežné, maznavé bozky Harryho poriadne rozdráždia a on chcel, aby naňho myslel každú 



minútu po zvyšok dňa, keď bozk ukončí. Bolo to síce kruté, ale aspoň sa tak mohol tešiť na večer, keď 
sa dvere ich spálne za nimi zavrú a oni sa budú môcť znova milovať.
Severus zastonal, keď ucítil Harryho ruky vo svojich vlasoch. Skĺzli mu na plecia a prechádzali dolu 
chrbtom. Prekvapene vyvalil oči, keď ho Harry pohladil po zadku a pritlačil si ho na svoje vzrušené, 
túžbou pulzujúce lono.
„Harry,“ zašepkal chrapľavým hlasom.
„Áno?“ šepol chlapec, vyvrátiac hlavu do strany a nastaviac mu citlivé miesto pod uchom.
„Toto nesmieme,“ vydralo sa z jeho manžela, no radšej by sa bol za tie slová preklial, pretože jediné, 
čo chcel, bolo strhnúť z neho šaty a vziať si ho rovno tam, na stole. Tá predstava ho vzrušila ešte viac 
a on potreboval niečo, čo by ho zaručene schladilo.
„McGonagallová v sprche, McGonagallová v sprche,“ opakoval si v duchu (bol to zážitok, keď bol ešte  
prefektom a doteraz sa toto obrazu nevedel zbaviť) a jeho dych sa skutočne celkom upokojil. Stále bol 
však opretý rukami o stôl, stále sa skláňal nad Harryho krkom a jeho pery boli len pár milimetrov od 
toho rozkošného miesta, ktoré privádzalo Harryho do šialenstva, keď ho tam bozkával a láskal. 
Vlastne, Harryho privádzali do šialenstva všetky jeho dotyky. Každý jeden. Severus mal dojem, že jeho 
manžel sa vzruší už pri jeho jedinom zmyselnom pohľade. Bolo to zvláštne, ale napĺňalo ho to 
obrovskou spokojnosťou a eufóriou.
„Prečo?“ vyjachtal skrúšene. „Je vari zlé, že po tebe túžim? Je zlé, že túžim po dotykoch vlastného 
manžela?“
Severus sa pousmial a vtisol mu na rozochvené pery ľahký bozk. „Na tom nie je vonkoncom nič zlé 
Harry. Ale nesmieme sa správať ako nezodpovední zaľúbenci. Čo keby vošla dnu Hermiona, alebo 
Kyrian? Myslím si, že by si im ten obraz, ktorý by mohli vidieť, nedostal len tak ľahko z pamäti.“
„Čoby,“ uškrnul sa Harry. „Spravil by si to ty.“ Odľahlo mu, že v tom nie je nič iné. Zľakol sa, že sa ho 
Severus už nebodaj presýtil, ak sa také čosi vôbec mohlo stať.
Severus sa zasmial. Jeho smiech, tichý, no veselý pošteklil Harryho v žalúdku a roztancoval jeho 
vlastnú veselosť. Keď si znova sadol, Harry zoskočil zo stola.
„Premýšľal som,“ povedal po chvíli.
„Áno? A o čom?“ vyzvedal Severus, pozorujúc jeho zadumaný profil.
„O tej mape, o ceste a o tom všetkom,“ priznal. „Myslím, že by sme sa mali začať chystať. Nemienim 
strácať zbytočne čas.“
Severus iba prikývol, nehovoriac nič.
„Trápi ma len to, že Kyrian znova ostane s Hermionou,“ zahundral a prehrabol si tmavé vlasy. 
„Nechcem, aby si myslel, že ho odsúvame na vedľajšiu koľaj, že oňho nestojíme, chápeš?“
Severus znova prikývol. „A máš nejaký iný nápad?“
„Žiaľ nie. Keby sme ho vzali so sebou, bolo by to nebezpečné.“
„Súhlasím. Musíme sa s ním o tom pozhovárať. Ani ja nechcem, aby sa cítil zle.“
„A uvažoval som i nad tým, že by pre nás bolo asi výhodnejšie, keby s nami išli Sirius s Remusom.“
„A v čom by to malo byť výhodnejšie?“ zamračil sa nesúhlasne, prstami poklopkávajúc nervózne po 
opierkach kresla, v ktorom si hovel.
„No, určite preto, lebo ísť chcú a okrem toho, viac hláv, viac rozumu.“
„S tým by som tak úplne nesúhlasil. Pochybujem, že tvoj krstný otec má vôbec v hlave niečo iné ako 
piliny.“
„Severus, prosím ťa, už znova začínaš?“ zamračil sa. „Nedokážem pochopiť, prečo si vy dvaja stále 
musíte liezť do vlasov.“
„Tak sa pozri na seba a na Malfoya. Je to celkom to isté,“ zahundral dotknuto.
„Možno, ale teraz o to nejde. Sirius nie je zlý. A je skúsený, rovnako ako ty. Jeho pomoc sa nám isto 
zíde. Veď sami nevieme, čo nás tam čaká.“
Severus civel kamsi do prázdna. Nemohol nesúhlasiť i s týmto, lebo Harry mal pravdu. „Ak chceš, aby 
išiel, nenamietam. A sľubujem, že sa budem snažiť krotiť.“



Harry sa spokojne pousmial. „Ďakujem. To je viac, ako by som bol čakal,“ priznal, milo prekvapený, na 
čo sa Severus iba viac zamračil. „Dobre, idem si preštudovať pár kníh. Mimochodom, mám taký 
dojem, že Hermiona bude trvať na tom, že pôjdu s Ronom s nami. Vieš, vždy sme sa vrhali do nových 
dobrodružstiev spoločne a tak ...“
„A s kým ostane Kyrian?“
Harry pokrčil plecami. „Domyslíme to neskôr. Možno po večeri, keď ho uložíme spať.“
„Vtedy mám v pláne celkom iné veci,“ odvetil Severus a pobavene sledoval, ako sa Harrymu do tváre 
nahrnula červeň.
„T-tak možno neskôr,“ vyjachtal rozhodený tou nevinnou poznámkou. Keď opúšťal jeho pracovňu, 
stále mal líca zapálené jemným rumencom a hneval sa kvôli tomu. Také veci by ho nemali zahanbovať, 
ale stále sa pred ním cítil tak hanblivo a nemohol uveriť tomu, že sú naozajstnými manželmi i po 
fyzickej stránke. A paradoxne to bol on, kto naliehal po tom, aby sa konečne milovali. Usmial sa. 
Najprv sa obával, aby Severusa nenahneval, ale teraz zistil, že spravil dobre. S úsmevom na perách 
zamieril do jedného zo salónov, kde sa zabávala Hermiona s Kyrianom a Ronom. Trebalo toho toľko 
naplánovať ...

***
Remus sedel v rozsiahlej knižnici v sídle BlackDog Manor, schovaný za akousi knihou, ktorú si z police 
vybral námatkovo. Ale nečítal, len sa tak tváril, pretože po chvíli zistil, že už po pätnásty krát číta ten 
istý riadok. Ale knihu z rúk nezložil. Ostával i naďalej v tej strnulej pozícii. Občas sa mu to stávalo, keď 
premýšľal. Tak ako teraz. Čakal na Regula, ktorý mal prísť onedlho z práce. Udobrili sa a Regulus mu 
odpustil, že mu zamlčal svoje vlkolačie prekliatie. Ale Remus i tak necítil žiadne uspokojenie a to bolo 
preňho veľmi frustrujúce.
Na jednej strane, mal, čo chcel, pretože ho konečne niekto bezhranične miloval a bol by mu zniesol 
možno i modré z neba, ale Remus mu nedokázal oplatiť city rovnakou mincou. Nedokázal ho milovať 
tak vrúcne a naplno, akoby si bol Regulus zaslúžil. A to ho zlostilo i zraňovalo zároveň. On bezhranične 
túžil len po Siriusovi a vedel, že jeho srdce nebude biť nikdy pre nikoho iného. Premýšľal o ich vzťahu 
s Regulom Blackom veľa, veľmi veľa a veľmi dlho. Ale za žiadnych okolností nemohol dôjsť 
k uspokojivému výsledku. Neexistovalo iné riešenie, len to jedno jediné možné ... Vzdychol si a v mysli 
si znova prehrával ich spoločné chvíle, ktoré spolu doteraz strávili. Ich nesmelé bozky, dotyky ... 
K ničomu inému medzi nimi nedošlo, o to sa Remus postaral. Regusul si ho doberal, že je staromódny, 
ale netušil, že Remus nemohol ... Nemohol sa milovať s bratom muža, ktorého ľúbil celou svojou 
dušou! Bolo to prosto nemysliteľné, proti všetkým zákonom prírody i morálky, proti zákonu jeho 
srdca. Nie, neexistovala iná možnosť, ako tá, ktorú si zvolil.
„Povedali mi, že si tu,“ ozvalo sa odo dverí a Remus vzhliadol od knihy k svojmu priateľovi. Premeral si 
ho skúmavým pohľadom a snažil sa zistiť, čo je na ňom iné. Tak dlho sa nevideli ... A to len preto, že sa 
mu Sirius vyhýbal z nejakého neznámeho dôvodu.
„Prišiel som za tvojím bratom,“ odvetil po chvíli. „Musím s ním hovoriť.“
„Mhm,“ zamrmlal Sirius, nepohnúc sa z miesta. 
„Dlho sme sa nevideli,“ podotkol Remus, akoby mimochodom.
„Mal som nejaké ... povinnosti,“ vyhováral sa, zahľadiac sa von oknom. Jeho belasý pohľad vyzeral tak 
neprítomne ako sa asi chcel cítiť.
„Somarina,“ pomyslel si sklamane Remus, ale nahlas nepovedal nič. „Bol si s Harrym?“ opýtal sa 
namiesto toho a sledoval, ako Sirius prikývol. Prameň vlasov mu pri tom vykĺzol do tváre, keď si 
Remus uvedomil, čo je na ňom iné. Bol ostrihaný. Vlasy mu siahali skoro po plecia. Musel uznať, že mu 
to pristalo. V mysli sa mu vybavila spomienka na ich milovanie. Na dlhé vlasy, ktoré ho šteklili ha hrudi 
i na ramenách keď ho vášnivo bozkával, na bruchu ... na stehnách. Remus si zahryzol do spodnej pery 
a v duchu sa vyhrešil za takého myšlienky. Bolo to neznesiteľné akú bolesť v ňom vyvolávali. Bolesť 
zmiešanú s túžbou.
„Vieš o tom, že sa im podarilo získať tú mapu?“ opýtal sa a Remus prikývol.



„Viem, bol som ich navštíviť hneď v to ráno,“ odvetil, nespúšťajúc z neho oči. Všimol si, že Sirius naňho 
vrhá kradmé pohľady, ale nevedel ich rozlúštiť.
„Povedali ti, že pôjdem s nimi?“
„Niečo spomenuli,“ priznal, prikývnuc hlavou. Napadlo ho, ako asi bude Sirius znášať prejavy ich 
momentálnej náklonnosti, keďže nepochyboval, že sa Harry a Severus zblížili úplne. „Myslím si, že je 
to od teba milé gesto. Zrejme sa snažíš stále odčiniť tú sprostosť, čo si mu vyviedol. Keby si nebol taký 
zaťatý baran, nemusel by si sa s nimi trepať.“
Sirius sa konečne pousmial. „Nemal ma provokovať. Koledoval si o to,“ odvetil pobavene a konečne sa 
uvoľnil.
Remus sa pousmial. Uvedomil si, že v jeho slovách sa skrýval poklad, rada nad zlato, ktorú by si mal 
vziať k srdcu. Jeho úsmev sa ešte zväčšil.
Keď začuli buchnutie dverí a tiché mrmlanie, keď sa Regulus zhováral s domácim škriatkom, vymenili 
si akési stiesnené pohľady a Sirius sa s ním rozlúčil.
Remus vstal z kresla a v duchu si usporiadal myšlienky. Regulus vošiel do izby s úsmevom na perách 
a podišiel k nemu, aby ho objal a venoval mu horúci bozk. Lenže Remus pokrútil hlavou a ustúpil.
„Regulus, mali by sme sa pozhovárať,“ povedal miesto vrelého privítania, ale to ešte nedokázalo 
zmazať úsmev z tváre mladého muža.
„V poriadku,“ odvetil, sadnúc si do kresla, v ktorom doteraz sedel Remus. „Čo máš na srdci?“
Remus podišiel k oknu a zamyslene sa zahľadel do záhrady. Nebola taká pekná ako na Harryho 
panstve, ale bola rozhodne pôsobivá.
„Myslím, že by sme v našom vzťahu nemali pokračovať,“ povedal a vrhol na Regula krátky pohľad. 
Všimol si, že sa zatváril zmätene a slová mu zamrzli na okamih v hrdle, keď krútil hlavou.
„O čom to hovoríš?“
„O nás. Nemyslím si, že to bude fungovať Regulus a viem, že to kdesi v hĺbke svojho srdca vieš.“
„Remus, to je hlúposť! Prečo by to nefungovalo? Veď sa ľúbime, nie?“ vyskočil z kresla a podišiel 
k nemu, položiac mu ruku na plece. Sklamalo ho, keď jeho ruku Remus striasol.
„Nechcem ťa zraniť, naozaj nie a mal by si vedieť, že som sa snažil. Naozaj som sa snažil zaľúbiť sa, 
ale ... nejde to,“ vyjachtal, zatnúc ruky v päsť. Uvažoval, prečo to muselo byť také ťažké. Prečo bolo 
v jeho živote všetko ťažké?
„Možno si sa nesnažil dosť!“ zvolal Reg zlomeným hlasom.
„Srdcu nemôžem rozkázať, koho má ľúbiť,“ oponoval mu pokojne.
„Remus, daj mi ešte šancu! Prisahám, že ťa spravím šťastným! Prosím! Len mi daj šancu!“ naliehal 
naňho. „Nepáčili sa ti moje bozky?“ opýtal sa, keď ho strhol za chlopne plášte, otočiac k sebe 
a perami sa obtrel o jeho ústa. „Viem, že sa ti páčili, no tak, viem to.“ Pobozkal ho, ale Remus vôbec 
nereagoval a on bol z toho celkom mimo.
„Remus,“ zašepkal a skryl si tvár v jeho pleci.
„Dlho som to zvažoval Regulus. Netrápme sa zbytočne. Neprinesie nám to nič dobré.“
„Ale ja ťa ...“
„Nie. Verím, že sa jedného dňa znovu zamiluješ a budeš šťastný, ale nie so mnou, nie so mnou,“ 
zopakoval, keď sa od neho odtiahol.
„Nechcem sa s tebou rozísť, nechcem sa ťa len tak vzdať. Nemôžem!“
„Ale isteže môžeš. Musíš,“ dohováral mu. „Budem teraz pár týždňov, možno mesiacov mimo. 
Pracovne. Možno ti ten čas pomôže.“ Nechcel mu povedať, že má namierené s Harry a Severusom 
tam, kde Sirius. Nechcel, aby to vedel.
„Nikdy. Nebudem klamať sám seba. Milujem ťa a ty to vieš. A budem na teba čakať, nech budeš preč 
akokoľvek dlho. Ak mi potom povieš, že ku mne stále nič necítiš, dobre, vzdám sa ťa.“
Remus nevedel, čo na to povedať. Napokon nepovedal nič, len prikývol hlavou. Nechcel mu dávať 
žiadnu nádej, ale mal dojem, že za tú lásku, ktorou ho zahrnul doteraz si to zaslúži.



Regulus sa díval za ním, keď vychádzal z ich domu. Nepočul vojsť do knižnice svojho staršieho brata. 
Myšlienkami bol kdesi inde.
„Regulus, stalo sa niečo?“ opýtal sa ho s obavami Sirius.
„Rozišiel sa so mnou,“ hlesol bez ďalšieho vysvetľovania a vytratil sa z izby preč, zanechajúc tam 
svojho brata stáť ako obareného.
„Rozišiel sa sním? Prečo?“ rezonovalo Siriusovou mysľou ešte dlho potom, čo si večer ľahol do postele 
a tieto slová boli na vine jeho nepokojného spánku.
 

22. kapitola -   Sedem statočných  
 Vonku mrholilo. Harry ani sám nevedel, prečo ho to neprekvapilo. Za oknom vládla hlboká noc. 
Hľadel ospalo do okna a usmieval sa. Napriek tomu, že bol unavený z milovania so Severusom a jeho 
údy boli príjemne malátne, ešte nedriemal. Vedel však, že to už nepotrvá dlho, kým jeho viečka 
prikryjú oči. V izbe bolo teplo. V kozube ticho pukotal ohník. Začali kúriť už koncom októbra, lebo 
staré chladné sídlo si to rozhodne vyžadovalo. Harry však vedel, čo hreje jeho. Pevné, mocné telo, 
ktoré bolo pritisnuté na jeho chrbát, dych, ktorý ho jemne šteklil na krku a ruka, obtočená okolo jeho 
pása tak dôverne, s prepletenými prstami.
„Prečo nespíš?“ ozvalo sa mu ospalo za chrbtom a Harry sa uškrnul.
„Premýšľam,“ odvetil pokojne.
„Teraz? A o čom?“ opýtal sa Severus prevaliac sa na chrbát, stiahnuc ho automaticky so sebou.
Harry sa pretočil a jeho strapatá hlava spočinula na Severusovom ramene, slúžiac mu ako vankúš. 
Svoju ruku položil na manželovu hruď a bez toho, aby si to uvedomil zašiel do výstrihu jeho pyžama, 
pohrávajúc sa s chĺpkami na jeho širokej hrudi.
„O tom výlete. Alebo by som to mal možno nazvať výpravou?“ zháčil sa, rozhodujúc sa medzi oboma 
výrazmi.
Severus nepovedal nič, len naňho hľadel spod privretých viečok.
„Všimol si si, že Kyrian nebol tou správou nadšený? Ani Hermiona, keď sme ju žiadali, či by sa na ten 
čas oňho nemohla postarať. Trápi ma to. Nechcem, aby si myslel, že nám na ňom nezáleží.“
 Severus niečo zamrmlal a Harry si nebol istý, či to bolo niečo ako: „Zajtra sa s ním pozhováram.“
„Vieš, napadlo ma ... či by bolo veľkým problémom, keby šiel s nami.“
Tentoraz sa Severus prebral celkom z driemot a vytreštil naňho oči. „Však to nemyslíš vážne!“
„A ak áno?“
„Harry, to proste nejde. Chlapec ... nechcem, aby to vyznelo tak, ako to vyzneje, ale je to pravda. Len 
by nám prekážal,“ dodal posledné slová skoro šeptom.
Harry zdvihol hlavu a zadíval sa naňho tým dôverne známym smaragdovým pohľadom očí, v ktorých 
sa tak rád utápal.
„Nevieme, čo sa môže prihodiť. Neodpustil by som si, keby sa mu niečo stalo,“ vysvetlil, keď pocítil, že 
sa Harryho prsty dotkli jeho líca.
„Som si istý, že by bol z teba skvelý otec,“ zamrmlal a Severus prevrátil očami.
„Netáraj,“ odbil ho s úškrnom.
„Nie, naozaj. Myslím, že z teba by bol skvelý rodič. No ale aj skvelý strýko je veľká výhra. A viem to 
z vlastnej skúsenosti. Ten môj bol horší ako dementor. A vieš čo? Kyrian môže byť šťastný, že ťa má,“ 
povedal spokojne, keď ho Severus doplnil.
„Že nás má,“ pričom zdôraznil slovko nás. Po tvári mu preletel spokojný úsmev, keď si Harry znova 
zložil hlavu na jeho rameno a dodal: „A ja ho budem ľúbiť tak veľmi ako ľúbim teba.“
Harry si možno neuvedomil, čo práve vyslovil, ale zacítil ako telo jeho manžela stuhlo napätím. Pod 
dlaňou, ktorá stále ležala na jeho hrudi pocítil ako sa Severusovo srdce splašene roztĺklo a on k nemu 
vzhliadol vo chvíli, keď bol zatlačený chrbtom na matrac a Severus sa nad ním skláňal 
s nevyspytateľným pohľadom.
„Č-čo si to povedal?“ spytoval sa so zatajeným dychom a Harry sa zamračil.



„Že by bol z teba skvelý rodič?“ opýtal sa so zvrašteným obočím, premýšľajúc nad Severusovou 
čudnou reakciou, keď mu to konečne zapálilo, len čo jeho manžel pokrútil hlavou.
„Harry,“ šepol, keď mladík zrumenel a nervózne si olízol odrazu suché pery. „Po-povedal si, že ... že ma 
..“ nebol schopný dokončiť. Hlas ho neposlúchal, zasekol sa v hrdle, kde mu navrela čudná hrča.
Harry sa zmohol len na prikývnutie. Nevedel, prečo sa zrazu cítil tak neisto. Možno preto, že sám ešte 
tie slová nepočul vyjsť zo Severusových úst, hoci si bol istý, že k nemu cíti to isté.
Severus sklonil hlavu a dotkol sa svojím čelom toho jeho.
„Severus?“ šepol Harry zmätený jeho reakciou, no on nespravil nič iné ako to, že sa naňho zahľadel 
s vážnym výrazom v tvári.
„Ďakujem ti,“ zašepkal mu s perami pritlačenými tesne k uchu. Pocítil ako sa Harry zachvel. Sklonil sa 
k jeho perám, roztvoriac ich jazykom, pobozkajúc ho nežne, no náruživo a Harrymu unikol spomedzi 
pier slastný povzdych. A hoci mu sám nemohol opätovať toto vyznanie, dúfal, že z jeho bozkov a 
dotykov pochopí, že mu na ňom záleží, že chce, aby bol šťastný. Pocítil ako sa chlapec odrazu uvoľnil 
a jeho pery pod jeho láskajúcimi ústami zmäkli, zvláčneli.

***
Ráno ich čakala v pracovni Hermiona, nervózne pochodujúca sem a tam. Ron sedel na stoličke, oveľa 
pokojnejší ako ona. Aspoň to tak vyzeralo.
„Čomu vďačíme za vašu návštevu?“  opýtal sa Severus trochu nevrlo, lebo vycítil, že toto nebude 
právo pokojný rozhovor. 
Hermiona spražila svojho bývalého profesora pohľadom, ktorý okamžite preskočil na mladšieho muža 
stojaceho po jeho pravici.
„Harry! Ako si to predstavuješ?“ vyhŕkla. „Ako ťa vôbec mohlo napadnúť, nezahrnúť nás do svojho 
plánu!“
Ron znova len pokrčil plecami, keď sa naňho Harry nechápavo pozrel. 
Hermiona si útrpne vzdychla. „Hovorím o tom, že nám chceš zavesiť na krk Kyriana, kým vy budete 
kdesi na výlete!“
Severus sa pobavene uškrnul, ale Hermiona bola príliš rozčúlená, aby si ho všímala. Sústredila sa len 
na Harryho, lebo on bol iniciátorom toho všetkého, i keď s nápadom prišiel samozrejme Sirius.
„Ako ti len napadlo vynechať nás z toho?“ sťažovala sa naďalej. „Veľmi dobre vieš, že sme všetko 
doteraz prekonávali spolu.“
„Hermiona, ja ...“
Nenechala ho ani dokončiť.
„Nepohneme sa odtiaľ, kým nebudeš súhlasiť s tým, že môžeme ísť s vami!“ trvala na svojom. Stála 
v strede miestnosti, s rukami prekríženými na hrudi a s odhodlaným výrazom v tvári.
Aj Severus teraz prevrátil očami, lebo poznal svojho manžela aspoň natoľko, že mohol pokojne 
vyhlásiť už v tejto chvíli, že sa podvolí želaniu tej malej čarodejnice. Predsa len mala pravdu. Oni traja 
sa nikdy doteraz nerozlúčili, tak prečo by ich nemali sprevádzať i tentoraz? 
„No iste,“ pomyslel si skleslo. „Ďalší Chrabromilčania na krku. Mňa niekto tam hore musí poriadne 
nenávidieť!“
„Tak čo Harry?“ Hermiona teraz už podupkávala zlostne topánkou po podlahe. „Ak môžu ísť Sirius 
s Lupinom, môžeme aj my!“
„Hermiona, upokoj sa, dobre?“ oslovil ju konečne, zvesiac plecia. Keď hodil po manželovi skrúšený 
pohľad, ten sa len zhovievavo uškrnul a Harry si bol istý, že keby mohol, povie niečo ako: „Vedel som, 
že jej nepovieš nie.“
„Tak dobre, Hermiona. Samozrejme, že môžete ísť, hoci ...“ znova pozrel na Severusa. „Nebude ti to 
prekážať?“
Severusova tvár bola nečitateľná. Hoci ho prekvapilo, keď sa ho Harry opýtal na názor. Vedel, že keby 
povedal tomu dievčaťu – nie – on, tak by neprotestovala. „Nedbám,“ povedal napokon. „Možno sa 
nám ich pomoc zíde.“



Harry sa zatváril ohúrene, čo aj bol. Nepredpokladal, že bude Severus súhlasiť.
„Tak potom je všetko v poriadku,“ vyhlásil Ron so širokým úsmevom na tvári, spokojný s tým, že 
nebude musieť Hermionu utešovať, kým by ona zúrila. No, hoci by také utešovanie ... ani napokon 
nemuselo byť zlé.
„Dobre,“ vyhlásila nadšene Hermiona. „Kedy vyrážame? A chcem vedieť podrobnosti.“
Severus pretočil znova očami, Harry sa nad jeho gestom uškrnul a bol si istý, že už teraz jeho manžel 
ľutuje, že privolil. No, bude si to uňho musieť nejako dostatočne odčiniť. V očiach mu zaiskrilo a jeho 
manžel to postrehol, lebo spýtavo zdvihol obočie. Harry sa len potmehútsky uškrnul. Vynahradí mu 
to. Samozrejme, ako inak. Len čo sa za nimi večer zavrú dvere ich manželskej spálne. Teraz sa však 
celou svojou bytosťou sústredil na otázky Hermiony a zdalo sa, že ich má neúrekom. 

***
Remus si balil svoj batoh. Zdalo sa mu, že má všetko, no i tak si jeho obsah pre istotu skontroloval. 
Dvakrát. V niektorých veciach bol príliš puntičkársky. Alebo inak povedané, dal si na tom proste 
záležať. Usmieval sa popod fúzy a myslel na Siriusa. Poprosil Harryho a Severusa, aby mu nič 
nepovedali. Sľúbili, že to dodržia. Ako inak. Zdalo sa, že Severus vychádza lepšie s ním ako so 
Siriusom, čo nebolo žiadnym prekvapením. Pomerili sa a zdalo sa mu, že Severus celkom ochotne 
prijal fakt, že Remus proti jeho zväzku s Harrym nenamietal. Samozrejme, prečo by to robil, keď to 
bola očividne i Harryho voľba. Hoc začiatok celého toho ... manželstva bol všelijaký.
Remus sa mal odmiestniť k nim domov. Vedel, že Hermiona si presadila svoje a budú i tentoraz 
Harryho sprevádzať spolu s Ronom. A výpravy na tajomné miesto Šangri-La sa zúčastní i Sirius. Ako 
inak. Remus vedel, že potrebuje odčiniť svoj hriech, keď Severusa vyprovokoval a skoro ho zabil pri 
vzájomnom súboji. Nepochyboval, že to ľutuje, ale vedel isto, že tá ľútosť nie je tak dostatočná, ako by 
mala byť. Dúfal a veril, že sa s tým po čase vyrovná. Vedel, čo ho trápilo. Vedel o ňom všetko. Poznal 
ho akú vlastnú dlaň. Bol to jeho najlepší priateľ. Bol ... Povzdychol si a zavrel ruksak. Vytiahol prútik 
a kúzlom ho zmenšil tak, aby sa mu pohodlne vošiel do vrecka. Zbytočne by ho nosil na chrbte, keď 
nemusel. Naposledy si v hlave prebral jeho obsah a spokojne prikývol. Mal všetko. Teplejšie veci na 
oblečenie, pretože Himaláje boli určite pokryté vrstvou snehu, konzervy s jedlom aj svoj protivlkolačí 
elixír. Dúfal, že ho však nebude potrebovať. Spln minul a ďalší mal byť o tri týždne. Hoci mali mapu, 
nemohol si byť istý, že dôjdu na miesto určenia bez problémov, či rýchlo. Nemohli tušiť, aké 
komplikácie im vstúpia do cesty. Zvlášť so Siriusom po boku, ktorý bol na také komplikácie vždy ako 
magnet.
Vykročil z domu, zabezpečil ho ochrannými kúzlami pred cudzím neželaným vniknutím a odmiestnil sa 
na panstvo. Ako sa zdalo, čakali len naňho. Stáli v zadnej záhrade a zhovárali sa. Len Sirius stál trochu 
mimo. Bodaj by aj nie. Bol rozčúlený, lebo mu nechceli prezradiť, na čo ešte čakajú. Keď však zočil 
prichádzať Remusa, došlo mu to.
Remus sa s nimi pozdravil, dokonca si so Severusom podali ruky. Po Siriusovi sotva fľochol pohľadom, 
čo tmavovlasého muža akosi rozrušilo. Alebo skôr naštvalo. Zachmúril sa ešte viac.
„Tak ideme? Alebo má prísť ešte niekto?“ vyblafol na nich, no jeho nahnevaný tón si nikto nevšímal.
„Ideme,“ pritakal Harry a na to Severus vytiahol starú topánku, hodiac ju doprostred ich kruhu.
„Chyťte sa, aktivuje sa o pár sekúnd,“ povedal a sám sa jej okamžite dotkol. Ostatní sa k nemu pridali, 
kým odratúval v duchu zostávajúci čas.
Nik z nich si nevšimol, že sa dvere vedúce na terasu otvorili a vybehol z nich chlapec so slzami 
v očiach. V poslednej minúte sa chytil Severusovho kabáta, keď pocítil ako ho to silno potiahlo 
a potom už len padal. A hoci bol na smrť vystrašený, ani len nepípol. Nepočul, ako za ním vystrašene 
volá Molly Weasleyová, ktorá ho mala ostať opatrovať za ten čas, kým sa nevrátia. S vytreštenými 
očami hľadela, ako sa chlapča odmiestnilo priamo pred jej nosom s ostatnými. Zalomila rukami a od 
hrôzy jej klesla sánka.

