Duel dvoch sŕdc

Názov: Duel dvoch sŕdc (Voľné pokračovanie poviedky: Očarované srdce)
Autor textu a banneru: Tesska (obr.vybraný s prihliadnutím na aut. práva)
Pairing: Draco/Harry
Žáner: dráma/romantika
Varovanie: slash, sex, vulgarizmy
Popis: Draco je čistokrvý a jeho rod starobylý. Splní sa mu želanie, aby sa jeho
život uberal podľa jeho predstáv, alebo sa bude musieť podvoliť vôli svojich
rodičov? A čo ak toto nebude jeho jediným problémom?
Upozornenie: V poviedke bude zmienka o Dumbledorovi, aj o Voldemortovi –
hoci inak, ako ste to poznali u Rowly. Okolnosti si upravujem podľa vlastnej
predstavy tak, aby mi všetko pekne zapadlo do dejovej línie. Nemôžem síce
vedieť, či sa vám to bude pozdávať, ale prosím vás, berte to s nadhľadom.
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Prológ
„Dobre, to tajomstvo sa týka môjho krstného syna. A ak ti ho teraz poviem, si povinná strážiť ho so
mnou. Strážiť a nikomu nevyzradiť, Hermiona.“
„Nikdy a nikomu,“ prisahala a napäto čakala, čo také sa o vojvodovi môže dozvedieť. Severus ju
odviedol k pohovke, sadol si vedľa nej, ona sa mu stúlila na hrudi a on ju objal.
„Stalo sa to, keď mal šestnásť. Niečo, na čo by som nikdy nebol ani pomyslel, že toho môže byť Lucius,
jeho otec schopný...“
***
Mladý lord sa veselo rozosmial nad poznámkou svojho priateľa. Jeho sivé oči žiarili ako tekuté
striebro. Pery zvlnené v rozjarenom úsmeve. A jeho priateľ z neho nespúšťal pohľad. Prechádzal
modrými očami tmavými ako polnočná obloha po jeho nádhernej alabastrovej tvári, obdivujúc každú
jej jemnú a dokonalú krivku.
„Pobozkaj ma,“ vyhŕkol odrazu bez rozmyslu a pozrel sa mladíkovi stojacemu pred sebou priamo do
tých prekvapených očí.
Draco tam len stál a díval sa naňho, pohár vína zvieral kŕčovito v ruke. Čudoval sa, že to krehké sklo
nerozmliaždil v prstoch. Do tváre sa mu nahrnula slabá červeň a sfarbila mu líca. Napätie, ktoré z
plavovlasého chlapca sálalo bolo priam hmatateľné.
„Draco?“ oslovil ho nežne a natiahol k nemu ruku, aby mu zobral z ruky pohár.
Oslovený mladík sa opäť nadýchol, keď si uvedomil, že zadržiava dych. Do tela sa mu vkrádalo
vzrušenie, podnecované túžbou z tej jedinej krátkej vety. Hlas, ktorý ho oslovil pôsobil priam
elektrizujúco. Napriek tomu nebol schopný pohybu. Civel naňho ako uhranutý, jeho mozog však
pracoval na plné obrátky.
„Ako... ako si to...?“ nebol dokonca ani len schopný dokončiť vetu.
Jeho modrooký priateľ sa rozhliadol po miestnosti plnej hostí a kývol mu hlavou, aby ho nasledoval.
Vyšiel z vkusne ozdobeného salóna na chodbu a zamieril k prvým dverám, na ktoré mu padol zrak.
Skusmo ich otvoril a vošiel do tmavého priestoru. Izbu osvetľoval iba oheň z kozuba.
„To je príhodné,“ riekol stíšeným hlasom a len čo sa za jeho spoločníkom zavreli dvere, pristúpil k
nemu a po krátkej chvíľke zaváhania vzal jeho tvár do rúk. Draco znova stuhol a zaprel sa rukami do
jeho hrude, no objatie staršieho chlapca bolo silnejšie a jeho pery boli príliš dobyvačné, aby sa len tak
ľahko vzdali.
Draco vyľakane analyzoval pocity, ktoré ho odrazu opantali. Zaliala ho neuveriteľná horúčava a
roztriasli sa mu nohy. Ruky, ktorými teraz od seba Malcolma odtláčal sa pevne chopili vystužených
chlopní jeho čierneho saka a miesto toho, aby ho od seba odstrčil, pritiahol si ho k sebe ešte bližšie.
Zistil, že sa mu celkom poľahky podarilo dobiť do jeho úst a uvažoval, či to bolo skôr tým, že ho tým
bozkom tak nečakane prekvapil, alebo tým, že sa mu to začínalo páčiť. Pristihol sa pri tom, že ten
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bozk si vlastne vychutnáva. Malcolm dráždil jeho ústa takým zmyselným spôsobom, že to bolo priam
neúnosné. Jeho prvý bozk... Nikdy predtým sa nebozkával a rozhodne by nikdy neočakával, že tým, kto
ho prvý pobozká bude mladý lord Baddock.
Pravda, bol pohľadný, na sedemnásťročného mladíka dobre stavaný. Ostré črty tváre zjemňovali
azúrovo modré oči a polodlhé vlasy orieškovej farby.
„Chutíš ako pralinka,“ zamrmlal mu Malcolm do úst, keď sa od neho na malý moment odtrhol, aby
mu dovolil nabrať dych. Draco sa pristihol pritom, že ho objíma okolo krku a vychutnáva si pocit
prstov v jeho hustých vlasoch. Zastonal, keď mu starší mladík vyvrátil hlavu dozadu, aby mal lepší
prístup k jeho krku a slastne privrel oči, keď začal dráždiť jeho jemnú, citlivú pokožku. Obliala ho
ďalšia vlna horúčavy a jeho telo sa primklo k pevnému telu oproti, aby mu dalo najavo, že chce viac,
ako dostal.
„Vedel som to, vedel...“ šepkal si spokojne Malcolm a Draco napriek omámeniu vnímal, že sú jeho
pery, ktorými kĺzal po jeho pokožke roztiahnuté v miernom úsmeve. „Si taký sladký...“
Draco si pritiahol jeho ústa do ďalšieho bozku. Jeho neskúsený, no nedočkavý jazyk opatrne vnikol cez
plné pery do Malcolmových horúcich a vlhkých úst. Túžil sa učiť, túžil spoznávať a objavovať. Špičkou
jazyka sa dotkol toho Malcolmovho, ale na moment sa vyľakane stiahol. Lenže Malcolm mu to
nedovolil. Pridržal si jeho hlavu a vnoril jazyk do jeho úst. Pohladil a obkrúžil ten Dracov, pozývajúc ho
späť do svojich úst.
Draco zastonal vo chvíli, keď sa miestnosť rozsvietila. Obaja od seba odskočili, len aby sa pozreli do
rozhorčenej tváre Luciusa Malfoya a lorda Lestrangea, ktorý sa tváril nesmierne pobavene.
Ak bolo doteraz Dracovi horúco, teraz ho oblial studený pot. Cítil ako mu neúprosne steká pod látkou
košele dolu chrbtom.
Zatiaľ, čo sa jeho spoločník galantne ospravedlnil a opustil miestnosť i jeho bez mihnutia oka, Draco
tam ostal stáť ako primrazený.
„Vypadni!“ vyštekol vojvoda na svojho švagra, ktorý sa s veselým chichotom otočil. „Ak o tom
niekomu cekneš, dolámem ti hnáty!“ zavrčal ponad plece.
To, čo nasledovalo po tom by si nebol Draco predstavil ani vo sne. Nevedel, čo presne sa s ním dialo,
pretože mal najprv telo ako v jednom ohni od kliatby Crutio a potom sa našiel v podzemných
priestoroch hradu. Priviazaný o stenu ako nejaký zločinec, s rozpaženými rukami uväznenými v
železných okovách, ktoré ticho rinčali a do krvi omínali jeho štíhle zápästia. Keď na jeho bledú
pokožku chrbta dopadla prvá rana bičom, koža okamžite sčervenela a z jeho hrdla sa vydral prenikavý
výkrik. Svojho otca nevidel. Počul ho však. Stál za ním a dookola opakoval jedno a to isté.
„Z môjho syna nebude nijaký prekliaty, prihriaty teploš!“ Údery biča dopadali na jeho chrbát so
zničujúcou pravidelnosťou, kým jeho koža nebola opuchnutá, do krvi popraskaná. Draco zvieral putá v
rukách, z očí mu tiekli slzy a chrbát ho bolel i štípal. Myslel si, že s ním otec konečne skončil. Už tá
kliatba na začiatku stačila na to, aby oľutoval, že kedy len vôbec dovolil Baddockovi dotknúť sa ho.
Oľutoval každý pohľad, ktorý venoval inému mužovi, keď ho nejaký zaujal. Oľutoval všetko... Lucius s
ním však neskončil.
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„Dokážem ti, aké to je odporné. Ukážem ti, že na tom nič nie je! Môj syn nebude teploš! Nevychoval
som ťa na to, aby si si zbabral celý život! Si Malfoy! Dedič! A musíš zabezpečiť nasledovníka! Od
dnešnej noci na žiadneho chlapa nepozrieš, to ti prisahám!“ zavrčal mu ucha a strhol z neho
nohavice...
***
„Nié! Nié! Prestaň! Otec, prosíííím!“
Draco sa vzpriamene posadil na posteli. Bol spotený a dezorientovaný, ako zakaždým, keď sa tá
nočná mora vrátila. Triasol sa na celom tele. Keď si jeho myseľ spomenula, kde sa nachádza, uľahčene
si vydýchol a sklonil hlavu do dlaní. Roztiahnutými prstami si prehrabol vlhké vlasy a vymotal sa z
pokrútených prikrývok. Zložil nohy na zem a počkal, kým sa neupokojil. Načiahol sa za prútikom a
zažal sviece stojace vo vysokom striebornom stojane pri posteli.
Vstal z postele a prešiel k oknu. Odhrnul záclonu a zahľadel sa von oknom. Obloha bola čierna ako
atrament a žiarilo na nej celé more hviezd. Sneh sa v striebristom svite mesiaca ligotal ako roztrúsené
diamanty rozhodené po bielej perine. Keď sa na okno ozvalo zaťukanie, strhol sa. Na okne zbadal
sedieť nádhernú snežnú sovu. Poznal ju veľmi dobre. Neniesla mu list prvý raz. Predtým, než otvoril
okno pozrel na hodinky. Boli takmer tri hodiny v noci. Sova nevletela dovnútra, iba k nemu podišla
bližšie a natrčila mu nôžku s listom. Odviazal ho a bezmyšlienkovite sa načiahol sa sušienkou. Podal
jej ho do zobáčika, pohladkal po zamatových pierkach na hlávke a ona uletela spokojne do tmavej
noci.
Zavrel okno a zachvel sa, keď sa do jeho tela cez látku flanelovej nočnej košele zahryzol mráz. Pozrel
na úhľadne vypísané meno na obálke a rozlomil pečať Potterovho prsteňa. Dve skrížené prútiky,
ktoré ovíjala ruža.
„Draco,
myslel som, že Ťa nájdem na Novoročnom plese u Parkinsonovcov. Musím priznať, že som bol
sklamaný, keď som zistil, že si ich nepoctil svojou návštevou.
Hoci uznávam, že si jediný zábavný spoločník, ktorý mi v poslednom čase dokáže zdvihnúť náladu,
tentoraz som sa nenudil. Bol to veľmi vydarený ples. Nehovoriac o tom, že sa ho zúčastnil i Tvoj krstný
otec so svojou manželkou. Grófke Parkinsonovej sa podaril nečakaný a dovolím si povedať, že celkom
dobrý úlovok. I keď si nie som istý, či to tak bude brať i barón Weasley až vytriezvie, ktorého napokon
chytili do svojich sietí. Preto Ti vlastne píšem. Myslím, že týmto sa ich poľovačka na Teba konečne
skončila. Barón Ronald síce nie je najlepšia partia – aspoň v porovnaní s tebou – ale lady
Parkinsonová si veľmi vyberať nemôže.
Prepáč, že Ťa ruším v tak neskorú nočnú hodinu, ale nemohol som čakať do rána, kým Ti to oznámim.
gróf Harry James Potter.
P. S. : Dúfam, že to stretnutie zajtra platí. Stretneme sa teda o ôsmej ráno v Hyde Parku. Som si istý,
že tentoraz Teba i tvojho Pegasa porazím.“

4

Draco sa pousmial a nespravil to kvôli potešujúcemu obsahu listu. I keď správa o tom, že je lady
Parkinsonová konečne zasnúbená, bola viac než dobrá. Konečne bude mať od tej rodiny pokoj. Hoci
nečakal, že to bude akurát barón, kto bude ten „šťastlivec.“ Prešiel k malému sekretáru a konečne si
nalial zo skleneného džbánu trocha vody do pohára. Jeho oči sa celý čas upierali na pergamen s
úhľadným písmom. Keď dopil a odložil prázdny pohár na strieborný podnos, načiahol sa znova po
liste a opätovne si ho prečítal.
Vrátil sa do postele. Sadol si a sám nevedel, čo ho to napadlo, ale privoňal k listu. Napriek tomu, že
nezacítil nič, uložil si ho vedľa seba a zavŕtal sa pod perinu. Sviece nechal horieť. Napokon, ako vždy,
keď ho zastihla stará, nočná mora.

1. kapitola - Starý známy
Hermiona sa prebudila s opuchnutými očami. Nedalo sa povedať, že by bola práve vyspinkaná do
ružova. Ešte i v noci sa zobudila na to, že jej po tvári stekajú slzy a kvári ju desivá nočná mora, v ktorej
hral hlavú rolu nebohý vojvoda Lucius Malfoy. Miesto toho, aby sa rozhodla vyliezť z postele, pritisla
sa tesnejšie k horúcemu mužnému telu vedľa seba. V tej chvíli sa okolo nej omotali mocné ruky
pevnejšie a na čele jej pristál krátky, no vrúcny bozk.
„Myslím, že som mal radšej mlčať,“ riekol previnilo a skutočne sa tak i cítil. Najmä potom, čo sa v noci
jeho manželka prebudila z nočnej mory a on sa ju snažil upokojiť. Keď jej zotieral slzy tečúce z očí
vlastnými perami, v duchu si nadával do bláznov a pochábľov, lebo nedržal ústa zavreté na zámok.
Mal si uvedomiť, že niektoré tajomstvá je lepšie nechať navždy pochované.
Prerývane vydýchla a jej horúci dych ho pošteklil na nahej pokožke hrude. Prsty jej ruky mu skĺzli po
ramene a popod lakeť sa dostala na jeho chrbát. „Nie, nemôžeš za to, že ma to tak... zasiahlo. Bolo to
hrozné, ale... Sama som si na vine. Keby som nebola naliehala a nežiadala ťa, aby si bol ku mne
úprimný vo všetkých ohľadoch, aby si mi nič netajil...“ Podarilo sa jej potlačiť ďalší vzlyk. „Och, bože,
Severus, nie je správne, aby niekto tak trpel za niečo, za čo nemôže!“
„Nie, miláčik, nie je to správne,“ pritakal, keď si oprel bradu o vrch jej hlavy a rukou jej krúživým
pohybom hladil chrbát.
„Je hrozné, že to musel podstúpiť,“ vzdychla.
„Netráp sa tým, srdiečko. Draco je silný muž. Vždy ním bol.“
Hermiona k nemu vzhliadla a pohladila ho po tvári. „Ešte šťastie, že mal teba.“
Severus sa pousmial. „Neviem, či sa dá hovoriť práve o šťastí...“ podotkol, akoby sa pokúsil rozosmiať
ju. Zaiskrili jej oči a s úľavou si uvedomil, že to skutočne zabralo.
„Je to číre šťastie. Ver mi, musím vedieť, čo hovorím,“ odvetila s malým úsmevom na perách. Prevalil
sa nad ňu a zatlačil ju svojou váhou na matrac. Zachichotala sa a spokojne si povzdychla, keď si
privlastnil jej pery v hriešne pomalom a zvodnom bozku, ktorý tak účinne dokázal vyhnať z jej hlavy
všetky myšlienky. Bol to jediný liek, ktorý mohol najúčinnejšie zabrať.
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„Mali by sme vstať,“ riekla napokon, keď sa od nej po krátkej chvíli odtrhol. „Ty máš stretnutie v
meste a ja musím dokončiť tú murtlapovú masť.“
Lenže Severus sa zamračil. „To áno, ale...“ Stačila mu jediná myšlienka na to, aby ju zbavil nočnej
košele a potuteľne sa uškrnul, keď prekvapene zhíkla, ocitnúc sa v jeho náručí celkom nahá. Ešte stále
si len zvykala na jeho „drobné“ ukážky bezprútikovej mágie. „Som presvedčený o tom, že ti predtým
stihnem...“ pobozkal ju na hrdlo, „vyznať...“ pobozkal ju na priehlbinku medzi krkom a plecom, „veľmi
originálne...“ jeho štíhle, pevné telo sa presunulo nižšie a Hermiona zalapala po vzduchu, keď jeho
ruky schovali jej prsníky a on jej vtisol do jarčeku medzi ne ďalší bozk, „lásku,“ dokončil a jazykom
skĺzol po obline jedného z jej naliatych pŕs.
„Ur-určite,“ vyjachtala súhlasne, keď mu vnorila prsty do vlasov a pridržala si jeho hlavu čo najbližšie
k horiacej pokožke, aby sa o ňu jeho vlhké ústa mohli dokonale postarať. O chvíľu sa už proti nemu
prehýnala ako luk a vďačne sa náruživo dožadovala všetkej jeho pozornosti. Na to, že mala tú noc
veľmi nepríjemnú nočnú moru... celkom zabudla.
***
Harry netrpezlivo vyzeral svojho priateľa. Keď ho konečne zbadal, na tvári sa mu roztiahol spokojný
úsmev. Nevedel, od kedy sa stalo uňho pravidlom, že ho vedela potešiť jedine jeho spoločnosť. Bolo
to o to zvláštnejšie, pretože plavovlasý mladík vôbec nepôsobil na prvý pohľad dojmom, že to nie je
jeden z tých zazobaných aristokratických snobov, ktorí sa dokážu baviť jedine o politickej situácii
krajiny, o finančnom trhu a najvhodnejších investíciách v oblasti nehnuteľností. Veľmi rýchlo zaujal
miesto v grófovom živote, keď sa z neho ráznymi a sebazničujúcimi krokmi vytratil barón Weasley.
Gróf si priložil prsty ku klobúku, naznačiac mu tak zdvorilý pozdrav, keď sa priblížil. Všimol si, že
mladík na nádhernom čiernom koni, ktorému sa leskla hriva i srsť ako ebenová čerň, nie je vo svojej
koži. Farba jeho pokožky bola bledšia ako zvyčajne. Oči, ktoré naňho inokedy hľadeli s iskrou, akoby
odrazu pohasli. Lenže napriek tomu ho vojvoda obdaril vrúcnym pohľadom a kútiky jeho tenkých,
súmerných úst sa vytiahli do úsmevu.
„Presný ako hodinky,“ riekol bez rozmyslu Harry, nespúšťajúc oči z jeho tváre.
„Gróf,“ oslovil ho Draco nenútene a pozdravil ho zvyčajným úklonom hlavy.
Harry si nemohol pomôcť, aby k nemu napriek tomu nenatiahol ruku a mladík mu gesto opätoval. Ich
ruky zotrvali v zovretí azda o niečo dlhšie ako bolo vhodné, ale to si ani jeden z nich nevšimol.
„Nový žrebec?“ opýtal sa vojvoda, kým jeho kôň prestupoval na mieste a kopytom rozhrabával
udupaný sneh.
„Uzavrel som výhodný obchod,“ odvetil Harry a zoširoka sa usmial. „Rozdáme si to teda?“ opýtal sa
rozjarene a vôbec nevzal do úvahy, ako dvojzmyselne ten jeho návrh vyznel.
Vojvoda sa pousmial, ale nepovedal nič, čím by ho uviedol do rozpakov, hoci na to mal sto chutí.
Strašne rád si ho totiž doberal. Miesto toho sa rozhliadol po parku, zvraštil obočie a odul pery tak
rozkošne, až sa pri tom cez grófa prevalila nevídaná vlna horúčosti. Nasilu od neho odvrátil pohľad.
„Nemyslím, že to bude možné. Je tu priveľa ľudí. Navrhujem len pokojný poklus.“
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Harry prikývol, obrátil koňa a ten zrovnal krok s vojvodovým Pegasom.
„Vyzerá dobre stavaný, ale aj tak sa nemôžem zbaviť dojmu, že som ho už niekde videl,“ podotkol
zamyslene vojvoda, keď obdivoval súmernú stavbu konského tela.
„Potom je tvoj dojem viac ako správny,“ odvetil Harry a pozdravil nejakého známeho. Vojvoda
spýtavo nadvihol obočie a Harry sa uškrnul. „Je to Víchor.“
Vojvodovo obočie sa pre zmenu stiahlo. „Nevedel som, že gróf Zabini rozpredáva svoje stajne. Sú na
tom naozaj tak zle?“
Harry nedbalo mykol plecami. „Nemyslím. Ale prečo sa pýtaš mňa? Je to predsa tvoj priateľ, či nie?“
Draco nereagoval. Miesto toho si povzdychol. Svojho priateľa, lorda Blaisa nevidel takmer tri týždne,
počas ktorých zameral svoju pozornosť výhradne na mladíka, ktorý cválal vedľa neho na grošovanom
tátošovi a on to iste ani len nepostrehol. Nevidel tie jeho malé náznaky? Bol slepý k jeho jemným
gestám a hluchý k jeho poznámkam, keď sa všemožne snažil zistiť, či by jeho city predsa len nemohol
nejakým zázrakom opätovať alebo to len prehliadal? A predsa nemohol ľutovať ten deň, kedy ho
stretol, ani tú chvíľu, kedy sa mu priplietol do života. Ak by bolo treba, riskoval by svoj život tisíc raz,
len kvôli nemu.
„Potter, prečo...“ vojvoda si zahryzol do pery. Tak veľmi by mu bol vykričal všetko, čo chcel. Najradšej
by sa bol priznal k tým citom, vďaka ktorým zo seba tak často robil blázna, vďaka ktorým tak bezhlavo
riskoval a vďaka ktorým sa mu vrátili staré, nočné mory. Ale ako to mohol spraviť? Veľmi dobre
poznal jeho povesť. Potterovi sa páčili ženy. To bolo nepopierateľné. Vedel, že mal románik s lady
Brocklehurstovou, niekdajšou Pattilovou, ktorá si vzala skoro o polstoročie staršieho manžela, len aby
sa jej rodina mohla dostať k nejakému majetku a titulu. Bola to síce vypočítavá pobehlica, ale
nemohol jej poprieť istú priam orientálnu príťažlivosť. Olivová pokožka, hlboké tmavé oči, vlasy ako
hodváb siahajúce poniže pása, štíhle krivky a plné poprsie. Potom sa dopočul, že gróf zameral
pozornosť na očarujúcu lady Čhangovú, ktorá by bola preňho oveľa vhodnejšou partiou, neopomenúc
detail, že jej matka bola sesternica japonskej princeznej a otec anglický veľvyslanec pre Ruskú ríšu. A
nebola jediná na zozname príťažlivého tmavovlasého mladíka. Posledná, s ktorou opustil mladý muž
sálu bola sestra jeho starého priateľa, lady Ginnevra Weasleyová. Od toho plesu však ubehlo viac ako
mesiac a... nič sa nedialo. To mohlo znamenať len dve veci. Buď k ničomu nedošlo alebo si lady
Weasleyová nechala ten zážitok – a Draco nepochyboval, že to musel byť pre mladú debutantku
poriadny zážitok – pre seba. Lenže musel vziať do úvahy i ďalší fakt a to bol ten, že Harry si baróna
veľmi vážil a nemohlo to byť inak, lebo lord Arthur bol cnostný a čestný muž.
„Áno?“ prerušil jeho myšlienkové pochody Harry zvedavo, kochajúc sa mladíkovým profilom.
„Ja... ako to dopadlo s lady Weasleyovou?“ opýtal sa napokon a hoci v jeho vnútri vládol zúrivý
hurikán, ktorý mu nedal normálne dýchať, a ktorý mu zvieral vnútornosti a nútil srdce vynechávať
údery, jeho výraz tváre a postoj boli úplne opačnými v porovnaní s tým, ako sa cítil.
„Je v poriadku. Nott jej nestihol ublížiť vďaka pohotovej reakcii aurorky Bonesovej, ale myslel som, že
to vieš,“ nadhodil a nedbalo pritom mykol plecom.
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Draco málinko sklonil hlavu a sklopil zrak. Do líc sa mu vkradla červeň a Harry mal nejasný dojem, že
toto nie je to, na čo sa spytuje.
„Myslel som, že...“ vydýchol, snažiac sa zachovať pokoj. „Myslel som, že máš o tú dámu záujem,“
uviedol na pravú mieru a Harry si konečne uvedomil, na čo sa ho pýta. Spomenul si, že ho videl
odchádzať z plesu v rovnakej chvíli, ako vzal mladú rusovlásku za ruku a vytratil sa s ňou
nepozorovane z miestnosti. Zjavne to až také nepozorované nebolo.
Draco sa zamračil. Došlo mu, aký bol netaktný a ako veľmi ho zožierala vlastná zvedavosť a musel si
priznať, že i žiarlivosť. Tie dva pocity ho dohnali k tej inkriminujúcej otázke. Cítil, že mu líca zahoreli
zradným rumencom, čo doslova nenávidel. Odvrátil hlavu, aby aspoň nejako ukryl svoje rozpaky.
Nechápal, prečo tú vetu vôbec vypustil z úst, keď sám najlepšie poznal spoločenskú etiketu, ktorú mu
vtĺkali do hlavy azda skôr ako sa naučil chodiť. A vedel, že Potter je čestný a charakterný muž. Nikdy
by preto ani len gestom nenaznačil, či mal so spomínanou dámou nejakú avantúru alebo nie, i keby o
tom vedel – ako o verejnom tajomstve - celý Londýn.
Tmavovlasému grófovi však neušla jeho reakcia a hoci sa sám zamračil, nebolo to kvôli tomu, že by sa
naňho hneval. Uvažoval, ako mu vlastne odpovedať a zúfalo analyzoval ten vnútorný popud, ktorý ho
reagovať nútil.
„Lord Weasley mi neraz naznačil, ako by bol rád, keby ma mohol prijať do rodiny,“ vyhŕklo z neho
napokon.
To u mladíka klusajúceho na koni po jeho pravici dostatočne schladilo vlnu entuziazmu, ktorá ho
zaliala pri pohľade na atraktívneho grófa a odoslalo ju azda na samotný Antarktický pól.
„Ach, chápem,“ riekol strojeným, pokojným hlasom, ale v jeho vnútri sa vznietila hotová víchrica, už
len pri pomyslení, keď si predstavil objekt svojho záujmu v náručí pôvabnej rusovlásky. Draco usúdil,
že ak je niektorá z mladých dám schopná získať si grófovo srdce, bola by to ona. Mal tú česť
niekoľkokrát pobudnúť v jej blízkosti, preto vedel, že pôvab nie je jediná cnosť, ktorou oplýva. Bola
rovnako krásna ako i múdra.
„Takže ty o tom nevieš, však?“ Vytrhol ho z myšlienok lord Potter a nebol schopný zakryť svoj úškrn,
ktorý sa mu dral na pery. Vojvoda naňho vrhol spýtavý pohľad, plavé obočie sa stiahlo nad očami
búrkovej farby.
„Čo by som mal vedieť?“ spýtal sa nechápavo.
„O novom škandále, ktorý rozvíril stojaté vody londýnskej smotánky. Hoci to vyšlo najavo už pred
vyše týždňom, matróny to stále prepierajú na plesoch.“
„Mohol by si byť konkrétnejší, prosím?“ opýtal sa vojvoda s posvätnou trpezlivosťou, no jeho
spoločník nevedel maskovať svoje pobavenie. Kútikmi úst mu uličnícky mykalo. Vyzeral pri tom tak
hriešne atraktívne, že sa Draco pri pohľade naň zachvieval úmornou túžbou.
„Lady Ginnevra Weasleyová sa rozhodla stať aurorkou,“ Harry to povedal tak pokojne, akoby
konštatoval, že dnes bude opäť mizerné počasie.
Vojvoda naňho neveriacky vyvalil oči. „To nemyslíš vážne!“ zvolal prekvapene, ale gróf prikývol.
8

„Myslím. Smrteľne vážne,“ dodal a pokračoval, „rodina ju napriek tomu nezavrhla. Barón síce chvíľu
protestoval a jeho manželka upadla do mdlôb, ale napokon si lady Weasleyová presadila svoje. Vždy
bola neochvejná a húževnatá. Ten hrozný zážitok s lordom Nottom ňou síce otriasol, ale jej ducha
nezlomil. Musím sa priznať, že si získala môj obdiv.“
„Nemala ho už i predtým?“ spýtal sa vojvoda uštipačne a Harry sa uškrnul.
„Mala,“ priznal bodro a na moment sa odmlčal. „Dlho sme sa zhovárali. Uistil som ju, že ak bude
potrebovať priateľa, budem tu vždy pre ňu.“
Vtedy sa ich pohľady opäť stretli a sivé oči sa vpili do pokojných smaragdových jazierok. Búrka, ktorá
v jeho vnútri zúrila sa akoby mávnutím čarovného prútika utíšila. Dokonalé, no napäté črty tej bledej
aristokratickej tváre sa uvoľnili. A Harry tú nepatrnú zmenu postrehol. Vedel by celkom presne
povedať, v ktorej sekunde nastal ten moment. Usmial sa a jeho oči zažiarili, keď hľadel na muža, ktorý
naňho civel s tichým úžasom vpísaným do tváre.
„Ach, aha,“ odvetil a aj tak vyznel jeho hlas viac-menej rozochvene a nezabránil tomu, aby si
nepripadal ako patetický úbožiak. Mohol vari zato, že sa v jeho spoločnosti len ťažko kontroloval?
Donútil sa silou vôle odvrátiť pohľad. V duchu ho napadlo, či by nemohol byť ešte priehľadnejší. Bol si
istý, že gróf musel už dávno vybadať, že mu nie je vonkoncom ľahostajný. Gróf Potter určite nebol
taký zadubený a nevšímavý, aby to nepostrehol. Hoci si to spočiatku vojvoda o ňom myslel. V duchu
sa neraz pohrával s myšlienkou, že by si Potter jeho záujem nevšimol, ani keby chodil na hrudi s
vývesnou tabuľkou, ktorá by hlásala: „Túžim po tebe, Potter!“
Gróf zacmukal na svojho nového koňa a pritiahol mu uvoľnenú vôdzku jediným jemným pohybom
zápästia. Naviedol ho na chodník stáčajúci sa doprava od sovej voliéry. Ani jeden z nich neprehovoril.
Nechceli narúšať to pokojné ticho, iba si vychutnávali príjemnú chvíľku vo vzájomnej spoločnosti a
studený januárový vzduch, v ktorom sa ich a konský dych menil na obláčiky rýchlo miznúcej pary.
Vojvoda sa na krátko pristavil pri známych a predstavil im svojho spoločníka, no gróf sa do rozhovoru
nezapojil. Miesto toho ich nerušene pozoroval. Vnímal Dracovu mimiku tváre, dokonalé gestá a ešte
dokonalejšie vystupovanie. Tiež postrehol vyzývavý pohľad mladej dámy, ktorá driečneho vojvodu
priam hltala očami. Keď ten vzal na vedomie konečne i jej prítomnosť a zdvorilo ju oslovil, čiernovlasá
dievčina hanblivo odpovedala, cudne klopila pohľad a ako na povel sa jej líca rozvili sýtou červeňou,
sťa ruže v rozpuku. Gróf pri tom odrazu pocítil horkú pachuť v ústach a nepríjemný nepokoj, ktorý ho
opantal ako zelina Diablovo osídlo. Už len kvôli tomu popchol koňa do slabín a rozhodol sa
pokračovať v ceste. Brána parku bola na dohľad. Trúsili sa cez ňu ďalší návštevníci, ktorí sa prišli
prejsť na čerstvý vzduch, či pokochať sa voliérami s rozmanitými druhmi vtáctva. Naveľa si uvedomil,
že sa mu v mysli nechtiac vybavil obraz vojvodu a tej mladej ženy. Zahnal ho šmahom ruky ako
dotieravého komára.
Keď ho vojvoda dohnal, ešte stále sa mračil a ani si to neuvedomoval. Mal na jazyku, že sa ho opýta,
kto to vlastne boli tí známi, ale upútal ho hlasný páví škrekot. Pri ich výbehu, kde sa tie pyšné vtáky s
ligotavým, modrozeleným perím prechádzali a vystavovali na obdiv svoje prenádherné chvosty s
tisíckou domnelých očí, postával hlúčik ľudí. Ale iba jeden muž upieral priam uhrančivý pohľad... na
vojvodu. V tvári sa mu objavil nepokrytý úžas a azda i prekvapenie z tohto navidomoči nečakaného
stretnutia.
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Harry sa obrátil, len aby videl vojvodove vytreštené oči, priam priesvitnú bledosť, ak nie rovno
sinavosť pokožky. Ešte i jeho pery boli mŕtvolne biele. Vojvoda zízal na muža, ktorý na ňom pohľadom
doslova visel. Jeho kôň nepokojne zafŕkal. Odrazu akoby sa spamätal, zovrel v rukách uzdu oveľa
pevnejšie a popchol koňa do cvalu so zavrčaním: „Heja!“
Grófov kôň na mieste zaspätkoval a pohodil hlavou. Kým ho v upokojujúcom geste pohladil na šiji,
preniesol pohľad na neznámeho muža. Ten si ho teraz premeral akýmsi hodnotiacim pohľadom, kým
jeho pozornosť nezaujala žena stojaca po jeho boku. Lenže to už i Harry popchol svojho koňa do cvalu
s tichým: „Tak sa predveď Víchor!“ Kôň zaerdžal a vyrazil do ohromujúceho cvalu. Akoby na to celý
ten čas čakal.
Čierny plášť za ním povieval, tvár mal do červena vyštípanú od mrazu, ktorý mu vháňal do očí slzy.
Koňovi spod kopýt odfŕkali chuchvalce snehu. Vojvodu dobehol celkom hravo, hoci ho zastihol až na
príjazdovej ceste vedúcej k jeho sídlu, ktoré lemovali vysoké, vždyzelené stromy. Po celý ten čas sa
snažil nevnímať udivené pohľady okoloidúcich. Obaja sa hnali krkolomnou rýchlosťou.
„Draco!“ zakričal naňho. „Spomaľ, premerlina!“ uľahčene si vydýchol, keď videl, že vojvoda poslúchol.
Nerátal však s tým, že mocne pritiahne svojmu koňovi uzdu, ten sa spätí a postaví na zadné.
Harry v tej chvíli vytreštil oči a oblial ho studený pot. Krvi by sa v ňom nedorezal. V ušiach mu hučala
vlastná krv a vnútornosti mu zovrela ľadová ruka. Vojvoda – inak skúsený jazdec a jeden z najlepších,
akého poznal – stratil nad Pegasom kontrolu. Kôň vycítil jeho nepokoj a v ďalšej chvíli, keď sa postavil
na zadné ho zhodil zo svojho chrbta. Vojvoda prepadol cez chrbát svojho koňa dosť nešťastne a v
nasledujúcej sekunde sa ocitla jeho hlava v bezprostrednej blízkosti nôh jeho vlastného koňa, ktorého
to všetko vyľakalo. Znova sa spätil s divým erdžaním a hlava jeho majiteľa sa ocitla teraz priamo pod
jeho kopytami. Kým si vojvoda akurát tak stačil zdvihnúť ruky, aby si chránil hlavu, gróf bleskurýchle
zareagoval. Stačilo, aby vystrel ruku a skôr, ako mohli konské kopytá rozdrviť vojvodovu lebku na
krvavú mätež, vyčaril nad ním ochranný štít z ľadu a snehu, ktorý sa nad ním vyklenul v pevnom
poloblúku a zakryl mu nielen hlavu, ale siahal skoro až k jeho pásu. Pegasove kopytá naň tvrdo a s
dutým nárazom dopadli. Ochranný oblúk, pripomínajúci nedokončené iglu sa pod tým nárazom
povážlivo otriasol a zaprašťal na protest. Našťastie sa nezlomil.
Od stajní k nim bežali paholci, ktorých zburcoval ten rozruch. Harry im prikázal postarať sa o kone,
kým on zoskočil z toho svojho a vrhol sa k mužovi ležiacemu v snehu.
„Draco!“ zvolal a ďalším kúzlom zrušil kryt, ktorý mu pred niekoľkými sekundami zachránil život. Na
plavovlasého mladíka dopadla iba spŕška studených snehových vločiek a drobučkých ľadových
úlomkov. Horko-ťažko ho primäl posadiť sa a dostať sa na nohy.
„Nepotrebujete pomoc, pane?“ odvážil sa opýtať jeden z mužov, kým druhý tíšil splašeného koňa.
„Nie, netreba. Všetko je v poriadku. Choďte sa postarať o kone.“ Obaja prikývli a odišli, kým on
nespúšťal pohľad z vojvodu. Ten prerývane oddychoval, kŕčovito sa držiac predku jeho plášťa.
„Si v poriadku?“ opýtal sa ho a mladík, ktorého výzor mal teraz na hony od tej jeho povestnej
dokonalosti strnulo prikývol. Harry k nemu pristúpil bližšie a on sklonil hlavu a oprel si ju o jeho plece
s ťažkým povzdychom a chrapľavým stonom.
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Draco sa zachvel. Cítil sa presne tak mizerne, ako asi i pôsobil. Všetko, čo sa stalo v predošlých
chvíľach mu dochádzalo iba veľmi pomaly. Jeho mozog odmietal naplno fungovať. Jeho údy boli ťažké
ako z olova. Naproti tomu, jeho srdce stále zúrivo búšilo a dochádzal mu dych. Nevedel sa upokojiť.
Potter sa priblížil ešte viac a jeho ruka zbavená jemných jelenicových rukavíc ho nemotorne pohladila
po hlave a pristála na jeho zátylku, pod vlasmi. Tá ruka bola príjemne teplá a ten bezprostredný dotyk
utišujúci.
Draco natočil hlavu ako slnečnica, ktorá objavila svoje slnko a zo so všetkých síl sa snažil sústrediť na
muža, ktorý ho objímal.
„Len pokoj, všetko bude v poriadku. Dýchaj zhlboka,“ poradil mu ten magicky zamatový hlas a on ho
okamžite poslúchol. Do nosa sa mu s prvým nádychom dostala opojná vôňa, ktorá mu pošteklila
zmysly. Potter voňal úplne jedinečne. Kombinácia jednotlivých esencií – citrusov, cédrového dreva,
santalu, ktoré dotváral jemný pach po koni – vytvorili fantastickú pižmovú arómu, ktorá mu
spoľahlivo prenikla každou bunkou otraseného tela.
„Všetko je v poriadku, Draco,“ zopakoval Potter upokojujúco.
Jeho horúci dych mu ovanul ucho a prinútil ho zachvieť sa. Uvedomil si, že Potterova ruka stále
spočíva na jeho krku a ten dotyk ho rozohrieva a omamuje. Cítil sa ako opitý. Oneskorene mu
napadlo, či si vôbec Potter uvedomil, že... nič nie je v poriadku. Ale zrejme mu to došlo, pretože ho
stále nepúšťal. Stále mu robil oporný múr, stále ho držal a šepkal mu tie nezmysly.
Draco sa zachvel chladom. Studený pot, ktorý mu vyrazil na čelo ustúpil, ale mráz sa mu ostrými,
ľadovými tesákmi zahryzol až do špiku kostí.
Harry naklonil hlavu. Jeho ústa boli vzdialené od Dracovho ucha sotva centimeter. Zdalo sa, že sa akotak upokojil, ale cítil ako sa začína jeho telo otriasať chladom.
„Pôjdeme dnu?“ opýtal sa, keď na jeho plášť uvalil ohrievacie kúzlo.
Muž v jeho náručí zvláčnel, ticho si povzdychol, poodstúpil a chabo prikývol.
Len čo sa ocitli vo vojvodovej pracovni a Harry z neho stiahol ťažký plášť lemovaný kožušinou z
polárneho vlka, otrasený sa zviezol do kresla stojaceho pred kozubom. Kým upieral zrak do
pukotajúceho ohňa, ktorý svojimi jasnožltými, maškrtnými jazýčkami pahltne oblizoval suché drevené
plienka i Harry zo seba zhodil svoj zimník a podišiel k starožitnému sekretáru, o ktorom vedel, že sa za
jeho posuvnými dvierkami ozdobenými filigránskymi rytinami skrýva pozoruhodná a rozmanitá
zbierka alkoholu. Načiahol sa za prvou fľašou, nezaťažujúc sa výberom. Bezprútikovou mágiou k sebe
privolal dva poháre, no iba do jedného z nich nalial dvojitú dávku. Keď podal pohár s mokom Dracovi,
tmavá tekutina sa v odraze plameňov z kozuba v krištáľovom pohári zajagala ako spenená dračia krv.
Vojvoda uchopil pohár do prstov a Harry si nemohol nevšimnúť, že sa mu chvejú.
S obavami sa prizeral ako plavovlasý mladík vypil obsah pohára na dva dúšky. Potom sa rozkašľal,
vďaka čomu sa mu do tváre vrátilo trochu farby. Nemusel vysvetľovať, že nie je zvyknutý na tvrdý
alkohol.
Harry doteraz pokorne čakal, ale zvedavosť ho mučila oveľa spoľahlivejšie ako kliatba Crucio.
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„Čo sa stalo?“ opýtal sa po chvíli, prerušiac mĺkve ticho, ktoré sa každou minútou stávalo čoraz
ťaživejším.
Draco zažmurkal a oprel si plavú hlavu o vysoké operadlo kresla, čalúnené tmavozeleným brokátom.
Sám nevedel, čo bolo to, čo ho prinútilo hovoriť. Možno za to mohol ten odporný alkohol, ktorý mu
popálil hrdlo a lial sa útrobami ako tekutá láva. Rozširoval mu cievy, až mu hučalo v ušiach.
Povzdychol si a zacítil vlastnú vôňu dychu voňajúceho po čerešniach a mäte. Mal dojem, že mu
mozog doslova pláva v tom karmínovom moridle.
Alebo to bol možno pocit vlastnej bezmocnosti, ktorý ho prinútil otvoriť ústa a zdôveriť sa jedinému
človeku, ktorému veril a ktorého si vážil. To tajomstvo v sebe nosil pridlho. Potreboval sa tej krušnej
spomienky na minulosť zbaviť, ale sám to nedokázal.
A tak sa rozhodol pustiť do rozprávania o tom osudnom večere, ktorý mu zanechal jazvy nielen na
duši. Napokon, čo mohol stratiť? Ak sa s ním Potter priatelil napriek tomu, že niečo tušil o jeho
odlišnej sexuálnej orientácii a nebolo mu to proti srsti, možno mal väčšiu nádej ako si myslel. Teda,
aspoň na to, aby ho pochopil.
„Ten muž v Hyde Parku bol nejaký tvoj známy?“ prerušil tok jeho myšlienok gróf, ktorý už nevydržal
ďalej vyčkávať.
Vojvoda sa naňho na chvíľu uprene zadíval mútnymi očami, kým ich opäť privrel a prikývol. „Lord
Malcolm Baddock, druhý syn gŕofa z Mornu.“
„Povieš mi teda, prečo ťa stretnutie s ním tak veľmi... vzalo?“ skúšal šťastie Harry.
Draco naňho pozrel spod prižmúrených viečok. „Prečo to chceš vlastne vedieť?“
Harry sa na chvíľku odmlčal. „Možno preto,“ povedal napokon, „že si bol z toho taký vykoľajený,
možno preto, že si stratil kontrolu nad vlastným koňom, ktorý ťa takmer zabil...“ Mal dojem, že to ako
vysvetlenie bude stačiť. Tušil, že vojvoda sa zdráha nie preto, že mu robí radosť naťahovať ho, ale
preto, že skrýva tajomstvo, ktorého odhalenie mu nepadne práve zaľahko. „Môžeš mi veriť,“ dodal
krotko a podišiel bližšie. Položil ruku na priateľovo plece, aby potvrdil svoj výrok i výrečným gestom.
„Myslím, že keď som prežil útok lorda Riddla, prežijem i toto, nech už je to čokoľvek.“
„Nesadneš si?“ ponúkol ho napokon vojvoda a Harry prikývol a zložil svoje telo do vedľajšieho kresla.
„ Si jediný priateľ, ktorému verím... Nikdy som nikomu nedôveroval tak veľmi...“ priznal Draco
napokon, akoby nahlas uvádzal dôvody, ktoré mu mali pomôcť priznať sa.
„A ja si tvoje priateľstvo vážim. Prosím, zver sa mi, nech je to... čokoľvek,“ žiadal ho prosebným
hlasom.
Draco sa zhlboka nadýchol. „Ten muž... nevidel som ho celé tri roky. Od tej noci, ako ma s ním otec
prichytil v istej stituácii...“ nedokončil. V ústach mal mučivé sucho a tak naprázdno prehltol.
„On... Prichytil vás... spolu?“ opýtal sa Harry so zdráhaním. Nie, že by bol taký úzkoprsý a prekážalo
mu to, ale... Doteraz vojvodu nikdy nevidel v spoločnosti iného muža ako bol jeho krstný otec a on.
Lenže zas tak dobre ho nepoznal. Čo o ňom vlastne vedel? To, že dáva prednosť mužom doteraz iba
tušil. To, že mu nie je ľahostajný? To bola tiež iba jeho domnienka. Jediné, čo o ňom s istotou mohol
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povedať bolo, že je dokonalý aristokrat a na rozdiel od svojho otca sa s jeho menom nespája žiadny
škandál. Teraz sa mu priznal na plné ústa. Vojvoda Draco Lucius Malfoy bol homosexuálom.
„Aj tak by sa to dalo povedať,“ šepol a keďže to ďalej nerozviedol, Harry netušil, pri čom ich Lucius
prichytil a mohol si len domýšľať. Jeho fantázia pracovala na plné obrátky. „Lucius mi v ten večer dal
jasne najavo, aký by mal byť jeho syn a čo presne spĺňa jeho definícia dokonalého dediča,“ riekol
trpko a skôr ako mohol vôbec pokračovať, natiahol k nemu ruku s prázdnym pohárom. „Naleješ mi
ešte?“
Harry poslúchol, nalial jemu i sebe. Vojvoda do seba dostal i nasledujúcu dávku opojnej pijatiky a
pozrel sa na muža sediaceho oproti. Jeho omámený mozog uvažoval, ako mu vyjaviť nasledovné
udalosti bez toho, aby... Lenže bez čoho? To, čo sa vtedy stalo ho ešte i po troch rokoch budilo zo
spánku a strašilo ho ako prízrak v tmavých kútoch izby. Sťahovalo mu žalúdok a plnilo ho po okraj
žlčou. I teraz sa ovládal silou vôle, aby sa nepovracal...
„Naozaj to chceš počuť? Nie som si istý, či to...“ prežrel a zadíval sa naňho tak strápene... Lenže hlava
mu oťažievala a viečka klesali, skrývajúc búrkovo šedé oči plné zmätku, nepokoja a obáv.
„Pokračuj,“ vyslovil Harry odhodlane, ale nič ho nemohlo pripraviť na to, čo sa mal dozvedieť. „Zatiaľ
som vyrozumel iba toľko, že sa tvojmu otcovi nepáčilo, že... dávaš prednosť... mužom.“
„Áno,“ pritakal skrúšene a nahlas i pred ním. „To dávam.“
„Predpokladám, že ťa tvoj otec... potrestal. Je tak?“
Draco prikývol. „V podzemí tohto panstva sú staré žaláre, temnice. Nevedel som, že jedna z nich je
vybavená ako dokonalá mučiareň...“ znova prežrel, kým sa donútil opäť otvoriť ústa a pokračovať.
„On... pripútal ma ešte tú noc k stene železnými okovami... Nepoužil žiadne kúzla ani kliatby... Miesto
toho ma zbičoval ako... a-ako prašivého psa...“ Draco nevidel, ako Potter zbledol. Nepostrehol, ako
kŕčovito zviera opierky kresla a neveriacky naňho civie. „Lenže... to mu nestačilo...“ pokračoval, s
očami tuho prižmúrenými. Tvár mal zvraštenú vplyvom odporných spomienok, ktoré sa mu vynárili v
mysli. „Vyhrážal sa mi, že mi raz a navždy vyženie z hlavy všetkých chlapov... Vravel, že na tom nie je
nič, čo by sa mi mohlo páčiť a... on...“ prerývane vydýchol, „vravel, že mi to... dokáže.“
Ticho, ktoré sa po tých slova rozprestrelo v miestnosti bolo priam hmatateľné. Opierky v Harryho
rukách na protest zaprašťali a on uvoľnil ich zovretie.
„On... on ťa... zn-znásilnil?“ prinútil sa vysloviť Harry jediné, čo mu z toho rozprávania logicky
vyplynulo. Díval sa do bledej tváre svojho priateľa a s úžasom civel na mokré slané kvapôčky, ktoré sa
objavili v kútikoch jeho tuho privretých očí. Skĺzli mu dole lícom a vsiakli do goliera košele.
„N-nie i... áno...“ vyjachtal priškrteným hlasom. „Neviem, č-čo to bol za... za predmet... ale kurevsky
to bolelo. Keď ho do mňa... vrá-vrážal, priznám sa, že som si radšej... prial zomrieť,“ vydýchol a pery
sa mu zachveli pri hlbokom výdychu.
Harry sa bál čokoľvek vysloviť, aby sa mu hlas nezlomil, aby nepovedal niečo nevhodné, aby nepoložil
otázku, ktorá by bola nepatričná. „Keď na to prišla matka... bolo už neskoro. Našla ma celého od krvi
visieť... na tých... okovách. Neviem, čo sa potom dialo, lebo som stratil... vedomie. Keď som sa...
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prebral, našiel som sa v posteli, kde na do mnou bdel môj krstný otec. Povedal mi len toľko, že som
vyliečený. Až o tri dni neskôr mi oznámil, čo sa stalo s rodičmi...“
„Draco... ja...“ hlesol napokon Harry, po ďalších minútach ticha. „To, čo spravil tvoj... otec...“ padlo
mu zaťažko nazvať tak toho človeka, „toto... to si nikto... bože!“ vykríkol bez ďalších slov. Chcel
povedať, že takéto surové zaobchádzanie si nikto nezaslúži, zvlášť nie šestnásťročný mladík a od
vlastného otca! Od človeka, ktorý ho mal chrániť, nie... mučiť za prehrešok!
Draco sa s vynaloženým úsilím postavil z kresla na nohy. „Potrebujem... si odpočinúť...“ zaševelil a bol
by pri ďalšom kroku zakopol o rohožku, keby ho Harry nezachytil.
„Pomôžem ti,“ šepol a bez ďalších rečí ho odprevadil do jeho spálne. Tam mu stiahol z pliec čierne
sako a usadil ho na veľkú posteľ, ktorú jediným šmahom ruky rozostlal. Zobul mu jazdecké čižmy a
uložil ho do postele ako malé dieťa. Vnímal ten omámený pohľad, ktorým ho celý čas Draco
pozoroval, ale nedbal na to. „Oddýchni si, ostanem tu, ak by si čokoľvek potreboval...“ riekol úprimne
a mladík sa pousmial.
„Pomôžeš sa mi tej spomienky... zbaviť raz a navždy?“ opýtal sa ospalo a Harry bez váhania prikývol.
„Si môj záchranca... lord Potter,“ šepol predtým, než mu viečka celkom oťaželi a on zaspal.
Harry tam dlho postával a nerušene ho pozoroval. V očiach mu hrali slzy. Bolo to prvý raz po dlhom
čase, čo sa mu niečo také prihodilo. Nikdy neplakal, ale teraz sa v ňom niečo zlomilo. Príbeh muža,
ktorý ležal len pár krokov pred ním vo svojej posteli ním načisto otriasol. Pripadal mu taký
neuveriteľný, taký... merlin! Ako to mohol urobiť otec vlastnému dieťaťu? Nech už by bolo spravilo
čokoľvek, ale toto bol nanajvýš krutý trest! Chcel mu prikruto ukázať, že z análneho sexu neplynie
žiadne potešenie? Morbídny, egocentrický, maniacky zvrhlík! Presne to bol vojvoda Lucius Brutus
Malfoy! Človek bez chrbtovej kosti! Sadistický, či priam beštiálny choromyseľný tyran! Zver odetý do
podoby človeka! Aristokrata!
Prišlo mu nevoľno. Dvíhal sa mu žalúdok a pred očami sa mu zatmelo. Podišiel k oknu a otvoril ho iba
na malú škáru. Napadlo ho, že by sa mohol pozhovárať i s markízom Snapom. Možno mu povie to, čo
si Draco z toho obdobia - potom – nepamätal. Nadýchol sa čerstvého vzduchu, aby si prečistil myseľ.
Potom sa nečujne vykradol z Dracovej spálne po špičkách, aby sa dostal späť do krbu v pracovni.
Majordómovi oznámil, že ostáva na noc a poprosil ho, aby mu pripravili jednu z hosťovských izieb,
najlepšie takou, ktorá susedí so spálňou ich pána. Hneď potom sa vybral do jeho pracovne, aby sa cez
krb dostal letaxovou sieťou do vlastného sídla a len čo ho komorník zbalil, vrátil sa späť.
Kufor nechal na starosť Evanovi, jednému z Dracových komorníkov a sám sa vrátil do jeho izby.
Mladík pokojne spal. Ale nechcel sa od neho vzďaľovať, tak sa rozhodol zakotviť v kresle, ktoré
vyzeralo celkom pohodlne. Vyzliekol si tmavé sako, rozopol viazanku a len čo si konečne sadol,
natiahol nohy pred krb.
Uvažoval, koľko to muselo stáť Draca odhodlania a sily, aby sa mu zveril so svojou minulosťou.
Nemohol predsa vedieť, ako bude Harry reagovať. Napriek tomu doň vložil svoju dôveru. Harry sa cítil
zvláštne poctený, i keď ho z toho ešte teraz striasalo.

