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I.

„Nedalo sa to zastaviť. Ja... som sa nedokázal zastaviť. Možno som mal zavrieť hubu a sklapnúť, ale 
nemohol som. Kričali sme po sebe ako zmyslov zbavený! Odišiel som až v momente, kedy z jeho úst 
splynula najhoršia možná urážka, akou ma mohol počastovať. Vieš, čo mi povedal?“ nevládal som sa 
k nej ani otočiť. Cítil som jej upokojujúce hladenie na chrbte, ale momentálne to na mňa nijako 
nepôsobilo. „Povedal mi - nenávidím ťa, zasraný Harry Potter!“ vydýchol som roztraseným hlasom 
a tuhšie som ju objal v páse.

Jej ruka na malý moment v šoku zastala, ale hneď sa spamätala a pokračovala. Stále to nezaberalo a ja 
som bol hotovou kôpkou nešťastia. Ešte stále som sa chvel hnevom, furustráciou i pocitom neskonalej 
straty.

„Nemusel ma ani vyhadzovať. Viem, že presne o to mu išlo.“

„Nebola to predsa vaša prvá hádka, Harry,“ šepla tlmeným hlasom a zrejme to malo znieť povzbudivo, 
ale neznelo. Nie pre mňa. Nie v tejto chvíli. Ak som mal niekedy nejakú čiernu hodinku, nastala 
pravdepodobne práve teraz. 

Môj svet sa otriasol v samotných základoch a starostlivo vybudovaný život sa rozpadol v najbližšej 
minúte, ako zle poskladaná stavebnica Lego.

„Nie, nebola,“ súhlasil som. „Ale táto... bola definitívna.“

Ja som to už pochopil. Bolo na čase, aby to pochopila i ona. 

„Harry, nemyslím si, že by...“

Prudko som sa od nej odtiahol a zamrmlal: „Hermiona, toto je koniec. Reči o tom, že to dobre 
dopadne mi nepomôžu. Chceš slaďák? Pusť si Titanic!“

Zatvárila sa ublížene. Bodaj by aj nie. Dnes by som si vážne zaslúžil medailu v prchkosti a arogantnosti. 
Vošiel som si rukami do vlasov, zastonal a ospravedlnil sa bez toho, aby som na ňu pozrel. 

Hneď potom som vzal zbabelo nohy na plecia.

II.

Ja neviem. Tá moja smola bola asi vysoko toxická, lebo sa lepila na päty nielen mne, ale aj mojim 
blízkym. Hermioninu hlavu som mal v lone... dobrú pol hodinu. 

A nič!

Ten jej plač bol zdá sa neutíšiteľný. Ale možno je to tak dobre, len nech sa vyplače a dostane to zo 
seba von. Vždy lepšie ako nasledovať môj príklad a pokúsiť sa spiť pod obraz. Och, áno a oblinkať 
náhodného pohľadného návštevníka baru po tom, čo vám ochotne nastaví svoj zadok, aby ste sa na 
ňom mohli odreagovať. 
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Myslím, že tam ma už v živote neuvidia. I keď bol fajn nápad užiť najprv Všehodžús. Na druhej strane, 
mám dojem, že práve ten za to všetko môže. Všehodžús si proste nesadol s whisky. Ani s ginom. 
A zrejme už vôbec s koňakom.

Alebo za to mohol ten môj nevyberaný mix? 

Natiahol som sa po vreckovku a podal jej suchú, keď si konečne sadla a štikútavo sa rozvzlykala, 
odhodiac vlhkú zmuchľaninu. Takto som ju rozhodenú dlho nevidel. Ani len vtedy v šiestom ročníku, 
keď si Ron začal s Lavender. Myslím, že to bolo vtedy menšie zlo.

„Povieš mi konečne, čo sa stalo, alebo o tom stále nechceš hovoriť?“ opýtal som sa jemne, držiac ju 
okolo pliec.

Prikývla so slzami v očiach. 

„Pristihla som ich... k-keď to r-robili.“

Zamračene som stiahol obočie. „Takže Ron má inú? Podvádza ťa?“

„Podvádza, ale... ne-nemá inú,“ dostalo sa z nej koktavým hlasom von.

„Nechápem, tak potom?“

„On... on... ro-robil mu t-to Cr-cr-eevey!“ Z očí jej neprestávali tiecť slzy, tvár zmáčaná potokmi sĺz 
znova podľahla novej potope. 

Povzdychol som si, s výrazom šoku i prekvapenia na tvári. Ron a Creevey?! Nemožné! Veď Ron nikdy 
nedal najavo, že je rovnakého razenia ako ja. Pýtať sa jej, či si je istá tým, čo videla som radšej zavrhol. 
Pre istotu. 

Na to bude čas neskôr. Keď sa trocha upokojí.

Hádam zajtra. Alebo o pár dní. 

Ale Ron a... Denis? To som nedokázal pobrať ani ja...

III.

Zamiešal elixír a pripravil si drevenú podložku na krájanie. Dlhé vlasy mu splývali pozdĺž bledej tváre 
ako čierne závesy. 

„Daj mi len šancu. Mne i sebe. O nič viac ťa nežiadam.“

Odfrkol si, keď sa mu mysľou mihla tá iritujúca spomienka. Ako mu mohol naletieť? Hlupák! Nič iné 
totiž nebol. Iba totálnym a absolútnym hlupákom!

Zažltnutými prstami odobral z mištičky päť sofoforóznych fazuľiek a jednu po druhej z nich vytláčal 
šťavu plochou stranou noža, ktorá odtiekla úzkym lievikom do pripravenej nádobky. Vylial ju do 
elixíru, pod ktorým horel mierny ohník.

V malom cínovom kotlíku to ticho bublalo. 

3



Načiahol sa po lístkoch mäty, aby ich na jemno nakrájal a pridal do elixíru, ale v tom momente mu 
hlavu zaplnila celá hriešna škála hrdelných vzdychov, vášnivých stonov a oči sa mu znenazdajky 
zastreli premietanými filmami radu bez ladu a skladu na seba pozliepaných spomienok na udalosti, 
o ktoré bol toľké roky ochudobnený. Smiech, objatia, milovanie.

„Sss!“ sykol, keď sa porezal a precitol do prítomnosti. Z ukazováka mu na hrubú dosku stola okapávali 
kvapky krvi z ranky, ktorú si spôsobil. Tlmene zahrešil a odišiel si opláchnuť palec pod tečúcu vodu 
z vodovodného kohútika. Až potom si boliestku zacelil kúzlom a vrátil sa k práci.

Musí to dokončiť ešte dnes. Poppy to potrebuje. Robí to kvôli Poppy.

Dokončil krájanie a pridal do kotlíka i mätu. Stačilo pomiešať. Keby sa mu len pred očami nemihol iný, 
krušnejší a odpornejší obraz.

„Severus, prisahám, ja som to nebol!“ 

„Prekliaty klamár! Prekliaty! On i jeho prázdne sľuby!“ zahromžil, dívajúc sa hladinu elixíru, po ktorej 
pod bodom varu tancovali nafukúce sa vzduchové bubliny.

Ako len mohol? Ponúkol sa mu nehanebne ako lacná štetka! Jemu! Tomu odpornému zkurvysynovi! 
Takže predsa len na tom bolo zrnko pravdy... 

Privrel oči a pokrútil nad svojou naivitou hlavou. 

Nevšimol si vlas, ktorý sa mu na hlave uvoľnil a klesal priamo do vriaceho obsahu kotlíka.

Keď oči znova otvoril, bolo už neskoro, aby dokázal zabrániť výbuchu. 

Stačil len zalapať po dychu...

IV.

„Povedal som ti, choď tam a správaj sa, ako sa patrí!“ zasyčal, zlostne sa nad ním týčiac.

Mladý muž sa pod jeho rozhnevaným pohľadom síce trošku prikrčil, ale už mu nenaháňal taký strach 
ako predtým.

„A ja som ti povedal, že ma tam nedostaneš ani párom hipogrifov!“ odsekol zaťato.

Facku, ktorú dostal vzápätí síce nečakal, ale ani tá ho nedokázala zložiť a prinútiť pokorne skloniť pred 
ním hlavu.

„Pôjdeš dnu a obšťastníš nášho hosťa presne tak, ako sa patrí a ako len bude chcieť! Urobíš všetko, čo 
jej uvidíš na očiach! Znesieš jej modré z neba, ak to bude potrebné, inak...“

„Inak čo?!“ 

„Inak ťa k tomu donútim! A je mi jedno – ako. Počul si ma?!“
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Draco sa zachvel, ale jeho oči ostávali rovnako tvrdé ako boli nemilosrdné oči jeho otca. Chladné 
a akési... pološialené. Už nebol tým, akého ho poznal. A vlastne... nebol si istý, či niekedy takým 
vlastne býval. Všetko, čo na ňom kedysi tak obdivoval bolo nenávratne preč.

Vedel, že by ho nemal pokúšať a nemal by sa mu stavať na odpor, hlavne keď videl, v akom je stave. 
Rozhodnutý dosiahnuť svoje, navzdory všetkému. Ale už nebol tým hlúpym chlapcom, ktorým mohol 
beztrestne manipulovať.

Triasol sa, áno, triasol. Hlboko zakorenené zásady rodinnej výchovy sa nedali preklenúť za jediný deň, 
ani za týždeň. Trebalo ich zdolávať deň po dni, ale on veril, že jeho chrabromilčan má pravdu, keď 
o ňom tvrdil, že je sebestačný, má na veci svoj zdravý názor, ktorý sa nebojí prezentovať a čo je hlavné, 
on... On ho chce a má ho rád.

Má ho rád práve takého, akým je. A akým býval. Nevadia mu jeho puntičkárske maniere. Ani nos 
dvihnutý trochu dohora. 

Pozrel ponad otcovo plece na matku a bez pardónu sa odmiestnil preč. To, že po ňom Lucius skúsil 
chňapnúť ani nezaregistroval. 

A Lucius zovrel v dlani iba prázdny vzduch a pár vlasov zo synovho chvosta, ktoré mu ostali v zovretej 
dlani.

Otočil sa k manželke a prevŕtal ju pohľadom. „To je tvoja vina! Je rovnako vzdorovitý, ako bol aj Black! 
Vaša strana rodiny je proste absolútne nemožná!“ 

Narcissa ani nepípla. Iba zlostne zovrela pery a vrátila sa späť ku hosťom.

Zaškrípal zubami. „Veď ja ťa privediem k rozumu. A ak nie...“ nevyslovená hrozba ostala visieť vo 
vzduchu. 

V.

Harry nevychádzal z údivu. On sa vôbec netváril previnilo. Ani... ani len trošíčku. Dokonca mu 
pomáhal baliť jej veci. Neskutočné! 

Potreboval vedieť prečo... aspoň on, ak to už Hermione bolo jedno, alebo na to ešte nebola 
pripravená.

Hodil kôpku jej šatstva do kufra a obrátil sa k nemu. „Prečo si jej to urobil, pre merlina? Veď ste boli 
zasnúbení už pol roka!“ 

Jeho najlepší priateľ sa naňho pozrel. „Nemala sa vrátiť tak skoro. Nerátal som s tým.“

Harrymu sa na tvári usadil podobný výraz, akoby nečakane dostal facku. „Pro-prosím?“ zasypel 
a ledva sa udržal, aby mu jednu nevrazil.

Ron si to však sotva všimol. Priložil k veciam jej zubnú kefku, parfum i kefu na vlasy, ktoré doniesol 
z kúpeľne. Potom si strčil ruky do vreciek a postával tam chvíľku ako socha. Akoby premýšľal.

„Ron? Uvedomuješ si, že si ju ranil? To jej k tomu nemáš ani čo povedať?“
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Modré oči sa naňho upreli s prekvapivým pokojom. „Asi... by som mal.“ Povzdychol si a vošiel si 
rukami do vlasov, ryšavých ako zrelá mrkva. „Pozri, viem, že to nebolo fér, ale... s Denisom sa stýkam 
vyše roka.“

Harry mal dojem, že zle počuje. Ale Ron hovoril nerušene ďalej.

„Nemohol som sa k nemu verejne priznať, chápeš? Veď vieš, čo spravili naši Charliemu. Keby som im 
povedal, že i ja som... na chlapov, tak... No, asi by som skončil rovnako neslávne. Okrem toho, ja mám 
Hermionu rád. Ani sex s ňou nebol zlý a potom ten tlak rodiny... Už nás považovali za svojich, chápeš? 
Čo som mal robiť?!“

„Ja fakt neviem, Ron! Čo tak povedať pravdu?! Čo tak prestať klamať Hermionu i Denisa?!“ 

Ron sa naňho zaškľabil. „Ty mi to hádam vyčítaš? Čo by si robil na mojom mieste, svätý Potter? Obaja 
vieme, čo si vlastne zač. Nie si o nič lepší ako ja! Myslíš, že som ťa nevidel? Piekol si za Snapom 
a pritom si schovával svojho moriaka do každej povoľnej trúby!“

Nezdržal sa. Ruka vyletela do vzduchu a pristála na tvári jeho niekdajšieho priateľa ako oceľové 
kladivo. „Ty chudák!“  

Ron, držiac sa za boľavé oko po ňom skúsil vrhnúť prvú kliatbu, ktorá ho napadla. Harry ju pohotovo 
vykryl. Zavrel Hermionin kufor a zmenšil ho, aby si ho dal do vrecka. Nemienil sa viac zdržiavať v jeho 
spoločnosti.

„Však našim nič nepovieš?“ začul ešte za sebou. „Ani Hermiona! Harry!“

Ani sa neotočil. Počul ešte tlmenú nadávku, ktorá splynula z úst najmladšieho Weasleyho, kým sa 
neodmiestnil preč.

VI.

„Kedy ho našli?“ opýtal sa, kráčajúc vedľa nej po chodbe. Do nosa mu udieral pach dezinfekcie a už 
len z toho mu bolo mdlo. Ale nedbal na to. Nešlo tu predsa oňho.

„Ešte včera,“ odvetila a prehodila si cez plece svoje dlhé vlasy.

„A?“ naliehal.

„Je stabilizovaný.“

Zastavil, schmatol ju za plecia a zatriasol ňou. „Môžeš s tým prestať? To, že som ťa odmietol a ty si 
z toho frustrovaná a stále na mňa nasraná si vyriešime inokedy, dobre? Teraz sa snaž chovať aspoň 
trochu profesionálne a okamžite vyklop, čo s ním je!“

Praktikantky, ktoré išli okolo sa na nich začudovane dívali, ale nedovolili si zasiahnuť. Stačil však 
absolútne pohoršený pohľad staršej vrchnej sestry, ktorá vykukla zo svojej kancelárie, aby sa Ginny 
zmestila do kože.