***
Všetci sa zniesli na neveľký trávnatý kopec ležiaci pod mohutnými horami. Himaláje. Rozprestierajú sa 
na území Číny, Indie, Nepálu, Buthánu a Pakistanu, medzi riekami Indus a Brahmaputra, tečúcimi zo 



severu a Indogangskou nížinou na juhu. Celé pohorie je dlhé asi 2500 km a široké 180 – 350 km. Až 
jedenásť štítov prekračuje výšku 8000 m. n. m., s najvyšším vrchom Ču-mu-lang- ma, alebo Mont 
Everest.
Severus by sa možno aj rád pokochal tou krásou pohľadu, keby si nebol pri zostupe na zem konečne 
všimol, že sa ho Kyrian stále drží ako kliešť. Aj Harry vytreštil neveriacky oči, pozrúc pritom na svojho 
manžela.
Keď sa ozvala tupá rana, ich pohľady sa na chvíľu upriamili na miesto povedľa, kde ležal horeznačky 
roztiahnutý Sirius a Remus sa práve z neho zdvíhal, ospravedlňujúc sa, že už dlho necestoval 
prenášadlom, čo bola samozrejme len chabá výhovorka. Harry si všimol, aký je Sirius červený, za to 
Remus bol nadmieru spokojný. V duchu sa nad tou situáciou uškrnul a venoval pozornosť znova 
Severusovi a Kyrianovi. Hermiona už kľačala pri ňom a Ron stál zamračený za jej chrbtom.
„Kyrian, ako to ... čo tu ... Merlin!“ zajakávala sa, nevediac od prekvapenia zo seba vysúkať celistvú 
vetu.
Severusova ruka spočinula na chlapcovom pleci. Cítil ako sa chveje a v duchu zaklial nad týmto 
nečakaným problémom. Sklonil sa k nemu a pohliadol mu do tváre. Z očí mu tiekli slzy a od zimy 
drkotal zubami. Bodaj by aj nie, veď tu bolo minimálne päť supňu pod nulou a to boli ešte len v akejsi 
dedine. Lepšie povedané, za ňou.
„Kyrian, čo tu robíš?“ jeho hlas znel síce prísne, ale i láskavo. „Dohodli sme sa, že ostaneš s tetou 
Molly, či nie?“ Severus nervózne vstal a vzhliadol k Harrymu. „Nedá sa nič robiť, budeme sa musieť 
vrátiť. Nemôže ísť s nami.“
Harry zažmurkal. Nebol pripravený na takýto zvrat o nič viac ako ostatní, ale vracať sa kvôli tomu? 
Okrem toho, už pár dní mal čudný pocit, pretože po nociach mával zvláštne sny. Objavoval sa v nich 
ten starec a prízvukoval mu, že tvorov, ktorých stretnú po ceste, rozumejú len deti. Vedel, že je to 
totálna somarina, ale ... na druhej strane ... Čo ak to bola nejaká vízia?
„Takže sme sa sem trepali zbytočne?“ zahučal nespokojne Sirius a aj Ron ho podporil svojim frflaním. 
Prestal, až keď ho Hermiona štuchla lakťom do boku.
„Nemôže ísť s nami, to je vám dúfam jasné,“ trval na svojom neoblomne Severus.
„A prečo nie?“ ozval sa tichým hlasom chlapec, utierajúc si uslzené oči, kým sa naň Hermiona snažila 
natiahnuť dvoje zo svojich teplých svetrov, náhradný šál, čiapku a priveľké rukavice, čo spôsobilo, že 
Kyrian vyzeral ako malý snehuliak. 
Jeho otázka všetkých na chvíľu zamrazila dôkladnejšie ako studený vietor, ktorý tu podúval. „Nechcem 
zase ostať sám! Znova utečiem!“ vzlykal a Hermiona ľútostivo pozrela na Harryho.
Ten si povzdychol a položil Severusovi ruku na plece. „Mohol by ísť s nami. Dole, v dedine mu 
môžeme niečo zohnať na oblečenie. Sme tu šiesti. Môžeme ho ochrániť. Nič sa mu nestane, Severus.“
„Harry, nechcem ho ohroziť.“
„Nič sa mu nestane. Pozri, podľa tej mapy to nie je ďaleko. Nepôjdeme ani priveľmi vysoko, aby mu 
ublížil tuhý mráz. Nemôžeme sa vrátiť, len čo sme prišli. Aký by to malo význam?“
Severus sa zamračil. Možno mal Harry pravdu, ale on nemohol riskovať život chlapca len preto, lebo 
by to bola strata času, či merlin-vie-čo. Neznášal takého bezvýchodiskové situácie.
„Ani ja nie som jeho prítomnosťou nadšený, Snape,“ zašomral Sirius, ktorý sa vložil do rozhovoru, „ale 
kvôli nemu sa predsa nebudeme vracať, keď už sme tu. Okrem toho, sám si to počul. Ak sa s ním 
vrátiš a on naozaj utečie, kde ho budeš hľadať? Takto ho máš aspoň na očiach.“
Severus si povzdychol. Nikdy by si nebol pomyslel, že poslúchne niekoho takéto ako bol Black, ale jeho 
slová dávali akýmsi nemysliteľným zázrakom zmysel.
„Tak dobre,“ zahučal napokon.
„Ako siedmi statočný,“ zahundral Harry s úsmevom v tvári a všetci sa naňho okrem usmievajúcej 
Hermiony nechápavo pozreli.
„Tak, poďme do dediny, nech nám tu ten drobec nezamrzne,“ hlesol Ron, popoženúc ich.

23. kapitola -   Wiratnagar  



Wiratnagar bola krásna podhorská dedinka. Keby mali naši siedmi dobrodruhovia viac času, iste by si 
vedeli vychutnať skvosty okolitej prírody, ale oni sa ponáhľali. Hlavne preto, lebo Kyrianovi bola zima 
napriek dvom hrubým Hermioniným svetrom a zahrievaciemu kúzlo. Držal sa Severusa za ruku ako 
kliešť a jeho strýko sa stále mračil. Nebolo to však znepokojeným o svojho synovca, lebo to ho už 
čiastočne prešlo. Necítil sa dobre. A začínalo sa to postupne zhoršovať. V duchu zvažoval svoje 
možnosti i to, či to priznať Harrymu. Nechcel pred Remus a Siriusom vyzerať ako slaboch, ale rovnako 
nechcel byť nezodpovedným. Vedel, že by mu Harry za to neskôr poriadne vynadal. A tak zatiaľ len 
v tichosti trpel a čakal, či sa to náhodou nezlepší. Rozhodol sa povedať o tom Harrymu, keď to už 
nebude znesiteľné. Dúfal, že tým priveľmi neriskuje jeho hnev.
Do dedinky prišli za šera. Ostatní ostali učupení čakať pod lesom, kým sa Harry rozhodol, že sa sám 
vyberie do dediny pod neviditeľným plášťom. To bolo najistejšie. Načo vzbudzovať rozruch a vyvolávať 
otázky? Zhodli sa na tom všetci, že čím budú najnenápadnejší, tým lepšie. Teraz Severus prešľapoval 
na mieste a díval sa na stopy v snehu, ktoré mizli, len čo sa objavili. Vedel, že Harry je dôsledný. Mazal 
ich za sebou hneď, len čo ich spravil. Krivo sa pousmial, nachvíľu sa odpútajúc od vlastnej bolesti, 
ktorá gniavila jeho telo stále s rovnakou intenzitou.
Remus, ktorý sa zdržiaval blízko pri ňom, akoby inštinktívne si ho znova zamyslene premeriaval od 
hlavy po päty. Možno ostatným ušla Severusa napätá tvár a väčšia bledosť pokožky ako zvyčajne, ale 
jemu nie. Okrem toho si všimol i drobné kropaje potu, ktoré mu vyrazili na čele a na pokožke pod 
vrchnou perou, hoci si to Severus rýchlo zotrel. Pristúpil k nemu bližšie a položil mu ruku na plece.
„Si v poriadku?“ opýtal sa šepky, tak aby ho nik iný okrem neho nepočul. Vedel, že Severus to len 
ocení. V tej chvíli naňho hodil tmavovlasý kúzelník zúfalý pohľad a pokrútil hlavou. O sekundu neskôr 
pustil chlapca a pevne sa zakvačil do Remusa skôr, ako za mohol zviezť na zem prikrytú štedrou 
snehovou nádielkou v mrákotách.
Remus ho včas zachytil a skôr ako si stihol všimnúť, podopieral Severusa i Sirius, zatiaľ čo Hermiona 
vyľakane zvýskla.
„Čo sa stalo?“ spytoval sa Ron, keď spoločne ustupovali ďalej do lesa. Plnil ich príkazy ako spoľahlivý, 
dobre vycvičený vojak. Rozhodli sa utáboriť, hoci s tým nikto z nich nepočítal. Na čistine chránenej 
hustým lesom rozostavili stan, ktorý mal Severus vo svojom batohu. Bol to presne ten typ stanu, ktorý 
mal Ronov otec. Okrem toho, nebol jediný, kto takýto stan vlastnil. Len čo uložili Severusa do postele 
a podarilo sa im ho prebrať kúzlom, užil svoje lieky, ale stále bol slabý a nevládal vstať. Zatiaľ čo sa 
Ron rozhodol postaviť zvyšné dva stany, Sirius sa podujal počkať Harryho na mieste, kde sa rozdelili 
a povedať mu, čo sa stalo, keď sa vráti. Hermiona sa potom tiež vytratila spolu s Kyrianom, rovnako 
prestrašeným ako ona, lebo sa nedalo povedať, že také čosi vôbec očakávala. Bol to nepríjemný zvrat 
udalostí. Pomohla teda Ronovi postaviť posledný stan, ktorý mu tu nechal Sirius a potom sa 
s chlapcom uchýlili do svojho s Ronom, aby odpútali nejako jeho pozornosť od toho, čo sa stalo 
a zahrali sa nejakú čarodejnícku hru. Bola si istá, že to dostatočne odvedie jeho pozornosť od 
všetkého ostatného.
So Severusom ostal Remus, sediac pri jeho posteli. I teraz mu kontroloval tep.
„Je celkom pravidelný. Ako sa cítiš?“ opýtal sa znepokojene, lebo Severus bol stále bledý.
„Mizerne,“ odvetil stroho. 
„To je mi ľúto,“ riekol Remus. „Nechápem to. Veď si sa v poslednej dobe cítil už lepšie, či nie?“
Severus prikývol. „Hej, ale to neznamená, že ma ten jed nadobro opustil. Vždy mi koloval v žilách. 
Bolo len otázkou času, kedy to prepukne. A ako sa zdá, práve sa stalo ...“
„Nesmieš strácať nádej, Severus. Sme síce len na začiatku cesty, ale aj tak máme nádej.“
„Nevládzem sa ani pohnúť, tak mi nevrav, že nemám strácať nádej,“ šomral čiernovlasý kúzelník 
vzdorovito. „Pre mňa za mňa, by som mohol pokojne umrieť aj teraz.“
„To nehovor!“
„A prečo? Aj tak sa to stane ...“ oponoval mu tvrdohlavo a dokonca sa posmešne uškrnul. „Vieš, čo 
jediné by mi tam, na druhej strane chýbalo?“
Remus pokrútil hlavou. „Čo?“



„Predsa Harry,“ zaševelil a spodná pera sa mu zatriasla. Musel si do nej zahryznúť, aby sa mu prestala 
chvieť.
„Ty ho naozaj miluješ, čo?“ ozval sa ticho Remus.
„Veľmi. Viac ako svoj život. A je smutné, že som mu to ani raz nepovedal. Som sebec, Remus,“ hlesol, 
priznajúc tak pred niekdajším nepriateľom viac ako chcel. 
„Mal by si to napraviť. On si to zaslúži.“
„On áno. Ale čím som si zaslúžil ja jeho, to netuším. A asi sa to ani nikdy nedozviem.“
„Na staré kolená sa z teba stáva sentimentálny trkvas, Snape,“ doberal si ho veselo a obaja sa nad tým 
pousmiali, keď sa dvierka stanu poodchýlili a vpustili dnu posledné zvyšky denného svetla. Sirius, 
ktorý doprevádzal Harryho ostal vonku a rovnako sa ta pobral i Remus, nechajúc ich osamote.
Sirius stále stál ako prikovaný na mieste a civel na dvierka stanu, ktoré sa pred ním zatvorili. Vyzeral 
tak bezradne, že ho mal Remus chuť objať a uchlácholiť, že je všetko tak, ako má byť. Ale nespravil to.
„Deje sa niečo?“ opýtal sa miesto toho, čo prebralo Siriusa z omámenia.
Potriasol hlavou. „Ale nie, ja len, že ... to nič,“ povedal po kratučkej odmlke.
„Sirius?“ opýtal sa ho, keď sa ten otočil, mieriac k svojmu stanu. „Dúfal som, že sa budeme môcť 
podeliť o tvoj stan, lebo ako vieš, ja žiadny nemám, ale ak by ti to malo prekážať, tak sa opýtam ..“
„Nie, dobre. Jasné, že ti je môj stan k dispozícii. Sme predsa priatelia a ... už toľké roky, tak prečo by ... 
nie, jasné, že môžeš, je to ok,“ koktal Sirius vyvedený z miery. Celkom zabudol na takú maličkosť ako 
bolo to, že Remus nevlastný taký stan ako oni. 
Remus sa pousmial. „Ďakujem, Sirius,“ povedal mäkko, z čoho Siriusovi prebehol po chrbte mráz 
a vôbec to nebolo z chladu, ktorý tu panoval. Len nasucho preglgol a prikývol, stratiac sa vo svojom 
stane. Teda ... ich stane, ako sa v duchu poopravil. Sadol si do najbližšieho kresla a spustil si hlavu do 
dlaní.

***
Harry získal v dedinke, čo potreboval. Mal šťastie hneď v prvom dome. Našiel tam nejaký kožúšok, 
rukavice i čiapku so šálom. Vzal ich so sebou, nechajúc na stole kôpku Nepálskych peňazí. Dosť na to, 
aby to pokrylo veci, ktoré odcudzil. Tak sa z neho vlastne nestal zlodej, keď za ne poctivo zaplatil. 
A dokonca viac ako tie veci stáli. Cesta tam a späť mu netrvala dlho, ale keď sa vracal, znepokojil sa, 
keď na mieste, kde sa rozdelili našiel len Siriusa s nevyspytateľným výrazom v tvári.
„Čo sa stalo?“ opýtal sa krstného otca, tušiac, že to súvisí so Severusom. 
„Neviem. Prišlo mu zle. Je s ním Remus. Ron rozostavil stany kúsok odtiaľ,“ vysvetľoval mu cestou. 
„Vedel som, že sa s ním niečo deje, vedel!“ hromžil Harry, nahnevaný sám na seba, že jeho zdravotný 
stav podcenil, keď si dovolil čo i len dúfať, že to nebude nič vážne. Len čo prekročili čarovné ochrany, 
ktoré tam Remus vytvoril, vkĺzol do stanu a sadol si na kraj Severusovej postele hneď potom, čo 
Remus diskrétne odišiel. 
„Ako ti je?“ opýtal sa starostlivo, chytiac jeho ruku do svojich studených dlaní.
„Lepšie, keď si pri mne,“ odvetil jeho manžel, ale Harry sa zamračil.
„Nemal by si zľahčovať situáciu. Sám sa za to na seba hnevám! Videl som, že sa niečo deje a aj tak 
som to podcenil. Som taký hlupák!“ soptil a zovretou päsťou voľnej ruky sa buchol po kolene.
„Harry, prestaň sa obviňovať. Ak niekto za to môže, tak som to ja. Mal som ti povedať, že sa necítim 
dobre. Nevyčítaj si to, dobre?“ nástojil na svojom Severus a konečne sa pohol aspoň trochu.
„Vyľakal si ma,“ priznal Harry po chvíli mlčania skrúšene a nerozhodne natiahol ruku k jeho tvári, ktorá 
začínala postupne naberať zdravšiu farbu. Posunul sa bližšie k nemu a priložil svoje čelo k tomu jeho. 
Keď uvoľnene vydýchol, jeho dych pohladil Severusa po perách a prebehlo ním vzrušenie. Merlin, čo 
s ním ten chlapec porobil, keď ho ešte aj v bolestiach dokázal vzrušiť takým nevinným gestom.
„Je mi to ľúto,“ priznal Severus previnilo, zdvihol ruky a vnoril ich Harrymu do vlasov. Len mierne 
nadvihol hlavu a stačilo to na to, aby sa ich pery stretli v jemnom, opatrnom bozku.
„Je ti naozaj už lepšie?“ opýtal sa ho Harry, pohladiac ho hánkami prstov po líci a jeho manžel 
prikývol.



„Je. Dokonca natoľko, že ti dovolím pripraviť mi kúpeľ a večeru,“ uškrnul sa, keď sa Harry pousmial.
„Samozrejme, vaša jasnosť. Mal som hneď vedieť, že je to len zámienka na to, aby ste sa nechali 
rozmaznávať,“ zasmial sa a vtisol mu na jeho nos ďalší hlasný, mľaskavý bozk.
„Harry?“ oslovil ho Severus, keď vstával z jeho postele, chystajúc sa do kúpeľne, aby mu pripravil to, 
čo si z rozmaru zažiadal. Napokon, Harry by mu bol pripravil čokoľvek. Spravil by to preňho. Naozaj 
všetko. Bol ochotný doniesť mu aj modré z neba, alebo tých pár kvapiek živej vody, len aby mu to 
pomohlo, nech by za to dal čokoľvek.
„Áno?“ otočil sa k nemu s nežným úsmevom na perách.
„Milujem ťa,“ povedal konečne jedným dychom, hľadiac svojmu manželovi do očí, čakajúc ako 
zareaguje.
Harry najprv nepohnute stál, uvažujúc, či počul dobre. Keď však jeho mozog a srdce konečne prijali tie 
slová a vpili ich do seba, po tvári sa mu rozlial milujúci úsmev. Jeho zelené oči žiarili ako smaragdy, keď 
opätoval manželov pohľad. 
„To ti to teda trvalo,“ povedal s nekonečnou úľavou, ktorú v tej chvíli pociťoval, vrátil sa k jeho posteli, 
sklonil sa k nemu a ukradol si ďalší, oveľa dlhší a vášnivejší bozk, ako bol ten predtým.

***
Keď sa všetci navečerali, Kyrian konečne opustil stan Rona a Hermiony a vrátil sa k Harrymu 
a Severusovi, ktorému bolo podstatne lepšie. Teraz už pokojne spal vo svojej posteli, rovnako ako jeho 
strýko so svojim manželom. Ron tiež pochrapkával, zatiaľ, čo si Hermiona niečo čítala. Jedine Sirius 
s Remusom stále nespali. Len čo Remus povedal, že sa potrebuje osprchovať, Sirius s rumencom 
vybehol zo stanu s výhovorkou, že musí skontrolovať ochranné kúzla. Remus sa uškrnul. Jeho cesta 
sem mala mať dvojitý cieľ. Pomôcť Severusovi a Harrymu a samozrejme, zviesť Siriusa. Bol odhodlaný 
na všetko a tak použil trik, ktorý by sa pri nikom inom neodvážil. V rovnakej situácii sa ocitol so 
Siriusovým bratom, hoci vtedy to neplánoval a nemohol vedieť, čo sa stane.
Keď konečne vyšiel zo sprchy, veselo si pohvizdujúc, s ručníkom okolo bedier ledabolo uviazaným, 
vedel, že Sirius sedí v obývačke a vyčkáva, kedy bude môcť vliezť do sprchy on. Remus si dal záležať, 
aby to dobre načasoval. Bol v sprche vyše dvadsať minút a vedel, že Sirius nemôže vydržať v tej 
treskúcej zime tak dlho.
„Už si späť?“ opýtal sa nedbanlivo, keď prechádzal cez obývačku a pohľadom zavadil o svojho priateľa. 
„Sprcha je voľná, ak sa chceš aj ty osviežiť,“ povedal a zamieril k stolíku poblíž, aby si zobral knihu, 
ktorú predtým čítal. V momente, keď sa po ňu načahoval dovolil svojmu uteráku, aby sa z neho skĺzol. 
V duchu sa usmieval, ale v skutočnosti sa červenal ako rak, pretože skôr ako sa po uterák zohol sa 
celkom otočil, aby poskytol Siriusovi pohľad, o čo prichádza a dovolil mu pokochať sa pohľadom na 
jeho telo. Len čo to však spravil, rýchlo schmatol kus froté látky, omotal si ho späť a s rumencom na 
tvári a predstieranou hanblivosťou zmizol v spálni.
Sirius ledva dýchal, už keď Remus vošiel do ich provizórnej obývačky, ale len čo sa stal svedkom jeho 
divadielka, načisto stratil dych a nebol schopný ho popadnúť ešte hodnú chvíľu. Obsah pohára, 
v ktorom sa jagala jantárovo sfarbená ohnivá whisky do seba vylial na jeden hlt, pričom mal pocit, že 
si do hrdla leje žeravé olovo. Namiesto sprchy však, ktorý by ho dostatočne schladila vybehol radšej 
vonku pred stan a dúfal, že to mrazivé počasie bude účinnejšie ako ľadová sprcha. Ak by nebolo, bol 
rozhodnutý dopriať si ju, hoci by mal aj zmrznúť. 
 

24. kapitola -   Chladný ako ľad  
 Harry sa zobudil prvý. Ležal schúlený vedľa spokojne odfukujúceho Severusa. Konečne vyzeral naozaj 
lepšie. Po kúpeli a teplom jedle sa mu zdá sa podstatne uľavilo. Ale aj tak ho nečakané zhoršenie jeho 
zdravotného stavu citeľne zasiahlo. Nevedel si ani len predstaviť, že by mal Severus chorobe 
podľahnúť teraz, keď už boli tak rečeno pred cieľom. Bolo to neslýchané. Keby sa to predsa len stalo, 
zrejme by sa pominul od žiaľu za ním. Priveľmi mu prirástol k srdcu. Potichu vstal, aby ho nezobudil 
a daroval mu ešte pár vzácnych minút a len čo sa osprchoval, pobral sa pripraviť raňajky. Vedel, že 
hrianky a omeletu má Severus rovnako rád, ako mal on rád palacinky.



Keď sa o dobrú pol hodinku otvorili dvere ich stanu a dnu vošli Kyrian, Ron a Hermiona, všetci sa bez 
pozvania nahrnuli k jedálenskému stolu, ktorý musel Harry kúzlom zväčšiť, hoci sa Ron ponúkol, že sa 
pokojne naje aj na gauči, či v kresle. Severus privítal prítomných kyslým úškľabkom, ale správal sa 
slušne a zdvorilo. Kyrianovi dokonca rozcuchal vlasy a opýtal sa ho ako sa vyspal. Harry sa usmial, ale 
jednostaj musel myslieť na to, aké ráno a hlavne noc mali Remus a jeho krstný otec. Keď videl Siriusa 
včera naposledy, pochodoval pred stanom a tváril sa čudne.
„Už je vám lepšie, profesor?“ opýtala sa Hermiona, keď si natierala hrianku jahodovým džemom.
„Ďakujem za opýtanie, Hermiona, oveľa lepšie,“ odvetil, nalievajúc Kyrianovi do pohára kakao.
„Určite, strýko?“ opýtal sa ho chlapec, vyvaliac naňho svoje zvedavé zelené oči. 
„Určite,“ odvetil pevne a rozhodol sa dozrieť na to, aby sa chlapec poriadne najedol. Stále nebol 
nadšený z toho, že je tu s nimi, ale čo sa dalo robiť, keď ho ostatní prehlasovali?
Dvere stanu sa o chvíľu roztvorili znova a dnu vstúpil Sirius. Na tvári nemal o nič lepší výraz ako včera 
večer a nevšimol si to len Harry. 
„Aká bola prvá noc v stane?“ opýtal sa Harry so záujmom, ale uvedomil si, že to zrejme nebola 
najšťastnejšia otázka, lebo jeho krstný otec po ňom strelil nepekným pohľadom. Pod očami mal kruhy, 
i keď nie veľmi výrazné a celkový výraz tváre napovedal o jeho nevrlosti.
„Dobré ráno,“ pozdravil stroho namiesto odpovede a prisadol si na miesto, ktoré uvoľnila nasýtená 
Hermiona. Ona zrejme ako jediná chápala, čo sa deje medzi ním a Remusom, no zhovievavo o tom 
mlčala. 
Harry sledoval ako do stanu vzápätí vošiel Remus a atmosfére zhustla. Vlastne tu bolo také napätie, 
aké už dávno nezažil. Lenže na rozdiel od Siriusa bol Remus spokojný a vysmiaty.
Len čo sa najedli a zbalili, vyrazili na cestu. Harry roztvoril mapu a spoločne sledovali trasu, ktorá na 
nej bola vyznačená. Zatiaľ boli na rovinke pod horami a čakal ich mierny výstup do vrchov pokrytých 
snehom a ľadom. A kto vie, čo ešte. Vedenia sa ujal Remus, čo odôvodnil svojim čuchom a výborným 
zmyslom pre orientáciu v priestore, no i tak nikto nenamietal. Viedol ich naozaj dobre. Dával pozor, 
aby bol terén schodný a bezpečný.
Najprv napredovali v tichosti. Potom to ticho prerušil Kyrian, ktorý zasypal Severusa i Harryho 
zvedavými otázkami, zatiaľ čo sa Ron a Hermiona ponorili do vlastnej debaty.
„Dúfam, že dnes bude chlapec nocovať v ich stane,“ šomral nespokojne Ron, ktorý hádzal po 
Hermione túžobné pohľady.
„Vieš o tom, že si hrozný?“ opýtala sa, pričom jej horeli líca sviežou červeňou.
„V prvom rade som hrozne ... ako to povedať ....“ uvažoval v duchu chvíľu, ale žiaľ, neprišiel na žiadne 
krajšie slovo, tak vyriekol na čo myslel, „nadržaný.“
„Och, Ron! Ty si nemožný!“ zasipela nervózne. Hoci mala chuť ovaliť ho hocičím, čo by mala po ruke. 
„To bez toho nevieš vydržať?“
„Hermiona, nebuď taká,“ začal nariekavo. „Kedy sme boli naposledy ... spolu takto? Veď v poslednej 
dobe stále strážiš toho chalana!“
„No a? To ti prekáža, že chcem pomôcť Harrymu a Severusovi?“
„Ale nie, ja len ... Och, dofrasa, keby to bolo naše dieťa, nepoviem ani slovo,“ zafučal, ale Hermiona sa 
prekvapene odmlčala. Po chvíli sa usmiala.
„Ty ... ty chceš mať so mnou deti, Ron?“ opýtala sa opatrne a sledovala, ako mu očerveneli špičky uší.
„Jasnačka, prečo by som nechcel. Veď ťa milujem,“ odvetil, načiahol sa za jej rukou a vzal ju do tej 
svojej. 
Hermiona sa k nemu pritúlila a vtisla mu na pery krátky bozk. Sirius, ktorý uzatváral tú podivnú 
skupinku len prevrátil očami a prial si, aby sa mohol prepadnúť pod tú sprostú, zamrznutú zem. Alebo 
oni, aspoň by vychladli.
Keď Hermiona zašepkala Ronovi, že uvidia, čo sa s tým dá robiť, vedel, že mala na mysli chlapca. 
Chvíľu uvažoval, či by nemohol ten malý prespať uňho v stane, ale potom si to rýchlo rozmyslel. 