2. kapitola - Srdce na ruby
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Harry si nepamätal, že by sa niekedy cítil väčšmi stratený, zaskočený, či zmätený. Ani sám nevedel
ako, no odrazu sa ocitol v náručí plavovlasého mladíka a ich pery sa stretli v krátkom bozku. Vlastne
to ani nebol poriadny bozk, nie? Veď Draco iba na pár stotín sekundy pritisol svoje ústa k jeho a
potom sa odtiahol, i keď nie priďaleko. Harryho mozog však i tak vypovedal a stačilo na to tak
pramálo. Sám nad tým iba mohol žasnúť.
Otvoril oči a zadíval sa do tváre, ktorá bola od neho vzdialená sotva centimeter. Draco stále
prerývane dýchal, čelom sa opieral o jeho, ich nosy sa dotýkali. Oči mal prižmúrené a plavé obočie
zvraštené, keď to naňho skúsil znova. A Harry neuhol, ani ho neodstrčil. Hľadel naňho ako
zhypnotizovaný napriek tomu, že Dracove oči ostávali stále privreté. Miesto toho, aby spravil
čokoľvek, čo by bolo v tej chvíli považované za aspoň trochu racionálne, ostal sedieť na jeho posteli a
dovolil mu pobozkať ho znova. Dracove ústa sa znova pritlačili na jeho, presne kopírujúc ich tvar.
Harryho v kútiku úst pošteklila špička jeho horúceho jazyka, ktorá skĺzla po plnej línii jeho spodnej
pery. V tom momente sa zachvel. Dracove ústa sa k nemu neprestávali tisnúť, jeho jazyk ho
neprestával láskať dovtedy, kým Harry nepootvoril ústa. V tej chvíli plavovlasý mladík bozk prehĺbil.
Hoci to spravil dôkladne, jeho prvý výpad bol akýsi ťarbavý a Harrymu napadlo, že by ho pokojne
mohol nazvať neskúseným. Ale o tom, že by Draco nemal žiadne, či minimálne skúsenosti s
bozkávaním, silne pochyboval. Prečo mu však tak ochotne pribehol jeho jazyk na pomoc by v tom
momente vysvetliť nevedel. V ďalšej chvíli naklonil hlavu na stranu, aby získal lepší prístup k
Dracovým ústam a aj preto, aby ich nosy do seba prestali konečne narážať. Jazykom vyšiel v ústrety
tomu Dracovmu, ktorý mu blúdil a sondoval v ústach, akoby ho chcel za ten kratučký okamih spoznať
čo najlepšie. Niekto z nich zastonal, ale sám nevedel určiť, či to bol on alebo Draco. V ich ústach
vypukla hotová búrka. Z ich jazykov sa stali akoby dva klzké hady, ktoré sa okolo seba ovíjali, hladkali
a tancovali, akoby predvádzali rituálny tanec v období párenia. A Harry nebol schopný vnímať nič iné,
iba ten bozk a pocity, ktoré sa cez neho prevalili ako prílivová vlna.
Sedel na posteli v objatí toho príťažlivého mladíka a na sebe mal iba jeho ruky, ktoré sa mu ocitli vo
vlasoch, ústa, ktoré ho bozkávali ako o život a župan, pod ktorým bol celkom nahý. Horšie však bolo
to, že jeho ničím neobmedzované a slobodné mužstvo sa začalo nepríjemne hlásiť ku slovu. V
rovnakom momente, keď si Harry uvedomil, že všetky Dracove predchádzajúce pohľady, náznaky,
gestá a niekedy i dvojzmyselné slová, ktorými sa ho snažil zaujať, dávali teraz celkom jasný zmysel, sa
Dracove pery od neho priam šokovane odtrhli.
Harry otvoril oči, aby sa stretol s vystrašeným a zmäteným pohľadom tých sivých očí, ktoré zasadené
v bledej tvári pôsobili priam priezračne.
Draco sa chvíľu ani nepohol. Iba zízal na Harryho ako na zázrak a zrejme mu konečne dochádzalo, čo
spravil. I Harrymu konečne naskočil mozog a začal pracovať. Odrazu si naplno uvedomil, že pre Draca
bol zrejme viac ako priateľom. Tá pravda ho ovalila rovno do tváre, presne ako hrobárova lopata. No
než mohol svoje myšlienky rozviesť, Draco sa vymotal z prikrývok a sadol si na kraj svojej postele.
Zhrbil plecia a schoval si tvár do dlaní. Keď sa znova vystrel, nemohol sa odhodlať na Harryho pozrieť,
aby v jeho tvári nezbadal niečo, čo by ho ranilo viac ako hocijaká odporná kliatba.
„Ja... je mi... Je mi to ľúto, že som...“ z úst mu vyšiel prerývaný povzdych. „Pochopím, ak...“
Harry sám nevedel prečo, ale pocítil obyčajnú ľútosť. Iný by možno už i tak zroneného mladíka
preklial alebo možno iba poriadne zmlátil za tú opovážlivosť, no on... nedokázal by mu ublížiť. Z
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nejakého popudu, ktorý sám presne nechápal ho chcel miesto toho upokojiť, chrániť. Nikdy predtým
v ňom také pocity nikto iný nevzbudil. Trochu ho to zmiatlo, ale nechcel sa tým teraz zaoberať.
Napokon usúdil, že bude lepšie, ak zmení tému a bude sa tváriť, že sa nič nestalo. Aspoň nateraz.
„Si... v poriadku?“ opýtal sa, nespúšťajúc ho z očí.
Draco sa po tej otázke vystrel a pozrel naňho, akoby bol Harry práve spadol z jahody. V tvári mal
jasne vpísaný zmätok, v očiach nevyslovenú otázku. Zjavne nemohol uveriť tomu, že Harry ním
neopovrhol, nepreklial ho, nevzal hneď nohy na plecia, ani inak mu neublížil a Harryho zasiahlo už len
to samotné uvedomenie, že on to skutočne od neho očakával.
Draco naňho stále neveriaco zízal, no prikývol. Zmohol sa aspoň natoľko.
„Nepotrebuješ niečo?“ opýtal sa ho Harry a rukou ukázal na tácňu naloženú nielen džbánom vody,
ale i pohárom s tým karmínovým alkoholom, ktorý si dnes už obaja dopriali.
Draco prikývol. „Vodu,“ šepol a Harry ochotne vstal, aby mu podal pohár vody. Kým Draco pil, očami
blúdil po jeho tvári. Bledej, strhanej, s tmavými kruhmi pod očami, ktoré na nej priam svietili v
kontraste s tou bledosťou pokožky. Okolo unavených, začervenaných očí mal drobné vrásky, ktoré
vytvorili drobné, jemné vejáriky v kútikoch jeho jemnej pokožky.
„Počkaj,“ zastavil ho pred tým, než stihol Draco dopiť celý obsah pohára a z vrecka svojho župana
vybral fľaštičku s modrozeleným elixírom. „Toto vypi a môžeš to zapiť zvyškom vody. Hoci by to
nemalo chutiť tak odporne. Aspoň podľa Severusa.“
„Čo je to?“ opýtal sa Draco. „Bezsenný elixír?“ skúsil hádať a Harry prikývol.
„Áno. Vypýtal som si pre prípad niekoľko fľaštičiek. Prezradil mi, že ho Hermiona ochutila bez toho,
aby zmenila jeho účinok.“
Draco skusmo privoňal a keď zacítil jemnú vôňu pomaranča, rozhodol sa to okúsiť. Elixír chutil
senzačne. Nie ako tá trpká brečka, ktorú poznal doteraz. Naozaj to chutilo dobre. Pomaranče. Koho
by už len napadlo pridať do Bezsenného elixíru celkom netradičnú pomarančovú príchuť? Na chvíľu
celkom zabudol na to, že ešte nedávno sa cítil pod psa z vlastného konania, keď pobozkal Harryho a
dokonca sa uškrnul.
„Ozaj to chutí skvele. Tvoja priateľka má na elixíry azda väčšie nadanie ako Severus,“ vyslovil nahlas
myšlienku, s ktorou sa v duchu pohrával, ale i tak dopil svoj pohár vody, pretože mal riadne suchoty.
Harry od neho vzal prázdny pohár i flakónik po elixíre a sadol si do kresla, v ktorom v ten deň strávil
väčšinu času. Pozrel sa na Draca, ktorému teraz horeli líca. Sledoval jeho pohľad a uvedomil si, že
Dracovi práve došlo, že má na sebe jeden z jeho županov, ktorý mu požičal. Ale bolo celkom možné,
že si uvedomil, že je pod ním celkom nahý, na rozdiel od Draca, ktorý mal na sebe tradičnú, dlhú,
pánsku nočnú košeľu.
Harry si odkašľal a modlil sa, aby sa nedostali zasa do nejakej situácie, z ktorej by musel vykľučkovať.
„Ostanem tu, kým znova nezaspíš, dobre?“
Draco sa prebral z omámenia a pokrútil hlavou. „Nemusíš. Nie som predsa malé decko.“
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Riekol to síce šeptom, ale znelo to trochu trucovito. A možno i urazene, no na druhej strane, páčilo sa
mu byť v centre pozornosti. Najmä tej Harryho. Merlin, veď kedy nad ním kto tak naposledy bdel?
„Napriek tomu, rád by som ostal. Môžem?“ opýtal sa Harry mäkko a Draco napokon prikývol. Znova
sa šuchol pod perinu a ľahol si tak, že bol k nemu otočený chrbtom. Dlho to však nevydržal. Najprv sa
nenápadne pomrvil, akoby si hľadal v posteli vhodnú polohu a potom sa k nemu otočil tvárou.
Zbadal, že Harry sedí v tom kresle prikrytý dekou, no nepočul žiaden ani ten najmenší zvuk, ktorý by
napovedal, ako sa tam tá vec dostala a spomenul si, že ovláda bezprútikovú mágiu. Keby ju ovládal
vtedy i on, jeho otec by nikdy... nespravil to, čo spravil.
„Ešte stále platí, že ti mám pomôcť zbaviť sa tej spomienky?“ vyrušil jeho úvahy Harryho zamatový
hlas.
Draco naňho pozrel. Jeho oči, v ktorých sa odrážala jasná žiara pukotajúceho ohňa vyzerali ako tekuté
striebro. Prikývol. Plavé vlasy mu padli do očí.
„Dobre, spravíme to zajtra. Nechcem ťa teraz vysiľovať väčšmi ako je potrebné.“
Dracova dušička sa zachvela. Nepamätal si, kedy a pri akej príležitosti bol šťastnejší ako v túto noc.
Dobre, zážitok zo stretnutia s lordom Baddockom ním otriasol, to poprieť nemohol, ale Harry ho
neopustil. Bol mu skutočným priateľom. Vypočul ho, zachránil mu život, keď ho takmer udupal
vlastný kôň a sľúbil mu pomôcť s tou nešťastnou spomienkou. Dokonca ním neopovrhol, keď ho tak
neuvážene pobozkal. Nevykrútil mu krk a ani inak mu neublížil. Miesto toho mu ponúkol alternatívu k
pokojnému spánku – elixír. Dokonca taký, ktorý chutil viac ako skvele a tiež, čo bolo preňho veľkým
plus... seba. A Draco nepochyboval, že nad ním bude naozaj bdieť. Nikdy, skutočne nikdy a pri nikom
sa necítil viac v bezpečí.
Viečka mu oťažievali, teplý vzduch ohriaty ohňom z kozuba ho pomaly uspával. Možno v tom bol i
nejaký vedľajší účinok toho elixíru, ale o tom silne pochyboval. Skôr to zapríčinila prítomnosť lorda
Pottera.
„Dobrú noc, Draco,“ zašepkal Harry skôr, ako mu viečka klesli a on zaspal pokojným spánkom.
***
Harry odvrátil hlavu a zahľadel sa do plameňov kozuba. Tak, ako ohnivé jazyky bičovali suché polená
dreva za kovovou mriežkou, tak ho bičovali vlastné rozhárané pocity. Merlin, dnes sa toho stalo tak
veľa...
Po tom, čo si Draco po svojom priznaní zdriemol sotva na dve hodinky sa spolu naobedovali a Harry
ho presvedčil, aby sa zastavili u jeho krstného otca. Myslel si, že by ho návšteva Severusa mohla
rozptýliť a odviesť od nepríjemných spomienok. A zatiaľ kým Draco robil spoločnosť Regulovi,
Hermione, Garrickovi a ich guvernantke Cecile, Harry požiadal Severusa o rozhovor medzi štyrmi
očami.
Len čo sa za nimi zatvorili dvere Severusovej pracovne a Harry zabezpečil miestnosť kúzlom proti
odpočúvaniu, opýtal sa, čo mal na srdci.
„Čo sa stalo s Dracom po tom, keď ho k tebe priniesla Narcissa?“
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„Takže ti o tom povedal?“ opýtal sa Severus a jeho tvár prezrádzala nemalý údiv. Bolo to zvláštne, no
od kedy bol s Hermionou, stal sa oveľa ľahšie čitateľným ako predtým, čo bolo vtedy úplne nemožné.
Harry prikývol. „Práve dnes. Ráno sme si boli zajazdiť v parku, keď sme čírou náhodou stretli
nejakého muža. Nepoznal som ho, ale Draco zjavne áno. Poštval koňa do šialeného trysku a keď sme
už boli na príjazdovej ceste vedúcej k Manoru... kôň ho zhodil so svojho chrbta a skoro mu rozdrvil
lebku.“ Ešte i teraz ho striaslo pri tej spomienke. Severusova tvár prezrádzajúca napätie bola
zamračená. „Keď som sa ho opýtal, čo sa stalo a kto bol ten muž, všetko mi povedal.“
Severus sa k nemu otočil chrbtom. „Všetko... všetko nepovedal ani mne,“ riekol, kým prešiel k
sekretáru a vybral odtiaľ svoju obľúbenú whisky a dva poháre. Nalial sebe i jemu a jeden z pohárov
mu podal. „Naozaj to chceš vedieť?“ opýtal sa neisto odhadujúc, či má Potter dosť silný žalúdok na
to, aby to zvládol.
Harry odhodlane prikývol.
„Tak dobre,“ šepol a sadol si do svojho kresla. Už to nemal prečo tajiť. Ak mu o tom povedal Draco,
nevidel dôvod ďalej mlčať. „Keď ho Narcissa ku mne v tú noc doviedla, Draco bol na nepoznanie. Celý
od krvi... jeho život visel na vlásku.“
Harry si uhol a bol rád, keď mu dúšok alkoholu popálil hrdlo. Dúfal, že mu to dodá silu na to, aby si
vypočul i zvyšok Dracovho príbehu a uvažoval, či to bude horšia verzia ako tá, ktorú si už vypočul.
„Doškriabané ruky, pomliaždené zápästia, dodriapaný chrbát... na niektorých miestach mu ovísala
koža... Stehná mal zaliate krvou...“ teraz si uhol Severus a viditeľne pobledol, pri neblahých
spomienkach, ktoré sa pred ním vynárali tak živo, akoby sa všetko stalo iba včera. Ešte teraz cítil pach
zaschnutej krvi zmiešanej s potom, močom i zvratkami. Otriasol sa a prinútil sa pokračovať. „Lucius
Malfoy ho nemučil žiadnou kliatbou. Dral z neho kožu zaživa a postaral sa o to, aby mu na to ostala
pamiatka. No to ešte nebolo najhoršie...“
Harry si znova uhol, pohár v ruke zvieral tak, akoby ho chcel rozpučiť jediným stiskom.
„Aby ho prinútil zamerať sa na ženy... on...“ Severus prežrel a z úst sa mu vydral dlhý výdych.
„Vravel mi, že ho... znásilnil, ale nepochopil som to celkom. Teda, chcem povedať, že ho neneznásilnil priamo Lucius, ale...“
Severus prikývol. „Na Manor som sa dostal až potom, čo sa Dracov stav po troch dňoch ako- tak
stabilizoval a mne prišli oznámiť, čo sa tam stalo. Smrtke unikol len o vlások. Šiel som do podzemia,
aby som tú miestnosť raz a navždy zničil. Na zemi... stále bola skropená jeho krvou... Našiel som i tú
vec, ktorou...“ Severus si dodával odvahy. Nie, že by bol nejaká trasorítka, ale hovoriť o tom ho stálo
značnú námahu. „Tá drevená tyč, ktorú Lucius použil mala priemer minimálne štyri centimetre.
Odhadujem, že už pri prvom surovom vniku mu poškodila nielen vonkajšie okolie konečníka, ale
doslova ho roztrhala, presne ako i jeho hrubé črevo.“
Harrymu sa roztriasli ruky a žalúdok mal ako na vode. Bol Severusovi vďačný, že sa odmlčal, lebo toto
naňho bolo naozaj veľa. Jeho predstavivosť, ako vždy plne výkonná sa rozbehla míľovými krokmi, aby
mu mohla slová „na ostro“ prehrávať i v mysli.
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„Neviem si ani len predstaviť, aké musel zažívať bolesti, ale určite to bolo horšie ako Cruciatus.“
V miestnosti opäť zavládlo na chvíľu ponuré ticho, akoby obaja zbierali silu na dokončenie tohto
rozhovoru.
„Takže... je Draco teraz... Je v poriadku?“ odvážil sa opýtať, no cítil, že musel. Draco bol jeho
priateľom a on si oňho robil starosti. „Chcem povedať... môže... viete, ak by si našiel... niekoho...
môže s ním...“ Bože, bolo to vari až tak ťažké vysloviť? Prečo mu to nešlo z úst? Cítil ako ho zaplavuje
zradná červeň a pripadal si ako idiot.
„Telesne je v poriadku, áno. Hoci trvalo viac ako dva týždne, kým sme ho so Stephenom vyliečili. A
ďalšie dva, kým sa vrátil k bežným povinnostiam. Dokonca, ako ste naznačoval, ak by si raz našiel
niekoho, kto by... jeho city opätoval, mohol by s ním mať plnohodnotný sexuálny styk.“ Harry
očervenel ešte viac, ale zdalo sa, že Severusovi nerobí najmenší problém hovoriť o tejto téme.
Očividne si o svojho krstného syna robil starosti. „Ale duševne... Som si istý, že to neprekonal. To by
sa zrejme nepodarilo nikomu... po takom zážitku. No hlavné je, že sa z toho vôbec dostal,“ povedal
napokon Severus a dopil svoj drink, akoby si potreboval posilniť nervy. Zjavne si až teraz naplno
uvedomil, že Draco je tým nešťastím poznačený do dnešného dňa, hoci od vtedy ubehlo čosi vyše
troch rokov. „Harry?“ oslovil ho krstným menom a tým vytrhol tmavovlasého mladíka z myšlienok.
Našťastie.
„Áno?“
„Teraz vám musí byť nad slnko jasnejšie, že je môj krstný syn... homosexuál.“ Harry prikývol. „Ste
jeho priateľom. Za tie roky som si nevšimol, aby si k sebe niekoho tak pripustil. Vám sa to podarilo v
relatívne krátkej dobe, ale... Obávam sa, že...“ Nevedel, ako mu má povedať, čo chcel bez toho, aby
Draca nestrápnil. Okrem toho, mohol by sa i v svojom predčasnom úsudku mýliť. „Neublížte mu. O
nič iné vás nežiadam.“
Harry prikývol. Chvíľu mal dojem, že sa mu Severus snaží naznačiť niečo v tom zmysle, že sa Dracovi
páči ako muž, ale zrejme si len priveľmi domýšľal. Severusovu pracovňu opustili po tom, čo si od
staršieho muža prezieravo vypýtal elixír Bezsenného spánku a on mu ochotne dal pár fľaštičiek z
Hermioniných zásob so slovami, že sú na rozdiel od tých jeho vylepšené.
***
Draco sa znova pretočil v posteli a ten pohyb upútal Harryho pohľad. Vyzeral teraz tak pokojne a
zraniteľne. Pokožku mal bledú ako alabaster, ale na rozdiel od toho chladného kameňa, teplú a
hebkú. Okolo tváre mu splývali rovné vlasy, teraz o niečo dlhšie. Zvyčajne ostré črty tváre zjemneli v
šere izby a hre neposedne poskakujúceho ohňa v kozube. Pery trocha pootvorené, ešte stále mierne
opuchnuté od nedávnych bozkov... Hruď sa mu pravidelne dvíhala a klesala... Harry musel uznať, že
vojvoda bol vážne príťažlivý muž.
V duchu si vybavil ten bozk a to, čo mu predchádzalo. Bol vo svojej izbe a spal – ako mal vo zvyku na
Adama – keď začul Dracov krik. Myslel si, že sa niečo stalo, preto vyskočil z postele a jediné, čo na
seba v tej rýchlosti natiahol bol požičaný smaragdový župan. Keď vbehol do jeho spálne a našiel ho
zmetať sa na posteli v dokonalej mäteži vlastných perín, v snahe upokojiť ho, ho zovrel v náručí, kým
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sa mu upokojujúco prihováral. Keď sa zdalo, že je Draco konečne pri zmysloch a precitol zo zlého sna,
nečakane vtiahol Harryho do toho bozku.
Harry sa pod dekou nepokojne pomrvil. Keďže ho ešte i teraz vzrušila myšlienka na ten bozk, zrejme
to nebolo dobré znamenie. Úkosom pozrel na Draca. Mohol by byť i on... Pokrútil hlavou. Bola to
hlúposť. Určite! Svedčili o tom jeho početné milostné avantúry, či nie? Jeho prvou vážnejšou
skúsenosťou bola lady Romilda Vanová. Pri nej si zdokonalil umenie francúzskeho bozku a to mal
sotva pätnásť. Jeho prvou milenkou bola lady Lisa Turpinová. Krásna, dvadsaťpäťročná vdova, ktorá
sa práve rozišla so svojím milencom a potrebovala náhradu. Harry mal vtedy čerstvých sedemnásť,
keď ho zviedla. Ale ďakoval jej za veľa. No najviac sa naučil v umení milovania od lady Veronici
Smethleyovej, tiež vdovy, dokonca ešte trochu staršej ako bola Lisa.
Potom sa prvý raz zaľúbil. Lady Čangová bola nádherná a učarovala mu, lenže ona mu city
neopätovala a našla si iného. Teraz z nej už bola šťastná, vydatá žena. Románik, ktorý prežíval s lady
Blocklehurstovou ho v poslednom čase nevábil. Lady Padma sa mu stala príťažou. Okrem toho, sex s
ňou v poslednom čase nebol tým, čím býval. Nech sa akokoľvek snažil. Keď bol pri nej naposledy, jeho
pýcha mu vypovedala službu. Napokon jej dal konečne zbohom a vydýchol si.
V tom období začal častejšie vyhľadávať vojvodovu spoločnosť. Smial sa na jeho vtipoch i postrehoch,
viedli dlhé a dokonca zmysluplné rozhovory o všetkom možnom, našli spoločnú záľubu v koňoch,
lietaní i obchodoch, ktorým sa venovali. A napriek tomu boli takí rozdielni. Niekto by povedal, ako
deň a noc, počnúc ich zovňajškom.
Harry by si nebol nikdy ani len pomyslel, že Draco nie je takým, za akého ho sprvu pokladal. Chladný
snob, ktorý má rád všetko a všetkých pod kontrolou.
Nebolo to prvý raz, čo sa v ňom zmýlil. Dnes si mohol uvedomiť, že jeho tvrdá maska ukrýva chlapca
poznačeného minulosťou. Krutou minulosťou. Po tom, čo ho sprznil vlastný otec, prišiel o oboch
rodičov. Jeho matka prekliala svojho manžela a sama spáchala samovraždu, lebo nevládala uniesť to,
čo sa stalo jej synovi a ona tomu nezabránila. Povrávalo sa, že zošalela, i keď dôvod toho šialenstva
nikto nepoznal. Draco kruto stratil svoju nevinnosť a navyše i ju. Jediného človeka, ktorý ho skutočne
miloval. Stal sa z neho utiahnutý muž, ktorý sa pred každým uzavrel. Jediný, koho navštevoval bol
lord Blaise Zabini a markíz.
A on ho pobozkal. Zdalo sa, že dnes konečne prekročil tú pomyslenú hranicu, zábranu, ktorú v ňom
vystaval jeho otec svojím činom. Harry ju už len kvôli tomu nemohol zničiť. Nemohol ho odsotiť len
preto, lebo... Dobre, sľúbil to Severusovi, ale...
Pokrútil hlavou. Merlin, nie, ten bozk nebol elektrizujúci. Nepáčil sa mu a nevzrušil ho.
Zastonal.
Prečo mal potom penis znova v pozore? Čo sa to s ním dialo? Ten vagabund ukrývajúci sa v jemnom
tmavom poraste medzi jeho nohami si robil, čo chcel. Odmietol lady Blocklehurstovou, o lady
Weasleyovej ani nehovoriac. Harry sa úprimne zhrozil, keď zistil, že sa mu vlastne nepostavil celé tie
tri týždne a dnes sa šiel pretrhnúť svojím výkonom z jediného bozku? Niečo muselo byť zle. Niečo s
ním určite nebolo v poriadku...
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Vstal a po špičkách opustil Dracovu spálňu. Musel sa o seba postarať. Jeho ťažký penis pulzoval
nenaplnenou túžbou. Musel si pridržiavať župan v tých miestach, aby mu pri chôdzi nevykukovala
jeho lesklá fialová hlavička. Líca mu horeli ako vlčie maky. Nikdy sa necítil tak trápne... Nikdy nebol
taký zúfalý a... vzrušený z jediného bozku. Nehovoriac o tom, že v tú noc sa o seba musel postarať
ešte zo dva razy. Raz, keď sa prebudil z mokrého sna, v ktorom figuroval iba on s vojvodom a tá jeho
neskutočne veľká posteľ a po druhý raz, keď začal analyzovať svoje pocity z toho bozku. Napokon na
seba konečne natiahol spodky i nohavice, aby svoje mužstvo uväznil a prinútil sa nemyslieť na
vojvodu nijako nevhodne. Bol to však nadľudský výkon.
***
Regulus vošiel do jedálne medzi poslednými. Všetci ostatní tam už boli. Severus sa o čomsi ticho
dohadoval s Hermionou, ktorá sa ho snažila presvedčiť, aby jej dovolil pripravovať aspoň nejaké
jednoduché elixíry a pomáhať mu tak. Regulus sa v duchu uškrnul. Vedel totiž, že Severusov boj je
vopred prehraný. Ale nepovedal na túto tému ani slovo a rozhodol sa dnes ráno svojho priateľa
zbytočne nedráždiť. Dokonale to zvládala jeho rozkošná manželka. Všetkým zaprial dobré ráno a
zaujal svoje zvyčajné miesto pri stole.
Cecile dohliadala nad chlapcom, ktorý do seba ládoval raňajky, akoby v živote nejedol. Šunka, syr,
klobásku, nakrájanú na kolieska, kúsky pečiva, to všetko končilo v jeho pahltných ústočkách. Naproti
tomu, ona zjedla máločo. Mala stiahnutý žalúdok. Ale ani markíza veľa nepojedla. Dala si iba hrianku
a trocha čaju. Ráno mávala ešte občasné nevoľnosti a jej manžel bol stelesnením starostlivosti.
„Nalejem vám kávu alebo čaj, strýko Regulus,“ opýtala sa ho štebotavým hláskom lady Asteria, ktorá
sedela po jeho pravici. Od svojej sestry sa vrátila iba včera. Zotrvala u nej dlhšie a hoci by ostala
natrvalo, Severus ani Hermiona si nemysleli, že by to bolo vhodné. Isteže, mohla ich kedykoľvek
navštíviť a rovnako to platilo aj pre manželov Woodových. Boli tu kedykoľvek vítaní.
„Nie, ďakujem, zvládnem to sám,“ ubezpečil ju a načiahol sa za kanvičkou s kávou. Všetko na stole
ukladali tak, aby si mohol presne zapamätať miesto, kde ktorá vec stála a aby sa mohol obslúžiť sám.
Navrhol to Severus. Donútil ho tak napredovať a starať sa o seba miesto toho, aby sa utápal v
sebaľútosti a chradol ako naozajstný lazar.
Cecil ho skúmavo pozorovala a nevychádzala z údivu. Ten muž bol skutočne silnejší a napriek svojej
indispozícii obdivuhodný.
„Ako bolo u Daphne a Olivera?“ opýtal sa Regulus, keď si nalieval kávu a len čo odložil džbán,
načiahol sa po cukorničke.
„Vynikajúco. Hoci Daphne trpí rannými nevoľnosťami ešte aj v štvrtom mesiaci tehotenstva. Liečiteľ
nás ubezpečil, že to nie je nič neobvyklé.“
„Ešte v štvrtom mesiaci?“ zhíkla Hermiona, ktorá zachytila jej odpoveď.
„Určite však povedal, že to nie je pravidlom, láska. Upokoj sa,“ Severus sa načiahol ponad stôl a
zovrel jej rúčku vo svojej dlani.
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„Presne tak, strýko Severus,“ zašvitorila Asteria. „Tiež povedal, že niektoré tehotné ženy rannými
nevoľnosťami netrpia vôbec a niektoré to sužuje celý deň. Vraj to obvykle trvá iba prvý mesiac, ale vo
výnimočných prípadoch i dlhšie. Niekedy i počas celého tehotenstva.“
„Zlatko, nepomáhaš mi,“ Severus spražil Asteriu pohľadom, keď zbadal, ako Hermiona pobledla.
„Prepáč strýko, neuvedomila som si to,“ ospravedlnila sa, no nemohla zakryť úškrn. Potom sa otočila
k Hermiona. „Iste to nebude tvoj prípad, sesternička. Si iba v štvrtom týždni a tie nevoľnosti ťa trápia
iba ráno, však? A sama si mi včera spomínala, že ti býva zle iba ráno.“
Hermiona prikývla. „Och, iste, ale človek nikdy nevie.“ Potom sa otočila k Severusovi. „Takže platí?“
„Platí.“
Usmiala sa naňho ako slniečko a zatrilkovala ako škovránok: „Dobre, tak sme dohodnutí. Budem ti
pomáhať.“
„Ale...“ zmohol sa iba na chabý protest. „Naschvál si odviedla moju pozornosť?“
„Hneváš sa?“ opýtala sa figliarsky, no on si len povzdychol.
„Nie, ale to nie je pre výchovu chlapca dobrý príklad,“ upozornil ju. „Okrem toho, trvám na tom, že ja
odobrým, ktorý elixír pripravovať môžeš a ktorý nie.“
Hermiona ho vzala za ruku, ktorou ju stále držal a pobozkala ho na hánky prstov. „Isteže, pán môj.“
Jej oči zaiskrili a úsmev, ktorým ho obdarila ho zahrial pri srdci. Napokon, možno nebude na škodu,
keď ju bude mať na očiach. Uškrnul sa, keď si spomenul na ten deň, keď si ju vzal priamo tak na
pracovnom stole, ako si to v mysli neraz predstavoval. Do vlasov sa jej zaplietli bylinky rozhádzané na
stole. Vyzerala ako divožienka a rovnako dychtivo ho v sebe i prijala. Muselo jej dôjsť na čo myslel,
pretože sa odrazu prudko začervenala a švihla po ňom šokovaným pohľadom, ktorý hovoril: „Ako na
to môžeš myslieť pri raňajkách v prítomností ostatných!“
Severus sa však iba pobavene uškrnul a rozhodol sa radšej dojesť svoju porciu údenej šunky.