„Nevyzerá to s ním až tak zle,“ odvetila miernejšie a viedla ho chodbou ďalej. „Výbuch zasiahol tvár 
a oči, ale liečiteľ Parnasus povedal, že ten škaredý opuch do zajtra zmizne, aj s tým začervenaním. 
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Horšie to bude s očami. Zatiaľ to vyzerá tak, že nevidí. Vymyli sme mu ich a vyšetrili. Dostal i očné 
kvapky, takže uvidíme, ako zaberú.“

Harry mal pocit, že vážne omdlie. Toto sa mu snáď iba snívalo. 

„Tak, sme tu,“ povedala a obaja vošli dnu.

Severus ležal na posteli. Očividne spal. 

„Je v umelom spánku,“ hlesla, akoby mu čítala myšlienky. „Vyvádzal. Nechcel tu ostať.“

Harry sa takmer uškrnul. To mu je podobné, pomyslel si, keď pristúpil k posteli a opatrne vzal Severusa 
za ruku, aby mu na jej chrbát vtisol bozk. 

Ginny stojac konča postele ho pozorovala s prižmúrenými očami, kým sa neotočila na päte 
a neopustila izbu. Na toto sa veru dívať nemusí. Stačilo, že musí tomu starému netopierovi pobehovať 
okolo zadku!

VII.

Narcissa postávala v manželovej pracovni ticho a pokorne ako soľný stĺp, kým on jej znova raz pílil uši 
kvôli synovi. Akoby ani nebol jeho. Iba jej. Veď to boli predsa jeho spermie, ktoré ju oplodnili! Na 
synovom počatí i výchove mal rovnaký, ak nie väčšinový podiel! 

A to si myslela, že sa po jeho návrate z Azkabanu niečo zmení... k lepšiemu. 

Naivná hlupaňa! Pravda, zmenilo sa to, ale k horšiemu.

V kútiku duše si musela priznať, že by bola bývala radšej, keby tam bol ostal a nikdy viac sa... nevrátil. 
Merlin, veď už ani nebol tým, kým býval. Odcudzil sa jej, túlal sa po nociach len Salazar vie kde a bol 
agresívny. 

A tá jeho paranoja... V každom tmavom kúte videl dementora.

„Nemôžeme s ním viac počítať,“ mlel si teraz popod nos skôr sám pre seba. „Musím vymyslieť iný 
plán.“

Nepovedala ani slovo. Aspoň jej bolo šťastie vlastného milovaného syna prednejšie. Dívala sa naňho 
a pozorným okom sledovala bledú, niekoľkodňovým strniskom pokrytú tvár. Plavé vlasy bez života 
a lesku viseli popri tvári v zlepených chuchvalcoch. Košeľa pokrčená, bez viazanky, pri krku rozopnutá, 
nohavice v o nič lepšom stave. Drahé kožené topánky zablatené.

Salazar, kde len vedel byť a čo robil?!

Keď znova pristála očami na jeho tvári, doslova sa preľakla. Jej manžel na ňu zízal pohľadom, 
z ktorého by jednému vlasy vstávali dupkom. Ona však zachovala zdanlivý pokoj. Kým nevytiahol 
prútik a neodzbrojil ju. Len tak, z ničoho nič.
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Teraz stál pred ňou, držal ju pod krkom jednou rukou a v tej druhej zvieral prútik, ktorého hrot bol 
zapichnutý do jej zamatových šiat ozdobených krajkami a drobnými perličkami. Mieril jej ním priamo 
na srdce.

„Inak to nepôjde. Máš len dve možnosti, Cissa,“ oslovil ju niekdajšou zdrobnelinkou. „Buď sa 
prispôsobíš, alebo...“

Vydýchla. „Čo máš v úmysle?“ jej hlas bol stále pevný.

„Dozvieš sa v pravý čas. Ale teraz si zbalíš kufre a odídeš. Dlho si nebola v Taliansku, všakže?“

Prižmúrila oči. „Áno.“

„Tak sa rozhodni. Buď mi na čas pôjdeš z cesty a zotrváš tam, kým ťa nezavolám späť, alebo... ešte 
dnes odpracem tvoje mŕtve telo v tom drahom perzskom koberci, na ktorom stojíme.“

Neváhala. „Musím odísť ešte dnes?“

Prikývol.

„A čo Draco?“

„Nestaraj sa!“ vyprskol zlostne a v chladných oceľovošedých očiach sa zablyslo. Potom odstúpil, 
zvierajúc jej prútik v rukách. 

Bol jej v pätách dovtedy, kým neopustila rezidenciu.

VIII.

Nenávidela ho tak veľmi, ako ho kedysi milovala. To bola jediná svätá pravda, ktorej sa oddávala asi 
rovnako ako sebaľútosti. Ako to len mohol dopustiť? Ako sa mohlo dofrasa stať, že bol na chlapov? 
Veď stále dookola omieľal, ako veľmi túži po vlastnej rodine. Dokonca po veľkej rodine.

A odrazu sa z neho stane riťomil? 

Bolo to choré, alebo sa jej svet otočil hore nohami? Pozrela sa na plafón, z ktorého visel biely luster. 
„Tak nie,“ zamrmlala si sama pre seba.

Bola pripravená zniesť mu i modré z neba. I jej lono bolo pripravené. Naňho! Na celú armádu malých 
húževnatých bičíkovcov. Bola by mu dala toľko detí, koľko by len chcel! A takto sa jej odplatil?

Akoby to nestačilo, ešte sa musí starať i toho starého perverzáka, ktorý si ukája svoje deviantské 
sexuálne potreby práve na jej Harrym! Nie, nebolo vôbec divné, že Snape bol iný. Divné bolo to, že 
Harry bol rovnaký!

Vstúpila do sesterne a z chladničky si vybrala smotanový jogurt s vanilkovou príchuťou a malými 
cereálnymi lupienkami.

„Ginny? Počula si niečo o tej liečiteľke, ktorá má v najbližšom týždni nastúpiť na ženské oddelenie?“ 
opýtala sa plavovlasá Giselle, ktorá sedela aj s kolegyňou pri stole.
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„Nie, prečo?“ hlesla a prisadla si k nim. 

Kučeravá Betty sa na nich zazubila. „Ja teda áno. Vraj je to poriadna šupa, ale i skutočná odborníčka. 
Liečiteľ Galenos mi prezradil, že je najmladšia priekopníčka v tomto odbore. Veľmi ju chválil.“

„V akom odbore?“ ozvala sa Ginny a vopchala si do úst lyžičku s jogurtom.

„Predsa gynekologickom,“ prevrátila očami Giselle nad jej nechápavosťou.

„Hej, presne. Tiež sa venuje výskumu, ktorý by mal zastaviť šírenie vírusu HIV, tak veľmi rozšíreného 
u muklov, za čo jej vlani udelili akúsi cenu. A teraz sa podržte, to najlepšie na záver!“

Ginny pozrela na Betty, ktorá len pokrčila plecami. 

„Je to lesba!“ zvolala nadšene a rozosmiala sa na plné hrdlo.

Ginny znudene nadvihla obočie a zatvárila sa kyslo. „Len to? No, to mi je novinka. Radšej mi povedz, 
ako sa volá.“

Giselle však pokrčila ramenami. „No, to žiaľ neviem.“

Do vnútra vrazila vrchná a všetky tri ich spražila pohľadom. „Pokiaľ viem, Lysandrová, Blythová, vám 
prestávka skončila pred piatimi minútami! Takže, Lysandrová, na izbe číslo dvestotri vás čaká pacient 
s poranenou nohou. Blythová, prebaľovať na novorodenecké! Ihneď!“ A otočila sa k Ginny. 
„Weasleyová, vy jej neskôr určite rada pomôžete, však?“ 

Ginny prehltla a prikývla. Momenátlne jej nejaký Harry na um ani neprišiel.

IX.

Draco sa prisunul ku krbu, len čo alarm ohlásil hovor. Kľakol si na modrú rohožku a odsunul kovanú 
mriežku, ktorá mala zabrániť nechcenému vypadnutiu horiaceho polena, či uhlíka z ohniska 
a podnietiť tak možný požiar. Napokon, takto zomrel ich prastrýko Aristides Malfoy. Uhorel pred 
vlastným krbom, keď zaspal v kresle.

 Usmial sa, keď sa v plameňoch objavila matkina tvár. „Mama, tak rád ťa vidím,“ pozdravil ju.

Opätovala mu úsmev. „I ja teba, srdiečko. Máš sa dobre?“

Prikývol. „Vzhľadom na okolnosti, áno.“ A potom sa zamračil. „Deje sa niečo?“ Jej očividné rozpaky 
nemohol prehliadnuť.

Narcissa sklopila pohľad. Bolo také hrozné, že musela svojho syna varovať pred jeho vlastným otcom, 
ktorý sa zjavne zbláznil! Najhoršie na tom bolo, že ani netušila, čo má jej muža za lubom. Prečo sa jej 
vôbec vyhrážal smrťou, prečo ju chcel odstrániť z cesty a...

Musela ho varovať. Nech už ju to pred ním poníži, či nie, nedovolí, aby neostal bez výstrahy. A tak mu 
v krátkosti povedala, čo sa stalo.

Draco hodnú chvíľu mlčal. „Naozaj nemáš ani tušenie, čo by mohol plánovať?“
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Pokrútila hlavou. „Nie, miláčik. Mrzí ma to.“

Draco si povzdychol a prehrabol si rukou vlasy. „Kde ťa to vlastne poslal? Do Francúzska, či do 
Viedne?“

„Som v Taliansku. Povedal, že to bude na istý čas a dá mi vedieť, kedy sa smiem vrátiť späť.“

„Nepáči sa mi to,“ hlesol zadumane.

„To ani mne. Zmenil sa. Takmer ho nespoznávam.“

Draco prikývol. Pošúchal si miesto na tvári, kde pristála ruka jeho otca, keď ho nahneval, lebo nechcel 
splniť jeho želanie. Ale ako mohol zradiť? Ako mohol napľuť do tváre jedinému človeku, ktorému na 
ňom záležalo? Ktorý ho miloval napriek všetkému? Nemohol!

„Je pri tebe?“ opýtala sa Narcissa, čím ho vytrhla z myšlienok.

„Nie. Je na nejakej konferencii. Mal by sa vrátiť zajtra.“

„Dobre, tak ho odo mňa pozdravuj. Budem musieť ísť. Barónka Vespuciová ma pozvala na večeru. 
Dávaj na seba pozor, dobre?“

To jej sľúbiť samozrejme mohol.

Ponorený v myšlienkach prešiel k veľkému francúzskemu oknu a zadíval sa do záhrady zaliatej 
mesačným svitom.

Otec, čo sa to s tebou pre Salazara deje?! neprestával sa pýtať sám seba v duchu. 

A potom sa oprel čelom o okennú tabuľu a zamrmlal: „Láska, vráť sa ku mne, chýbaš mi...“ Izbu naplnil 
jeho tichý povzdych a plamene ohňa ohlasujúce niečí príchod. 

X.

Blaise Zabini mal dojem, že naňho niekto práve uvalil mätúce kúzlo. A poriadne silné. Zízal na svoju 
mladú a ohromne príťažlivú manželku, ale slovám, ktoré opúšťali jej zvodne tvarované ústa, tým sa 
obával rozumieť.

„Ako?“

„Hovorím, že sa s tebou rozvádzam!“ vyštekla. Zbalené kufre stáli v chodbe jeden vedľa druhého ako 
vojaci.

„To myslíš vážne?“ fakt chabá otázka, ale nemohol si pomôcť.

Zadívala sa naňho takým pohľadom, ktorý nemohol byť jasnejší a podala mu papiere. „Očakávam, že 
to ešte dnes podpíšeš.“

Premeral si ju od hlavy po päty. Štíhle nohy, krásne tvarovaný zadok, oblé boky a pevné ňadrá, ktoré 
mu priam pretekali dlaňami. V tých obtiahnutých šatách, ktoré jej siahali sotva pod zadok vyzerala 
k nahryznutiu. Tak veľmi sa líšila od tej, ktorú si pred piatimi rokmi bral.
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„Prečo?“

„Nemilujem ťa. A pripusť si, že si ma nikdy nemiloval ani ty. Odchádzam s Reinaldom.“

„To je ten muklovský plastický chirurg, kde si za posledný rok pomíňala moje peniaze?“

Neodvetila. Otočila sa na päte, na svojich ihličkových topánkach a odchádzala. „Podpíš to a pošli mi 
sovu! Ešte dnes, Zabini! Inak ti spravím zo života peklo...“

Tak tomuto veril. Nebral si ju preto, lebo chcel. Bral si ju, lebo ho k tomu donútili rodičia. Bral si ju, 
lebo nemal na výber. Vo svadobnú noc sa opil. Vlastne bol poriadne potúžený už na obrade. No kto by 
nebol, keby sa díval do toho rozškľabeného ksichtu Millicent Bulstrodeovej? 

Veď dokonca ani len vedel, ako prežil svadobnú noc. Na druhé ráno sa prebudil s pocitom, že ho 
prešiel Rytiersky autobus, alebo udupalo celé stádo grarohov. 

Zahrešil a pošúchal si unavené oči. Pravdou bolo, že život s ňou bol peklo. Nespávali spolu vyše 
poldruha roka. Konečne sa jej zbaví, nech už vyzerá ako chce, stále je to poriadna slizolinská mrcha. 
Tak nech žerie nervy niekomu inému. Pokojne aj tomu muklovskému tupcovi. 

Podpísal. A zapil to ako svoj najväčší životný úspech.

XI.

Bol absolútne pokojný. Na tvári sa mu nepohol jediný sval. Vedel, čo potrebuje, aby dosiahol svoje. 
Nebolo také ťažké zaobstarať si k tomu potrebné prostriedky. Stačilo dotiahnuť plán dokonca.

Dobre, možno jeho syn nespolupracoval, ale to bude ten najmenší problém. Zariadi, aby sa veci dali 
do pohybu, nech už to bude obnášať čokoľvek. Ak sa bude musieť zapojiť povedzme o čosi aktívnejšie 
- prečo nie? 

A vychutná si to ako sladký bonus. Ako i všetky plody svojej práce, ktoré z toho vzídu.

Chcelo to len správne načasovanie, vytipovanie si vhodného kandidáta a premyslieť stratégiu. Čo iné 
ako spojenie dvoch najstarších čarodejníckych rodín by už len bolo vhodnejšie a ešte i v takom 
dokonalom súlade so zvyklosťami?