Severus by zrejme nebol nadšený, keby sa chlapec ocitol v bezprostrednej blízkosti vlkolaka. Vlastne ... 
keď sa to tak vezme, ani on z toho nebol nadšený.
Napokon sa pohrúžil do vlastných myšlienok, popri tom, ako za nimi mazal dôkladne všetky stopy. 
Nechceli na seba pútať pozornosť, pravda, i keď v okolí nebolo ani živej duše. Ale to vynechal 
veveričky v korunách stromov, zopár operencov a kamzíkov. Celý ten čas sa usiloval myslieť na všetko 
možné, len nie na Remusa Lupina. Keď mali obedňajšiu prestávku, sadol si od neho čo najďalej, ale to 
nezabránilo Removi, aby si prisadol k nemu. Zatiaľ čo Remus sa s ním bavil celkom otvorene 
o hocičom, správal sa uvoľnene a tak, akoby sa včera večer nič nestalo, Sirius sa začervenal zakaždým, 
keď pozrel na Remus, pretože si okamžite vybavil jeho pevne stavané telo. Hladkú hruď, štíhle brucho, 
dlhé nohy a pevný zadok ... a to sa nezmienil o ... 
„Do prekliateho, zhnitého, deravého kotla!“ zanadával v duchu, keď mu znova tá vzrušujúca predstava 
Remusa sfarbila líca do ružova. Mal šťastie, že začal pofukovať mrazivý vetrík a tak sa ho aspoň nik 
nepýtal a nekládol mu zvedavé otázky typu: „Čo sa s tebou deje?“ Nevedel ako dlho ešte vydrží ten 
nápor, ale pochyboval, že sa bude môcť ovládať dlhšie ako ... Sám ani nevedel ako dlho to ešte 
zvládne.
Keď si Remus líhal večer do postele, po očku sledoval Siriusa. Nevedel, čo má spraviť, aby sa pokúsil 
nadviazať s ním bližší vzťah. Zdalo sa mu, že nech sa snaží akokoľvek, Sirius sa mu čoraz viac vzďaľuje. 
A to nechcel pripustiť. Od kedy sa poznali, už od prvého okamihu, keď ho zbadal vedel, že tento 
chlapec zohrá v jeho živote dôležitú úlohu. Vtedy však ešte nevedel, že to bolo preto, lebo už vtedy sa 
k nemu pripútal. Teraz by to nazval láskou na prvý pohľad. Vzdychol si, hľadiac na Siriusov nehybný 
chrbát. V stane svietila jediná svieca a vrhala na nich svoje mäkké svetlo.
Mal chuť zakričať a kričal by dovtedy, kým by mu hlasivky nevypovedali službu. Bol z celého svojho 
života unavený a potreboval nejako vzpružiť. Potreboval niečo, čo by mu vlialo do žíl chuť k životu a to 
„niečo“ ležalo obrátené k nemu chrbtom na opačnej strane izby stanu.
Remus sa pretočil na chrbát a pre zmenu necivel na Siriusa, ale na látkový strop stanu, ktorá sa ohýbal 
pod nápormi mrazivého vetra. Spomenul si na Regula. Ani sám nevedel prečo. Možno to spôsobilo 
chladné Siriusovo správanie, také odlišné od bratovho. Možno jeho strohý a odmietavý postoj, ktorý 
k nemu zaujal, kým Regulus bol otvorený a dával mu najavo i svoje skryté pocity. Na um mu prišla 
i sklenená ampulka, v ktorej sa hmýrila striebristá hmota. Jeho najvzácnejší poklad. Myšlienka, ktorú 
ukradol Siriusovi po ich jedinej spoločnej noci, keď mu ľsťou podal v nápoji zamiešaný elixír 
Amortencie.
„Nespíš?“ ozval sa odrazu Sirius a to Remusa prekvapilo, že celkom zabudol odpovedať. Sirius sa 
napokon pretočil v posteli a pozrel naňho.
„Nie, nespím,“ odvetil konečne a pousmial sa, dúfajúc, že sa ľady medzi nimi začali azda pomaly 
roztápať.
Sirius zneistel, ale svoj pohľad neodvrátil a Remus mal dojem, že by mu možno bol rád povedal viac, 
keby mu v tom niečo nebránilo.
„Myslíš, že sa to podarí a nájdeme ten liečivý prameň?“
„Nemám poňatia,“ šepol Remus, „ale dúfam, že áno,“ priznal a už mal na jazyku i to, že dúfa nielen 
kvôli Severusovi a Harrymu, ale i kvôli sebe. Možno by i jemu tá zázračná voda pomohla, no kto vie? 
A možno by ho dokázala zbaviť toho bremena, ktoré so sebou nesie už tak dlho.
„Remus?“ hlesol Sirius a Rem maňho pozrel. „Dobrú noc.“
„Dobrú aj tebe,“ odvetil Remus a sledoval ako Sirius vytiahol prútik a kúzlom zhasil horiacu sviecu. 
Predtým, než sa v izbe stanu rozhostila tma, všimol si, aký je Sirius unavený a chápal i jeho nevrlosť 
počas dňa. Vedel, že to, že sa pred ním náročky odhalil a zahral sa na exhibicionistu Siriusa uviedlo do 
pomykova. Ale Remus dúfal, že neostane chladným. Iste, bol odjakživa hanblivý a to čo spravil ho stálo 
snáď všetku odvahu sveta, ale nejako ho predsa musel pritlačiť k múru, keď sa on tvrdohlavo zaťal. 
Len sám Merlin vedel ako veľmi po ňom túži a koľkokrát si premietal v mysli ich spoločnú noc, ktorá sa 
potom nikdy viac nezopakovala a odohrávala sa iba v Remových spomienkach ako opozeraný, starý 
film pre pamätníkov. Trhalo mu to srdce.



Ako sa však zdalo, Siriusom to nie veľmi pohlo. Zlostil sa, ale zrejme preto, lebo nevedel, čo si 
s Remom počať. Aspoň tak hádal Remus. Nakoniec sa zavŕtal hlbšie pod prikrývku a zavrel oči. Znova 
mu prišla na myseľ sklenená ampulka s uschovanou Siriusovou spomienkou. 
„Ešte nie, nepoužijem teraz svoj tromf. Vytiahnem ho ako eso z rukáva, keď nič iné naňho nezaberie. 
Potom uvidíme, či bude naďalej taký chladný,“ pomyslel si v duchu a spokojne sa usmial, keď 
premýšľal nad tým, čo by ešte mohol k zlepšeniu ich vzťahu urobiť a ako Siriusa prinútiť, aby sa priznal 
k svojim citom. Remus kdesi hlboko v srdci cítil, že nie je taký chladný, ako predstiera. 

25. kapitola -   Snežná pohroma  
 Keď sa Harry ráno zobudil z nepokojného spánku, nebol o nič viac potešený, ako keď si večer líhal do 
postele. Nadvihol sa na lakti a pozrel do bledej tváre svojho manžela. Pod očami mal kruhy a bol si 
istý, že má i bolesti, hoci by mu to nikdy ani len nepriznal. Jemne sa vymanil z jeho objatia a nechal ho 
ešte odpočívať, kým on si doprial rýchlu sprchu a ponáhľal sa pripraviť raňajky. 
V kuchyni sa zvŕtal s obratnosťou a zručnosťou pravého šéfkuchára. Keď sa o chvíľu po ňom prebudil 
i Kyrian, pomohol mu prestrieť stôl a sám si ako prvý zasadol k rozvoniavajúcim lievancom. Iste, aspoň 
na niečo bolo v tejto chvíli výhodou, že bol čarodejník. Všetky suroviny, ktoré potreboval si poľahky 
zmenšil a zabezpečil proti poškodeniu. To im spoľahlivo zaručilo jesť normálnu stravu a nie obyčajné 
konzervy.
„Nechceš ešte pridať?“ opýtal sa Harry, keď si Kyrian tlačil do úst ďalšiu sladkú pochúťku, ale chlapec 
zavrtel hlavou.
„Nie, zjedol som už štyri,“ priznal sa a vystrčil pred seba ruku s umazanými prstami od čokolády, 
ktorou boli lievance poliate. Harry sa naňho uškrnul.
„Idem zobudiť Severusa. Nezabudni si umyť ruky, keď doješ,“ upozornil ho a chlapec prikývol. 
Len čo sa Harry vrátil späť do ich spálne a podišiel k posteli, naklonil sa nad manžela a obtrel sa 
perami o jeho ústa, ktoré mal v spánku mierne pootvorené. Chvíľu sa nič nedialo, ale potom Severus 
zareagoval. Potichu vzdychol a Harrymu sa pery roztiahli do úsmevu. No i tak ho neprestal pokúšať 
a spomedzi pier vystrčil jazyk. Jeho špičkou nežne láskal Severusove pery dovtedy, kým vzal starší muž 
jeho tvár do dlaní a konečne mu bozk naplno opätoval, prehĺbiac ho tak, ako si to Harry predstavoval. 
Keď sa od seba odtrhli, Severus slastne zamrmlal.
„Dobré ráno,“ zaželal mu Harry zvažujúc, či ho môže osloviť tak, ako by si prial a či by mu to nebolo po 
vôli. „Láska,“ pomyslel si pre začiatok a v duchu sa zaprisahal, že nabudúce si prosto povolenie pýtať 
nebude. „Ako si spal?“
„Celkom dobre,“ odvetil unavene Severus a pretrel si unavené oči. Harry mu však neveril ani slovko. 
Veľmi dobre vedel, že sa Severus celú noc zo spánku prehadzoval, z úst sa mu drali hrdelné stony plné 
bolesti, až kým sa nad ránom konečne neupokojil, keď doňho Harry nalial dávku elixíru. Istotne o tom 
ani len nevedel. Harry však nepovedal na jeho vyhlásenie ani slova. Nemusel, jeho oči boli dosť 
veľavravné. Severus pod jeho pohľadom odvrátil tvár a prekotúľal sa na svoju stranu postele, 
odhodiac so seba perinu. Vstal, zobral si čisté veci a vykročil pomalým krokom do kúpeľne.
„Raňajky sú hotové,“ stihol za ním zavolať Harry a rýchlo ustlal.
Dvere stanu sa rozchýlili a dnu vošli Sirius s Remusom, obaja tichí a zamĺknutí.
„Dobré ráno,“ pozdravil im Harry a oni obaja svorne odzdravili. Zdalo sa, že ani oni nemali dobrú noc 
a ich nálada je podobná ako počasie, ktoré vládlo vonku. Bola na bode mrazu, ak nie hlbšie pod ním. 
Obaja si zasadli k stolu a bez slova sa pustili do raňajok. Stalo sa akýmsi zvykom, že Harry proste 
navaril a bolo. Ale aby mu to oplatili, striedali sa aspoň v upratovaní a umývaní riadu. Bola to 
primeraná kompenzácia, keďže práve toto chlapec nemal bohvieako rád.
Kým Remus a Sirius raňajkovali ticho, Ron, Hermiona, Harry a Severus sa zhovárali o ďalších plánoch 
svojej cesty. Len čo dojedli a premiestnili sa do obývačky, roztiahol Ron na stole mapu a ukazoval im 
dve možné trasy k vytýčenému cieľu.
„Včera večer sme sa o tom s Hermionou bavili,“ povedal a ukázal na mapu. „Sú tu dve možné cesty. 
Jedna je strmšia a náročnejšia, druhá je pomerne schodnejšia, ale dlhšia, no obe sú rovnako 
nebezpečné. Tá prvá vedie cez Útes Šan a druhá cez Ľadový most, týčiaci sa nad priepasťou. Je síce 



podľa našich informácií krátky, ale bude zľadovatený,“ povedal, vystrel chrbát a rozhliadol sa po 
ostatných, čo oni na to. Sirius sedel zamyslene v kresle a vstrebával práve vypočuté informácie, kým 
Remus do obývacej izby práve vošiel, utierajúc si mokré ruky do utierky.
„Mne je to jedno,“ ozval sa ako prvý Sirius. „Čím kratšia cesta, tým skôr budeme v cieli, ale ...“ úkosom 
pozrel na chlapca, sediaceho medzi Harry a Severusom a mykol plecami, znova stíchnuc.
„My s Hermionou sme za druhú možnosť. Hoci sa ide cez ten most, myslíme si, že pomocou kúziel by 
sa nám ho mohlo podaril prekonať a čo je hlavné, nebudeme sa tak namáhať,“ povedal a pozrel 
pritom na Severusa. Ten však našťastie civel niekam do zeme, preto jeho pohľad nezaregistroval.
„Remus?“ ozval sa Harry a pozrel do tváre svojho priateľa.
Remus prikývol. „Som za druhú možnosť. Na útese môžeme byť vystavený oveľa väčšiemu 
nebezpečenstvu, ako je napríklad lavína a podobne.“
„Dobre, my so Severusom sa takisto prikláňame k druhej možnosti,“ povedal Harry vážne a nevšimol 
si, ako Severusovi myklo kútikmi úst.
Jeho manžel sa naňho zamyslene pozrel. Už dávno vedel, aké má šťastie, že má po svojom boku 
Harryho. Ale stále a znova si musel uvedomovať, aké príjemné je počuť hovoriť ho v množnom čísle, 
kde patrili oni dvaja. Boli manželia, pár ... milenci a dalo sa povedať, že i priatelia. Severus by nikdy 
nespravil nič, čo by mu ublížilo a Harry tobôž nie. Každým dňom sa k nemu pútal viac a viac a desil sa 
momentu, kedy ho krutý osud od neho odtrhne naveky. Akosi zostával v otázke svojej záchrany stále 
skeptický. Celý život sa naňho valila jedna pohroma za druhou, preskákal viac prekážok ako 
najschopnejší arabský plnokrvník a predsa ... Smrť si naňho už dávno brúsila svoju kosu. Najhoršie na 
tom bolo, že vedel a cítil, že tá kosa čoskoro dopadne a pretne niť jeho krehkého života. Cítil to ... 
Jeho krv horela jedom, ktorý telo nevypudilo a stravovala jeho telo ... Vedel, že skôr, či neskôr sa tak 
stane, hoci sa tomu bránil urputne. 
Ani si nevšimol, kedy ostatní odišli. V obývacej izbe ostali len oni dvaja. Aj malý Kyrian si šiel zbaliť 
svoje veci, tých pár, ktoré so sebou mal.
„Si v poriadku? Od rána si akosi ticho. Deje sa niečo?“ staral sa Harry a tvárou mu prebehol tieň obáv.
„Je mi fajn, naozaj. Nemusíš si robiť starosti,“ povedal, hoci vedel, že svojho podozrievavého manžela 
tak ľahko neoblafne. Na to ho mal až príliš dobre prečítaného.
„Zvládneme to, neboj sa,“ povedal tmavovlasý čarodejník odhodlane a Severus sa musel pousmiať. 
Tak rád by tomu veril. Hoci Harry porazil svoju smrť v maske lorda Voldemorta, nad tou jeho zvíťaziť 
nemôže. Ale napriek tomu prikývol.
„Poďme sa pobaliť. Je čas ísť. Ak si nepohneme, ten tvoj otravný krstný otec mi znova bude píliť uši 
svojim ustavičným hundraním a ja to nemienim znášať,“ zavrčal dobromyseľne a Harry sa uškrnul.

***
Aj tentoraz kráčal vpredu Remus ako vodca ich neveľkej skupinky a Sirius tvoril jeho koniec, hoci bol 
len o krom za Harrym a Severusom. V duchu zvažoval svoje rozhodnutie, vydať sa na túto výpravu. 
Chcel pomôcť, pravdaže chcel. Harry bol jeho krstný syn a okrem toho, stále cítil vinu kvôli tomu, že 
skoro zabil Severusa. Myslel si, že by tým chlapcovi spravil láskavosť, ale nevyznelo to tak. Harry sa 
vtedy poriadne nahneval a Sirius musel ustúpiť. Myšlienka na to, že pred rokmi Severus Snape takmer 
pomiloval Jamesa ho ešte stále prenasledovala v tých najhorších snoch, či skôr nočných morách. Keby 
nebol vtedy prišiel ... Kto vie, ako by sa to bolo všetko skončilo.
A teraz bol Snape Harryho manželom a on s tým nemohol nič robiť, iba sa naučiť žiť a prehltnúť to ako 
trpkú pravdu. Zdvihol hlavu a pozrel sa dopredu, oči upierajúc do Removho chrbta. Zo štvorice 
dávnych priateľov bol jediným, kto mu ešte ostal. Viazalo ho s ním silnejšie puto, než by bol priznal 
a pripustil. A to nesmel. Kvôli svojmu bratovi, kvôli sľubu, ktorý dal sám sebe ... Radšej obetuje vlastné 
šťastie, ako zradiť vlastného brata ... Samozrejme, Regulus o jeho citoch k Remusovi nič nevedel a ani 
to vedieť nepotreboval. Nechcel, aby sa trápil. To, že sa znenazdajky objavil na prahu rodného domu 
bol viac ako zázrak a Sirius nemohol mladšieho brata sklamať.



Chytil cípy svojho tmavomodrého šálu a obkrútil si ho okolo krku ešte raz. Mal šťastie, že bol taký 
dlhý. Teraz mu bolo vidno len oči a zvyšok tváre i ostatného tela mal pred mrazivým chladom 
spoľahlivo chránený ešte aj hrejivým kúzlom, presne tak ako ostatní. 
Už skôr si všimol, že tu vládlo bezvetrie. V duchu ďakoval bohu, že dnes je taký pokojný a jasný deň. 
Lenže čosi mu inštinktívne našepkávalo, že to nie je len tak. Niečo viselo vo vzduchu. Obozretne sa 
díval okolo seba po zamrznutej prírode a bedlivo skúmal terén, pokrytý hrubou vrstvou snehu. Keby 
nemal na nohách snežnice, tak ako ostatní, zabáral by sa do závejov hlbšie ako po kolená. 
Všimol si, že Severus spomaľuje tempo a napadlo mu, či sa naozaj cíti tak zle, ako už ráno pôsobil 
a vrhol krátky pohľad na Harryho. Zdalo sa, že i chlapec si to všimol. Zachytil stručnú otázku, keď sa 
Harry spytoval, či mu je dobre, i Snapovo strohé prikývnutie. No napriek tomu chytil Harry Snapa za 
ruku a on neprotestoval. Naopak, zovrel chlapcovu ruku s tichou vďačnosťou.
„Chvála Merlinovi za kúzla,“ pomyslel si Sirius, hľadiac na dvojicu pred sebou. Severus neniesol žiadnu 
záťaž, zato Harry sa napakoval poriadne, vlastne za nich oboch. Keby neexistovalo kúzlo zmenšenia 
a on by mal nosiť celú tú bagáž, ostal by trčať v záveji pri prvom kroku, zaborený doň azda až po to 
svoje vrabčie hniezdo na hlave.
Nevšimol si, že malý Kyrian sa neprestajne za ním otáča a o malú chvíľu bol pri ňom. Bez pýtania sa ho 
chytil za ruku a Sirius sa naňho zamračene pozrel.
„Nechcem, aby si išiel sám,“ vysvetlilo chlapča a spoza hrubého Hermioninho šálu ho ledva počul.
„Prečo nejdeš za Remusom? Aj on ide sám,“ zavrčal, no chlapcovu ruku nepustil. V tomto vyhrala jeho 
starostlivá povaha. Hoci sa tak občas nejavil.
„Lebo on ma poslal za tebou,“ prezradil mu. „Ale nevrav mu to. Nechcel, aby si to vedel,“ pošepkal mu 
tajnostkársky a vďaka šepotu ho naozaj ledva počul. 
Sirius vrhol krátky pohľad pred seba a nečujne si vzdychol. Znova radšej zabodol zrak pod nohy 
a rozhodol sa dívať, kam ide a hlavne ... nemyslieť.
Nevedno kto z nich postrehol ako sa odrazu všetko zmenilo. K dosahu mosta mali podľa Rona ešte 
dobrú míľu, keď sa ozvalo dunivé hučanie. Všetci sa zvedavo obzerali okolo seba, ale nebolo vidieť 
pôvodcu toho neurčitého zvuku. 
„Nič sa nedeje,“ zamrmlal Remus, „ide sa ďalej,“ pobádal ich a sám vykročil, no rovnako on ako 
i ostatní s prútikom pripraveným v ruke. Či už to bol zvuk lavíny, alebo nejakého zvieraťa ... bolo lepšie 
byť pripravení, ako ostať zaskočení.
Remus vstrebával mrazivý vzduch do pľúc plnými dúškami a snažil sa zachytiť svojimi dobre 
vycibrenými zmyslami čokoľvek, čo by ho upozornilo na niečo, alebo niekoho, kto dal o sebe vedieť 
tým hukotom. Nikdy v živote taký zvuk nepočul. Nikto z nich netušil, čo ich môže v týchto horách 
čakať. Snáď Hermiona, ktorý si o Nepále a Himalájach prečítala určite všetku dostupnú literatúru. 
Pozrel sa na hodinku. Bolo pol jedenástej. Už kráčali bez prestávky viac ako dve hodiny. Poslednú si 
spravili pred tým, ako chodník začal stúpať. Uvažoval, že ďalšiu pauzu by mohli mať o pol míle, skôr 
ako sa dostanú k mostu.
Znova sa zhlboka nadýchol a v momente keď jeho myseľ bleskovo rozanalyzovala, čo cíti, bol zvrhnutý 
do snehu za účasti revu, ktorý trhal ušné bubienky akousi obludou. Jediné, čo v tej chvíli vnímal bola 
rozďavená papuľa plná hrozivých tesákov, ohromné jantárové oči, ktoré naňho metali blesky, 
Hermionino jačanie a mužské pokriky.

26. kapitola - Chlpatá obluda
Nevnímal však z toho celkom nič. Vedel len to, že sa mu prútik, to sprosté, tenučké drievko, ktoré ho 
malo ochrániť, vyšmyklo z ruky práve v tej najnevhodnejšej chvíli. Ohyzdné tesáky, podobné tým jeho, 
keď sa menil za splnu na vlkolaka teraz ohrozovali nielen jeho, ale i ostatných. Obrovský vlčisko zavyl 
a na jeho vytie odpovedali iní.
„Svorka,“ napadlo Remusovi skrúšene, keď sa opatrne zbieral zo zeme, naťahujúc sa po svoj prútik, 
vzdialený sotva pár centimetrov od jeho ruky. Priam zreteľne počul dupot nôh, zrýchlený dych zvierat, 
cítil ich chuť po krvi a preklínal sa, prečo ich pach nezachytil skôr. Možno kvôli tomu hlúpemu 
bezvetriu ... 



Hľadel na vlka s ostražitosťou, keď okolo neho krúžil a zazeral na ostatných. Remusa prekvapilo, prečo 
zaútočili na skupinu. Poväčšina vlkov sa skupinám ľudí zvykla vyhýbať a vedelo sa o nich, že sú tak 
trochu bojkovia. Lenže taká svorka vyhladovaných, krvilačných vlkov ... dokonca ich vzrastu ... 
Prebehol mu po chrbte mráz ... 
„Remus,“ ozval sa opatrne Severus, keď sa za vlkom objavili jeho druhovia.
„Pre Merlina,“ vydýchla Hermiona. „Lupus arctoides,“ hlesla a užasnuto civela na zvieratá pred sebou. 
„Nemyslela som, že ich stretneme. Zvyčajne sa nezdržiavajúc v týchto končinách?“
„Fakt? Vari si tu už voľakedy bola?“ opýtal sa Ron síce šepky, ale z jeho slov zaznieval sarkazmus.
Zaškúlila naňho. „Nie, ale niečo som o nich čítala,“ odvrkla. Nedovolila si spustiť zrak z tých vrčiacich 
beštií viac ako na päť sekúnd.
„Nie je na čo čakať, priatelia. Zjavne ich morí hlad a my by sme im mali poslúžiť ako chutný obed. Tak 
do toho!“ vyzval ich Remus, keď pomaly cúval k skupinke.
Harry pohľadom opáčil, kde je Kyrian a keď ho zočil chráneného v kruhu ich skupinky, pokojne sa 
odvrátil rovnako ako Severus a začal páliť do vlkov všetky možné kúzla a kliatby s úmyslom zahnať ich, 
či v prípade nutnosti i zabiť.
Sedem obrovských, sivočiernych vlkov s jantárovými, sivými, či zelenými očami na nich zlovestne 
vrčalo, cerilo ostré tesáky a z papúľ im tiekli slinky. Ich huňaté kožuchy boli našuchorené, uši mali 
nastražené a zdalo sa, že im nemôže ujsť žiaden zvuk. Sirius odhadoval, že tie obludy môžu vážiť 
päťdesiat i viac kíl a napriek tomu sa nezabárali do snehu, čo by ich aspoň trochu znevýhodnilo. 
Svorka sa rozdelila a obkolesila ich. Keď prvý vlk, zdalo sa, že je vodcom svorky zaútočil, Remus ako 
prvý vypálil kúzlo a zrazil vlka v letku späť na zem. Vlk ani len nezakňučal od prekvapenia. Akoby to do 
jeho tela vlialo ďalšie odhodlanie, vzchopil sa a zaútočil znova. Presne tak, ako jeho druhovia. Siedmi, 
proti šiestym (Kyriana nerátajúc, keďže nemal prútik). Siriusovi sa ako prvému podarilo zneškodniť 
vlka, ktorý útočil naňho, keď ho omračujúcim kúzlom odhodil a vlk s tupým žuchnutím narazil o hrubý 
kmeň stromu hlavou. Zavyl od bolesti a zviezol sa nevládny na zem. Sirius sa rozhliadol okolo. Chlapča 
bolo v poriadku, no vydesenými očami sledovalo celú situáciu a on mal dojem, že má plač na krajíčku. 
Avšak nebolo času, upokojovať ho. Kým ostatní zápasili s obludami, všimol si, že na Remusa sú 
v prevahe. Chvíľu sa tomu čudoval. Zvieratá zvyčajne vycítili, že je iný ... týchto sa to však asi netýkalo. 
Hlad zrejme ich pudy a inštinkty prevýšil. Videl ako Severus v okamihu zasiahol svojho vlka do boku, 
z ktorého sa mu vyvalil prúd jasnočervenej krvi, ale neprestal útočiť. Stal sa ešte agresívnejší, ale jeho 
útok netrval dlho. Napokon ako prvý ušiel so stiahnutým chvostom späť do lesa. Ronovi sa podarilo 
svojho vlka zabiť a ten ostal ležať v snehu, do ktorého vsiakala jeho krv sotva dva metre od nich. Kým 
sa stihol obrátiť k Hermione a pomôcť jej, tá už spokojne sledovala útek svojho vlka. 
Kým Severus sa pridal k Harrymu, Sirius sa postavil po boku Remusovi. Použil znova omračujúce kúzlo, 
no vlk sa mu akosi vyhol, alebo on mieril zle. Ale to by si nebol priznal. Proste chvíľková nepozornosť. 
No jeho ďalší pokus sa ukázal viac ako úspešný, keď zasiahol vlka, hneď tri krát po sebe, lebo ako sa 
zdalo, jedno omračujúce kúzlo naňho bolo málo. Vlk sa stiahol a zaštekal, potom sa tryskom vydal 
späť do lesa. Vodca svorky, ktorý si vzal na mušku Remusa tiež konečne ustúpil, ale stále zlostne vrčal. 
Otočil sa k lesu a rozhliadol sa po bojisku. Jeden z jeho druhov stále ležal omráčený pod vysokou 
jedľou a druhý bol mŕtvy. Otočil sa k lesu a vyzeralo to, že sa vracal sa k ostatným.
„Pre Merlina! My sme to prežili!“ vydýchol Ron a otočil sa k Hermione, ktorá sa celá roztriasla. Až 
teraz si dovolila ten prepych, kedy jej mohli povoliť nervy. Ron ju objal a chlácholil ako malé dievčatko, 
šepkajúc jej, aká bola skvelá a statočná, kým Harry so Severusom kľačali pri Kyrianovi a uisťovali sa, že 
to naňho nemalo rovnaký dopad ako na Hermionu. Ako zistili, chlapec bol síce trochu otrasený, ale 
nadšený. Nikdy predtým nevidel vlka.
„Takže to boli vlci?“ opýtal sa s úžasom a očami veľkými ako kolesá, div mu nevypadli z jamôk. 
Popritom stále škúlil na toho, ktorý ležal omráčený pod stromom. 
„Nie tak celkom. Normálni vlci nebývajú taký ozrutný,“ informoval ho Severus. „Toto boli ako povedala 
Hermiona Lupinus arctoides. Vlci medvedí. Sú až dvakrát, zriedkakedy i trikrát väčší ako normálny vlci, 
preto dostali prívlastok a pomenovanie medvedí.“