3. kapitola - Najčernejšia spomienka
„Si teda pripravený?“ opýta sa Harry na druhý deň Draca. Bolo čosi po jedenástej doobeda, keď sa
prinútil v to štvrtkové ráno konečne rozlepiť oči. Tá uplynulá noc bola preňho krušná. Jeho telo,
napriek tomu, že sa v noci o seba celkom trikrát postaral a musel si uznať, že odviedol asi najlepšiu
ručnú prácu v celom svojom doterajšom živote, tak jeho telo sa napriek tomu necítilo uspokojené. V
jednej chvíli sa dokonca pohrával s myšlienkou, že obnoví svoje stretávky s lady Blocklehurstovou, ale
napokon to predsa len zavrhol. Jej panovačnosť mu za tú chvíľku potešenia nestála. Napokon sa šiel
umyť, oholil sa a obliekol. S viazankou a sakom sa neunúval.
Draco na sucho prehltol a prikývol. Oči mal tuho prižmúrené, žalúdok, napriek výdatným raňajkám
stiahnutý a navyše, ako na vode. Mal šťastie, že mu už z väčšej časti vytrávilo. Ale nie preto tak tuho
žmúril oči, žeby mu bolo nebodaj zle. Nie. To jeho chvenie žalúdka spôsobil gróf Potter svojím
príchodom do pracovne a tým svojím prekliato atraktívnym, hoci tak nedbalo pôsobiacim výzorom.
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Tá jeho večne strapatá hriva bola ako dokonalá bezplatná reklama na vrabčie hniezdo. Bolo zjavné, že
sa holil, ale nechal si dôvtipne upravené tmavé strnisko, ktoré mu pokrývalo líca, bradu i pokožku pod
nosom, vďaka čomu nevyzeral na svoj vek, ale o trošku staršie a ešte viac... sexy. V bielej bavlnenej
košeli s voľnými rukávmi, bez viazanky a s tromi rozopnutými gombičkami pod krkom, ktoré mu
odkrývali hruď porastenú chĺpkami, v čiernych nohaviciach, ktoré mu tak provokatívne obopínali
zadok a štíhle stehná, vyzeral atraktívnejšie ako... Merlin, nikto mu odrazu nemohol zísť na um... Ten
tmavovlasý muž teraz sediaci tak pokojne a so sebaistým výrazom v tvári naproti nemu v kresle bol
stelesnením jeho mužskej verzie Šeherezády. Draco by si s ním však vedel predstaviť strávených viac,
ako len tisíc a jednu noc.
„Draco?“
Merlin, na tom chlapovi je vzrušujúce absolútne všetko. Ešte aj ten hlas, pomyslel si frustrovane
oslovený mladík.
„Áno?“ ozval sa rozochvene a následne si odkašľal, aby nepôsobil ako padavka.
Nevidel síce grófov úsmev, ale mohol ho počuť v jeho hlase. Ten zvonivý tón, ktorý ho zasiahol a
rozihral v ňom všetky citlivé strunky, ho zanechal napätého a plného nenaplnenej túžby a spôsobil, že
sa mu spotili dlane rúk.
„Na to, aby som ťa mohol zbaviť tej spomienky, musíš otvoriť oči. Alebo tak tuho žmúriš preto, lebo
vyzerám tak zle, že sa nemôžeš premôcť pozrieť na mňa?“ opýtal sa Harry.
Draco v tej chvíli zvraštil tvár a otvoril oči dokorán. Uvidel v Harryho očiach tie šibalské ohníčky a
potuteľný úsmev na tvári. Došlo mu, že si ho iba doberal. Kútiky úst sa mu vykrútili dohora.
„Nemusíš sa báť Draco, budem...“ Harry sa pristihol pri tom, že chcel povedať, že bude nežný.
Našťastie sa včas opanoval a miesto toho s krátkou odmlkou dodal. „Budem si dávať pozor.“
A Draco o tom nepochyboval. „Viem. Verím ti.“ Napriek tomu nemohol potlačiť svoje obavy. Obavy z
toho, či sa mu podarí zbaviť ho tej spomienky a obavy z toho, či neuvidí niečo, čo by... Prežrel a jeho
ohryzok sa pohol pod jemnou pokožkou hrdla.
Harryho výraz tváre zjemnel, keď si uvedomil, že muž pred ním je nervózny. „Ak mi veríš, skús sa
uvoľniť. Aspoň trochu. Pomohlo by to,“ pobádal ho a dúfal, že to zaberie.
Draco pootvoril ústa a vydýchol si. Bol napätý ako struna z harfy. Možno by sa mu i podarilo uvoľniť a
zveriť sa do jeho rúk, keby mu nebol Harry tak blízko. Alebo keby ho neopájala tá jeho jedinečná
vôňa.
„Myslím, že som,“ šepol nervózne, ale Harry si bol vedomý faktu, že je to lož. Povzdychol si a skúsil
mu teda pomôcť inou cestou.
„Koľko máš rokov?“
Dracovo plavé obočie sa na moment zvraštilo. „Nechcel si mi pomôcť zbaviť ma tej spomienky?“
spýtal sa vrcholne zmätený jeho otázkou.
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„Robím to. Snažím sa ti pomôcť uvoľniť. Vravel si, že mi dôveruješ, nie? Tak to dokáž,“ vyzval ho s
pokojným výrazom v tvári.
„Devätnásť,“ odvetil Draco porazenecky a prijal jeho hru na odvrátenie pozornosti, ktorá ho mala
zbaviť napätia.
„Čo tvorí srdce tvojho prútika?“
„Blana z dračieho srdca,“ zaznela okamžitá odpoveď.
„Akého je dnes?“
„Pätnásteho januára.“
A Draco sa skutočne po chvíli kladenia tých najrozličnejších otázok uvoľnil. Samozrejme, Harry sa
popri tom rýchlo a bezbolestne dozvedel niekoľko zaujímavých faktov. Musel uznať, že to nebolo
práve na škodu.
Odrazu bol tam, vnútri Dracovej plavovlasej hlavy, vo víre jeho spomienok. Bolo to... pôsobivé. A tak
trochu i desivé. Lenže i on mal obavy. nIkdy predtým to nerobil a ani neskúšal. Pravda, teraz by si bol
prial opak. Kým vykonával rannú hygienu, v duchu zhromažďoval všetky informácie, ktoré mal o
Legillimencii. Samozrejme, mal dobrého učiteľa. Markíz z Cudworthu bol skutočne majstrom vo
svojom obore, ale na druhej strane, nepoznal zručnejšieho čarodejníka. A teraz bolo na ňom, aby
zúžitkoval to, čo sa naučil.
K Dracovým spomienkam sa dostal pomerne ľahko. Prekvapilo ho, aký bol muž sediaci oproti nemu
absolútne nechránený, otvorený a takpovediac i bezbranný. Harry vnímal jeho donaha odhalenú
dušu, ktorá sa pred ním rozprestrela tak odovzdane a dôverčivo. Až teraz mu naplno došlo, koľko
vnútornej sily si to vyžadovalo. Napadlo ho, či by sa sám odhodlal na niečo také podujať, keby bol na
jeho mieste a nevedel si dať odpoveď. Draco to spravil. Musel byť na tom naozaj zle, keď ho požiadal
o pomoc. Nemal sa však čomu čudovať. Keby kolovala v jeho hlave rovnaká spomienka akú si v mysli
uchovával Draco...
„Harry?“ ozval sa odkiaľsi slabý šelest bez toho, aby Draco čo i len otvoril ústa. Dotkol sa Harryho
mysle svojou vlastnou.
„Všetko je v poriadku,“ odvetil mu okamžite Harry v snahe, udržať ho i naďalej v pokoji. „Ukážeš mi tú
spomienku?“ opýtal sa. Vedel, že to bude menej bolestnejšie ako keby sa mu v spomienkach
prehrabával on. Takto mu poskytol akési súkromnie, hoci netušil, či sa dalo hovoriť práve o súkromí,
keď bol vnútri jeho hlavy.
„Ako?“ ozval sa a Harry sa v duchu zaradoval, že sa rozhodol spolupracovať.
„Len si na ňu pomysli,“ poúčal ho. „Stačí, ak si predstavíš niečo, čo... čokoľvek z toho večera, Draco,“
poradil mu. „Skúsiš to?“
Harry mohol priam hmatateľne cítiť jeho vzrastajúci nepokoj. Z nejakého popudu, ktorý nechcel
práve teraz analyzovať, mu prikryl ruku, ktorá spočívala na opierke kresla svojou dlaňou. Draco pod
tým dotykom na sekundu stuhol, dych sa mu zadrhol a vzápätí sa opäť uvoľnil a začal normálne
dýchať, keď mu Harry palcom krúživo masíroval chrbát ruky.
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„Dobre,“ šepol a v mysli pátral po nejakom záchytnom bode z tej desivej noci. V duchu si vybavil
chvíľu, keď s matkou a... otcom vítal v mramorovej hale Manoru hostí.
Prv, ako mohol Harrymu povedať, že ju má pripravenú, ten ho predbehol.
„Vidím ju.“ Harry si nebol istý, či je rád, že ju objavil, alebo sa má obávať preto, čo vlastne objavil.
Nikdy nič podobné nevidel. Podľa toho, čo vedel, spomienky boli ako hmlistá, striebristá hmota, či
skôr plyn, ktorý sa hmýri a dá sa pomocou kúzla vybrať z mysle. Hoci vám v nej po tom zásahu ostane
spomienka, bude to len hmlistý a veľmi vzdialený odraz toho, čo sa uloží v mysľomise. Toto... toto
vyzeralo desivo. Díval na tú hmlistú... vec... ako obarený. Tá čierna víriaca sa vec akoby pulzovala
vlastným životom a navyše, bola zakliesnená medzi ostatnými spomienkami ako mucha, ktorá sa
ocitla v zajatí pavučiny a jej osud bol vopred spečatený. Tá spomienka bola v Dracovej mysli ukotvená
pevne a zložito, až ho pochytili obavy, čo to nie je nad jeho sily.
Draco vycítil jeho krátke zaváhanie a zneistel. „Harry, čo sa deje?“
Harry nevedel, čo mu povedať. Stále zízal na tie chvejúce sa úponky a zratúval si ich. Deväť. Bolo ich
deväť... Viac ako má chrobáčik nožičiek.
„Skúšal si sa tej spomienky niekedy zbaviť sám?“ opýtal sa odrazu, keď mu niečo zišlo na um.
„Áno a nie raz. Ale neúspešne,“ priznal. „Nechcel som žiadať o pomoc Severusa, už i tak pre mňa
spravil viac než dosť.“
Harry naprázdno prežrel. Jemne stisol Dracovi ruku. Uvedomil si, že mu bude musieť najprv povedať,
čo ich čaká. Bez toho to nejde. Vykĺzol z jeho mysle a prerývane sa nadýchol. I Draco bol bledý. Vpád
do cudzej mysle, hoc takpovediac s pozvánkou, bol namáhavou činnosťou.
„Musím... musím sa napiť,“ šepol a Draco prikývol. Okamžite zazvonil na zvonček a požiadal
domáceho škriatka, aby im doniesol občerstvenie.
„Neraňajkoval si. Nechceš niečo zjesť?“ opýtal sa starostlivo, no Harry pokrútil hlavou. Keď sa škriatok
znova objavil, vzal si pohár vody a vypil ho do dna. Draco si dal na rozdiel od neho len dva dúšky. V
bledej tvári sa mu zračila neistota. Akoby tušil, že to nepôjde tak ľahko ako si predstavoval.
„Tak čo sa deje? Povieš mi to?“ V tóne, akým ho plavovlasý mladík oslovil sa objavila nervozita.
Harry prikývol. „Áno. Nebudem ti klamať. Nikdy predtým som nič také nevidel. Naozaj nechceš, aby
to spravil radšej Severus?“
Draco potriasol hlavou. „Nie! Keby som to chcel, už dávno by som ho požiadal.“
„Iste,“ zamrmlal Harry.
„Verím ti. Ty to dokážeš. Si predsa mocný čarodejník...“
Hoci to povedal a zjavne si to i myslel a veril tomu, Harry sa v tejto chvíli vôbec necítil byť mocným
čarodejníkom. Keby to totiž bola pravda, mohol by ho tej spomienky zbaviť tak ako si prial.
Bezbolestne a jedinou myšlienkou. Lenže nešlo to. Vedel, že nebude schopný zabrániť, aby mu
neublížil. Okrem toho sa bál, čo sa stane s tou inkriminujúcou čiernou škvrnou v jeho mysli, keď ju
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začne odstraňovať. Ak bol Lucius taký sviniar, že naňho predsa len použil čiernu mágiu a nechal
spomienku na tú noc hlboko zakorenenú v synovej hlave, Harry musel uznať, že sa naozaj
sakramentsky poistil. Obával sa, že tie úponky, prepletené s ostatnými spomienkami boli výsledkom
Dracových snáh zbaviť sa toho odporného votrelca vo svojej hlave. Teda, ak ho bude zbavovať tej
spomienky, bude musieť siahnuť na dno svojich síl. Už teraz vedel, že stojí pred neľahkou úlohou.
„Harry, prosím, dokonči to,“ požiadal ho Draco odhodlane. „Je mi jedno, že to bude bolestivé,
vydržím to... Prisahám...“
„Draco...“ Harryho výdych, či šepot znel skôr ako pohladenie. Hľadel do tých sivých očí, teraz
potemnených a musel uznať, že v tejto chvíli mal zrejme viac odvahy Draco, ako on.
„Tak dobre. Ale ak by to bolo veľmi bolestivé...“
„Vydržím...“ zopakoval.
Harry teda iba kývol hlavou, že rozumie. Napokon, ak prežil ten otcov sadistický trest... snáď nebude
mať problém vydržať, kým ho Harry tej spomienky zbaví.
„Dobre. Najprv... ju musím trocha preskúmať. Tá spomienka je zakliesnená medzi ostatnými a chvíľu
by bude trvať, kým ju dostanem von. Musím ju izolovať a zaistiť, aby sa nemohla nikde uchytiť
spätne. Dobre?“
„Rob ako myslíš.“ Harry to bral ako áno.
Znova sa vnoril do jeho mysle, Draco mu spomienku predostrel ako na striebornej tácni tým, že na ňu
pomyslel. Harry sa k tej čiernej vírivej veci načiahol pomyselnou rukou a skúmal ju veľmi svedomito z
každej strany svojou mágiou. Cítil, ako sa pred ním vzpierala a nepokojne sa chvela. Akoby ho
varovala, aby sa k nej nepribližoval. Harryho vnímal jej čierne jadro... Skrz naskrz presiaknuté čiernou
mágiou. Preklínal Luciusa a preklínal jeho tyranskú prefíkanosť a drastickosť.
Jeho teplá dlaň, stále prikrývajúca chvejúcu sa ruku pocítila zvierajúcu kŕčovito opierku kresla
zaznamenala, keď sa strhol. Draco však napriek tomu trpezlivo čakal, kým sa Harry ozve znova. Mal
dojem, že tá chvíľa trvala celú večnosť. Harry si povzdychol a trochu sa od tej spomienky odtiahol.
„Môžem začať?“ opýtal sa Draca myšlienkou, ktorú k nemu vyslal a mladík mu dal svoj súhlas.
Harry sa mysľou sústredil na jeden z úponkov. Vedel, že tie sú príčinou toho, že tá myšlienka sa tam
drží ako kliešť. Musel odstrániť najprv tie. A musel zabrániť, aby sa nerozvetvili a neprichytili znova na
iné miesto. Musel ten úponok znehybniť, umŕtviť alebo skúsiť nejako obaliť.
Prvý, na ktorý sa sústredil sa vzpieral a len ťažko sa poddával jeho vôli a mágii. Nevedel povedať,
koľko mu trvalo, kým konečne zaznamenal úspech. Čierny korienok úponku sa metal a kŕčovito
mykal, ale Harrymu sa ho podarilo odrezať od ostatných spomienok. Lenže potom pridlho váhal nad
tým, aké kúzlo použiť a nožička sa ukotvila na iné miesto a azda ešte pevnejšie. Okrem toho sa pri
jeho násilnom zásahu skutočne rozvetvila a teraz bolo tých úponkov desať.
„Dofrasa,“ pomyslel si, ale zabudol, že ho teraz môže Draco zreteľne počuť.
„Stalo sa niečo?“
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„Nie,“ zaklamal. Nechcel ho zbytočne vyľakať. „Ako sa cítiš?“
„Ujde to...“ Harry si bol istý, že i Draco zaklamal, aby mu nepridával starosti a najradšej by sa bol
nafackal.
Znova sa pustil do práce. Znova sa sústredil na úponok, no s tým rozdielom, že teraz už vedel, ktorým
kúzlom mu pôjde jeho odrezanie od ostatných spomienok lepšie. Tentoraz nezaváhal. Konček čiernej
spomienky umŕtvil a ešte i obalil, aby ho úplne izoloval. Potom chvíľu počkal, či sa predsa len
nerozštiepi a nevyraší z neho nový úponok, ale nič sa nestalo. V duchu zajasal, ale hneď sa sústredil
na ďalší korienok. S niektorými sa mu darilo lepšie, s inými horšie. Podstatné bolo, že to napokon
predsa len išlo. Jednako však cítil únavu i napätie, ktoré sa znásobovalo tým, že cítil Dracovu bolesť.
Jeho telo bolo rovnako strnulé. Harry vedel, že ho musí šialene bolieť hlava a isto mal pocit, že mu
musí každú chvíľu prasknúť. Musel sa poponáhľať. Keď odrezal i posledný pahýlik tej vzdorujúcej
škvrny, obalil ju napokon celú svojou mágiou a prinútil ju opustiť Dracovu myseľ. Harry si vydýchol.
Čakal ďalšie problémy, ale nestalo sa tak. Spomienka opustila tentoraz Dracovu hlavu „bez
protestov.“ I tak tam ešte chvíľu zotrval, aby skontroloval jeho myseľ. Keď sa však uistil, že je „vzduch
čistý,“ konečne vykĺzol z Dracovej hlavy.
Zviezol sa do kresla, biely ako krieda. Mal oproti Dracovi výhodu v tom, že mal tmavšiu pokožku.
Draco totiž vyzeral ešte horšie. Jeho bledosť bola omnoho zjavnejšia. Držal sa za hlavu, z očí mu tiekli
slzy a namáhavo dýchal. Harry oproti nemu sedel rozvalený v kresle a nevládal sa chvíľu ani pohnúť.
Sledoval, ako Dracovi u uší vychádza čierny plyn a hmýri sa okolo jeho hlavy vo vzduchu. Harry z
posledných síl vyčaroval nádobku, plyn v nej uzavrel a čiernu spomienku nechal raz a navždy zmiznúť.
„Je... je prečo, Draco,“ šepol a v tej chvíli stratil vedomie.
***
Draco sedel v kresle. Dnes si vymenili úlohy. Celý včerajší deň, ba dokonca i noc nad ním gróf bdel.
Teraz to bolo naopak. Pohládzal mu tvár očami a kochal sa na nej svojím pohľadom. Kto by si bol
pomyslel, že si raz budú takí blízki? Iste, keby nie toho otcovho... činu... Zachvel sa, no tá spomienka,
ktorú dnes Harry zničil a nechal ju zmiznúť boh vie kam, ho nebolela tak ako predtým. Nespôsobovala
mu muky, necítil sa vďaka nej taký spútaný, ako doteraz. Naopak. Prvý raz po tých troch rokoch mal
pocit, že je úplne slobodný. Konečne sa mohol odpútať od toho, čo sa mu pred rokmi prihodilo.
Toto ho opäť priviedlo k myšlienkam na stretnutie s grófom. Kým žil v Manore, nikto, kto nebol dobrý
jeho otcovi, nebol dobrý i jemu. Aspoň takú zásadu sa snažil dodržiavať. Jeho otec obľuboval plesy,
bankety a všetky tie spoločenské udalosti, ktoré usporadúvala smotánka. Draco nevedel povedať, či
vôbec na nejakom niekedy chýbal. Napriek tomu aký bol jeho otec a čo všetko mu vtĺkal do hlavy od
narodenia, on bol iný. Vždy to vedel. V ten večer, keď na Manore usporiadali Zimný ples sa mu to len
potvrdilo. Lord Baddock mu to potvrdil. Ako prvý vybadal, že Draco je presne ten človek, s ktorým by
sa mohol zabaviť. Celý večer sa zdržiaval v jeho blízkosti a kŕmil ho sladkými rečičkami. Zvádzal ho a
podarilo sa mu to. Lucius ho za tú chvíľku slabosti potrestal. Keď na to prišla jeho matka, zošalela.
Stihla ho však doniesť k Severusovi. Potom zabila svojho manžela a sama spáchala samovraždu.
Trvalo mu celý mesiac, kým sa znovu postavil na nohy. Až vtedy zistil, že Potter je jedným z
obyvateľov sídla jeho krstného otca.
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Sprvu ho nevedel strpieť. Sám nevedel prečo, ale vždy, keď sa mu ocitol nablízku, pochytil ho priam
amok. Šalel! Hádali sa ako dvaja kohúti na smetisku. Skončilo to Severusovým zásahom, keď mu pri
jednej z tých hádok zničili knižnicu. A Potter ešte v ten večer odišiel. Draco netušil kam. Dozvedel sa
to neskôr od Severusa. I ten dôvod, prečo bol vlastne Potter v Cudworthe.
„Viem, že si trpel, Draco, ale ani on to nemá ľahké,“ čistil mu vtedy žalúdok. „Osirel si, lenže on bol
sám od útleho detstva. Navyše, jeho rodina s ním nikdy nezaobchádzala šetrne. Kým som sa ho
neujal, bol na tom horšie ako akýkoľvek chuligán, ktorých stretáš na ulici. Prišiel sem ako kosť a
koža.“
Draco zanovito mlčal. Upieral zrak do zeme a zatínal zuby. „Nie je to moja vina,“ odvážil sa povedať,
no jeho krstný otec s tým zjavne nesúhlasil.
„Nie? A čia potom? Dal som sľub, že toho chlapca ochránim. Ty si ma donútil vyhnať ho z tohto
domu, pretože v prvom rade budem vždy dbať o tvoje dobro. Si moja jediná rodina.“
Draco sa zamračil. „Nemôžem za to krstný otec, že trúsiš sľuby, kade chodíš!“
Severus sa zlovestne zamračil. „Počujem v tvojom hlase trpkosť. Ver mi, že tá ti nebude dobrou
spoločníčkou. Zbav sa jej, kým môžeš. Nestaň sa kópiou vlastného otca, ani mňa... Nájdi zmysel
svojho života a začni znova žiť, Draco. O rok dosiahneš čarodejnícku plnoletosť. Mal by si si nejako
zamestnať myseľ.“
Draco ho poslúchol. Síce mu trvalo ďalší mesiac, kým ho omrzela tá tvrdohlavosť, ale napokon, stalo
sa to. Začal sa zaujímať o mágiu viac ako predtým. Severus mu dokonca najal súkromného učiteľa.
Vedel viac ako ten, ktorého mu platil otec a navyše, nezasväcoval ho do čiernej mágie. Napriek tomu
bol lepší. Ako sa neskôr dozvedel, Dumbledore sa venoval i Potterovi. Takto sa o ňom na diaľku
mohol čo-to dozvedieť a napredovať pilnejšie, pretože sa medzi nimi vytvorila akási súťaživosť. I
Dumbledore mu spomínal, že sa naňho mladý lord pýta a zaujíma sa, ako napreduje. No kým bol
Draco dobrý v elixíroch a obranných kúzlach, Harry vynikal v útočných a v čarovaní vôbec.
Dumbledore tvrdil, že má veľký potenciál a obdivuhodnú vnútornú silu. Napriek tomu, že tak veľa
stratil, napriek tomu, že mu šiel po krku lord Riddle kvôli nejakému smiešnemu proroctvu, stretol sa s
ním v dueli a... vyhral. Nie, Draco si nemyslel, že je Potter boh. Mal len neuveriteľné šťastie. A mal
ich. Starého profesora, Severusa a jeho. Bol to práve Draco, koho obranný štít odklonil jednu zo
smrteľných kliatob a zaručil Potterovo víťazstvo. V ten deň sa konečne začali rešpektovať.
***
Draco nevedel povedať, kedy presne sa doňho zamiloval. Začínal si to uvedomovať celkom pomaly.
Všímal si ho vždy, to hej. Vždy mu pripadal Harry atraktívny, no keďže si od neho stále držal odstup,
nevedel, kedy presne k tomu došlo. Len pred necelým rokom si začal uvedomovať, že vyhľadáva jeho
spoločnosť a nedočkavo sa teší na každé ich stretnutie. Potom sa pristihol pritom, že žiarili na baróna
Weasleyho, ale i na každú ženu, na ktorej len spočinuli jeho hriešne nádherné smaragdové oči. A
nevedel, ako sa z toho dostať. Potom mu napadol ten návrh s investíciou do spoločného podniku. To
zaručovalo grófovu nevyhnutnú spoluprácu a častejší kontakt. Och, aby nezabudol, Severus mal uňho
tiež jedno veľké plus a to tým, že si vzal lady Grangerovú za svoju manželku. Bola najlepšou grófovou
priateľkou. Tiež si prežila svoje a ako sa zdalo, v manželstve so Severusom bola šťastná. A Severus sa
zmenil. K lepšiemu. To bolo vidieť.
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Len jeho život ostával prázdnym, srdce pišťalo od smútku a... áno, nenaplnenej lásky. Draco si
povzdychol a vstal z kresla, v ktorom doteraz sedel. Strčil si ruky do vreciek a podišiel k oknu. Jeho
kroky tlmil hrubý perzský koberec. Keď sa zadíval na ulicu, teraz v podvečer bola rovnako prázdna ako
jeho život. Oprel sa rukou o stenu pri okne. Sivé oči sa dívali na snehové vločky. Začínalo snežiť.
Draco si uvedomil, že sa opustený cítil celý svoj život. Už od malého chlapčaťa. Radšej by sa hral so
svojimi rovesníkmi ako sa učil etikete. Čarodejnícky svet mal však svoje výhody, napriek všetkému.
Vedel, že pokiaľ by si našiel... niekoho... nevyhostili by ho zo spoločnosti. Dobre, iste by to vyvolalo
nemalý škandál, ale napokon, tie bývali na dennom poriadku. Jeho rodinu nevynímajúc. A Draco si
túžil niekoho nájsť. Vždy o tom iba sníval. Lord Baddock ho zviedol. Medzi nimi však v skutočnosti k
ničomu nedošlo. Ten bozk vtedy preňho nič neznamenal. Túžil iba vedieť, aké by to bolo. V tom
momente sa mu pripomenul bozk, ktorý dal v tú noc Potterovi. Znova ním prešla vlna vzrušenia a
spaľujúcej túžby. Bolo to to najlepšie, čo v celom svojom živote zažil.
„Ako dlho som spal?“ ozval sa za jeho chrbtom ospalým hlasom gróf.
„Nie dlho. Šesť hodín,“ odvetil.
Harry sa uškrnul. „To nie je dlho?“
Draco sa k nemu konečne obrátil tvárou. „Nie. Bol si vyčerpaný. Potreboval si oddych. Okrem toho, v
noci si toho zrejme veľa nenaspal.“
Harry si pretrel stále unavené oči a pozrel sa naňho. Chvíľu bolo ticho a potom prehovoril: „Mal by
som ísť domov.“
Draco iba prikývol. Neznášal, keď musel v tomto opustenom sídle ostávať sám. Lenže gróf nebol jeho
pestúnkou. Mal svoj život a...
„Isteže. Poviem komorníkovi, aby ti zbalil veci. Navečeriaš sa?“
Harry prikývol a poďakoval. Draco mieril k dverám jeho izby, aby mohol vyjsť čím skôr von, no prv ako
položil ruku na kľučku sa zastavil.
„Ďakujem, že si mi pomohol. Veľa to pre mňa znamená. Ja... len som chcel, aby si to vedel.“
„Rado sa stalo,“ odvetil Harry a s tým Draco opustil jeho izbu.
***
O dva týždne neskôr sa zúčastnil plesu u Moonovcov. Draco sa pozdravil s krstným otcom a jeho
krásnou manželkou, s ktorou mal tú česť zatancovať si. Bolo to preňho vítané rozptýlenie, pretože sa
nehorázne nudil. Gróf sa ešte nedostavil a lord Zabini sa vytratil do herne. Keď lady Hermionu vrátil
Severusovi, ktorý z nich nespúšťal pohľad, vzal si od lokaja pohár šampanského a predral sa davom na
terasu. Odpil si zo zlatavého moku a pohár položil na široké kamenné zábradlie. Hudba k nemu
doliehala spoza francúzskych okien orámovaných ťažkými červenými drapériami. Počul, ako sa dvere
na terasu otvorili, ale neobťažoval sa, aby zistil, kto je tým jeho nevítaným spoločníkom.
„Dlho sme sa nevideli,“ povedal známy hlas za jeho chrbtom a on zmeravel.
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Vystrel sa v celej svojej výške a otočil sa k nemu tvárou v tvár. Pozrel sa naňho a uvedomil si, že jeho
prítomnosť preňho viac nie je taká... zničujúca. Muž pred ním bol stále krásny. Napokon, vždy oplýval
šarmom a eleganciou. Hnedé vlasy mal o niečo dlhšie ako si Draco pamätal. Ale ten zvodný úsmev,
iskri v očiach... Nie, tentoraz by mu nepodľahol. Bol silnejší ako vtedy. Už nebol naivným chlapcom...
Okrem toho, tento muž, ktorý si pred ním zastal s bohorovným pokojom bol neodmysliteľnou
príčinou toho, čo sa mu v tú prekliatu noc stalo. Jeho jediný bozk... ho zničil a poznačil na celý život.
Pohľad, ktorý mu preto venoval bol vlažný. Inak sa nazvať nedal. „Lord Baddock,“ pozdravil ho
miernym úklonom hlavy, preňho takým typickým a neodmysliteľným.
„Čo tak oficiálne?“ nadhodil muž, nižší o pol hlavy od neho. „Myslel som, že naše opätovné stretnutie
bude prebiehať v inom duchu,“ priznal a odhalil pred ním tak celý zámer svojho konania, ktoré mohlo
byť Dracovi zjavné na prvý pohľad. Iste, prečo iné by ho vlastne vyhľadal?
Keď Draco nereagoval, pristúpil o krôčik bližšie. O viac sa zjavne neodvážil, lebo z tváre plavovlasého
mladíka nevedel vyčítať žiadne pozitívne emócie. Celkom nič, čo by mu naznačilo, v akom rozpoložení
sa nachádza. Očividne ho jeho prítomnosť nepotešila tak, ako si predstavoval.
„Zmenil si sa,“ opáčil muž neisto a založil si ruky za chrbát. Premeral si ho túžobným pohľadom od
hlavy k pätám a nakoniec sa mu vpil do očí. „K lepšiemu. Si hriešne atraktívny, Draco.“
„Nestojím o tvoje komplimenty. Čo chceš?“ opýtal sa tvrdo a spražil lorda Baddocka pohľadom
svojich búrkovo sivých očí.
„Myslel som, že by sme mohli... nadviazať tam, kde sme skončili. Páčil si sa mi. Vždy. Túžil som po
tebe celé tie tri roky. Neschádzal si mi z mysle...“ rozohnil sa a i z jeho tváre bolo badať jeho
neklamné vzrušenie.
Draco sa však striasol a o krok cúvol. „Čo ak poviem, že ma to ani najmenej nezaujíma?“ opýtal sa,
čím o dva roky staršieho muža dokonale schladil. „Okrem toho, ako sa má tvoja snúbenica?“
Baddock na moment vyvedený z mieri sa teraz sebavedome uškrnul. „Žiarliš?“
„Nie, iba poukazujem na fakt, že máš záväzky. Nič viac,“ odvetil chladne.
„Draco... ja...“ Malcolm zhľadúval vhodné slová, ktoré by mohli padnúť na úrodnú pôdu. Nedarilo sa
mu a bol z toho frustrovaný. Vôbec si takto ich opätované stretnutie nepredstavoval.
Dvere na terasu sa znova otvorili. „Ach, tu si... a...“ Gróf zastal v záplave svetla rinúceho sa cez
otvorené dvere tanečnej haly a pozrel spýtavým pohľadom na svojho priateľa. Draco mu venoval
krátky pohľad a on stihol vybadať, že nie je vo svojej koži. Harry preto za sebou zavrel a podišiel
bližšie, tváriac sa nenútene. „Predstavíš nás?“ opýtal sa Draca.
„Lord Malcolm Baddock... starý známy. Gróf Harry James Potter, môj...“
„Priateľ,“ predbehol Harry Draca. „A musím dodať, že veľmi... žiarlivý.“
Obaja muži naňho vrhli neveriaci pohľad. Baddock cúvol, len čo mu potriasol rukou. Rozhabkal sa a
potom sa koktavo ospravedlnil a stratil sa v ruchu tanečnej sály.
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Draco by sa bol rád uškrnul, ale to, čo Harry povedal... Nemohol tvrdiť, že to naňho nemalo nijaký
vplyv. Rozochvel sa na celom tele a nie preto, lebo tu bolo chladno.
„Prečo si to povedal?“ odvážil sa opýtať, no neodvážil sa mu pozrieť do tváre. Miesto toho sa odvrátil
a načiahol sa za svojím odloženým pohárom šampanského, aby si rýchlo dúšok odpil.
„Prečo si ma vtedy pobozkal?“ zareagoval okamžite a ležérne sa oprel o zábradlie, pri ktorom Draco
stál.
Len čo vyslovil tú otázku, Dracovi takmer zabehlo šampanské. Cítil, že zrumenel. Chvíľu sa ošíval a
potom sa prinútil niečo, čokoľvek... povedať.
„Harry... ja...“ Pohľad mal zabodnutý do zeme. Slová mu uviazli na jazyku.
„Dobre, začnem ja...“ riekol a prehrabol si rukou vlasy. „No... neviem, či to všetko nie je len výplod
mojej bujnej fantázie, ale...“ zasekol sa a skôr ako začal pokračovať, odkašľal si. „Viem, že
uprednostňuješ... mužov, pravda. Vnímal som tie tvoje dvojzmysly, i pohľady, hoci som sa snažil
predstierať, že ich prehliadam. Lenže... vieš, v týchto dňoch mám dojem, že strácam pevnú pôdu pod
nohami. Ja... za tie dva týždne, čo sme sa nevideli... veľa som premýšľal. A ten bozk bol...“ uchechtol
sa a znova si prehrabol vlasy, no tentoraz oboma rukami. „Páčim sa ti, však?“ odvážil sa opýtať a
snažil sa pritom zo všetkých síl nečervenať. „Alebo som si to len... namýšľal?“
Draco civel do zeme, pohľad sklopený na špičky svojich topánok, pohár stále držal v ruke, no celkom
naňho zabudol. Nevedel, čo si počať. Ak sa mu prizná, stratí jeho priateľstvo? Nezniesol by predstavu,
že sa viac nebudú vídať. Nechcel, aby ho Harry považoval za nejakého prihriateho šialenca. Mal teda
len dve možnosti. Buď nebude riskovať vôbec a všetko poprie, alebo zariskuje a bude dúfať, že ho
Harry nezavrhne.
Keď naňho pozrel a vpil sa očami do tých jeho, ktoré naňho hľadeli odovzdane a vyčkávajúco,
konečne nabral aspoň za necht odvahy. „Nechcem stratiť tvoje priateľstvo,“ priznal ako prvé. „Ale
nechcem... nebudem ti klamať. Nie, Harry, vyložil si si to... správne.“
A čakal. Čakal ako zvykol len to najhoršie. Kliatby, ktoré by sa mu zniesli na hlavu, urážky, možno
údery. Nič z toho sa však nestalo. Miesto toho sa pred neho mladý gróf postavil. Zdvihol ruky, trochu
ostýchavo a položil ich Dracovi na plecia. Potom jeho prsty pohladili jeho krk a dlane zovreli v teplom
dotyku jeho prekvapenú tvár. Harry bol príliš blízko. Draco mohol jasne vidieť, ako sa poskočil jeho
ohryzok, keď nasucho preglgol.
„To... to je dobre. Pretože... nemám rád, keď sa so mnou niekto zahráva. Ne-nezahrával si sa so
mnou, však?“ opýtal sa mäkko a Draco ako uhranutý pokrútil hlavou. Jeho sivé oči stále uväznené v
smaragdovom pohľade.
„Nie,“ vydýchol.
„To je dobre,“ zopakoval Harry a navlhčil si pery jazykom predtým, ako sa k nemu naklonil a ich ústa
sa nesmelo spojili. Prekvapenému Dracovi vypadol z ruky pohár a rozbil sa na kamennej dlažbe
terasy. Nevnímal to. Jediné, na čo sa sústredil bol Harry a jeho horúca vlhkosť úst. Jeho dobyvačný
jazyk a úžasná chuť toho nečakaného bozku.
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4. kapitola - Pomoc priateľovi
Severus si stal za svoju manželku, len čo vyprevadil ospalú komornú so slovami, že jej služby nebudú
potrebovať. Vždy Hermione veľmi rád pomáhal, hlavne čo sa týkalo vyzliekania. Inokedy ho nechala
iba rozopnúť viazanie šiat na chrbte, či uvoľniť háčiky na korzete, na ktoré si sama nedočiahla. A
veľmi rád zbavoval jej vlasy kovových vláseniek, ktoré jej držali zložité účesy. Rád sa v nich prepletal
prstami. Dnes bola jeho žena akási nezvyklo tichá. Zamyslená. Prehodil jej šaty cez operadlo stoličky a
pobozkal poodhalené plece, ktoré vykúkalo spod hodvábnej spodnej košieľky. Nezdalo sa, že by to
zaregistrovala. Rozopol jej teda korzet a i ten prehodil na stoličku k šatám. Potom to jej ticho už
nevydržal.
„Mia, miláčik, čo sa deje? Je ti zle?“ opýtal sa nežne, keď ju prinútil jemným dotykom sadnúť si na
kraj ich postele. Sadol si k nej a vzal ju za ruku.
Hermiona naňho pozrela takmer neprítomným pohľadom, kým naňho po chvíli zaostrila. „Tvoj krstný
syn...“
„Áno?“
„Páčia sa mu muži,“ šepla a sklonila pohľad na ich prepletené ruky. Nevidela, ako sa Severusovo
obočie spýtavo povytiahlo nad uhľovočiernymi očami.
„Kam tým mieriš?“ vyzvedal, pretože nepochopil celkom jej poznámku. Z jej strany to nebola otázka.
Vedela predsa, že Draco je orientovaný... inak. Rozprával jej jeho príbeh, len aby medzi nimi viac
neboli tajomstvá. Sama ho o to žiadala. Teraz sa o to tajomstvo delili spolu. Vedela to, prečo teda tá
jej čudná nálada? Mala o jeho orientácii pochybnosti? Ak to tak naozaj bolo, tak možno preto, lebo i
ona musela počuť o tom, ako naňho kedysi priam poľovali Parkinsonovci, lebo zaňho chceli vydať
svoju jedinú dcéru. Draco bol jednou z tých najlepších partií v meste a mal vysoké postavenie a
značné bohatstvo. Parkinsonovcom sa teda nemohol čudovať. Možno si mysleli, že keď nemali šťastie
gróf a grófka Bulstrodeovci a nepodarilo sa im ho chytiť do pasce pre svoju prvorodenú dcéru
Millicent – mimochodom, Severus si vydýchol a nepochybne i Draco – a nepochodila ani rodina
vikomta Edgecombe, ktorý mu chcel nanútiť svoju rozmarnú dcéru Mariettu, zrejme si mysleli, že sú
prefíkanejší ako tie dva predošlé rodiny.
Neboli. No napriek tomu, že Draca nikdy nevidel v spoločnosti žiadneho muža a nevedel taktiež o
žiadnom vzťahu, ktorý by bol jeho krstný syn diskrétne udržiaval s nejakým iným mužom. Nie, že by
sa mu bol Draco so svojím súkromím zveroval. Vedel však, že by si to všimol. Ak, tak už len v jeho
správaní. Ale on si bol istý, že Draco je celý ten čas sám. Vlastne on sám sa tomu nečudoval. Draco si
prežil svoje. Bolo len pochopiteľné, že si držal odstup. A možno len čakal... ako sa vraví... na toho
pravého. Ale tá jeho samota ešte neznamenala, že ho otec dokázal za jedinú krutú noc zlomiť, či
preorientovať. Sexualita nie je žiadna choroba. Je proste človeku daná. Tak ako sa on zamiloval do
lady Evansovej – neskôr Potterovej a ako sa jej z tej veľkej lásky dokázal vzdať – potom sa zamiloval
na prvý pohľad do Hermiony. Toto bola skutočná láska. Teraz bol skutočne šťastný. So svojou ženou,
obklopený priateľmi... rodinou. Svojou rodinou.
Draco však nemal nikoho, okrem neho. Vedel sa doňho vcítiť. Do jeho osamelosti a strádania blízkej
duše. Človek by mal mať niekoho o koho sa môže oprieť. Niekoho, kto mu podá pomocnú ruku, keď
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to bude potrebovať, niekoho, kto ho bude milovať takého, aký je. Draco nie je zlým človekom. A
Severus veril, že ak... stretne raz tú pravú lásku... zabudne na minulosť a bude šťastný i on.
Hermiona si povzdychla a oprela si hlavu o manželovo plece. Objal ju a vtisol bozk do vlasov. Voňali
ako rozkvitnutá lúka, keď do seba vdýchol ich omamnú vôňu.
„Vieš, vždy som si myslela, že sa Harrymu páčia ženy. Je to pochopiteľné, že? Neviem presne, koľko
mal románikov napriek tomu, že ešte nemá ani dvadsať, ale... vždy to boli samé ženy. Nechápem to.
Prečo to spravil? Pretože to bol on, kto s tým začal. Videla som to,“ šepla nešťastne.
„Hermiona, čo spravil? Čo si videla?“ spýtal sa s obavami.
Trochu sa ošívala. Postrehol, ako jej zrumeneli líca. Z toho vysvetlenia, o ktorom predpokladal, že
malo byť vysvetlením, nebol o nič múdrejší. Prstom jej jemne nadvihol bradu a pozrel jej do očí.
„Dnes na plese... Hľadala som Harryho. Zbadala som ho na terase a... on... Pobozkal Draca. Na ústa,
Severus. Nebol to nevinný bozk.“
V jeho pohľade sa objavil zmätok, údiv a potom to všetko vystriedalo tiché pochopenie. Jeho pamäť
sa predierala cez nedávnu minulosť. Na prvý pohľad nevinné poznámky jeho krstného syna, pohľady,
ktoré vysielal k mladému grófovi, vyhľadávanie jeho spoločnosti... Mohlo to znamenať, že Draco...
Privrel oči a povzdychol si. Potom si prstami pošúchal koreň nosa.
„Naozaj si videla ako... Merlin. Takže bozk?“ opýtal sa, stále nemohol uveriť tomu, čo sa práve
dozvedel.
„Bozk, Severus. Skutočný bozk. Francúzsky bozk. Harryho – Dracovi.“
Nie, že by jej prekážalo, čo videla. Nie. Hoci ju to nesmierne prekvapilo. To poprieť nemohla. Harry
bol totiž naozaj zameraný výlučne na ženy. Doteraz. Vedela to. Ešte nedávno jej básnil o lady
Čchangovej, lebo si ju chcel vziať, potom oplakával jej stratu, keď sa rozhodla pre lorda Diggoriho a
teraz bozkáva vojvodu na terase počas plesu, kde ich mohol ktokoľvek vidieť? Nie div, že to dosiaľ
nepredýchala. Harry a vojvoda?
„Máš obavy o svojho priateľa?“ opýtal sa opatrne Severus a znova ho raz prekvapila, keď pokrútila
hlavou.
„Nie. Oňho nie. Harry je silný, mladý muž. Skôr sa bojím o tvojho krstného syna. Myslíš, že bude
schopný...“ zahryzla si do spodnej pery. „Myslíš, že sa preniesol cez to, čo sa mu stalo v minulosti?“
Severusovi zovrelo srdce. Jednostaj sa utvrdzoval v tom, že jeho manželka je výnimočná žena.
Neobávala sa o Harryho, či o jeho povesť, ale mala strach o jeho krstného syna.
„Neviem,“ šepol v odpovedi, keď sa k nemu znova pritúlila a objala ho okolo pásu, pričom si ruky
ukryla pod jeho sakom. Stále bol kompletne oblečený. „Ak mu to však dovolil, môžeme sa domnievať,
že sa tak stalo.“
„Zrejme máš pravdu. Bola by to reálna možnosť. Ale i tak mám obavy... Nechcem, aby mu Harry
nechtiac ublížil... Nechcem tým povedať, že neverím Harrymu a jeho konaniu, len sa bojím, že je
unáhlené. Bojím sa, čo to spraví s vojvodom, ak si Harry nakoniec zvolí predsa len inú... cestu.“
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„Draco už nie je chlapec, ktorý by sa nevedel brániť. Má vlastný rozum. Určite vie, čo robí.“
„Len či to vie i Harry,“ poznamenala.
„Nemyslím si, že by bol taký chrapúň, aby sa s ním len bezcitne zahrával. To by skôr svedčilo Dracovej
povahe. Okrem toho, Draco sa mu sám zveril so svojim tajomstvom, čo znamená, že Harry má jeho
plnú dôveru. Možno si tvoj priateľ uvedomil, čo vlastne chce a dal mu to najavo.“
„Takže Draco mu to povedal? Povedal mu o tej strašnej noci?“ vyvalila oči.
„Áno. Bolo to v ten deň, keď sa tak neočakávane dostavili a ja som odišiel s Harrym do pracovne
niečo prejednať. Vtedy sa ma opýtal na zvyšok príbehu.“
„Nepovedal si mi to,“ riekla, no neznelo to vyčítavo. Skôr prosté konštatovanie.
„Pretože som ti to nechcel pripomínať. Ešte si spomínam ako si kričala vtedy zo sna. Vydesila si ma...“
šepol a pobozkal ju na čelo. Potom vstal a začal sa vyzliekať i on. Hermiona ho ticho pozorovala, zatiaľ
čo si zhŕňala podväzkové pančušky zo stehien k členkom a vyzliekala si ich.
„Nemala by som sa s Harrym pozhovárať?“ opýtala sa po chvíli mlčania.
„Nemyslím,“ riekol, keď si odväzoval viazanku a rozopínal gombíky na belostnej košeli. Sako už viselo
na vešiaku v skrini. „Nemali by sme do toho zasahovať. Sú predsa dospelí. Ale ak budú potrebovať
našu pomoc...“
„Budeme tu pre nich,“ riekla s pochopením a otočila sa mu chrbtom, aby si pretiahla cez hlavu
spodnú košieľku. Nevidela, ako Severus, teraz oblečený len v nohaviciach znehybnel a díval sa na ňu
hladnými očami. Keď sa jej telo prehlo v miernom oblúku, uvoľnené vlasy padli na chrbát, plecia a
prsia sa vyklenuli dopredu pri tom pohybe. Stála pred ním celkom nahá a on skĺzol pohľadom cez jej
chrbát a zadoček až k útlym členkom. Prv ako sa stačila natiahnuť pre nočnú košeľu úhľadne zloženú
konča postele, jedným krokom sa k nej priblížil a zozadu ju objal.
Zavzdychala a prekvapením sa jej rozšírili oči, ktoré okamžite slastne privrela, keď sa obtrel o jej
zadoček svojím vzrušeným lonom. „Severus,“ zastonala, keď ju k sebe vzápätí otočil.
„Nechaj tú nočnú košeľu... zahrejem ťa lepšie ako ten kus látky,“ riekol chrapľavo, kým jej nežne
okusoval ušný lalôčik.
„To nepochybne,“ odvetila pobavene a pritúlila sa k nemu ešte viac. Severus sa jej prisal na pery a
privlastnil si jej ústa vo vášnivom, majetníckom bozku, ktorý jej v okamihu rozohrial celé telo. Keď ju
o chvíľku neskôr ukladal do postele a líhal si k nej neprestávajúc ju hladiť a bozkávať, už ani jeden z
nich nedokázal myslieť na nič iné...
***
Harry ležal vo svojej posteli, ale nespal. Vedel, že je minimálne päť hodín ráno, no on nedokázal
zažmúriť oka. Stále myslel na to, čo povedal a spravil na terase sídla Moonovcov. Lenže nemohol si
pomôcť. Znova sa pretočil v posteli a privrel oči. Za rozochvenými viečkami sa mu vybavila celá tá
scéna. Draco a lord Baddock...
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Nevedel presne identifikovať, či vysvetliť prečo, ale ten chlap mu bol od prvého momentu
nesympatický. V Dracových spomienkach ho nemal možnosť vidieť. Bál sa vojsť do tej čiernej škvrny a
obával sa, že Draco by ho aj tak nepustil ďalej. Či už z hanby za to poníženie a utrpenie, ktorého sa
mu vtedy dostalo, alebo preto, že to bola proste jeho súkromná záležitosť. Ani on predsa nevyťahoval
spomienky pred inými a nenúkal ich, aby sa na ne pozreli. Lord Baddock. Lord Baddock. Lord Malcolm
Baddock! Nevysoký, zhruba Harryho výška. O pár odtieňov svetlejšie vlasy ako mal on. Na rozdiel od
jeho hranatej tváre bola tá jeho v črtách jemnejšia, hoci Baddock mal výraznejšie lícne kosti. Vtedy na
terase si ho Harry prvý raz obzrel poriadnejšie. V parku na to nezvýšil čas. Ten muž bol štíhly, v
pleciach trochu širší, ale v podstate mal útlu postavu. Čo však bolo evidentné, bol jeho záujem o
Draca napriek faktu, že bol zasnúbený. O čo mu vlastne išlo?
Nevedel, či to bolo práve to poznanie, vďaka ktorému vtedy povedal, čo povedal. Vlastne... mohlo za
to viac vecí. S vojvodom sa nevidel celé dva týždne potom, čo ho oslobodil od tej spomienky.
Potreboval popremýšľať. O všetkom. Rozhodol sa teda stráviť nejaký čas vo svojom vidieckom sídle
Potter´s Hall v Godrickovej úžľabine. Aj tak tam už dlhšie nezavítal. Potreboval skontrolovať chod
usadlosti. So svojim správcom teda v prvých dňoch prešiel celé panstvo. Na koni i pešky. Pán Ferrel
mu poreferoval o všetkom. Dozvedel sa, že mu za ten čas pribudlo v chove sto oviec, že zrejme
zatúlaný medveď zabil jednu kravu minulú jeseň, že mali hojnosť obilia a sýpky sú plné, že rovnako
dobre sa vodilo i ostatnej úžitkovej zelenine a že si slúžka Mary si konečne vzala čeľadníka Merwina.
Jemu samému sa narodil už tretí syn a Harry mu poblahoprial. Navštívil jeho príbytok, aby pozdravil
jeho milú rodinku. Chlapcom, Petrovi a Zacovi daroval ručne vyrobené drevené hračky, ktoré so
sebou doniesol z Londýna od vychýreného hračkára. Dreveného Pegasa, ktorý bol očarovaný tak aby
lietal a dráčika, ktorá napriek tomu, že bol z dreva chŕlil oheň. Teda, prskal a z nozdier sa mu dymilo.
Okrem toho dal svojmu správcovi štedrú odmenu za dobre vykonávanú prácu a jeho manželke Estelle
doniesol z Londýna hodvábnu šatku. Pýrila sa ako ruža v rozpuku a dokonca ho pobozkala na obe líca.
Pripravila im skvelý obed a príkladne dbala o to, aby oňho bolo postarané, kým tu zotrvá. Nemal sa
na čo sťažovať.
Harry trávil väčšinu času lietaním na metle ponad svoje šíre pozemky. Premýšľal o „svojich“ ženách,
premýšľal o svojich novoobjavených citoch k vojvodovi, premýšľal o ich vzájomnom vzťahu. Keď pri
vychádzke do dediny náhodou natrafil na jedného zo synov lorda Weasleyho, nemohol uveriť
vlastným očiam. Práve sa náruživo lúčil so svojím milencom, obaja krytý hustým krovím zo štíhlych,
nevysokých tují. Muži od seba zahanbene odskočili a červenali sa ako ranné zore.
„Lord Weasley, lord Longbottom,“ pozdravil ich, sám sa pýriac, že ich pristihol v tak kompromitujúcej
situácii. Chcel prejsť ďalej bez toho, aby im venoval väčšiu pozornosť. Nemohol nepočuť tiché zvuky
ich rozhovoru, do ktorého sa pustili v momente, keď im ukázal chrbát, len čo mu obaja odzdravili.
„Gróf, máte chvíľku?“ zavolal za ním lord Weasley a dobehol ho.
„Áno?“ otočil sa k nemu so spýtavým pohľadom. Červeň z jeho líc zmizla, ale z tváre mladíka nie. jeho
bystré modré oči si ho pozorne premeriavali a s jeho ryšavými vlasmi sa pohrával mrazivý vetrík,
ktorý nedávno vstal.
„Necháte si pre seba, čo si videli?“ opýtal sa náhle a neisto. „Nechcem, aby mal kvôli mne... lord
Neville problémy.“
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Harry prikývol. „Nebojte sa. Nikdy som nebol klebetný,“ odvetil uspokojivo a Charlie, druhorodený
syn baróna Weasleyho prikývol. Bolo vidieť, že mu odľahlo.
„Ďakujem. Škoda, že vám to s mojou sestrou nevyšlo. Naozaj ste dobrý chlap. Otec sa v tomto nikdy
nemýli,“ dodal uznanlivo.
Harry sa iba pousmial a mlčky prikývol. Chcel pokračovať, keď sa v tom zastavil a obrátil sa k lordovi
Charliemu späť. „Máte... čas?“ opýtal sa.
„No... vlastne áno. Trochu,“ odvetil s neistým úsmevom, ale prijal Harryho pozvanie do miestnej
taverny, kam mal mladý gróf namierené. Obsadili jeden zo súkromných salónikov a objednali si. Harry
ľahkú večeru a lord Weasley iba niečo na pitie.
„Nebudem jesť. Neville... viete,“ snažil sa vysvetliť a nezaobišlo sa to bez jeho typického rumenca.
„Môžem sa vás opýtať niečo osobné?“ spýtal sa Harry, neistý si tým, na čo vlastne sa pýtať.
Charlie po chvíli premýšľania, rovnako zmätený prikývol.
„Ako ste zistil, že sa vám páčia muži?“ vyhŕkol naňho a lord Weasley vytreštil oči. Zneistel ešte viac a
pomrvil sa na stoličke. Harry sa ošil tiež, ale poponáhľal sa s vysvetlením. „Nemyslite si prosím, že
som dotieravý. Ja len... Chcem vedieť, aké to je. Potrebujem sa opýtať na pár vecí... a nemám koho.
Nemá mi kto poradiť.“
„Harry? Chcete mi tým snáď naznačiť, že ste...“ oslovil ho familiárnejšie, ale nevládal pokračovať.
Uvažoval nad tými klebetami, ktoré sa mu o ňom doniesli za ten čas, čo sa poznali a tiež, či sa mu to
všetko len nesníva.
Harry pokrčil ramenami. „Neviem. Ja... pred pár dňami sa so mnou niečo stalo v prítomnosti...
istého... muža a...“ Gróf si prehrabol rozochvenou rukou nepoddajné vlasy a pohľad uprel do pohára
s bielym vínom, ktoré si objednal k večeri. „Prepáčte, asi to bol hlúpy nápad. V podstate som do
dnešného dňa nevedel, že ste... takto zameraný. Ale nebojte sa, budem mlčať.“
„No, vlastne... tento víkend plánujeme s Nevillom rodinnú večeru. Jeho babička je trochu svojrázna,
ale je to veľmi milá dáma. Obávam sa trochu reakcie svojich rodičov. Môj starší brat Bill, ako viete je
už ženatý a rodičia sa tešia na prvé vnúča, ktoré je na ceste. Od jeho svadby nepočúvam nič iné len
to, kedy sa konečne usadím i ja. Popravde, neviem ako to príjmu.“
„Bojíte sa ich negatívnej reakcie? Pokiaľ viem, manželstvá čarodejníkov rovnakého pohlavia nie sú v
našom svete zakázané.“
„To nie, skôr ide o to, že sú veľmi zriedkavé. Priam ojedinelé. Partneri rovnakého pohlavia, ktorí k
sebe prechovávajú nežné city skôr žijú „na divoko“ ako v normálnom zväzku. Asi zo zvyku. Ani na
verejnosti by ste ich nezazrel. Alebo mi viete o niekom takom povedať?“
Harry sa zamyslel. Nie, nevedel. V tomto mal Charlie pravdu. „Možno by bolo na čase zmeniť to.
Každý má predsa právo na lásku, nie? Tak prečo sa skrývať?“
„Povedali ste to pekne,“ povzdychol si Charlie. „Lenže sú to len slová. Bojím sa, ako by lord Neville
znášal celý ten rozruch, ktorý by sme zverejnením nášho vzťahu vyvolali. Nemám rád škandály. V jeho
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rodine ich bolo niekoľko a ani on ich nemieni vyvolávať. Máme radi súkromie. Nie ruch veľkomesta.
Nepotrebujeme k šťastiu ostatných, tých nadutých, klebetných, neúprimných ľudí, ktorí sa vám do
tváre usmievajú, ale len čo sa im otočíte chrbtom, už vás ohovárajú. Páči sa mi tu... Mne k šťastiu
úplne stačí iba môj... Neville.“
Harry zamyslene prikývol a na chvíľu sa obaja odmlčali, keď na dvere zaklopal čašník, ktorý niesol
Harryho večeru. Králika na smotane so zeleninkou a varenými zemiačikmi.
„Takže... vám sa naozaj páči nejaký muž, Harry?“ vyzvedal Charlie, keď sa v duchu vrátil k dôvodu, pre
ktorý ho sem mladý gróf pozval. Uprel naňho svoj malachitový pohľad a opäť ho sklopil do taniera.
„Viete, počul som o vašich avantúrach, preto ma to zaujalo.“
Harry ticho prežúval. Keď prehltol, skúsil vysvetliť, čo sa s ním deje. „Viete, Charlie, sám tomu
nerozumiem a mám vo svojich citoch... zmätok. Viem, že mi na ňom záleží,lenže to mi záležalo aj
predtým. Je to môj priateľ. Ženy som bral ako samozrejmosť. Vždy som si myslel, že sa raz ožením a...
Keď tak nad tým uvažujem... nikdy som nebol...“ začervenal sa a uhol pohľadom. Vskutku načal veľmi
háklivú tému.
Charlie pochopil i bez toho. „Nikdy ste pri styku necítil dokonalú spokojnosť?“
Prikývol. „Nie,“ priznal potichu. „Nikdy to nebolo ono. Nevedel som prísť na to, kde je problém. Boli
všetky predsa krásne a... žiadúce...“
„Isto, to ony vedia byť,“ priznal. „Viete o tom, že som sa pred tromi rokmi takmer oženil?“ opýtal sa
ho a pobavene prikývol. „So ženou,“ dodal, keď naňho Harry vypleštil oči.
„Čo sa stalo?“ opýtal sa prekvapene gróf.
„Stretol som Nevilla,“ odvetil prosto a priamo. „V divadle. Sprevádzal svoju starú matku. Udrelo ma
to ako blesk. Toľko k tvojej otázke, ako som zistil, že sa mi páčia muži,“ usmial sa zhovievavo. „Môj
brat... vie o tom?“ opýtal sa odrazu a zvraštil obočie.
Harry prestal prežúvať a preglgol. Zamračil sa a vrhol na lorda Charlieho zmätený pohľad. „Myslíte
lorda Ronalda?“
Charlie prikývol. „Povedal ste mu o svojich citoch?“
Harry sa naňho iba začudovane díval, ale pokrútil hlavu. Myslel si, že vie, že sa viac nepriatelia tak ako
kedysi. „Nie. Nevidel som ho od... ani neviem. Je to už dlhší čas.“
„A nemyslíte, že by mal o vašich citoch vedieť? Alebo sa mu s tým nechcete zveriť preto, lebo sa má o
týždeň ženiť?“
Bolo zjavné, že Charlie nemal problém rozobrať ani takúto tému. Jeho bystré modré oči si
premeriavali Harryho zvedavým pohľadom a hľadali odpovede na vlastné otázky z každého jeho
gesta, či mimiky. Aspoň tak sa mu zdalo.
„Možno keby ste mu to povedal skôr, nikdy by sa do toho nebol namočil... Možno by prestal toľko piť
a... Bol ste jeho jediný priateľ. Neviem však, ako by zareagoval na vašu ponuku,“ riekol úprimne a
odpil si z vlastného pohára dúšok bieleho vína.
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„Ach... Vy si myslíte, že som... Nie!“ vyhŕkol a rozosmial sa. „Nie!“ pokrútil hlavou a tentoraz to bol
lord Charlie, ktorý bol načisto zmätený.
„Vy... vy ste nehovoril o ňom?“
Harry znova pokrútil hlavou. „Nie. Nemyslel som na Ronalda.“
Charlie si iba povzdychol. „Viete, myslím... no myslím, že je to škoda. Všetko by bolo lepšie ako lady
Parkinsonová. Rona to manželstvo zničí.“
Harry na to nepovedal nič. Charlie skontroloval čas a keď zistil, koľko je hodín, vstal od stola s
ospravedlnením, že sa musí rozlúčiť. „Neville si potrpí na dochvíľnosť. Budete tu aj zajtra?“ Harry
prikývol. „Zastavte sa. Neville spomínal, že ste boli spolužiakmi. Iste sa budete mať o čom pozhovárať
a... keby ste chcel niečo vedieť a ja by som vám vedel poradiť...“ pokrčil plecami a veselo sa naňho
usmial. „Prosto príďte. Budeme sa obaja tešiť.“
„Dobre. Zastavím sa. Pošlem vám sovu,“ pritakal a díval sa za odchádzajúcim mladíkom, kým
nezmizol za dverami salónika.
Harry strávil v ich spoločnosti nejedno popoludnie, či večer. Obaja muži boli nesmierne spoločenský a
zábavný. Lord Longbottom sa síce spočiatku správal hanblivo, ale napokon sa i on uvoľnil a správal sa
rovnako bezprostredne. Harry si nemohol nevšimnúť ich spokojnosť a lásku, ktorá z nich priam
vyžarovala a odrazu zatúžil po niečom rovnako dokonalom. Uvedomil si, že odlúčenie od vojvodu
znášal pomerne ťažko a v pochmúrnej nálade, ktorá sa mu vylepšila až v prítomnosti týchto dvoch
mužov.
Neskôr mu pripadalo zábavné, že si lord Charlie nesprávne vyložil jeho otázky týkajúce sa záujmu o
rovnaké pohlavie a mylne vydedukoval, že má záujem o jeho najmladšieho brata. Nie, nebola to
pravda, ale... Cítil sa kvôli nemu previnilo. Napriek tomu, čo spravil Hermione, už dávno mu odpustil.
Nemohol sa však preniesť cez ten fakt, čo sa z Rona stalo. Stal sa obeťou lorda Notta a takmer zabil
markíza Snapa. A to všetko len pre svoju pijatiku. Len preto, lebo sa z neho stal... slaboch. Nikdy
predtým taký nebol. Vlastnou hlúposťou sa ocitol v kaši. Aké preto bolo jeho prekvapenie, keď sa po
dvoch týždňoch vrátil z Potter´s Hall a našiel ho postávať v hale svojho bytu na Madison Squere.
Ani jeden z nich neprehovoril. Napokon to bol Harry, kto mu naznačil, aby ho nasledoval a tým ho
vlastne prijal vo svojom dome. Zdalo sa, že Ron je triezvy. Konečne, po dlhom čase.
„Dáš si niečo?“ opýtal sa ho, keď sa za nimi zavreli dvere jeho pracovne a on pristúpil k sekretáru.
„Nie, s tým som nadobro prestal. Priviedlo ma to len do nešťastia,“ odvetil okamžite a roztrasenou
rukou si prehrabol vlasy.
Harry iba prikývol. „Dobre, tak ani ja nebudem,“ povedal lojálne a ponúkol mu jedno z kresiel
čalúnených bledomodrým brokátom.
„Isto chceš vedieť, prečo som prišiel,“ povedal Ron, ale nesadol si. Miesto toho prešiel ku krbu a
zadíval sa do jeho praskajúcich plameňov. „Ja... ďakujem ti, že si ma vôbec prijal. Chápem, že som ten
posledný človek, ktorý...“ povzdychol si. „Správal som sa nevhodne a neexistuje na to žiadne
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ospravedlnenie. Aspoň, čo sa týka markíza Snapa a... markízy,“ riekol šeptom. „Videl som ju. Priam
žiari šťastím.“
„Prišiel si mi povedať, čo dávno viem?“
Ron pokrútil hlavou. „Nie. Len chcem, aby si vedel, že ma to moje správanie naozaj mrzí a... Harry, bol
si a verím, že si môj jediný... priateľ. Napriek všetkému. Hoci by som si prial, aby si mi odpustil,
nebudem ti zazlievať, ak tak nespravíš, ale... žiadam ťa o jedno. V mene nášho niekdajšieho
priateľstva... Bol by som rád, keby... si mi šiel za svedka.“ Ron prežrel a až potom sa naňho pozrel.
Harry si ho premeriaval skúmavým pohľadom. Jeho priateľ vyzeral hrozne. Bolo na ňom badateľne
vidieť, že sa trápi. Pravda, mohol si za to sám. Keby sa nebol spíjal do nemoty, nemuselo sa toho veľa
prihodiť. Ale ako sa vraví, čo sa stalo, už sa neodstane. Zrejme mlčal pridlho, pretože Ron napokon
pokorne zvesil hlavu a priškrtene riekol: „Chápem. Nechcel som ťa unúvať.“
Vtedy Harry konečne vstal zo svojho kresla a podišiel k nemu. „Keby si nebol taký somár, nič z toho
by sa nemuselo stať!“ okríkol ho, ale vzápätí ho mocne objal. Ryšavá hlava pristála na jeho pleci a
muž sa v jeho náručí rozplakal. Harry mu to nezazlieval. Keby bol na jeho mieste a bol by nútený vziať
si najväčšiu pobehlicu v meste... No, nevedel, čo by bol spravil. V tom dostal nápad. Potľapkal svojho
priateľa po pleci a zazvonil na zvonec. Sluhovi prikázal pripraviť im silný čaj.
„Ja... prepáč mi, správam sa ako... Do kotla!“ mrmlal, keď si zotieral z tváre zvyšky sĺz.
„Na tvojom mieste by som zrejme plakal každý deň, takže sa neospravedlňuj. Naopak. Práve mi zišlo
niečo na um,“ priznal a zamyslene zízal kdesi pred seba.
„Čo myslíš?“ vyzvedal Ron, nevediac, čo mu tým chcel naznačiť.
„Ide síce len o klebetu, ale... Potrebujem čas. Možno nie je všetko stratené. Odložíš svadbu.“
„Čo?“ vyhŕklo z Rona.
„Počul si, odložíš svadbu. Posunieš ju aspoň o dva týždne. Niečo si vymysli. Niečo vierohodné,“ radil
mu.
„Vierohodné?“
„Pokojne nejakú nákazlivú chorobu, to je jedno. Aspoň nebude nikomu nič podozrivé.“
„Čo tým vlastne chceš dosiahnuť? Na čo potrebuješ získať čas?“
„Aby som ti nejako pomohol. Ale... ak dovolíš, detaily až potom... Teraz si dáme čaj a ty mi povieš, čo
je nového. Ako sa vlastne darí tvojej sestre? Dlho som ju nevidel.“
***
(pozor na časový posun, ide vlastne o jeden a ten istý večer, len som tam vsunula Harry spomienky na
tie 2 týždne, čo sa nevidel s Dracom a čo sa vlastne za ten čas odohralo)
Draco sa prebudil zo sna. Nie, už nemal nočnú moru, ale... bol to azda len zvláštny pocit, ktorý ho
prinútil vstať uprostred noci z postele. To, čo sa stalo na tom plese, grófova reakcia... Merlin, ešte i
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teraz bol celý rozochvený. Alebo to bol všetko len obyčajný sen? Nie, nemohol byť. Pery mal ešte
stále na dotyk citlivé a mierne opuchnuté. Takže sa to nepochybne stalo.
„Harry,“ zastonal s privretými očami a za chvejúcimi sa viečkami sa okamžite objavil obraz mladého
muža, na ktorého nedokázal prestať myslieť. Končekmi prstov sa dotkol stále jemne brniacich pier.
Prehrabol si rukou plavé vlasy a zvalil sa do kresla pri kozube. Vari konečne dostal jeho život nejaký
zmysel?
Draco si spomenul na očarujúceho lorda Malcolma. Mal tú drzosť po tých rokoch ho obťažovať. Pri
spomienke naňho ho znova striaslo. Nikdy by sa ho viac nemohol dotknúť. Bolo zjavné, že na svojej
príťažlivosti nestratil za tie roky nič, ba naopak, vyzeral stále dobre. Stále mal v očiach tie iskri, stále
mal tak zmyselne krojené pery... Lenže naňho ten jeho dokonalý vzhľad už nepôsobil tak omamujúco
ako pred rokmi. Vtedy by bol dal hocičo len zato, aby mohol byť v jeho prítomnosti. Vtedy ho
dokonca pobozkal... Dostal bozk od muža, do ktorého bol potajme zaľúbený ako chlapec, ale kruto za
ten jediný bozk zaplatil. Nikdy viac nemal žiaden vzťah. Nikdy a s nikým. Nebol toho schopný. Zdalo
sa, že i chuť na akýkoľvek druh vzťahu, či už len povrchné pletky, ho obchádza. Jediné potešenie
nachádzal v hádkach s mladučkým, tmavovlasým grófom, ktorý bol vtedy v Severusovej opatere a bol
jeho pravým opakom. Neraz proti sebe tasili prútik. Neraz si skočili do vlasov.
Prečo to vlastne všetko robil? Potter ho nepochybne dráždil a vytáčal do krajnosti, ale... Oheň, ktorý v
ňom vzplanul nespôsobila nenávisť voči nemu, ako si myslel. Všetko mu došlo vo chvíli, keď ho videl
stáť oproti lordovi Riddlovi. Takmer zahynul, keď ho jedna kliatba Temného pána, ako ho prezývali v
spoločnosti, zrazila na kolená. Dracovi vtedy zamrelo srdce. Mal dojem, že sa mu v tej chvíli rúca svet.
Lenže Potter napriek tomu, že krvácal opäť vstával. A v okamihu, keď bol nekrytý a lord Riddle naňho
zoslal ďalšiu zo svojich kliatob, Draco sa mu vrhol do cesty, aby ju odklonil. Bol v tom napokon dobrý.
Severus sa práve preberal vstávajúc zo zeme po zásahu niekoľkých Cruciatov. Nemohol mu pomôcť.
Harrymu to stačilo natoľko, aby sa pozviechal a zasadil tomu monštru smrteľnú ranu. Potom sa
bezvládne zviezol do Dracovej náruče a on... on ho k sebe privinul. Z očí sa mu kotúľali slzy ako
hrachy, keď sa spytoval krstného otca, či bude žiť a prosil ho, aby ho zachránil.
Harry nemal tušenia, že pri ňom prebdel nejednu noc, kým sa zotavoval. Draco to nechcel. Stačilo mu
vedomie, že je mladý gróf v poriadku. Každý z nich mal napokon svoj život. On svoju samotu, Harry...
svoje milenky a priateľov.
Čo sa teda vlastne stalo? Mohol sa za tie dva týždne až tak veľmi... zmeniť? Nie, že by proti tomu
akokoľvek protestoval. Nie, nemal námietky, iba... mal obavy. Bál sa, pretože si nebol istý Harryho
rozhodnutím. Netušil, čo ho k tomu viedlo. Netušil, prečo ho zrazu pobozkal. A mal obavy z toho, že si
to všetko môže gróf rozmyslieť. Nechcel ho pustiť do svojho života len preto, aby ho potom stratil. To
by neprežil. Neprežil by, keby stratil ešte i jeho. To by radšej uvítal vlastnú smrť, ako Harryho stratu.
Puklo by mu srdce na tisíc kúskov.
Spomenul si ako sa ho Harry opýtal, či sa s ním nezahráva. Nie, nezahrával sa, ale ako si mohol byť
istý, či to nerobil on jemu? Na jednej strane mu veril, ale na druhej... Zachvel sa. Nikdy nemal vážny
vzťah. Vlastne... nikdy nemal žiaden vzťah. V celom svojom mládeneckom živote sa bozkával iba dva
razy. Prvý raz s lordom Baddockom a druhý raz dnes večer na plese s Harrym. Nepochyboval o tom,
že Harry postrehol jeho neobratnosť, hoci to nedal najavo. Miesto toho svoj vášnivý bozk zmieril a
akoby ho... učil, čo má robiť. Hrýzol ho do spodnej pery, špičkou jazyka kĺzal po vrchnej, bozkával ho v
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kútikoch úst a vsúval jazyk do jeho temnej horúčosti úst. Ich jazyky sa o seba obtierali v zmyselnom
erotickom tanci, kým sa ich telá k sebe tisli v tesnom objatí.
Draco si nepamätal ako sa skončil ples. Keď sa obaja potom vrátili dnu, len čo sa vydýchali, neodtrhli
sa od seba na krok. Chvíľu sa zhovárali so známymi, potom sa vrátili k Severusovi a Hermione. Tá im
venovala zamyslený pohľad, ale správala sa rovnako milo ako vždy. Z plesu odišli spoločne. Keď sa s
ním Harry lúčil na schodoch jeho sídla, naklonil sa k nemu a celkom spontánne ho vtiahol do ďalšieho
bozku. Tentoraz vášnivejšieho a Draco sa pristihol pritom ako mu rovnako energicky odpovedá a
zviera ho okolo krku. Harry mal prsty zaborené v jeho vlasoch. Keď sa od seba konečne odtrhli, Harry
sa usmieval od ucha k uchu, zatiaľ čo sa on červenal ako pivonka. Pripadal si nesmierne hlúpo, ale... i
šťastne. Mal dojem, akoby sa jeho sen stal skutočnosťou. Bál sa, že len čo si ľahne spať a zobudí sa,
nič z toho, čo sa stalo, nebude pravda.
Potreboval sa vyspať. Pošúchal si unavené, začervenané oči a natiahol sa za jednou z ampuliek, ktoré
mu tu nechal Harry. Fľaštičku s Bezsenným spánkom vypil na dva dúšky a vrátil sa do postele...
***
Nikto z nich nemohol tušiť, že to sídlo ukrýva v sebe stelesnené zlo. Zlo, ktoré sa vydalo v nočných
hodinách na potulky pustými chodbami. Všade vládlo ticho. Hrobové, dusivé ticho. Len v jeho očných
jamkách sa mihali oči šialenca.
„Zaplatíš mi za to,“ mrmlal si popod nos. „Zaplatíš mi za to vlastným životom, vlastnou krvou,
vlastnou dušou... Preklínam ťa!“ syčal jedovato ako had, plížiaci sa prázdnymi chodbami. Ruka s
prútikom sa chvela... Kedysi rovný chrbát, teraz mierne ohnutý. Kedysi bystré, azúrové oči, teraz
zakalené šialenstvom, hnevom, nenávisťou, túžbou po pomste...
Keď sa ocitol v jeho izbe a rozhliadol sa po nej... po chvíli dostal osvietený nápad. Zabije ho, zničí ho
pomaly a bolestivo... Zhynie jeho vlastnou rukou... Z jeho hrdla sa vydral šialený smiech. Vrásky na
bledej tvári sa vyhladili. Oči pomstychtivo zaiskrili.
Až potom zmizol. Ochrany domu ostali neporušené. Ešte stále tu bol pánom a vládol nad všetkým.
Ešte stále to bolo všetko jeho... Moc, ktorú mal sa nestratila, ani nevyprchala. Stále tu bola a pokorne
naňho čakala. A on sa jej dnes v noci znova ujal.
„Zničím vás všetkých, jedného po druhom, očistím náš svet od nemorálnych beštií, ktoré si nezaslúžia
nič iné, len trest...“