Zadíval na rodinný portrét vysiaci v galérii nad kozubom a zamračene si premeral svojho meravo 
postávajúceho syna. Nebolo pochýb, že vzišiel z jeho semena, ale prečo sa povahou musel podať 
akurát na rodinu svojej matky? 

„Napokon urobíš po mojom, či už sa ti to páči, alebo nie,“ prihovoril sa mu s pohárom whisky v ruke. 
Uchlipol si a usadil sa do kresla. „Nepripustím, aby si ďalej zneucťoval meno našej rodiny. Akoby 
nestačilo to potupné obvinenie, vďaka ktorému som...“ zasyčal. „Kiežby len Potter nikdy nevyhral!“

Chlapec z obrazu sa zatváril neisto, rovnako ako aj jeho matka. Položil jej ruku na plece a ona mu ju 
zovrela vo svojej dlani. 

Iba sa nad tým trápne sentimentálnym gestom pousmial. 
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V izbe sa objavil domáci škriatok s hlasným „puk“ a oznámil mu príchod hosťa. 

„Dôležitého hosťa,“ upozornil ho prísne Lucius.

„Iste, pane,“ zapišťal škriatok.

„Slečna očakáva pána Draca v ružovom salóne.“

Lucius sa snažil nedať nevôľu už len pri vyslovení synovho mena. Miesto toho vykázal škriatka 
a prikázal mu povedať mladej dáme, že Draco... hneď príde.

XII.

Sedel v malej kaviarni na rohu Šikmej a Zašitej, keď ju videl prechádzať cez ulicu. Nemohol jej to 
uprieť. Bola krásna. Kučeravé vlasy jej pri chôdzi poskakovali na pleciach, líca mali sladký ružový 
nádych. Obočie nad karamelovými očami bolo zatiahnutné ako letná búrková obloha a pery zovreté 
do pevnej linky. 

Jeho srdce však nespravilo ani to malé salto, ako kedysi. Ani sa mu nespotili dlane a neroztriasli 
kolená. Vedel, že by za ňou mal ísť. Chodili spolu, žili, boli zasnúbení a on ju zradil. Nezaslúžila si to. 

Nezaslúžila si jeho.

Mohla mať každého, na koho by ukázala prstom. No, azda vynímajúc Malfoya. A ona si vybrala jeho.

Sklonil hlavu. Nie, teraz za ňou nepôjde. Ešte je priskoro. Preňho i pre ňu. 

Vysvetlenie... to príde. Musí prísť, ale neskôr. 

Teraz ho trápilo čosi iné. 

Znova nervózne zakúzlil Tempus a pozrel k dverám, ktoré sa zasa raz otvorili. Lenže nevošiel ten, na 
ktorého tu už pol hodinu čakal. 

„No tak, kde si?“ zamrmlal si popod nos a vyzrel von oknom na rušnú ulicu. Po Hermione už nebolo 
ani slychu. Ale to ani po Denisovi.

Nemohol dlhšie čakať. Dopil kávu a kývol na servírku, aby mu doniesla účet. Zaplatil a nechal dokonca 
i slušné prepitné. 

Vonku si zapol bundu až pod krk a vykročil späť smerom k rodinnému podniku, ktorý viedol spolu so 
svojim starším bratom Georgeom. 

V duchu však ostával myšlienkami celkom inde.

XIII.

Preberal sa. Zvuky, ktoré k nemu doliehali najprv s tlmeným efektom naberali na intenzite 
a vyostrovali sa. Bolo nanajvýš zvláštne, že vedľa seba neucítil poddajné štíhle telo svojho milenca. 
I šuchot perín, keď sa trochu pohol bol iný. Drsnejší. 
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Pach, ktorý následne zachytil a skusmo nasal sa nedal pomýliť s ničím iným. Rozlepil oči a zamračil sa.

Zažmurkal, pošúchal si oči, ale nezlepšilo sa to. A nepáčilo sa mu to. Sadol si vo chvíli, keď sa dvere na 
jeho izbe otvorili.

„Á, Severus, už si hore.“

„Sixtus?“ skúsil a natočil k nemu hlavu. Až teraz si spomínal. Práve jemu poslal svojho patronusa so 
správou, keď sa stala tá nehoda. Jeden z mála známych, ktorému okrem Poppy v tunajšej nemocnici 
dôveroval. A jeden z mála bývalých spolužiakov, ktorí sa neupísali službe lorda Voldemorta. Taký bol 
Sixtus Formish. Zásadový, cieľavedomý, nepoddajný.

„Áno,“ odvetil a šuchot papierov Severusovi napovedal, že muž zrejme otvoril jeho spis. „Ako si sa 
vyspal?“

Severus si odfrkol a odvetil mu proti-otázkou: „Skôr by som sa rád opýtal, ako dlho som bol nútený 
spať?!“

Sixtus sa iba usmial. „No, zhruba štyridsaťosem hodín. Ale jedno mi musíš uznať, aspoň si si konečne 
oddýchol, no nie?“

Keby Severus mohol, bol by ho prepálil pohľadom. Alebo rovno zahlušil. Neurobil však nič. Bolo viac 
ako zjavné, že toho chlapa potrebuje. 

Vytušil mávanie prútika, keď na ňom liečiteľ prevádzal diagnostické kúzla a snažil sa o všetku svoju 
trpezlivosť. 

„Tvár je v poriadku. Opuch zmizol aj so začervenaním. Ale tie tvoje oči... Čo presne vidíš? Kúzlo 
nepreukázalo slepotu, ale ani opak.“

Severus sa zamračil. Rozhodne sa odtiaľto nedostane tak skoro, akoby si prial. Povzdychol si. „Tiene. 
Vidím... iba tiene.“

Sixtus prikývol a potľapkal ho povzbudivo po pleci. „Dobre. Ešte dnes za tebou pošlem špecialistu. 
Chlapec sa ozaj vyzná v odbore.“

Prikývol. 

„Nepotrebuješ niečo?“ 

Severus odmietavo zavrtel hlavou. 

„Dobre. O chvíľu príde sestra Clottilda. Pomôže ti s rannou toaletou a donesie ti raňajky.“

„Ďakujem.“

„Nie je za čo, priateľu,“ odvetil bodro a kývol smerom k stene, kde netrpezlivo postávala teraz už vo 
vzduchu levitujúca hlava s krátkym strapatým zostrihom.

XIV.
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„Chlapi sú proste... riadne svine!“ zamrmlala a kopla do seba na ex ďalší pohár ohnivej.

Jej spoločník pritakal. „Ženy tiež! Ohavné ohavy! Hydry, ktoré ťa vycicajú, využijú a odkopnú ako 
handru.“

Hermiona prijala ďalší pohár od ryšavej barmanky a zadívala sa naňho. „Nevravel si náhodou, že si 
rád, lebo konečne odišla a život s ňou bol peklo?“

Modrooký muž sa na ňu zoširoka usmial. „Vravel! Len som solidárny.“

Zatvárila sa značne skepticky. „Aj vieš, čo to slovo vlastne znamená?“

„Si píš, Grangerka, si píš,“ pritakal, mierne pripito.

„Ale i tak ťa nechápem. Ty a Bulstrodeová? To si bol taký zúfalý?“ podpichla ho.

„Ts,“ odfrkol si. „Nie. Musel som. Veď vieš, my čistokrvní máme svoje predpotopné choré tradície. Na 
moju obranu, nespal som s ňou ani raz celkom pri zmysloch. Vždy som si musel najprv uhnúť. To sa 
proste len tak nedalo... Merlin, veď i jej tieň vážil azda tonu. Ale keby si ju videla teraz!“ povzdychol si. 
„Nohy ako gazela, zadok na zahryznutie, boky oblé na poláskanie a prsia... pevné a guľaté!“

„To všetko mám i ja a ako som dopadla?!“ zafrflala. „Človek by si myslel, že chlapom ide iba o jedno. 
A možno aj ide. Ale prečo ma nepodviedol s inou babou? Nie! On sa nechal preťahovať od iného!“

Blaise zaškúlil na prázdne dno pohára a pokynul barmanke, aby mu naliala ešte jeden. Potom si 
premeral Hermionu kritickým pohľadom. „No, tvoje tvrdenie podporiť nemôžem. A čo sa týka 
Weasleyho, ten bol divný vždy.“

Naježila sa. „Ako to, že nemôžeš? Chceš mi povedať, že nemám nohy ako gazela, zadok na zahryznutie 
a prsia pevné a guľaté?!“

Pokrútil hlavou a prižmúril oči. „Medzi nami, zdajú sa byť... malé,“ pošepol.

„Malé?!“ vykríkla a schmatla ho za ruky, pričom takmer spadol z barovej stoličky. Priložila si ich 
dlaňami na prsia a prebodla ho pohľadom, ktorý mal byť zjavne vyzývavý.

Blaise sa zatváril uznanlivo. „Nóóó,“ hlesol a poťažkal ich v dlani. „Nie zlé. Aj dvojky sú fajn.“

„Do kotla!“ zanadávala a znova si uhla. Blaisove ruky stále prisaté na jej hrudi, stále láskajúce. 
„Chlapi!“

„Grangerová? Počula si už niekedy príslovie – klin sa klinom vybíja?“ opýtal sa a čakal, či jej docvakne, 
kým on stále zotrvával na tých vábivých kopčekoch. Pod dlaňami cítil pevné hrudky bradaviek. Asi jej 
docvaklo, lebo sa zamračila a on pokračoval. „Môj klin je pripravený.“

Chvíľu sa prepaľovali pohľadmi, potom krátko kývla a Zabini nadšene zvolal: „Platím!“

XV.

„Nie! Ruky preč!“ zahromžila, keď si ju liečiteľ Duncan stiahol do lona. „Prišla som sem ozaj iba po 
kartu pacienta, nič viac,“ odvetila vstávajúc z jeho kolien a napravujúc si uniformu.
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I tak si ju pritiahol bližšie a rukou šikovne vkĺzol pod sukňu. „Nebuď taká! Vieš, že mám len desať 
minút!“

„To hovoríš aj svojej ženuške?“ oborila sa naňho nepekne.

Zamračil sa a dotiahol. Ginny schmatla kartu a opustila jeho ambulanciu. Prekliaty chlapi. Na druhej 
strane, možno by nebola taká netýkavka, len keby ju netrápil ten malý problém. A merlin vie, od koho 
to chytila. 

Zaniesla kartu liečiteľovi Parnasusovi a výťahom sa vyviezla na tretie poschodie, kde mala svoju 
kanceláriu a ambulančené priestory nová liečiteľka. 

Čakáreň bola prázdna. Podišla bližšie a pozrela sa na menovku, ktorá bola na dverách. A od údivu 
vyvalila oči. To snáď nie!

Lenže vtedy sa ozval bzučiak a zavolal: „Vstúpte, ste na rade!“

Bola by ušla. Ešte by to stihla. Keby len nepotrebovala pomoc a keby sa neboli otvorili dvere. Zastala 
v nich liečiteľka, s úsmevom na perách.

„Och, praktikantka Weasleyová, prajete si?“

Ginny pri pohľade do tých nezvyčajne krásnych azúrových očí zneistela. Nikdy predtým si nevšimla, že 
sú také podmanivé. Ale na druhej strane, nikdy jej nestála tak blízko.

„Po-potrebujem vyšetriť,“ vykoktala a nevedno prečo jej zvlhli dlane.

Liečiteľka otvorila dvere dokorán a nechala ju vojsť.

oooOOOooo

„Kvasinková infekcia. Nič vážne,“ usmiala sa, keď si zložila rukavice a umývala ruky pod prúdom 
tečúcej vody. „Chcete elixír alebo radšej mastičku?“ 

„Elixír.“

„Fajn. Dvakrát denne po desať kvapiek. A sexuálna zdržanlivosť. Príďte sa ukázať o sedem dní, 
dobre?“

Ginny prikývla, dívajúc sa na ňu ako na zázrak. 

Opustila jej pracovňu s naozaj veľmi čudným pocitom. Parkinsonovú niekto vymenil?! 

XVI.

Pomohla mu vyzliecť nevábnu a neforemnú nemocničnú košeľu, prehodila ju na lôžko a držiac za ruku 
celkom nahého ho odviedla do neveľkej kachličkovanej kúpeľne. 

„Výborne, ešte jeden krok,“ pochválila ho.
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„Ja sám,“ zamrmlal Severus a opatrne vstúpil do sprchovacieho kúta. Prvé umývanie bolo zmesou 
hašterenia, červenania sa a boja o to, kto sa napokon stane pánom situácie. Vyhrala ona. Sestrička, 
ktorú mu tu nechal Sixtus. Veď jej hneď aj na rovinu povedal, že je drzá a neuveriteľne papuľnatá. 
Pohádali sa hneď na prvý šup kvôli sprchovaniu. Severus sa pred ňou proste nechcel odhaliť.

Iba vyprskla: „Viete, koľko takých zadkov som už videla?! Alebo máte niečo, čo iný chlapi nie?!“

Musel to vzdať. Nemal na výber.

„Dnes vás oholím. Začínate sa podobať na Laktibradu,“ zanôtila, kým sa on umýval a kým si ona 
pestovanými rukami chystala potrebné náčinie.

„Ako chcete,“ doniesol sa k nej jeho odovzdaný hlas. Vedel, že proste nemá na výber. 

Sestra ho bedlivo sledovala. Nepripustila by, aby sa mu v tomto stave niečo stalo. Za žiadnych 
okolností. 

Napokon sa otočila čelom k mužovi oddávajúcemu sa teplému prúdu vody a skĺzla po jeho tele 
smutnými očami. Mal naozaj pôsobivú postavu. Vôbec nevyzeral ako vytrasené vrece kostí. A ten 
zadok, ten bol krásne oblý ako jabĺčko. O prednostiach schovaných medzi štíhlymi stehnami 
nehovoriac. To stálo za pohľad. Kedykoľvek.

Počkala, kým vypne vodu a vyjde von, aby mu pomohla. Zabalila ho do županu a usadila na stoličku, 
aby ho oholila. 

oooOOOooo

„Hm, oveľa lepšie,“ povedala, keď ho utrela a zbavila zvyškov peny na holenie. „Môžete sa vrátiť do 
izby. Ja donesiem raňajky a užijete elixír. Potom, ak budete chcieť, môžem vás zobrať na prechádzku 
do parku. Alebo vám prečítam nové vydanie týždenníka Alchymista?“

„Som za trocha čerstvého vzduchu. A potom mi môžete predčítať, ak vám to povinnosti dovolia.“

Usmiala sa a znova sa naňho zadívala tým posmutnelým pohľadom. 