„Nemôže sa prebrať?“ opýtal sa znepokojene, chytiac sa Severusovej ruky.
„Nemyslím. Omráčil ho predsa Sirius. Je mi tak trochu toho vlka ľúto,“ poznamenal uštipačne a dosť 
nahlas, aby ho spomínaný muž začul.
„Fakt vtipné, netopier,“ vrátil mu Sirius a otočil sa k Remusovi, ktorý stále nespúšťal pohľad z lesa, 
kam mali všetci namierené a kde zmizli tí vlci. „Deje sa niečo?“ opýtal sa ho tichšie.
„Nie, ja len ... mám pocit, že ich nevidíme posledný raz. Vrátia sa, cítim to,“ povedal stíšeným hlasom, 
no napriek tomu ho začuli všetci.
„Tak poďme. Dosť sme sa zdržali a pred nami je ešte hodný kus cesty,“ nabádal ich Harry a aj on 
zablúdil pohľadom k lesu uvažujúc nad tým, či je to bezpečné a či by radšej nemali počkať. Opýtal sa 
na názor i Remusa, ale ten pokrútil hlavou. Už pred chvíľou sa z neba začal znášať na zem sneh. Preto 
Remus trval na tom, aby pokračovali, kým vlčie stopy celkom neprekryje a tak budú vedieť, kde sú. 
Hoci by potom mohli pokojne k ich sledovaniu použiť kúzla. Nikto neprotestoval.
Cez les kráčali obozretne, neustále sa obzerajúc i pri najmenšom závane vetra, ktorý začal podúvať 
a spôsoboval šuchot mohutných konárov vysokých i nižších stromov a podivné zvuky, ktoré mohol 
vydávať len starý, hustý les, pôsobiaci desivo i tajomne zároveň. Remus bol teraz plne sústredený na 
svoju úlohu vodcu a ostražitejší ako predtým. Vlčie stopy o chvíľu zmizli z ich cesty. Oddelili sa 
a smerovali doprava, kde sa črtali v diaľke strmé skaly, so zasneženými vrcholkami. I tak však vedel, že 
ich skôr, či neskôr stretnú znova.
Prestávku mali pol hodiny. Počasie nebolo až také chladné, ale sneh začal padať hustejšie. Skoro si 
nedovideli na vlastné nosy. Cesta k mostu im netrvala dlho z posledného stanovišťa. Nie viac ako pol 
hodiny. Hoci Ronald hovoril, že táto trasa nie je taká náročná, museli zdolať i jeden strmý úsek cesty 
a nebolo to ľahké, pretože povrch snehu bol mierne zľadovatený a im sa na ňom v snežniciach 
šmýkalo. Keď však po náročnom výstupe prišla znova rovinka, oddýchol si najmä Severus, ktorý bol so 
silami na konci. Hoci sa snažil tváriť statočne a nedal na sebe nič znať, Harry na ňom zmenu pobadal 
a držal sa pri ňom ako kliešť, len aby mu bol nablízku, hoci musel oceniť manželovu snahu, 
neotravovať ho večnými otázkami ako sa má a či sa mu nepriťažilo, keď to bolo očividné.
„Vidím ho, vidím!“ zvolal nadšene Kyrian, ukazujúc prstom do diaľky pred seba. Vôbec mu 
neprekážalo, že i ostatní ho už dávno zbadali. „Je tam, pre nami! Ľadový most!“
Hermiona sa len uškrnula a Sirius prevrátil očami s poznámkou: „Je tam toho ...“
Všetci svorne zastali pred mostom a civeli pred seba, Kyrian i s otvorenými ústami.
„Fakt neviem, či sme sa nemali vybrať radšej tou druhou trasou,“ poznamenal odrazu Ron, ktorému sa 
ten jeho pôvodný nápad začal páčiť čím ďalej, tým menej.
„Ľadový most,“ poznamenal Harry. „Naozaj príznačné pomenovanie,“ precedil pomedzi zuby. 
Ľadový most bol pre nich skutočne nepríjemným prekvapením. Všetci si mysleli, že sa jedná 
o pôvodný most, či už kamenný alebo drevený, ale pokrytý ľadom. Nikto z nich si ani len nepomyslel, 
že môže byť skutočne z ľadu.
„Ako cez neho prejdeme?“ opýtala sa Hermiona, ktorej to nebolo veru jedno.
„Myslím, že by sme to mali predsa skúsiť,“ navrhol opatrne Remus. „Zdá sa, že most vyzerá byť pevný 
a stabilný. Ako sami vidíte, je to kus hrubého ľadu a mal by vydržať našu váhu, ak pôjdeme postupne. 
Maximálne po dvoch,“ opravil sa, keď si spomenul na chlapca.
„Ja by som mohol aj preletieť,“ navrhol Severus zamyslene, neuvedomiac si, že vyslovil svoju 
myšlienku nahlas. Harry tomu bol však rád a okamžite jeho nápad zamietol.
„Zabudni na to! Si vyčerpaný a ja sa nepotrebujem pozerať, ako sa zrútiš kdesi uprostred cesty do tej 
priepasti!“ povedal neoblomne, čo Severusa zaskočilo, ale i pobavilo. Uškrnul sa a prikývol. Nebol si 
istý, či by v inom prípade súhlasil, ale naozaj bol vyčerpaný a zrejme to nebol jeho najlepší nápad.
„Dobre, pôjdem ako prvý,“ navrhol Sirius, ktorý stál pri moste najbližšie. „Ak most náhodou 
nevydrží ... nemám čo stratiť,“ povedal jednoducho a nevšimol si Remusov prenikavý pohľad sivých 
očí, ktorý vyžaroval bolesť. Lež Harry áno. Pevne dúfal, že sa to medzi týmito dvoma mužmi urovná, 
ale nevidel nijaké zlepšenie ...



Vykročil opatrne na most a krok po kroku postupoval po jeho dĺžke. Najhoršie na tom bolo to, že kým 
pri koncoch bol most pomerne hrubý, k svojmu stredu sa stenčoval. Nemal na šírku viac ako meter 
a hrúbku mu odhadoval na dobrých päťdesiat centimetrov. Kráčal pomaly, no čím viac sa blížil k jeho 
stredu, začínal cítiť jemné chvenie. Na chvíľku sa zastavil, ale hneď pokračoval vo svojej ceste, aby 
most zbytočne svojou váhou nezaťažoval. Len čo sa dostal cez jeho stred, dalo sa povedať, že bol za 
vodou, pretože znova sa dostal na jeho hrubšiu a istejšiu časť.
„Fajn, vidíte, nič sa nestalo,“ zavolal na ostatných. „Tak už poďte!“ vyzval ich a sledoval ako na most 
vykročila Hermiona, po nej Ron, Harry s Kyrianom, Severus a ako posledný mal ísť Remus.
Keď sa však odhodlal vystúpiť na most, chvatne sa otočil, cítiac za sebou nebezpečenstvo. Vlasy na 
temene sa mu zježili. Očakával útok, ktorý i prišiel.
„Remus!“ počul volanie z druhej strany, ale hlasy priateľov mu zanikli v ohlušujúcom vrčaní zvera. 
A hoci vypálil zo svojho prútika kliatbu okamžite, nezabránil tomu, aby naňho vlk neskočil a nezvalil ho 
do snehu. O chvíľu na to pocítil v ramene jeho ostré tesáky, ktoré sa doňho zaborili i cez vrstvy 
oblečenia a ovanul ho smradľavý, sladkastý dych zvieraťa. Remusovi sa vydralo z hrdla temné 
zavrčanie plné bolesti. Kým ostatní stihli čokoľvek urobiť, s vynaložením všetkých síl vytiahol spod 
vlkovho ťažkého, vrčiaceho tela ruka a namieril prútikom na jeho brucho. Vlk sa o chvíľu naňho zvalil 
celou svojou váhou a jemu vyrazilo dych a zatmelo sa mu pred očami.
„Do čerta!“ zašomral a myslel na rad ďalších nadávok, ktoré by použil, keď pocítil, ako ho ťarcha 
vlčieho tela opúšťa.
„Remus!“ zvolal známy hlas a on otvoril oči. Hľadeli naňho azúrovo modré oči, v ktorých sa zračili 
obavy. 
S námahou vstal, zasyčiac, keď pocítil pálčivú bolesť v ramene. „Som ... som v poriadku,“ zamrmlal 
a snažil sa ignorovať ustaraný pohľad svojho najlepšieho priateľa. Priveľmi to bolelo a protichodné 
pocity, ktoré ho zasiahli s množstvom nevyslovených otázok, zostali zamknuté v hĺbke jeho mysle.
„To rozhodne nie si,“ oponoval mu Sirius pokojne a na chvíľu vstal, aby kúzlom skontroloval 
prítomnosť ďalších vlkov. Nenaďabil na nich. Teda kúzlo ich neobjavilo.
„Ako je na tom?“ zakričal z druhej strany Ron.
„Prežije to!“ odvetil sebaisto Sirius a pomohol priateľovi na nohy.
„Poď, zvládneme to. Prežili sme predsa aj horšie veci,“ pripomenul mu, ale Remus neodpovedal. 
Všetku svoju zvyšnú silu sústredil na to, aby prežili aj prechod mostom. A to spolu.
Kráčali rovnako pomaly a s rozvahou zvažovali každý svoj nasledujúci krok, no i tak nezabránili tomu, 
aby most hlasno neprotestoval. Z jeho spodku sa odlamovali cencúle dlhé i vyše tridsať centimetrov, 
alebo hrubé ako Kyrianova ruka. Most praskal a vydával zvuky, ktoré by sa nepáčili nikomu, kto po 
ňom prechádzal.
„Vieš, že neznášam výšky, však?“ prehovoril Remus, keď asi po stý raz privrel oči, snažiac sa odtrhnúť 
pohľad od tmavej priepasti pod nimi.
„Samozrejme, že to viem. Vravel som ti, aby si sa nedíval dolu,“ pokojne ho upozornil Sirius.
„Krúti sa mi hlava,“ zamrmlal Remus v tej najnevhodnejšej chvíli a Sirius ho podoprel ešte mocnejšie.
„Neopováž sa mi teraz skolabovať!“ varoval ho.
„To plece bolí ako šľak!“ zašomral, znova tlmene zasyčiac. 
„Pozriem sa ti naň, sľubujem, ale najprv sa musíme dostať na druhú stranu toho sprostého mosta.“
Most znova zapraskal a Sirius vrhol krátky pohľad pod ich nohy. Zreteľne videl črtajúcu sa prasklinu, 
ktorá sa odrazu vynorila a nenáhlivo, no nebezpečne rozširovala.
„Ten most dlho nevydrží,“ oznámil Remus, čo bolo jasné samozrejme i jemu.
„Tak počúvaj, kamoško. Prežil som svojich potvorských rodičov, prežil som i ten všivavý oblúk a teraz 
i tie obludy. Jeden posratý most ma nedostane!“ zahundral a zrýchlil krok. Remus sa mu s námahou 
prispôsobil.
Znova sa ozvalo praskanie a Sirius na ten zvuk pootočil hlavu. Nemusel však, lebo Harry vydesene 
zvolal: „Sirius! Most sa láme!“



V tom momente doslova schmatol svojho priateľa a prebehol zvyšok trasy, kým ľad sa im doslova 
trieštil za pätami a jeho ťažké úlomky padali do tmavého prázdna priepasti. Obaja muži dopadli 
celkom vyčerpaní do snehu k ich nohám v poslednej chvíli. Z mosta ostal trčal asi meter dlhý ľadový 
výbežok na ich strane a sotva tri metre dlhý na druhej.
„Stihli ste to v poslednej chvíli,“ zamrmlal Harry, pomáhajúc Removi na nohy, kým sa Sirius oprašoval 
od snehu.
„Veru. Keď si predstavím, že ...“
„Tak si nepredstavuj, Hermiona,“ karhal ju mierne Harry. „Sme všetci v poriadku?“ opáčil a pozrel na 
Remusa.
„Nie tak celkom,“ priznal zranený muž. „Potrebujem ošetriť plece. Tá beštia si na mne skúšala svoje 
tesáky.“
Severusovi to len vyhovovalo. Len čo si vyložili znova batohy na chrbát, vydali sa na krátku cestu. Ron 
im pri kontrole mapy oznámil, že onedlho naďabia na rozľahlú čistinku, kde by si mohli rozložiť stany. 
Kráčali teda za ním, dúfajúc, že vie, kam ich vedie. Sirius kráčal po Removom boku, stále ho 
podopierajúc, avšak v úplnej tichosti. Teda až na chvíľu, kedy mu Rem tichúčko zašepkal do ucha: 
„Ďakujem.“

27. kapitola -   Keď zaúraduje srdce  
 Sedel celkom pokojne na stoličke v časti stanu, ktorý tvoril spálňu. Nahú hruď jemne zarastenú 
svetlohnedými chĺpkami  mu zalievalo teplo sálajúce z kozuba, kde horel veselo si pukotajúci ohník. 
Avšak ešte viac, ako to ho hrial ... nie, vlastne pálil dotyk Siriusových rúk na nahej pokožke. Príjemný 
pocit, ktorý pri tom zažíval mu kazila len bolesť, ktorá vyvierala z rany po vlčích tesákoch, ktoré sa 
jeho priateľ snažil práve ošetriť.
„Nestratil si až tak veľa krvi,“ poznamenal, keď mu pomáhal vyzliecť sa. „Možno to zranenie nebude 
ani také zlé.“ Aspoň v to úprimne dúfal.
Siriusovi sa chveli ruky, keď ho zbavoval oblečenia, na ktorom boli jeho krvavé škvrny. Hoci sa usiloval 
zo všetkých síl nemyslieť na to, že Remus pred ním sedí polonahý a on sa ho bude beztrestne dotýkať, 
keď ho bude ošetrovať, túžil urobiť viac. Chcel ho zvaliť na posteľ, strhnúť z neho šaty a ... Zarazil sa 
a na čelo mu vystúpili drobné kropaje potu. Toľko sebaovládania by v sebe nemal ani nadržaný kôň, 
ako driemalo v tejto chvíli v ňom.
„Je to veľmi zlé?“ opýtal sa Remus, keď mu priateľ stiahol košeľu z pliec a odhalil jeho nepeknú ranu.
Sirius si musel najprv odkašľať, aby sa uistil, že jeho hlas nezakolísa a neprezradí neželané pocity. 
„Nevyzerá to vábne, ale som si istý, že Snape má na tele horšie rany.“ Ani sám nevedel, prečo do 
rozhovoru zaplietol Snapa. Ani sám netušil, ako v tej chvíli očervenel, kým sa znovu neupokojil.
„Ako to môžeš vedieť?“ vyzvedal Remus, nepúšťajúc sa načatej témy. Aspoň konečne o niečom 
hovorili.
„Veď vieš ... pri štýle jeho života a... po mojej poslednej kliatbe, ktorú som na ňom vyskúšal som si 
tým celkom istý,“ povedal, avšak nebol za to na seba hrdý. Naťahovať sa so Snapom a dobiedzať doň 
bola jedna vec, prizabiť ho zas druhá a rozhodne nie príjemná. Naozaj nemal byť prečo na seba pyšný.
„Ach, aha,“ zamrmlal Remus a zastonal, keď sa Sirius dotkol uterákom namočeným vo vlažnej vode 
jeho rany.
„Prepáč,“ zahundral ospravedlňujúco Sirius a odtiahol ruku, aby opláchol uterák, vyžmýkal ho 
a doumýval jeho rameno.
„To nič,“ odvetil chrapľavo Remus. „Prežil som aj horšie.“
Sirius sa uškrnul, ale nepovedal nič.
„Vadilo by, keby som sa okúpal skôr, ako mi tú ranu doošetruješ?“ opýtal sa ho skusmo, naozaj to 
mysliac tak nevinne ako to vyznelo. 
Sirius na chvíľu zaváhal, ale potom prikývol. „Pripravím ti kúpeľ, počkaj tu,“ poručil mu a Remus 
prikývol.



Pripraviť kúpeľ u nich znamenalo v tomto momente zobrať vedro, naplniť ho snehom, nechať roztopiť 
a primerane ohriať a takouto vodou naplniť kúpeľ. Bolo to v rámci šetrenia a úspory, keďže pitnú vodu 
používali tiež len zo zásoby zmenšených fliaš, ktoré zabrali celý jeden ruksak, ktorý so sebou vláčil 
zhodou okolností Ron. Avšak kvôli zmenšujúcemu a odľahčujúcemu kúzlu sa vonkoncom nemal na čo 
sťažovať.
Remus sedel vo vani a chvíľu nečinne odpočíval. Asi po pätnástich minútach sa začal drhnúť a umývať, 
lebo stále na sebe cítil odporný pach huňatého vlčieho kožucha a sladkastý závan, ktorým ho ovial 
z pysku. Pri tej spomienke sa mu rozochveli nervy. V zranenom pleci ho bolestivo šklblo a v tom si 
uvedomil, že si nemôže umyť chrbát. Uvažoval, čo spraviť, ale po vylúčení všetkých možností mu 
ostala len jediná.
„Sirius?“ opáčil. 
„Deje sa niečo?“ ozvalo sa spoza dverí.
„Poď dnu,“ požiadal ho a sledoval, ako čiernovlasý muž prekročil prah so značnými rozpakmi, dívajúc 
sa všade možne, len nie naň. „Bol by si taký láskavý a umyl mi chrbát? S boľavou rukou mi to nejde,“ 
vysvetlil.
Sirius naňho chvíľu prekvapene civel a div mu z úst nevyskočilo: „Veď máš i druhú ruku!“ Napriek 
tomu sa prekonal a spravil, o čo ho priateľ požiadal. Rýchlym ťahom namočil vo vani špongiu, namydlil 
ju a šúchal mu chrbát. Lenže jeho ťahy zvláčneli, keď nevládal udržať pohľad od jeho širokých pliec, od 
hladkých oblín zadku, ktoré sa črtali pod vodou. Dokonca bol taký odvážny, že skĺzol pohľadom po 
jeho štíhlych, svalnatých nohách, k rukám, ktorými si Remus objímal kolená, opierajúc si o ne hlavu.
Ani nezbadal, kedy spustil ruku a ostal nečinne postávať vedľa vane, kým sa Remus lenivými ťahmi 
opláchol a bez hanby postavil, vykročiac z vane von. Sirius cúvol o dva kroky, ale to bolo všetko. 
Pozoroval prenikavým pohľadom každý jeden jeho pohyb a akoby mu vôbec nevadilo, že Remus pred 
ním stojí tak, ako ho Boh stvoril. Z hrdla sa mu vydral tichý ston, no Remove uši to postrehli, rovnako 
ako zbadali jeho zmenu. Namiesto toho, aby schmatol uterák a prikryl sa ním, podišiel k Siriusovi. Vzal 
jeho tvár do dlaní a pohliadol mu do očí, čakajúc na nejaký náznak protestu. Sirius sa ani nepohol. 
Díval sa mu do očí v napätom očakávaní ... Remusovi to celkom stačilo. Naklonil sa k nemu a pobozkal 
ho.
Sirius zaúpel. Len čo sa jeho úst dotkli priateľove pery, vedel, že je zle. Vlastne vedel to, len čo začul 
jeho volanie. Nikto mu nemusel vravieť, že len čo vojde do kúpeľne, jeho ovládanie skončí kdesi 
pošliapané v prachu. Keď vzal Remus jeho tvár do dlaní, keď ho ovanul jeho teplý dych ... mal dojem, 
že sa mu od šťastia rozskočí srdce. Bilo mu tak splašene, tak divoko, akoby sa práve rozhodlo spraviť 
osobný rekord, koľko úderov dokáže spraviť za minútu. Alebo za sekundu? Tu sa Siriusove myšlienky 
skončili a nahradili ich pocity, ktoré práve zažíval. Remove pery na svojich ... Jeho horúci jazyk, ktorý 
ho nútil pootvoriť ústa a len čo to spravil, skúmavé, maznavé pohyby jeho úst a jazyka v tých svojich. 
Nevedel, kedy sa jeho telo rozhodlo odpovedať, ale zrejme to spravilo okamžite, len čo k ho Remus 
objal a pobozkal. 
Sirius mu bozk opätoval. V tej chvíli netúžil po ničom inom, len po tom, aby si ho mohol vychutnať čo 
najviac. Ich bozk bol nežný a nie divoký, ako si to nespočetne ráz predstavoval. Cítil Remusov maznavý 
dotyk na svojom jazyku, cítil ako ho láska a vťahuje do svojich úst ... Keď sa od seba na chvíľu odtrhli, 
aby nabrali dych, ich pohľady sa do seba roztúžene vpili ako atrament do snehobieleho papiera. 
Remus mu však nedal vydýchnuť nadlho, neriskujúc, že sa mu vyjasní omámená myseľ. Znova si 
privlastnil jeho ústa, zasievajúc ich drobnými bozkami. Užšiu vrchnú peru i plnšiu spodnú, kútiky jeho 
sladkých úst ... Zubami mu jemne zovrel a zaťahal za spodnú peru, za čo si vyslúžil jeho tiché 
zastonanie. Prikryl ústami jeho pery a vnoril sa do nich jazykom, vychutnávajúc si Siriusovu horúčosť 
a opojnosť. Kĺzal jazykom po jeho hladkých zuboch, vyzývajúc jeho jazyk k zmyselnému tancu a vábil 
ho do svojich úst, aby ho mohol preskúmať rovnako ...
„Remus? Sirius?“ ozvalo sa od predných dverí stanu a oni obaja od seba odskočili, akoby sa popálili. 
Remus s tichým hrešením siahol po ručníku, kým Sirius zmätený a červený v tvári vybehol z kúpeľne.
„Čo je Harry?“ pýtal sa už medzi dvermi a jeho kroky sa dunivo odrážali od podlahy.



„Len som chcel vedieť, ako je Remusovi,“ priznal sa mladý muž a Sirius mu v duchu ďakoval. A sebe 
nadával do idiotov. Netušil, ako by skončilo toto ich intermezzo. Už aj tak porušil sľub, ktorý si dal ... 
„Celkom dobre,“ odvetil chvatne. „Rana nevyzerá tak zle, ako sa na prvý pohľad zdala.“
„A kde je?“ opáčil zvedavo Harry, nakúkajúc poza jeho chrbát do chodby. Neušlo mu, že sa Sirius 
správa akosi roztržito a čudne.
„Kúpal sa,“ vychrlil jeho krstný otec a pri predstave nahého Remusa, ktorého len pred necelou 
minútou zvieral v náručí, prsty vnáral do jeho hustých vlasoch, hladil jeho široký chrbát ... Očervenel 
ako rak. „Dáš si čaj?“ opýtal sa a ťahal chlapca do obývačky, aby dal Removi čas vyliezť z kúpeľne 
a obliecť sa aspoň z časti, kým mu konečne doošetruje ranu na pleci. Hoci nevedel, ako to zvládne.

***
Severus ležal v posteli vedľa Kyriana a čítal mu z knihy, ktorú mu požičala Hermiona, namiesto 
rozprávky na dobrú noc. Bol to zvláštny pocit. Hlavne ten, že mu na niekom záležalo, tak ako jemu 
ležalo na srdci Harryho a Kyrianovo šťastie. A pocit, ktorý sa mu oplácal v Harryho láskavej opatere bol 
sto ráz príjemnejší. Naozaj v to nikdy nedúfal. O tom, že bude mať raz niekoho prestal snívať vo chvíli, 
keď ho po tej nevydarenej noci James Potter celkom zavrhol. Bolo jedno šťastie, že ho nenazval 
úchylom. Severus vedel, že James miluje Lily, ale nemohol si pomôcť. Nechcel zas až tak veľa. Len 
jednu jedinú spoločnú noc.
A teraz? Dostal viac, akoby si bol kedy zaslúžil. Mal Harryho. Odhliadnuc od toho, že bol Jamesovým 
synom, on ho skutočne miloval a pri ňom dostal všetko to, čo Severus túžil kedysi dostať od jeho otca. 
Nemiloval však Harryho preto, že bol Jamesovou vernou kópiou. Nie. Možno sa podobali fyzicky 
a možno mal Harry schopnosť priťahovať problémy tak, ako kedysi jeho otec, povahovo bol skôr po 
matke. Bol nežný, citlivý, starostlivý, ale vedel byť i tvrdohlavý, neústupčivý, ak si za niečím stál 
a samozrejme – vášnivý. Veľmi vášnivý.
Severus sa pozrel na spiace dieťa a spokojne sa usmial. Hermiona kniha Dejín mágie by uspala azda aj 
Trolla. Vyteperil sa jeho postele a v tichosti opustil jeho izbu. Keď vošiel do spálne, našiel Harryho 
sedieť na posteli nad mapou, ktorú si vzal večer od Rona.
„Už spí?“ spýtavo k nemu zdvihol strapatú hlavu a Severus prikývol.
„Ako dudok,“ odvetil a začal si zamyslene rozopínať košeľu, keď k nemu odrazu pristúpil Harry.
„To je fajn,“ povedal potichu a vezmúc do ruky svoj prútik, bleskovo očaroval izbu tak, aby z nej 
neprenikol jediný zvuk.
Severus naňho spýtavo pozrel, zdvihnúc jedno obočie ako to mal vo zvyku a Harry k nemu pristúpil, 
pustiac sa do vysvetľovania, pričom mu odsunul ruky od radu gombíkov na lége košele a sám sa pustil 
do ich rozopínania. „Vravel si, že sa cítiš lepšie, či nie?“ 
„Iste,“ odvetil pokojne Severus, pozorujúc chlapcove prsty, ktoré odhaľovali s každým gombíkom viac 
jeho nahej hrude.
„Nemilovali sme sa celý týždeň,“ vysvetlil a zdvihol k nemu oči.
„Tak veľmi ma chceš?“ opýtal sa Severus zastretým hlasom a sledoval, ako chlapec prikývol. Sklonil 
k nemu hlavu a perami sa žiadostivo obtrel o jeho pootvorené ústa.
„Áno. Túžim po tebe, láska moja,“ zašepkal Harry prerývane, odvetiac priamo na jeho otázku.
„Túžiš po mojich bozkoch? Či dotykoch?“ provokoval ho Severus, ktorý si potrpel na predohru, či už 
slovnú, alebo fyzickú. Vedel, že jeho manžela vyburcuje dostatočne oboje.
Harry sa roztúžene uškrnul. Rád sa zapájal do ich hier, slovných výmen. „Po oboch,“ zaševelil a špičkou 
jazyka si navlhčil pery, pripraviac sa na bozk, ktorý očakával, ale ktorý stále nechodil. Severus ho 
naďalej len dráždil svojou blízkosťou, ale žiadnym dotykom. 
„Po čom ešte túžiš?“ spýtal sa znova, cítiac ako sa Harry prstami zakvačil do cípov jeho košele a ťahal 
ho smerom k ich posteli.
„Chcem ťa v sebe cítiť ... hlboko v sebe,“ zachrapčal Harry vzrušene. Keď za sebou konečne ucítil 
posteľ, zvalil sa s úškrnom na matrac, stiahnuc Severusa so sebou. „Tak si ma konečne vezmi,“ 
zašepkal mu do ucha a Severus poslúchol.



S vyzliekaním sa neponáhľali. Dávali si načas. Každé novo-odhalené miesto svojej pokožky posypali 
množstvom bozkov. Nevynechali žiaden kúštiček svojich vzrušených tiel, ktoré sa vedno prepletali, 
túžiac po vzájomných dotykoch a láskaní. Z ich hrdiel sa ozývali vzrušené stony a tiché vyznania lásky, 
keď sa maznali, keď zasypávali svoje telá bozkami, keď nechávali svoje pery a jazyky mapovať svoje 
zadychčané, roztúžené údy ... A najväčšie potešenie nachádzali práve v chuti potešiť toho druhého, 
dopriať mu slasť, ktorá ho vynesie do výšok v náručí opojnej eufórie ich spojených tiel.