5. kapitola - Z najhoršieho von?
Harry sedel na pohovke v salóne, v sídle Cudworth a ukazoval Garrickovi ako sa dá jednoducho
vyčariť vtáčik. Bez prútika. Garrick mal v tváričke nevýslovný úžas. Híkal a nadchýnal sa, tlieskal
rukami a snažil sa vyčarovaného vtáčika chytiť. Síce bez úspechu, ale to ho neodradilo.
Draco na nich hľadel zo svojho miesta v kresle priam fascinovane. Hermiona sledovala jeho pohľad a
Severus preskakoval očami medzi grófom a svojím krstným synom. To zas na svoju manželku a potom
svoj pohľad stočil späť k rozčítaným novinám. Pomyslel si, že jeho manželka mala zrejme pravdu, ale
on túto situáciu riešiť rozhodne nebude. A nebude sa ani do ničoho miešať. Bola to len ich vec. Ak im
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to takto vyhovuje, nebude nič namietať. Mal Draca rád ako vlastného syna. Chcel, aby bol konečne
šťastný.
„Tak a dosť, mladý muž. Musím ísť,“ riekol rozhodne Harry a zložil chlapca zo svojich nôh na zem.
„Povinnosti ma volajú,“ dodal jemnejšie, keď Garrick nesúhlasne zamrmlal a prekrížil si ruky na hrudi
s odutým výrazom v tvári, čo uňho vyzeralo dosť komicky. Harryho to pobavilo. Naklonil sa k nemu a
pošepol mu čosi o ucha. Garrick na to radostne poskočil a vrhol sa priamo k vyjavenému vojvodovi.
Vzápätí pozrel na tmavovlasého, zelenookého grófa s podozrievavo prižmúrenými očami. „Čo si mu
povedal?“ opýtal sa zlostne, no Harry vedel, že v tom pohľade nebolo zlosť cítiť ani len na míľu.
„Že vieš vyčarovať niečo úžasnejšie, ako ja svojho obyčajného vtáčika,“ prezradil mu vrelo Harry.
Vojvoda si odfrkol, ale potom sa pozrel na Garricka, ktorý ho s vervou zaťahal za rukáv saka a hneď na
to si zopol ruky v nemej prosbe, aby mu predviedol i on, čo vie. Draco si povzdychol. „Tak dobre, ale
najprv odprevadím grófa a vrátim sa, dobre?“
Garrick prikývol a sadol si na taburetku, aby mu naznačil, že naňho počká. Harry sa rozlúčil so
Severusom a Hermionou.
„Môžem použiť krb v tvojej pracovni?“ opýtal sa Harry markíza a ten prikývol.
„Isteže. Žiaden problém. Poslúž si,“ zamrmlal spoza novín.
Keď sa obaja mladí mužovia vytratili, Hermiona fľochla po svojom manželovi, ktorý práve skladal
noviny veľavravným pohľadom, ktorý hovoril: „No nevravela som?“
Severus sa pousmial. „Iste, mala si zrejme pravdu, ale... Nechcela si sa o tom pozhovárať s Harrym?“
„Nebolo kedy,“ povzdychla si nešťastne. „Myslím, že budem musieť nájsť iný spôsob, ako ho
zastihnúť osamote. Možno mu poobede pošlem sovu a pozvem ho na prechádzku do parku.“
„Na to máš mňa, či nie?“ opýtal sa, kým nad tým iba mávla rukou.
„Napíšem mu niečo v tom zmysle, že máš povinnosti, ktoré ti nedovolia, aby...“
Severus ju včas stopol. „To ti neuverí. Vie, že by som pred tebou neuprednostnil nič iné.“
Hermiona sa zamračila. „To mi nenapadlo. Hm, máš pravdu, ľahko by ma prekukol. Tak čo teda?“
premýšľala nahlas, pozerajúc zamyslene na Garricka, ktorý si ich vonkoncom nevšímal a hypnotizoval
dvere salóna, čakajúc, kedy sa vráti vojvoda.
„Pozajtra musím ísť do mesta. Idem skontrolovať novú várku elixírov a mastičiek. Pôvodne som ťa
chcel vziať so sebou, ale myslím, že by si to mohla použiť ako vhodnú výhovorku,“ navrhol jej a ona sa
rozžiarila ako slniečko.
„Si úžasný,“ šepla nadchnutá tým nápadom.
Severus sa spokojne uškrnul. Napokon, ako vždy, keď tak spontánne pochválila jeho ego. „Ďakujem,“
zamrmlal o niečo pokornejšie a nemohol povedať, že si to neváži. Veru, bol úžasný. Ale to bola aj ona.
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Draco sa skutočne zanedlho vrátil, na tvári zamyslený výraz, ktorý Hermiona označila za zaľúbený, ale
bol spokojný a uvoľnený a predviedol malému Garrickovi také kúzlo, ktoré ešte nevidela ani
Hermiona, ani Severus. Avšak už sa jej to nezdalo také úžasné, keď im ten malý drak lietal ponad
hlavy, prskal a šľahal oheň kade lietal. Severusovi dokonca oškvŕkol vlasy, nehovoriac o interiére
salóna. Nevinné kúzlo sa napokon zvrhlo na naháňačku za účasti draka a Hermiony, pokorne sa
tváriaceho Draca, chichotajúceho sa Garricka, ktorý jej bežal v pätách a smial sa až tak, že mu tiekli
slzy, kým to „besnenie“ nezarazil rozhnevaný Severus, keď mu ten vyčarovaný dráčik, nepristál na
pleci a pritúlil sa k jeho uchu. Potom sa vzniesol na jeho hlavu a krútil sa dokola, akoby si tam chystal
spraviť z jeho vlasov hniezdo. Lenže to už sa smiala i Hermiona s Dracom. Napokon sa uškrnul i
Severus. Milého dráčika jednoducho znehybnil a aby neskazil Garrickovi radosť, umiestnili ho do
Hermionou vyčarovanej zlatej klietky.
***
„Ako to vyzerá?“ opýtal sa Dean, ktorý sa práve premiestnil na miesto činu. Rozčuľovalo ho, že sa o
tom dozvedel medzi poslednými. Ale na vine bola jediná tá potvora! Susan ju všade vláčila so sebou,
pretože ju zaúčala do aurorského umenia. A obľúbil si ju i Mallown. Zdalo sa, že jediný, komu
prekáža, bol on.
„Zle. Veľmi zle,“ riekla mladá žena sklonená nad mŕtvolou mladého muža.
Dean sa zamračil ako boh pomsty. Hoci nevedel presne určiť, čo ho na nej tak dráždilo. Možno to
bolo spoločenské postavenie, možno iba jej vrodené povrchné správanie. „Ocenil by som, keby ste
boli trochu konkrétnejšia lady Weasleyová,“ odsekol mladík tmavšej pleti, na čo ho ohnivo-vlasé
dievča prebodlo azúrovým pohľadom.
„Ja by som zasa ocenila, keby ste mi prestal hovoriť lady,“ zasipela, stojac s rukami v bok a hľadiac
naňho s iskriacim pohľadom.
Mladý muž, sotva o pol druha roka starší ako ona sa iba spokojne uškrnul. Rád ju vyvádzal z toho jej
bohorovného pokoja. „Ako si prajete, lady Weasleyová.“
Ginny zomkla pery do tenkej linky a premáhala sa, aby na toho nafúkaného chrapúňa nevytasila
prútik. Nechápala, prečo sa k nej správa tak odporne. Od začiatku. Choval sa k nej takto od
samotného začiatku.
„Moja drahá,“ obrátil sa k nej vedúci aurorov, pán Filius. „Mohli by ste ma oboznámiť s faktami?“
opýtal sa jej milo a ona sa k nemu s radosťou otočila. No ešte stihla svojho trafeného kolegu spražiť
nenávistným pohľadom. Iste, od detstva ju učili, že pravá dáma má svoje pravé pocity skrývať. Ale
rozhodla sa to opomenúť. Aspoň v jeho prípade určite! Najprv to chcela pokorne znášať, ale mala len
jedny nervy a istú mieru trpezlivosti. A tú ten chrapúň prekročil už dávno.
„Samozrejme, pane,“ odvetila a venovala sa výlučne svojej práci, mizerného kolegu si nevšímajúc.
„Jedná sa o muža, belocha, vo veku dvadsaťsedem rokov. Našla ho tu jeho sestra, ktorá sa vracala z
práce domov.“
„Z práce?“ zatiahol Thomas provokačne a Mallown sa na ňu spýtavo pozrel.

43

„Je to prostitútka, pane, auror Thomas chcel zjavne poukázať na to. Ja len dúfam, že nie je úzkoprsý
hlupák, ktorý by na to chcel naschvál poukázať, aby tú úbohú ženu ponížil,“ dodala bez obalu a
snažila sa ignorovať Thomasov namosúrený pohľad a škrípanie zubov. Vedúci ich schladil jediným
prísnym pohľadom a ani v najmenšom nedal najavo, ako ho ich roztržka pobavila. Nepresahovali
mieru slušnosti – teda, v krajných medziach normy, ale... Niečo sa medzi nimi dialo. To by videl aj
slepý. Iba oni mali asi klapky na očiach.
„To iste nie. Natoľko môžem charakter svojho zástupcu posúdiť, Ginnevra. Pokračujte prosím,“ vyzval
ju zmierlivo.
„Ten mladík je podľa súdneho liečiteľa mŕtvy iba pár hodín. Bol brutálne zavraždený niekedy medzi
druhou a piatou hodinou ráno. Na chrbte má početné rany, zrejme po bičovaní a všetko nasvedčuje
tomu, že bol...“ tu sa zasekla a zahryzla si do pery.
„Že bol znásilnený. Obzvlášť brutálne,“ dokončila namiesto nej Susan, ktorá nechala sestru
zavraždeného v spoločnosti jedného z kolegov aurorov, kým sa k nej nevráti. Liečiteľ jej dal elixír na
upokojenie, pretože to rozhodne potrebovala. Susan sa rozhodla odísť s ňou a robiť jej spoločnosť,
aby ju neskôr mohla vypočuť. „Jeho análny otvor je rozsiahlo poškodený a Oliver, tak sa volal ten
mladík, zomrel na masívne vykrvácanie.“
„Ale to nie je všetko...“ riekla Ginny, červenajúca sa ako pivonka.
Susan chápavo prikývla. „Pohlavný orgán mu niekto odrezal a vopchal do úst. Ešte zaživa,“ dodala.
Mallown zbledol a Dean sa zamračil. Viditeľne sa zachvel a vrhol na mladého muža súcitný pohľad.
Ginny naňho pozrela úkosom a hoci si to všimol, prižmúril oči a zaťal zuby, aby jej niečo neodsekol.
Teraz nebol čas na ich roztržky. Ten mladík bol v tvári veľmi pekný. Bol v rozpuku života. Ako mu
mohol niekto spraviť niečo také ohavné?
Tá brutálna vražda vyviedla z miery ešte aj súdneho liečiteľa a coronera v jednej osobe. Nikdy nič
podobné nezažil. A teraz toto! Mesiac pred zaslúženou penziou.
„Filius!“ kývol naňho šedivý, mierne korpulentný kolega, ktorý si práve zatváral liečiteľský kufrík,
kľačiac vedľa studeného mladého a zakrvaveného tela, ktoré práve prikrýval plachtou. Dvaja mladší
aurori, Sam a Zac preložili telo na nosítka a odmiestnili sa s ním z miesta činu na patológiu.
„Vieš niečo viac?“ spýtal sa ho Filius s vážnym výrazom v tvári.
„Myslíš, viac ako si už počul?“ opýtal sa a pokrútil hlavou, na ktorej už chýbalo zopár vlasov a tvorila
sa mu na nej plešinka. Napriek tomu muž nestratil svoje čaro. Vždy pôsobil mierumilovne a jemne, čo
bolo možno trochu v rozpore s prácou, ktorú vykonával.
„Nie, priateľu. Jediné, čo môžem dodať je, že nič brutálnejšie som nevidel. Tie vraždy žien, ktoré sme
nedávno zažili boli nič v porovnaní s týmto. Prisahám, že Londýn sa v poslednom čase hemží
podivnými šialencami. Asi sa z tohto miesta hriechu napokon vážne odsťahujem. Aj tak som vždy túžil
po pokojnom živote na vidieku.“
„Ale choď, čo by si tam robil?“ doberal si ho dobromyseľne starý priateľ.
„Čudoval by si sa, ale pestoval kvetiny a užíval si dlhé prechádzky derbyshirskou krajinou.“
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„Ty o tom vážne uvažuješ, Issac? Dokonca Derbyshire?“
Liečiteľ Issac Cooper sa iba uškrnul. „A nezaslúžim si to?“
Mallownovi sa pery zvlnili do slabého úsmevu, keď zamyslene prikývol. „Ale hej, ja len, že...“
Nedokončil.
„Pane?“ oslovila ho Susan Bonesová. „Rada by som odprevadila Cornéliu, ak smiem. Dohliadnem na
ňu a len čo toho bude schopná, vypočujem ju.“
„V poriadku, Susan. Vezmite so sebou aj Ginnevru. Dean zvládne spísanie zápisnice aj sám.“
„Ale pane,“ ohradil sa spomínaný, „to mali predsa na starosti vždy nováčikovia.“
„Už som povedal,“ riekol nekompromisne. „Možno si nabudúce rozmyslíte, ako sa správať k svojej
novej kolegyni.“
Ach, tak toto už bolo celkom jasné. Dostal od vedúceho trest. Naposledy, keď sa niečím prehrešil ho
poslal na nútenú dovolenku. Vtedy sa mu podarilo obviniť markíza z Cudworthu z vraždy a povravel
kadečo. A teraz mal trpieť kvôli tej malej, všetečnej... Hrom do prútika! Pomyslel si a fľochol po nej
takým odporným pohľadom, za ktorý by sa nehanbil ani horský troll. Na tú malú jaštericu to zjavne
nezabralo. Dokonca ho absolútne odignorovala.
„Och a Dean,“ zavolal naňho vedúci, „postarajte sa, aby sa o tom nedozvedel nikto z novín.
Nechceme predsa vyvolať paniku. Znova,“ dodal trpko Mallown.
Lenže nevšimol si, že sa v neďalekom kroví niečo šuchlo. Všetci boli zabratí do svojej práce, dosť na
to, aby si všimli nízkeho mladíka so zvedavými očami a orieškovými vlasmi.
***
Harry sa premiestil k neveľkému domcu. Dalo mu zabrať, kým získal túto adresu. Napadlo mu, že sa
pokojne mohol živiť ako auror alebo... špión. Mal šťastie, že slúžka lady Parkinsonovej bola taká...
povoľná a hlavne chamtivá. Stačilo pred ňou potriasť mešcom plným galeónov a už mu vysypala
všetko, čo potreboval počuť. Naozaj narazil na tú pravú.
Zastal na prahu neveľkého domca a zabúchal na dvere. Chvíľu trvalo, kým mu prišli otvoriť. Len čo sa
dvere odchýlili, ukázala sa v nich obstarožná slúžka, ktorej spopod nakrivo posadeného čepca
vykúkali sivé vlasy a Harry by sa stavil, že z nej cíti whisky. Jej sukne sa držalo drobnou pästičkou
nejaké decko. Harry si dievčatko veľmi dobre obzrel. Musel uznať, že napriek svojmu úbohému zjavu
bola rozkošná. Mala čierne hodvábne vlásky, točiace sa okolo jej tváričky a žiarivé modré očká. Akoby
bola svojej matke z oka vypadla. Nemohla mať viac ako tri roky.
„Dobrý deň,“ pozdravil sa úctivo, keď od tej malej odtrhol pohľad. „Som brat lorda Mcnaira a prišiel
som pozrieť svoju... neter. Oznámte to prosím svojej panej. Prosím ju o prijatie.“ Bol rád, že ho
napadlo toto malé klamstvo. Ešte predtým si očaroval i navštívenku a teraz ju podával tej nepríjemnej
slúžke.
„Isteže, pánko veľkomožný,“ zamrmlala. Vzala si od neho nie veľmi ochotne vizitku, povedala mu,
nech počká a zabuchla mu dvere pred nosom.
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Keď sa otvorili dvere v nasledujúcej chvíli, objavila sa v nich pomerne mladá žena. Nemohla mať viac
ako dvadsať päť. Dievčatko, ktoré sa predtým držalo slúžky za sukne, mala na rukách a namiesto tej
bielej košieľky, ktorú na sebe malo predtým, malo oblečené zelené šatočky. Harry nepovedal ani
slova.
Mladá žena sa naňho vrelo usmiala a pozvala ho ďalej. Uviedla ho do salónu a vôbec sa nesprávala
ostražito, ako by bol očakával. Naopak, pôsobila veľmi vyzývavo. Počnúc výstrihom jej bledoružových
šiat až po koketné správanie, ktoré jej mohla závidieť hocijaká prvotriedna pobehlica.
„Takže vy ste lord Mcnair?“ opýtala sa zaliečavo, pričom o dieťa okamžite stratila záujem a upriamila
svoju pozornosť výlučne na Harryho.
„Áno,“ riekol s miernym úsmevom. „Lord Baltazar, k vaším službám, madam. Už skôr som sa dopočul
o tom, že môj starší brat splodil s lady Parkinsonovou dieťa. Lenže keďže je nemanželské, tajil to
dokonca i predo mnou.“
„Och, aké strašné, však?“ spýtala sa, nedbalo pohladila dievčatko po hlávke.
„Chápete preto, že som ju túžil spoznať a vidieť,“ dodal. Ak správne pochopil slová Rozalie –
prostorekej slúžky lady Pansy – táto „dáma“ sa mala starať o dieťatko. Harrymu nešlo do hlavy, prečo
sa toho rozkošného stvorenia tak rýchlo zbavili.
„Samozrejme, mylord,“ zaštebotala nepríťažlivá tmavovláska. „To chúďatko je odkázané iba na ich
občasné príspevky. Niekedy akoby zabúdali, že tá malá vôbec existuje.“
„Ako sa volá?“
„Daisy. Nie je to nádherné meno? Malá sedmokráska,“ nadchýnala sa.
„Krajšie ani vybrať nemohli,“ pritakal s úsmevom, hľadiac na dievčatko. Harry tam zotrval ešte chvíľu.
Popestoval si dievčatko, ktoré si ho skúmavo obzeralo, pričom sa vôbec nebálo. Bolo mu trochu ľúto,
že ho necháva v takej nehostinnej spoločnosti. Nevrlá slúžka a nevšímavá pestúnka veru nebolo
žiadne terno. I táto návšteva ho stála mešec galeónov a zaprisahanie, že pestúnka jeho návštevu
nikomu neprezradí. Zbytočne by rozhnevala jeho brata i svoju paniu.
***
Lord Weasley ho už netrpezlivo očakával. Svadbu sa mu podarilo odložiť. Napokon si vymyslel akúsi
nákazlivú chorobu a či už rodina nevesty chcela, či nie, museli čakať. Harry sa premiestnil priamo zo
Swindonu, malej zapadnutej dedinky do jeho skromného bytu na Madison Squere.
„Tak ako si pochodil?“ privítal ho jeho priateľ s obavami zračiacimi sa v tvári.
Gróf sa usmial. „Dalo by sa povedať, že viem, čo som potreboval a ty si... zachránený.“
Lord Ronald mu priam skočil do náručia a veselo zvýskol. Keď sa odtiahol, zaviedol ho do svojej
pracovne. „Tak hovor, horím od zvedavosti!“
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Harry si sadol a zdvorilo odmietol pohárik whisky, ktorý mu barón ponúkol a miesto toho požiadal o
šálku kávy, ktorú pochlipkával i Ron. Teraz však nervózne prešľapoval na mieste, kým sa gróf
nerozhovoril.
„Tak mi už konečne prezraď, čo sa ti podarilo zistiť!“ naliehal.
„Dobre. Spomínaš si, ako si sa dostal do tej ich pasce? Prichytili ťa s ňou samotného a tvrdili, že si ju
hanebne skompromitoval a pripravil o nevinnosť.“
„Iste, bola to najhoršia noc v mojom živote. Keby som aspoň vedel, ako som sa dostal do jej
postele...“ zašomral a prehrabol si rukou ryšavé vlasy.
„A o to ide. Je verejným tajomstvom, že lady Parkinsonová už dávno nie je nevinná. Kedysi som začul
klebetu, že má dokonca nemanželské dieťa. Len som si to potreboval overiť.“
„Ona má dieťa?“ vyhŕkol Ron a až teraz si sadol.
Harry prikývol. „Má to najkrajšie dievčatko na svete. Malá je absolútne rozkošná a ona ju zahrabala
kamsi na vidiek s dvoma odpornými ženskými.“ Harrymu stislo srdce, keď si na ňu spomenul.
„Ty si tam bol?“
Prikývol. „Musel som si to overiť. Niečo som vymámil od slúžky lady Parkinsonovej a... netrebalo veľa
a vysypala mi všetko, čo som chcel počuť.“
„Svadba sa teda ruší,“ usmial sa Ron spokojne a znova mu ďakoval.
Harry sa však zamračil. „Hej, kamarát, si z toho vonku, ale... Nemyslím si, že by sme z toho mali
spraviť ďalší škandál. Nechcem, aby to nejako ublížilo tomu dieťaťu. Ono za nič nemôže.“
„Neboj sa,“ upokojil ho Ron okamžite. „To som na mysli vôbec nemal. Nie. Pôjdem tam a pozhováram
sa lordom Parkinsonom. Budú musieť ustúpiť. Neviem, ako sa s tým vyrovnajú, ale to ma ani
nezaujíma. Nevezmem si tú promiskuitnú ženskú ani za svet!“
„Mám ísť s tebou?“ spýtal sa Harry, v snahe podporiť svojho priateľa.
Ron pokrútil hlavou. „Nie, vďaka. Toto zvládnem sám. Vážim si, čo si pre mňa urobil. Si najlepší
priateľ akého mám. Si môj jediný priateľ, Harry. Nikdy ti to nezabudnem.“
Ron ho objal, vyprevadil a napokon sa vybral na návštevu grófa Parkinsona.
***
V sídle vládol čulý ruch. Zrejme vrcholili prípravy na svadbu. Sebavedome vykročil za majordómom,
ktorý ohlásil pánovi domu jeho návštevu.
Keď osameli v grófovej pracovni, Ron odmietol ponúkané pitie i miesto na sedenie.
„Zdá sa, že po vašej choroby niet ani stopy, vďaka Merlinovi,“ poznamenal plešatý muž rozvalený vo
svojom koženom kresle za drahým ebenovým stolom. V honosnej miestnosti bolo prekúrené. V
kozube praskal oheň, v svietnikoch horeli štíhle biele voskové sviece.
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„Zdá sa,“ zatiahol barón, skladajúc si z rúk kožené rukavice. „Myslím, že prejdem rovno k veci,
mylord.“
Gróf povytiahol husté, sivé obočie. „Neviete sa dočkať svadby?“ uchechtol sa, až sa mu zatriasli
všetky tri brady. Vyzeral ako dobre vykŕmené prasa. Až na to, že mal pod nosom mrožie fúzy a skôr
pripomínal vorvaňa, ktorého vyvrhlo more. Ronovi napadlo, že lady Pansy má šťastie, že sa podobá
na svoju matku. Zjavne po nej zdedila všetku krásu.
„Nie, naopak, prišiel som ju zrušiť,“ povedal pokojne a sledoval, ako úsmev z tváre jeho pomyselného
svokra mizne. Brunátna tvár zvážnela a modré, ľadové oči ho prepichli skrz-naskrz. Chápal to
prirovnanie, keby sa dalo pohľadom vraždiť...
„Nemôžete sa z toho vyvliecť!“ predniesol ešte pokojným hlasom a zložil fajku, ktorú doteraz
spokojne bafkal.
„Ale áno, môžem. Alebo ste rozhodnutý riskovať škandál?“ Ron bol pripravený na všetko. On mal
tromf v rukáve a gróf musel zložiť karty na stôl a priznať prehru.
„Aký škandál?“ opýtal sa obozretne postarší muž.
Ron sa naňho povýšenecky usmial. „Je na mieste, aby som sa vás opýtal, ako sa má vaša vnučka?
Daisy, však?“ zatiahol a muž naproti nemu obelel. Potom znova očervenel a pomaly vstal zo svojho
miesta. Tresol tučnými dlaňami po svojom drahom stole a doslova ho preklal nevraživým pohľadom.
„Čo chcete Weasley?!“ vyštekol, siahajúc po svojom prútiku, lenže mladší muž bol rýchlejší. V mihu
bol prútik jeho soka v Ronovej pravačke.
„Na svadbu zabudneme, raz a navždy. Nedám sa navliecť do zväzku s niekým, ako je vaša dcéra!
Zrušenie svadby ohlásite vy! Je mi jedno, ako to spravíte, ale mňa z toho vynecháte. Vy ste ma do
toho napokon navliekli, tak bude len na mieste, ak to napravíte. Ak tak v najbližších dňoch nespravíte,
roznesiem vás i vaše slávne čistokrvné meno po celom Londýne tak, že sa z toho nespamätáte, gróf
Parkinson,“ prisľúbil a s tým sa otočil na päte a zmizol za dverami. Jeho prútik vhodil do najbližšej
vázy a zamieril preč.
Nevšimol si mladú ženu, ktorá sa v prítmí chodby celá triasla. V očiach jej hrali slzy a ruku si pridŕžala
pri ústach, aby zadržala vzlyky, ktoré sa jej drali z úst. Jej život práve skončil... Nechcela si ani len
predstaviť to peklo, ktoré ju čaká... Merlin... Len čo na to pomyslela, dvere otcovej pracovne sa
otvorili. Jeho pohľad padol neomylne na ňu. Akoby mu sám diabol našepkal, kde sa schováva...
Zamrazilo ju. Vedela, čo príde.
Lord Ronald Weasley vyšiel na večerný vzduch presýtený chladom. Mal dojem, že vo vzduchu zacítil
vôňu snehu. Dalo sa to vôbec cítiť? Teraz mu to bolo jedno. Usmial sa a vykročil odtiaľ. Znova bol
slobodný...
***
Draco už hodnú chvíľu zízal na výra sediaceho na parapete svojho okna v pracovni. Nebol Harryho.
Vedel, že nebol. Čí teda mohol byť? Lenže ak naňho bude iba nečinne zízať, nezistí to. Otvoril okno a
výr vletel dnu s nasrdeným húkaním, že ho nechal tak dlho čakať. Natrčil mu nohu a on si prevzal list.
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Výr okamžite odletel. Draco zízal na obálku vo svojich rukách a chvíľu ju pretáčal v prstoch. Žiaden
odosielateľ. Žiadna pečať. Iba jeho meno. Zelené na bielom.
Otvoril ho.
„Draco.“ Príliš familiárne oslovenie, pomyslel si, keď skĺzol pohľadom k podpisu. Zachvel sa.
„Nemôžeš ma takto vylúčiť zo svojho života. Uznávam, že tri roky je dlhá doba, ale nemohol si na mňa
predsa zabudnúť! Túžim po Tebe od chvíle, čo sme sa stretli v parku. Čo keby sme nadviazali na naše
priateľstvo tam, kde sme skončili?
S vrúcnym pozdravom,
lord M. Baddock.“
Skrkval list a hodil ho do kozuba. Netrafil, ale už ho nechal tak. Vošiel si rukami do vlasov. Bolela ho
hlava. Znova. Neznášal to, ale nechcel si brať elixír. Mal dojem, že mu v poslednej dobe nerobí dobre.
Netušil prečo, ale ani po tom nehodlal pátrať. Aspoň teraz určite nie. Zdalo sa, že Harryho varovanie
na Baddocka nemalo želaný účinok. Chvíľu si iba trel spánky. Keď sa ozvalo zaklopanie na dvere,
vzhliadol a vyzval klopajúceho: „Ďalej!“
Harry vošiel dnu s úsmevom na perách, ale pri pohľade naňho sa trochu zarazil. „Deje sa niečo?“
Draco pokrútil hlavou, ale potom priznal, že sa necíti vo svojej koži. „Nie ja... Len sa necítim práve
najlepšie. Asi som prepracovaný.“
Harry sa pousmial. Rozopol si sako a zhodil si ho z pliec, akoby bol doma. Draco mu úsmev opätoval,
neschopný pohybu. Iba stál na svojom mieste ako prikovaný a pozoroval ho s tichým obdivom. „Vyšlo
to?“ opýtal sa mäkko, keď k nemu gróf pristúpil a ovinul okolo neho svoje silné paže. So spokojným
povzdychom sa nechal unášať tým príjemným pocitom a oprel si plavú hlavu o jeho plece.
„Zdá sa. Dúfam, že Ron neurobí nejakú hlúposť. Tej malej by mi bolo ľúto. Keby si videl tie jej
pestúnky... Hotové čarodejnice,“ naježil sa. „Mal som chuť vziať ju odtiaľ preč.“
Draco sa napriamil a pozrel naňho. „Ale nevzal si ju, však?“
„Isteže nie,“ uškrnul sa Harry. „To som si predsa nemohol dovoliť.“ Zovrel Dracovu tvár do rúk a
pozorne si ho prehliadol. „Si bledý.“
Bledoružové pery sa zvlnili v miernom úsmeve. „To som vždy.“
Harry ale nesúhlasil a zamračil sa. „Lenže dnes si bledší viac ako zvyčajne, Draco. Pod očami máš
tmavé kruhy. Všimol som si to už skôr. Nevyspal si sa? Mávaš nočné mory?“
Draco pokrútil hlavou. „Nie. Nočné mory sú vďaka Hermioninmu elixíru preč. Ale je pravda, že som sa
veľmi nevyspal.“
„Nevadí,“ šepol Harry, naklonil hlavu mierne na stranu a pobozkal ho bez toho, aby sa zrazili nosmi
pomalým, vláčnym, priam hriešnym bozkom. „Dohliadnem na to, aby tvoja dnešná noc bola
pokojná,“ šepol medzi bozkami a potom sa mierne odtiahol. „Pravdaže, ak... ak budeš chcieť.“
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Draco si zahryzol do pery, ale napokon sa placho usmial a prikývol. Veď to, že pri ňom Harry ostane
na noc ešte nemusí znamenať, že... Dobre, teraz na to nechcel myslieť.
Na dvere sa ozvalo ďalšie zaklopanie. „Vstúpte.“
Objavil sa komorník v zeleno-striebornej livreji. „Pane, večera je na stole,“ oznámil mu a pozrel na
Harryho, teraz decentne postávajúceho opodiaľ, prezerajúceho si účtovú knihu, otvorenú na stole.
„Mám povedať, aby prestreli pre dvoch?“
„Áno, Frank, presne o to som vás chcel požiadať. A poproste Beth, aby pripravila hosťovskú izbu.“
Harry naňho úkosom pozrel, ale zdržal sa komentára. Dnes rozhodne nemienil spať v hosťovskej izbe,
ale nechcel svojho priateľa vyplašiť.
„Ideme?“ opýtal sa ho Draco, ktorý už mieril von z pracovne a Draco iba prikývol. Keď obchádzal stôl,
všimol si pokrčený papier ležiaci na koberci pri krbe a zamieril tam, aby ho hodil ho ohňa. Možno by
bol skončil list v plameňoch, keby si nevšimol to meno. Baddock. Prv ako sa Draco k nemu otočil,
papier vyrovnal a prečítal si list. Zamračil sa. Bol ním taký zaujatý, že nepostrehol, kedy sa k nemu
plavovlasý mladík priblížil.
„Chcel som ho spáliť,“ priznal tichým hlasom. „Nehneváš sa?“
Harry pokrútil hlavou. „Nie.“
„Ale... vyzeráš tak,“ povedal Draco.
„Naozaj sa nehnevám.“ Harryho hlas znel jemne a nežne ako pohladenie. Dokonca zdvihol ruku a
pohladil ho po líci. „Zlostí ma opovážlivosť a domýšľavosť toho muža. A bojím sa, aby nezačal byť
dotieravý ešte väčšmi,“ priznal svoje obavy.
„Zabudni naňho. Presne tak ako som zabudol i ja.“
Harry sa usmial. Ukradol si malý bozk a zamieril s ním do jedálne. Na lorda Baddocka však myslieť
neprestal.
***
Neskoro večer sa síce rozlúčili na chodbe a každý zamieril do svojej spálne, ale potom to Harry
nevydržal a pred dvanástou sa vkradol do Dracovej spálne. Plavovlasý mladík sa k nemu prekvapene
otočil vo chvíli, keď sfukoval sviece v striebornom stojane. Harry videl v jeho očiach... Tušil, že sú to
obavy, ak už nechcel rovno povedať, že v jeho tvári sa zrkadlil strach. Strach z jeho prítomnosti.
Strach z toho, čo by sa mohlo stať.
„Harry? Ja...“ zamrmlal a bledé líca mu poznačil zradný rumenec.
Harry videl ako preglgol a cúvol. On ostal stáť. Ale dvere za sebou zavrel a zabezpečil, aby ich nikto
nemohol prekvapiť.
„Nik sa o tom nedozvie, ak si to neželáš,“ riekol. Lenže kvôli tej nedomyslenej vete Draco vytreštil oči
a zahabkal. „Zle si ma pochopil,“ začal pokojne vysvetľovať Harry, keď mu trochu oneskorene došlo,
čo vlastne povedal a ako si to Draco vyložil. „Chcem s tebou stráviť noc, ale nebudeme sa milovať.“
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Dracove líca dostali sýtejší nachový nádych. Sklopil pohľad a zahryzol si pery. Potom si odkašľal a
skúšal nájsť svoj hlas. Nepodarilo sa. Miesto toho zmätene prestupoval na mieste. Spod nočnej
košele mu vykúkali bosé nohy.
Harry k nemu podišiel a zdvihol ruku. Hánky jeho ohnutých prstov skĺzli po jeho líci. Draco sa zachvel
a privrel viečka. Zvuk, ktorý mu vykĺzol z hrdla bolo niečo medzi zastonaním a vzlykom. „Som taký
nemožný,“ zašepkal zastretým hlasom a oprel sa do toho nežného pohladenia.
Harry pristúpil ešte bližšie. „Nie, nie si,“ oponoval mu zastretým hlasom. „Si dokonalý. Vždy si bol,“
zašepkal a potom sa ich pery znova spojili. Jeho jazyk prekĺzol do horúcej, vlhkej temnoty Dracových
úst a vyzval ho na sladký súboj. Draco sa máličko osmelil. Harry to cítil. Cítil to v jeho dotykoch, sile a
vášni bozku, ktorý mu opätoval. A bol to Harry, kto bozk ukončil. „Poď do postele. Si taký unavený, že
sa ledva držíš na nohách.“
Draco sa rozochvene usmial. Aj tak mal dojem, že sa mu každú chvíľu podlomia kolená a on skončí
ako kôpka nešťastia pri jeho nohách. V duchu sa za svoju slabosť preklínal.
„Elixír si mal?“ staral sa Harry, keď strkal nohy pod prikrývku a robil miesto svojmu priateľovi. Ten mu
prikývol a trochu hanblivo sa k nemu pridal. A bol to Harry, kto ich prikryl a okrem jednej sfúkol
ostatných šesť sviec.
Chvíľu vedľa seba nepohnute ležali. „Nikdy som nebol v posteli s mužom,“ prezradil Harry a pretočil
sa na bok, aby sa naňho mohol nerušene dívať. Draco vedľa neho ležal rovno ako lata. Celkom
nehybne, zadržiavajúc dych. „A nikdy som na sebe nemal nočnú košeľu.“
To Draca pobavilo a konečne sa aspoň pousmial. Otvoril oči a obrátil k nemu hlavu. „Stále sa mi to
celé zdá ako jeden sen. Si tu a... so mnou.“
„Tak potom snívame obaja,“ usmial sa Harry. „Môžem ísť k tebe bližšie?“ opýtal sa opatrne a nepohol
sa skôr, kým Draco neprikývol. Ostýchavo. Občas ho zarážalo, keď videl, ako sa z rozhodného
mladého muža dokázal stať v ďalšom momente plachý chlapec. Harry sa posunul bližšie, kým do seba
nenarazili kolenami. „Môžem?“ opýtal sa znova a strčil svoju pravú nohu medzi Dracove stehná.
Draco sa naozaj dokázal rozkošne červenať. Harry ho objal a pošepol mu, aby sa oňho oprel, že to
bude pohodlnejšie. Dracova tvár sa ocitla v tesnej blízkosti jeho tváre. Na líci a krku ho šteklil jeho
teplý, zrýchlený dych.
„Upokoj sa, si v bezpečí,“ pošepol mu do ucha a jeho ruka prekĺzla popod jeho ľavú ruku a spočinula
na jeho chrbte, aby ho upokojujúco pohladila.
„Viem,“ zašepkal Draco zastretým hlasom. „Ja viem, Harry,“ zopakoval. O chvíľu sa skutočne upokojil.
Jeho ruky objali tmavovlasého muža, s ktorým sa delil o lôžko a on sa mu dokonca stúlil v náručí ako
bezbranné mača. „Zhasni, prosím,“ požiadal ho a Harry mu vyhovel bez toho, aby použil svoj prútik.
Chvíľu bolo ticho. Počuli akurát vlastné oddychovanie a tlkot srdca. „Vieš, že...“ začal Draco
zahanbene a bol rád, že Harry nemôže vidieť ako sa zahanbujúco červená. „Nikdy sme sa o tom
nerozprávali, ale... S lordom Baddockom som nikdy nič nemal. Myslím...“
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„Nemusíš mi nič vravieť,“ pošepol Harry a jeho pery sa jemne otreli o jeho spánok. Pobozkal ho.
„Viem, že si sa s ním nikdy nemiloval.“ Harrymu bolo od prvej chvíle, ako ho pobozkal vtedy na terase
jasné, že Draco je panic. V istom slova zmysle. Napriek tomu, čo mu vyviedol ten jeho prekliaty otec.
„Harry, ja...“ nebol schopný dokončiť vetu. Prečo sa vlastne pri ňom z neho stával nemožný hlupák?
Najmä v takých intímnych situáciách? Bolo to na nevydržanie.
„Pssst. Na tom nezáleží. Vlastne je veľmi vzácne, že si svojím spôsobom stále... nedotknutý. Tvoja
hodnota v mojich očiach iba stúpa. Nech ťa to vôbec netrápi, láska.“
Draco zastonal a privinul sa k nemu tesnejšie. „Nezaslúžim si ťa,“ riekol tlmene s hlavou zaborenou
do jeho pleca.
Harrymu zaklokotal v hrdle smiech. „Nie. Práveže to ja si nezaslúžim teba.“
Harry ucítil ako sa Draco mierne odtiahol. Na tvári mu pristáli jeho prsty. Teplý dotyk ho načisto
rozochvel. Keď Draco skĺzol končekmi prstov na líniu jeho mäkkých úst a vzápätí sa ho dotkol svojimi
perami, Harry nahlas zastonal a vtiahol ho do bozku. Keď sa ich pery po hodnej chvíli od seba odtrhli
po vzájomnom ochutnávaní, láskaní a dráždení, obaja boli zadýchaný.
„Si všetko, čo mám,“ šepol k nemu Draco. „Nikdy som nemal nič vzácnejšie.“
„Si mi rovnako vzácny,“ opätoval mu Harry to rozkošné vyznanie a snažil sa nemyslieť na to, že sa
jeho stehno dotýka Dracových intímnych partií. Toto bolo nové i preňho. Stále ho prekvapovalo, ako
ľahko a ako odrazu sa dokázal preorientovať zo žien – práve naňho. Ale videl v tom určitú logiku. So
ženami sa nikdy necítil tak... úžasne ako teraz s ním. A to sa ani nemilovali. Len si ležali v náručí a
zhovárali sa. Napriek tomu mu zvieralo žalúdok. Akoby sa mu tam vyrojil celý húf motýľov. A to bol
len jeden z príznakov toho, že mu Draco nie je ľahostajný po fyzickej stránke. Nehovoriac o tej citovej,
keď vedel, že by preňho spravil čokoľvek na svete.
Draco si spokojne povzdychol, pretočil sa v jeho náručí a zovrel pravačkou Harryho ruku, ktorá ho
objala okolo úzkeho pása. „Dobrú noc, Draco,“ začul tichý šepot za svojím chrbtom. I on mu zaprial a
nechal sa unášať do ríše snov príjemným teplom sálajúcim z tela, ktoré sa naňho tislo a bezpečnosťou
objatia muža, ktorému patrilo jeho srdce.
***
Ron sedel vo svojej pracovni. Akurát dočítal list od svojho brata, keď sa na dvere jeho bytu ozvalo
zaklopanie. Začul rýchle kroky jediného sluhu, ktorého mal a znova kroky, ktoré sa neomylne blížili k
dverám jeho pracovne. Pozrel na hodiny. Pol dvanástej. Kto to môže byť? Pomyslel si.
„Pane, máte návštevu,“ oznámil mu sluha, ale neprezradil o koho sa jedná. Ron ho preto požiadal,
aby hosťa uviedol.
O malú chvíľu do sporo osvetlenej miestnosti vstúpila žena zahalená od hlavy po päty v cestovnom
plášti. Zdalo sa mu to, alebo sa naozaj chvela?
Ron vstal zo svojho kresla, ako etiketa kázala a hľadel na svoju záhadnú návštevu. Nespoznal ju. Tvár
jej zakrývala tmavá kapucňa plášťa.
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„Kto ste a čo vás sem privádza?“ opýtal sa, no skôr ako mu nečakaný hosť stihol odpovedať, podlomili
sa jej nohy a ona sa zviezla na podlahu...