Ach, keby si len vedel, Severus...

Len málo stačilo, aby sa k nemu nenahla a nepobozkala ho na tie prísne stiahnuté pery. Tie, ktoré tak 
milovala.

Alebo radšej... miloval? 

XVII.

Všetko šlo podľa plánu, ako inak. V tomto bol najlepší. Rád plánoval a tešil sa z každého jedného 
úspechu. I teraz sa spokojne uškrnul, keď od svojho hosťa vymámil prerývaný ston.

Ruky vpletené v jeho vlasoch, hlava obťažkaná kučerami pôvabne zaklonená a mladá vzdúvajúca sa 
hruď vystavená na obdiv jeho ústam. 
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Diabolský lesk, ktorý mu na malý moment zastrel oči nepostrehla. Oddávala sa prežívanej rozkoši 
a prijímala ju s otvoreným náručím. Jeho ruka pod jej sukňou hladila vlhkú škáročku a ústa horlivo 
spracúvali dva stuhnuté ružovkasté dvorce tých najsladších kozičiek, aké kedy len ochutnal. Jej 
hodvábne nohavičky ležali pri pohovke na zemi a sukňu šiat mala vykasanú nad boky. 

Znova sa vrátil k jej šťavnatým ústam a útočil na nich so všetkou dravosťou, ktorú v ňom vyburcovala. 
Usilovne mu prirážala bokmi oproti ruke a medzi bozkami prosila, aby si ju konečne vzal.

Prečo nie? Aj to mal v pláne. Rozopol si nohavice, ktoré sa mu stiahli ku kolenám, zaujal vhodnú 
polohu a vnikol do nej. Zachvel sa, keď citlivé svalstvo jej roztúženého lona objalo jeho navretý úd 
a ona sa pod ním pomrvila. 

Štíhle smotanové stehná v hodvábnych pančuškách ho objali okolo bokov a ústa vyzývali, aby 
neprestával, aby prirážal... prudšie, rýchlejšie, tvrdšie.

A on jej vyhovel. 

Vyvrcholil v nej. Ani to nebolo na škodu. A možno to jeho plány iba urýchli.

Astéria spokojne zamraučala a pretiahla si znavené, malátne telo ako mačka, kým on sa lenivo 
upravoval a sledoval ju po očku.

„Stretneme sa aj zajtra?“ zašvitorila, stúliac sa mu po boku, bozkávajúc ho na líce.

„Poobede o tretej?“ nadhodil nedbalo a ona sa rozžiarila.

„Súhlasím, Draco. Možno by sme mohli vyskúšať tú vašu záhradnú lavičku skrytú za ružami, hm?“ 

Prižmúril oči. Ty malá nehanebná suka! pomyslel si. Kto by to o nej povedal.

Ale iba prikývol a naklonil sa k nej, aby si ukradol ešte jeden bozk. 

Odprevadil ju.

V momente, keď opustila Malfoy Manor, jeho pokožka sa rozbublala, akoby mala každú chvíľu 
explodovať a namiesto mladíka tam teraz postávala jeho staršia kópia.

Lucius Malfoy sa zaškľabil a vrátil sa do pracovne. Všetko bude tak, ako chce on.

XVIII.

Blaise mal na tvári znova ten neprítomný výraz. Zízal do prázdna a nevnímal, čo sa v jeho kancelárii 
deje. A pritom sám zvolal schôdzu, kvôli tomu novémo prípadu.

Keď si jeho asistentka taktne odkašľala, aby ho prinútila vrátiť sa mysľou na zem, iba nechápavo 
zažmurkal a rozhliadol sa po kancelárii, akoby tých ľudí videl prvý raz v živote.

Zamračil sa a stiahol tmavé obočie. „Dobre, na dnes končíme. Necítim sa najlepšie, takže ma budete 
musieť ospravedlniť. Pán Rose, zajtra mi podáte správu, však?“

Oslovený prikývol. „Budete ju mať pane, aj s fotodokumentáciou.“
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„Výborne. A čo vy, pán Spinning? Zistil ste niečo, čo by sme v prípade mohli využiť?“

„Niečo mám, ale tie informácie potrebujem ešte overiť.“

„Lisa,“ oslovil nakrátko ostrihanú plavovlásku s červeným melírom vo vlasoch. „Vy ste na svojom 
prípade skončila, môžete mu pomôcť.“

Vstal od stola. „Dobre, to je na dnes všetko. Stretneme sa znova zajtra ráno. Dovidenia.“

Schmatol svoju koženú aktovku a privolal si habit visiaci na drevenom vešiaku. Opustil pracovňu a na 
perách mu hral úsmev.

Nemohol na ňu nemyslieť. Tá noc a to ráno! Merlin! Bola ako utrhnutá z reťaze. Skoro si pri nej 
vyhodil platničku, ale čert to ber. Taký dobrý sex už dávno nezažil. Kto by to bol do nej povedal, že 
bude taká ohybná.

Odmiestnil sa spred budovy, kde sídlila jeho právnická kancelária priamo pred ministerstvo mágie. 
Netrvalo dlho, aby ju našiel.

Práve kopírovala nejaké dokumenty. Ubezpečil sa, že sú sami, zavrel dvere a zabezpečil ich. Nevšimla 
si ho, stála k nemu chrbtom. Zhíkla, keď ucítila na zadku tvrdú erekciu.

„Zabini!“ zvolala a pretočila sa mu v náručí. „Skoro som dostala infakrt! Nesmieš sa tak plíž...“

„Mlč a pobozkaj ma, Grangerová!“ šepol roztúžene a zalepil jej ústa svojimi perami.

Netrvalo dlho, aby ich pohltila šialená vášeň. Vysadil ju na stále pracujúci stroj, vyhrnul jej sukňu 
a ona ho privítala mocným objatím nôh okolo jeho úzkych bokov. 

A kopírka stále pracovala...

XIX.

Nepočul o ňom viac ako desať dní. Neozýval sa mu, neodpovedal na listy. Nedokázal sa s ním dokonca 
ani spojiť letaxom a v práci mu povedali, že maroduje.

Ak bol teda doma, prečo mu neotváral?! Z akého dôvodu sa pred ním zatajoval? Vadil mu ten 
incident, pri ktorom ich načapala Hermiona?

Veď o nej vedel! Dokonca súhlasil s tým, že sa budú občasne stretávať, aby si v tomto smere vzájomne 
vypomohli. Nechápal to! 

Znova stál pred jeho dverami a búchal na ne. „Otvor, dočerta! Viem, že si tam! Mám právo vedieť, čo 
sa deje! Vedel si o nej a tvrdil si, že nežiarliš! Ty sám si chcel nezáväzný vzťah! Denis!“

Nič. Nemal potuchy, že o hlavu nižší muž sedí pri dverách z druhej strany a tupo civie do prázdna. Po 
bledej tvári mu nehlučne stekajú slzy a počúva ho. A jeho prsty sa pohrávajú s otváračom na listy. 
Tenkým, ostrým, s úzkou drevenou rúčkou.

Dvere protiľahlého bytu sa prudko otvorili. „Môžete tu prestať vyvádzať, alebo na vás mám zavolať 
aurorov?!“
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Ron, červený v tvári sa k mužovi prudko zvrtol. „Mrzí ma to, ale potrebujem...“

Ten rozčúlený hlas Denis poznal. Pán Barnes sa na hlučného nevychovanca znova osopil. „Viete, čo 
potrebujem ja? Vyspať sa po nočnej!“

Ron vyštekol: „Čo tak použiť nejaké kúzlo, há?!“

O niečo tlmenejšie, ale i mrazivejšie zaznelo: „Som šmukel, ty nevychovaný grobian!“

Ron čosi zahabkal.

„Páľ do riti! Ak s tebou Denis nechce hovoriť, asi vie, prečo!“ a dvere sa zabuchli.

Ron znova iba zahabkal. Napokon sklapol ústa a nerozhodne pozrel na dvere vedúce do Denisovho 
bytu. 

Mladík schúlený za dverami začul nevyberanú nadávku a vzďaľujúce sa kroky. Schúlil sa na rohožke do 
klbka a snažil sa nahovoriť, že ho to prejde.

Raz musí. Bolo to predsa už dvanásť dní, takže hádam... zajtra. Možno už ráno bude lepšie.

Nebolo. Stále mal dojem, akoby mu srdce roztrhalo na kusy.

XX.

Ležala do polpása nahá na lôžku s rozkročenými nohami a nemo civela na biely strop ordinácie.

„Je to v poriadku,“ ozvalo sa, keď sa z jej obnaženého lona dvihla čierna hlava a odložila kovový 
prístroj, ktorým ju prehliadala. „Môžete sa obliecť.“

Ginny sa posadila a uprela na ňu zvedavé oči. 

Mladá žena pred ňou bola nádherná. Štíhla, s oblými bokmi a pevnými prsiami.

Zamračila sa, keď si uvedomila, na čo myslí. Ale tie dotieravé myšlienky nie a nie zastaviť. Bola Pansy 
naozaj lesba? Veď na škole o nej a Malfoyovi kolovali hotové chýry. Alebo skôr legendy. I keď je 
pravda, že aj z toho sa vykľul riťopich a uchmatol si statného profesora Herbológie, Nevilla. Kto vie 
akým zázrakom. Podľa nej, tí dvaja spolu s Harrym a Snapom by mohli súťažiť o najnetradičnejšie 
a najnepravdepodobnejšie páry v celej čarodejníckej histórii. Isto by porazili i Gottfrieda Snaila, ktorý 
sa oženil s varnou čajovou konvicou. Bodkovanou.

„Je všetko v poriadku?“ opýtala sa Pansy, keď sa k nej otočila, len čo si opláchla ruky.

Ginny prikývla. „Iste, len... Nemôžeme si tykať?“

Pansy sa usmiala. „Pravdaže. Veď sa nejaký ten piatok už poznáme, že?“ 

Ginny si zahryzla do pery, keď k nej liečiteľka pristúpila a natiahla k nej ruku. Podali si pravice a Pansy 
sa k nej naklonila, aby ju pobozkala na obe líca, ktoré vzápätí zrumeneli.
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„Bude fajn mať tu aspoň niekoho,“ poznamenala, keď odstúpila. „Vlastne som sa ťa chcela na niečo 
opýtať už minule. Potrebujem sestričku. Oslovila som Blythovú i Lysandrovú, lebo som na ne odstala 
dobré odporúčanie od vrchnej, ale obe odmietli. Nemala by si o to miesto záujem ty?“

Ginny sa pristihla pri tom, že jej prikyvuje. „I-iste, ra-rada,“ vykoktala zmätene.

 Pansyne oči zažiarili a Ginny naklonila hlavu mierne na stranu. Táto modrá bola jednoducho... príliš 
podmanivá a bolo ťažké odtrhnúť od nej pohľad.

„Výborne. Môžeš nastúpiť už zajtra?“ 

„Môžem,“ zopakovala poslušne, nespúšťajúc z nej zrak. Napokon sa ospravedlnila, vkĺzla do prezúvok 
a chcela odísť.

Už bola v čakárni – našťastie prázdnej – keď sa dvere ambulancie za jej chrbtom zasa otvorili 
a objavila sa v nich liečiteľka s podozrivo vyzerajúcim kúskom látky v prstoch.

„Ginny, zabudla si si tu nohavičky,“ usmiala sa, držiac jej ružové čipky.

Ginny zrumenela a vrátila sa s tichým ďakujem. Potom odtiaľ doslova ušla. 

XXI.

V momente, keď chytil do rúk výtlačok Denného proroka, ostal vyjavene zízať na titulnú stranu. 

„Mňa snáď klame zrak!“ zahrmel a začítal sa do krátkeho stĺpčeka. Muž na fotke v objatí mladej ženy 
bol nepochybne on, ale... Ako? A kedy? 

Neville vošiel do kuchyne, ale on bol tak mimo, že to ani nepostrehol. Cukol sa, keď ho milenec objal 
v páse a položil si bradu na jeho plece. Vo chvíli, keď sa jeho hnedé oči vpili do tej fotografie, odtiahol 
sa a Draco sa k nemu obrátil bledý ako stena.

„Vysvetlím to! Teda...“ habkal nesúvislo, kým si Neville vzal noviny a i on si zamračený prečítal ten 
inkriminujúci článok, „asi nie, lebo netuším o čo ide! No, možno i tuším, ale je to... Merlin! Toto som 
nebol ja! Musíš mi veriť! Nidky by som ťa nepodviedol!“

Neville hodil noviny na stôl a vzal mu tvár do dlaní. „Upokoj sa, dobre? Samozrejme, že si to nemohol 
byť ty,“ ozval sa upokojujúco. „Tá snímka bola získaná včera večer a nie som natoľko zadubený, aby 
som zabudol, čo sme včera večer spolu robili.“ Usmial sa naňho a pritiahol si ho do náručia. Draco sa 
v jeho objatí chvel ako osika, tvár zaborenú v jeho pleci, ruky omotané okolo statného tela. Na chrbte 
cítil teplo dvoch dlaní, ktoré ho neprestávali hladiť.

„Už je lepšie?“ opýtal sa ho Neville, keď sa jeho plavovlasý milenec od neho odtiahol.

„Trochu,“ odvetil po pravde a preglgol. „Asi... myslím si, že v tom má prsty...“

„Kto?“ spytoval sa Neville, dokonale vyrovnaným hlasom.

„Lucius.“
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Po chvíli prikývol a odviedol Draca ku stolu, aby ho posadil, kým on niečo pripraví pod zub. „Vieš, čo 
tým môže sledovať?“ opýtal sa, keď dával na sporák panvicu a pripravoval si vajíčka.

Šedé oči sa naňho upreli značne znepokojené. „Len jedno. Chce dosiahnuť svoje i napriek tomu, že 
som sa mu vzoprel.“

Neville sa zamračil, ale neprestával chystať raňajky. Napokon sa naňho pozrel a pokrčil plecami. „Tak 
tomu musíme predísť. Otázka je, či si pripravený na taký zásadný krok.“

Draco naňho hľadel s nádejou, ktorá sa zdala byť až dojemná. Vstal, podišiel k nemu a znova ho 
mocne objal. 

„S tebou som pripravený na čokoľvek.“

Neville sa k nemu sklonil a pobozkal ho. Nič iné si neprial počuť.

XXII.

Mal dosť svojich vlastných problémov, ktoré sa netýkali ničoho a nikoho iného ako Severusa, ale nebol 
taký necitlivý chrapúň, aby nepomohol svojim priateľom.