***
Zatiaľ, čo sa oni milovali krytý spoľahlivým kúzlom, v stane stojacom oproti sa stále svietilo. Drobné, 
mihotavé svetlo vrhalo na steny stanu tiene a vietor, ktorý na stan dorážal ako zmyslov zbavený sa ho 
márne snažil uhasiť.
Remus sa zobudil uprostred noci na to, ako sa Sirius nepokojne prevaľuje na posteli. A kým jeho 
priateľ vstal, zlostne odkopnúc prikrývky, on sa tváril, že spí. Nastražil uši a počúval, ako chvíľu chodí 
hore a dolu po izbe a premeriava ju ráznymi krokmi. Počul ako tlmene zahrešil, otvoril dvierka na 
jednej zo skriniek a predpokladal, že si odtiaľ vybral pohárik. Počul zavŕzgať dvierka druhej skrinky 
a nastalo ticho. Predpokladal, že sa Sirius potúžil nejakou pálenkou, ktoré tam mal v zásobe. Do 
spálne sa vrátil asi o desať minút neskôr a Remus spod privretých viečok videl, že ostal sedieť na 
posteli. Hoci bola tma, cítil na sebe jeho uprený pohľad. Vedel, čo spôsobilo túto jeho „nespavosť.“ Ich 
bozk. Neočakávaný, vášnivý a krajší, ako si pamätal.
„Sirius?“ ozval sa mäkko. „Chceš sa pozhovárať?“
Jeho priateľ bol však ticho. Remus napokon prekvapene otvoril oči, keď videl ako jeho priateľ vstáva 
zo svojej postele a kráča k nemu.
„Nechcem sa zhovárať,“ odvetil ospalo. „Posuň sa,“ prikázal mu a keď sa Remus nepohol, štuchol doň 
jemne rukou.
Remus sa konečne odtiahol a neisto odtiahol prikrývku. „Ja ... si si istý?“
„Nie. Nie som si istý ničím,“ odvetil Sirius, keď si k nemu líhal. „Môj brat ťa miluje,“ hovoril, no zdalo 
sa, že skôr si vyratúva dôvody, pre ktoré by nemal robiť to, čo práve spravil. „A ja som si sľúbil, že sa... 
že...“ Hlas sa mu zadrhol. Uložil sa vedľa Remusa a zadíval sa do jeho tváre.
„Rozišli sme sa. To predsa vieš. Nikdy som ho nemiloval. Nikdy ho nebudem schopný milovať,“ šepkal 
Remus.
Sirius dýchal sťažka a namáhavo. Vedel, že teraz bolo na ňom, aby urobil prvý krok. Sprvu si myslel, že 
mu bude stačiť len tak vedľa Remusa ležať, ale... „Pobozkaj ma,“ požiadal ho zastretým hlasom. „Ak je 
pravda všetko to, čo si mi kedy vravel, tak to proste ur ...“
Nedokončil. Remus sa naňho vrhol s dravosťou polárneho medveďa. Zatlačil ho do perín a zamkol 
jeho pery v náruživom bozku, snažiac sa mu už aj takto povedať o mocnej túžbe, ktorá vyvierala z jeho 
nekonečnej hĺbky duše.
„Remus,“ začul Siriusovo zachrapčanie a ucítil na chrbte jeho ruky, keď ho priľahol a pohodlne sa 
uhniezdil medzi jeho roztiahnutými nohami, cítiac na stehne jeho vzrušenie.
„Milujem ťa, Sirius, len teba ... vždy som ťa miloval,“ zašepkal mu nežne hladiac jeho tvár, kým ich 
pery znova nesplynuli v lačnom, vášnivom bozku.

28. kapitola - Na rázcestí
 Prešlo sedem dní od vtedy, ako sa rozhodli konečne vydať na túto cestu plnú neznámeho 
nebezpečenstva a ako tajne dúfali i nejakého dobrodružstva. Sedem členov ich skupiny i teraz kráčalo 
hustým lesom. Na ich uzimených tvárach sa javili prvé známky únavy, ale oni sa napriek tomu 
nevzdávali a s nádejou v srdciach kráčali za svojim cieľom, hľadajúc zázračný prameň Šangri-la. 
Prameň, ktorý ako dúfali pomôže Severusovi poraziť zvyšky hadieho jedu, ktorý ostal kolovať v jeho 
žilách a kvôli ktorému sa mal predčasne ukončiť jeho život. Ale aj Remus Lupin dúfal vo svoju šancu. 
Šancu na pokojný a plnohodnotný život, ktorý si v svojej prekliatej vlkolačej podobe nemohol 
vychutnávať od svojich piatich rokov. Dúfal však nielen kvôli sebe, ale i kvôli Siriusovi, ktorého miloval 
z celého srdca.



Vonku podúval mrazivý vietor, ktorý na nich z vrcholkov stromov a ich hustých vetiev husto 
obrastených zeleným ihličím zdúval nánosy snehu, ktoré sa na nich držali od posledného sneženia. 
Skupinka kráčala teraz v tichosti. Boli unavení a každý z nich v duchu odratúval kroky ostávajúce do 
ďalšej zastávky. Bolo ešte len pol štvrtej, no na krajinu už padal súmrak. Nebolo sa čomu vlastne diviť 
v tomto zimnom, decembrovom období.
Harry sa obzrel ponad plece a pohľadom rýchlo prebehol po ostatných. Okrem toho, že bol sám 
unavený a najradšej by sa po tej túre a brodení snehom zavŕtal pod teplú perinu, alebo si doprial 
horúci kúpeľ, pobadal únavu i na ostatných. Sám Severus dýchal čoraz namáhavejšie a na čele sa mu 
robili drobné kropaje potu. Harry sa ho na nič nepýtal. Nechcel ho vyčerpávať zbytočným 
rozhovorom. Aj Kyrianovi padali od únavy viečka a ako sa priznal, škvŕkalo mu v žalúdku. Ron držal 
Hermionu za ruku a spolu napredovali v súdržnej tichosti, hoci si občas vymenili ustaraný pohľad. 
Harry vrhol pohľad i na krstného otca. Zamával mu, že sú aj s Remom v poriadku a on sa spokojne 
odvrátil. Vedel, že sa medzi nimi niečo zmenilo. Znova sa celkom normálne zhovárali, jeden druhého 
si doberali a smiali sa na vtipných poznámkach. Harry si dokonca všimol ich kradmé, no veľavravné 
pohľady, letmé dotyky a tajnostkárske úsmevy, ktoré skúsenému oku mohli veľa napovedať. Bol rád, 
že sa konečne uzmierili a možno dokonca viac ...
„Prečo sa usmievaš? Ty nie si unavený?“ opýtal sa vyčerpaným hlasom Severus, keď naňho vrhol 
začudovaný pohľad. Kráčali v čele skupiny, každý držiac za ruku Kyriana, ktorý cupital medzi nimi 
a fučal ako parný valec. Pri Severusovej otázke mierenej Harrymu sa pozrel do jeho tváre a zamračil 
sa, pretože nerozumel tomu, prečo sa Harry usmieva, keď on je celkom zmorený.
„Večer ti poviem,“ odbil ho zamyslene Harry, lebo nechcel rozoberať svoje domnienky tu a teraz, keď 
by ho mohli ostatní počuť. A ak by to náhodou nebola pravda, nechcel, aby si to niekto vyložil zle.
„Kedy tam už budeme?“ opýtal sa netrpezlivým hlasom Kyrian. Bolo len otázkou času, kedy ho prejde 
trpezlivosť a začne ich bombardovať podobnými otázkami.
„Nemalo by to trvať dlho,“ ozval sa Harry a poobzeral sa okolo seba. Všimol si, že hustý les nie a nie 
rednúť, ale to ho ani veľmi netrápilo. Dnešnú noc sa mali utáboriť priamo v lese. Avšak kým ešte bolo 
ako tak vidno, chceli napredovať.
Ron odhadoval, že k Severnej bráne by mali dôjsť niekedy zajtra okolo obeda. Samozrejme rátal s tým, 
že údaje na mape nie sú presné, ale sú aspoň približné. Severná brána bolo ďalšie miesto vyznačené 
na mape, ktoré potrebovali dosiahnuť. Malá čiarkovaná, kľukatá čiara nakreslená zeleným 
atramentom naznačovala prechod cez bránu. Táto brána ležala v starom vysokohorskom kláštore 
tibetských druidov, prezývaných i Snežní muži. Aspoň toľko i o tom prezradila pri raňajkách Hermiona, 
keď sa ako každé ráno zohýňali nad starou mapou a študovali a rozoberali úseky i možnosti cesty.
O necelú polhodinku sa Harry otočil a zamával ostatným, aby im naznačil, že sa utáboria. V kruhu 
okolo stromov sa rýchlo rozložili tri stany a z ich komínov (pre muklov neviditeľných) sa začala k nebu 
vznášať para z kozubov i z kuchyne, keď si pripravovali olovrant.
Len čo sa Kyrian najedol, okamžite zaľahol do postele a zaspal tak tvrdo, že by ho nezobudilo ani obrie 
grgnutie. Keď Harry upratal riad, pobral sa k unavenému Severusovi, aby ho skontroloval. Jeho manžel 
sedel v hojdacom kresle, tmavé vlasy mal o niečo dlhšie, no jeho tvár bola na rozdiel od Siriusovej 
pekne oholená. Mal na sebe hrubý, pletený sivý sveter a čierne kordové nohavice. Jeho prútik 
pokojne odpočíval na stolíku vedľa jeho pravice. Keď Harry vošiel dnu, lenivo otvoril oči a usmial sa 
naňho.
„Si veľmi unavený?“ staral sa čiernovlasý mladík, keď si sadol oproti nemu do kresla a v predklone sa 
natiahol po jeho ruke, ktorá si pokojne hovela na opierke, aby ju mohol vziať do dlaní.
„Ak prikývnem, odmietneš sa so mnou v noci milovať?“ odvetil protiotázkou a nasadil na tvári výraz, 
pre ktorý ho Harry miloval ešte viac ako bolo možné. Zmes obáv, neistoty a lásky sálala z každej bunky 
jeho tela.
Harry sa prosto musel zasmiať. Stisol mu jemne ruku a palcom hladil krúživými pohybmi jej chrbát. 
„Pravdepodobne áno,“ prisvedčil, hoci neochotne. Úsmev mu neschádzal z tváre.
„Potom som nič nepovedal,“ riekol odhodlane Severus a v jeho gagátových očiach šibalsky zaiskrilo.



„To ti veľmi nepomôže, pretože viem, že klameš,“ dodal nekompromisne Harry. „Sľúbil som, že sa 
o teba ako o svojho manžela budem starať, v zdraví i chorobe ...“ pripomenul mu ich posvätený sľub, 
keď vstupovali do manželského zväzku.
„Prekliata chrabromilská česť a zodpovednosť,“ zašomral si Severus popod nos nadurdene.
Harry sa tentoraz už naozaj neubránil smiechu nad jeho bezmocnosťou, za čo ho jeho manžel spražil 
zlostným pohľadom. „Tak dobre,“ podvolil sa napokon. „Nebudeme sa milovať, ale môžeme sa 
maznať,“ navrhol Harry a s radosťou sledoval ako Severusovi myklo potešene kútikmi úst.
„Vždy lepšie ako nič,“ zahundral a konečne zmenil tému ich rozhovoru. „Povieš mi konečne, prečo si sa 
počas cesty ceril v úsmeve ako blázon?“
„Kvôli Siriusovi,“ odvetil prosto Harry.
„A?“ znela jeho krátka odpoveď a rovnako aj nabádanie k vysvetleniu.
„Viem, že si si všimol, že sa medzi nimi niečo zmenilo. Nie si slepý a si vnímavejší ako ja, to nemôžeš 
poprieť,“ povedal Harry a Severus nedbalo mykol ramenami. Aspoň to nepoprel a nehašteril sa s ním 
o tom, že to nie je pravda. „Sám si sa minule pýtal, prečo neprišli na raňajky. A rovnako si si všimol, že 
vynechali i obed a minule i večeru. A tiež si videl tie ich vzájomné pohľady. Osobne si myslím, že keby 
tu bola namiesto toho snehu slama, zhoríme vedno s nimi, tak medzi nimi iskrilo.“ Vyslovil konečne 
svoju domnienku o pokročení v ich vzťahu.
„Proste si mi tou omáčkou chcel povedať, že Remus a Sirius spolu spávajú?“ opýtal sa ho priamo 
a Harry prikývol.
„Viac než to. Viem, že Remus môjho krstého otca miluje. Otázkou ostávalo, či aj on jeho. Ale to je 
zrejme už viac ako jasné.“
„To je,“ zahundral Severus. „Nepovedal som ti to, ale minulú noc vyvádzali tak hlasno, že ...“ zasekol 
sa, keď naňho Harry vyvalil oči. „Zrejme zabudli na niečo také obyčajné, ako je tíšiace kúzlo. Musel 
som kvôli nim vstať z postele a napraviť to.“
Harry sa zazubil. „Och, to že si urobil?“
„Samozrejme. A ráno som obom čistil žalúdky kvôli ich nedbanlivosti. Dovtedy som nevedel, že sa tvoj 
krstný otec vie aj hanbiť.“
„Severus!“ zvolal Harry prekvapene, no nemohol zastaviť úsmev, ktorý sa mu rozlieval po tvári. Zdalo 
sa, že teraz vychádzajú celkom dobre, čo ho nesmierne tešilo.
„No čo?“ ohradil sa. „Určite pobudili tým hlukom celý les, nie len mňa.“
„Mňa nie,“ odvetil pokojne mladík a uškrnul sa.
„Lebo ty vždy zaspíš po milovaní ako drevo,“ odvetil provokačne Severus.
„Len preto, lebo si taký náročný milenec,“ vrátil mu Harry a naklonil sa k nemu, aby si ukradol krátky 
bozk.
„Vadí ti to?“ opýtal sa znepokojene Severus a rukami zovrel jeho tvár, pridržiavajúc si ju na dosah 
svojich pier.
„Nie,“ zašepkal Harry so žiariacimi očami, v ktorých sa črtalo vzrastajúce vzrušenie. „Naplno si to 
vychutnávam,“ priznal a keď si Severus spokojne vydýchol, pritiahol si ho bližšie, uzamknúc jeho 
sladké, plné pery v náruživom bozku.

***
Ráno ich privítalo nevídane pekné počasie, aké posledné tri dni skutočne nezažili. Ron s Hermionou 
viedli ich skupinu, kým nezastali na rázcestí. Cesta v lese nebola vyšliapaná a všade boli hory snehu. 
Kde tu sa vytvorili i snehové záveje, kde bol sneh hlbší ako obyčajne, kvôli nánosom neposedného 
mrazivého vetra, ktorý posledné noci veselo podúval.
„Toto nie je jednoznačné,“ zamrmlal Ron, hľadiac do mapy.
„Prečo?“ spýtala sa Hermiona a nazrela do starého pergamenu ponad jeho plece.
„Pretože tu nič nie je. Žiadna poznámka, žiadny záznam o dvoch cestách, ani návod, ktorou sa vydať.“
„Čo keby sme sa pustili tou vpravo?“ spýtal sa Harry a aj on hľadel zadumane do mapy, no rovnako 
ako jeho najlepší kamarát z nej nič nemohol vyčítať.



Odrazu čosi zahučalo. Znelo to podobne ako rev divého zvieraťa, alebo niekoľko ráz znásobený rev 
človeka. Bolo to čudné.
„Vedel som, že to neboli tí vlci,“ ozval sa zadumane Remus a snažil sa rozpoznať, odkiaľ ten zvuk vyšiel. 
Natočil hlavu doprava, lebo sa mu zazdalo, že to prichádza práve odtiaľ. Rev sa zopakoval a on prikývol 
hlavou. „Ide to zľava, nie sprava, ako som si myslel. Mali by sme sa teda vydať práve opačne, aby sme 
sa vyhli tej veci, ktorá vydáva ten zvuk,“ navrhol.
„Aj ja si to myslím,“ prikývol okamžite Sirius, ktorému sa pri tom zvuku ježili vlasy na hlave.
„Black, tvoj názor je relevantný,“ uzemnil ho Severus s veľavravným úsmevom na tvári a preskočil 
pohľadom na Rema, ktorý sa len spokojne usmieval a zdalo sa, že ho nič nemôže rozhodiť, zatiaľ čo sa 
Sirius znova výdatne začervenal a stíchol venujúc Snapovi škaredý pohľad.
Harry pozrel do mapy a znova na dve cesty, vedúce opačnými smermi. Jedna viedla okolo skalnej 
steny, ktorý vystupovala zo zeme do výšky azda piatich metrov a druhá znova mierila len cez les 
a vyzerala rovnako nezáživne ako dá, po ktorej kráčali dosiaľ. Ten neznámy rev ho nevedno prečo 
lákal. Sľuboval zmes akéhosi nebezpečenstva a dobrodružstva a to mu chýbalo. Hoci pri pomyslení na 
vlkov veľkosti medveďa mu predsa len nabiehala husia koža. Zvlášť, keď si v mysli vybavil obraz vlka 
zvierajúceho v svojej tlame plnej ostrých tesákov Remusa.
„Kde je Kyrian?“ ozvala sa Hermiona a Harry precitol, zabodnúc oči do jej horúčkovitého pohľadu, keď 
ním prečesávala bezprostredné i širšie okolie.
„Do paroma!“ vyštekol Severus, obracajúc sa a hľadajúc svojho synovca. „Kyrian!“ zvolal, ale nedostal 
žiadnu odpoveď.
„Jeho stopy!“ vyhŕkol Ron spolu s Remusom, keď si obaja v jednej chvíli všimli, kam sa uberali.
„Do šľaka!“ zanadával Sirius. „Veď ten sa rozbehol priamo k tomu ...“ stíchol, pretože ani len nevedel 
pomenovať to nebezpečenstvo, ktoré tam kdesi mohlo na chlapca číhať.
„A je rozhodnuté,“ vydýchol zamračene Ron, skladajúc si mapu do vrecka. „Ide sa vľavo.“
Pridali do kroku. Harry chytil Severusa za ruku. „Neboj sa oňho, nájdeme ho. Nemohol predsa zájsť 
ďaleko.“
„Len aby, Harry. Ak sa mu niečo stane, nikdy si to neodpustím,“ pošepol, ani naňho nepozrúc. Pohľad 
upieral na cestu, kde sa v snehu beleli neveľké detské stopy od malých snežníc.

29. kapitola -   Na tenkom ľade  
Šestica sa vydala na rázcestí jedinou možnou cestou a síce tou, ktorou kráčal malý Kyrian, keď im 
nebadane vykĺzol v ústrety neznámemu revu v hustom lese. Nikto z nich neprehovoril ani len slovo, 
no každý jeden si uvedomoval, čo za nebezpečenstvá tu môžu striehnuť. Vlkov už stretli, ale to nebolo 
zďaleka všetko, čo môže malého, sotva osemročného chlapca opusteného uprostred hustého lesa 
ohroziť. Navyše, akoby sa bol bránil? Oni mali svoje prútiky, čary, zaklínadlá a kliatby, ale on? Nikto 
z nich nevedel pochopiť, čo ho to pochytilo, či posadlo. Doteraz bol celkom poslušný, kráčal vedno 
s nimi udržiavajúc ich tempo, hoci sa mu ostatní snažili čo najviac prispôsobiť. Nereptal ani sa 
nesťažoval. Vlastne svojím bezstarostným rapotaním privádzal na iné myšlienky nielen svojho strýka, 
ale i ufrflaného Siriusa, či zadumaného Remusa.
„Kde do kotla je?!“ vyštekol podráždene Severus, nahnevaný však sám na seba, že spustil chlapca tak 
ľahkovážne z dohľadu. „Nemohol zájsť predsa ďaleko.“
„Neboj sa, nájdeme ho,“ snažil sa ho upokojiť Harry a sám pridal do kroku, zanechajúc tak ostatných 
pár krokov za sebou. Hoci naťahoval krk a pohľadom prečesával i vzdialené okolie, neuzrel ho. 
V duchu uvažoval, či si nemali predsa so sebou zobrať i svoje metly. Lenže v neznámom prostredí 
a teréne, lietať na metle bolo riskantné. Okrem toho, mrazivé počasie to celkom znemožnovalo a teda 
stopercentne vylučovalo, ak len ste mali zdravý rozum a chceli sa vyhnúť tomu, aby vám primrznutú 
rúčku metly odstraňovali spod zadku chirurgicky.
Harry pridal do kroku a dokonca pobehol. Naozaj nechápal ako mohol chlapec prejsť takú diaľku tak 
rýchlo. „Žeby bežal?“ napadlo ho a v tej chvíli sa mu napätá tvár rozjasnila. „Vidím ho!“ zakričal ponad 
plece a zvyšok skupiny si s tichým frflaním vydýchol.



Okrem Severusa. „Tak mu zmaľujem zadok, že si týždeň nesadne,“ vyhrážal sa v tichosti a jeho 
namosúrený pohľad by otriasol sebavedomím i Rokfortskej riaditeľky, ale Harry sa ho nezľakol. Iste, 
Harry vedel, že Severus sa o chlapca bál najviac, lebo zaň má plnú zodpovednosť, ale ... na druhej 
strane, neveril, že by bol schopný zdvihnúť naň ruku. Hoci to, že naňho poriadne nakričí už vylúčiť 
nemohol.
Keď Harry udivene zastal na kraji oválnej zamrznutej plochy, všetci sa okolo neho začudovane zhrčili.
„No do frasa!“ zašomral Ron, vyvaľujúc oči na Kyriana stojaceho uprostred zamrznutého jazera. Už 
odtiaľ videli prasklinu na ľade, ktorá smerovala od stredu jazera priamo k nim.
„Kyrian!“ zvolal Severus, ale chlapec sa ani neotočil. „Kyrian!“ skúsil to znova, no jeho volanie ostalo 
bez chlapcovej spätnej reakcie.
„Niečo nie je v poriadku,“ poznamenala Hermiona zamyslene.
„Ja si myslím, že sa len bojí vrátiť, lebo vie, že dostane na zadok,“ povedal Sirius prorocky, no 
Hermiona pokrútila hlavou.
„Nie, to je hlúposť. A okrem toho, on na zadok nedostane. Niečo sa naozaj stalo, ale čo?“ uvažovala 
nahlas, pričom ostatní na ňu vrhli pohľad, akoby spadla z tej najvyššej borovice, čo rástla v tomto lese.
„Kyrian?“ skúsil ho zavolať Harry a spravil krok dopredu, presunúc sa opatrne na ľadovú plochu.
Počuli, ako ľad pod jeho váhou zapraskal a bol to práve Severus, ktorý ho v okamihu strhol späť. 
„Slušný pokus, ale teraz nám nebude tvoje hrdinstvo platné,“ povedal rozhorčene.
Ron sa mračil a zazeral na ľad ako na obrovského trollieho nepriateľa. „Ako je vôbec možné, že v tejto 
nadmorskej výške sú jazerá?“ rozčuľoval sa. „Okrem toho, v mape žiadne nie je.“
Hermiona pokrútila hlavou, na ktorej jej sedela ružová pletené čiapka. „Ron, toto nie je ani tak jazero 
ako pleso. Horské pleso alebo oko. Odborne sa to nazýva jazero ľadovcového pôvodu. Delia sa na 
karové a hradené a plesá vzniknuté kombináciou oboch. Môžu byť hlboké aj viac ako päťdesiat 
metrov. A na mape ho máš. To bola tá neveľká modrá bodka s názvom Smaragdové pleso. Ale 
zaujímalo by ma, prečo je vôbec zamrznuté. Je známe, že tieto horské oká nezamŕzajú,“ poznamenala 
zadumane.
„Kto by si všímal akúsi bodku. Myslel som si, že je to obyčajná machuľa,“ zahundral červený v tvári 
a odhrnul si z očí ofinu o pár odtieňov tmavšiu ako zradný rumenec, ktorý ho zalial. 
„Možno to spôsobila náhodná mágia,“ uvažoval Remus.
„A čia?“ Sirius naňho vrhol začudovaný pohľad, keď zbadal jeho pohľad uprený na chlapca a udivene 
sa otočil k Severusovi. „Nevravel si, že je mukel?“ Ten nad jeho otázkou iba pokrčil plecami.
Sirius si vzdychol a nad Hermioniným ponaučením, ktoré venovala Ronovi sa uškrnul. Kým ostatní 
stále volali na chlapca v márnej snahe získať jeho pozornosť. Chlapec k nim stál navyše otočený 
chrbtom a hľadel kamsi do diaľky, kde sa črtali zasnežené vrcholce skalnatých hôr, s čiapočkami zo 
snehovej pokrývky.
„Myslím, že keď tu budeme naňho vyrevovať, nič nedosiahneme,“ zamrmlal Remus bezradne a pozrel 
na priateľov. „Hermiona má asi pravdu a niečo sa stalo. Možno zmenu v jeho správaní vyvolal ten 
čudný rev. Neviem ako inak rozumne vysvetliť, prečo by nás ignoroval. A ešte tak vytrvalo.“
„Niekto poňho musí ísť,“ povedal odhodlane Harry a chcel znova vystúpiť na ľadovú plochu, no 
Severus ho zadržal.
„Ak niekto pôjde, tak to budem ja. Je to môj synovec a som zaňho zodpovedný.“
Harry si prekrížil ruky na prsiach a pozrel naňho pohľadom, ktorý ho jasne varoval. Presne ako jeho 
slová. „Len cez moju mŕtvolu.“ Až ho striaslo pri predstave Severusa, pod ktorým sa láme ľad a jeho 
telo sa ponára čoraz hlbšie do ľadovej vody. To by ho zabilo. Skôr ako ten jed, ktorý mu koloval žilami. 
A ich cesta by bola márna.
Severus sa zamračil a chystal sa namietnuť, keď do hádky vstúpila i Hermiona s Ronom a dokonca 
Remusom, ktorý sa začali dohadovať, kto z nich pre chlapca pôjde, kto použije a aké kúzlo na to, aby 
ľad vydržal váhu vybraného záchrancu. Kým si všimli, že Sirius už pomaly kráča po ľade, bolo neskoro.



Severus nepekne zaklial a presne miereným pohybom svojho prútika zosielal kúzla na ľadovú plochu, 
ktorá pod Siriusovou váhou vydávala protestné zvuky. Okamžite sa k nemu pridal i Remus so svojimi 
ľad-posilňujúcimi kúzlami, kým ostatní len čakali v napätí, čo sa stane.
Sirius kráčal pomaly a jeho zrak preskakoval spod svojich nôh, tentoraz bez snežníc, na chlapca 
stojaceho už len pár stôp od neho. „Kyrian?“ oslovil ho pokojným hlasom, ale on sa ani nepohol. 
V duchu začínal súhlasiť s Hermioninou teóriou. „Kyrian, počuješ ma?“ skúsil to znova, keď sa na jeho 
prekvapenie chlapec k nemu naozaj otočil so zmäteným výrazom v tvári a obzeral sa okolo seba.
„Kde to som?“ opýtal sa začudovane a hľadel na Siriusa vyľakane.
„To si vysvetlíme potom. Teraz prosím ťa, prejdi opatrne ku mne, dobre?“ vyzval ho a kývol mu rukou, 
aby sa chlapec priblížil.
Kyrian sa opatrne pohol k nemu. Urobil krok a vystrašene zhíkol, keď začul praskanie ľadu i on 
a vzápätí vyvalil oči priamo pod svoje nôžky.
„Neboj sa,“ prihováral sa mu Sirius pokojným hlasom. „Nič sa nestane, len poď ku mne, dobre?“ 
chlapec prikývol a spravil ďalší krok. Ľad zapraskal znovu. Spravil ešte dva ďalšie kroky a ocitol sa 
konečne pri Siriusovi, do ktorého sa okamžite zakvačil ako kliešť.
„Zlomí sa pod nami ten ľad a my sa utopíme?“ opýtal sa žalostným hlasom, trasúc sa ako osika.
„Samozrejme, že nie,“ povedal sebaisto Sirius, hoci si tým vôbec nebol istý. Vlastne si myslel pravý 
opak, ale načo tým strašiť chlapca?
„Ako si sa sem vlastne dostal?“ vypytoval sa ho, aby odviedol jeho myšlienky od lámajúceho 
a praskajúceho ľadu.
„Ja neviem. Nepamätám sa,“ rieklo chlapča, pokrčiac útlymi plecami. „Najprv som počul to volanie 
a potom si na nič nepamätám.“
„Volanie?“ zháčil sa.
„Hej, volanie,“ pritakal chlapec.
Nemal však čas vypytovať sa na podrobnosti, pretože mal vážny problém. Boli od brehu plesa nie viac 
ako päť metrov, keď ľad napriek úsiliu Severusa a Remusa zapraskal ešte väčšmi a začal sa pod jeho 
nohami doslova boriť. Sirius čakal najhoršie, no urobil čo mohol, aby aspoň chlapca zachránil pred 
ľadovou vodou. Použil naňho kúzlo, ktoré ho mrštilo šmykom dopredu a ostatní ho mohli zachytiť 
včas, kým on sa prepadal do ľadovej vody.
Sirius azda ešte nikdy nezažil taký príšerný pocit. Len čo sa pod ním preboril ľad a on sa dostal do 
studenej vody, rozdrkotal sa zubami, rukami sa snažiac zúfalo zachytiť kúskov ľadu a vydriapať svoje 
tuhnúce telo na hladinu. Ohromujúci chlad z vody naňho nepríjemne doliehal. Akoby mu do tela 
bodalo naraz milión drobných ihličiek a spôsobovalo mu nevýslovné muky. Svaly mu tuhli, telo mrzlo 
a srdce zvýšilo vplyvom šoku a chladu svoju činnosť. Dych sa mu zadrhával v hrdle a on mal dojem, že 
mu tá ľadová voda roztrhne pľúca ...
„Neprestávaj sa hýbať!“ počul z brehu jazera pokriky a on sa snažil zo všetkých síl dostať k brehu ako 
len vedel. Keď sa poň načiahli ruky a vytiahli ho konečne von, stále sa triasol ako osika.
Kým Harry s Ronom rozkladali stany, Remus doň nalial azda celý obsah Ohnivej whisky, aby sa jeho 
organizmus zahrial zvnútra a len čo stany postavili, zobral ho dnu, vyzliekol z mokrých šiat, vyutieral 
jeho trasúce sa telo dosucha a pomohol mu do postele. Sám sa rýchlo vyzliekol a nahý vkĺzol k nemu 
pod perinu.
„Č-čo t-to r-robíššš?“ drkotal zubami Sirius, keď videl ako sa Remus zručnými pohybmi zbavuje 
oblečenia a strká sa k nemu pod prikrývku.
„Chcem ťa len zahriať. Vlastným telom,“ vysvetlil mu, keď sa k nemu čo najtesnejšie privinul. „Keby sa 
ti krv nahromadila príliš rýchlo k srdcu, mohol by si dostať infarkt. A to nechcem.“
„S-sme m-my a-ale d-dvoj-jka,“ drkotal zubami Sirius a ovinul si ruky okolo Removej hrude, z ktorej 
sálalo príjemné teplo. Za to Remusa poriadne striaslo, ale nebol by sa odtiahol ani za nič.
Remus sa nad jeho poznámkou zasmial a pritiahol si ho ešte bližšie. „Jeden lepší ako druhý,“ 
poznamenal sucho a vydýchol, keď sa oň pritlačilo Siriusovo ľadové telo.