6. kapitola - Záchranca
Ron sedel vo svojej pracovni. Akurát dočítal list od svojho brata, keď sa na dvere jeho bytu ozvalo
zaklopanie. Začul rýchle kroky jediného sluhu, ktorého mal a znova kroky, ktoré sa neomylne blížili k
dverám jeho pracovne. Pozrel na hodiny. Pol dvanástej. Kto to môže byť? Pomyslel si.
„Pane, máte návštevu,“ oznámil mu sluha, ale neprezradil o koho sa jedná. Ron ho preto požiadal,
aby hosťa uviedol.
O malú chvíľu do sporo osvetlenej miestnosti vstúpila žena zahalená od hlavy po päty v cestovnom
plášti. Zdalo sa mu to, alebo sa naozaj chvela?
Ron vstal zo svojho kresla, ako etiketa kázala a hľadel na svoju záhadnú návštevu. Nespoznal ju. Tvár
jej zakrývala tmavá kapucňa plášťa.
„Kto ste a čo vás sem privádza?“ opýtal sa, no skôr ako mu nečakaný hosť stihol odpovedať, podlomili
sa jej nohy a ona sa zviezla na podlahu...
***
Nestihol k nej podísť včas. Hneď to však napravil a opatrne pod jej útle telo vsunul obe ruky. Pravú
pod chrbát, ľavú pod kolená a preniesol ju na pohovku. Podložil jej hlavu ozdobným zamatovým
vankúšikom a stiahol z nej kapucňu, ktorá ukrývala tvár neznámej návštevníčky vo svojom
ochrannom tieni. Prstami opatrne zachytil okraje kapucne a... Modré oči mu div nevystúpili za jamôk.
Výraz tváre mu stvrdol. Ale len dovtedy, kým si nevšimol rozhryzené pery a modrinu, ktorá jej
vystúpila na líci. Odtlačok ruky... hrubej ruky a tučných prstov. Nehodlal sa tým však zaoberať a
spytovať si svedomie, či za to môže on alebo nie. Zamieril k skrini a vytiahol zo svojej zásoby elixírov a
mastí jeden malý flakónik s vonnou soľou. Pridržal jej ho pod nosom a díval sa, ako sa mladá žena
postupne preberá z mrákot.
Keď sa jej zatrepotali viečka ako motýlie krídla a ona nad sebou zbadala jeho prísnu tvár, pohla sa a v
tej istej chvíli zastonala. Barón sa postavil z kraja pohovky, kde sedel a díval sa, ako sa opatrne
zviecha a sadá si.
„Môžem vedieť, čo vás sem privádza, lady Parkinsonová?“ opýtal sa s nie jemu podobným chladným
tónom.
Pansy sa pri zvuku toho mrazivého hlasu striasla. Do očí jej vystúpili slzy, ale bola odhodlaná. Nielen
kvôli sebe. Celé telo mala doráňané, ale nedbala na to. Vedela, že sama si môže za to, že sa na ňu
hnevá a možno... možno i nenávidí. Ale nemala iné východisko. Nemala za kým iným ísť.
„Prosím, vypočujte ma,“ riekla tichučko. Barón nad ňou stál so zaťatými rukami. Odvážila sa pozrieť
mu do tváre. Tak veľmi v nej chcela nájsť pochopenie, súcit... „Prosím...“ vyjachtala.
„Myslím, že vám váš ctený otec stihol oznámiť, že naše zasnúbenie som zrušil. Alebo sa tak nestalo?“
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Pansy potlačila vzlyk. Vraj nestalo? Práveže sa to stalo! A dal jej celkom jasne najavo svoju nevôľu. Bol
pekelne rozčúlený. Opakoval jej to medzi jednotlivými výchovnými metódami, ktoré na nej
uplatňoval. Kliatby a fyzické násilie, to bolo jeho skutočné ja. Lord Parkinson bol pokrivenou
karikatúrou človeka. Pre ňu... bol netvorom, nie otcom, nie rodičom.
„Prosím,“ šepla znova, zatínajúc prsty do kraja jeho pohovky.
„Žiadam vás, aby ste opustila môj byt skôr, ako stihne vzniknúť nový škandál. Nemienim sa stať znova
obeťou a padnúť vám do pasce,“ riekol dôrazne.
Pansy privrela oči a zviezla sa pred ním na kolená. Kľačala pri jeho nohách, z očí sa jej kotúľali slzy.
„Prosím,“ šepla s rozochvenými perami.
Ron na ňu prekvapene civel. Videl jej slzy, videl jej rozpoloženie. Keby nebol mal tú tlčúcu vec vo
svojej hrudi, ktorej sa všeobecne hovorilo srdce, asi by ju vyhodil pred prah svojho bytu. Lenže takto?
Takto si len bezmocne vošiel prstami do vlasov a hneď na to zavrčal. Neznášal ženské slzy! Práve
preto, čo s ním robili...
„Vstaňte, do kotla!“ zahučal a napriek tomu, že jeho hlas znel zlostne, dotyk bol naproti tomu jemný,
keď ju chytil za ruky a vytiahol mladú ženu na nohy.
Jej blankytne modré oči naňho hľadeli s nádejou. V duchu zaklial a pokynul jej, aby sa posadila.
„Vypočujete ma teda?“ opýtala sa s nádejou v strhanej tvári.
Ron neochotne prikývol a ona si rýchlo zotierala slzy, ktoré jej neprestávali tiecť. Aspoň vzlyky ustali.
„Prečo ste sem teda prišla v takú neskorú nočnú hodinu?“ zaujímal sa znova.
„Chcem vám navrhnúť obchod,“ riekla ostýchavo, ale o to odhodlanejšie.
Ronovo obočie vyletelo nahor. „Obchod?“ Nedalo sa povedať, že by bol prekvapený, pretože ho
prekvapila už jej návšteva a... to všetko, ale obchod?
Lady Parkinsonová prikývla. „Vezmite si ma a ja vám prisahám, že tým len získate, mylord,“ navrhla
mu svoju ponuku.
Ron na ňu pozrel akoby jej narástla druhá hlava. „Vy ste mi nerozumeli? Vravel som, že som...“
„Viem, viem,“ prerušila ho chvatne a znova si otrela slzy. „Prosím vás, aby ste to prehodnotil, mylord.
Ak si ma vezmete, získate so mnou nemalé veno. Všetko bude len vaše. A ja prisahám, že vám budem
poslušnou manželkou. Ak budete chcieť, pokojne ma môžete poslať niekam na vidiek, ale... prosím,
ožente sa so mnou.“
Ron tam stál ako kôl v plote. Iba na ňu zamračene civel. Civel a skúšal si v hlave urovnať, čo mu
povedala, ponúkla. Napokon prešiel k najbližšiemu kreslu a sadol si. „Takže... vy chcete, aby som si
vás napriek všetkému vzal za manželku. A ponúkate mi svoje veno ako protihodnotu?“
Prikývla so sklonenou hlavou. Ron nebol hlúpy, aby nepochopil, že tu niečo nesedí. „A čakáte, že vám
na to sadnem ako mucha na med?“
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Pansy zvierala ruky prepletené v lone tak kŕčovito, až ju boleli prsty. Tušila, že mu to stačiť nebude.
Mala mu teda povedať viac? Mala mu povedať všetko, riskovať svoje poníženie a stratu i toho zvyšku
sebaúcty, ktorý v nej ešte ostal?
„Viete ako ste sa dostal do tej pasce? Pretože priznávam, bola to z mojej strany pasca,“ vyslovila, čím
si znova získala jeho plnú pozornosť. A vyslúžila si i temný pohľad. Nevnímala ho, ale cítila ako ju ním
doslova prepaľuje. „Vybrala som si práve vás. Z celého množstva tých nafúkaných pánov, ktorých mi
rodičia predhadzovali ako dobrú partiu, pretože som verila, že máte srdce.“
Ron si iba odfrkol. „No, zrejme ho mám. Ale nevyšlo vám to,“ upozornil ju rezervovane.
Pansy prikývla. Netvárila sa práve nadšene, ale čo mala robiť? Ocitla sa v pekle a hľadala únikovú
cestu von. Vstala z kresla a podišla k oknu s výhľadom do záhrady.
„Nie. Žiaľ, nevyšlo. Naozaj som vám taká... odporná? Prečo si ma nechcete vziať?“ opýtala sa
stíšeným hlasom.
Ron hľadel na jej chrbát a premýšľal. Pravdaže nebola odporná. Ako žena bola... krásna. Vlasy čierne
ako noc, oči žiariace ako dva zafíry, pery červené ako lupene ruže. Bola štíhla, mala spôsoby a
vyžarovala... Teraz si uvedomil, že na jej perách nikdy, nikdy za celý čas nevidel ani len náznak
úsmevu. To, čo z nej vyžarovalo bol smútok. Bolesť, ktorá uviazla hlboko v jej duši. To bolo to, čo ho
na nej zakaždým upútalo.
„Myslím, že to viete, mylady. Vaša povesť... Okrem toho, už viem, že máte nemanželskú dcéru,“
odvetil a čudoval sa, ako to z jeho úst vyznelo. Vôbec nie ako obvinenie. Tón jeho hlasu prezrádzal
skôr súcit.
„Vždy veríte klebetám?“ otočila sa k nemu a prebodla ho tým najnešťastnejším pohľadom, aký kedy u
koho videl. Nemala ďaleko od nového prívalu sĺz. Videl to v jej tvári.
Neodpovedal. Najprv sa len premeriavali pohľadmi. Akoby skúšali, kto z nich prvý uhne pohľadom.
Napokon to bol predsa len on. „Väčšinou sa zakladajú na pravde.“
Prikývla. Zvesila plecia. Vyzerala ako anjel, ktorý omylom padol z neba a potreboval zachrániť. Prečo
si však vybrala jeho? Prečo trvala na tom, aby si ju vzal akurát on? Mal zachrániť niečo, čo sa už
zachrániť nedalo? A prečo tak nutne trvala na sobáši?
„Obmäkčím vás, ak vás požiadam o záchranu seba a svojej dcéry?“ skúsila naposledy a pozrela mu
priamo do očí.
Opäť pritiahla na seba jeho pohľad. „Pred kým?“
Lady Pansy si jemne oblízla doráňané pery. V ústach mala sucho. „Otec je rozhodnutý dať moju dcéru
do sirotinca a mňa...“ striasla sa pri tej predstave. „Je ochotný predať ma... lordovi... Mcnairovi.
Zložil... zložil s ním pred rokmi neporušiteľnú prísahu. Ak sa do devätnásteho roku života nevydám...
budem... budem mu musieť byť... po vôli... Kým sa mu nezunujem a on...“ nevládala dokončiť. V
ústach cítila z tých slov horkú pachuť. Znova pred sebou videla otcovu brunátnu tvár a tvrdé slová,
ktorými jej oznamoval, ako bude zanedlho vyzerať jej život. Bola mladá a ničím sa neprevinila. No i
tak pykala a trpela viac za svoj mladý život ako hociktorá duša v očistci.
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Ron sa zamyslel. Nebolo by to takto lepšie? Je to predsa otec jej dcéry a jej bývalý milenec, či nie?
Lenže potom zbadal, ako sa chveje a drobné ruky zatína v päsť.
Vstal z kresla a prechádzal sa bezradne hore a dolu popred horiaci kozub. Čo mal robiť? Harry
podnikol opatrenia k tomu, aby ho z tohto zväzku vyvliekol. On prestal piť, aby sa do podobnej brindy
už nikdy nedostal a teraz tá „brinda“ prišla za ním. Bolo to nemysliteľné. Naozaj mohlo byť všetko lož,
čo sa o tej žene popretriasalo? Znova ju začul šepnúť prosím a uvažoval, koľko vypätia síl ju stálo len
za ním prísť. Kľakla si pred neho na kolená a doslova žobronila. Ponúkla mu svoje veno výmenou za
jeho slobodu. Sľúbila mu vernosť a možnosť vysťahovať ju niekde na vidiek, do zabudnutia. Ponúkala
mu takzvanú slobodu a nechcela za to celkom nič.
Potom to v jej tvári videl. Ten moment, kedy to vzdala. Pozrela naňho zlomená a na moment privrela
oči, v ktorých pohaslo to mihotavé svetielko nádeje. Znova si nasadila na hlavu kapucňu, obzvlášť
pomalými pohybmi, akoby mala bolesti a vykročila k dverám jeho pracovne. Keď okolo neho
prechádzala, chytil ju za ruku.
„Tak dobre,“ riekol s konečnou platnosťou. „Ale mám podmienky.“
Pozrela naňho akoby nemohla uveriť vlastným očiam. Len tam stála a civela naňho. Keď prikývla,
prosto ho iba spontánne objala a vyronila zopár slzičiek šťastia. V tej chvíli by mu prikývla na
čokoľvek.
Ešte v tú noc obaja vyrazili preč.
***
Draco sa zobudil ako prvý, keď ho slabé lúče februárového slnka pošteklili na tvári. Skusmo otvoril
najprv jedno, potom druhé oko. Uvedomil si, že je ešte skoré ráno. Za oknom svojej spálne počul
hašterivé vrabčie švitorenie. Nič z toho ho však nezaujalo natoľko, aby tým podnetom venoval viac
ako jedinú myšlienku.
Teplo. To bolo presne to, čo ho obklopovalo, zahŕňalo a pohlcovalo. Teplo, ktoré upokojovalo. Teplo,
ktoré chránilo a hrialo. Teplo iného ľudského tela. Závan horúceho dychu, ktorý ho šteklil vzadu na
krku, tlkot srdca, ktorý cítil a mocné ruky omotané okolo jeho hrudníka.
Nebol to teda iba sen, pomyslel si. Dnešnú noc skutočne strávil s iným mužom. S mužom, po ktorom
túžil snáď odjakživa. No dobre, tak nie odjakživa, ale jemu sa to tak zdalo.
Stále nemohol uveriť tomu, že sa to všetko deje. Že je pri ňom. Že je s ním a je s ním dokonca rád. Kto
iný by to mohol povedať? Koho iného by si bol schopný tak veľmi pripustiť k telu? A to doslova,
pretože tmavovlasý gróf bol k nemu pevne pritúlený a obopínal ho všetkými svojimi končatinami ako
popínavý brečtan. A jemu sa to páčilo. Mal dojem, akoby v jeho hrudi vyklíčilo semienko, ktoré sa
pomerne za krátku dobu rozrástlo do mohutného, košatého stromu. Zo stromu vyrašili listy a začínali
sa na ňom rodiť plody. Zatiaľ malé zárodky, no i tie sľubovali nádej. To bolo to, čo potreboval. Iba
nádej ho držala za celé tie roky a dlhé dni pri živote. Nádej, že raz... že možno raz budú jeho city
opätované.
Pravdaže, i on mal svoje city, hoci bol Malfoy a o tých kolovali legendy ako o hrdých a bezohľadných,
pyšných a krutých pánoch. Koľko krát si v duchu spytoval svedomie a hádal sa sám so sebou, či je
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skutočným Malfoyom? A koľko krát si ním prial nebyť? Na pár sekúnd privrel viečka, zaprisahávajúc
sa, že nebude myslieť na nič ohavné zo svojej minulosti. Hlavne nie na otca a už vôbec nie na lorda
Baddocka a ten prekliaty bozk.
Pretočil sa v Harryho náručí. Celkom pomaly a opatrne, aby ho nezobudil. Ich tváre sa ocitli vedľa
seba na bielom vankúši. Plavá hlava, proti tmavej. Sivé oči pohládzajúce pokojnú, uvoľnenú tvár.
Harryho ruka, ktorá predtým obopínala Dracov hrudník uvoľnene skĺzla k jeho pásu. Draco sa usmial.
Prvý raz v celom svojom živote mal pocit, že je skutočne šťastný. Akoby mu v hrudi vybuchla hviezda
a prežiarila celé jeho skrehnuté telo. Bola to láska? Bol to práve tento cit, ktorý mu vyvieral z hrude a
rozlieval sa žilami do celého tela? Nevedel to posúdiť. Nikdy nikoho nemiloval. Teda – okrem svojej
matky. Tú miloval. Bola jediným človekom, ktorý mu prejavoval nehu a materinskú oddanosť a lásku.
Fúkala mu boliestky, keď to nevidel otec, tíšila jeho plač, keď ho otec vyhrešil, či potrestal. Bola jeho
jediným spriazneným človekom. No iste, mal i krstného otca. I toho mal rád. Bol to človek, ktorý mu
pomohol vtedy, keď to najviac potreboval. Na nič sa nepýtal a prichýlil ho pod svojou strechou. Hoci
bol citovo neprístupný. Lenže to si iba Draco o ňom myslel. Mýlil sa. Teraz to už vedel. Videl tie jeho
pohľady, ktorými sprevádzal svoju manželku, videl nehu s akou sa k nej správal, láska vyžarovala z
celého jeho bytia. Čo vyžarovalo z neho? Čo vyžarovalo z vojvodu Draca Malfoya? A čo na ňom
vlastne Harry videl, keď spravil takú radikálnu zmenu vo svojom živote?
Povzdychol si a nadvihol ruku, aby odhrnul Harrymu z čela prameň tmavých vlasov. Neboli také
jemné ako tie jeho a zrejme preto mu tak neposlušne odstávali. Stále nemohol uveriť tomu, že sa
toto všetko deje.
Harry sa odrazu pohol, zívol, natiahol sa a zaklipkal očami. Keď sa im stretli pohľady a jeho zelené oči
sa vpili do ostýchavých šedých, usmial sa.
„Dobré ráno,“ šepol Draco s rumencom v tvári. „Nechcel som ťa zobudiť.“
Harry sa naňho iba zamyslene a s úsmevom chvíľu díval. Potom pokrútil hlavou. „Nezobudil si ma,“
odvetil. Stále nespúšťal pohľad z jeho tváre a Draco si uvedomoval potupnú skutočnosť, že je čím
ďalej tým viac červenší.
„Vyspal si sa?“ opýtal sa Harry.
Draco prikývol. „Myslím, že prvý raz... po dlhej dobe,“ priznal.
„Teda moja prítomnosť splnila svoj účel,“ poznamenal spokojne. „Chceš už vstať?“
„Vadilo by ti, keby sme ešte chvíľu ostali takto?“ opýtal sa Draco a Harry si ho pritiahol do náručia.
„Nie,“ pošepol mu do ucha. „Vlastne som v to dúfal.“
Draco si zložil hlavu na jeho hruď a Harryho ho znova objal a zahrnul upokojujúcimi dotykmi, keď ho
láskal po ramenách, pleciach, chrbte. Nedovolil si žiadne opovážlivé dotyky, ktoré by ho mohli vyľakať
alebo rozrušiť v tejto dôvernej chvíľke. Harry vedel, že ak majú vo vzťahu postúpiť, bude musieť byť
veľmi trpezlivý. Horšie už bolo ovládať vlastné telo. Včera v noci sa mierne vzrušil, keď sa ich telá,
zahalené len v nočných košeliach dotkli a modlil sa, aby na to Draco neprišiel. Bál sa, aby nespanikáril.
Keď mu však vsunul nohu medzi stehná, hľadajúc si v jeho posteli a objatí vhodnejšiu polohu, sám
mal dojem, že ho to nenechalo chladným.
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„Vieš... stále nemôžem uveriť tomu, že... že sa toto deje,“ zamrmlal Draco nahlas to, na čo už
predtým myslel, pritisnutý lícom k jeho hrudi, rukou sa pohrávajúc s prstami Harryho pravej ruky.
„A to je dobré alebo zlé?“ opýtal sa opatrne Harry, nevediac, čo presne mal na mysli. Ich vzťah alebo
túto situáciu a to, že je v jeho posteli.
„Je to ako sen,“ vydýchol Draco a bol rád, že mu nevidí do tváre, pretože znova raz zrumenel. „Veď
len ešte nedávno si bol očarený lady...“
Harry mu naslepo priložil prsty na pery, aby mu zabránil dopovedať. Draco preto zdvihol hlavu a
spýtavo naňho pozrel. „Teraz som pochopil, že som celé tie roky žil v klamstve. Snažil som sa oklamať
vlastné telo. Bol som hlúpy. Až pri tebe som si uvedomil, že som so ženami nenachádzal také
potešenie ako som ho našiel pri tebe. A to sme sa ani nemilovali. Draco... ja... viem, že práve toto je
správne. Tak to má byť. Ty a ja. Spolu.“
Vojvodove pery sa zachveli a roztiahli v slabom úsmeve prv, kým sa k nemu nahol a ich pery sa spojili
v bozku.
„Nikdy mi... na nikom nezáležalo tak, ako mi záleží na tebe,“ snažil sa Harry povedať medzi bozkami.
„Ani na jednej z nich... ani na jednej jedinej.“ Draco bozk zintenzívnil. Harry ho nechal viesť a on to
využil. Za krátku dobu sa naučil tomuto slastnému umeniu a vycibril sa v ňom tak, že bol na seba
doslova hrdý. Tešilo ho, keď počul Harryho stony a slastné vrčanie derúce sa z jeho hrdla. Pomaly ho
ochutnával a stal sa v tom labužníkom. Nikto nechutil tak výborne ako Harry. Určite nikto. Jazykom
láskal jeho ústa, dotkol sa i ich kútikov, brúsil po zuboch, láskal a provokoval jeho jazyk. Vťahoval ho
do hlbín svojich úst a znova ho prepúšťal späť. Hryzkal jeho pery, sal ich a vťahoval do úst.
„Pane Bože!“ zastonal Harry s jasnými obavami črtajúcimi sa v hlase.
„Ublížil som ti?“ opýtal sa Draco a splašene sa od neho odtiahol.
Harry však pokrútil hlavou a pritiahol si perinu na svoje prebudené lono. „Nie... ja len... To je... Nič sa
nedeje, vážne,“ drmolil v snahe upokojiť ho.
Dracove oči zablúdili neomylne k jeho zakrytému lonu. Nedalo sa povedať, že by bol spanikáril,
pretože inak by bol vyskočil z postele ako uštipnutý hadom, ale... Prekvapilo ho to. Netušil, že môže
už bozkami vyvolať u svojho priateľa takúto odozvu.
Pozrel späť do jeho tváre. Harry zatínal sánku, oči tuho prižmúrené a líca s miernym nádychom
rumenca.
„Prepáč.“ Čo iné mu mal povedať? Absolútne nevedel, čo si počať. Toto sa mu ešte nestalo. Och,
moment, ak nepočítal včerajšiu noc. No áno, to sa znova raz vzrušil. Ale to bolo prirodzené, či nie?
„Nič sa nedeje, len... potrebujem... chvíľku,“ súkal zo seba namáhavo Harry a chvatne opúšťal jeho
posteľ. Draco ho sledoval očami. Pod látkou nočnej košele sa mihala v ranných lúčoch slnka jeho
silueta. Videl mocný chrbát, okrúhle obliny zadku a... zadržal dych a mierne vytreštil oči. Za Harrym sa
zatvorili dvere kúpeľne a Draco ani sám nevedel prečo, ale prešiel k nim po špičkách a priložil ucho k
dverám. Mal šťastie. Harry miestnosť neočaroval a k nemu doliehali slastné zvuky jeho prerývaného
stonania. Na čelo mu vystúpili drobné kropaje potu. Nevedel, či je to preto, lebo sa správa absolútne
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nepatrične alebo preto, lebo zistil, že ho to vzrušilo. S čelom pritisnutý k dverám a rukami opretými o
ne hľadel na predok svojej odstávajúcej nočnej košele. Nemohol povedať, že by to už nespravil, ale...
takto? Nemohol si pomôcť. Opatrne nadvihol lem košele a strčiac si pod ňu ruku, prstami obopol
vlastný navretý úd. A potom sa stačilo započúvať do zvukov prichádzajúcich v hojnej dávke spoza
zatvorených dverí a... urobil sa presne v tej chvíli, keď začul tiché a hrdelné: „Draco.“
Harry sa o tom nedozvedel. Keď bol konečne schopný vyjsť z kúpeľne, znova mu na perách sedel
bezstarostný úsmev a Draco zmizol od dverí prv, ako ho mohol prichytiť. Miesto toho teraz stál pred
otvorenou skriňou a vyťahoval z nej jednotlivé kusy oblečenia, tváriac sa akoby sa nič nebolo stalo. Po
krátkom dohadovaní sa rozhodli ísť do mesta, pozrieť ako sa darí ich podniku a potom si chceli vyraziť
do klubu. Mali stráviť celkom nevšedný deň. Lenže od tej rannej príhody to pre Draca nevšedný deň
rozhodne už nebol.
***
Auror Dean Thomas pochodoval v pracovni svojho šéfa s namosúreným výrazom v tvári. Ten sa
naňho chvíľu iba pobavene díval.
„Nie je kompetentná!“ vyštekol znova a vôbec ho nezaujímalo, že sa zhovára so svojím šéfom skôr
ako s rovnocenným kolegom.
„Dean, ešte sa len učí,“ upozornil ho starší muž. „Keď ste sem prišiel, bol ste rovnaký. Rovnako
zapálený, rovnako horlivý. Podotýkam, že prchký ste doteraz. V tom má nad vami to dievča navrch.
Najprv uvažuje, potom hovorí.“
Dean by bol očervenel, keby to tmavá farba jeho pleti dovolila. Ale napriek tomu sa zahanbil za svoje
správanie. Zastal a zabodol pohľad do zeme. „Nebudem ju učiť. Nemôžem.“
„Dean, ja som vám nežiadal o povolenie. Prikázal som vám to. Ste môj zástupca, ste jediný, kto okrem
mňa dokonale ovláda útočné kliatby. Lady Weasleyová je skvelá čarodejnica, ale vyniká v obranných.
Potrebuje sa zdokonaliť i v tomto.“
„Prečo to nedáte na starosť Susan. Tie dve si rozumejú perfektne,“ navrhol. „Nehádali by sa.“
„Tým chcete naznačiť, že vy sa s ňou budete?“
Dean prevrátil očami. „Ja... Jednoducho...“ Zaťal sánku a prestúpil na mieste.
„Dal som ju zavolať, aby som jej to mohol oznámiť. Vaše nie nebudem brať do úvahy. Ako som
povedal, je to rozkaz.“
Mallown si bol istý, že jeho zástupca prehltol šťavnatú nadávku, ale nahlas ani necekol. Keď sa na
dvere jeho pracovne ozvalo zaklopanie a po vyzvaní vstúpila spomínaná mladá dáma, všimol si, že
prítomnosť jeho zástupcu proste ignorovala. Bola to škoda. Mal dojem, že práve z nich by bol
perfektne zohratý aurorský pár. On ovládal útočné, ona obranné kúzla. Ona bola skvelá v stopovaní,
on v hľadaní dôkazov. No, bolo by toho veľa, čo ešte mohol menovať, ale vyrušila ho v jeho
myšlienkovom pochode.
„Absolvujete s aurorom Deanom hodiny útočných kúziel,“ informoval ju spokojne.
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Lady Ginnevra spýtavo nadvihla obočie. Zrejme takýto vývin situácie nečakala ani ona a zrejme ani
ona z neho nebola nadšená. Na rozdiel od Deana však neprotestovala, iba poznamenala, že si
myslela, že na to dostane kompetentného a skúseného kolegu. Filius zakryl svoj úškrn, ktorý sa mu
dral na pery, keď počul, ako jeho zástupca zaškrípal zubami.
Mladú ženu jeho gesto nerozhodilo. Naozaj ho ignorovala. No, pomyslel si, to bude ešte zaujímavé.
„Môžete obaja ísť. Dúfam, že začnete s hodinami už dnes,“ prepustil ich a i on sám vstal. Len čo
opustili jeho kanceláriu, hodil do kozuba za hrsť prachu a premiestnil sa do pitevne.
„Isaac?“ zavolal na svojho priateľa, keďže ho nikde nevidel.
„Som v kancelárii,“ dostalo sa mu v odpovedi.
Filius prešiel cez pitevňu na chodbu a prešiel k dverám susediacim s dverami označenými „márnica.“
„Tomuto hovoríš kancelária?“ opýtal sa, doberajúc si starého známeho.
Isaac sa iba dobrácky pousmial. „Je väčšia ako tá tvoja kuča, tak nemachruj.“
Filius si sadol na stoličku, ktorú si vyčaroval. Všimol si, že jeho priateľ sa netvári práve nadšene a
uvažoval, prečo. Zízal do papierov, ktoré mal pred sebou a výraz jeho tváre bol... Smutný.
„Máš niečo nové k prípadu?“ opýtal sa opatrne a Isaac naňho pozrel. Prikývol.
„Nebude sa ti to páčiť,“ povedal. Poškrabal sa na brade a oprel sa v kresle. Až potom začal hovoriť.
„Ten mladík bol skutočne zbičovaný, vykastrovaný a takpovediac „znásilnený“ a to všetko väčšinou
pri vedomí. Aspoň predpokladám.“
„To už vieme, že? Taká bola i tvoja prvá verzia a to bol iba odhad.“
„Iste. To znásilnenie... No, nebolo vykonané fyzicky. Ide predpokladám o nejaký druh kliatby. Ako
som vravel, ešte som sa s niečím takým nestretol. To je aj príčina smrti. Masívne vykrvácanie z
hrubého čreva a poškodenia vnútorností.“
„No, jedno je isté. Máme tu ďalšieho šialenca, ktorý sa tentoraz zameral na mužov. Nám už iba
ostáva zistiť, prečo zomrel. Či si s ním chcel niekto vyrovnať účty, alebo je v tom niečo iné.“
„Dáš si kávu?“ ponúkol ho Isaac, ale Filius sa nezatváril práve nadšene.
„Dobre,“ povedal napokon, „ale u mňa v kancelárii. Vieš, že tu by som nevypil ani vodu.“
Isaac sa zasmial. „Si príliš úzkostlivý. Nechápem, ako sa môžeš takto štítiť vypitia kávy v mojej
kancelárii a pritom sa bez rozpakov dívať na zohavené mŕtve telá.“
Filius sa naňho láskavo usmial. „Veru. Život skrýva mnohé záhady, priateľu.“