Draca s Nevillom prijal hneď ráno vo svojej kancelárii, bezodkladne, aby ich vypočul a spravil pre nich 
všetko, čo len bude v jeho silách.

„Tak ako? Pomôžeš nám?“ opýtal sa Neville, držiac po celý čas svojho plavovlasého a dosť bledého 
priateľa za ruku.

Harry odložil inkriminovaný plátok novín. Mračil sa. „Samozrejme,“ odvetil bez váhania a pozrel na 
Draca. 

„Uvedomuješ si dôsledky, ktoré z toho pre teba vyplynú?“

Draco roztrasene vydýchol a prikývol. „Úplne.“

„Tak dobre. Nechám Luciusa sledovať. Ak sú tvoje domnienky pravdivé, čoskoro sa pravda ukáže. 
Nikto nemôže bezstrestne používať cudziu identitu, i keby sa jednalo o človeka pokrvne spriazneného 
s danou osobou. Rovnako tak prekračuje zákon o používaní Všehodžúsu, ktorý bol novelizovaný 
minulú zimu. Môžem ťa ubezpečiť, že naňho nasadím toho najlepšieho. Inkognito. Prípad bude 
podliehať prísnemu utajeniu.“

 Neville sa pohniezdil v kresle a pohľadom strelil po Dracovi. „Je tu ešte jedna vec.“

Harryho obočie sa spýtavo nadvihlo. „Áno?“

„Potrebujem nám vybaviť čo najskôr povolenie k manželskému zväzku. Nemohol by si zaťahať za pár 
nitiek? Poznáš tých správnych ľudí na správnych miestach, tak som si myslel...“

Harry sa neprestával mračiť. Ale nebolo to pre tú žiadosť. Nie. Skôr ho mrzelo, že kým ich vzťah 
napreduje presne tam, kde by mal, ten jeho so Severusom ostal škaredo naštrbený a len merlin vie, či 
sa im ho podarí znova pozliepať. Kúsky toho rozbitého vzťahu boli stále ostré ako črepy skla.
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Krátko prikývol. „Dobre. Nevidím v tom problém. Urobím to však pod jednou podmienkou.“

Draco sa tiež zamračil, stisol Nevillovi ruku a pozrel na Harryho s netrpezlivým očakávaním. „A to?“

„Pôjdem vám za svedka.“

Neville sa rozosmial, Draco si vďačne vydýchol a hlesol: „Merlin, Potter, čokoľvek len chceš!“

XXIII.

Vyzeral... naozaj hrozne. George mal pravdu. Ale i tak hodnú chvíľu postávala pred obchodom 
a zamyslene ho pozorovala, kým sa odhodlala vstúpiť dnu. Zhlboka sa nadýchla a prekročila prah 
Weasleyovských výmyslov a vynálezov.

Sotva ju zaregistroval. Verity ju však postrehla. Jemne doňho štuchla a s ďakovným úsmevom, ktorý 
venovala Hermione zmizla v zadnej časti obchodu.

„Hermy!“ hlesol tak ticho, akoby vysloviť jediné slovo preňho predstavovalo ohromný problém, akoby 
mal jazyk ani z olova.

„Ahoj, Ron. Pozhovárame sa?“ spýtala sa.

Prikývol. Ale stále sa nepohol. A potom sa zrazu rozkýval, podišiel k nej a tuho ju objal. Priam ju dusil 
vo svojom objatí.

„Bol som taký idiot! Prečo si ma len neprekliala? Prečo si ma Hermy za to neprekliala? Som sviniar! 
Odporný hajzel toho najhrubšieho zrna!“

„R-ron,“ šepla zajakavo, „ne-nemôžem dýchať, dusíš ma!“

„Och!“ ihneď odstúpil. 

Až vtedy si všimla, že sú jeho modré oči zaliate slzami. „Prejdeme sa?“

Súhlasil. 

oooOOOoooOOOooo

„Stretli sme sa náhodou na jednom z tých plesov, ktoré usporadúvalo ministerstvo. Bola si u rodičov 
v Austrálii a ja som sa príšerne nudil. Robiť spoločnosť Snapovi nebolo boh vie čo, lebo Harry mal 
povinnosti. Myslím, že som sa pripil. Na druhé ráno som sa s ním našiel v posteli. Ale nespali sme 
spolu a...“ opatrne na ňu pozrel. Zdala sa byť pokojná a počúvala ho.

Naprázdno preglgol. „Začali sme sa stretávať častejšie a potom ma jeden večer zobral do toho... baru 
pre takých...“

„Pre homosexuálov?“ pomohla mu, vidiac jeho zdráhanie.

Prikývol. „Najprv som sa hanbil, ale tiež som hneď pochopil, prečo je taký, aký je. Chcel som odísť, ale 
tie jeho oči... Vidieť v nich toľko sklamania a... mám dojem, že čakal moje odsúdenie. Nemohol som. 
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Tancovali sme, bavili sa a v tú noc ma pobozkal. Bolo to iné, ale páčilo sa mi to. Nechcel som ťa raniť, 
prisahám, že nie a ani podviesť, ale...“

„Bolo to silnejšie, však?“

„Presne!“

„Miluješ ho?“ spýtala sa priamo, tak nejako so všetkým zmierená.

Povzdychol si. „Myslel som si, že je to len nejaká prechodná vášeň a šialená túžba, ale... áno. 
Milujem.“

„Och, Ron, ty trdlo, tak preto niečo urob!“ zastala a ďobla ho prstom do hrude.

„Nechce so mnou hovoriť, neodpovedá na listy, netúži ma vidieť a ja dofrasa neviem, prečo?!“

„Zrejme ani jemu nebolo celkom jedno, že musel váš vzťah tajiť, i keď ti vravel niečo iné. A okrem 
toho, hral v ňom druhé husle. Asi sa trápi rovnako, ak nie viac.“ 

Povzdychol si a ona sa naňho povzbudivo usmiala. „Hej, som si istá, že ty na niečo prídeš. Si dokonalý 
stratég. A vždy si bol.“

Objal ju. „Si moja najlepšia priateľka,“ zamrmlal jej do vlasov.

Hermiona sa usmiala. „A presne to bol odveky náš problém.“ 

XXIV.

Sedel na stoličke a nechával sa obskakovať. Tá harpya, ktorú mu tu azda naschvál pridelil jeho starý 
známy, liečiteľ Sixtus, bola vážne ako remeň. Ale trochu mu imponovala. 

Ak už nič iné, jedno, ktoré mu nosila sa dalo jesť a holila skvele. Nikdy nepoužíval jednoduché čistiace 
kúzlo. Nemal potuchy ako alebo odkiaľ to vedela, ale vždy pri ňom používala britvu. A ani raz ho 
nepoškrabala. Hoci ju nezabudol dôrazne varovať.

„No,“ hlesla lakonicky, keď mu utrela tvár do sucha a zbavila ho zvyškov peny, „ani dnes z vás nebude 
Jeoffrey de Peyrac.“

„A to bol do Salazara zasa kto?“

Spokojne tľoskla jazykom a naniesla mu na tvár trochu balzamu. „Mal s vami veľa spoločného. Bol 
rovnako tajomný ako by, príťažlivý, akurát s jazvou na líci a kríval.“

Severus mal dojem, akoby mu tá osoba práve dala facku a zložila mu kompliment zároveň. Zamračil sa 
a vstal. „No, hádam som sa radšej nemal pýtať.“

Opustil kúpeľňu a skôr ako sa uvelebil na posteli, aby si pochutnal na raňajkách, opýtal sa: „Pôjdeme 
do parku alebo máte iné, neodkladné povinnosti.“

Zelené oči sa roztúžene usmiali. „Nie, najbližšie dve hodinky som len a len vaša.“
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Mohol si povzdychnúť, ale neurobil to. Mohol tlmene zahrešiť alebo ju poslať do hája, ale ani to 
nespravil. Nevedel prečo, ale tá ženská bola preňho jednou veľkou záhadou. Iritovala ho, dráždila do 
krvi a zároveň upokojovala. Čo divnejšie sa mu mohlo stať? 

A potom tu bola tá voňa, ktorú z nej cítil. Taká blízka, známa, hrejivá... rozihrala mu všetky žilky v tele. 
Keby jej minule nezavadil o prsia – musel si nejako overiť skutočnosť – bol by si myslel, že je to...

„Tak, páči sa. Ovsená kaša s karamelovým sirupom a škoricou, presne ako to máte rád,“ prerušila niť 
jeho myšlienok, ale on sa iba väčšmi zarazil.

A toto zas odkiaľ vie?! Napadlo mu, ale to mu už strčila lyžicu do ruky a referovala mu, že dnes sa 
dočká výsledkov tých očných testov od liečiteľa Duncana.

Chvála Merlinovi, pomyslel si, hádam sa odtiaľto čoskoro dostanem.

XXV.

Sledovala ju. Ani si to neuvedomovala. Sedela za svojím stolom a netušiac prečo, nemohla z nej 
spustiť pohľad.

Tmavohnedé vlasy, ktorý vyzerali takmer čierne, zastrihnuté pod uši, rovné. Ani vlások nevytŕčal 
nakrivo. Dlhé mihlanice rámujúce tie najkrajšie modré oči, aké kedy len videla. Jemná pleť s ružovými 
lícami, štíhla postava, oblé boky... Jarček oblých pŕs, črtajúci sa vo výstrihu jej habitu.

„Dokonalá.“

Pansy zdvihla hlavu od svojho stola a usmiala sa na ňu. „Prosím?“

Ginny zmätene zažmurkala. Ona to vyslovila nahlas?

„Ja... nič, len... som tak premýšľala,“ snažila sa z toho vykecať.

Pansy ju chvíľu iba prepaľovala pohľadom, potom vstala zo svojho miesta a podišla k nej. „Ginny?“ 
oslovila ju mäkko. „Neviem, či si to správne vysvetľujem, ale mám dojem, že ty...“ odmlčala sa. „Asi to 
o mne vieš, však?“ šepla napokon, hľadela jej priamo do očí.

Ginny sa nechápavo zamračila, ale Pansy pokračovala.

„Pozri, mala som isté tušenie, ale nie som hluchá. Viem, čo o mne sestry Lysandrová s Blythovou 
rozširujú za klebety. Snažila som sa tomu zabrániť, ale pravda i tak raz vyjde najavo. Ak máš problém 
s mojou sexuálnou orientáciou, pokojne mi to povedz, dobre? Nebudem ti to... mať za zlé.“

Na moment sa Pansy zasa odmlčala. „Ale bude mi ľúto, ak ťa stratím. Si výborná a mne sa s tebou 
dobre spolupracuje. Rozhodnutie však nechám na teba.“

Otočila sa a prešla k skrini, aby si stiahla habit a preobliekla sa do civilu. 

„Nechcem odísť,“ počula sa hovoriť Ginny, kým ju sledovala pri vyzliekaní. Pansy ostala zvierať tričko 
v rukách, iba sa k nej otočila, stojac tam polonahá, len v podprsenke. Ginnyn tep sa prudko zvýšil. 
I ona vstala. 
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„Prosím?“ šepla Pansy.

„Neodídem. Myslím, že... som...“ podišla k nej a natiahla ruku, aby ju pohladila po líci a zastrčila jej 
prameň vlasov za ucho. „Musím to skúsiť... musím vedieť...“ mrmlala nesúvislo a neprekážalo jej, že 
ani len nedokončila tú rozhádzanú vetu. Stratená vo vlastnom zmätku, ktorý zúril v jej vnútri sa 
zhlboka nadýchla a dotkla sa perami jej úst.

Odtiahla sa s pocitom, že nič sladšie nikdy vari ani neokúsila. A hebučké. 

Pozrela Pansy do očí, ktoré na ňu hľadeli s obavami, ale ona sa len nesmelo pousmiala a opäť ju 
pobozkala. 

A Pansy jej bozky začala vášnivo oplácať.  

XXVI.

Díval sa na ňu ako na svoje vlastné, ohromujúce zjavenie. Čo na tom, že z jej očí sršali blesky. Čo na 
tom, že mala trochu strapaté vlasy a opuchnuté pery. Gombík na hodvábnej blúzke odtrhnutý a sukňa 
siahajúca pod kolená pokrčená. Nečudoval sa tomu. Bol trochu... netrpezlivý. Rovnako ako i jeho ruky, 
ktoré túžili po dotyku s jej zamatovou pokožkou.

„Počúvaš ma vôbec?!“ osopila sa naňho. „Nemôžeš si sem kedykoľvek prísť a pomilovať ma, kde sa ti 
zapáči, Blaise Zabini!“

„Prepáč, ale ty si jednoducho neodolateľná,“ povzdychol si a znova po nej natiahol ruky.

Vyšmykla sa mu, ale pohľad jej zmäkol ako karamelový cukrík pod lúčom hrejivého slnka. Obrátila sa 
mu chrbtom a kúzlom si napravila svoje zničené oblečenie.

Zhíkla, keď k nej pristúpil od zadu a objal ju okolo pása. Po tom, čo jej vtisol zboku na krk bozk sa 
k nemu otočila.

„Ešte si mi neodpovedala na otázku,“ pripomenul jej.

„Ty... ty si to naozaj myslel vážne?“ zháčila sa a odtiahla sa na dĺžku paží, lebo viac jej nedovolil.

Prikývol s tým svojím neodolateľným úsmevom. „Mala si vari nejaký dojem, že žartujem?“

Pár sekúnd sa naňho len mlčky dívala, kým pokrútila hlavou. „Nie, ale... Čo tvoji priatelia? A rodina?“

Pokrčil plecami. „Priatelia? Tí to prežijú. A rodina? Už mi do života kafrali dosť. Mám v pláne byť len 
a len šťastný.“

Sklopila pohľad a prstami sa hrala s gombíkom na jeho čiernom saku. „Aj keď sa budeme hádať? Aj 
keď nebudem mať vždy iba dobrú náladu?“

„Ja sa s tebou hádam rád, lebo vtedy si hádam ešte krajšia. A kto má stále dobrú náladu? Na tom sa 
dá popracovať,“ usmial sa povzbudivo. „Ak budeš chorá, rád ti budem sám variť čaje a vôbec... 
Grangerová, do frasa, dovoľ mi starať sa o teba! Nič iné nechcem. Len starať sa o teba po všetkých 
stránkach,“ zapriadol a znova si ju pritiahol bližšie do náručia.
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Dovolila mu to a oprela si hlavu o jeho plece.