O chvíľu neskôr spokojne konštatoval zlepšenie jeho stavu. Vyliezol z postele a znova sa obliekol. Sirius 
sa prestal klepať zimou vďaka rýchlej pomoci i alkoholu, ktorý mu zriedil a rozpálil krv. Okrem toho, 
teraz mal posteľ bližšie pri kozube a plne si vychutnával príval tepla, ktorého sa mu dostávalo. 
A samozrejme, spal tak tvrdo, že by ho nezobudil ani rev Benší.  
Keď večer prišiel Siriusa skontrolovať i Harry so Severusom a dovalili sa aj Ron s Hermionou 
a Kyrianom, všetci si náramne vydýchli.
„Budem v poriadku,“ ubezpečoval ich, stále si hovejúc v teplej posteli. Nejavil žiadne príznaky 
horúčky, či podchladenia. „Zajtra ráno môžeme znova vyraziť.“
„Tak dobre,“ súhlasil zvyšok skupinky.
„Mimochodom, pleso už nie je pokryté ľadom,“ povedala Hermiona a s ospravedlňujúcim úsmevom 
reagovala na Siriusov škaredý pohľad, pri zmienke o plese, v ktorom sa len pred pár hodinami 
nechtiac vymáčal. „Len som chcela podotknúť, že Remus mal zrejme pravdu, keď tvrdil, že ide 
o náhodnú mágiu,“ vysvetlila a pozrela úkosom na nič nechápajúceho chlapca.
„Kto vie,“ podotkol zamyslene Severus a postrapatil chlapcovi vlasy. Sľúbil si, že odteraz toho malého 
nespustí z očí. A svoj sľub mienil dodržať.
„Prajeme dobrú noc,“ zamával im Harry odo dverí stanu, keď sa odobral spolu s chlapcom 
a Severusom preč, nasledovaný Ronom a Hermionou.
Sirius vrhol na Remusa pohľad, ktorý ho nenechal na pochybách, na čo práve myslí. „Mám dojem,“ 
začal opatrne, „že ma znovu striasa. Nechcel by si ma zahriať?“
Remusovi sa z hrdla vydral veselý smiech, ale nemienil protestovať. Keď zo seba stiahol košeľu, 
nohavice a spodné prádlo, vkĺzol pod perinu k nemu, kde ho čakala Siriusova otvorená náruč. 

30. kapitola - Snehová metelica
 Smaragdové pleso ostalo ďaleko za nimi. Les, ktorý ich doteraz obklopoval začal konečne rednúť, čo 
znamenalo, že sa dostávali do vyššej nadmorskej výšky. Ostávalo im teda zdolať pár prekážok, ktoré 
boli nevyhnutné k dosiahnutiu ich konečného cieľa a síce prameňa, ktorý sa volal Živá voda.
Vedenie skupiny prevzali Remus so Siriusom, kým Harry a Severus kráčali ako poslední. Harry si 
samozrejme všimol, že Severus je zamyslenejší viac ako zvyčajne, ale jeho otázky ostali zatiaľ 
nevypovedané a len čakal na podnet, kedy ho jeho manžel vyzve, alebo sám začne hovoriť o tom, čo 
ho trápi. Keď sa zjavne nechcel odhodlať ani po pol hodine, Harry sa uškrnul, pozrel pod nohy na kopy 
snehu a bez toho, žeby si to Severus všimol si nabral do hrste, spravil guľu a presne mierenou ranou 
mu ju šmaril do chrbta. Ostal potom stáť s rukami prekríženými na hrudi a s posmešným úsmevom 
v tvári s očakávaním jeho reakcie.
Severus sa otočil a pokrútil hlavou. Zjavne nemal náladu na žartovanie. „Si bláznivý ako bol tvoj otec,“ 
zavrčal, ale Harryho sa to nedotklo. Namiesto toho si len skrúšene vzdychol a spomienka na otca mu 
privodila opätovné myšlienky na to, čo bolo kedysi medzi nimi. Ten pokus o ... No, proste o nejaký 
vzťah, alebo aspoň o niečo ...
Dobehol ho pár svižnými krokmi, ale aj tak za ostatnými zaostávali pár metrov. Nevadilo im to, aspoň 
mali svoje súkromie.
„Severus?“ ozval sa mladík. „Myslievaš niekedy na môjho otca?“
Severus sa zháčil a pozrel naň s užasnutým výrazov v tvári. „Ako si na to prišiel, Harry? Len preto, že 
som ho teraz spomenul si nemusíš robiť ...“
„Nie, nie. Zle som sa asi vyjadril,“ bránil sa, popraviac si okuliare na nose. Ich sklá sa zaleskli 
v popoludňajšom slnku. „Chcel som len vedieť, či si naňho občas proste spomenieš, to je všetko.“
Severus chvíľu nereagoval, akoby premýšľal nad svojou odpoveďou. Napokon predsa len prikývol. 
„Občas. Si mu veľmi podobný. Naozaj viac ako si myslíš,“ podotkol. „Občas ťa pozorujem, keď pri mne 
spíš a vidím tu podobnosť. Musel by som byť slepý, keby som ju nepostrehol. Ale ...“ znova zmĺkol 
a zadumane sa zahľadel kamsi dopredu na zasnežené kopce. „Harry, ja ... pamiatku tvojho otca si 
vážim z jedného jediného dôvodu,“ riekol odhodlane.
„A to?“ vyzvedal Harry.



„Kvôli tebe,“ šepol a natiahol ruku k jeho tvári vyštípanej do ružova mrazivým počasím. „Nie som 
dokonalý a nikdy som to o sebe netvrdil. Ale platí to, čo som ti už raz povedal. Nezamiloval som sa do 
teba preto, lebo si Jamesovi taký podobný. Ľúbim ťa len kvôli tebe ... len preto, že si to ty ...“
Harry sa pousmial a lícom sa obtrel o Severusovu dlaň schovanú v čiernej rukavici. Bolo pekné 
počúvať jeho hlas a ešte krajšie, keď mu hovoril ako veľmi ho má rád. Nikdy predtým by si nebol 
pomyslel, že sa toto jedného dňa stane. Že sa vezmú, že sa dokonca budú tak veľmi ľúbiť ... Pristúpil 
k nemu bližšie a pritúlil sa k nemu, obrtrúc sa nosom o ten jeho.
„Severus?“ šepol a jeho dych pohladil provokačne manželove pery, ktoré sa zachveli v očakávaní toho, 
čo mali prísť. Severus nežne zovrel jeho tvár do dlaní a jazykom si olízol suché pery. Keď sa pery 
čiernovlasého mladíka konečne obtreli o jeho vlastné, z pier sa mu vydral slastný povzdych skôr, ako 
zanikol v Harryho ústach. Harryho telom prešla okamžite sladká vlna vzrušenia, ktorá bola na krátky 
bozk prisilná.
„Milujem ťa,“ podarilo sa pošepnúť Severusovi v kratučkej chvíli, keď sa ich pery od seba oddelili.
„Mhm, mhm!“ Niekto si za ich chrbtami nahlas odkašľal a oni od seba zapýrení odstúpili, len aby sa 
pozreli do znechutenej tváre Siriusa Blacka. Civel na ne s úškľabkom, ktorý jasne prezrádzal, ako mu 
nie je po vôli ich vzájomná náklonnosť, ale našťastie sa zdržal komentára. „Ak sa tu budete olizovať 
pod každou jedľou, nedôjdeme tam ani do Vianoc.“
Harry prikývol a s ťažkým povzdychom pozrúc znova na Severusove vábivé pery, ktoré ho len pred 
malou chvíľou tak krásne láskali, sa vydali ďalej.

***
Cez nasledujúcu nos sa počasie zhoršilo. To, že doteraz mali tak-povediac šťastie a zubaté slniečko sa 
na nich usmievalo spoza oblakov vyzerajúcich ako vatové chumáčiky nič nenasvedčovalo tomu, že sa 
cez noc zhorší. Ale v horách ako boli tieto ich to vôbec neprekvapilo.
Hermiona sedela na pohovke zakrútená v deke s nohami krížom cez Ronove stehná. Kým on opretý 
pochrapkával na sedačke, ona listovala v knihe. Samozrejme, že bola na takúto situáciu pripravená. 
O Himalájach prečítala všetku dostupnú mukelskú i čarodejnícku literatúru. Napriek tomu, že kráčali 
už viac ako týždeň za svojim cieľom, nedosiahli väčšiu nadmorskú výšku ako 2000m nad/m. Otočila 
stránku knihy a tá jemne zašuchotala.
Ron sa pomrvil a pozrel na ňu spod privretých viečok. „Ešte stále čítaš?“ šepol a ona prikývla.
„Hej. Študovala som trochu mapu a zajtra by sme mali prejsť cez oblasť, ktorá je známa ako Obria 
planina. Zaujímalo ma, prečo sa tak volá a odkiaľ má ten názov, keďže v týchto končinách sa nikdy 
žiadni obri nevyskytovali.“
„A prišla si na niečo?“ opýtal sa a hlasno si zívol.
„Nie celkom,“ odvetila a zavŕtala pohľad do knihy, ktorú vzápätí zdvihla a otrčila pred tvár. „Všimni si 
ten obrázok,“ nabádala ho. Keď tak spravil, stiahla knihu späť k sebe do lona. „Nevyzerá ako obor.“ Na 
obrázku bol znázornený nejaký tvor, označený ako Yeti, Snežný muž. Bol celý biely, postavou 
podobnou človeku, tvárou skôr opici.
„Ale ani ako škriatok,“ odvetil Ron, šúchajúc si unavené oči. „Myslíš, že je to niečo obrovi príbuzné, 
ako napríklad Troll?“
„Neviem. Je to Snežný muž, ako ho nazývajú muklovia.“
„Je pravdepodobné, že ho stretneme? Čo sa tam píše? Je nebezpečný?“ 
„Počkaj, prečítam ti,“ povedala a pustila sa do čítania. „Yeti pochádza z Tibetu a údajne je príbuzný s 
trollom, hoci sa ešte nikto k nemu nedostal do takej blízkosti, aby uskutočnil potrebný prieskum. 
Dorastá až do výšky štyri a pol metra a od hlavy po päty je obrastený čisto-bielymi chlpmi. Yeti žerie 
všetko, čo sa mu zatúla do cesty, ale bojí sa ohňa a skúsení čarodejníci ho vedia odohnať.“
„No a?“ nechápal Ron. „Bojíš sa možného stretnutia s ním?“
„Ale nie!“ odvetila pobúrene. „Keď som sa nezľakla toľkých prekážok predtým (mysliac na 
dobrodružstvá, ktoré zažívala v Rokforte vďaka Harrymu a Ronovi a samozrejme lordovi  
Voldemortovi), prečo by som sa mala báť nejakého chlpatého Yetiho. Ja len ...“



„Čo?“
„Bolo by zaujímavé ho stretnúť, nemyslíš? Jeho existenia je zatiaľ len na úrovni povier a nejasných 
stôp, nepodložených svedectiev. Boli by sme prví, ktorí by mali tú česť ho stretnúť.“ Jej hnedé oči 
žiarili nadšením a celá tvár zjasnela.
Ron sa uškrnul. Takto sa mu páčila. Preto ju mal rád. Pre jej odvahu, silu, oduševnenie. Toto bola jeho 
Hermiona.
„Iste, bolo by to fajn,“ pošepkal a rukou jej odhrnul prameň vlasov, ktorý jej skĺzol do tváre. Naklonil 
sa k nej bližšie a pobozkal ju, hoci sa jej z pier vydral tichučký protest.
„Ron, ešte som nedočítala,“ šepla, no len čo sa Ronove ústa dotkli jej pier, v okamihu zabudla na 
knihu. A keď si Ron stiahol jej hebké, poddajné telo pod seba a priľahol ju, nebránila sa. 
Neprotestovala, keď ju jeho ruky šikovne zbavovali oblečenia a nevadilo jej, že si nemohla dočítať 
zvyšok kapitoly (hoci jej ostávalo len o pár riadkov viac ako jedna strana), pretože na to teraz ani len 
nepomyslela. Jej myseľ vypla a túžba, ktorá sa ozvala naplnila každú jej bunku a žiadala si viac bozkov, 
viac dotykov. Teraz nepotrebovala nič, len svojho Rona.

***
Ďalší deň strávili vo svojich stanoch. Strhla sa taká snehová víchrica, že bolo nemožné spraviť čo i len 
krok nejakým smerom, keď ste nevideli, kam vlastne kráčate. Jediný, kto z kvôli tomu javil nejaké 
nadšenie bol malý Kyrian. Vydržal sedieť pri okne celé hodiny a napäto sledoval stále zhoršujúcu sa 
situáciu za oknom.
„Snáď to cez deň prehrmí,“ podotkol Harry, hľadiac tiež von oknom, keď si sadol na chvíľu k chlapcovi.
„To isté si hovoril aj včera večer a vidíš, neprešlo to do rána,“ povedal Severus s nosom zavŕtaným do 
akejsi starej knihy, jedinej, ktorú si so sebou doniesol. Ako Harrymu tvrdil pri balení, je to jediná kniha, 
nad ktorou dokáže stráviť celé hodiny a vrátiť sa k nej aj po tisíci raz. Vtedy ju Harry zamyslene chytil 
do ruky a ohrnul nosom. Príručka elixírov pre pokročilých, ingrediencie, dávkovanie a postupy 
prípravy elixírov. 
„Neuškodilo by ti, keby si bol trochu optimistickejší,“ poznamenal Harry zadumane.
„Netreba, ty máš optimizmu za nás oboch. Ja budem radšej pesimista. Niekto nás musí držať pri 
zemi,“ dodal a Harry sa uškrnul. 
„No iste,“ poznamenal a otočil hlavu ku Kyrianovi. „Čo keby sme si zahrali Rachotiacu sedmu?“
Kyrian nadšene prikývol. „Zavoláme aj Rona a Hermionu?“ opýtal sa.
„Dobre,“ pritakal Harry a vytiahnuc svoj prútik, poslal im správu.
O chvíľu už obaja stáli v úzkej chodbe stanu a oprašovali so seba navzájom nánosy snehu, o čomsi sa 
hádajúc.
„Vravím ti, niečo sa tam pohlo,“ tvrdil dookola Ron a Hermiona len krútila hlavou.
„Jasné, zdivočené snehové vločky,“ odfrkla.
„Prečo mi odmietaš veriť?“ opýtal sa zamračene.
Hermiona zvesila plecia. „Nie, že by som ti neverila. Ale čo také si už len mohol zazrieť v tej divokej 
metelici? Veď je to prakticky nemožné, Ron,“ povedala zmierlivo, no Ron sa aj tak zlostil.
„Hovor si, čo chceš, trvám na tom, že tam čosi bolo,“ povedal nekompromisne a ona sa len pousmiala. 
Bola by najradšej na ich hádku v okamihu zabudla, keby nie Kyrian, ktorého to očividne ako jediného 
zaujalo. Ale aj Harrymu svietila v očiach zvedavosť.
„Čo si videl? A kde, strýko Ron?“ opýtal sa Kyrian, keď sa nafučaný Ron zvalil do kresla pri kozube.
„Neviem,“ pozrel úkosom na svoju kučeravú priateľku a späť na chlapca. „Ale ja si myslím, že to bol 
Snežný muž.“
„Snežný muž?“ vypadlo z chlapca a jeho oči sa od prekvapenia zväčšili dvojnásobne. „Naozaj? Fíha!“ 
zvolal užasnuto.
„Naozaj?“ opýtal sa Harry nie až tak presvedčený o tom, čo mohol jeho priateľ vidieť a za to si vyslúžil 
škaredú grimasu.



„Hovorte si, čo chcete, viem, že tam niečo bolo. A čo iné to mohlo byť, ak nie Yeti? Hermiona, do kelu, 
veď si mi o nich včera čítala!“ ozval sa pobúrene.
Severus na nich hodil pobavený pohľad a s pokojným výrazom v tvári sa vzdialil z obývačky do spálne, 
aby si mohol v pokoji čítať a nerozptyľoval sa ich hádkou.
„Samozrejme, ale i tak si myslím, že to nebol Yeti. Tvoja myseľ si pokojne mohla v tej metelici 
vykonštruovať, či predstaviť niečo, čo tam v skutočnosti nebolo,“ trvala na svojom.
„Dobre, už sa s tebou o tom hádať nebudem, ale aj tak trvám na tom, že som niečo videl. I keď nie 
jasne, čo priznávam,“ povedal dotknuto.
„Tak dobre, vy dvaja. Môžem rozdať karty?“ opýtal sa Harry, vstúpiac do ich hádky. Obaja prikývli 
a kým Harry miešal karty a vzápätí rozdával, Kyrian sa naklonil k Ronovi.
„Ja ti verím, strýko Ron,“ usmial sa naňho a Ron mu úsmev opätoval.
„Aspoň niekto,“ pošepol mu späť, postrapatil mu vlasy a natiahol sa pre svoje karty, kým chlapec 
znova otočil hlavu k oknu.
„Asi ma volá práve on, alebo niekto iný?“ pomyslel si, kým doňho Harry jemne neštuchol a nestrčil mu 
karty do rúk, kým Hermiona mu vysvetlila pravidlá hry, aby si konečne mohli zahrať.

31. kapitola -   Kláštor tibetských druidov  
 Harryho optimiznus sa vyplatil. Akoby ho vypočul sám najvyšší. Ďalšie ráno síce nebolo slnečné, ale 
metelica celkom ustala. A hoci na hory sadla hmla, nebola hustá a im v napredovaní nebránilo celkom 
nič. Len čo sa zbalili a naraňajkovali, vydali sa na cestu.
„Ron, tentoraz sa vedenia ujmem znova ja,“ navrhol Remus a Ron sa s ním nepriečil. „Od včera mám 
nejasný pocit, akoby ...“ Remus zmĺkol a pozrel niekam do prázdna.
„Aký pocit?“ opýtal sa Ron zvedavo a nadvihol obočie.
„Ach, zrejme to nič nebude,“ povedal a mávol nad tým rukou. „Je to len pocit, či nie?“ usiloval sa 
zľahčiť vyrieknuté slová, ale Ron naňho stále skúmavo zazeral. Rozhodol sa radšej odpútať jeho 
pozornosť niečím iným a upriamil ho na roztiahnutú mapu, ktorú zvieral v rukách. „Takže máme 
namierené cez Obriu planinu, hej?“
„Hej, presne tak. Mali by sme ju prejsť za pár hodín, ak bude prijateľné počasie a znova sa nezmení,“ 
riekol, pozrúc pri tom sivú oblohu, ktorá nenaznačovala, že by sa niečo mohlo zmeniť. No počasie 
v horách bolo charakteristické tým, že sa dokázalo zvrtnúť i v priebehu jednej hodiny.
„Tak dobre,“ pritakal. „Vyrážame!“ zvolal rozhodným hlasom a vyhodil si ruksak na plecia.
Obria planina nebola vôbec veľká a nielen on, no všetci sa zamysleli nad jej čudným názvom.
„Mali ju nazvať skôr Trpasličou planinou, ako Obriou,“ hundral Ron, kráčajúc vedľa Hermiony, ktorá sa 
len spokojne usmiala a pokrútila nad jeho hundraním hlavou. „Ale veď je to pravda,“ rozčuľoval sa 
nezmyselne. „Pozri, veď celkom dobre dovidíme na jej druhý koniec.“
„Ron, vážne nechápem, prečo ťa to tak rozčuľuje. Veď je to taľafatka,“ riekla bezstarostne a obzrela sa 
ponad plece za Harrym.
Zvraštila obočie a potlačila tichý vzdych, ktorý sa jej dral cez pery. Všimla si, že znova zaostávajú 
a uvažovala, či by nemala povedať Remusovi a Siriusovi, aby zvoľnili tempo, hoci aj tak nešli rýchlo. 
Ronovi jej pohľad samozrejme neušiel.
„Všimla si si to aj ty? Asi mu nie je práve najlepšie,“ povedal stíšeným hlasom, hľadiac radšej pred 
seba.
„Myslím, že sa jeho stav nelepší, ale zhoršuje každým dňom,“ riekla ticho. „Kto vie, či nemá nejaké 
bolesti,“ šepla.
„Bolesti? Kvôli tomu jedu, ktorý mu koluje v krvi? Ja neviem ...“ zamrmlal. „Podľa mňa nie. Ten jed je 
síce nebezpečný a môže ho zabiť, ale bolesti? Liečitelia predsa Harrymu nič nespomínali a on by nám 
to bol povedal, či nie?“
Hermiona pokrčila plecami. „Ja neviem Ron. Vieš, ako sa snaží byť celý život statočný ... Neviem, či by 
nám povedal niečo, čo sa týka výsostne Severusovho zdravotného stavu.“



„Ja predpokladám, že by to spravil. Aj tak nám už prezradil viac ako dosť. A práve kvôli nim sme 
predsa tu, či nie? Terigáme sa v tom mrazivom chlade už celú večnosť, napadli nás obrovskí vlci, 
Kyrian sa skoro utopil a kto vie, čo nás ešte môže stretnúť.“
Ako na potvoru sa ozvalo z diaľky dunivý rev, či hukot. Nikto z nich presne nedokázal určiť, čo to je. 
Ron vrhol na Hermionu veľavravný pohľad. „Nevravel som?“
Hermiona nepovedala nič, ale zamračila sa. Mal pravdu. Výnimočne sa raz nemýlil. 

***
Harry kráčal vedľa Severusa s čoraz väčšími obavami. Neboli na ceste dlho. Len pár hodín a nie viac 
ako päť. Videl jeho mútny pohľad, bledú pokožku pokrývala tenká vrstva potu a dych bol plytší ako 
obyčajne. Kráčal namáhavo a jeho pohyby boli meravejšie ako kedykoľvek predtým. Ale kráčal ďalej, 
vlastnú slabosť akosi nevnímajúc. Zakaždým, keď si mladík všimol ako sa premáha, musel si 
pripomenúť, akého silného a odhodlaného muža má po svojom boku. A zakaždým ho to dojalo. 
Myšlienky na to, že by mal oňho predčasne prísť, že by ho krutý osud olúpil i tohto milovaného 
človeka proste nedokázal zniesť.
Kyrian poskakoval živo pred nimi, pospevujúc si akúsi odrhovačku, čo oboch priviedlo napokon na iné 
myšlienky.
Obria planina ostala za nimi a pred nimi sa črtal výstup na horu. Nebol strmý ani vysoký. Ako bolo 
zakreslené v mape, práve na tom vrchole hory mal byť starý Kláštor tibetských druidov. V ňom sa mala 
nachádzať Severná brána, ktorou stačilo prejsť a vydať sa do Diamantovej jaskyne.
Harrymu od vzrušenia svietili oči a usmieval sa ako blázon. Hlavne preto, lebo ostatní vraveli, že im 
ostáva nie viac ako hodina cesty. Bolo priam neuveriteľné, že mali svoj cieľ na dosah.
Kráčali popri skalnej stene pokrytej hrubou vrstvou ľadu. Kyrian vyslovil otázku, či by nevadilo, keby 
ho skúsil oblíznuť, na čo mu Severus položil protiotázku, či chce o ten jazyk prísť.
Kyrian pokrútil hlavou a nechápavo naňho vyvalil oči. „Prečo by som mal oňho prísť?“
„Pretože by si v okamihu k tej stene primrzol a my by sme museli ísť bez teba,“ pohrozil mu, ale Harry 
si všimol, ako mu pomykáva kútikmi úst, keď chlapec svižne odskočil od steny a poslušne pokračoval 
v ceste.
„Nemal by si ho strašiť,“ napomenul ho Harry láskavo a Severus sa usmial.
„Nie, ale občas to pomáha,“ povedal dôrazne a pokračoval v ceste, zamračiac sa, keď videl, ako sa 
jeho synovec pošmykol a padol na zadok do snehu. Sklonil sa k nemu a vytiahol ho späť na nohy.
„Si v poriadku?“ opýtal sa ho starostlivo, oprašujúc mu nohavice od snehu a chlapča bedlivo prikývlo.
„Jasnačka strýko,“ zašvitoril a ponáhľal sa za Hermionou, ktorá zastala a s úsmevom v tvári ho volala, 
aby ho mohla chytiť za ruku a zabrániť tak jeho ďalšiemu prípadnému pádu.
Remus celú scénu ticho sledoval a vnímal Siriusovo napätie. Vnímal každú jeho reakciu, gestá i mimiku 
tváre. A vedel, že hoci nič nehovorí, vo svojom vnútri sa stále so vzťahom svojho krstného syna 
nevyrovnal.
„Ešte stále ťa to škrie, pravda?“ opýtal sa ho tak ticho, aby to začul len on.
Sirius zvesil plecia a meravo prikývol. „Uznávam, že sa k nemu správa dobre a zrejme ... zrejme mu na 
Harrym záleží, ale ...“ Pokrútil hlavou a v jeho modrých očiach sa mihla stará krivda a bolesť. „Nikdy ho 
nebudem mať tak rád, ako by si Harry prial, nejde to.“
Remus sa zhovievavo pousmial. „Ani nemusíš. Stačí, ak ho budeš rešpektovať. To, že ho nemáš rád 
ostane našim tajomstvom.“
Sirius sa smutne uškrnul. Na zachovávanie tajomstiev boli obaja experti. Vedel, že to nikomu nepovie. 
Nechcel, aby to Harryho zranilo. Ďalšia chybička krásy na jeho nehodnom krstnom otcovi.

***
Stúpanie okolo vrchola hory im netrvalo viac ako tridsať minú, keď sa ocitli na náhornej plošinke. 
Hermiona skoro vrazila do Ronovho chrbta, lebo si nevšimla, že náhle zastal.
„Pozri sa na to,“ pošepol a rukou ukázal pred seba.
„Páni,“ vydýchol Kyrian, hľadiac na starý kláštor s neskrývaným úžasom. 