7. kapitola - Neodbytný nápadník
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Cesta do Gretna Green im ubehla pomerne rýchlo. Obrad bol krátky a ešte rýchlejší, hoci tamojší
oddávajúci si potrpel na tradičných zvyklostiach. Odporučil im aj najlepší hostinec v mestečku. Lady
Pansy bola celý čas mĺkva. Myslel si, že je to preto, lebo sa bojí, aby si to na poslednú chvíľu
nerozmyslel. Napokon, veď sa z toho takmer vyvliekol. Ale jej prosby ho donútili uviazať si na krk
slučku manželstva dobrovoľne. Teraz by necúvol. Už nemohol.
Do izby objednal ľahkú večeru a krčah červeného vína. Keď sa najedli, doprial jej trochu súkromia,
pretože poprosila o kúpeľ. Považoval to za výborný nápad, pretože si tiež doprial ten luxus a zmyl zo
seba prach z ciest a popol kozubov.
Keď vyliezol z vody a osušil sa, nenamáhal sa obliekať. Za oknami sa dávno zvečerilo a Pansy... tá lady,
o ktorej nevedel, čo si odrazu myslieť, sedela poslušne na kraji postele s pohľadom upretým na
dlážku. Jej dych bol prerývaný a líca sa jej rumeneli ako vlčie maky. Vlasy mala ešte vlhké od kúpeľa a
voňali po ružovom mydle. Jeho prsty sa nežne dotkli jej brady a prinútili ju zdvihnúť hlavu. Pozrela sa
mu priamo do očí a on v tých jej vybadal stopy strachu. Chytil ju za ruky a prinútil vstať. Sklonil hlavu
k jej ústam a obtrel sa o jej pery.
„Vieš, že to musíme urobiť,“ zašepkal a jeho dych ju pohladil po líci. Sotva prikývla.
A tak si ju Ron vzal. Vyzliekol jej nočnú košeľu dlhú až po zem, v ktorej pôsobila ako puritánka,
pretože košeľa mala dlhé rukávy, bola hrubá, so zapínaním ku krku a neforemná. Telo pod ňou však
bolo celkom iné a on naňho primerane reagoval. Mäkké, chvejúce sa, poddajné i keď trochu napäté.
Jeho ruky ju objavovali a skúmali s takou vášňou a nehou, o akej sa jej nikdy nesnívalo.
Takého to malo byť po prvý raz, pomyslela si skrúšene a z oka sa jej vykotúľala osamelá slza.
Zastonala a prehla sa do oblúka, keď jeho ústa našli jej zahrotenú bradavku a mučivo sa s ňou
maznali. Vošla mu rukami do vlasov a zovrela ich medzi prstami. Pritiahla si jeho hlavu k namáhavo
dvíhajúcej sa hrudi, dožadujúc sa tej sladkej pozornosti, ktorú jej venoval jeho nástojčivý jazyk. Muž,
ktorý sa nad ňou skláňal bol stelesnením všetkého, po čom kedy túžila. Bol opatrný, nežný a skúsený.
A keď si ju vzal, neprežívala pekelné muky, ale číru rozkoš, ktorá ju vyniesla do nebeských výšin.
Ron sa v nej opatrne pohol. Bola úzka a zdalo sa, že on je pre ňu priveľký. Sklonil sa k nej a privlastnil
si jej pery v lačnom bozku. „Otvor sa mi,“ šepkal jej do úst a láskal jej štíhle telo do vtedy, kým sa
neuvoľnila, poodtiahla od seba stehná ešte viac a potom ho prijala do seba celého.
Najkrajšie na tom však bolo to, že potom sa od nej neodtiahol. Miesto toho ju k sebe privinul, hladkal
po krivke chrbta a ústami zotieral slzy, ktoré sa jej kotúľali z očí. Pansy mu zaspala v náručí. Prvý raz
sa cítila bezpečne. Prvý raz sa cítila ako skutočná žena.
***
Severus nemohol uveriť vlastným očiam. To, o čom sa práve dočítal v Dennom prorokovi predčilo i
jeho najtemnejšie očakávania. Akoby sa vrátil o pár rokov späť do minulosti. Znova mu pred očami
vyvstala tá hrozná, daždivá a veterná noc, keď k nemu lady Narcissa Malfoyová doniesla svojho
napoly mŕtveho syna. Otriasol sa pod ťaživou váhou tých spomienok a znova sa pozrel na meno
zavraždeného. Nič mu to nehovorilo. Na rozdiel od spôsobu, akým bol veľmi výstižne zachytený opis
jeho popravy. Až na dve nepatrné odchýlky. Kto alebo čo to spôsobilo? Severus by bol prisahal, že o
tej noci, keď sa to mladému mužovi prihodilo vedia iba štyria ľudia. Sám Draco, gróf, ktorému sa jeho
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krstný syn bez váhania zveril, on a samozrejme jeho manželka, ktorá trvala na tom, že medzi sebou
nesmú mať žiadne tajomstvá. Ale toto... bolo prinajmenšom zarážajúce! Presne ako nepochyboval o
tom, že jeho žena dokáže uchrániť akékoľvek tajomstvo, tak isto veril i grófovi. Lenže... ak to teda
nebol nikto z nich, mohlo ísť len o hlúpu náhodu?
„Toto sa za žiadnu cenu nesmie dostať Hermione do rúk,“ zašomral si popod nos a uvažoval nad tým,
či by nemal varovať Pottera. Ak medzi tými dvomi niečo skutočne bolo a on o tom pochyboval čoraz
menej, Draco teraz bude grófa potrebovať viac ako kedykoľvek predtým.
Len čo zložil noviny a začul na chodbe veselé švitorenie svojej manželky, ktorá sa zhovárala so Cecile,
strčil si noviny pod sako a rýchlo vstal od stola. Vedel ako rada čítala noviny a musel vymyslieť nejakú
primeranú náhradku za tie, ktoré jej odmietol prenechať.
S dámami a malým Garrickom sa zrazil vo dverách jedálne. Nahodil strojený úsmev, poprial im dobré
ráno a Hermione venoval krátky, nevinný bozk na pery.
„Raňajkoval si?“ spytovala sa so záujmom, ale on pokrútil hlavou.
„Nie, miláčik. Čakal som na vás, ale... Spomenul som si, že musím niečo okamžite vybaviť. Hneď
prídem,“ riekol a prešiel okolo nich, tváriac sa rovnako, ako mal vo zvyku kedysi. Nezúčastnene,
bezvýrazne. Hermionu jeho výraz neoklamal. Vytušila, že niečo nie je v poriadku. Napriek tomu ho
nechala na pokoji a posadila sa poslušne k stolu. Noviny, ktoré ju zvyčajne čakali tu neležali.
Zamračila sa a kým sa načahovala po hrianku, zaumienila si, že sa na ne Severusa opýta.
Severus vrazil do svojej pracovne s obrovskou úľavou, pretože sa zdalo, že ho manželka neprekukla.
Podišiel ku krbu, vytiahol si noviny spod saka a vhodil do kozuba za hrsť letaxu. Ani ho len nenapadlo
zauvažovať nad tým, či Potter ešte vyspáva alebo nie. Proste mu musel dať vedieť.
V kozube zahučalo a na druhej strane sa objavil sám Potter. Mierne rozospatý, strapatý a zívajúci.
„Dobré ráno,“ pozdravil Severus mladého muža. „Dúfal som, že už budeš hore.“
Harry spozornel. Bol síce ešte ospalý, ale dosť bdelý na to, aby vybadal, že sa markíz z Cudworthu
tvári privážne. A ozval sa mu v skorú rannú hodinu. Toto nikdy predtým nerobil, pokiaľ nešlo o vážnu
vec.
„Čo sa deje?“ opýtal sa a kľakol si pred krb v pracovni na koleno.
„Čítal si dnešného Denného proroka?“ Severus sa mračil ako búrkové oblaky sľubujúce výdatnú
búrku.
„Nie. Nečítal som,“ odvetil okamžite.
„Draco... nevieš, či to má vo zvyku?“ ozval sa opatrne a Harry prikývol. „Má na ne predplatné.
Prečo?“
„Hrom do kotla!“ zahrešil Severus tlmene a v nasledujúcej chvíli vhodil noviny do ohňa. Pristáli
Harrymu s plesknutím o hrudník a ten ich reflexívne zachytil skôr ako stihli padnúť na zem.
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„Potter, niečo sa deje. Pozri si stranu päť. A mimochodom. Mal by si si pohnúť. Myslím, že keď si to
prečíta Draco, nebude na tom... Povedzme, že by to s ním mohlo zamávať.“
Harry nechápavo zvraštil čelo, až sa mu tmavé obočie celkom spojilo do jednej čiernej linky.
Nalistoval si spomínanú stranu a vyjavene čítal reportáž.
„Do frasa!“ zahromžil i on a pozrel na trpezlivo čakajúceho Severusa. „Ďakujem za upozornenie. Teraz
ma ospravedlň, musím...“
Severus pochopil. Iba prikývol a rozlúčil sa.
Vo chvíli, keď sa vrátil do jedálne, jeho manželka naňho zaostrila pohľadom, ktorým mu dovidela azda
až na dno duše. Ak si myslel, že ju oklamal, mýlil sa. Napriek tomu nedal na sebe nič poznať. Sadol si
za stôl a tváril sa, akoby sa nič nestalo. Nalial si šálku kávy a naložil si na tanier údenú šunku, vajíčka,
trochu zemiakového šalátu a doplnil to čerstvo upečeným, voňavým krajcom chleba.
„Dnes neprišli noviny?“ opýtala sa ho Hermiona a on sa na ňu ani len neodvážil pozrieť, keď zamrmlal
niečo o nekompetentnosti redakčných sov. Potom sa na ňu pousmial a navrhol jej, či by si nechcela
pre zmenu prečítať nejaké z muklovských novín, lebo ich na dnes ráno objednal. A dokonca troje.
Hermiona pochybovačne nadvihla obočie, ale rozhodla sa to nekomentovať. Skôr ju zaujímalo, čo
bolo v tých novinách, že ich pred ňou zatajil. Vraj nekompetentnosť redakčných sov. Pche! Doteraz sa
ešte ani raz nestalo, aby sa vôbec čo i len omeškali. A nemohla si nevšimnúť, ako šikovne stočil
rozhovor na inú tému a zapojil do debaty i Cecile a Asteriu, ktorá sa k nim pridala o pár minút na to.
Dobre, teraz bola Hermiona na sto percent rozhodnutá získať dnešný výtlačok novín Denného
Proroka.
***
Harry dorazil do Manoru bez ohlásenia. Neraňajkoval, nemal ani len kávu a vyzeral... Vlastne ani
nevedel ako. Obliekol sa naponáhle. A podľa nespokojného, ba až zhrozeného pohľadu Dracovho
majordóma by povedal, že vyzerá ako strašiak do maku. Rozhodol sa nevšímať si to.
„Kde je vojvoda?“ opýtal sa stroho.
„V jedálni, mylord,“ odvetil muž. „Mám vás ohlásiť?“
„Netreba,“ odvetil briskne a podal mu svoj plášť. Majordóm nad jeho spôsobmi iba prevrátil očami a
zdržal sa akéhokoľvek komentára.
Keď Harry vpadol do jedálne, Draco sedel za veľkým jedálenským stolom celkom sám, ako obvykle a
jeho pohľad sa upieral na dvojstránku novín. Tých istých, ktoré do Harryho šmaril len pred pár
minútami krbom Severus.
Harry nasucho preglgol. Vojvoda bol bledý, výraz jeho tváre nemal ďaleko od úprimného zdesenia.
„Takže si to... čítal?“ opýtal sa bez toho, aby naňho pozrel. Zložil noviny a zadíval sa pred seba
prázdnym pohľadom.
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Harry sa konečne odlepil od prahu dverí a vošiel ďalej. Sadol si po jeho pravici a opatrne sa dotkol
jeho ruky. Mal ju studenú ako ľad.
„Draco?“ oslovil ho Harry mäkko. „Neviem, čo sa to deje, ale... budem pokojnejší, keď...“ zahryzol si
do pery. „Nechcel by si pár dní stráviť u mňa doma? Alebo môžeme ísť na vidiek. Vyber si, mne je to
jedno. Pokojne sa prispôsobím.“ Navrhol spontánne. Jeho náhla ponuka vyvolala vojvodov záujem.
Pozrel naňho, prstami mu stisol ruku a poddal sa tomu teplému dotyku.
„Nechcem zbabelo zdupkať,“ riekol ticho. „Hoci... musím priznať, že toto...“ kývol hlavou k novinám,
„neviem, čo si o tom myslieť.“
„Nemyslíš si, že som o tom ja, či Severus...“ začal, ale Draco pokrútil hlavou.
Harry pocítil ako sa zachvel. Nemohol sa mu čudovať. „Verím vám. Viem, že... to s vami nič spoločné
nemá.“
Harrymu viditeľne odľahlo. Pokúsil sa o úsmev. „Dobre, tak vidiek zatiaľ nie, ale...“ Nemienil sa vzdať
svojej ponuky. V Dracovej prítomnosti vždy nadobúdal pocit, že ho... musí chrániť. Bol to veľmi
povznášajúci pocit. Odlišný od všetkého, čo doteraz poznal. Napĺňal ho a jemu sa to takto páčilo.
Draco sa trpko uškrnul. „Myslím, že to nie je zlý nápad. Vlastne som u teba okrem pár... krátkych
návštev... ešte nebol.“
Harry sa spokojne usmial. Odľahlo mu. Bol odhodlaný na čokoľvek. Hoci sa sem aj nasťahovať, len aby
naňho dohliadol. Zdvihol voľnú ruku a pohladil ho po bledom líci. Draco sa do toho dotyku oprel s
hlbokým povzdychom, potom natočil hlavu a vtisol mu do dlane bozk.
„Vyzeráš hrozne,“ povedal napokon Harrymu, ktorý sa pobavene uškrnul.
„To bude tým, že som ešte nemal kávu. A vlastne... som hladný ako vlk a preto, ak dovolíš...“ Harry sa
obslúžil celkom dobre i sám. Draco ho sledoval, ako si nakladá na tanier azda zo všetkého, láduje do
seba porcie jedla a zapíja to pariacou sa kávou. Bol rád, že on sa najedol prv, ako si prečítal noviny,
pretože jeho žalúdok bol teraz stiahnutý na minimum. Napriek tomu, že si Harry dnes na výzore dal
iba pramálo záležať, pripadal mu príťažlivejší ako kedykoľvek. Rukávy na bielej košeli mal vyhrnuté,
vrchné gombíky rozopnuté, bol bez viazanky, ale aspoň mal vestu. Peknú a drahú zo strieborného
saténu.
Sledoval ako za tými mäkkými a obdivuhodne nežnými, zmyselnými perami končia porcie jedla.
Pamätal si, aké sú jeho ústa. Horúce, príjemné. Poznal každý ich kút, každé zákutie. Teraz už áno.
Nevedel by na prstoch oboch rúk spočítať, koľkokrát na to myslel predtým. Stále to bolo preňho ako
sen. Oni dvaja a spolu. Kedy sa vlastne stal ten zázrak? Neuvedomil si, že sa pri pohľade naňho
usmieva, až kým Harry nezdvihol hlavu a v očiach mu zaiskrilo.
Chvíľu na seba iba tak hľadeli, kým Draco nezaznamenal, že Harryho dych sa odrazu zrýchlil. „Prosím,
nepozeraj tak na mňa,“ požiadal ho zachrípnutým hlasom, na čo sa Draco zháčil.
„Ako na teba nemám pozerať?“ opýtal sa s úprimne nevinným výrazom v tvári.
„Presne tak, akoby som bol delikatesa, ktorú máš chuť ochutnať,“ odvetil Harry a pobavene mu
myklo kútikmi úst.
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Dracove líca nabrali nachový nádych. „Ja...“ zarazil sa a opätoval mu smelý pohľad. „Lenže práve na
to som myslel,“ odvetil jednoducho a čakal, ako jeho priateľ zareaguje.
Povedzme, že skôr čakal menšiu slovnú prestrelku a nie to, že sa Harry vymrští zo stoličky ako panter
a vrhne sa na jeho ústa. Lačne, požadovačne, nenásytne. Jedinej veci, ktorej bol potom Draco
schopný bol hlboký ston a poddanie sa tomu bozku.
Harry mal chuť vytiahnuť Draca zo stoličky na nohy len preto, aby ho mohol následne oprieť o stôl a...
Túžil po ňom. Chcel cítiť horúčosť jeho pevnej pokožky, silu jeho objatia, hrdelné stony, ktoré by mu
spôsobovali iba jeho odvážne dotyky a láskanie...
Keď sa od neho odtiahol, obaja namáhavo dýchali a pery mali mierne opuchnuté. Harry sa oprel
čelom o Dracove. „Toto...“ zachripel, „toto so mnou robí iba ten tvoj pohľad.“
Dracove pery sa zachveli a roztiahli sa do slabého úsmevu. Zvláštne. Mal nad ním takú moc? Zachvel
sa a jeho ruka objala Harryho okolo krku. Prstami mu vošiel do mäkkých vlasov, kým obaja stále
oddychovali. Veril mu. Vedel, že ten šarmantný gróf, ktorý sedel vedľa neho na stoličke a mal k nemu
tak hriešne blízko, by mu neublížil. Práve to sa mu na tom páčilo. Nemusel sa obávať. Ničoho. Vedel,
že Harry naňho nebude nezmyselne naliehať. Vedel, že mu dopraje čas, ktorý potreboval ako soľ.
„Dojedz,“ nabádal ho s úsmevom. „Poviem zatiaľ komorníkovi, aby mi zbalil veci...“
Harry sa ešte raz obtrel perami o jeho ústa a vrátil sa k raňajkám. Malinový džem, ktorým si natrel
hrianku mu však nepripadal po tom bozku vôbec sladký. Bol akoby bez chuti, pretože v jeho ústach
stále rezonovala chuť Dracových pier, škoricová hebkosť jeho jazyka. Ochráni ho. Nech sa deje čo
chce a nech tie vraždy majú súvis s hocičím. Nedovolí, aby mu znova niekto ublížil! Nedovolí, aby mu
skrivili čo i len vlások na hlave.
***
Ak si Harry myslel, že ten deň strávi iba s Dracom, prerátal sa. Len čo sa obaja dostavili do jeho bytu
na Mayfair, dostal od Hermiony správu. Či už chcel alebo nie, musel za ňou. Draco si z toho však veľkú
hlavu nerobil. Iba sa takmer škodoradostne uškrnul, zaprial mu príjemnú prechádzku a povedal, že
ide skontrolovať obchod a vráti sa určite skôr ako on. Nemohol si odpustiť malé podpichnutie.
Harry podal ruku Hermione a tá vystúpila z koča. Na nohách mala vysoké čižmičky na šnurovanie.
Bola oblečená v teplých šatách z tmavoružového zamatu ozdobené tmavohnedou lemovkou, ktoré
skrývali niekoľko vrstiev spodníc. A celú ju halil teplý plášť s kapucňou a kožušinkou. Bola do
chladného februárového dňa vyzbrojená lepšie ako sibírska líška. Harry sa však komentára zdržal.
Nemienil ju podpichovať a potom počúvať prednášku o tom, že si vo svojom stave musí na seba dávať
väčší pozor, pretože i slabá nádcha je v tomto období pre tehotnú ženu nepriateľom. Jedno jej však
musel uznať, vyzerala rozkošne.
V Hyde Parku bolo napriek tejto dopoludňajšej hodine málo ľudí. Tí rozumnejší zrejme uprednostnili
teplo domova.
„Prejdeme sa okolo voliér?“ opýtala sa a zvedavo si obzerala prázdne ohrady, či sa predsa len nejaké
zvieratko neukáže. Okrem snežných sov a orla kráľovského boli zalezení vo svojich hniezdach i vtáci.
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„O čom si so mnou chcela hovoriť, Hermiona?“ opýtal sa odrazu takmer až nedočkavo, ledva urobili
pár krokov, čím ju prekvapil. Videl, ako sa začervenala a sklopila pohľad pod svoje nohy. „Deje sa
niečo azda medzi tebou a Severusom?“
„Nie!“ odvetila okamžite a zahryzla si do spodnej pery. „Nie, ale je to... Týka sa to teba, Harry. Len
neviem, ako mám začať.“
„Musím priznať, že teraz som naozaj veľmi zvedavý. Tak? Čo je to? Pýtaj sa, nech je to čokoľvek. Vieš,
že sme si predsa vždy všetko hovorili.“
„A o to práve ide!“ vyhŕkla, chytiac sa jeho slov. „Vždy sme si všetko hovorili a ty si nepovažoval za
potrebné zdôveriť sa mi s tým, že si sa zahľadel do vojvodu!“ obvinila ho a vrhla po ňom ublíženým
pohľadom.
Harry pochopil a zrejme sa i trochu zahanbil, pretože mu sčerveneli líca. „Hermiona, ty vieš, že ja som
nikdy nebol chválenkár.“
„Nie, ale predtým ti nevadilo, keď si mi hovoril o svojich citoch k lady Čcho.“
„Toto je niečo celkom iné,“ povedal mäkko.
„Iné? A v čom, Harry? Pretože ja v tom žiadny rozdiel nevidím.“
Harry uvažoval nad tým, kam mieri. A tiež nad tým, či sa jej dostalo do rúk raňajšie vydanie novín.
Napriek tomu musel uznať, že so svojej zaťatosti, ba tvrdohlavosti nestratila na sile. „Zrejme ti uniká
podstata, srdiečko. Vojvoda je muž a...“
„No a?“
„Hermiona, prosím, nie tak nahlas,“ požiadal ju stíšeným hlasom, keď sa za nimi otočila nejaká ženská
dvojica, ktorá prechádzala okolo a premerala si ich spýtavým pohľadom.
„Hanbíš sa za svoje city k vojvodovi?“ hádala a bola si neistejšia ako predtým.
Harry však pokrútil hlavou. „Nie. Len beriem ohľad na vojvodu. Nemal to ľahké a nechcem ho
zbytočne vystrašiť nejakým chybným krokom. Napokon, ani ja nemám žiadne skúsenosti s láskou... k
mužom. Je to pre nás oboch nové. A keďže som netušil ako sa k tomu postavíš, nechcel som ti hovoriť
nič prv ako by náš vzťah dostatočne nezosilnel.“
Hermiona si vydýchla. Evidentne sa jej uľavilo. Takže Harry bral na vojvodu ohľad. Mohlo jej to
napadnúť. Vždy bol taký. Nikdy nehľadel na vlastné dobro, ale staral sa predovšetkým o iných.
„Ako si vlastne vedela, že sme... spolu?“
Hermiona sa potmehútsky usmiala. „Mám predsa oči, Harry. A okrem toho, viem čítať medzi
riadkami.“
Uškrnul sa. „Och. To mi teda odľahlo. Už som si myslel, že sme takí nápadní.“
„Pokiaľ ide o vás, skrývate to dobre. Veľmi dobre, pretože ani Severus si nič nevšimol. Pravda, kým
som ho na to neupozornila.“
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„Takže... Severus, hej?“ Harry sťažka preglgol. „A... čo povedal?“ Veľmi dúfal, že mu nepríde
vlastnoručne urvať hlavu, pretože sa zaplietol s Dracom. Myslel si, že ten ranný incident... Až teraz
mu došlo, prečo Severus kontaktoval jeho miesto toho, aby šiel za svojím krstným synom sám. Už
vedel, že spolu majú vzťah. Preto zrejme považoval za múdrejšie, ak pôjde za Dracom on. Napokon,
Draco ani pred krstným otcom netajil, že grófovi plne dôveruje.
Tok jeho myšlienok prerušila Hermiona odpoveď: „Že sa do toho nemám starať a je to výlučne vaša
vec.“
Harry sa uvoľnene rozosmial. „Dobre, vždy som vedel, že je to múdry muž, ale prekvapil ma.“
Hermiona sa naňho pozrela a stisla mu ruku. „To je. A je ešte omnoho viac. I on sa však bojí o Draca.
A hoci to nepovedal, viem, že ti v tomto dôveruje. Obaja sme sa báli o Draca. To čo prežil, by
nezvládol hocikto. Jeho život visel na vlásku.“
Harry zamyslene prikývol. Spomenul si na rozprávanie Draca i Severusa, na to, ako zbavoval Draca tej
otrasnej spomienky. A zalial ho príjemný, povznášajúci pocit. Pocit tepla a spokojnosti. Vedomie, že
len teraz je všetko tak, ako má byť. Vedomie, že Draco je jeho budúcnosťou. Jeho svetom a svetlom.
Ale na druhej strane tu bol ten zabitý a zohavený chlapec. Ten brutálny čin ním otriasol do morku
kostí a mohol si len predstavovať, ako to zapôsobilo na Draca, ktorý to všetko... prežil. Iste, v tom
prípade bolo pár odlišností, ale i tak v tom bola priveľká zhoda. Harrymu podvedomie našepkávalo,
že tu niečo nie je v poriadku. Uvažoval nad tým, či by nebolo rozumné získať pár odpovedí, ale
aurorom by zrejme prišlo podozrivé, keby sa z ničoho nič začal vypytovať na najnovší prípad.
Napokon sa s tým rozhodol počkať. Stále tu bola možnosť, že sa jednalo o náhodu.
***
Draco neznášal všetky tie plesové udalosti. Ale na nejakých sa z času na čas ukázať musel. Mal šťastie,
že mu spoločnosť tak ochotne robil gróf. Upodozrieval ho však, že to robí len preto, aby v
jednotlivých sídlach vyhľadával tmavé, opustené zákutia a mohol ho do nich zatiahnuť. I teraz vyšli s
opustenej, tmavej miestnosti, pričom sa tvárili tak, akoby sa nič nebolo stalo. Obaja mierne
zadýchaný a mierne červenolíci.
„Ako vyzerám?“ opýtal sa šeptom Draco, keď si upravoval kravatu.
Harry naňho vrhol viac ako vrelý pohľad a zazubil sa. „Dokonale ako vždy.“
Dracom prešla nová vlna vzrušenia, ktorá mu po tele rozoslala priam elektrický výboj a knockautovala
jeho nervový systém. V momente mal chuť zatiahnuť ho späť a robiť s ním všetko to, čo sa doteraz
neodvážil.
Na chvíľu sa vrátili do tanečnej siene. Kým si Draco vzal z podnosu obsluhujúceho lokaja šampanské,
Harry šiel požiadať o tanec Hermionu. Draco sa síce venoval rozhovoru s lordom Zabinim, ale väčšinu
času z neho nespúšťal oči. Tanečný krok grófa Pottera bol fascinujúci. Zdalo sa, že lady Snapovú drží
celkom ľahko a pritom pevne. Zhováral sa s ňou, smial a viedol ju do kruhu po tanečnej sále v rytme
valčíka. Draco jej takmer závidel. Rozlúčil sa s lordom Zabinim a jeho manželkou, kývol na pozdrav ich
synovi, ktorý sa bavil opodiaľ s priateľmi a presunul sa k terase. Potreboval sa nadýchať trocha
čerstvého vzduchu. Nevyšiel však von. Dnes nebolo práve príhodné počasie. Vonku zúrila snehová
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metelica. Počasiu zrejme neprekážalo, že je takmer začiatok marca a ani to, že hostiteľka si dala na
výzdobe svojej záhrady záležať. Teraz jej to bolo všetko na nič.
„Neodpísal si mi,“ ozvalo sa odrazu vedľa neho a Draco zmeravel. Otočil sa, aby sa stretol s upreným
pohľadom lorda Baddocka.
„Myslím, že som sa naposledy vyjadril dosť jasne, Baddock,“ odvetil prísnym, ostrým hlasom, v
ktorom sa miešalo opovrhnutie so zlosťou.
Baddock sa pousmial. Možno to mal byť úsmev zvodcu, ale Dracovi prišiel ako úsmev obyčajného
predátora. Lovcu, ktorý číha na svoju korisť.
„Takže ty... a lord Potter?“ odfrkol si posmešne, stále si dávajúc pozor, aby ich rozhovor nezačul nik
iný.
Draco odvrátil pohľad, ale Baddocka to neodradilo. Pristúpil bližšie a nahol sa k nemu. „Nikdy ti nedá
to, čo by som ti mohol dať ja!“ zachripel mu do ucha a Draco ustrnul, keď sa ten drzý chrapúň osmelil
na verejnosti natoľko, že sa svojím lonom obtrel o jeho bok, keď okolo neho prechádzal. Keď ucítil
jeho erekciu schovanú za vrstvami látky, priam skamenel. Mal chuť vytiahnuť naňho prútik a prekliať
ho aspoň na desať spôsobov, len aby mu ten idiot dal konečne pokoj. „Popremýšľaj nad tým,“ stihol
mu ešte pošepkať, keď sa vrátil späť k svojej snúbenici.
Keď v nasledujúcom momente vyhľadal Harryho na parkete, ich pohľady sa spojili. Draco sa pousmial,
aby ho uistil, že sa nič vážne nestalo, hoci mal žalúdok stále stiahnutý a nervy napäté na prasknutie.
Keď potom Harry odviedol Hermionu k Severusovi a vrátil sa k nemu, Draco si v podstate vydýchol.
Mal chuť oprieť si hlavu o jeho hruď a požiadať ho, aby ho aspoň na chvíľu zovrel v náručí. V tanečnej
sále však na také gesto bolo priveľa ľudí.
„Ten chlap je nehorázne neodbytný,“ poznamenal Harry a vyslal smerom k Baddockovi vražedný
pohľad.
„Je to v prvom rade nadutý pajác, ktorý si o sebe myslí priveľa,“ doplnil ho Draco s riadnou dávkou
opovrhnutia.
„Pôjdeme? Severus s Hermionou už odchádzajú. Alebo chceš ešte ostať?“
Draco sa pousmial. „Nie. Rád sa odtiaľto konečne vyparím.“
Harry sa usmial a spolu s Dracom sa pridali k markízovi a markíze, ktorí sa práve lúčili s hostiteľkou a
jej manželom, pričom Hermiona ospevovala slovami chváli nielen jej cit pre výzdobu, ale aj fantáziu
kvetinárov a umenie kuchárov.
***
Harry rozlepil oči na to, že cítil na tvári jemné dotyky prstov.
„Prepáč,“ ospravedlňoval sa Draco šeptom, „nechcel som ťa zobudiť.“
Harry sa usmial. „Nezobudil si ma.“ Jeho zelené oči sa upreli do tej krásnej bledej tváre a vpili do
priezračných sivých jazierok.
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„Rád sa ťa dotýkam,“ zašepkal Draco ako svoje ospravedlnenie. „Zakaždým sa ubezpečujem, že sa mi
to nesníva.“
Harry si spokojne povzdychol a pritúlil sa k nemu. Veľmi pekný začiatok spoločného dňa, pomyslel si a
vychutnával si pocit, keď sa mu Draco prehŕňal vo vlasoch a ískal mu.

8. kapitola - Krásny a môj
Mallown zúril. A všetok hnev si vylieval na mladého, sotva devätnásťročného mladíka. Ten sa pred
ním síce tváril aspoň trochu kajúcne, ale nebol schopný zotrieť si z tváre ten spokojný úškľabok.
Vďaka nemu predajnosť novín stúpla a od svojho šéfa dostal primeranú pochvalu a sľúbenú prémiu k
mesačnej výplate. Mal byť teda s čím spokojný.
„Neuvedomujete si, čo ste tým spôsobil?“ ozvalo sa znova od postaršieho vedúceho oddelenia
aurorov.
„Isteže uvedomujem, pane. Poskytol som verejnosti informácie o ďalšom šialencovi a vystríhal tak
ľudí, aby sa mali na pozore. Čo ste spravili vy, ak sa smiem opýtať, v tomto smere?“
Mallown ho spražil pohľadom a oprel sa rukami o stôl. „Iste, síce ste poskytli informácie, ale ste
zodpovedný za to davové šialenstvo. Od skorého rána dostávam soviu poštu, vrátane vrešťadiel, kde
sa ma pýtajú ako sme pokročili v prípade a čo s tým hodlám robiť? Minister mi stihol pohroziť, aby
sme sa poponáhľali a našli vraha. Dokonca vydal vyhlásenie. Moji ľudia pracujú s malými prestávkami
na oddych, zatiaľ čo vy si tu pokojne sedíte na zadku a vyškierate sa na mňa. Mám chuť vás posadiť
do cely a držať vás tam, kým sa to celé neskončí!“
Mladý muž s orieškovohnedými vlasmi a mandľovými očami sa až teraz zahniezdil na stoličke. „Ale...
to nemôžete spraviť.“
„Čerta starého nemôžem!“ vybafol Filius. „Vlastne ste nahral tomu vrahovi do karát! Teraz vie, že
nemáme žiaden rukolapný dôkaz a môže vraždiť bez obáv ďalej!“
Na dvere jeho kancelárie sa ozvalo zaklopanie a po rozčúlenom vyzvaní vstúpila do jeho kancelárie
mladá žena. Novinárik ju poznal. I on nej napísal pred časom krátky článok.
„Deje sa niečo?“ opýtal sa auror a pohľad mu viditeľne zjemnel.
Dievča nepatrne prikývlo a pohľadom zavadilo o mladého novinára.
„Vypadnite, Creevey a pamätajte na moje upozornenie!“
Mladík sa iba uškrnul. Z jeho slov si očividne nerobil nič. Auror iba pokrútil hlavou. Keď sa Creevey
pretlačil dverami popri lady Weasleyovej, nehanebne na ňu žmurkol a s tichým pohvizdovaním
odkráčal.
„Tak, čo sa deje, moja drahá? Dúfam, že sa mi nejdete sťažovať na Deana,“ opýtal sa opatrne.
Ginny sa uškrnula a pokrútila hlavou. „Nie. Ale nemám pre vás dobrú správu, pane.“
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„Nová obeť?“ Nič iné mu totiž neprišlo na um. Každým dňom totiž očakával, že sa niečo udeje. Cítil to
v kostiach – ako nazýval svoj vycibrený inštinkt.
„To nie, ale...“ pristúpila k stolu a položila mu naň malý útržok pergamenu. „Toto dnes doniesla sova.
Neidentifikovali sme ju. Obyčajná lesná, divo žijúca.“
„Kostičku, ku kostičke priložím, cintorín nehodnými zaplním. A vám neostane nič iné, iba spisovať si
mŕtvych povinne...
Ctihodný LORD.“
Filius zvraštil obočie. „Preverili ste i tento zdrap?“
Ginny prikývla. „Spolu s Thomasom a Bonesovou sme skúsili všetko. Nič. Ani len odtlačok prsta.“
Filius prikývol a pošúchal si čelo. „Nič až na tú vyhrážku. Pán Oliver zrejme nebude jedinou obeťou. A
najhoršie na tom je, že nemáme vôbec žiadne záchytné body, vďaka ktorým by sme mohli postúpiť vo
vyšetrovaní. Toto sa ministrovi páčiť veru nebude.“
„No, máme predsa ten pergamen. A niekoho, kto sa oslovuje Ctihodný Lord. Zjavne ide o šialenca,
ktorý sa vyžíva v brutálnych vraždách.“
„Evidentne, moja drahá.“
Keď Ginny opustila šéfovu kanceláriu, podvedome sa usmievala. Nie preto, že by ju nebodaj tešilo, že
sú na bode mrazu vo vyšetrovaní, ale preto, lebo sa jej podaril husársky kúsok. Umiestnila na toho
novinárika sledovacie kúzlo a to znamenalo, že ak sa niečo v najbližšej dobe udeje a on ich bude zasa
špehovať, bude o tom vedieť a odhalí ho prv ako niečo ten nadutec vysnorí.
***
Harry sedel v pracovni a predieral sa tučnými listami účtovnej knihy firmy Apatieka u Draka. Bol to
príznačný názov, ktorý v slogane hlásal: „Iba naše elixíry dodajú vám dračej sily. Iba naše mastičky,
zahoja vám boľačky. Odvary všetkého druhu, nájdete si niečo k duhu.“
Logo apatieky bolo zelenobiele s červeným drakom chrliacim oheň. Už za minulé tri mesiace dosiahli
prekvapivé zisky. Nerátali s tak vyššími tržbami, hoci vojvoda kalkuloval vynikajúco. Zjavne za to
mohla výborná lokalita obchodu, rozmanitosť nimi ponúkaného tovaru a hlavne, nové chute elixírov.
Za čo samozrejme vďačili hlavne markízovi a markíze. Bez ich pričinenia by neboli zožali taký úspech.
Harry prebehol očami na koniec stránky zápisu z januára a spokojne sa usmial. Tisíc galeónov čistého
zisku na mesiac bolo v začiatkoch podnikania vynikajúce. Za február sa vyšplhali ešte vyššie, o
rovných osemsto galeónov a päťdesiatsedem siklov. A to boli účty iba za jednu londýnsku pobočku.
Teraz mali novotvorené dve ďalšie a plánovali otvoriť nové pobočky v Leicestri, Manchesteri a
Brightone.
Keď vybadal ako sa dlhé, štíhle telo pokojne spiace na pohodlnom sofa v jeho pracovni pohlo, usmial
sa. Podišiel k nemu a vyčaroval deku, aby ho prikryl. Draco sa spokojne zamrvil a povzdychol si.
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Na dvere jeho pracovne sa ozvalo zaklopanie a on sa zamračil. Draco sa našťastie nezobudil a on bol
rád, že nemusel za to urvať hlavu svojmu komorníkovi. Naznačil mužovi, aby mlčal, kým nevyšiel na
chodbu a nezavrel za sebou dvere.
„Tak o čo ide?“ opýtal sa.
„Pane, nerád vás ruším, ale máte návštevu,“ oznámil mu muž v stredných rokoch, tváriac sa skrúšene.
V ruke zvieral strieborný podnos s bielou navštívenkou.
„V poriadku, Cedric.“
Len čo vošiel do salóna, zbadal svojho červenovlasého priateľa postávať pri okne.
„Ron!“ vykríkol a premeral miestnosť dlhými krokmi, aby si obaja padli do náručia.
„Harry,“ hlesol mladík a neveselo sa usmial. Obával sa ako prijme jeho priateľ správy, ktoré mu prišiel
zvestovať.
„Čakal som od teba správy a ty si sa nehlásil. Stalo sa vari niečo?“
Harry mu pokynul, aby si sadol a Ron prijal jeho pozvanie. Usalašil sa do pohodlného kresla, ale
neodvážil na naňho pozrieť.
„Ako to celé dopadlo s lordom Parkinsonom?“ vyzvedal Harry a pozorne si premeriaval výraz svojho
priateľa.
„Keď som za ním vtedy prišiel, dopadlo všetko dobre, ale...“ Ron si povzdychol a ukázal mu svoju
ľavačku. „Napriek tomu som sa oženil.“
Harry zvážnel. Čo mohlo byť tým podnetom, ktorý donútil konať jeho priateľa napriek jeho
vtedajšiemu presvedčeniu? „Dáš si niečo na pitie?“ opýtal sa, hoci pochyboval, že by si jeho priateľ
rád doprial whisky alebo brandy potom, čo sa zaprisahal prestať s pitím.
Ron pokrútil hlavou. „Nie, ďakujem. Som tu len na krátko. Prišiel som ti pár vecí vysvetliť. Keď už si
toľko kvôli mne podstúpil...“
„Dobre. Tak hovor, kamarát,“ vyzval ho pokojne.
„Fajn, ale... asi si predsa len dám čaj. Mätový, ak môžem poprosiť, bude to na dlhšie...“
Harry prikývol a privolal komorníka, aby ich mohol obslúžiť. Ron začal rozprávať až vtedy, keď stál čaj
na stole a on si doňho vhodil dve kocky cukru.
„Vzal som si lady Pansy predvčerom v Gretna Green,“ začal napokon rozprávať. „Najprv som nechcel.
Myslel som si, že je to iba ďalšia pasca z jej strany, ale... Zaprisahávala ma. Prisahala na svoj život, na
život svojej dcéry. A navrhla mi obchod. Peniaze z jej dedičstva výmenou za moju slobodu.“
„Teda ťa podplatila?“
Ron sa uškrnul, ale pokrútil hlavou. „Nemyslím. Nebol to pravý dôvod, prečo som súhlasil. Keď ku
mne v tú noc prišla, zamdlela. Jej telo vykazovalo známky po... potrestaní,“ riekol mierne a pred
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očami sa mu mihla spomienka na jej krehké, štíhle chvejúce sa telo. „Neskôr mi povedala, že jej otec
nebol veľmi spokojný s tým, že som sa dozvedel o existencii jej dieťaťa a zrušil preto sobáš.“
„Lenže to nebola tvoja chyba Ron. To, že sa nechala...“
„Nie, počkaj. To nie je všetko,“ prerušil ho Ron, kým Harry nepovie prv niečo ukvapene. „Ale toto
musí ostať medzi nami. Prisahaj.“
A Harry prisahal, že bude mlčať o všetkom, čo sa dozvie.
Ron mu porozprával rovnaký príbeh, ktorý sa dozvedel v to ráno po svadobnej noci od svojej
manželky. Ako lord Mcnair uzavrel s jeho otcom akúsi stávku a bol pri prehral pomernú časť z ich
rodinného majetku, keby sa nedohodli inak. Jedna noc s dcérou lorda Parkinsona mala vyvážiť jeho
dlh. A tak sa stalo.
Obaja potom dlho mlčali, kým znova neprehovoril Ron. „Myslím, že neľutujem. Mal si pravdu, má
naozaj krásnu dcéru. Včera som podpísal papiere na jej osvojenie.“
„Takže bývajú u teba?“
„Áno, hoci Pansy by neprekážalo, keby som ju zavrel niekam na vidiek,“ uchechtol sa. „Napokon, asi
jej vyhoviem. Aj pre Daisy to bude skvelé miesto. Teším sa, že ju naučím jazdiť na koni. Bude tam mať
krajší život ako tu v meste. Bude mať viac voľnosti. Pre deti je vidiek zdravší ako každodenný ruch
mesta a obmedzovanie.“
Harry zadumane prikývol. „Zdá sa, že máš všetko premyslené.“
Ron sa naňho zadíval a odpil si z čaju. „Nešlo to inak. Nehneváš sa?“
Harry sa pousmial a pokrútil hlavou. „Nie. Myslím, že si spravil dobre. Stal sa z teba muž... Robíš
vlastné rozhodnutia, nemyslíš na seba, ale na blaho svojej rodiny. Máš byť prečo na seba hrdý.“
Ron sa začervenal a prikývol. „Snažím sa.“
Harry bol ale zvedavý ako zareagoval lord Parkinson na tú správu. „A čo jej otec? Ako zareagoval?
Hneval sa, že si ho previezol. Ako zobral správu o tom, že ste sa predsa len vzali?“
Ron si prehrabol rukou vlasy. „No, čertil sa. Ale nemal na výber. Dostal som poriadne tučné veno.“
„A čo tvoja manželka? Cítiš k nej niečo?“
Ron sa začervenal. „Myslím, že trochu vášne je na začiatok nášho vzťahu dosť... Ale chceme sa
presťahovať. Pansy povedala, že by sa jej páčilo v Brightone.“
„V Brightone?“ Harry sa na chvíľu zamyslel. Tam predsa mali otvárať nové pobočky.
„Áno. Vieš, rozhodol som sa vraziť časť peňazí do bratovho nápadu. Investovať a nechať zisk úročiť.
Včera som s ním dlho hovoril.“
„Ktorého brata máš na mysli?“
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„Vlastne ide o dvojčatá. Majú skvelé nápady a myslím, že sa uchytia. Potrebujú len rozbehnúť
obchod.“
„Je to skvelý nápad, Ron,“ odobril ho Harry.
„Tiež si myslím.“
Zhovárali sa ešte dlho. Ron sa ho pýtal na podnik, Hermionu a rozprával mu o svojich plánoch.
***
Draco vošiel do svojho obľúbeného klubu Zodiac. Pri vchode zo seba otriasol snehový poprašok a
vykročil mohutným točitým schodišťom na horné poschodie. Bolo iba osem hodín a klub bol zaplnený
iba hŕstkou svojich členov. Prebehol po nich pohľadom ešte pri vchode a kývol na pozdrav barónovi
Weasleymu. Harry mu stihol oznámiť, že si predsa len vzal lady Pansy. Nerozumel však pohnútke,
ktorá ho k tomu viedla. A vlastne jej nechcel rozumieť. Nechcel sa nimi zaoberať. Mal svoj život a
svoje problémy.
Pri vchode si zložil z pliec ťažký zimník bohato zdobený kožušinou z polárneho vlka a spolu s
klobúkom ich podal olivrejovanému lokajovi.
„Je môj osobný salón pripravený?“ opýtal sa lokaja v zeleno-žltej uniforme a ten zdvorilo prikývol.
„Ako vždy pane. Budete si niečo priať?“
„Keď dorazí gróf Potter, zaveďte ho za mnou.“
„Iste, pane.“
Draco vošiel do svojho súkromného salóna. Nebol veľký, ale bol jedným z najväčších v klube. Na
takého súkromné salóny mali právo iba tí najbohatší a najvplyvnejší. Jedným z nich bol i on. Malo to
svoje výhody. Hlavne ak túžil po súkromí.
Keď sa v nasledujúcej chvíli otvorili dvere, otočil sa v očakávaní, že sa jeho pohľad uprie na vždy
usmiatu tvár, rámovanú tmavými vlasmi a s tými najkrajšími zelenými očami na svete. Nestalo sa tak.
Od dverí naňho drzo zízal človek, ktorého by tu rozhodne nečakal.
„Rád ťa vidím, Draco,“ zatiahol a nechal jeho meno prevaľovať na jazyku. Jeho úsmev bol úsmevom
zvodcu, ale na Draca nemal žiaden účinok.
„Baddock. Nemáš tu čo robiť. Vypadni prv ako ťa nechám vyviesť,“ snažil sa reagovať absolútne
rozumne. Dokonca proti nemu nevytiahol ani svoj prútik a nenarobil z neho sekanú.
„Tak ľahko sa ma nezbavíš,“ odbil ho mladík a podišiel bližšie, aby si sadol do voľného kresla.
Pohľadom kĺzal po štíhlej postave stojacej naproti nemu. Odpil si z pohárika, ktorý držal v ruke už keď
vošiel a vrhol po ňom jeden z tých chlípnych úsmevov.
„Čo chceš? Myslím, že som ti dal neraz najavo, že o teba nestojím!“
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Malcolm iba nedbalo mykol plecami. „Iste, to som už niekde počul. Prezraď mi, čo vlastne na tom
Potterovi máš?“
Vojvoda naňho neveriacky vytreštil oči. Nebolo pochýb, že zúri, ale stále sa ovládal. „Do toho ťa nič
nie je!“
„Pravdaže je, láska. Je to konkurent a ja chcem vedieť, čím takým gróf oplýva, čo ja nemám?“
„Charakterom!“ vyštekol naňho bez rozmyslu Draco.
„Charakterom?“ odfrkol si Baddock a dopil zvyšok alkoholu v poháriku. Potom ho s cinknutím zložil
na stôl a postavil sa. Spravil pár krokov k vojvodovi, ale ruky mal zakvačené prstami vo vreckách
nohavíc. Čo ako veľmi sa ho chcel dotknúť, dával si načas. „Nezmysel,“ zatiahol provokačne. „Videl
som to telo. Určite je štíhly, šľachovitý... Tvár poznačená jazvou... Tak hlboko si klesol, Draco?“
Vtedy posledným krokom zrušil vzdialenosť, ktorá medzi nimi bola a objal rukami Draca okolo krku.
Iba sa zasmial, keď ho ten chcel od seba odstrčiť a nepodarilo sa mu to. „Chveješ sa,“ zašepkal mu do
ucha a pritlačil sa oňho svojím telom.
„Hnusom!“ odvrkol Draco. „Pusť ma, lebo na teba vytiahnem prútik!“ varoval ho Draco, ale jeho
varovanie naňho evidentne nemalo žiaden účinok.
„Len to sprav! Aj tak som ho vždy túžil vidieť!“ povzbudzoval ho Malcolm. Jeho tmavé oči iskrili
pobavením a túžbou. Oprel sa o Draca svojím lonom a tak nemohol byť na pochybách, čo má na
mysli. Keď sa k nemu však naklonil a chcel ho pobozkať, Draco vyvrátil hlavu a Malcolmove vlhké pery
sa zviezli na hranu jeho brady a skĺzli po krku. Po mieste, kde zúrivo pulzovala pod jemnou pokožkou
jeho tepna. „Bože, tak veľmi ťa chcem. To tvoje odmietanie je také rajcovné!“
Začali spolu zápasiť. Draco o svoju slobodu, Malcolm s gombíkmi jeho vesty. „Máš... snúbenicu!“
„Rozišli sme sa! Nechcem ju!“ odvetil rovnako namáhavo Baddock a vôbec nezaľutoval, že odtrhol
pár gombíkov z vojvodovej vesty.
„Nechceš ani mňa! Nikdy medzi nami... nič nebolo! Iba si to... navrávaš!“
„Ale bolo, bolo! To ty si navrávaš niečo iné!“ zastonal, keď jeho ruka vkĺzla pod Dracovu vestu a letmo
zakvačila o predok jeho nohavíc.
„Nebolo!“ odbil ho Draco a konečne sa mu ho od seba podarilo odsotiť. Sledoval ako sa Baddock
zatackal, potkol sa o kreslo, v ktorom predtým sedel a takmer sa rozčapil na zadku, ale chytil balanc
na poslednú chvíľu. Vzpriamil sa a s neskrývaným pobavením sa díval na špičku jeho prútika, ktorý
mu mieril na hruď.
„Prečo si nepriznáš, že ma chceš? Bolo by to pre nás oboch ľahšie,“ zašepkal a priblížil sa o krok.
„Ak si myslíš, že na neprekľajem, tak si buďto idiot alebo blázon!“ zasipel Draco.
„Milujem ťa! To pre teba nič neznamená?“
Draco si odfrkol. „Nie. Pokiaľ viem, nikdy si nikoho okrem seba samého nemiloval. Neverím ti.“
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Malcolm sa rozosmial a znova sa chystal spraviť krok smerom k Dracovi, lenže do salóna vošla tretia
osoba. V okamihu sa jeho myseľ vyjasnila a jeho ruka v obrannom geste siahla po prútiku. Videl, ako
gróf prešiel pohľadom po vojvodovi a potom stočil svoj pohľad naňho.
Skôr ako Malcolm stihol povedať čo i len mäkké ň, bol mrštený o stenu silou, ktorá mu na pár sekúnd
vyrazila dych. Nevšimol si, že by bol gróf vôbec siahol po prútiku. Akoby to spravil jedinou
myšlienkou. Nevedel, že sa také niečo vôbec dalo. Ale teraz sa naozaj trochu zľakol.
Keď mu pod krkom pristála jeho ruka a mocné prsty sa okrútili okolo jeho hrdla, zalapal po dychu a
zatrepal vo vzduchu nohami.
„Povedz mi, Baddock?“ zasipel mu do ucha jeho podráždený hlas. „Nevaroval som ťa dostatočne?!“
Malcolm iba nesúvislo zachripel, ale pohľad, ktorý uprel na svojho väzniteľa bol plný odporu a vzdoru.
Potterovo zovretie povolilo, ale len na tú krátku chvíľu, aby ho zovrel pod krokom ešte pevnejšie so
zúrivým vrčaním.
„Mal...foy... je... môj!“ podarilo sa mu zachripieť, ale to Pottera iba väčšmi rozčúlilo.
„Nikdy nebol tvoj! Zapamätaj si to raz a navždy! Dúfam, že toto ti to pripomenie!“ zasipel mu Harry
do tváre a v okamihu, keď ho pustil na zem sa lord chytil za rozkrok a bolestivo zreval.
„Čo si mi to spravil?! Idiot!“ vydriapal sa na nohy a znova mu telom prešiel kŕč bolesti.
Harry sa k nemu načiahol, schmatol ho za golier saka a vyhodil zo salónu. „Nič, čo by si neprežil. Malá
pripomienka na dnešné stretnutie. Radím ti prísť k rozumu skôr, ako by sa ti mohlo prihodiť niečo
vážnejšie!“
S tým za ním zatresol dvere a otočil sa k poblednutému Dracovi. Stál na mieste, bez pohybu a iba
naňho civel. Jeho veľké, sivé oči teraz vyzerali ešte väčšie v bledej tvári.
„Si... v poriadku?“ dostal zo seba napokon Harry a keď Draco prikývol, ráznymi krokmi zmenšil
vzdialenosť medzi nimi a strhol ho k sebe do náručia. Zatiaľ, čo Draco mu šepkal s tvárou zaborenou
do jeho krku, že za to nemôže, aby mu odpustil, Harry mu zasa šepkal do vlasov, že ho mrzí celý ten
výstup i to, že sa prestal ovládať. Až potom Dracovi došlo, že Harry sa naňho nehnevá. Po tomto
incidente však ani jeden z nich nemal náladu ostávať v klube dlhšie. Len čo sa dali do poriadku, odišli
domov.
***
Draco sa nervózne prechádzal po svojej izbe. Jeho sivé oči zabiehali k hodinkám. Bolo jedenásť preč a
Harry sa neukázal. Merlin, ako dlho už spávali v jednej posteli? Vari sa naňho naozaj hnevá. Keď sa
vtedy otvorili dvere a Harry nakukol dnu, od úľavy mu spadol kameň zo srdca.
Vtiahol si Harryho do náručia a mocne ho objal. „Bál som sa... že neprídeš. Že sa hneváš,“ prezradil
mu svoje obavy, kým Harry bozkami zasypával pokožku na jeho krku. Vzal mu tvár do dlaní a zaklonil
hlavu, aby mu mohol pozrieť priamo do očí.
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„Keby som nevedel to, čo viem, možno by som... žiarlil,“ dodal s úsmevom a obtrel sa ústami o
Dracove pery. Muž v jeho náručí sa zachvel. „Ale takto... ma len nahnevala drzosť toho chrapúňa.
Vôbec na teba... nebral ohľad. Myslel iba na svoje... potešenie!“
„Myslel...“ vyjachtal Draco, keď mu posieval Harry drobnými bozkami krk a jazykom poláskal jeho
poskakujúci ohryzol. Prstami mu vošiel do vlasov a pritiahol si jeho hlavu bližšie.
„Draco... chcel som sa ťa niečo opýtať,“ zaševelil Harry a presunul svoje ústa k jeho uchu. Jeho hlas
mal zamatovú jemnosť a mámil ho k hriechu. Rozosieval mu po tele tisíce zimomriavok.
„Pýtaj sa,“ zachripel mu do ucha a pritisol sa k nemu bližšie, keď Harryho ruky skĺzli po jeho chrbte až
na kríže, aby ho k sebe pritisli tesnejšie.
Harry na sucho preglgol a zadíval sa mu do omámených očí. „Dnes v noci... ja... chcem, aby...“ znova
prežrel, „chcem, aby sme spolu spali, ale...“
„Ale?“ ozval sa Draco zastretým hlasom a zahmleným pohľadom.
„Obaja... nahí,“ dokončil Harry a prial si, aby na Draca mali jeho slová iný účinok. Ten sa od neho
zmätene odtiahol. Napriek očividnej túžbe, ktorá ho zmáhala sa vymanil z Harryho zovretia, v tvári
mal vytesaný strach.
„Nechcel som naliehať,“ vysvetlil rýchlo Harry a načiahol sa za ním, ale Draco sa jeho dotyku vyhol.
Pokrútil hlavou a z úst sa mu vydral povzdych. „Mám odísť?“
Draco naňho neveriaco pozrel. Videl túžbu v jeho očiach predtým, ako mu to povedal a videl v jeho
očiach sklamanie z toho, že jeho návrh nevyšiel podľa jeho predstáv. Draco pokrútil hlavou a
neveselo sa usmial. Uvedomoval si, že chce to isté, čo Harry. Už neraz sa pristihol pritom, že z neho
túži strhať všetky kusy šatstva, len aby odhalil jeho pokožku. Aby ju mohol slobodne pohládzať
rukami, blúdiť po nej ústami, obkresľovať jej tvar jazykom. A predsa sa toho desil. Nie pre spomienky,
nie pre minulosť. Dobre, možno teraz prišiel ten čas, aby sa presvedčil o tom, či vôbec stojí Harrymu
za pohľad.
Rozochvene sa nadýchol a pristúpil k Harrymu. „Tak... dobre. Ak to chceš...“ zachripel a natiahol ruku
ku gombíkom na svojej bielej košeli. „Mal by si vidieť... Ja... vôbec nie som...“ Chcel povedať krásny,
ale hlas sa mu zasekol v hrdle. Jediným trhnutím zo seba stiahol košeľu a prižmúril tuho oči. Tak,
spravil to. Konečne sa pred ním obnažil a ukázal mu svoje pravé, zjazvené ja.
Harrymu sa naskytol neuveriteľný pohľad. Civel do zrkadla, ktoré stálo na druhej strane a nemohol
uveriť vlastným očiam. Bolo to horšie ako to opisoval Severus, horšie ako si predstavoval. Dracov
chrbát bol posiaty jazvami po bičovaní. Kedysi jemná, hodvábna pokožka vyzerala byť samá brázda.
Zaštípali ho oči a on musel pár ráz zaklipkať očami. Čo to bolo? Slzy? Spravil krok dopredu a jeho ruky
sa omotali okolo štíhleho tela pred sebou.
„Draco, láska...“ zašepkali jeho pery do ohybu pokožky jeho krku a mladík sa v jeho náručí rozochvel.
„Harry.“ Odpoveďou mu bola sladká odozva a tuhé objatie.
Harryho ruky sa pustili po stopách úderov biča. Brušká jeho prstov opatrne blúdili po zahojených
ranách a rozosievali malé impulzy túžby po tele plavovlasého mladíka. Draco sa zachvel a otriasol
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spod váhy starých spomienok. Nemohol myslieť na minulosť, keď bol s Harrym. Harryho ústa a dotyky
s ním robili zázraky. Mapovali jeho kožu jemnejšie ako letný vánok a dávali mu pocit, že jeho
doráňaná pokožka je napriek tomu vzácnejšia ako alabaster. A on nebol schopný ničoho iného, iba
vnímať dotyk jeho rúk a poddávať sa im.
Nevedel, ako skončili obaja v posteli, ale pristihol sa pri tom, že sú obaja nahí a jeho túžba sa
rozoznela v plnej sile. Týčila sa naproti tej Harryho, keď sa lonom obtieral o jeho bedrá s tichým
stonaním.
„Nechaj... dovoľ, nech sa o teba postarám,“ šepkal mu do úst, keď si ich bral a bozkával ho do
opuchnutia pier. Jeho dotyky a bozky boli nesmierne nežné a predsa z nich bolo cítiť silu vášne a
túžby.
A Draco mu to dovolil. Hoci sa červenal a snažil sa zakryť svoje vzrušenie, nemal na to síl. Nechal sa
rozmaznávať a vychutnával si dotyky muža, po ktorom túžil každou bunkou svojho tela. Chvel sa pod
ním a zmietal vo vlnách rozkoše a všetko bolo také neopísateľné nádherné, až sa mu z toho
zahmlieval zrak.
„Si krásny... Draco...“ šepkal mu Harry s ústami prilepenými k pevnému bruchu, „si krásny a si môj.
Môj, láska. Povedz to... zopakuj to...“ žiadal ho ten hodvábne mámivý hlas.
„Som... tvoj, som tvoj,“ vydýchol ochotne.
Draco zastonal a jeho prsty sa vplietli do tmavých, nepoddajných vlasov hlavy skláňajúcej sa nad jeho
lonom. Vo chvíli, keď sa ho dotkli Harryho ústa v samotnom centre jeho túžby, jeho rozhorúčené telo
explodovalo a on mal pocit, že sa rozbil na milión kúskov. Nikdy si nepredstavoval, že vyvrcholenie
bude také nádherné. A Harry ho stále hladil a bol k nemu neuveriteľne nežný. Bol k nemu ohľaduplný
a stále mu i dlho potom šepkal tie krásne hlúposti, že Draco nebol schopný ničoho iného, iba
zaľúbeného a uvoľneného úsmevu, ktorý mu sadol na pery. Nakoniec sa ich spotené telá preplietli a
obaja sa ponorili do pokojného spánku.