„Tak dobre, ale ak to nebude fungovať...“

Zasmial sa, jeho veselý smiech tlmili jej husté kučeravé vlasy. „Bude. Určite bude.“

Pochybovačne si odfrkla, ale nepovedala nič. Dovolila mu, aby ju pobozkal a sľúbila, že naňho počká 
a on ju neskôr vyzdvihne z práce, aby jej pomohol zbaliť.

XXVII.

Toto sa nemalo stať. Nemalo!

Zadýchaný dobehol za svojou sestrou po tom, čo zviedol urputný boj na život a na smrť na 
informáciách s tou odpornou rozškľabenou sestrou o jedinú informáciu.

„Informácie podávame iba najbližším rodinným príbuzným, mladý muž!“ zahundral si rozčúlene 
popod nos. Žiaľ, proti tomuto odvolaniu sa nemal ako brániť. Ginny bola jeho jedinou možnosťou ako 
sa k nemu dostať. 

A vlastne i jedinou informátorkou, pretože práve ona mu poslala pred malou chvíľou správu po 
patronusovi.

Zaklopal na dvere ordinácie, kde teraz pracovala. Otvorila mu a nevšímajúc si čakajúcich pacientov 
prehodila ponad plece: „Pansy, hneď som nazad.“

Schmatla ho za ruku. „Poď, je na siedmom,“ prehodila a viedla ho za sebou ako bledý prízrak. Cestou 
ho poriadne zvozila. 

„Ako si mohol! Merlin, Ron, neviem, či ťa skôr ľutovať, či prekliať!“ prskala. „Takmer prišiel o život. 
Keby ho nebola našla jeho sesternica, už mohol byť...“ povzdychla si a vrhla po ňom krátky pohľad.

Vyzeral, akoby prechádzal jednotlivými škálami farieb. Od bielej k červenej, takmer k priesvitnej 
bledosti a nezdravej zeleni a chorobnej sinavosti. Tmavé polkruhy pod očami mu na výzore tiež 
nepridávali.

„Čo... čo vlastne... spravil?“

„Podrezal si žily a stratil veľa krvi, ale bude v poriadku. Prosím ťa, len sa mi tu nezosyp!“ zahriakla ho, 
keď sa zakymácal, stúpajúc po schodoch. Zastala a zatriasla ním. „Musíš byť silný! Potrebuje ťa! Aspoň 
on, keď už si dokázal čosi také vyviesť Hermione.“

„Prestaň, dobre, Gin?!“ zvolal pobúrene, oči zahmlené slzami. „Nestačí, že sa so mnou naši nebavia, 
že mám výčitky, ktoré mi nedajú spávať a ešte do mňa ryješ i ty?!“ 

Povzdychla si a krátko ho objala. „Viem, prepáč, to len... tiež nie si sám, kto prechádza zložitým 
obdobím. Mohol si byť trochu citlivejší, to neodškriepiš. Denis ostal sám, to vieš. Bez rodiny a ty si 
mu... Dobre!“ sykla a zmĺkla. „Neodsudzujem ťa, jasné? Len... mám ho rada. Colin bol môj najlepší 
priateľ a jeho brat mi tiež prirástol k srdcu. Tak sa snaž, braček!“
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Doviedla ho k dverám izby a postrčila dopredu, keď sa k ničomu nemal. Ron si povzdychol 
a odhodlane siahol po kľučke. Predtým sa ešte otočil k sestre. „Nechcel ma vidieť. Myslíš, že mu to... 
nepriťaží?“

Prevrátila očami. „A čo si čakal, keď si mu ublížil? Povedať niekomu, že si ho mal len na sex bolo pekne 
hnusné!“

Zamračil sa. „Ale ja som to tak...“ zahryzol si do pery. Vlastne nie, myslel to presne takto, keď to 
hovoril Harrymu.

„Je čas napraviť to,“ povedala a znova ho postrčila. „Žiadna polievka sa neje taká horúca, aká sa 
navarí! Tak už choď!“

Prikývol.

„Asi ešte bude spať. Nerozruš ho, dobre?“

A Ron zmizol vo vnútri nemocničnej izby, kde celkom nehybne ležal jeho milenec. Pohľadom zavadil 
o obviazané zápästia a rozplakal sa.

XXVIII.

Usmial sa. Nemohol byť spokojnejší, lebo všetko šlo podľa plánu. Tá malá husička jeho syna doslova 
žrala. Nečudoval sa jej. Mal skvelé telo a on s ním dokázal zázraky. Napokon, aký otec, taký syn.

Uchlipol si z brandy a odložil noviny bokom. Zásnuby sú na spadnutie. Stačí už len málo. Zorganizovať 
oficiálnu večeru. Avšak nesmie to urobiť verejne. Tajné... budú to tajné zásnuby a veľmi súkromná 
svadba. Tá koketa by to mohla považovať za romantické. 

A všade budú samé kvety. Veľké, biele kvety. I menšie. Drobné. Ako sa len... Ach! Nevestin závoj, ak sa 
nemýlil. Príznačný názov pre kvet. Bude to dokonalé. 

Zamračil sa v momente, keď mu došlo, že jeho plán má predsa len jednu trhlinu. A to samého Draca 
a jeho vzdor. 

„Aj s tým si hravo poradím,“ zamrmlal si popod nos a zamyslene pohladkal štíhle drievko svojho 
prútika. „Imperius mi vždy šiel viac ako vynikajúco. Čo na tom, že to tentoraz odskúšam na ňom? 
Napokon, nebude to prvý raz...“ zamrmlal si a pobavene sa na tom nepodarenom vlastnom vtipe 
rozosmial.

V luxusne zariadenej miestnosti jeho vlastnej pracovne sa objavil škriatok, aby mu oznámil príchod 
dôležitej návštevy.

„Pane, slečna Astéria čaká v ružovom salóne,“ hlesol a uklonil sa pred ním po samú zem.

„V ružovom?!“ zrúkol. „Neprikázal som ti ju zaviesť jedine do zlatého?!“ oboril sa naňho. „Za trest si 
prežehlíš prsty! Okamžite!“ 

„A-áno, pane. Pán je veľmi láskavý, Scrolly ďakuje!“ 
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Škriatok sa odmiestnil a Lucius vstal od stola. Prečo nedokážu tie obmedzené tvory vyplniť jediný 
jednoduchý príkaz? Išlo ho z toho poraziť.

Schmatol zo stola fľaštičku so Všehodžúsom a lokol si. Pokožka sa rozbublala a on sa o malý moment 
spokojne obzrel v zrkadle. Upravil si veľkosť odevu na potrebnú mieru a uškrnul sa.

„Čas zasiať semeno do úrodnej zeme.“

S tým odišiel za svojou mladou... nevestičkou.

XXIX.

„Si si istý, že chceš ísť do toho so mnou?“ opýtal sa ho Harry, ale plavovlasý muž iba rázne prikývol.

„Budem tvojou vstupenkou na Manor. Poznám ho lepšie ako ty, to musíš uznať.“

Harry prikývol.

„Dobre, pretože to zašlo priďaleko. To, čoho som bol svedkom...“ zmĺkol. Stále sa neodhodlal k tomu, 
aby mu to prezradil. Ako by asi prijal fakt, že jeho vlastný otec preťahuje v synovej podobe jeho 
nastávajúcu? Pretože vedel, že ho k tomu sobášu chce donútiť a vedel, aj ako to chce spraviť.

Draco naňho pozrel veľkými striebornými očami. „Nech už si videl čokoľvek, otec už nado mnou nemá 
moc. Som ženatý muž.“

Nevillova ruka mu jemne dopadla na plece a stisla ho v povzbudivom geste.

„Dobre. Premiestniš nás?“

Draco prikývol. Otočil sa k Nevillovi, vtisol mu na pery krátky bozk a šepol: „Drž nám palce.“

„Budem,“ zaznela od statného chrabromilčana odpoveď. 

Odmiestnili sa.

oooOOOoooOOOooo

„Je tu toho teda ozaj dosť. Toľko rôznych fľaštičiek a vlasov...“ hundral Harry stíšeným hlasom, keď si 
s odporom prezeral obsah zatuchnutej podzemnej skrýše pána domu.

Draco neveril vlastným očiam. „On sa vážne... zbláznil.“

„Už to tak vyzerá. Je mi to ľúto, naozaj. Také niečo by som nečakal...“ 

Pohybovali sa nehlučne. Bariéry prekonali vďaka Dracovým znalostiam i Harryho moci.

„Stačí to na to, aby som vybavil doklad potrebný k domovej prehliadke a hneď zajtra...“

Zarazil sa, prechádzajúc okolo drevenej police so vzorkami starostlivo označených flakónov z číreho 
skla našiel i svoje meno. Siahol po ňom a zahrešil.

„Čo je?“ opýtal sa ho Draco a podišiel k nemu.
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Harry mu ukázal flakón. „Myslím, že už viem, kto môže za náš rozpor so Severusom.“

Draco mlčal. „Čo bude teraz?“

„Budem konať.“

Manor opustili bez toho, aby si ich niekto vôbec všimol. Ani domáci škriatkovia nič nezaznamenali. 
A aj keď čosi nepatrné postrehli, svorne mlčali.

XXX.

Tie raňajšie vizity boli najhoršie, pretože stále očakával, že sa jeho stav zlepší a ten odporný liečiteľ si 
stále brblal to isté. 

„Chce to iba čas, ten výbuch bol zjavne silný. Vaša sietnica utrpela poriadny šok.“

Dúfal, naozaj dúfal, že dnes to bude iné. Jeho osobná zdravotná sestra, alebo skôr harpya ako ju 
nazýval sa neukázala už dva dni, ako im oznámil isté zlepšenie videnia. Nepýtal sa na ňu. Nemal 
dôvod. A predsa ho iritovala ešte i jej neprítomnosť.

Keď do jeho izby vošiel Sixtus aj s liečiteľom Duncanom, nesprevádzala ich Clothilda alebo iná 
sestrička. Tú ešte nevidel.

„Ahoj, Severus, vidím, že je ti oveľa lepšie,“ pozdravil ho starý známy.

Prikývol. „Iste. Dokonca natoľko, že by som odtiaľto konečne rád vypadol.“

Sixtus sa zasmial, Duncan sa iba uškrnul a otvoril jeho spis. Podal ho praktikantke a sám sa podujal 
vyšetriť ho.

Chvíľu to trvalo, ale nie príliš dlho. Len tak, aby to bolo proste znesiteľné.

„No, musím konštatovať veľké zlepšenie,“ povedal spokojne Duncan a odstúpil, aby si čosi 
poznamenal do jeho zložky.

„Chápem to správne ako svoju priepustku?“ opýtal sa Severus.

„Áno. Nevidím dôvod, prečo by sme vás tu mali držať dlhšie. Ale očné kvapky budete užívať 
i nasledujúcich sedem dní a prídete sa ukázať, dobre?“

„Iste, iste,“ zahundral spokojne.

Liečiteľ Duncan odišiel a Sixtus sa s ním rozlúčil. Severus nezaháľal. Rýchlo si zbalil tých pár vecí 
a nadšene – i keď to na ňom nebolo vidieť – sa porúčal.

oooOOOoooOOOooo

„Vravíte, že je v úplnom poriadku?“ opýtal sa Harry, stojac na chodbe pod neviditeľným plášťom, 
sledujúc iba jeho vzďaľujúci sa chrbát.
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„V absolútnom. Má šťastie, že vás má,“ poznamenal Sixtus zamyslene. „Hádam, že sa so svojou novou 
pomocnou sestrou budem musieť nadobro rozlúčiť.“

Harry si stiahol z hlavy kapucňu a venoval mu smutný úsmev. „Už to tak bude.“

Potriasli si rukou a Harry sa odmiestnil. Stále neprišiel na nič, čo by mu pomohlo dať ich rozbitý vzťah 
dokopy. 

Snáď, až zatknú Malfoya... potom sa veci dajú aj sami do pohybu.

XXXI.

V Brlohu to vrelo. Vzduch bol nabitý napätím a negatívnymi emóciami.

Molly si starostlivo uhladila šaty a snažila sa tváriť vecne, kým Artur si žmolil ruky a uvažoval, aký 
postoj zaujať.

Charlie pozrel neisto na Rona a Ron na Ginny. Tá zúrila asi najviac. 

„Takže? Naozaj sa nás chcete zriecť? Pretože my neustúpime!“

Artur sa prikrčil. „To nie je tak, že by sme sa vás chceli zrieknuť, ale... je to... netradičné. Čo na to 
povedia naši susedia, že sú naše tri deti vo vzťahoch s... partenermi rovnakého pohlavia?! Až tri!“ 
ukázal dokonca na prstoch.

„Aký susedia?“ zháčil sa Ron. „Veď tu nablízku býva iba ten šibnutý Lovegood!“

Molly sa rozplakala. „Čo ak sa to dostane do tlače? Roznosia vás na kopytách a my...“ Artur ju objal 
okolo pliec.

Charlie si povzdychol. „To preto ste sa obrátili chrbtom i k Harrymu? Lebo žil so Severusom?“

Nik neodpovedal. Molly plakala, Ginny zúrila, Artur sa díval do zeme a Ron...

Charlie sa naňho pozrel, celkom zaskočený tým, že práve on prehovoril a tváril sa celkom pokojne. 

„Viete, konečne viem, čo chcem. A nehodlám sa toho vzdať iba preto, lebo ste úzkoprsí! Nepoznáme 
vás takých! Ste naši rodičia a viem, že nás máte radi. Ale ak by ste sa za nás mali hanbiť, dobre. 
Pokojne sa zrieknem vlastného mena. Creevey je síce nevábne meno, ale furt lepšie ako to...“

„Ani to nevyslov!“ varoval ho odrazu otec, červený v tvári. „Molly, vzchop sa! Napokon, majú pravdu. 
Čo nás po ostatných! Je mi jedno, či nám tá stará bosorka Muriel niečo odkáže alebo nie! Nebudem ju 
viac počúvať! Sú to naše deti a hotovo!“

„Vy ste to urobili iba kvôli tomu, že to po vás žiadala tetuška Muriel?“ ozvala sa Ginny neveriaco.

Jej matka prikývla. „Presne tak. Sami toho veľa nemáme a tak sme mysleli, že až sa pominie, budeme 
vám môcť všetkým niečo odkázať. Ale hrať toto divadlo – na zlých rodičov – je ozaj hrozné! Viac to 
neznesiem!“
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Stále plakala, ale tentoraz sa usmievala, keď vstala, aby ich všetkých vyobjímala. Charlieho prosili 
o odpustenie, lebo ten bol u nich v zdanlivej nemilosti najdlhšie. 