Nebola to veľká stavba, no bola premyslená a impozantná. Mala dve krídla, ktoré vytvárali písmeno 
U a v jej strede sa týčila veža, na vrchole ktorej sa skrýval pod strieškou zvon. Kedysi. Teraz tam zívala 
len prázdna diera. Nádvorie nebolo väčšie ako dvor obyčajného rodinného domu a ochranný kamenný 
múr nemal viac ako meter a pol do výšky. Kovaná, železná brána bola rozlámaná a jej dvierka sa 
v slabom vetre kývali a aj po rokoch vydávali škrípavý zvuk, vítajúc nezvaných hostí.
„Myslíte si, že bude obývateľný?“ odhodlal sa opýtal Remus, ale odpoveď nedostal. Aspoň nie hneď.
„Kto vie,“ šepol Harry, „poďme sa presvedčiť,“ navrhol a vykročil na nádvorie ako prvý. V okamihu, ako 
spravil prvý krok sa stalo niečo, čo by nik z nich nečakal.
Ozval sa ohromný rev, no neprichádzal už z diaľky, ako doteraz, ale bol celkom blízko. Na dosah. 
Ohromný zver, či čo to bolo (nemohli to rozoznať), zaútočil na niekoho, kto to očakával najmenej.
Biela obluda skočila na Severusa a zvalila ho na zem. Chlpatá ruka, ktorá mu stláčala hrdlo ho 
nepríjemne omínala a hrubá, drsná pokožka sa zachytávala o jeho jemný, vlnený šál. Mykal sa a metal 
sa pod ňou, v snahe zhodiť to prerastené, obrie telo zo seba, ale nešlo mu to. Na prútik by aj 
pomyslel, lenže ten si spokojne hovel vo vrecku jeho kabáta, kým on sa usiloval odtiahnuť tie ručiská 
zo svojho krku, aby ho tá príšera neudusila.
To, že ho škrtila tá obluda ešte nebolo nič. Stalo sa niečo oveľa horšie a síce to, že keď obluda znova 
výstražne zarevala, objavili sa za jej chrbtom ďalšie dva navlas rovnaké beštie. Severus v duchu zaklial 
a napadlo ho, že je s nimi všetkými amen.
Harry, Remus a Ron so Siriusom stáli neďaleko neho a tej obludy, ktorá si na ňom hovela 
a v momente, keď chceli vypáliť nejaké účinné kliatby skameneli, keď sa objavili ďalšie obludy.
„Hermiona?“ zašepkal Kyrian, ktorý spolu s ňou ostal ukrytý za radom štyroch mužských tiel 
s vytasenými prútikmi. Všimol si, že aj ona má ten svoj v ruke.
„Teraz nie zlatko!“ zasyčala nervózne a bedlivo sledovala, čo sa bude diať.
Kyrian sa však nevzdával. „Čo je to?“ opýtal sa s naliehavosťou, ale ona znova len pokrútila hlavou.
„Nie som si istá,“ odvetila náhle a viac mu nevenovala pozornosť.
Kým Sirius, Ron a Remus hodnotili situáciu, Harry mal dojem, že mu srdce vyskočí z hrude. Nechápal, 
prečo jeho spoločníci ešte nečinne postávajú, keď je Severus v ohrození života.
„Zatiaľ sa nedeje nič,“ povedal pokojne Remus, nespúšťajúc zrak zo snehobielej, chlpatej príšery.
„Ako to?“ vyštekol Harry neveriaco, neodtrhnúc zrak od scény pred sebou.
„Remus má pravdu,“ podporil ho Sirius. „Nevieme, o čo im ide. Možno nás chcú len vystrašiť.“
„To sa im podarilo!“ odvrkol. „Ale čo teraz?“
„Ak neustúpia, musíme niečo vyskúšať,“ navrhol Ron a pozrel odhodlane na dve obludy stojace 
s tichým vrčaním za tou, ktorá zvierala Severusove hrdlo.
„A čo tak začať hneď?“ vyprskol Harry a len čo to spravil, vypálil skusmo do bielej príšery prvé kúzlo, 
ktoré mu zišlo na um a považoval ho za účinné z toho, čo vedel z príručky Zázračných zvierat o Yetioch, 
lebo predpokladal, že práve s nimi majú tú česť.
Kúzlo snehobieleho poloobra zasiahlo, no nijako mu neublížilo. Naopak, len ho rozčúlilo. Znova zavrčal 
a trochu poodstúpil a povolil zovretie.
Stalo sa dokonca to, čo nik nepredpokladal. Pustil Severusovo hrdlo a ten sa v momente po štyroch 
vzďaľoval, kým si ich ohromný snežný muž premeriaval zadumaným pohľadom. A potom prehovoril. 
Celkom obyčajným, ba dokonca príjemne hlbokým ľudským hlasom. Zrazu nevedeli, čo je horšie. To, 
že mu nerozumejú ani slovo, alebo to, že obor prehovoril a vzápätí so svojimi spoločníkmi zmizol tak 
rýchlo, ako sa objavil. 

32. kapitola - Stará horkosť a pochopenie
 Traja snehobieli chlpatí poloobri sa vytratili. Harrymu pripomínali svojou veľkosťou skôr Hagrida a nie 
Trolla. Zmizli práve tou Severnou bránou, cez ktorú sa oni chystali prejsť a on nepochyboval, že práve 
tadiaľ aj prišli. Civel za nimi omráčene, kým ho zo zamyslenia neprebralo Hermionino vystrašené 
zvolanie.



„Harry!“ otočil sa a s hrôzou pozrel na svojho manžela. Ležal v udupanom snehu a pomedzi prsty mu 
na krku presakovala krv. Ako to, že krvácal? Veď sa predsa nič nestalo ... len ... 
„Severus!“ vykríkol a tvár sa mu skrivila obavami, keď padol na kolená hneď vedľa Remusa, ktorý 
pozorne prezeral zranenie jeho manžela.
„Len pokoj,“ zachripel. „Nič vážne to nebude, však Lupin,“ vrhol varovný pohľad na Remusa a ten iba 
prikývol, hoci sa mračil.
„Na krku má ranu. Nechápem ako je to možné, veď sme si nič nevšimli ... Nezdalo sa, že by ...“ Remus 
stíchol a namiesto toho namieril prútikom na Severusov krk a rýchlo pohybujúc perami odriekal 
hojace kúzlo.
„Tá obluda mala niečo na prste,“ prehovoril zamyslene. „Možno prsteň? Neviem, ale poškriabal ma 
v momente, keď skladal ruku z môjho hrdla,“ dodal Severus, pokrčiac plecami.
Harry sa akoby mávnutím prútika ocitol v minulosti. Vo chvíli, keď sa v Škriekajúcej búde skláňal nad 
svojim manželom, zvieral mu kŕčovito ruku a prosil ho, aby ostal s ním, aby sa nepoddal a vydržal. 
Pohľadom zavadil o reznú ranku. Mali šťastie, že nebola dosť hlboká na to, aby preťala tepnu. Inak by 
bol všetkému koniec. Obyčajné povrchové zranenie. Jeho obavy boli napokon zbytočné. Chvála 
Merlinovi!
Aj teraz ho zvieral za ruku, pomáhajúc mu postaviť sa, kým Ron s Hermionou stáli opodiaľ, držiac 
vystrašeného Kyriana a utešujúc ho, že sa predsa nič hrozné nestalo. 
Keď sa vrátil Sirius, skonštatoval, čo bolo samozrejmé. Kláštor sa nedal nazvať obývateľným a ako 
povedal, väčšie pohodlie budú mať vo svojich stanoch. Bodaj by aj nie, keď bol starý kláštor určite 
roky neobývaný a tu, vysoko v horách priam nedosiahnuteľný. Preto chátral. Nikým neobývaný, nikým 
nenavštevovaný. Ron mu teda bez slova pribehol na pomoc.
Len čo stany rozostavili, Harry pomohol Severusovi prejsť do ich stanu, hoci sa cestou tam hádali, lebo 
on jeho pomoc odmietal. 
Severus naňho vrhol nahnevaný pohľad, pričom naňho pozrel ako hrom do duba. „Veď mi nič nie je. 
Prestaň zo mňa robiť úbohú mrcinu, ktorá sa na nič nezmôže!“
„Nerobím z teba mrcinu,“ oponoval mu statočne Harry, nezľaknúc sa jeho podráždeného pohľadu. 
„Sám dobre vieš, že ti v poslednom čase býva zle. Chcel som len pomôcť.“
Severus naňho nepekne zagánil. Vedel, že Harry má pravdu a nemyslel to zle, ale aj tak mu to neprišlo 
vhod. Prv ako vošli do stanu, Severus sa otočil ku Kyrianovi.
„Ideš s nami, alebo chceš ostať s Ronom a Hermionou?“ opýtal sa ho, pričom chlapec pokrútil hlavou 
a rozbehol sa k nim.
„Idem s vami,“ povedal a všetci traja vkĺzli do stanu.
Ron sa pozrel na Hermionu, ktorá len mykla plecami, nie veľmi potešená vývinom situácie, ale čo 
mohla robiť? Aj ona vkĺzla do stanu spolu s Ronom. Na nádvorí kláštora ostali len Remus so Siriusom.
„Čo budeme robiť?“ opýtal sa Sirius neisto a pozrel na svojho priateľa.
„Tuším, nebolo by na škodu rozostaviť pár ochranných kúzel,“ riekol zamyslene, civiac na Severnú 
bránu. Potom sa otočil k Siriusovi a ukázal na ňu rukou. „Vidíš tie znaky?“ opýtal sa, znova upriamiac 
pohľad na kamenný oblúk.
„Máš z toho obavy?“ odvetil mu Sirius protiotázkou a Remus prikývol.
„Bol by som ľahkomyselný blázon, keby nie,“ skonštatoval a prehrabol si rukou vlasy. „Nie som si istý, 
či si to Harry a ostatní v tom zmätku, ktorý tu nastal všimli tiež.“
„Predpokladám, že nie. Harry bol celý bez seba, keď ...“ Sirius stíchol. Bolo preňho stále čudné vidieť 
svojho krstného syna v takom rozpoložení, v strachu o svojho manžela. Preňho bolo jasné vždy jedno. 
Snape si Harryho nezaslúžil. Samozrejme, že by bol najradšej, keby mohol vrátiť čas a ... Lenže ani to 
by neviedlo k nijakému riešeniu. Vzdychol si a vliezol do stanu. Uvažoval nad tým, prečo to všetko 
Sanpe robil. Zachránil ho, ale za akú cenu.
„Stále sa trápiš pre ten ich vzťah,“ nadškrtol Remus, ktorý vošiel do stanu hneď, ako rozložil v ich okolí 
kúzla, ktoré ich mali chrániť pred nechcenou návštevou, prípadne ich varovať. Sirius naňho vrhol 



zamračený pohľad, ale nepovedal nič. „Prečo sa s tým nemôžeš vyrovnať? Je to také ťažké pochopiť, 
že Harrymu na Severusovi naozaj záleží? Alebo že Severus tvojho krstného syna ľúbi?“
Sirius sa meravo vzpriamil a s hnevom, ktorý v sebe dusil hodil vybranú knihu do najbližšej police, 
ktorá sa nebezpečne zakývala, no ostala stáť na mieste. „Áno! Áno, dopekla jazerného!“
„Ale prečo, Sirius?“ Bola to nevinná otázka, ktorá si žiadala svoje vysvetlenie a Sirius to vedel, hoci by 
najradšej Rema pretrhol ako žabu, že ho nútil vŕtať sa vo svojom vnútri, rozpitvávať svoje pocity 
a analyzovať každú jednu myšlienku. Obviňovať sa za chyby, ktoré kedy urobil voči Harrymu 
a Severusovi.
„Nebol si tam. Ty si nevidel ...“ stíchol a na malú chvíľu tuho prižmúril oči, akoby sa snažil zahnať si 
obraz, ktorý mu i po tých rokoch pripadal nechutný. „Nevidel si ich spolu ... Objímať sa, bozkávať ... 
Nevidel si ako ... Merlin! Nemôžem si pomôcť,“ povedal už pokojnejšie. „Stále musím myslieť na to, že 
keby som prišiel len o niečo neskôr ... Je mi z toho celého zle!“
Remus naňho ľútostivo pozrel. Chápal, že to pre jeho priateľa musel byť šok, ale na druhej strane, 
predsa zabránil tomu, čo sa malo stať a teda nič vážne sa medzi dvoma mládencami neudialo. Okrem 
toho, že James na druhý deň zmlátil Snapa ako žito a aj to len preto, lebo sa nebránil. Podľa Remusa si 
Snape svoje vytrpel. Remus ho vedel dokonale pochopiť. Vedel, čo je to trpieť kvôli neopätovanej 
láske. Sám sa takto trápil toľké roky ... 
„Sirius, v jednom máš pravdu,“ prehovoril napokon. „Nebol som tam a nevidel som to. Ale želám si, 
aby som tam bol šiel ja miesto teba. Ty by si sa tým nemusel trápiť a možno by si ľahšie znášal celú 
situáciu. Aj vzťah Harryho a Severusa.“
„Ale ty nechápeš, že ...“ nedokončil, lebo Remus ho zastavil kývnutím ruky, čo znamenalo, že ešte 
neskončil.
„Chápem to až pridobre, nemysli si,“ povedal potichu. „Nezaškodilo by ti pozrieť sa na Severusa 
konečne i z druhej strany pohľadu,“ riekol nekompromisne. „Nikto z nás troch to nebol ochotný 
spraviť. Všetci sme si mysleli, že Lily je tá, po ktorej túži a James mu preto spôsoboval hrozné muky. 
Teba nevynímajúc. Zosmiešňovali ste ho na každom kroku. A ja som bol hlupák, že som sa vám v tom 
nesnažil zabrániť. Vieš, chápal som ho. Často krát som si pomyslel, že keby každý vedel o mne pravdu, 
skutočnú pravdu o tom, že som vlkolak, správali by sa ku mne rovnako, ako vy k Snapovi. Odsudzovali 
by ma a ponižovali.“
„Lenže ty si ...“ ani tentoraz mu nedovolil dokončiť.
„Nie! Počúvaj ma, ty zadubenec! Už mám toho všetkého dosť!“ Remus naňho pozrel pohľadom, ktorý 
ho dokonale umlčal. „Nevieš, si predstaviť, aký je to pocit, keď vieš, že si pre ostatných len úbožiak, 
ktorý im nestojí ani za pohľad, nie to za priateľstvo. Nevieš si predstaviť, aké to je ťažké, skrývať 
skutočné pocity, hoci by si ich rád vykričal na plné pľúca, len aby si uľavil tej bolesti, ktorá v tebe 
hlodá. Nevieš si predstaviť, čoho všetkého je schopný niekto, kto miluje Sirius. Ani ja nie som bez viny. 
Nie som o nič lepší ako Snape.“
„Remus, tebe preskočilo! O čom to tu táraš?“
„O tomto,“ povedal, zohol sa k svojmu batohu, vybral z neho drevenú skrinku, v ktorej mal okrem 
protivlkolačieho elixíru ukrytú aj odcudzenú Siriusovu spomienku. Otvoril veko a podal mu fľaštičku 
s hmýriacou sa striebristou hmotou. Vtlačil ju priateľovi do ruky s previnilým výrazom v tvári. „Už 
vtedy som ťa príliš miloval. Len teba. No bál som sa odmietnutia. Bál som sa povedať ti, čo k tebe 
cítim,“ šepkal nevýrazným hlasom, keď Sirius zovrel flakónik pevne do ruky. „Potreboval som ťa ... 
Pamätáš, keď mi zomreli rodičia?“ povedal chrapľavým hlasom, len čo Sirius prikývol. „Stalo sa to v tú 
noc, keď mi to Dumbledore oznámil. Na čo si z tej noci spomínaš?“
„Nie je toho veľa,“ odvetil Sirius opatrne. „Viem, že si ma požiadal o stretnutie v Škriekajúcej búde. 
Chcel si sa pozhovárať. Viem tiež, že som tam išiel a ...“
„Nemôžeš si pamätať viac, lebo tú spomienku som ti uprostred noci ukradol,“ riekol, hľadiac na 
skúmavku v jeho ruke. „V tú noc som ti dal vypiť Nápoj lásky. Ten Severusov nápad, ktorý vyskúšal na 
Jamesovi sa mi zdal dobrý, tak prečo to nevyskúšať? Nikto sa to nikdy nemal dozvedieť. Nikto a nikdy, 
ani ty. Jedna noc s tebou mi mala stačiť na celý život.“



Sirius naňho hľadel ohromene. Jeho azúrovo modré oči preskakovali s Remusovej tváre na fľaštičku, 
ktorý zvieral v ruke. Nebol schopný z omračujúceho prekvapenia ani len prehovoriť.
„Tak vidiš? O čom som teraz v tvojich očiach lepší ako Severus? Čím sme sa obaja previnili?“ opýtal sa, 
zvesiac plecia, a keď mu priateľ nebol schopný odpovedať, odpovedal namiesto neho. „Len láskou, 
Sirius. Láskou.“ Hneď na to sa otočil a vyrútil sa zo stanu ako víchor. V tú noc sa do ich stanu ani 
nevrátil. Ostal s Ronom a Hermionou. Chcel dopriať Siriusovi čas, aby sa z toho všetkého spamätal. 
Aby spravil vlastné a konečné rozhodnutie. Ak ho tam ráno ešte nájde, bude to dobré znamenie. Ak 
nie ... stratí svojho najlepšieho priateľa a lásku svojho života raz a navždy.

***
Severus sedel na posteli a hľadel na Harryho. Havranie vlasy strapaté, pokojný výraz tváre a ústa 
pootvorené. Pohladil ho po líci, pohľadom skĺzol po krivke krku, k poodhalenej nahej hrudi. Merlin, 
ako veľmi ho miloval. Bol celý jeho život. Ich životy boli prepojené od samého začiatku. A všetko to 
začalo tým, že sa zamiloval do jeho otca, Jamesa Pottera. Severus si vzdychol. Zatiaľ čo spomienka na 
Jamesa, na jeho tvár už dávno v jeho pamäti i srdci vychladla, myšlienka na jeho syna, s ktorým bol 
zviazaný na celý život horela silným plameňom. Vždy. Najprv to boli ohnivé jazyky nenávisti. Z Harryho 
strany preto, lebo si myslel, že je spojený s Temným pánom – čo mal v podstate pravdu, i keď sa mýlil  
v tom, že mu verne slúži, lebo v skutočnosti slúžil vždy len Dumbledorovi -, z jeho strany kvôli 
podobnosti s jeho otcom a pripomienke jeho bolestného odvrhnutia. Ale v podstate, to odmietnutie 
očakával. Nebol hlupák, aby nevedel, že Jamesovo srdce patrí Lily. A Harry mu to celé pripomenul, 
hoci vedel, že to nie je jeho chyba. Bolesť sa vtedy zažrala do jeho srdca ako jed a on sa s tým nevedel 
inak vyrovnať ako tak, že ho za tú podobu na otca nenávidel. Nevedel celkom presne, kedy sa nenávisť 
zmenila na túžbu a túžba na lásku, ale vedel, že je preňho schopný spraviť čokoľvek ... Hoci aj 
vyslobodiť krstného otca z Oblúka na ministerstve. Mal šťastie, že sa v mladosti tak zaujímal o čiernu 
mágiu. Nebolo to celkom na škodu, hoci ju nikdy poriadne nepraktizoval. Vtedy mu skrsla v hlave tá 
myšlienka. Niečo – za niečo. 
Pohľadom skĺzol po jeho paži až k ruke, na ktorej sa jagala v svetle sviec zlatá obrúčka. Čierne obočie 
sa mu zamračene stiahlo nad ešte černejšími očami a znova si povzdychol.
„Nebudeš ma počuť, viem to,“ pošepol a z vrecka kabáta vytiahol prázdnu fľaštičku Uspávacieho 
elixíru. „Viem, že by sa ti to nepáčilo, ale nemôžem inak. Nemôžem dovoliť, aby sa ti niečo stalo.“ 
Naklonil sa k nemu a vtisol mu na pery ľahký bozk. „Vždy ťa budem milovať, Harry, vždy,“ zašepkal 
a zhasol sviecu, jediný zdroj svetla v stane. So zapáleným končekom prútika v ruke vykročil na pusté 
nádvorie kláštora, ktoré teraz zdobili tri neveľké stany. Ráznymi krokmi podišiel až k Severnej bráne 
a znova pohľadom preletel po varovaní, ktoré na nej boli vyryté.
„Id quis intro, de vite per-venio. Tutor prophylasso aeternus scaturigo, intro et eas cum te amen.“
Severus si všimol nápis len čo vošli na nádvorie. Preto sa k nemu priblížil čo najbližšie a zrejme preto 
ho napadla tá chlpatá, snehobiela obluda. Vedel, čo to znamená. Prišli sem len preto, aby sa s dlhými 
nosmi vrátili späť. Nemohol to predsa dopustiť, po tom všetkom, čo preňho urobili, čo urobil Harry ... 
Vedel, že teraz to je len na ňom. Alebo si to aspoň myslel. Ak tu naozaj striehne nejaké 
nebezpečenstvo, potom ho buď zvládne, alebo zomrie ...

**********************************************
Latinská veta určite nie je spisovne správne spisovne, takže sa ospravedlňujem, ale preklad vety je 
takýto:Ten, kto vstúpi, o život príde. Strážca stráži Večný prameň, vojdi a je s tebou amen.

**********************************************

33. kapitola - Všetko alebo nič
 Sirius mal ťažkú noc. Odvtedy, čo Remus vyšiel zo stanu, on ho paradoxne neopustil. Hoci ho všetko 
hnalo za ním, aby ho zastavil a prikázal mu, aby ostal s ním a nenechal ho napospas vlastným 
myšlienkam a pocitom, ktoré sa doňho zahryzli z každej strany. Keď ho predtým trápilo vlastné 
svedomie, teraz sa miera výčitiek nedala zniesť. Cítil sa strašne. Až teraz si uvedomil, aký bol hlupák 
a možno aj pokrytec. Nikdy nebol žiaden anjel, to bola pravda a on si to uvedomoval, ale ako sa zdalo, 
naozaj Severusa posudzoval príliš prísne. A Remus mal pravdu v tom, čo mu povedal. Nebol od neho 



o nič lepší, pretože spravil to isté ako Snape a hoci to teraz Sirius vedel, nič by ho nedonútilo hnevať sa 
za to naň. V čom bol teda Remus lepší ako Snape, keď jemu odpustiť dokázal? Na túto otázku si 
odpovedať nevedel ani sám. Možno to bol len zvyk. Zvykol si, že Snapa nenávidí, zvykol si, že mu bol 
vždy tŕňom v päte. Proste si zvykol.
Znova sa prevrátil na posteli, ale napokon odkopol prikrývku a prútikom zažal sviecu na nočnom 
stolíku. Ešte stále na ňom ležala neotvorená ampulka s jeho ukradnutou spomienkou.
„Dal mi Nápoj lásky ...“ preblesklo mu hlavou. „Len preto, lebo ma miloval a myslel si, že ho 
odmietnem ... len preto, lebo ma potreboval ... Už vtedy ma miloval ...“ Načiahol sa poň trasúcou 
rukou a spomienku vylial do misky, ktorú si už pripravil predtým, len nemal odvahu pozrieť si ju. Vylial 
ju do nej a chvíľu len tak sledoval ako sa v miske pokojne hmýri. Naklonil sa a ponoril do nej tvár, 
ocitnúc sa razom v minulosti.
Keď sa z nej znova vynoril, chvel sa na celom tele. To, čo videl, ho nemohlo nechať chladným. Hoci ho 
Remus oklamal a zviedol, teraz bol rád, že to spravil. Pravdou bolo, že v tomto boli rovnakí. Ale medzi 
nimi bol jeden rozdiel. Kým Remus sa o niečo hoc úskokom pokúsil, Sirius svoje city skrýval. Až 
priveľmi starostlivo. Vrátil spomienku do flakónika a vošiel do kuchyne, len aby otvoril dvierka na 
sekretári a nalial si na dno pohára trochu škótskej. Prv, než si ho priložil k perám, pousmial sa. Najprv 
sa mu do úsmevu roztiahli len pery, ale napokon sa mu z hrdla vydral spokojný, klokotavý smiech. 
Vedel, čo spraví hneď ráno. Zrazu to naozaj vedel. Bolo to jasnejšie ako tá najjasnejšia myšlienka, ako 
najjasnejší deň, keď slnko žiari vysoko na bezoblačnom nebi.
Odrazu ustrnul v pohybe. Zdalo sa mu to, alebo naozaj začul výkrik? Neotáľal. Natiahol na seba kabát, 
schmatol svoj prútik a vybehol zo stanu na nádvorie kláštora vo chvíli, keď sa ozval poplašný signál. 
V tom okamihu okolo neho prebehol Harry s vytaseným prútikom v ruke a prebehol cez Severnú 
bránu, kde o holý život zápasil ... Remus.

***
„Čo do kotla!“ zahromžil a rozbehol sa k nim aj on. Varovný nápis vytesaný do kamennej bárny 
tentoraz ostal nepovšimnutý. S hrôzou zistil, že to, proti čomu Remus a Harry bojujú, nie sú Sneží 
muži, ale akési ohromné, vrčiace zvery, s ceriacimi tesákmi. Pohybovali sa na dvoch nohách, mávali 
okolo seba dvoma rukami a štetinatým chvostom. Boli celé čierne, len ich oči v zlej tvári svietili divým 
leskom jantáru. Vysoké ako priemerný človek, no dvakrát také širšie a ťažšie.
„Aurismuri Atrum,“ povedala šepky Hermiona, dívajúca sa na to hrôzostrašné divadlo stuhnutá od 
ľaku. 
„Ucholak čierny?“ ozval sa Sirius a i on si spomenul na ďalšie z čarovných zverov, o ktorých sa kedysi 
dávno učil. Tieto čierne, chlpaté beštie boli známe svojím jedovatým uhryznutím, ktorým dokázali 
svoju obeť paralyzovať i zabiť, ako i tým, že si radi pochutili na hocičom, čo im prišlo do cesty. Či už 
zviera, či človek. Najhoršie na tom bolo to, že kúzla na nich mali len malý účinok a zahnať sa dali 
jedine ohňom.
Sirius videl, ako sa jeden z piatich oblúd až nebezpečne priblížil k Remusovi. Okamžite k nemu 
priskočil a vypálil po ňom svetelným kúzlom, aby ho donútil ustúpiť späť. „Si v poriadku?“ opýtal sa, 
prehlušiac škrekot chlpatých tvorov a Remus stručne odvetil, že zatiaľ áno. „Svetelné kúzla!“ zakričal, 
aby ho počuli aj ostatní. „Používajte svetelné kúzla!“ A na jeho popud sa stalo, že o chvíľu bolo 
z každej strany počuť, či už Lumos, Lumos Maxima, či Insendio a mnohé dalšie, na ktoré si spomenuli.
„Hermiona, potrebujeme oheň! Ponáhľaj sa!“ okríkol ju, keď videl, že tam stojí nepohnute ako soľný 
stĺp, zatiaľ čo sa i Ron bezhlavo vrhol priamo doprostred šarvátky, aby pomohol Harrymu.
Dievča s rozstrapatenými vlasmi, vyľakaným no odhodlaným výrazom v tvári odbehlo, aby rýchlo 
zapálilo pár polien, ktoré predtým Remus poznášal na pahrebu neďaleko Severnej bárny, kde len 
donedávna naozaj vatra horela. Lenže nevšimla si ďalšieho, ktorý sa oddelil od skupiny a vrhol sa na 
ňu v momente, keď vysielala kúzlo. Kopol ju nohou do brucha a ona s výkrikom odletela o pár metrov 
ďalej.
Hermiona sa zviechala zo zeme a oči jej zaliali slzy, ktoré vyvolala tupá bolesť zo silného kopnutia 
Ucholakom. V tej chvíli si uvedomila, že Kyrian stojí neďaleko, medzi zverom a ňou, celkom 



nechránený. Avšak stalo sa niečo, čo by nečakala. Kyrian sa rozkričal na plné hrdlo. Stál tam 
s rozkročenými nohami a rúčkami zaťatými v päsť pod oblúkom brány a kričal. Najprv sa jej to celé 
zdalo ako hatlanina, ale vzápätí začula ako odozvu známy rev Snežných mužov. Chlapec kričal, kým sa 
odrazu neukázali a nevrhli na Ucholakov s desivým vrčaním, ceriac zuby ešte hrôzostrašnejšie ako oni, 
oháňajúc sa svojimi veľkými rukami, pričom sa škrekot Ucholakov menil na bojazlivé skučanie. 
Hermiona, presne ako ostatní sledovala, čo sa deje, kým neostali na neveľkom priestranstve celkom 
sami, so Snežnými mužmi, ktorí okolo nich ešte chvíľu krúžili.
„Kyrian?“ hlesla Hermiona, no on k nej hlavu neotočil. Rozbehol sa ako o život Harrymu v pätách, 
ktorý zazrel Severusovo nehybné telo ležať opodiaľ, pod skalnou stenou.
„Severus! Severus!“ vykríkol Harry, keď sa hodil na zľadovatenú zem vedľa neho. Uzrel krv a prišlo mu 
nevoľno. „Pre Merlina, len to nie,“ vyjachtal a odkryl časť odevu, z ktorej ostali len franforce, keď sa 
doň Ucholak zahryzol. Harry zbledol väčšmi ako sneh, na ktorom kľačal. Severusov bok vyzeral hrozne. 
Tesáky Ucholaka sa doňho zaborili bolestne hlboko a roztrhali jemné mäso pod jeho rebrami. 
„Severus,“ zašepkal Harry a zložil si jeho hlavu do lona, keď sa presunul.
„Ha-Harry,“ zachrapčal jeho manžel a pootvoril oči. Nikdy predtým sa necítil taký slabý a unavený. Ani 
vtedy nie, keď ho uhryzol Nagini, či dodriapala Siriusova kliatba Strage. Vedel, že mu veľa času už 
neostáva. „O-odpusť mi,“ znova zachrapčal a rozkašlal sa. Z kútika úst sa mu vypustil pramienok krvi.
Harry mal oči zaliate slzami a vôbec mu nevadilo, že ho ostatní vidia v takom rozpoložení. Plakal. 
Plakal tak, ako keď stratil Dumbledora. Tak ako stratil všetkých, na ktorých mu kedy záležalo. S tým 
rozdielom, že teraz mal stratiť i kúsok seba. Vedel, že Severus umiera. A nádej, že ho oživí nejaká 
zázračná voda, hasla s vedomím, že dostať sa k nej je ťažšie, ako si myslel.
„Nemám ti čo odpúšťať, láska,“ šepol Harry a otrel mu nežne ústa. Severus sa usmial a privrel oči 
s tichým výdychom.
Vtedy do Harryho ktosi nešetrne, no jemne strčil. Otočil tvár, len aby sa stretol so sivým pohľadom 
Snežného muža, ktorý v ten prvý deň, čo sem prišli napadol jeho manžela. Zdalo sa mu, že bojový 
výraz jeho tváre zmäkol a vystriedal ho smútok. Zrejme vedel, že smrť je nablízku.
On však pokrútil hlavou. „Nie, nepribližuj sa!“ varoval ho, ale biely chlpáč mu nerozumel. Len niečo 
zahuhňal a načiahol ruky k Severusovmu ochabnutému telu.
„Nie!“ vykríkol varovne, keď k nemu podišiel Kyrian. Dotkol sa jeho pleca a kývol tomu bielemu 
gigantovi, aby spravil, čo mal v úmysle.
„Dovoľ mu odniesť ho,“ povedal tichým hlasom. „Presne to chce urobiť. Chce len pomôcť,“ odvetilo 
chlapča a sledovalo, ako sa dva veľké chlpaté ruky znova priblížili k Severusovmu telu a nadvihli ho 
ako pierko.
Yeti sa s ním otočil a kráčal preč. Keď ich chcel Harry nasledovať, zastavilo ho varovné vrčanie ďalších 
snehobielych poloobrov, ako i chlapcovo upokojenie. Nikto z nich sa ani nepohol. Ron zvieral v náručí 
plačúcu Hermionu, ktorú stále bolelo brucho. Sirius s Remusom stáli neďaleko Harryho ako sochy 
a rovnako ako on čakali, čo sa stane. Ucholaci sa viac neobjavili. Po boji s nimi tu ostali len krvavé 
škvrny na zemi, pripomínajúce ich prítomnosť a boj, ktorí sa medzi nimi odohral. Z nich nepadol nik, 
no oni prišli o človeka, kvôli ktorému toto celé podstúpili. Tmavá noc zanedlho pohltila Snežného 
muža, ktorý niesol Severusa a stratil sa s ním nevedno kde.
Harry vykríkol. Nevedel ako inak vyjadriť bolesť, ktorá mu zvierala hrudník železnými okovami. Stratil 
ďalšiu bytosť, ktorú miloval. Muža, ktorému dal svoje srdce, za ktorého by položil i svoj život.
„Prečo to len spravil,“ vzlykal, keď ucítil mocné objatie krstného otca. Zaboril si uslzenú tvár do jeho 
pleca a neprestával plakať. „Prečo?“
Kým Harry plakal v Siriusovom objatí, Hermiona prezradila, čo sa stalo. Harry sa prebudil na to, že 
Severus zmizol. Počuli ako ho vyvoláva a vtedy začuli ten škrekot. Prvý z ich stanu vybehol Remus, oni 
ho okamžite nasledovali. Lenže bolo neskoro, aby Severusovi pomohli.
Len Kyrian stál celkom pokojne, hľadel smerom, ktorým odišiel obor, ktorého privolal a zdalo sa, že na 
niečo čaká. Bol to Remus, ktorý si napokon k nemu kľakol a otázkami zliepal skladačku dohromady.
„Kyrian? Ty si ich privolal?“ opýtal sa priamo a chlapec prikývol.