9. kapitola - Prízrak s maskou
V izbe vládlo pološero. Na oknách viseli ťažké, tmavé drapérie s ozdobnými striebornými strapcami a
v upravených vlnách prekrývali belostné záclony. Drevenú podlahu prekrýval hrubý perzský koberec
tmavošedej farby. Nábytok z čerešňového dreva tiež izbu práve nezosvetľoval. Oproti dverám stála
veľká dvojlôžková posteľ s bielo-šedými posteľným saténovým prádlom bez vankúšikov, ktoré by ju
zdobili. V kozube pukotal oheň a vo vzduchu sa miešala vôňa drahej kolínskej a pachu cigaretového
dymu.
Lord Walden si znova potiahol z cigary. Jednou rukou sa oprel o mäkký matrac svojej postele a s
vyvrátenou hlavou vyfúkol z úst obláčik dymu. Usmial sa a prehol sa v luk. Jeho život by sa dal
prirovnať k horskej dráhe. Nikdy nebol pokojný. Bol bohatý, ctižiadostivý a presne vedel, čo chce.
Dalo by sa povedať, že i temné znamenie na jeho ruke hovorilo o ňom svoje. Od života si bol zvyknutý
iba brať. Nezáležalo mu na nikom a na ničom, iba na sebe. Svet nikdy nenosil egoistickejšieho muža
ako bol Walden Mcnair.
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Prečo by ho malo trápiť, že mal prchkú a nevypočítateľné povahu? Prečo by ho malo trápiť, že sa
neštítil ničoho, ani vydierania? Walden nestál o nikoho. Preplával si životom a bolo mu jedno, že sa
správa horšie ako Lochnesská príšera. Keby mal niečo, čo by pripomínalo ľudské srdce, nebol by
zachádzal do krajností. Bolo to snáď práve preto? Preto sprznil pred štyrmi rokmi nevinné, mladé
dievča, ktoré mu jeho vlastný otec neváhal vydať ako protihodnotu svojho hráčskeho dlhu? Na tú noc
si spomínal akoby sa bolo odohrala iba včera. Vzal si ju priamo v jej spálni. Rodičia sa vytratili z domu
na operu a ju mu prenechali ako šťavňaté mäsko krvilačnému drakovi. Bolo im jedno, že jej pripútal k
posteli všetky končatiny, až pred ním ležala načisto bezbranná, utápajúca sa vo vlastných slzách a
zadúšajúcich vzlykoch. Nepomohli jej prosby, keď z jej krásneho, mladučkého tela strhával nočnú
košeľu po kúskoch a nútil ju robiť veci, z ktorých sa jej obracal žalúdok. Nie. Vzrušovalo ho to. Vzal si
ju tvrdo, po krátkej príprave. Ledva tam dole zvlhla... Znásilnil ju niekoľkokrát a potom ju zanechal
ako handrovú bábiku ležať na posteli v mäteži prikrývok potriesnených jej panenskou krvou... Lenže
tá malá žabka nebola jeho jedinou obeťou. Keď tak pátral vo svojej temnej minulosti, smradľavej ako
londýnskej stoke, spomenul si ako si takto užil s mladou lady Edgecombovou. Pravda... ako len na ňu
mohol zabudnúť? Sladká Marietta... Keď si ju vtedy v tom rozkošnom altánku ich vidieckeho sídla
bral, pišťala ako najatá... Lenže vtedy neboli na vine rodičia, ale jej starší brat, ktorý to stretnutie pod
nátlakom zariadil.
Znova si potiahol a dym vydýchol k nebesiam postele nad sebou. Zhasol cigaretu o stĺpik svojej
postele a rukou vošiel do hustých, orieškovohnedých vlasov, v ktorých sa chvíľu prehŕňal.
Mladík, ktorý sa práve venoval jeho zdureným genitáliám mal dokonalú techniku, napriek tomu, že
nebol tak celkom triezvy.
Walden sa uškrnul, o trochu viac roztiahol nohy a ruku, ktorá sa prehŕňala v chlapcových vlasoch
zovrel v päsť. Začal riadiť jeho pohyby a vôbec ho nezaujímalo, že mladík sa začal dáviť...
Možno keby nebol v tej chvíli taký zaujatý vlastným uspokojením, všimol by si, že už hodnú chvíľu nie
sú v spálni jeho domu sami. Možno by si všimol tmavý tieň, ktorý na nich striehol v najtmavšom rohu
miestnosti a spozoroval by však prútik namierený na svoju nahú, čiernymi chĺpkami husto porastenú
hruď.
Tieň, či prízrak ukrytý v kúte sa však dlho neokúňal. Priam nehlučne vyšiel do slabého svetla, ktoré
vrhal oheň v kozube a jediným kúzlom vypálil z prútika kliatbu. Waldenove oči sa rozšírili v nemom,
nevítanom prekvapení. Oči mu skĺzli k hrudi, na ktorej ho pálila ostrá, rezná rana. Jasnočervená krv
mu stekala na brucho, stehná, do vlasov mladíka. Stisk jeho ruky povolil, ale po svojom prútiku sa
načiahnuť nestihol. Skôr, ako mu myseľ stihla spracovať túto myšlienku... prízrak zaútočil znova.
Waldenove oči boli rozšírené hrôzou. Ležal nahý natiahnutý na posteli, zviazaný kúzlom, neschopný
pohybu, krvácajúci a díval sa, ako ten diabol mladíka, ktorý ho ešte pred malou chvíľou uspokojoval...
mrzačí na nepoznanie.
Len čo s ním skončil a tie dve chladné oči spod masky sa preniesli naňho, vedel, že ho šťastnejší osud
nečaká... A ani ho veru nečakal.
*~*~*
Ginny sedela v salóne so svojou matkou, ktorá sa rozčuľovala.
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„Prečo to spravil? Tvoj brat je ten najnezodpovednejší človek zo všetkých! Akoby nám nestačilo, že ty
si sa pridala k aurorom!“
„Mama, ani mne sa jeho výber dvakrát nepozdáva, ale nezdá sa mi, že by bol nešťastný.“
„Ginnevra Molly Weasleyová! Neopováž sa ho obhajovať!“ vykríkla Molly zúfalo i nahnevane a vrhla
na dcéru neveriaci pohľad. „Ale iste! To všetko je vplyv vášho otca! Keby vás nebol takto rozmaznal,
nič z toho by sa nebolo stalo!“
Ginny toho mala už skutočne dosť. Matku milovala, ale jej večné urážky a ponosovania na každého
člena rodiny, vrátane nej odmietla viac znášať. „Iste mama. Možno som mohla byť dávno mŕtva!
Pretože keby nebolo Susan, presne to by sa stalo! Bola by si spokojnejšia?“
Molly zbledla, len líca jej pokryla zradná červeň. Neznášala, keď na ňu jej dcéra používala práve tento
argument, pretože vtedy mala dojem, že nič z toho, čo povie, nezaváži viac ako práve toto.
„Je mi ľúto, že sme s Ronom nesplnili tvoje predstavy, ale ani on, ani ja neľutujeme svoje
rozhodnutia. Je mi ľúto, že sa za nás hanbíš a nestýkaš sa preto viac so svojimi priateľkami, pretože si
ťa kvôli tomu doberajú.“ Vstala z pohovky a nasadila si rukavičky i klobúk. Vždy, keď sem prišla na
návštevu, dbala na to, aby vyzerala ako sa na mladú dámu patrí. Prv, než opustila izbu bojovne
naladená, otočila sa k matke. „Vieš, ani ja som si to pred pár mesiacmi nepredstavovala takto.
Myslela som, že sa do mňa lord Potter bezhlavo zamiluje a konečne mi opätuje svoje city. Nestalo sa
tak. Miesto toho mám teraz zlomené srdce, ale to mi ešte nebráni, aby som prestala žiť. Vzala som
život do vlastných rúk a som na to patrične hrdá.“
„Mala by si byť vôbec vďačná, že ťa s otcom nevydedíme!“ štekla jej matka rozhnevane, na čo Ginny
posmutnela. Napokon prikývla.
„Dobre. Ak je to tvoje želanie, nech sa tak stane.“
„Ginnevra, vráť sa! Ak sa vrátiš k tým ľuďom, viac sa tu nemusíš ukazovať!“ zvolala Molly teatrálne,
ale jej dcéru to iba na sekundu pozastavilo v kroku.
Otca, ktorého strela na chodbe tuho objala so slzami v očiach a vybehla z domu s úmyslom splniť
matkino želanie.
Barón vošiel do salónu, z ktorého tak náhlivo vybehla jeho dcéra a vrhol na manželku začudovaný
pohľad.
„Môžeš mi vysvetliť, čo sa stalo? Prečo odtiaľto Ginny utiekla?“
Molly mala oči plné sĺz. Práve si vyťahovala vreckovku, aby si vysmrkala nos. „Chcela som ju prinútiť
ostať,“ vyžalovala sa. „Najprv odmietla môj návrh, aby dala šancu mladému lordovi Bootovi, ktorý o
ňu naposledy prejavil záujem. Odmietla. Potom sme sa začali zhovárať o Ronaldovi a... všetko sa
zvrtlo,“ smoklila.
„Vravel som ti, že Ginny má vlastnú hlavu. Nemala si s tým zase začínať,“ dohováral jej mierne.
Molly sa od neho odtiahla a zlostne ho plesla po ramene. „Keby si bol na nich prísnejší, nič z toho sa
nemuselo stať!“
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Arthur na chvíľu privrel oči a v duchu rátal do desať. „Mala by si menej počúvať klebety svojich
podarených priateliek, ktoré nevedia nič iné, iba ohovárať ľudí a viac sa usilovať pochopiť svoje deti,“
prehovoril jej do duše. Molly chcela niečo namietnuť, ale zarazil ju. „Keby si tak bola urobila, bola by
si zistila, že Ginny sa veľmi trápi a práca jej pomáha zabudnúť na odmietnutie muža, ktorého
milovala. A Ron, viem, že neschvaľuješ jeho výber kvôli tomu, ako ho prvýkrát chceli zlákať
podvodom do chomúta, ale keby si sa vtedy nebola vyrútila z miestnosti ako rozzúrená saň, keď nám
prišiel oznámiť, že sa oženil, bola by si sa dozvedela, čo ho k tomu viedlo. Mimochodom, mne sa
veľmi pozdáva Ronovo rozhodnutie. Lady Pansy našťastie po rodičoch nezdedila z povahy nič. Je to
milá, mladá dáma.“ Arthur zámerne zamlčal existenciu jej dcérky, ktorú si jeho syn už stihol osvojiť. S
tým vstal a napravil si sako. „A ak by ťa čo i len náhodou napadlo vyhrážať sa im vydedením, vedz, že
tak nespravím v nijakom prípade!“
Otočil sa a opustil izbu, kde nechal svoju manželku sedieť celkom ohúrenú. Pravda i Arthur vedel byť
čas od času pôsobivý, akurát tie chvíľky nevyberal veľmi často.
*~*~*
Ginny si pred bytom, v ktorom bývala so svojou kolegyňou Susan Bonesovou osušila tvár slzami.
Hneď potom si nadvihla sukne a vybehla po schodoch. Dvere bytu si chcela otvoriť kúzlom, ale
otvorili sa samé...
Zastal v nich Dean Thomas. Mal na sebe dobre padnúci pracovný habit a na tvári známy úškrn, ktorý
ju tak iritoval. Pohľad, ktorý mu opätovala bol takmer vražedný. Čakala, že ju znova nejako urazí, ale
tentoraz sa zrejme prekonal a zahryzol si do jazyka. Kto vie prečo? Uhol jej od dverí, aby mohla prejsť
dovnútra.
„Máme prácu,“ povedal a vyšiel na chodbu, zavrúc za sebou dvere.
Ginny pozrela na Susan, ktorá sa objavila v predsieni v klasickom pracovnom oblečení.
„Takže je to pravda?“ opýtala sa jej, rýchlo si odkladajúc klobúk, rukavičky a taštičku, ktorá jej ladila s
bielymi šatami posiatymi drobnými kytičkami.
„Je. Dean mi to prišiel oznámiť osobne,“ hovorila, kým sa obúvala.
Ginny vbehla do svojej izby a rýchlo sa snažila zbaviť všetkých spodničiek a samotných šiat. Keď sa
objavila v predsieni za necelé tri minúty, Susan sa pobavene usmiala. „Si čím ďalej tým rýchlejšia,“
poznamenala s obdivom.
„Neboj sa, toto bolo naposledy. Matka ma takpovediac vyhodila z domu. Vraj ak neostanem,
nemusím sa vracať!“ riekla dotknuto a preklínala sa v duchu za to, že ju to tak rozľútostilo. Spakruky
si otrela neposlušnú slzu a rýchlo sa prezula do pohodlnejších topánok. Skontrolovala si prútik,
zastrčila si ho za pás sukne a vhupla do krátkeho, čierneho kabátika so stojačikovým golierom.
V nasledujúcej chvíli skončila v priateľkinom objatí. „Neber si to tak. Tvoja matka to isto nemyslela
vážne,“ chlácholila ju a s povzbudivým úsmevom ju pobozkala na líce.
„Bodaj by si mala pravdu,“ povzdychla si Ginny a napravila si na hlave čierny klobúčik s nízkym dnom.
Rovnaký ako mala i Susan. „Pôjdeme?“
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Susan prikývla a obe dámy sa pripojili k svojmu kolegovi, ktorý ich už netrpezlivo očakával.
*~*~*
Kým dorazili na miesto určenia, Dean a Susan ju spoločne oboznámili s novým prípadom. Dve vraždy,
akurát jedna rovnako brutálna ako tá naposledy. Obeťami boli obaja muži. Telá našiel v spálni
komorník. Ale iba vražda mladšieho muža sa rovnala s vraždou spred dvoch týždňov. Druhý muž bol
poranený a mučený, kým ho vrah nakoniec zabil dobre mierenou kliatbou.
„Zaveďte nás na miesto činu,“ požiadal zdvorilo Dean komorníka, ktorý im otvoril. „Dúfam, že ste s
ničím nehýbali,“ uisťoval sa, kým stúpali všetci štyria po schodoch.
„Nie pane. Všetko je tak, ako bolo. S ničím sme nehýbali a ničoho sme sa nedotýkali,“ informoval ho
so stoickým pokojom. Toto nemal Dean na týchto snoboch a ich snobských sluhoch rád. Akoby im
niekto vycical všetky city z tela a oni neboli schopný prejaviť ani ten najmenší pocit. Bolo to desivé.
„Dobre,“ prisvedčil. „Coroner je ešte tu?“
„Nie, už odišiel. Vravel, že telá tu ešte nechá, aby ste si ich mohli obzrieť.“
Komorník im otvoril dvere a vpustil ich dnu. Až potom vošiel i on, aby mohol byť podľa potreby k
dispozícii. Stál neďaleko dverí rovný ako svieca a jeho zrak sa upieral na protiľahlú stenu. Pripomínal
stráže pred kráľovským palácom.
Susan sa zohla k mladíkovi ležiacemu doluznak na koberci. Okolo neho bolo najviac krvi. Po chvíli
mohla situáciu dokonale zhodnotiť. Stačilo pár diagnostických kúzel a jej vynikajúca dedukcia si
presne vedela vybaviť, čo sa tu odohralo.
Dean sa zas skláňal nad mŕtvym telom roztiahnutým na posteli a postupoval rovnako precízne a
presne ako jeho skúsená kolegyňa, kým Ginny rýchlobrkom spisovala všetko, čo obaja zistili a
označovala miesto činu. Kúzlom ohraničila miesta nálezu mŕtvych tiel a do spisu pridala i pár kusov
zariadenia izby s presným opisom, kde mali svoje miesto.
Len čo traja členovia aurorského týmu zaistili všetky dôkazy, vrátane jedného zlomeného prútika,
druhého nedotknutého a ležiaceho pod posteľou, objavil sa vedúci.
Zamračeným pohľadom sa rozhliadol po honosnej spálni a vyzval Deana, aby mu povedal fakty.
„Keďže sú obaja nahí, musel ich pristihnúť akurát, keď si to rozdávali. Lord Mcnair obišiel celkom
dobre, hoci sa zdá, že ho vrah chvíľu mučil. Zomrel pomerne rýchlo, ale neskôr ako jeho priateľ.
Spôsob smrti tohto muža,“ ukázal na telo, pri ktorom stála Susan a odoberala vzorky spoza jeho
nechtov, „je zhodný s vraždou prvého mladíka, Olivera. Vlastný orgán ma v ústach, bol bičovaný a
nakoniec zasiahnutý kliatbou, ktorá roztrhala jeho vnútornosti, keď prenikla análnym otvorom, vďaka
čomu smrť nastala okamžite.“
„Mám dojem, že sa jedná o sériového vraha. Hoci mi do toho nijako nezapadá vražda lorda Mcnaira a
jej spôsob. Akoby šetrný,“ prehovoril po chvíli Mallown. „Toto sa rozhodne nesmie dostať do novín.
Bol by z toho poriadny škandál!“
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Ginny nepovedala nič, ale v duchu sa spokojne usmiala. Toto sa veru vonku nedostane. Aspoň nie bez
toho, aby tomu nemohli predísť. O to sa postará.
„Dobre, klasický postup. Zistite, kto a kde ich videl naposledy. Či mali nepriateľov a kto by si želal
najviac ich smrť. Mimochodom, kto je ten dokaličený mladík?“
Ginny sa k nemu otočila a pohliadla do príťažlivej mladej tváre. Poznala ho z videnia. „Lord Malcolm
Baddock, pane.“
*~*~*
Severus sa prešiel po laboratóriu. V kotlíkoch to len tak vrelo. Tí najlepší z najlepších, ktorých si sám
vybral pracovali precízne. Akoby videl seba za mladi. V duchu sa uškrnul. Napokon, nikto mu do
starcov nadávať nemohol. Bol plný sily a v najlepších rokoch života. Mal krásnu ženu, ktorú miloval z
celého srdca a ona mu jeho lásku oplácala. A čakala jeho dieťa. Ich dieťa.
„Urial, potom sa za mnou zastavte, keď odstavíte elixír z ohňa, dám vám nový zoznam elixírov,“
povedal vedúcemu, ktorého si zvolil. Muž mal okolo tridsaťpäť rokov, tmavohnedé vlasy a na koziu
briadku s fúzikmi. Vyzeral veľmi distingvovane a čo viac, bol spoľahlivý, rozhľadený a jeho práca bola
precízna.
„Samozrejme, markíz,“ odvetil úctivo a pokračoval vo svojej práci.
Severus sa vytratil do svojej kancelárie v zadnej časti miestnosti. Bola zariadená veľmi útulne, vďaka
Hermioninmu naliehaniu a jej schopnostiam. V striedmych farbách. Cítil sa tu takmer ako doma.
Pravdaže, jeho domov bol najmä tam, kde bola jeho manželka.
Kým stihol prelistovať pár správ, na dvere kancelárie sa ozvalo zaklopanie.
„Vstúpte.“
Dvere sa otvorili a dnu vošiel štíhly vedúci v zelenom pracovnom plášti siahajúcom mu po kolená a so
striebornou nášivkou na náprsnom vrecku, kde stálo jeho meno.
„Urial, posaďte sa prosím,“ požiadal ho, kým dopisoval zvyšok zoznamu potrebných elixírov na
nasledujúci týždeň. „Dáte si kávu alebo čaj?“ opýtal sa zdvorilo, ale muž iba pokrútil hlavou.
„Nie, ďakujem veľmi pekne, ale iste viete, že mám iba desať minút, kým sa musím vrátiť späť a
naposledy elixír premiešať a rozliať do fľaštičiek.“
Severus sa pousmial. „Som si istý, že by to za vás bol pokojne spravil aj niekto iný, ale chápem vás.“ I
toto si na ňom cenil. Vždy musel dokončiť, čo začal. Takú vlastnosť nemalo veľa ľudí v povahe.
„Tuto,“ povedal markíz a podal mu pergamen.
Urial Watt si ho prevzal a pozorne preštudoval. „Myslím, že bude potrebné dokúpiť nejaké prísady.
Dračieho pazúru, ktorý sa pridáva do masti na Dračie kiahne máme iba pár gramov. Budeme
potrebovať i mločie očká a palinu pravú. Nehovoriac, že bezoáru máme iba pár hrudiek. Nie viac ako
päť. Tým som si istý.“
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„Robte ako uznáte za vhodné. Môžete ísť nakúpiť všetko, čo budete so svojimi spolupracovníkmi
potrebovať. Ako vždy donesiete účet a lord Malfoy sa postará o jeho vyrovnanie.“
„Ako poviete, pane,“ prikývol Urial. „Ako sa má vaša pani manželka, ak sa smiem opýtať? Dlho sa tu
neukázala.“
Severus sa pousmial. Napokon, ako vždy pri najmenšej zmienke o svojej žene. „Ďakujem. Teší sa
dobrému zdraviu. Ona i dieťatko sú v poriadku.“
„To rád počujem,“ opätoval mu úsmev podriadený. „Ak dovolíte, ešte jedna vec, pane. Myslel som,
že by ste to mal vedieť ako prvý, keďže sa vyznáte v prísadách do elixírov.“
„O čo ide?“
„Minulý týždeň sa tu zastavil jeden mladý muž. Nechal mi pre vás vizitku,“ riekol a ukázal na
Severusov stôl, kde ju odložil.
Severus vzal vizitku do rúk, prečítal si meno, ktoré na nej stálo, ale nič mu to nehovorilo. Urial zatiaľ
pokračoval vo vysvetľovaní.
„Ten mladík, nejaký lord Longbottom, sa dopočul o našom podniku a pýtal sa ma, odkiaľ zvyčajne
zadovažujeme prísady. Samozrejme som mu to povedal, nebol dôvod tajiť to, no nie? Prekvapil ma,
keď mi predostrel žiadosť, ktorú som vám mal tlmočiť. Vraj by s nami rád nadviazal obchodné styky.
Venuje sa herbológii a vo svojich skleníkoch má i také druhy rastlín, ktoré sa na obyčajnom trhu ťažko
dajú zadovážiť. Pričom sa dušoval, že všetko čo vlastní získal čestne a poctivo a na pestovanie
jednotlivých odrôd má i licenciu.“
„Zaujímavé. Možno by nebolo na škodu pozrieť si jeho skleníky,“ uvažoval nahlas Severus.
„Tiež som si to myslel,“ priznal Urial. „Keď sa ma opýtal, kto to tu vlastne vedie a ja som ho
informoval, s prekvapením skonštatoval, že lorda Pottera osobne pozná. Hodlal sa s ním
skontaktovať.“
Severus prikývol. „Ďakujem za informáciu, Urial.“
„Rado sa stalo, pane,“ skontroloval si čas na vreckových hodinkách, „mal by som ísť. Ostáva mi
posledná minúta.“
„Nech sa páči,“ vyzval ho Severus a hneď sa chopil čistého pergamenu a brka, ktorého špičku
namáčal do kalamára, aby napísal lordovi Potterovi stručný list. Nemohol predsa dopustiť, aby
schválenie niečoho takého ako bol dodávateľ prísad vybrali bez neho. To bolo jednoducho
nemysliteľné. Len čo list dopísal a zapečatil ho, pripevnil ho firemnej sove o nohu a poslal ju za
Potterom.
Potom sa mohol konečne vrátiť domov k svojej ženuške.
***
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Hermiona si večer pred zrkadlom rozčesala vlasy. Severus si všimol, že je duchom niekde inde, ale
trpezlivo počkal, kým k nemu nevliezla pod perinu a nepritúlila sa. Pobozkal ju na vrch hlavy a keď si
vzdychla už po tretí raz, už to nevydržal.
„Čo sa deje?“
Hermiona k nemu obrátila tvár, ruku nechajúc na jeho nahej hrudi a jej prsty blúdili v zamatovo
jemnom poraste na jeho prsiach.
„Už dlhšiu dobu mám pocit, že Cecile... že niečo skrýva.“
Zvraštil obočie. „Čo tým myslíš? Nejaké temné tajomstvo?“
Hermiona sa zamračila, keď videla pobavenie, ktoré tancovalo v jeho tmavých očiach.
„Nie. Možno nie temné, ale tajomstvo.“
„A ty by si rada vedela, čo to je, však?“ skúšal hádať. Prikývla s ďalším povzdychom.
„Prečo sa jej nespýtaš?“
„Nepoznáme sa tak dlho, aby mi mohla otvorene prejaviť absolútnu dôveru. Okrem toho, ak by sme
aj mali priateľský vzťah, pochybujem, že by za mnou utekala s ničím, čo je zrejme osobné, nemyslíš?“
„Lenže ty máš priateľský vzťah počnúc sluhami až po domácich škriatkov,“ uškrnul sa, ale potom
zvážnel, keď videl, že ju jeho podpichovanie neteší a ona sa chcela vymaniť z jeho náruče. Zovrel ju a
pritiahol si ju späť. Po chvíli rezignovala. „Môžem pripraviť Veritasérum,“ navrhol napokon a
Hermiona prevrátila očami.
„Severus, niekedy vážne zabúdam, že máš i takúto stránku povahy.“
„A práve tá sa ti tak veľmi páči,“ zamrmlal zastretým hlasom a jeho ruka prešla po jej boku. Hermiona
sa zachvela.
„Nie, to nie je pravda,“ vyjachtala, ale veľmi si nepomohla, pretože jej manžel ju prevalil na chrbát a
jeho ruka vystupovala z jej boku smerom k prsníku, ktorý sa ocitol v jeho nežnom zovretí. Severus sa
ho dal hniesť, pričom jeho skúsené prsty nahmatali cez tenkú vrstvičku látky jej stuhnutú bradavku a
zovrel ju medzi prstom a ukazovákom. Vyslúžil si manželkino slastné zastonanie a jej ruky sa uložili na
jeho plecia.
„Priznaj, že sa ti to páči...“ zašepkal jej s ústami tesne nad perami, keď jej posieval kútiky úst
ľahučkými bozkami, zatiaľ čo sa jeho ruka premiestnila a vkĺzla medzi jej stehná, ktoré chvíľu
hladkala.
„Se-Severus,“ zachripela, keď sa ústami prisal na jej krk miesto toho, aby ju pobozkal. Prečo ju musel
tak nevýslovne dráždiť? Cítila ako sa jeho prsty vsúvajú do jej lona a hladia ju v samotnom centre
ženstva. Roztiahla nohy, aby mu umožnila lepší prístup a privrela oči, keď do nej vkĺzol prstom. Jeho
ústa sa presunuli k naliatemu prsníku, stále schovanému pod nočnou košeľou. Ale to mu nezabránilo
v tom, aby nevyhľadal jej bradavku a nezovrel ju v ústach cez látku. Prehla sa v luk, prstami mu vošla

84

do vlasov, aby si tam jeho hlavu pridržala. Bolo jej na umretie krásne. Na látke ostala pod
Severusovými ústami a jazykom vlhká stopa.
„Áno?“ opýtal sa a jeho oči nežne pohladili jej tvár, v ktorej sa odrážala neopísateľná slasť.
„Ne-neprestávaj,“ požiadala ho s rozochveným úsmevom a pritiahla si jeho tvár k ďalšiemu bozku.
Severusovi v hrdle zaklokotal spokojný smiech. Nie, rozhodne prestať nemienil.
***
Draco vošiel do Harryho pracovne, lenže on tam nebol. Oheň v kozube silno blčal, stolička bola od
stola odsunutá a účtovná kniha zaklapnutá a zanechaná na rohu stola. Všetko nasvedčovalo tomu, že
tu ešte nedávno bol. Dracov pohľad padol na list, ležiaci uprostred. Obišiel stôl a vzal list do ruky.
„Lord Harry J. Potter,
azda Vás môžem nazvať svojím starým známym. Hoci je to už dlhší čas, čo sme boli spolu naposledy v
bližšom kontakte, na naše náhodné stretnutie minulý mesiac v Godrickovej úžľabine som
nezabudol...“
Draco naprázdno prehltol a sadol si. Čo to malo znamenať? Aký starý známy? A čo to stretnutie?
Prečo mu Harry... nepovedal o tom... liste? Kedy vôbec prišiel? Začali v ňom hlodať pochybnosti. V
mysli sa mu odvíjali najhoršie možné scenáre. Ale na druhej strane... mohol mu vôbec neveriť? Nie,
nie! Určite nie! Nemal dôvod podviesť ho... Teda... dobre, ich vzťah napredoval, hoci si Draco stále
zachovával mierny odstup. Ale predsa dovolil... Dovolil mu, aby... Nie, dobre. Musí si zachovať
chladnú hlavu. Vedel, že toto celé musí mať nejaké vysvetlenie. Logické a celkom rozumné
vysvetlenie. Určite. Miloval grófa a musel mu veriť. To predsa vravel sám gróf. Bol to čestný človek.
Nikdy by nebol schopný zrady.
Draco privrel oči a v mysli si vybavil všetky tie momenty, keď sa práve Harry správal voči nemu
ochraniteľsky, nežne... majetnícky. Dôvera, pomyslel si. To slovo, či skôr schopnosť si stále iba
osvojoval. Stále sa iba učil a bol vo vzťahu s milovaným mužom obyčajným nováčikom. Nerád by
zlyhal. Koľko krát sa ocitol sám v chúlostivej situácii? A Harry mu nikdy nič nevyčítal. Poznal ho a veril
mu. Je teda iba správne, že mu prejaví rovnakú mieru dôvery, či nie? Napokon, i on ho pozná. Áno,
pozná ho a vie, že jeho Harry, jeho gróf je v skutku čestný muž. Ak by ho už mal s niekým podviesť,
iste by sa mu priznal. Priznal by sa mu a povedal mu do očí, že viac oňho nemá záujem.
Myšlienky, ktoré mu vírili hlavou ako zničujúci uragán napokon utíšili divo bijúce srdce v hrudi, ktorá
sa úzkostlivo zvierala a nedovoľovala mu takmer dýchať. Ruky, ktoré sa mierne chveli nadobudli
znovu svoju neochvejnú istotu. Vzťah nemôže vydržať, ak nie je založený na obojstrannej dôvere. A
Draco sa práve rozhodol, že mu bude veriť. Inak by nič z toho, čo by medzi nimi malo byť a k čomu by
mohlo dôjsť v budúcnosti, by nemalo zmysel.
„Draco,“ ozval sa Harry a usmial sa naňho, keď vošiel do pracovne a biela snežná sova vletela za ním a
sadla si na bydielko. Harry sklopil pohľad k listu, ktorý držal jeho priateľ v rukách. „Ach, tak si si to už
prečítal?“
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„Ja... nechcel som, ale...“ prečistil si hlas, no nie celkom úspešne. Cítil sa odrazu veľmi trápne. List
položil späť na stôl. „Nedočítal som ho. Prepáč, nechcel som narušiť tvoje súkromie.“
Harry sa uškrnul. „Nie je to nič súkromné. Keby si ho bol dočítal, dozvedel by si sa, že ma v ňom môj
starý známy žiada o láskavosť.“
Dracove jemné črty tváre sa nad tou poznámkou trochu zvraštili. Nad koreňom nosa sa mu vytvorila
jemná vráska, ktorá od seba delila jeho pekne klenuté plavé obočie. Harry práve túto vrásku
zbožňoval. Vždy, keď sa totiž objavila, mal chuť urobiť len jedno. Zmazať ju z tej milovanej tváre
svojím bozkom. Preto obišiel stôl, sklonil k nemu tvár a spravil presne to, na čo myslel. Draco si
povzdychol a jeho hebké pery vyhľadali tie Harryho v lačnom bozku.
Keď sa od neho odtiahol, oči sa mu leskli zle schovávanou túžbou. „O... o akú láskavosť ťa žiadal?“
Harry sa pousmial, sadol si na kraj stola a rukou ho držiac za bradu mu palcom prešiel po spodnej
pere.
„Písal mi, že je uznávaný herbológ a dozvedel sa, že podnikám vo výrobe elixírov. Rád by s nami
uzavrel kontrakt ako náš dodávateľ. Pozýva nás, aby sme sa prišli pozrieť na jeho záhradu.“
„Pozýva nás?“ vyjachtal Draco, v duchu si nadávajúc, že o ňom dokázal zapochybovať, čo i len na
jedinú sekundu.
„Áno. Mňa, teba... a písal aj markíz z Cudworthu.“
„Krstný otec ti poslal list?“
„Veru poslal. Napísal, aby sme sa bez neho nikam neopovážili,“ uškrnul sa a znova sa sklonil k tým
sladkým perám, ktoré tak vábili nielen jeho pohľad. „Chcel som...“ šepkal medzi bozkami, „mu
odpísať, ale...“ zastonal, keď mu Draco omotal ruky okolo krku a vstal zo stoličky, len aby sa mohol k
nemu pritisnúť svojím telom.
„Tak to by si... mal,“ šepol Draco prerývane, keď ústami skĺzol po jeho brade a presunul sa mu na krk.
Harryho nohy sa mu omotali okolo bokov a jeho priateľ ticho sykol, keď sa mu zahryzol do citlivého
miestočka na krku. „Myslím...“ vyjachtal a oblizol si pery, „že to... chvíľu... počká...“
Draco s ním v duchu súhlasil. Nemohol inak. A nechcel inak.