Napokon si Molly objala vlastnú dcéru. „Je mi len ľúto, že sa od teba nedočkám vnúčať.“

Ginny sa iba zasmiala. „To by som netvrdila. Vieš koľko nových spôsobov a možností existuje? Okrem 
toho, Pansy túži po dieťatku a ja rozhodne nenamietam. Takže skôr, či neskôr...“

Molly sa spokojne usmiala a znova ju objala. „Hlavne, že je k tebe dobrá.“

Ginny prikývla. „To áno. Je.“ 

XXXII.

Nestihol to. Jeho tvár, ruky, pokožka... to všetko explodovalo skôr, ako stihol niečo urobiť. Lenže 
lapený vo víre vášne a v pohlcujúcej extáze si sotva uvedomil, že sa mení. 

Hlboko v nej, tuhý a pevný, pripravený vyvrcholiť a vyliať do nej všetku svoju živú vodu sa nad ňou 
natriasal, kým ona so zavrátenou hlavou a pootvorenými ústami slastne vzdychala. Smotanové stehná 
ovinuté okolo jeho pása. Hebké prsia, ktoré gniavila jeho ruka a ústa, ktoré sa sklonili k tým lákavým 
perám.

Slastné vzdychy prehlušil ostrý výkrik, ktorý mu drásal ušné bubienky. Ruky, ktoré ho doteraz nežne 
hladili zistili, že majú nechty, ktoré dokážu i vhodne použiť. 

Zmietala sa pod ním, vystrašená, zmätená a zhrozená, snažila sa zo seba striasť jeho telo. Oveľa 
väčšie, oveľa mocnejšie.

Zasyčal, z úst mu splynula nadávka a vyťal jej zaucho. Omdlela.

Stále vzrušený a stále zasunutý do jej úzkej, vlhkej mušličky dokončil akt a vyvrcholil v nej. Sklonil sa 
k jej ústam, zlízol úzky jarček krvi, ktorý sa jej pustil z kútika úst a napokon sa odtiahol. Utrel si vlhký 
penis do lemu jej nazberkaných ružových šiat.

Vedel, že bude stačiť upraviť jej pamäť a uchlácholiť ju ďalším vášnivým sexom. Tiež ju nesmie 
zabudnúť zbaviť tej modriny, ktorá by o chvíľu nepochybne na jej líci vykvitla ako divá ruža. 

Načiahol sa po svoje drahé brokátové sako vyšívané zlatými i striebornými niťami a nahmatal vo 
vrecku fľaštičku všehodžúsu. Musí sa zmeniť prv ako sa preberie. A potom to ostatné...

„Lucius Abraxas Malfoy, zatýkame vás v mene ministerstva mágie Veľkej Británie!“

Strhol sa. Celkom nahý s prútikom v ruke mrskol prvou jedovatou kliatbou za hlasom, ktorý k nemu 
zaznel. 

Potter! Ako ho len nenávidel! Ako ním opovrhoval! Netrafil ho! Došľaka, on toho malého pajáca  
netrafil!

Skôr ako sa spamätal, bol odzbrojený. Potterom. „Bones, prečítajte pánovi Malfoyovi jeho práva!“

„Pre vás som lord Malfoy, vy šťeňa!“ vykríkol.
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Harry mu nevenoval pozornosť. Miesto toho iba prehodil cez plece. „Monroe, Dashwood, Cooper, 
dohliadnite, aby sa primerane zaodel. Odvezte ho na samotku a podrobte výsluchu.“

„Rozkaz, pane!“ odvetili a pobrali sa vykonať jeho príkaz. „Forenzný tím, prehľadajte suterén sídla. 
Pán Draco Malfoy-Longbottom vás už očakáva. Je nám nápomocný, tak nechcem počuť žiadne 
sťažnosti!“ 

Lucius mal dojem, že zle počul. Malfoy-Longbottom? Viečko nad ľavým okom sa nekontrolovateľne 
rozochvelo. Ústa podivne vykrivené. Odmiestnili sa s ním v momente, keď sa mu z hrdla vydral šialený 
výkrik.  

XXXIII.

Utrela si ústa a vstala zo zeme. Byť sklonená nad porcelánovou misou toalety, to nebola predstava 
pokojného sobotného rána. A to sa chcela trochu vyspať. Upokojujúce bolo aspoň to, že ju na chrbte 
hladila veľká teplá dlaň.

Blaise jej podal pohár vody. „Vypláchni si ústa a ak to zvládneš, trocha sa napi.“ 

Poslúchla, kým jej prstami odhŕňal z tváre potom zlepené vlasy. 

„Lepšie?“ opýtal sa, keď sa mu vďačne oprela o chrbát. 

Prikývla, držiac sa rukami za brucho. Už pár dní mala isté podozrenie, ale teraz...

Zdvihla k nemu bledú tvár a uvažovala, ako by asi reagoval. 

Ale ten blázonko sa iba usmieval. Tie modré oči žiarili, akoby o všetkom vedel ešte prv ako ona sama! 
To predsa nebolo možné, či hej?

„Blaise?“

„Áno, láska?“ 

„Nikdy sme sa o tom nebavili a aj tak je skoro, ale... Chceš mať deti?“ ozvala sa nesmelo. „Teda, nie 
hneď, ale... niekedy... v budúcnosti. A nebude ti prekážať, že budú spolovice muklovia?“

Povzdychol si, ale z objatia ju nepustil. „Popravde, nepremýšľal som nad tým nejako intenzívne. Určite 
nie pri svojej ex. Ale myslím, že by som bol strašný otec.“

Jej výrok ju vystrašil. „Strašný? Chceš povedať, že by si im ubližoval alebo...?“

Zatváril sa smrteľne vážne. „Určite. Vieš, bol by som strašne dotieravý. Stále by som túžil manželke 
masírovať boľavý chrbát i pôvabné nôžky a strašne, ale strašne by som ju rozmaznával. Určite by som 
jej bol schopný zniesť aj modré z neba. A deti? Tie by som určite pokazil rovnakou opaterou.“

Hermiona vzlykla. „Blaise...“

Sklonil sa k nej a pobozkal ju na noštek. „Áno, láska?“

„Ty... ty si povedal... manželku?“
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„Presne tak. Lebo matka mojich detí nesmie byť nič menej ako moja manželka,“ pobozkal ju na čielko, 
„partnerka a milenka. Najlepšie všteko tri v jednom. Myslíš, že sa na to hodíš?“ doberal si ju.

Horlivo prikývla. „Dokonale!“ 

„Uf, tak to je dobre, lebo ten snubný prsteň viac pred tebou nie som schopný urkývať!“ 

Rozosmiali sa. Obaja. Šťastne a uvoľnene.

XXXIV.

Len čo zavadil pohľadom o titulnú stranu Denného proroka, chňapol po ňom a rozprestrel ich na 
stole. I svoju rannú kávu odsunul bokom. A to sa dnes do novín nehodlal ani pozrieť.

„Lucius A. Malfoy opäť vo väzbe!“ hlásal palcový titulok s nevábnou fotkou plavovlasého patróna, 
ktorý sa v rukách aurorov zúrivo mykal a vrieskal na plné hrdlo.

A pod tým: „Stane sa mu Azkaban doživotným domovom?“ 

Nemohol tomu uveriť. Noviny vždy preháňali a pravdu si zväčša prikrášľovali, ale toto sa zdalo... 
hodnoverné. Lucius bol obvinený zo sprenevery cudzej identity, s tým spojeným nelegálnym 
používaním Všehodžúsu a z niekoľkých podvodov. Minister sám poskytol rozhovor, aby upokojil 
čarodejnícku verejnosť.

„Áno, pokiaľ je nám známe, zneužil identitu viacerých. Dokonca i vrchného aurorského vyšetrovateľa. 
Za spáchané priestupky sa zajtra podrobí súdu.“

oooOOOoooOOOooo

Súd s Luciusom bol prístupný i verejnosti, hoci na žiadosť rodiny v obmedzenom počte. A on tam bol. 
Bol, počúval a nevychádzal z údivu. 

A Lucius, iba tam sedel, pod znehybňujúcim a umlčujúcim kúzlom, lebo vyvádzal ako nepríčetný. Keď 
ho doviedli do siene, neustále vykrikoval, že ich všetkých znesie zo sveta.

Dôkazy svedčili proti nemu. Rovnako ako rodina Astérie Greengrassovej, ktorých dcéra pred časom 
potratila a zrútila sa. Žiadali safisfakciu.

Trest odňatia slobody na doživotie sa im nezdal primeraný, ale odškodné, ktoré im poskytol Draco 
Malfoy vo forme štedrého finančného daru im zapchalo ústa. 

Keď Luciusa naposledy odvádzali, odkliali ho. Vtedy sa zmohol na svoj posledný pokus o pomstu, keď 
vytrhol jednému z dozorných aurorov prútik a namieril ho priamo na Pottera. 

Azkabanu sa nedočkal. Štít, ktorý Severus bleskovo vyčaroval pred Harrym o nevídanej sile kliatbu 
nepohltil, ale odrazil. A Lucius padol na zem zasiahnutý vlastnou rukou. 

Severus sa nezmohol na pohyb. Mal dojem, že mu zdrevenelo celé telo. Keď mu na pleci pristála čiasi 
ruka, obrátil sa. Ale nezvládol to.
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Odpustenie a mieru lásky, ktorú uzrel v tých zelených studničkách bolo predsa len nad jeho sily. 
Vytrhol sa mu a opustil súdnu sieň. 

Nik ho nezastavil.  

XXXV.

„Si si istý, že je to všetko?“ spytoval sa Ron, sklonený pri nemocničnej skrinke. Overoval si, či ju ozaj 
vyprázdnil. Potom mu čosi napadlo. „Ešte župan.“

Mladík sediaci na posteli sa pousmial. „Ron? Ten je nemocničný.“

„Aha,“ hlesol a vrátil sa k nemu, aby zazipsoval tašku.

„Pôjdeme? Strašne tu páchne. Potrebujem poriadny kúpeľ a vlastnú posteľ,“ posťažoval si Denis, ale 
Ron sa nepohol.

„No, ja... vlastne... Chcel som sa ťa najprv niečo spýtať,“ začal rozpačito.

„Hej?“

„Hej,“ pritakal a odkašľal si. „Vieš, ako sme sa zhovárali a všetko si vysvetlili...“

„Áno?“ Denisova ruka pristála na jeho a on ju zovrel. Obväzy už boli preč, ale jazvy sa ešte hojili. Vždy, 
keď ich videl, prišlo mu nevoľno. Nie z tých znamienok, ale zo seba samého.

„Viem, že je to nečakané, ale... nechcel by si so mnou žiť?“

Denis naňho pozrel tými svojimi krásnymi svetlozelenými očami. „Ja... neviem, ne-neviem, čo 
povedať,“ zahabkal. „Nečakal som to.“

Ron sa naňho díval a nevedel, čo si počať. Povzdychol si. „A to je dobré, alebo zlé?“ spýtal sa napokon.

Denis mlčal. Len pár sekúnd, ale Ronovi to prišlo ako celá večnosť.

„Tvoj byt je malý a okrem toho... delil si sa oň s Hermionou, takže...“

„Ten byt som pred časom predal. Teda, vlastne... dúfam, že sa nenaštveš, ale kým si bol v nemocnici, 
niečo som... spravil,“ priznal s červenými lícami a sklopenými očami.

„Čo si spravil?“

V Denisovom hlase bolo cítiť mierne znepokojenie a tak sa poponáhľal s vysvetlením.

„Dovolil som si nasťahovať sa k tebe. Tvoj byt je hotové letisko, je tam fúra voľného priestoru, tak som 
si myslel, že by si nebol proti. Ale ak ti to nevyhovuje, vypadnem ešte dne...“

Nedopovedal. Mladší muž si ho totiž pritiahol k bozku, ktorý mu dal sotva dýchať.

„Ta-tak-že súhlasíš?“ spýtal sa o niečo neskôr zadýchane, stojac medzi jeho rozkročenými nohami.

„Rozhodne!“ vyhlásil Denis a objal ho. 
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Ron sa konečne usmial. „To je fajn, lebo doma mám ešte pár prekvapení.“

Denis sa rozosmial. „Mám sa obávať?“

A Ron naklonil hlavu na stranu a uličnícky zamrmlal: „Ako sa to vezme.“ 

Odmiestnili sa domov.

XXXVI.

Nechal sa láskať. A objímať. A milovať. Presne tak ako to mal rád. Rovnako zanietene tie nežné dotyky 
a bozky oplácal. Chvel sa radostným očakávaním, kedy ho vyplní, kedy splynú v jeden dokonalý celok. 

Potreboval ho. Teraz, predtým a navždy. Čo iné ho mohlo priviesť na iné myšlienky ako milovanie? 
A Neville sa ani nemusel snažiť. Stačilo, aby sa ho dotkol, aby sa k nemu priblížil a objal ho a jeho 
nohy sa podlamovali, dlane vlhly a srdce sa rozbúšilo ako divé. Ako vtedy, keď ho prvý raz uzrel po 
tých rokoch a nemohol uveriť, že je to skutočne on. Neville Longbottom.

Vášeň a túžba mu zastreli myseľ a odviedli i posledné myšlienky od toho najskromnejšieho pohrebu, 
na akom kedy len bol. 

Vyvrcholenie, ktoré následne prišlo bolo sladšie ako med, opojnejšie ako čokoľvek a on si prial, aby to 
tak rýchlo neskončilo.

Neville síce opustil jeho telo a ľahol si mu po boku, ale nepustil ho z náruče. Vtisol mu bozk na spánok 
a Draco sa pousmial.

„Zajtra budem musieť ísť za matkou. Ešte stále zúri, že sme ju nepozvali na svadbu.“

Neville sa tlmene rozosmial. Iste, Narcissa im spravila poriadny výstup, hoci ich počínanie schvaľovala.

„Naozaj si myslíš, že splní svoje vyhrážky?“

Draco sa pootočil. „Narážaš na ten druhý obrad?“

Prikývol a Draco iba pokrčil plecami. „Neviem. Má pevnú vôľu. Prekážalo by ti to?“

„Brať si ťa znova? Žartuješ? Tú strašnú tortúru by som pokojne a s radosťou podstúpil každý deň!“

Pretočil sa mu v náručí a ľahol si na bok. „Vážne?“

Nevillova ruka skĺzla okolo jeho pása na chrbát a pritiahla si ho bližšie. „Prisahám.“

Pobozkali sa a potom sa Draco odtiahol. „Ale každý deň, to vari nebude nutné.“

Rozosmiali sa a znova pomilovali.