„Potrebovali ste pomoc, či nie?“ opýtal sa, upierajúc naňho veľké, modré oči.
Remus sa zhovievavo pousmial. „Iste. Ako to, že im rozumieš?“
Chlapec mykol plecami. „Neviem. Naozaj neviem.“
„Vieš, čo hovorili?“ vyzvedal ďalej a chlapec nadšene prikývol, až mu poskakovali vlásky na hlave.
„V prvý deň nás len chceli vystrašiť. Ranulf vravel, že ak prejdeme za bránu, budeme 
v nebezpečenstve. Nechceli nám ublížiť. Vravel, že nám prídu na pomoc, ak to bude treba. Stačí ich 
zavolať.“
Remus naňho civel omráčene. „To, že povedal? Ranulf? Tak sa volá ten, čo odniesol Severusa?“
Kyrian znova prikývol. „Povedal, že je strážca a že vezme strýka niekam, kde mu bude dobre.“
„Mal som ísť za ním,“ hlesol nešťastne Harry. „Nemal som mu to dovoliť. Ja ho chcem späť, chcem ho 
späť ...“ V tom momente ochabol v Siriusovom náručí a on ho odniesol do stanu. Nechcel ho budiť. 
Avšak zostal sedieť pri jeho posteli a bdieť.

***
Severus ledva dýchal. Snažil sa, naozaj sa snažil ostať na žive, ale ten jed ... bránil mu i myslieť. Vedel, 
že čoskoro jeho život vyhasne ako svetlo dohorievajúcej sviece a on tomu nemohol zabrániť. Merlin 
a tak veľa toho ešte chcel spraviť. Nič z toho nestihol ... Ani len poriadne sa rozlúčiť s Harrym a zakázať 
mu, aby sa preňho trápil. Nie, bolo to jeho rozhodnutie prejsť tou bránou celkom sám a sám nájsť 
Prameň života. Bol hlúpy, keď doteraz nepochopil, že to sám zvládnuť nemohol. Načisto stratil zdravý 
rozum ... Bol pochabý, keď si myslel, že môže získať všetko a nestratiť nič ... 
V boku, tam kde ho uhryzol jeden z Ucholakov pocítil pálčivú bolesť. Priam cítil ako sa jed rozlieva 
jeho žilami a mieri k srdcu. Posledné sekundy života mal zrátané a nebolo mu dopriate, aby ich prežil 
v Harryho náruči. Nie, namiesto toho sa natriasal v náručí páchnuceho klbka belostnej srsti. Kam ho 
ten tvor vlastne niesol? Čo s ním chcel spraviť? Čierne vlasy mu rozčechral teplý dych Snežného muža. 
Jeho srsť, hoci páchla a on nepochyboval, že zaváňa aj krvou Ucholakov ho napriek tomu hriala 
a nedovolila ochabnutému, umierajúcemu telu ponoriť sa do ríše večných snov ... Nevedel, ako dlho 
kráčali. Bol schopný vnímať jedine zmenu prostredia. Už necítil taký chlad, ako predtým. Nepodúval tu 
studený vietor ... Zdalo sa mu, že ovzdušie je tu teplejšie ... Bolo to čudné. Vari už zomrel? Alebo 
umieral a stával sa dezorientovaným?
Naozaj to bolo zvláštne. Počul šum vody, bzukot hmyzu, spev vtákov ... dokonca počul ako sa vetrík 
preháňa korunami stromov, kníše ich vetvami a listy vo vetre ticho šumia a šepkajú si ...
Umieral.

34. kapitola -   Prameň života  
 Harry nemohol zažmúriť oka. Ležal v ich stane a nevedel sa dočkať rána. Vedel, že ak ten Snežní obor 
nevráti do rána telo jeho manžela, pôjde ho hľadať. Aj keby to malo byť na koniec sveta. A Kyrianovi 
zmastí poriadne zadok už len za to, že im nepovedal, že im rozumie a za to, že ich privolal, hoci im 
pomohli, no zmizli so Severusovým telom, kým on chcel nad ním žialiť, objímať ho a bozkávať 
dovtedy, kým by naozaj nevydýchol. Nič z toho však nemohol spraviť, lebo Severus ... teda jeho telo, 
bolo Merlin vie kde.
Pretočil sa v posteli na druhý bok a oči, stále lesklé od preliatych sĺz sa skoro nevidomo zahľadeli na 
protiľahlú stenu. Nehľadel však na ňu naozaj. Jeho pohľad bol neostrý a nesústredený. Hľadel, ale 
nedíval sa. Privrel oči a zaboril tvár do vankúša. Bol sám ... bol celkom sám ... Znova. Myslel si, že 
tento pocit už nikdy nezažije. Myslel si, že ho už nikdy viac nebude musieť prekonávať. Ale mýlil sa. 
Ten zžieravý pocit bol tu. Silnejší ako predtým. Doliehal naňho zo všetkých strán. Cítil sa, akoby bol 
v miestnosti, ktorej steny sa čoraz väčšmi približujú, aby ho medzi sebou rozmliaždili. Znova sa 
pretočil v posteli a pozrel na hodiny. Bolo čosi po štvrtej. O chvíľu začne svitať. A on bude pripravený 
ísť hľadať telo svojho manžela.

***
S prvými slnečnými lúčmi, ktoré zaliali vysokohorský kláštor svojim trblietavým jasom, vošiel na 
nádvorie kláštora mladý muž. Jeho krok bol svižný, skoro až veselý. Vôbec sa nezhodoval s ponurou 



atmosférou, ktorá akoby sálala z tohto miesta. Šaty, ktoré mal na sebe na ňom teraz mierne viseli, ale 
on o to nedbal. Len čo prekročil Severnú bránu, rozhliadol sa okolo a jeho tvár zdobil po dlhých rokoch 
naozaj úprimný úsmev. Neochvejne zamieril k jednému z troch stanov, ktoré stáli blízko pri sebe, hneď 
za dohárajúcou vatrou v ohnisku. Kľakol si, aby priložil pár polien do ohňa a znova ho tak vzkriesil. 
Potom pár krokmi prekročil vzdialenosť, ktorá ho delila od jeho stanu a zmizol za plentou. 
V stane bolo šero. Z poslednej zapálenej sviece, ktorá len nedávno musela dohorieť ešte kvapkal teplý 
vosk na stôl. Pohľadom zavadil o muža spiaceho v kresle, ktorý sa pri zvuku krokov prebral a len čo si 
pretrel oči, otvoril ústa dokorán v nechápavom a prekvapivom výraze. On mu len posunkom ruky 
naznačil, aby bol ticho a nezobudil Harryho. Vymenili si miesta. Mladší z nich si sadol a jediné, na čo 
sa teraz sústredil bol mladý muž s havraními vlasmi, ležiaci v posteli, nepokojne sa trhajúc v spánku. 
Len čo lord Sirius Black opustil ich stan, pričom sa zo tri razy obzrel za seba, neveriaco hľadiac do 
známej tváre, on si kľakol k posteli a rukou pohladil mladíka po líci. Bolo chladné a ešte mokré od sĺz.
„Plakal,“ uvedomil si bolestne. „Plakal kvôli mne. Merlin, čím som si ho zaslúžil?“ uvažoval v duchu, no 
neprestával sa usmievať.
Jeho ruku vystriedali pery, ktoré jemnými, nežnými bozkami vysúšali mokré cestičky na jeho bledých 
lícach. Šepkal mu do sna tiché slová a zdalo sa, že to zaberá. Mladý muž sa zo spánku konečne usmial, 
jeho telo sa upokojilo, dych ustálil.

***
Harry mal zvláštny pocit. A ten sen ... Počul svojho Severusa, ako sa mu prihovára a upokojuje ho. 
„Som pri tebe, láska, som tu a navždy ostanem. Tak ľahko sa ma nezbavíš.“ Pri poslednej vete sa Harry 
musel usmiať. Miloval ho. Miloval jeho hlas ... miloval všetko na ňom. Bol jeho mužom. Boli jedným 
telom a jednou dušou. Cítil hrejivý dotyk na svojich lícach, dokonca na perách. Bol to len sen? Ak áno, 
potom bol priveľmi živý. Nevedel, čo ho podnietilo a vytrhlo z náručia krátkeho spánku a ani potom si 
tým nebol celkom istý, keď nad tým neskôr uvažoval.
Unavené, opuchnuté viečka sa mu zachveli a on skusmo otvoril oči. Nebol si celkom istý, ale osoba, 
ktorá sa nad ním skláňala a potichu sa smiala do jeho ucha určite nemohol byť Sirius. Ak bol ten sen 
naozaj len skutočný a on ho ... bozkával ... Tvár, ktorá bola len pár centimetrov od tej jeho bola 
rozmazaná do chvíle, kým mu čiesi ruky nenasadili na tvár okuliare.
Harry zalapal do dychu. Vyvalil oči a keby nemal okuliare, bol si istý, že by mu vyskočili z jamôk.
„Pre Merlina!“ hlesol a posadil sa na posteli rýchlosťou, až sa mu zatočila hlava (únavou 
a nepokojným spánkom). „Ja ... vy ... ty ...“ koktal nesúvislo, civiac na usmievajúcu sa tvár pred sebou, 
kým sa k nemu mladý muž nenahol a nevtisol mu na pery vskutku zmyselný bozk, takže Harryho 
úvahy o tom, že je to len výplod jeho strápenej mysle a bláznivých snov, či nejaká naozaj podivná 
a skazená forma prízraku týmto zmizli.
„Som to naozaj ja,“ povedal Severus a chcel si sadnúť na peľasť jeho postele, vyrozprávať mu všetko, 
čo sa prihodilo, keby v tej chvíli nebol vtrhol dovnútra ich stanu Remus so Siriusom, v závese s Ronom, 
Hermionou a usmievajúcim sa Kyrianom, hoci aj on bol trochu prekvapený.
„Pre Merlina!“ zvolal Remus, keď ho uvidel, pričom Ron otvoril od údivu ústa, rovnako ako Hermiona. 
Hneď na to sa začali jeden pred druhým prekrikovať a dožadovať sa okamžitého vysvetlenia a preto 
Severus načisto stratil nádej, že budú mať s Harrym chvíľu pre seba.
„Dobre, dobre,“ povedal unudeným hlasom a začal rozprávať od chvíle, kedy sa rozhodol, že by mal 
prejsť bránou sám, lebo ich nechcel dostať do nešťastia. Jeho rozhodnutie sa však ukázalo chybné, 
lebo presne to docielil, nehovoriac o tom, že sám vbehol do pasce Ucholakom. Na to, ako ho vzal 
Snežný muž do náručia a ako ho niesol si pamätal len matne a potom, keď sa ocitol v jaskyni, pričom 
sa domnieval, že ho ten obor musel vziať práve do Diamantovej jaskyne, myslel si, že naozaj zomrel.
„Lenže nebolo to tak. Cítil som ako ma ponoril do prameňa a rana ma zaštípala takou silou, až som 
stratil vedomie. Keď som sa prebral, nemohol som uveriť vlastným očiam!“ vykríkol nadšene. 
„Nespoznal som skoro sám seba!“
Harry z neho po celý čas nespúšťal oči. Jeho manžel omladol o dobrých desať rokov! Naozaj sa stal 
zázrak? Merlin, toto naozaj nie je sen?



„Čo sa stalo potom?“ ozvala sa zvedavo Hermiona, podopierajúca si rukou bradu.
„Keď ma prebudil, prikázal mi, aby som o tomto mieste nikomu nepovedal.“
„Kto ťa prebudil? Ten Snežný muž?“ spýtal sa Sirius, no Severus sa zasmial.
„Nie, nie on. Ten druid. On to bol. On je strážcom prameňa Šangri-lá,“ vysvetlil pokojne.
„Ale ... ako je to možné?“ zháčil sa Remus.
„Neviem. Nepýtal som sa ho,“ odvetil a pokojne sa oprel na stoličke, znova vrhnúc rozjarený pohľad 
na Harryho. „Podstatné je, že som späť. A podstatné je, že môžeme byť spolu. Hoci pravdou je, že 
takúto premenu som nečakal ani v divokých snoch. Popravde, neveril som, že existuje niečo také ako 
prameň života.“
„Teda sa môžeme vrátiť konečne domov,“ povedal spokojne Ron a všetci prikývli.

***
Cesta späť im trvala rýchlejšie. Bola by ešte kratšia, keby mali so sebou metly, alebo sa mohli 
jednoducho premiestniť. No keďže toto neprichádzalo do úvahy, museli postupovať tak, ako prišli. 
Pešo, so snežnicami na nohách. Snežných mužov a krvilačných Ucholakov viac nestretli, no popravde, 
ani im nechýbali. Kláštor tibetských druidov ostal ďaleko za nimi, strážiac svoju kamennú Severnú 
bárnu.
A hoci boli všetci šťastní a spokojní, dokonca aj Remus, ktorému celkom zhasla nádej, že aj on by 
mohol byť vďaka prameňu Šangri-la konečne normálnym človekom, lebo na rozdiel od Severusa veril 
v jeho moc, Harry bol stále zadumaný a nezdalo sa, že sa so všetkým naozaj vyrovnal. Najhoršie na 
tom bolo to ticho, ktorým sa obklopil. Vystaval okolo seba za posledných pár dní hradbu mlčania, 
ktoré ani Severus svojim láskavým prístupom nedokázal prekonať.
Tento večer varil on. Mali súkromnú večeru, lebo Severus požiadal Hermionu, aby si Kyriana zobrali na 
túto noc k sebe. Potreboval sa konečne s Harrym porozprávať, alebo i pohádať, ak by to bolo 
potrebné. Všimol si, že napriek jeho snahe sa Harry v jedle len neprítomne vŕtal, akoby mu nechutilo. 
Keď sa napokon ospravedlnil a vstal od stola, to už Severusa skutočne rozladilo.
„Už mám toho dosť! Spravil som ti niečo? Čo sa stalo, že so mnou ledva komunikuješ? Alebo ...“ na 
chvíľu sa odmlčal, „alebo nie si rád, že sa to takto skončilo?“ Hlas mu zamrel v hrdle a Harry sa na pol 
cesty do spálne zastavil. Otočil sa a spražil Severusa prenikavým pohľadom.
„Nie!“ vykríkol zúfalo, strčiac si ruky do vreciek nohavíc a znova ich vyberúc von. „Nie,“ povedal 
tichšie.
„Tak čo sa s tebou deje?“ naliehal Severus a vstal od stola, aby sa mu postavil zoči – voči.
„Ušiel si odo mňa,“ vyhŕkol Harry odrazu a znelo to viac ako dotknuto. Nemohol si pomôcť, ale stále 
myslel na moment, kedy sa v noci zobudil a zistil, že Severus nie je vedľa neho, nie je nikde v stane 
a najhoršie na tom bolo, že keď ho ten poloobor odnášal smrteľne raneného, myslel si, že ho už nikdy 
viac neuvidí.
„To nie je pravda, Harry,“ oponoval mu Severus. „Vari si to nepochopil? Nepochopil si, prečo som to 
urobil? Že to bolo len kvôli tebe?“
„Nie, zrejme nie,“ odvetil ľadovým hlasom chlapec, odmietajúc sa k nemu otočiť tvárou. Preto k nemu 
Severus podišiel a chytiac ho za plecia, prosto ho zvrtol, akoby bol Harry len handrovou bábkou v jeho 
rukách.
„Nemohol som ti dovoliť prejsť tou bránou! Nečítal si ten nápis?“ vyštekol nahnevane a z gagátových 
očí mu šľahali čierne blesky.
Harry zaryto mlčal.
„Došľaka!“ zaklial Severus a spustil ruky z jeho pliec. Povzdychol si a pre zmenu si strčil ruky do 
vreciek nohavíc on. „Nemôžeš mi zazlievať, že som ťa chcel chrániť, nemôžeš, pretože ty si robil celý 
čas to isté. A pevne verím, že keby si bol na mojom mieste, konal by si rovnako.“
„To nemôžeš vedieť,“ zašepkal Harry podráždene.



„Ale môžem! Zabúdaš na jedno, Harry. Poznám ťa. Poznám ťa lepšie ako seba,“ trval na svojom 
Severus. „Vari nechápeš, čo pre mňa znamenáš? Harry ...“ zaševelil a pristúpil k svojmu manželovi 
bližšie, chytiac jeho tvár do rúk.
„A čo teda pre teba znamenám, keď ti vôbec na mne nezáležalo a vykradol si sa uprostred noci! Ha? 
Čo?! Alebo pre teba to varovanie na oblúku neplatilo? Keď som tam pribehol a počul ťa kričať ... videl 
všetku tú krv ... A myslel na to, že mi navždy odídeš!“ Harry zúril. On musel pochopiť jeho, ale 
neomyslný Snape nemohol pochopiť Harryho? Kde to žili? V akom vzťahu?
Severusov výraz tváre zvážnel, ale stále ho nechcel pustiť z dosahu svojich rúk. „Priznávam, že som bol 
pochabý, keď som si myslel, že čokoľvek ma čaká za tým oblúkom, že to zvládnem. Vieš, ja ... urobili 
ste pre mňa tak veľa ... Ty si pre mňa spravil viac ako ktokoľvek. Dal si mi všetko, čo som kedy chcel. 
Myšlienka na to, že ťa stratím, bola bolestnejšia ako čokoľvek iné. Premohol ma strach, Harry, prvý raz 
vo svojom živote som sa bál.“
Harry naňho skľúčene pozrel. „Strach? Severus Snape mal z niečoho strach?“
„Veru mal,“ šepol. „Bál som sa, že sa ženieme za ilúziou. A keď sme boli už tak blízko a cieľ bol na 
dosah, nemohol som sa nechať odradiť jedným starých varovaním. Chcel som to skúsiť kvôli tebe. Bál 
som sa, že ak to nevyjde, zraní ťa to viac, ako by to zasiahlo mňa, pretože ja som sa so svojim osudom 
zmieril. Mal som zomrieť. A zvyšný čas som chcel prežiť plnohodnotne. S tebou ... s Kyrianom.“
„Severus ...“ zahabkal Harry, keď pocítil na tvári jeho teplý dych a bolo len otázkou sekúnd, kedy sa 
pery jeho manžela spoja s jeho.
„Milujem ťa, Harry,“ zašepkal Severus a akoby mu čítal myšlienky, nežne sa pootvorenými ústami 
obtrel o jeho pery. „Milujem ťa, si celý môj život,“ zopakoval a dotkol sa Harryho chvejúcich pier 
špičkou svojho jazyka.
„Severus,“ zastonal Harry a v okamihu jeho ruky vyleteli k manželovej šiji, prsty sa zaborili do jeho 
hodvábnych vlasov, keď pootvoril ústa a Severus mu do nich vkĺzol svojim jazykom.
Ich bozky boli vášnivé a divoké, miestami trochu drsné. Nevedeli sa nabažiť jeden druhého. Cestou 
z kuchyne zo seba priam strhávali jednotlivé kusy odevu, zanechávajúc za sebou do spálne cestičku. 
Keď sa ich nahé, prepletené telá napokon zaborili do mäkkého matraca ich postele, izbu naplnili 
rozochvené vzdychy, vášnivé stony a tiché slová lásky, ktorú si navzájom celý čas vyznávali.
Sirius sa práve vracal z obchádzky, keď bol kontrolovať, či sú ochranné kúzla neporušené, či im nič 
nehrozí. Nemal ani najmenšiu chuť stretnúť žiadneho nadrozmerného vlka, Snežného muža, či nejakú 
obludu, ktorej sa hovorí až pripekne – Ucholak. Keď začul z vedľajšieho stanu známe zvuky milovania, 
prevrátil očami a namieril na stan svoj prútik. Vyslovil tíšiace kúzlo a zamračene pokrútil hlavou.
„A vraj my sme boli hlučný,“ zahundral a pobral sa do svojho stanu.

***
Len čo sa konečne dostali domov na SilverMoon Manor, privítala ich pani Weasleyová, ktorá Kyriana 
poriadne vyhrešila, potom vyobjímala a vybozkávala. Ako správna stará mama, hoci mu ňou 
samozrejme nebola. A potom skoro omldela, keď zbadala Severusa. Ron s Hermionou sa s nimi 
rozlúčili ako prví a spolu s pani Weasleyovou opustili Manor, pričom jej obaja museli okamžite 
rozpovedať čo sa stalo, že sa Severus až tak zmenil. Dlho potom nevychádzala z úžasu.
Harry sa zložil v hale a spolu s Kyrianom sa okamžite vrútili do kuchyne, hladní ako vlci. 
„Prv ako odídem, Snape, chcem s tebou hovoriť,“ nadhodil Sirius a Severus iba prikývol. Zavreli sa 
v pracovni a Severus ukázal na fľašu Ohnivej whisky. „Dáš si?“ opýtal sa spôsobne, no Sirius odmietol.
Chvíľu bol ticho, akoby zrazu nevedel nájsť správne slová, napokon k nemu vystrel svoju pravicu. 
„Prímerie?“ opýtal sa a Severus udivene zdvihol obočie.
„Myslíš to vážne?“ opýtal sa, akoby tomu nemohol uveriť.
„Áno,“ odvetil krátko a pery sa mu roztiahli do úsmevu, keď podotkol. „Ale nemysli si, že ti ten tvoj 
sopľavý zadok nezačarujem, keď Harrymu nejako ublížiš!“
Severus sa zasmial. „Fajn, už som sa zľakol, že ti v tej zime odmrzol mozog.“
Aj Sirius sa zasmial a pokrútil hlavou. „Musím ísť. Remus ma čaká.“



Severus prikývol, ale v tom ho čosi napadlo. „Počkaj, Sirius,“ zastavil ho, prvý raz osloviac ho krstným 
menom, inak než ironicky, či v hneve. Siahol si do vrecka a vybral odtiaľ malú hnedú fľaštičku. „Toto 
mu odovzdaj. Skoro som na to zabudol.“
Sirius sa na nezvyčajný darček pozrel, ale napokon pokrčil plecami. „Čo to je?“ opýtal sa zvedavo.
„Dar k uzmiereniu?“ odvetil mu Severus otázkou a Sirius sa znova uškrnul. Kývol mu na pozdrav 
a vybehol z domu.
Severus sa pousmial. Napokon to všetko skončilo viac ako dobre. Bol zachránený. A dokonca omladol 
vďaka účinku tej živej vody. Znamenalo to len jedno. Mohol žiť s Harry ako skutočne rovnocenný 
partner. Nemusel sa báť toho, že zostarne skôr ako on. Nemusel sa báť všetkých možných chorôb, 
ktoré si človeka v starobe nájdu a nemusel sa báť toho, že mu Harry bude musieť robiť zdravotnú 
sestričku. Na to mal ešte čas ... More času.
Keď o dva dni neskôr chceli ísť všetci traja vrátiť mapu, zistili, že z pracovne, kde bola starostlivo 
uschovaná zmizla. Namiesto nej tam našli krátky odkaz. „Život za život.“

***
Remusa so Siriusom čakalo priznanie, ktoré neznieslo odklad. Sirius pochopil, čo mu celý život chýbalo 
a vedel, že všetko, čo kedy potreboval, bol Remus. Miloval ho až príliš, aby sa ho teraz vzdal bez boja, 
hoci o tom pôvodne uvažoval. V prospech svojho brata ... samozrejme. Lenže bol to Regulus, ktorý ich 
prekvapil, keď ho našli doma s niekým, koho by nečakali. Charlesom Weasleym. Oznámil im, že sa 
sťahuje do Rumunska a hodlá sa stať spisovateľom. Chcel napísať svoj životný príbeh, aby sa aj iné 
generácie, ktoré mali prísť po nich dozvedeli, čo za obludu bol Temný pán.  
Keď v ten večer trávili čas v salóne, pričom Remus ležal na gauči a s hlavou položenou v Siriusovom 
lone čítal knihu, pričom mu Sirius ískal, ten si na niečo spomenul.
„Skoro som na to zabudol,“ hlesol nahnevaný sám na seba. „Snape mi to dal, keď sme od nich 
odchádzali.“ Nadvihol sa na pohovke a vytiahol z vrecka nohavíc hnedú fľaštičku. „Ale neviem, čo to 
je.“
Remus si sadol a zadumane si fľaštičku obracal v rukách, pričom sa mu na perách zjavil úsmev, ktorý 
sa len rozširoval. „Ó, áno. Ja to viem,“ zašepkal a pozrel na Siriusa s rozžiarenými očami. „Moja 
vstupenka do sveta ľudí,“ hlesol a okamžite fľaštičku odzátkoval, vylejúc si jej obsah do hrdla.
A žili šťastne, až kým ...

~ Koniec ~