XXXVII.

Zúrila a právom. Bolo jej jedno, že na ňu zazerajú, akoby mala namiesto jednej hneď dva hlavy, ale čo 
bolo veľa, to bolo veľa! 
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Vpálila do sesterne a našla ich tam. Smiali sa ako mulice a podozrivo rýchlo zmĺkli, keď vošla dnu. 
Hnev z nej sršal ako výboje statickej elektriny. A oni dve boli vynikajúci vodivý matroš.

„Bavíte sa?“ opýtala sa, prebodnúc ich očami ako dve jaternice.

„Vlastne... áno,“ odvetila Gisele a škodoradostne sa na ňu usmiala.

„Predpokladám, že na môj účet,“ dodala.

„Tak trochu,“ neodpustila si jej kolegyňa a vrhla po nej opovržlivý pohľad.

Ginny sa usmiala, ale takým úsmevom, ktorý doslova mrazil. Betty, ktorá sedela vedľa Gisele, do nej 
jemne a varovne štuchla.

„V podstate mi to vôbec neprekáža. Je fakt, že som zmenila orientáciu a nehanbím sa to priznať. Ale 
vadí mi iné.“

„Ozaj? A čo také?“

„Tak ja ti to poviem. Vadí mi, keď o mne niekto trúsi nechutné klebety a za chrbtom mi nadáva do 
nemocničných kuriev, ktoré prefiknú i pacienta na lôžku, ak dostanú príležitosť.“

Betty zbledla, Gisele sa iba uškrnula.

„Varujem ťa. Som dobrá v takých útočných kúzlach, aké si ty na tej svojej Francúzskej škole ani 
nepočula. Daj si na mňa pozor,“ zamrmlala a vložila si ruku do vrecka. Zoslala na tú malú pomstychtivú 
potvoru i iné varovanie. 

Gisele sa mykla a vrhla po nej pohľadom. „Čo si spravila?!“ 

Ginny zdvihla bradu. „Len malá pripomienka, aby si držala ten svoj podrezaný jazyk za zubami.“

oooOOOoooOOOooo

„Myslíš, že s tým prestanú?“ opýtala sa jej Pansy o pár hodín neskôr, keď sa prezliekali do civilu.

Ginny si s tým veľkú hlavu nerobila. „Uvidíme.“

Pansy sa uškrnula. „Tie genitálne bradavice rozhodne nevyzerali najlepšie.“

„No, sama si za to môže.“

Pansy sa uškrnula. Neprotirečila jej. Sama by na ňu najradšej vrhla desať iných kliatob, ale nemohla 
len tak ohroziť svoj post liečiteľky.

Opravila si golier na blúzke a obzrela sa v zrkadle. „Myslíš, že sa vašim budem páčiť?“

Ginny sa postavila za ňu a objala ju v páse. „Dúfam, že nie,“ zvolala vážne a len čo sa modré oči 
o poznanie zväčšili, vysvetlila: „Nerada by som sa o teba bila s vlastnou rodinou.“
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Pansy sa v jej objatí otočila a pobozkala ju. Lenivý, nežný bozk sa rýchlo zmenil na vášnivú búrku. 
Ginny ju dotlačila k lôžku a donútila sadnúť si. Pre začiatok. Jej šikovné prsty znova zbavovali 
tmavovlasú milenku odevu, do ktorého sa len nedávno obliekla.

„Nemali by sme...“ zaševelili rozkošné ružové pery, ale Ginny zvyšok vety hravo zhltla, keď jej do úst 
vsunula jazyk.

O chvíľu už ležala na nej, rukami kĺzala po štíhlom tele a vychutnávala si jeho horúcu zamatovú 
pokožku. „Ty moja krásna sirôtka... krásna... moja...“ šepkala pri každom nežnom bozku a natešene 
počúvala sladké stony, ktoré vo svojej milenke vyvolávala.

Tak sa trochu oneskoria. No a čo? 

A potom zabudla na celý svet. Existovala iba ona a jej Pansy.

XXXVIII.

Z krbu vystúpil bez varovania. Vlastne čakal, že bude mať nastavené ochrany, ale nie. Žiadne tam 
neboli.

Iba čo na celkom kratučký moment zdvihol hlavu od papierov, kde čosi usilovne zapisoval. Ale 
v momente, keď ho uzrel ostal hrot brka visieť vo vzduchu. 

Čierne oči si ho premerali od hlavy po päty. Vhodil brko do kalamára, ale pohľad sklopil.

„Nie som pre teba vhodným partnerom, ako si sa mohol neraz presvedčiť,“ začal bez úvodu.

„Nesúhlasím, ak dovolíš,“ odvetil na margo tohto vyhlásenia. Vlastne, niečo podobné čakal. A dúfal, že 
je dostatočne pripravený na útok, pretože obrana tentoraz stačiť nebude.

„Som poľutovaniahodne nedôverčivý.“

„Nikdy som ti neklamal.“

„Nie, ale... toto som proste ja.“

„Nie. Len si si jednoducho vsugeroval, že si pre mňa pristarý a ako taký si zraniteľnejší, pretože máš 
pocit, že ešte i Mundungus by mi bol vhodnejším partnerom ako ty.“

„Mundungus určite nie. Je to zlodejský bastard a navyše, je hetero,“ odfrkol.

„To je. A nemá žiaden charakter. Ty áno.“

„Som iba starý, životom unavený bývalý smrťožrút, ktorý ti celé roky robil zo života peklo.“

„To hej. A stále ti to ide veľmi dobre,“ súhlasil bez meškania.

Severus naňho zazrel s prižmúrenými očami. „O čo ti teda ide?“

„O teba. O nás. Ako vždy. To isté dookola. Len si to priznaj. Chýbam ti. V kuchyni, v labáku, v sprche, 
v posteli...“
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„Presťaň!“ sykol a vstal od stola.

Harry sa oprel plecom o kozubovú rímsu. „Inak, čo?“ blysol po ňom vyzývavým pohľadom.

Severus neodpovedal. Vstal z kresla a obišiel stôl. „Vážne nie som pre teba tým najvhodnejším 
partnerom a...“

„Blbosť!“ prerušil ho netrpezlivo, čo Severusa rozhnevalo.

„Necháš ma vôbec dokončiť?!“

„Prepáč, pokračuj,“ usmial sa a poslušne čakal.

„...ale budem sa snažiť, aby som to napravil. Viem, že si mi nikdy neklamal, ani si ma nikdy 
nepodviedol a beriem späť i to, čo som povedal, že si mladého Ripleyho vtedy v Apatieke vyzliekal 
pohľadom. Som starý, ufrflaný a umastený, ale ani to mi nemôže zabrániť v tom, aby som ťa miloval 
tak, ako som nikdy nikoho iného nemiloval. A ak sa so mnou teraz rozhodneš ostať, budem dúfať, že 
to bude už navždy. I napriek mojej neznášanlivej povahe a odpudivému výrazu.“

Harry sa naňho díval ako omráčený, ale napokon sa široko usmial. „Ty si mi práve... vyznal lásku?“

Severus mlčal.

Harry k nemu podišiel, ale stále sa ho nedotkol. „Tak dobre, teraz čosi poviem ja. Zrejme to nevidíš, 
ale skvelo sa dopĺňame, čo svedčí o tom, že si pre mňa priam ideálny partner. Tiež ti ďakujem za ten 
zásah na ministerstve, lebo si mi znova raz zachránil krk. Ripleyho som pohľadom určite nevyzliekal. 
Nie som na blonďákov s nosom ako gombička, to už hádam vieš. Nie si starý. Ufrflaný to hej, ale starý 
nie,“ uškrnul sa, keď sa Severusovo obočie povytiahlo. „A nesmierne ma teší, že sú tvoje city ku mne 
také hlboké, pretože mi to hraje do karát a zjednodušuje moje presviedčanie, ktoré som si pripravil, 
aby som ťa presvedčil o svojej pravde.“

„Vážne? A čo presne si si na mňa nachystal?“

Harry sa podmanivo uškrnul a konečne sa ho dotkol. „Na začiatok,“ zamrmlal a vzal jeho ruku do 
dlane, „trocha zvádzania.“ 

Nechal ho, nech sa ho dotkne a Severus zhíkol. „Ty si pod tým habitom nahý!“

„Mhm,“ prisvedčil, obtierajúc sa nosom o jeho bledé líce. 

„A... a potom?“ opýtal sa starší muž rozochvene, kým na Potterovom oblom zadku pristála i druhá 
ruka a teraz ho obe teplé dlane jemne hnietli.

„Sex. Veľa, veľa sexu,“ zašepkal mu Harry do ucha.

„Kde?“

„Kde len chceš, láska,“ zaznela roztúžená odpoveď, kým tie rozkošné ústa olizovali jeho ušný lalôčik.

„Ach, merlin, ako si mi chýbal!“ zachripel Severus a sklonil hlavu k jeho ústam.
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„Ty mne viac,“ vyjachtal Harry medzi bozkami. „Mimochodom, i ja ťa milujem. Milujem, milujem, 
milujem. Teba Severus, len teba.“

Vzal si ho. Priamo tam, kde stáli. Čo na tom, že mal jeden z nich trochu odrený chrbát a ten druhý 
kolená? 

Hlavné je, že si to konečne vyjasnili.

XXXIX.

Severus soptil. „Vedel som, že mi tú harpyu niekto nastrčil, ale že to budeš akurát ty...“ zlostil sa. 
„Spravil si zo mňa dokonalého idiota, uvedomuješ si to?“

Harry sa pokúšal tváriť aspoň trochu kajúcne, ale nešlo mu to. „Hoci, ja by som to tak čierno zasa 
nevidel. A podstatné je, že v tom bol dobrý úmysel.“

„Môžeš mi povedať aký, sakra?“ zasyčal, ledva hýbuc perami.

Harry sa k nemu naklonil. „Chcel som sa o teba postarať ja. Si môj! A keď som si predstavil, ako ťa kde-
kto obchytkáva, skoro som zošalel od žiarlivosti!“ priznal bez ceremónií.

Severus naňho úkosom pozrel. „Ty... ty si vážne... žiarlil?“

Harry prikývol, nespúšťajúc oči z páru v popredí. „Ako čert!“

Severus viditeľne zmäkol. Z jeho čokoládových očí sa stratila všetka podráždenosť. „Teda... by som ti 
mal byť vlastne vďačný...“ zamrmlal si popod nos a Harry so šibalským úškrnom prikyvoval.

„Veru mal. Aj tak, vedel o tom iba ten tvoj starý priateľ, liečiteľ. Keď som mu povedal, o čo mi ide, mile 
rád mi pomohol.“

Severus sa síce ešte mračil, ale už sa nehneval. „Prekliaty slizolinčan!“ zafunel a vzal ho za ruku. „Je ti 
odpustené,“ predniesol obradne a preplietol si s ním prsty. 

Odrazu Harryho štuchla do boku jeho najlepšia priateľka. „Ak okamžite neprestanete vyrušovať, 
prisahám, že vás prekľajem, oboch!“ šepla prísne a ešte prísnejšie zagánila. Blaise sediaci vedľa nej ju 
iba objal okolo pliec a vtisol jej bozk na líce.

„Ty moja valkýra,“ zamrmlal jej do ucha nežne, čo ju trochu upokojilo.

Harry sa iba pousmial a Severus ich odignoroval.

Odrazu sa vpredu ozval potlesk a novomanželia sa pobozkali. Ron práve pusinkoval Denisa a Charlie 
svojho Corada. 

Dvojitá svadba, na tej Harry ešte nebol. 

Molly mala oči zaliate slzami a Artur sa usmieval ako slniečko na všetkých dookola. Z ozdobeného 
atlátnku sa všetci svadobčania presunuli popod rozložené biele stany ozdobené žiarivo farebnými 
stužkami. 
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Pansy odsunula svojej partnerke stoličku a keď Ginny vyvrátila hlavu dohora, usmiala sa na ňu a vtisla 
jej na pery bozk. 

Severus nad tým prevrátil očami a zaľutoval, že ich neusadili niekam inam. „Všetci sú takí sladký, až sa 
mi z toho skazí chrup,“ zamrmlal si popod nos tak, aby ho nepočul okrem Harryho nikto iný.

Ten sa uškrnul, rukou skĺzol pod stôl a pohladil ho po stehne. „Neboj, prežiješ to. Okrem toho, 
poznám vynikajúceho dentistu.“

Severus ho spražil pohľadom, ale oči sa mu smiali.

Keď si Hermiona miesto sladkého dezertu vypýtala kyslé uhorky, Ginny sa usmiala. Pansy sa k nej 
naklonila a starostlivo sa jej prihovorila. „Nie je ti už nevoľno?“

Ginny pokrútila hlavou. „Nie, je mi absolútne fajn.“

Pansy sa im nadšene pochválila, že o mesiac vstúpia do zväzku. Hermiona im ihneď zablahoželala 
a spomenula si na vlastnú svadbu. Blaise sa iba sebavedome usmieval po jej boku a bol natoľko 
odvážny, že drgol do svojho bývalého profesora a so širokým úsmevom sa opýtal: „A kedy do toho 
spadnete vy?“

Severus ho obdaril takým mrazivým pohľadom, za ktorý by sa nehanbili ani arktický ľadovec, ale na 
Blaisa to nemalo žiaden účinok.

Keď sa v ten večer hádzali svadobné kytice, Harry sa i napriek vehementným Severusovým protestom 
postavil k davu slobodných. A div sa či nie, kyticu chytil. Keď omráčene, ale šťastne pozrel na svojho 
milenca, postrehol, ako v Severusovom habite mizne prútik. 

Jeho radosť to ešte znásobilo. Vrátil sa k nemu a Severus len mykol plecami. „Len som sa chcel 
poistiť,“ vysvetlil a v jeho prstoch sa odrazu objavil podozrivý zlatý krúžok. „Tak? Mám si aj kľaknúť, 
alebo...“

Nestačil dopovedať, pretože Harry sa naňho doslova nalepil a zasypal mu celú tvár bozkami za 
bujarého potlesku všetkých prítomných. Napokon mu pozrel do očí a so slzami v tých vlastných 
zašepkal: „Áno.“

Severus sa usmial, palcom mu otrel slané cestičky z líc a len čo mu nasadil prsteň, opäť si ho vtiahol 
do bozku.

A keď sa neskôr v noci oddávali prekypujúcej vášni a divokému sexu, zaľutoval, že bol taký trkvas 
a neveril mu. 

Už mohli byť dávno svoji...

~ * Koniec * ~
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