10. kapitola - Kliatba, ktorá nezabila
Sotva tridsaťdeväťročný muž dočítal Denného proroka, zhrozil sa. Noviny už boli síce staršieho
vydania, ale ten článok, ktorý v nich bol uverejnený určite neklamal. Ďalšie vraždy. Ten istý rukopis.
Toto nemohla byť náhoda. A ak bola, tak jedine šialene zvrátená. Prehrabol si rukou dlhé vlasy,
siahajúce mu niže pliec. Nebol to strih podľa poslednej módy, ale kedy sa jej pridŕžal? Nikdy.
V bielej batistovej košeli s voľnými rukávmi a rozopnutými vrchnými troma gombíkmi vôbec
nevyzeral ako dedič, ktorým podľa práva bol od svojich osemnástich rokov.
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Možno i preto, lebo sa o to dedičstvo nikdy nezaujímal. Možno preto, že mu to bolo celkom jedno.
Nebolo sa napokon čomu čudovať. Jeho minulosť sa dala prirovnať k najodpornejšej londýnskej
stoke. Vždy býval čiernou ovcou svojej čistokrvnosťou nepoškvrnenej rodiny. A teraz? Teraz to bolo
všetko dávno zabudnuté. Jeho rodičia boli mŕtvy takmer dvadsať rokov. O svojom jedinom bratovi z
toho nepočul minimálne desať rokov. Možno to bolo menej. Stratil v tom prehľad.
Možno to nevyslovil nahlas, ale už dávno všetkým odpustil. Nemalo cenu živiť v sebe zakorenenú
nenávisť. Tá človeka iba požiera z vnútra a pomaly ho ničí. A popravde, sám čakal na odpustenie.
Hlavne od svojho krstného syna, ktorého opustil vo chvíli, keď ho potreboval najviac.
Znova sa zadíval na článok v novinách a pozrel si i ten predošlý. Nové informácie, ktoré otriasli
Londýnom boli stručnejšie a žalostne nedostatočné. Všetko, čo reportér odhalil bol fakt, že naposledy
šlo o dvoch mužov, ktorých našli zavraždených v skorých ranných hodinách a vyslovil predpoklad, že
sa určite jedná o rovnaký postup ako pri predchádzajúcej vražde mladého muža, ktorého telo našli
zohavené ležať na špinavej ulici v kaluži vlastnej krvi.
Vstal z kresla umiestneného pri kozube a prešiel k svojmu pracovnému stolu. Z prvého šuplíka
vytiahol starú, ošúchanú mapu. Skôr to vyzeralo ako prázdny kus nepotrebného pergamenu. Stačilo
však, aby po ňom poklopkal končekom svojho prútika a vyslovil pár slov: „Meus Tojourus Pur.“
Zdanlivo prázdny kus pergamenu sa začal zapĺňať. Na biely povrch presiakol čierny atrament, črtajúci
sa do tvarov stromu. Kreslil na jeho kmeni ryhy, oká, maľoval košatú korunu bez listov, s dlhými
vetvami, na ktorých sa miesto zrelých plodov zobrazovali podobizne tvárí spolu s menami a rokmi.
Díval sa, ako sa kresba dotvára a uceľuje, pričom jeho azúrové oči bedlivo sledovali objavujúce sa
malé krížiky, stojace pri roku úmrtia pod tým-ktorým z mien v starom rodokmeni. Prstom nežne
pohladil ženskú tvár orámovanú hustými plavými vlasmi jagajúcimi sa ako tekuté zlato a zamračil sa
pri pohľade na prísne vyzerajúcehor muža po jej boku.
Tú mapu nemal v rukách od tej noci... A zrejme to bola chyba. Pretože to, čo chcel nájsť, tam
nenašiel.
„Dofrasa!“ zahromžil a tresol po stole rukami zaťatými v päsť. „To nie je možné!“ Jeho hlas sa
rozľahol tichou pracovňou a vyplnil v nej všetky kúty.
Vyrútil sa z pracovne a bral schody po dvoch. Do svojej spálne vrazil udychčaný a rozzúrený. Lenže...
keď sa k nemu otočila s tou nádhernou rozžiarenou tvárou, ktorá sa naňho oslnivo usmievala, hnev
ho razom prešiel a ostalo po ňom iba rozčarovanie a nepokoj, že musí znova jatriť jej rany.
„Čo sa stalo?“ opýtala sa ho, keď vybadala zmenu jeho nálady. Vždy to vedela. Vždy vedela, kedy je
nahnevaný a vždy vedela, ako ho upokojiť. I povzbudiť. Bola tu preňho a už len myšlienka na ňu v
ňom dokázala zapáliť pocit nežnosti.
Zavrel za sebou dvere a hoci mal chuť otočiť sa jej chrbtom, keď jej bude oznamovať tú nepríjemnú
novinu, len aby nevidel úľak v tých jemných črtách tváre, nespravil to.
„Láska... ja...“ nevedel ako začať. Prehrabol si rukou vlasy a ona sa zamračila.
„Desíš ma,“ ozvala sa, bledú rúčku si priložila na biele hrdlo. „Stalo sa vari niečo?“
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Prikývol. „Mám všetky dôvody myslieť si to.“
Privrela oči, párkrát sa zhlboka nadýchla. Potom si nadvihla lem širokých saténových sukní farby
polnočnej modrej a sadla si do kresla. Keď sa naňho uprel jej odhodlaný belasý pohľad, stislo mu
srdce. Pôsobila tak krehko, ale napriek tomu bola taká silná... Ako to len dokázala? spytoval sa v
duchu, zbožne na ňu hľadiac.
„Hovor, nech je to čokoľvek,“ pobádala ho a on si povzdychol.
„V Londýne pátrajú po vrahovi, ktorý... zdá sa, si vyberá za obete iba mužov. Mužov, ktorým sa páčia
muži.“ Rozhodol sa ísť priamo k veci. Načo chodiť okolo horúcej kaše?
Jej oči vyzerali v bledej tvári čoraz väčšie.
„Ten spôsob mi až bolestne pripomenul, čo sa stalo v tú noc... Je to presne ten spôsob, ktorý si mi
opisovala a...“
„To nie je možné!“ zvolala. Z jej hlasu zaznievalo zúfalstvo. „Je predsa mŕtvy! Musí byť!“
„Láska, upokoj sa, prosím.“ Stíchol a pozrel na ňu. „Pred chvíľou som kontroloval rodokmeň. Veľmi
dobre vieš, že ak by bol mŕtvy, bolo by to tam zaznačené. Čierne na bielom. Lenže nič tam nie je.“
Žena len pokrútila hlavou. V očiach sa jej leskli slzy. „Musí byť...“
„Ubezpečujem ťa, že nie je,“ odvetil nešťastne, pri pohľade na jej strápenú tvár zaliatu perličkami
slzičiek. „Musíš mi povedať, čo sa v tú noc stalo. Skús sa rozpamätať. Musíš to urobiť. Teraz musíš byť
silná, láska moja. Kvôli nášmu synovi. Bude ma potrebovať...“
Prikývla. Prikývla a začala spomínať na noc, kedy prežila najhoršie peklo vo svojom živote. Rozprávala
o tom, ako našla svojho pološialeného manžela vyvádzať potom, čo ho odzbrojila v temniciach ich
domu. Bojovali spolu na život a na smrť a ona bola pripravená priniesť obetu, pretože bojovala za
svojho syna, ktorého nadovšetko milovala. Povedala mu teda, že len čo vyslovila smrteľnú kliatbu,
jeho prútik namierený na ňu ju do seba vstrebal, ale nebola si istá, pretože pred očami jej tancovali
červené a zelené iskri. Zdalo sa jej, že jej kliatba ho udrela do hrude a videla ako sa sklátil na zem. A
potom, potom si už na nič iné nespomínala...
„Vrátim sa,“ povedal po hodnej chvíli ticha a pozrel na ňu. „Musím. Ak ho má niekto zastaviť, nech
som to ja. Aj tak som to mal urobiť už dávno...“ Bol už pri dverách, keď ho jej vystrašený hlas zadržal.
„Vezmi ma so sebou!“
Otočil sa k nej a po krátkej úvahe na ňu namieril svojím viničovým prútikom. Obraz visiaci na stene
spálne, ako jediný krášliaci dlhú bledomodrú stenu sa začal zmenšovať.
***
„Myslím, že to bol skvelý nápad,“ poznamenal mladík, keď sa rozhliadal po hale vidieckeho domu
Potter´s Hall. „Je tu nádherne.“
Mladý gróf k nemu podišiel a objal ho rukami okolo štíhleho pásu. „Som zvedavý, či to budeš
považovať za skvelý nápad aj vtedy, keď dorazí zvyšok pozvaných.“
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Draco sa uchechtol a otočil sa k nemu tvárou. „Nevravel si, že si im nechal pripraviť hosťovské izby v
druhom krídle domu?“
„Vravel,“ pritakal Harry s úsmevom hrajúcim na plných perách.
„Tak potom v tom nevidím žiaden problém,“ zakontroval plavovlasý muž a pobozkal ho.
Skôr ako sa však dokázal do toho bozku položiť, halou sa rozľahlo zdvorilé odkašľanie, ktoré ich
upozornilo na cudziu prítomnosť.
Draco sa otočil, len aby videl pobavenú tvár krstného otca a jeho červenajúcu sa manželku, ktorá
doňho bola zavesená.
Za nimi vbehli dovnútra lady Asteria s Garrickom. „Je tu nádherne, mylord. S Garrickom veľmi
dúfame, že si budeme môcť zajazdiť na niektorom z vašich koní.“
„Iste, nenamietam, ale najprv vám moje služobníctvo ukáže pripravené izby. Okrem toho, o chvíľu
bude čas obeda.“
„Ak sa mám priznať, som hladný ako vlk,“ riekol veselo muž, ktorý práve vstúpil do haly v spoločnosti
očarujúcej guvernantky svojho syna.
„Lord Regulus,“ usmial sa Harry, „môžem vás uistiť, že mám tú najlepšiu kuchárku široko-ďaleko.“
„A ja som šťastná, že to môžem potvrdiť,“ vložila sa do rozhovoru ružolíca Hermiona. „A teraz chcem
konečne vidieť svoju izbu. Potrebujem si odpočinúť a prezliecť sa, hneď ako zo seba zmyjem tú špinu
z tej nekonečnej cesty.“
Jej manžela to vyhlásenie pobavilo, ale nenamietal pri myšlienke, že s ňou bude konečne chvíľu
osamote. Emma, ktorú so sebou zobrali sa medzitým postarala o to, aby im spolu s pobehujúcim
služobníctvom odniesla do izby batožinu. Len čo stihla vybaliť a prichystať svojej panej nové šaty,
Severus ju vypoklonkoval z izby a sám pomohol svojej manželke z cestovných šiat. Len čo pred ním
ostala stáť iba v spodnej košieľke, zohol sa k nej a pobozkal ju na nahé plece. Rukami ju objal zozadu
a pohladil jej mierne vypuklé bruško. Stihol si však ukradnúť iba krátky božtek, pretože jeho manželka
naozaj zamierila do kúpeľne a začala si oplachovať rozhorúčenú tvár a dôkladne si umývať ruky.
Ani to ho však neodradilo od toho, aby vošiel do kúpeľne za ňou. Zaklapol dvere a zmyselne sa
usmial. Keď naňho spýtavo pozrela, na tvári sa jej ešte perlili kvapôčky vody. Uškrnula sa a načiahla sa
za bavlneným uteráčikom. Osušila si tvár a ďobla ho prstom do hrude, čím ho zastavila na ceste k nej.
S tichým smiechom pokrútila hlavou.
„Teraz nie, Severus!“ na pleciach jej poskakovali mäkké kučery. „O chvíľu bude obed. A ja som
hladná. Okrem toho, som uvanená. Ak by sme sa milovali, garantujem ti, že by som z postele už
nevyliezla a musel by si sa postarať o to, aby mi doniesli obed do postele.“
Jej manžel pokrčil plecami. „Nevidím v tom žiaden problém.“
„Nie!“ vykríkla a vykrútila sa mu zo zovretia, keď sa po nej načiahol. Smiala sa ešte vtedy, keď mu
ubzikla z kúpeľne do izby. „Čo si o nás pomyslia!“
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„Že si bola určite unavená a ja som ti ostal robiť spoločnosť,“ podhodil jej okamžite odpoveď.
„Alebo skôr, že sa zo mňa stala nymfomanka,“ potvrdila a oblízla si špičkou jazyka spodnú peru.
Severus sa uškrnul a zamieril k nej. „Čo sa stalo potom zo mňa?“
„Príliš náruživý milenec,“ dokončila miesto neho a cúvla pred ním s úsmevom na tvári.
Zasmial sa a konečne ju uväznil vo svojom náručí. „Pri tebe nič nie je príliš,“ odvetil s hlavou
sklonenou k jej hodvábnym vlasom. Kučery ho šteklili na líci, jeho ruky položené na jej bokoch.
Zbožňoval držať ju v náručí. „Je zlé, že po tebe stále túžim?“
Hermiona sa zachichotala. „Opýtaj sa ma to o desať rokov, potom ti poviem.“
Zasmiali sa na tom a Severus jej vtisol bozk na vrch hlavy. „Tak dobre. Poď, pomôžem ti do šiat. Ale
nemysli si, že si tak ľahko vyhrala. Ja niečo vymyslím...“ sľuboval a v tmavých očiach mu horeli iskierky
prísľubu i pobavenia.

11. kapitola - Sny
Zaťal zuby. Svaly na čeľusti mal bolestivo napnuté, presne ako svaly chrbta. Vzduch preťalo ďalšie
ostré zasvišťanie tenkých kožených pásov s kovovými háčikmi na koncoch. Zaťali sa mu do kože ako
zuby vyhladovanej mantichory. Unaveným, vyčerpaným telom mu prebehol nový záblesk páľavy. Mal
pocit, že každú chvíľu musí znova omdlieť. Jeho mladá, hebká pokožka sa teraz oddeľovala od jeho
chrbta a on mohol len nečinne stáť a nechať si to... Bol príliš vystrašený, príliš zmätený náhlym
vývinom zdanlivo nevinnej situácie, ktorá vyústila do tohto desivého mučenia. Ruka, ktorá zvierala v
pästi bič neustávala a rany dopadali na jeho telo ako hrôzostrašné, drásajúce krupobitie, pred ktorým
nebolo úniku. Horel. Jeho telo bolo ako v ohni, ktorý sa zapaľoval v končekoch jeho prstov a šíril sa
celým jeho telom prostredníctvom krvi, ktorá mu vrela v žilách. Ako v mrákotách počúval hrubé slová
i vulgárne urážky, ktoré sa sypali na jeho adresu ako hromobitie.
„Otec... pros... prosím,“ zastonal, ledva počuteľne. Jeho plavá hlava ovísala medzi úzkymi pleciami.
Roztiahnuté ruky zvierali železné okovy ako svoj jediný záchytný bod. Zápästia i dlane boli pokryté
škrabancami až do krvi. Nechty polámané... Avšak to stále nebolo takmer nič oproti tomu, ako teraz
vyzeral jeho chrbát...
Hlas, ktorý vyšiel z úst muža, ktorého toľké roky považoval za svojho otca mu znel odrazu cudzo. Nie,
muž, ktorý mu toto dokázal spraviť, nemohol byť jeho otec. Celý svoj doterajší život ho rešpektoval a
miloval. Vzhliadal k nemu, bol preňho vzorom. Dnes sa z neho z nevysvetliteľnej príčiny stalo
monštrum. Márne sa pýtal sám seba, čím sa tak previnil. Jediný bozk za také mučenie? A prečo
nepoužil kliatbu? Prečo ho dral takto z kože? Bral to vari ako ďalšie zadosťučinenie?
Triasol sa. Celé telo sa mu neovládateľne chvelo. Uvedomil si, že sa znova prebral z bezvedomia, do
ktorého pri bičovaní striedavo upadal a preberal sa. Na tele cítil vlastný studený pot zmiešaný s krvou
z utŕžených rán... Nohy ho ledva držali. Zmätene sa obzeral, aby skúsil zistiť, čo sa stalo, keď mu
chladný závan vzduchu ovanul intímne partie a on si uvedomil, že je celkom nahý. Vtedy sa jeho
studenej pokožky dotkla drsná ruka a dotieravé prsty vkĺzli medzi jeho polky. Zhíkol a snažil sa zbaviť
toho dotyku. Márne. Do jeho tela sa začalo zarývať niečo hrozné... Niečo, čo tam nepatrilo. Niečo, čo
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bolo rozmermi väčšie ako by si bol želal, niečo... čo spôsobilo, že takmer súčasne s novou vlnou oveľa
horšej bolesti ako bola tá doteraz... srdcervúco vykríkol a vzápätí stratil vedomie.
***
„Draco! Draco! Láska, no tak,“ šepkal hlas tesne pri jeho uchu. Až teraz si celkom dezorientovaný
uvedomil, že sedí na dvojlôžkovej posteli zamotaný v prikrývkach, a že ho zvierajú dve silné ruky a
čičíkajú ako malé dieťa. „Všetko je v poriadku, všetko je v poriadku,“ opakoval mu nežným hlasom
dookola.
Mladík v jeho náručí ochabol. Nechal sa objímať. Už s ním nebojoval. Nesnažil sa vymaniť z jeho
objatia. Držal sa ho ako jedinej istoty vo svojom živote.
„Bol to len zlý sen,“ počul ho zašepkať. Na vrchu jeho hlavy pristáli Harryho pery v krátkom bozku.
Bolo to také upokojujúce gesto. Draco sa zachvel a z jeho úst sa vydral dlhý povzdych. Telom sa mu
miesto hrozivých rán z úderov bičov rozľahol pocit nesmierneho pokoja plynúceho z tejto chvíle, z
tohto objatia, z Harryho tepla, ktoré sa šírilo do jeho tela a zalievalo ho ako slnko hrejivými lúčmi. A
sila Harryho objatia nepoľavila. Ani vtedy nie, keď sa mladík v jeho náručí prestal chvieť. Ani vtedy,
keď obaja klesli späť na posteľ a ich hlavy sa dotkli vankúšov. A Draco bol preto rád. Pre toto sa v ňom
rozhostil pocit spokojnosti a nesmierneho šťastia. Pretože zlý sen bol preč a jeho priateľ bol po jeho
boku. Zaspal ukolísaný Harryho nežnými dotykmi i bozkami, ktorými mu posieval bledú tvár.
***
Hneď po raňajkách sa celá skupinka presunula pred sídlo, kde na nich čakali pripravené koče. Draco
sedel v jednom z kočov ťahanom párom koní s Harrym, Regulom a jeho synom. V tom druhom sedeli
Severus s Hermionou, Asteria a Cecile.
Po pár minútach natriasania v koči sa dostali cez hlavnú, čiernu kovanú bránu na príjazdovú cestu k
starému sídlu.
„Pôsobivé,“ zamrmlal Draco, keď vystupoval z koča a jeho zrak padol na sídlo vystavané zo sivého
kameňa so strechou z čiernej bridlice. „Sedemnáste storočie?“ opýtal sa a obzrel sa ponad plece na
Harryho, ktorý si zastal po jeho boku.
„Myslím, že tak nejako,“ prikývol a obrátil hlavu k vchodu, pretože ich prišiel privítať samotný pán
domu v závese s majordómom. Lord Longbottom vyzeral byť zasa o niečo vyšší a chudší ako keď ho
Harry videl naposledy v spoločnosti lorda Weasleyho. Ale pravda, mohol sa i mýliť. Pozdravili sa a
Harry postrehol jeho nervozitu.
„Je mi ľúto, že sme vás prepadli v takom hojnom počte,“ ospravedlnil sa a v duchu si vynadal za to, že
mu vo formálnej odpovedi nenapísal, že nepríde iba oni dvaja s vojvodom. Bola to chyba, ktorej sa
nemal dopustiť, ale čo už. Veď sa napokon aj tak nechceli zdržať. Prišli sem z jediného dôvodu.
Pozrieť si jeho záhrady.
„Je pravda, že som nečakal toľko hostí, ale ste samozrejme všetci rovnako srdečne vítaní,“ odvetil a
Harry prikývol.

91

„Dovoľte, aby som vás teda zoznámil s mojimi spoločníkmi,“ povedal zdvorilo a ukázal na markíza.
„Markíz z Cudworthu, majster v príprave elixírov a jeho manželka, lady Snapová.“
Neville si podal so Severusom ruky a Hermioninu v náznaku pobozkal.
„Markíz ma na starosti všetko, čo sa týka elixírov, preto trval na tom, že si musí vašu botanickú
záhradu pozrieť osobne,“ dodal na vysvetlenie jeho prítomnosti. A otočil sa k Dracovi. „Vojvodu
Malfoya zrejme poznáte.“
Neville prikývol a tiež si podali s Dracom ruky. „Iste, ale osobne som tú česť ešte nemal.“
„Lord Black so synom a guvernantkou a lady Greengrassová.“
Keď sa s nimi všetkými lord Longbottom zvítal, Harry naňho znova obrátil pozornosť. „Ukážete nám
teda svoje záhrady?“ opýtal sa priateľsky a mladý muž prikývol.
Zaviedol ich za dom, kde im prakticky všetkým takmer vyrazilo dych. Nikdy nevideli po kope toľko
skleníkov. Lord Neville však bol očividne vo svojom živle. Ukazoval im skleníky a rastliny v nich.
Obyčajné i tie vzácne. Pestoval odrody i tých, ktoré sa dali ťažko zohnať. Odpovedal na zvedavé
otázky, ktoré prichádzali iba od Severusa a sem-tam od jeho manželky. Nezaskočilo ho nič, na čo sa
starší muž, obvykle pôsobiaci zastrašujúco pýtal. Ku podivu si výborne rozumeli.
I vojvoda si to všimol. S Harrym pomerne zaostával za celou skupinkou. Garrick sa naháňal s Asteriou
pomedzi uličky a guvernantka sa hnala za nimi v svojom úsilí, dohliadnuť na nich, aby náhodou
nespôsobili nejakú škodu. Hermiona kráčala zavesená do lorda Regula a oni dvaja si dávala tak
povediac načas.
Bodaj by aj nie, keď Harry zatiahol Draca za bujne zakvitnutý záhon ruží len preto, aby ho mohol
pobozkať. O chvíľu neskôr v inej uličke zatiahol Draco Harryho za niečo, čo nevedel ani jeden z nich
identifikovať. Keby však boli počúvali Nevillovo rozprávanie, vedeli by, že sú v oddelení s pŕhlivými
rastlinami. Harryho jedna z nich popŕhlila priamo na krku. Rýchlo sa odtiaľ pratali, ale jemu ostalo na
bledej pokožke znamienko ako po cucfleku. A hoci sa potom krotil v neplánovaných zastávkach,
nemohol zabrániť tomu, aby svojho priateľa nepoctil aspoň tichým obdivom. Draco obklopený
rastlinami a najmä kvetmi... To bolo niečo, čo isto už len tak nikde neuvidí.
„Je to naozaj úchvatné. Nemôžem inak ako iba oceniť vašu zbierku a námahu,“ počuli hovoriť
zanietene Severusa a obaja si vymenili pohľady. Vedeli, čo to znamená a Severus im to iba potvrdil.
Pozrel ich smerom a krátko im kývol. Pre nich to bolo jednoznačné znamenie. Slova sa tentokrát ujal
sám Draco.
„V poriadku, lord Longbottom. Môj krstný otec je nadmieru spokojný a ja preto nemám dôvod, aby
som namietal. Sám som videl, aká úžasná a veľkolepá je vaša záhrada. V pondelok očakávajte sovu s
pozvánkou. Spíšeme s vami obchodnú dohodu.“
Neville sa rozžiaril šťastím a vrelo mu potriasol rukou. „Ďakujem vám, veľmi si to cením.“
Draco iba mierne kývol hlavou. Nonšalantné gesto, ktoré k nemu patrilo ako hviezdy k mesiacu.
Všetkých potešilo lordove pozvanie na piknik a tak strávili v jeho sídle ďalšiu príjemnú hodinku a pol.
92

***
„Myslím, že nebudeme ľutovať,“ riekol spokojne Draco, keď sa zbavoval jednotlivých kúskov svojho
oblečenia.
Harry stál pred veľkým zrkadlom s rozopnutou košeľou a na krk si nanášal vrstvu hojivej masti. Pozrel
na Draca. „Ľutovať? Čo myslíš?“
„Uzavretie obchodnej dohody,“ vysvetlil a sadol si na kraj postele, aby si stiahol čižmy siahajúce po
kolená.
„Och, to nepochybujem,“ uškrnul sa tmavovlasý mladík a odložil masť. Chvíľu sa na Draca iba uprene
díval, až kým ten jeho pohľad nevycítil a otočil sa k nemu s nevyslovenou otázkou. „Chceš sa o tom
pozhovárať?“ opýtal sa Harry, na čo Draco zvraštil obočie.
„O čom? O uzatvorení obchodu? Nebudem to robiť prvý raz,“ poznamenal, ale Harry sa zachichotal.
Obišiel posteľ a posadil sa na posteľ k nemu.
„Nemal som na mysli práve toto,“ dodal a dal mu jemnú frčku do nosa. Potom sa k nemu naklonil,
aby to miestočko pobozkal, hoci Draco nakrčil nos.
„Myslíš ten... sen?“ došlo mu a Harry prikývol.
Draco si povzdychol a prehrabol si rukou vlasy. „Vlastne ani nie je o čom. Snívalo sa mi o tej noci...
keď...“ naprázdno preglgol a privrel oči. Harryho ruka pristála v nežnom dotyku na jeho líci a on sa do
toho dotyku oprel. „Možno by som si mal zobrať znova bezsenný elixír,“ navrhol, ale Harry sa
pousmial. V zelených očiach mu pobavene zaiskrilo.
„Ak mi to dovolíš, postarám sa o to, aby tvoje sny boli oveľa...“ obtrel sa perami o jeho ústa, „oveľa
príjemnejšie.“ Vystrčil spomedzi pier špičku jazyka a prešiel ňou po Dracovej spodnej pere. Ten iba
chrapľavo zastonal. Pootvoril ústa, aby ho jeho priateľ mohol vtiahnuť do sladkého bozku a spraviť
všetko to, čo mal na mysli pod oveľa, oveľa príjemnejšími snami.

12. kapitola - Čarodejnica
Bola hustá, čierna noc a on postával pred belostným sídlom, od stien ktorého sa odrážal strieborný
svit mesiaca. Pod nohami mal husté vlasy svetlunko zelenej trávy, ktorá pučala zo zeme. Posledné
zvyšky snehu sa stratili ešte pred dvoma týždňami. Vzduch sa ohrial a slnečné lúče ho preteplili
prvými náznakmi jari. I tak boli noci stále pomerne chladné. No slnko sa začalo viac usmievať a aj
severný vietor sa zmenil na obyčajný vánok. Jediné, čo sa nezmenilo, boli hmly a dažde. I teraz bola
pôda po celodennom lejaku ešte mokrá. Jeho čižmy vysoké po kolená boli umazané od blata.
Sirius, štvrtý markíz z Blackhallu stál uprostred tmavej noci ukrytý v tieni hustých stromov na Malfoy
Manor a nespúšťal z toho obydlia pohľad. Strávil v ich záhradách už druhú noc po sebe, ale nič sa
nedialo. Zistil len toľko, že jediní, kto sa nachádza na panstve sú sluhovia a domáci škriatkovia. Mladý
pán odišiel na pozvanie svojho dobrého priateľa na vidiek a ešte sa nevrátil. Aj tak nebol tým, na
koho striehol.
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Keď sa ani nad vlhkým a studeným ránom neukázal ani len podozrivý tieň, odmiestnil sa preč.
***
„Toto nebolo fér!“ zvolal frustrovane mladý, takmer ryšavý mladík, len čo sa prihnal do kancelárie, v
ktorej sedeli aurorky Weasleyová a Bonesová. Bystré zelené oči zamierili priamo na lady Ginnevru a
prepaľovali ju zlostným pohľadom. Susan iba spýtavo nadvihla obočie a pozrela z mladíka na
spokojne sa tváriacu kolegyňu.
„Zdá sa, že mi niečo uniklo,“ poznamenala s pobaveným úsmevom a vstala od stola, len čo vzala do
náruče nejaké papiere a opustila miestnosť.
Ginny odložila brko späť do kalamára a otrela si umazané prsty. Až potom na mladíka pozrela.
„Aj vám prajem dobrý deň, pán Creevey.“ Bolo jej nad slnko jasnejšie, že reportér prišiel na jej fígeľ.
Stopovacie kúzlo, ktoré naňho umiestnila malo hneď dve výhody. Vedela, či sa neobšmieta niekde
nablízku a právo zrušiť ho mala jedine ona.
„Do čerta! Nič nie je dobré! Zrušte to prekliate sledovacie kúzlo, inak za seba neručím!“
Ginny vstala od stola a vrhla naňho nasrdený pohľad. Ohnivé vlasy jej žiarili okolo bledej tváre
posiatej spŕškou rozkošných pieh ako aureola a modré oči sa nahnevane blýskali. Vlastne – nemali
ďaleko od skutočných bleskov. Od tých, ktoré pretínajú oblohu počas divokých letných búrok v
hrôzostrašných, krivoľakých kaskádach spájajúc sa so zemou a posievajúc jej povrch elektrizujúcimi,
ničivými bozkami.
Zdvihla bradu a v okamihu naňho namierila prútikom. Usadila mladíka tvrdo na najbližšiu stoličku,
ktorú privolala a ktorá mu zozadu prakticky podrazila nohy. Posadil sa na ňu s niečím, čo ona
považovala za tlmené zahrešenie. Skôr ako však pomyslel na to, že by sa proti nej bránil, mal pod
bradou špičku jej prútika, ktorá sa mu zabárala do pokožky hrdla.
„Už len pre toto, kúzlo nezruším!“ zacerila naňho zúbky. „Ste nevychovaný, drzý chlap, ktorý dokáže
iba jediné! Mariť vyšetrovanie a robiť problémy!“
Na protest akurát tak zaprskal. „Je to moja práca! Presne ako tá vaša... i keď o tom by sa dalo
diskutovať, však? Pretože ja na rozdiel od vás ľudí aspoň informujem, aby sa mali na pozore. Čo ste
urobili vy a váš slávny úrad? Nič! Och, aby som nezabudol. Vraha stále nemáte!“
Ginny sa k nemu sklonila a rozčúlene zavrčala. Iste, na mladú dámu sa to nepatrilo, ale už sa
nepohybovala v takej spoločnosti ako predtým. Preto si mohla takýto malý ústupok dopriať bez toho,
aby ju pre to hrešila matka. Alebo príliš dokonalá švagriná.
„Pátrame po ňom! Nedošlo vám, že takto ste ho na všetko iba upozornil? Ste obyčajný grobian, pán
Creevey!“ vmietla mu do tváre. Ak si myslela, že jej slová budú mať na toho vysokého, štíhleho
mladíka aspoň minimálny účinok, prerátala sa.
Mladý reportér sa jej uškrnul priamo do tváre. Ten úsmev mu zjemnil črty tváre a odhalil dva rady
bielych, rovných zubov. Odrazu nemohla prísť na to, prečo má tvár tak blízko tej jeho. Mladík si
všimol jej zaváhanie. Schmatol ju za ruku, ktorou ho držala v šachu svojím prútikom a dokonale
odviedol jej pozornosť celkom inam, keď sa k nej naklonil ešte viac a pobozkal ju. Drsný, surový bozk,
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ktorý jej uštedril, ju mal ponížiť, lenže jej sa z neho zapálili líca. Keď si konečne uvedomila, čo sa deje
a po chvíli, keď prišla k rozumu sa začal brániť, mladík sa odtiahol a zachechtal sa. Rukou jej stále
zvieral tú ruku s prútikom takou silou, kým ho nebola nútená pustiť. Pri tom, ako jej vykrútil zápästie
sa jej do očí natískali slzy. Ale nedopustila, aby ju ponížil druhý raz za deň. To by radšej umrela.
Mladík nad ňou rýchlo získal prevahu. Jej prútik ležal na zemi a ona stále stála bezmocne v jeho
objatí. Cítila sa ako v zovretí kliešťov. Kto by to bol povedal, že bude mať takú silu? Napriek tomu sa
nepokojne vrtela a snažila sa mu vymaniť.
Colin zasyčal, keď sa jej prsia v tesnom korzete a zajatí tmavozelenej blúzky obtreli o jeho hruď už po
niekoľkí raz. Vsunul nohu medzi tie jej, zamotajúc sa do jej širokých tmavosivých sukní. Kým ju jednou
rukou mocne zvieral, druhou ju chytil vzadu za hlavu a pridržal si ju. Bola nútená pozerať mu priamo
do tváre. Videl jej znechutenie i frustráciu. Nečakala, že nad ňou získa prevahu vlastnou, mužnou
silou.
„Povedzte mi, lady Ginevra, očarovali ste ma, pretože ste sa do mňa zamilovala a tajne ma
špehujete? Preto ste doteraz nevypátrali vraha?“ provokoval ju. Plné pery sa mu roztiahli do úsmevu,
ktorý jej pripomínal odporný úškľabok.
„Vy jeden... domýšľavý, úzkoprsý, arogantný...“
A znova sa prisal perami na jej ústa. Sprvu plánoval iba zastaviť najúčinnejšie ako vedel jej zlostný
monológ, ale potom sa akosi pozabudol. Začal si ten bozk vychutnávať. A vôbec tomu nepomáhalo
to, že i ona sa prestala brániť. Už ju nezvieral a nedrvil jej štíhle telo vo svojom náručí. Už sa
nedobýjal do jej úst horúcim jazykom. Sama sa mu otvorila a on si jej sladkosť naplno vychutnával.
Objímal ju, rukami prechádzal po jej chrbte, vinúc ju k sebe bližšie a bližšie a ústami lačne vysávajúc
všetok vzduch z jej pľúc. Aspoň on mal ten dojem, pretože sám mal ten pocit. Pocit, že ak sa od nej
okamžite neodtiahne, prasknú mu pľúca. Lenže on ju nechcel pustiť. Nechcel...
Ona bola tá, ktorá toto šialenstvo ukončila. Uskočila od neho a tentoraz sa jej výraz tváre zmenil na
vyľakaný. A jemu ostávalo iba hádať, čo bolo jeho dôvodom. Zaťal sánku, kým ona si priložila
roztrasené prsty na opuchnuté pery.
„Do frasa!“ zahromžil a vošiel si rukami do vlasov. Rázne vykročil k dverám, ale prv ako sa za nimi
stratil, zvrtol sa k nej. „Ešte sme spolu neskončili!“
Keď o pár minút na to vošla do kancelárie Susan, našla ju postávať na tom istom mieste, kde ju
reportér zanechal.
„Si v poriadku, Gin?“ spýtala sa s obavami a pohľadom zavadila o prútik ležiaci pri jej nohách. Jej
priateľka vyzerala byť duchom neprítomná.
Lenže odrazu akoby precitla a náhlivo prikývla. Zohla sa po prútik a zastrčila si ho za pás sukne.
Podišla k zrkadlu, aby zistila v akom stave sú jej vlasy a rovnako náhlivo si zotrela slzu, ktorá sa jej
vykotúľala z oka.
„Nič mi nie je. Bol iba drzý, to je... celé,“ odvetila, ale bola si istá, že Susan jej neuverila. Avšak isto
pochopila, že to, čo sa stalo je len jej súkromnou záležitosťou a jej kolegyňa by sa jej zverila, ak by
sama chcela. Na Susan bolo krásne práve to, že nestrkala nos do vecí, do ktorých nemala. I teraz si
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prosto sadla na svoje miesto a rýpala sa znova v dôkazoch a výpovediach k poslednému prípadu,
akoby niečo prehliadli.
Ginny si tiež sadla na svoju stoličku a znova sa pustila do prepisovania výpovede jednej z dvadsiatich
slúžok, ktoré musela vypočuť. A silou vôle sa snažila zabudnúť na to, že vôbec nejaký Colin Creevey
existuje.
***
Colin sedel za svojím pracovným stolom a zízal na počmáraný kus pergamenu. Prsty mal čierne od
atramentu, ale toto nebol jeho momentálny problém.
Jeho kolega a spolubývajúci v jednej osobe sa naňho už nemohol viac dívať. Vstal zo svojho miesta a
zamával mu rukou pred nosom. Nič. Luskol prstami. Až vtedy jeho priateľ zareagoval.
Pozrel naňho zmäteným pohľadom a pomaly naňho zaostril. „Ha?“
„Aké - ha?“ vybuchol pobavene o niečo starší mladík s tmavými, havraními vlasmi. „Čo je s tebou?
Sedíš tu takto už viac ako pol hodinu ako taký zmok. Neodčarovala ťa, že?“ uvedomil si odrazu a
uškrnul sa, keď si spomenul na to, ako sa jeho kamarát zastrájal pred tým, ako za ňou šiel.
„Nie,“ zaznelo tlmené zavrčanie. Colin si prehrabol rukou husté, orieškovohnedé vlasy a pozrel na
kúsok popísaného pergamenu. „Mal by som to poslať. O chvíľu je uzávierka.“
Lenže jeho kamarát s ním zjavne ešte neskončil. Trpezlivo počkal, kým Colin odoslal pergamen
šéfredaktorovi a zvalil sa opäť na svoju nepohodlnú stoličku.
„Tak? Čo sa dialo?“ Založil si ruky na hrudi a čakal. Jeho bystré sivé oči ho prepaľovali spýtavým
pohľadom, akoby to z neho chceli vyčítať.
Colin sa napajedil. Odrazu vyskočil zo stoličky a tresol rukami po stole. „Je to obyčajná čarodejnica!
Uhranula ma a odmieta tú kliatbu zo mňa sňať!“
Brandonove tmavé obočie vyletelo temer pod ofinu. Vyložene sa bavil, to musel uznať. Doteraz
svojho mladého priateľa v takomto rozpoložení ešte nezažil. Čo nezažil. Vôbec ho takto nevidel!
„Preto sa tak čertíš?“ opýtal sa pobavene.
Colin naňho úkosom pozrel. Potom podišiel k oknu a zadíval sa do tichého šeriaceho sa podvečera.
„Nie,“ odvetil oveľa tichšie, akýmsi zastretým hlasom. „A nepýtaj sa. Viac ti nepoviem. Nie som
ufňukaná ženská, ktorá sa potrebuje vyžalovať.“
Brandon iba mykol plecami, akoby chcel povedať, že sa nič nedeje. Zosadol zo stola a pobral sa k
drevenému vešiaku, aby si odtiaľ vzal svoje sako. Colin naňho ani nepozrel.
„Nečakaj ma. Neviem, kedy sa vrátim,“ riekol spokojne Brandon a nasadil si na hlavu čierny klobúk.
„Na rozdiel od teba mám aspoň nejaký život.“
Až teraz sa k nemu Colin pootočil. Dlho sa naňho díval, ale napokon iba pokrútil hlavou. „Dávaj si
pozor. Vieš, že ulice nie sú bezpečné. Zvlášť pre...“
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Brandon si odfrkol. „Nejdem sa flákať ulicami Londýna.“
„Naposledy sa to stalo v luxusnom salóne v nóbl štvrti.“
Brandon po ňom vrhol varovný pohľad. „Daj mi s tým pokoj. Aj tak sa zdá, že ten tvoj vrah má akúsi
pauzu.“
Colin iba pokrútil hlavou nad toľkou ľahkovážnosťou. Lenže to už bol Brandon preč. Colin si
povzdychol. I on napokon vzal svoje kockované sako, ale neobliekol si ho. Iba si na hlavu nasadil
klobúk a sako si prehodil cez plece. Potreboval sa prejsť. A prechádzka večerným Londýnom bola
celkom dobrá na prečistenie zmätenej mysle. Napokon, kto vie. Možno zájde i do Deravého kotlíka,
aby si pomocou dúšku dobrej pálenky vymazal z mysle obraz tej srdcovitej tváre, hebkosť štíhleho
tela a chuť toho bozku, ktorý cítil ešte i teraz. Čo to s ním porobila? Čarodejnica!

13. kapitola - Magnet na problémy
Draco by nebol povedal, že lord Potter je taký majetný. Spoločný víkend, ktorý mali stráviť v
Godrickovej úžľabine na jeho panstve sa nakoniec natiahol na celý týždeň. Prospelo to obom. Hlavne,
keď sa zvyšok hostí v nedeľu večer pobral na spiatočnú cestu domov. Draco si tak mohol naplno
vychutnať priateľovu blízkosť a pozornosť, ktorou ho zahŕňal.
Potter´s hall bolo nádherné miesto. Nepovedal to síce nahlas, ale v duchu musel pripustiť, že sa tu cíti
viac doma ako na Malfoy Manore. Toto miesto dýchalo srdečnosťou, otvorenosťou a prirodzenosťou.
Pôvabné klasické sídlo vystavané z pálenej červenej tehly s tromi komínmi a zopár kužeľovitými
vežičkami. S oknami osadenými v polkruhovej vpadline a na vrchu ozdobenými s rozetou s lístkami v
empírovom slohu. A to všetko v náručí prebúdzajúcej sa prírody. Draco mal dojem, že spolu s
prírodou sa prebúdza on sám. Jeho telo, jeho city, jeho stratené sebavedomie.
Teraz poznal na tomto panstve každý i skrytý kút. Videl jeho chov koní, chov skrotených hipogrifov,
boli si zapoľovať na diviaky, pár krát sa preleteli na metle, keď práve nefúkal studený vietor. I počasie,
ako sa zdalo im prialo.
Jeden večer ich pozval lord Neville do svojho sídla, keď sa dozvedel, že tu svoj pobyt predĺžili o pár
dní. Draco bol príjemne prekvapený, keď zistil, že lordovi Longbottomovi robí spoločnosť jeho driečny
milenec a ešte prekvapenejší, keď sa ten na pohľad ostýchavý tmavovlasý mladík nebránil nežným
prejavom otvorenej náklonnosti svojho ryšavého priateľa, hoci šlo iba o letmé dotyky rúk, či
veľavravné pohľady. Pre Draca to bolo niečo celkom nové. Uvedomil si, že on takého niečoho stále
nie je schopný, hoci sú s Harrym spolu už viac ako dva mesiace. Naozaj by v tomto smere rád niečo
podnikol, ale v srdci cítil, že nesmie nič uponáhľať. Nie zo strachu pred niečím novým alebo pred
svojimi nepeknými spomienkami, proste... bolo zlé, keď chcel, aby bolo všetko dokonalé? Pretože
také do bolo dosiaľ. Iste, vyskytli sa drobné nezhody, hlavne čo sa týkalo lorda Baddocka, ale o tom
už dlho nepočul. Klub nenavštívil už nejaký ten piatok, spoločnosti a novinám sa vyhýbal. Teraz
preňho existovala len prítomnosť a gróf Potter. Nič iné nebolo podstatné.
Keď Harry vošiel v ten večer do spálne a Draco za nimi zaklapol dvere, ostal zelenooký mladík mierne
prekvapený, keď začul otočenie kľúča v zámke. Pozrel sa na svojho priateľa so zdvihnutým obočím a
spýtavým výrazom v tvári.
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Draco stál opretý chrbtom o dvere a díval sa naňho veľkými, sivými očami. Bledá tvár bola poznačená
miernym rumencom.
„Deje sa niečo?“ opýtal sa Harry, keď zastal uprostred izby ladenej do neutrálnych krémových
odtieňov.
Mladý vojvoda sa odlepil od dverí a podišiel bližšie. V hrdle mu vyschlo, ale zato ruky sa mu spotili.
„Chceš sa so mnou milovať?“
Harry vytreštil oči a zahabkal. Potom na moment zavrel ústa a odkašľal si, aby si prečistil stiahnuté
hrdlo. „Ja...“ Pozrel naňho veľkými zelenými očami, v ktorých sa odrážalo svetlo sviec a vzal jeho tvár
do svojich rúk. „Príde na to...“ povedal a letmo ho pobozkal na ústa.
Mladý vojvoda sa nervózne zamračil. „Príde na to? Na čo?“
Harry pokrčil plecami. „Nemyslím, že som... pripravený.“
Draco sa zamračil a ustúpil. Jeho priateľ ho práve odmietol. Ako sa s tým mal vyrovnať? Snažil sa
nečervenať a urovnával si v hlave myšlienky.
Harry však pobadal jeho neistotu, v ktorej tápal a ponáhľal sa s vysvetlením. Pristúpil k nemu a
opatrne ho objal, dúfajúc, že ho neodsotí. Nespravil to. Miesto toho si Draco zaboril nos do ohybu
jeho krku, mocne ho objal a snažil sa upokojiť a nahovoriť si, že sa práve nezachoval hlúpo.
„Chcem, aby ti bolo jasné, že ťa neodmietam... Túžim po tebe, ale... ešte nedávno som nepoznal iné
ako milovanie žien... Mám obavy. Nie som v milovaní s mužom skúsený. A tiež si želám, aby to bolo
dokonalé. Pretože to budeš ty, s kým sa budem milovať a pretože ty si to zaslúžiš.“
Draco zdvihol hlavu z jeho pleca a pozrel mu do tváre. „Nemusíš na mňa brať až taký ohľad. Nie som z
cukru, vieš?“
Harry sa uškrnul a obtrel sa perami o jeho ústa. „Zvláštne,“ poznamenal zadumane. „Prečo tak potom
chutíš?“
Draco sa uškrnul a rozosmial. Bože, ten muž ho musel ozaj milovať, pomyslel si spokojne a vtiahol si
ho do náruče s úmyslom nikdy viac ho z nej nepustiť.
***
Regulus zastal uprostred záhrady. Telom mu prešiel zvláštny pocit. Akoby ho niekto pozoroval. Avšak
necítil žiadne nebezpečenstvo. Našťastie, pretože opodiaľ sa nachádzala guvernantka s jeho synom.
Ako by ich ochránil? Slepý a bezradný?
Jemné mrazenie sa mu rozlialo nadol chrbtom ako vodopád. Merlin. V takýchto chvíľach by dal za
svoj zrak čokoľvek.
„Cecile?“ zavolal na guvernantku, ktorá vzhliadla od pučiaceho ružového kríka a obrátila sa k nemu.
„Deje sa niečo, pane?“
„Vrátime sa,“ povedal bez vysvetlenia.
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Dievčina sa konečne vzpriamila, držiac chlapča za ruku a vtedy ho uvidela. Stál tam nehybne ako
socha. Celkom ticho a díval sa na nich takým... pohľadom, aký uňho nikdy predtým nevidela. Bolo to
sklamanie alebo zmes smútku, čo videla v jeho tvári? Nezdalo sa, že by sa bol zmenil. Akoby sa ho
ruka času dotkla len končekmi svojich prstov. Pevnejšie zovrela Garrickovi ruku, ktorý sa díval so
záujmom na cudzinca a podišla bez reptania k Regulovi. Oči však nespúšťala z toho muža. Keď okolo
neho prechádzali, natiahol k nej ruku. Oči jej padli na zložený list v jeho prstoch. Vzala si ho a ukryla
do vrecka sukne. Trojica kráčala po cestičke späť k domu, kým muž ostával stále nepohnute stáť za
ich chrbtami.
„Mal som zvláštny pocit,“ poznamenal akoby mimochodom Regulus. „Bol niekto okrem nás v
záhrade?“
Cecile zbledla a pozrela na chlapca, ktorý si ticho pohmkával.
„Nie,“ zaklamala a zahryzla si do pery. Čo bolo ďalšie malé klamstvo pre jej už aj tak utrápenú dušu?
Možno to tak bude lepšie.
Keď sa konečne ocitla vo svojej izbe, až vtedy si dovolila roztvoriť lístok a prečítať ho.
„Dnes o desiatej vás čakám v záhrade. Ak neprídete, prídem za vami ja.“
Cecile sa pri tých slovách zachvela. Prečo sa jej život musí zakaždým takto skomplikovať? Prečo
nemôže plynúť jednoducho a pokojne ako riečka? Skrkvala odkaz a hodila ho do kozuba. Ruky si
pritláčala k studeným lícam. Mala by sa pozbierať a niečo vymyslieť. Musí ho uprosiť. Nemôže sa
predsa len tak z ničoho nič objaviť a zničiť jej život po druhý raz. Nie, toto mu nesmie dovoliť. Uprosí
ho. A ak to nepomôže... Povzdychla si a pokrútila hlavou. Bude musieť niečo vymyslieť. Inak to predsa
nejde.
***
Ginny kráčala po chodníku. V práci skončila síce už pred dvoma hodinami, ale ostala cvičiť si útočné
kúzla. Jej starší a skúsenejší kolega, Dean Thomas by to isto aj tak neocenil. Zato Susan ju vo všetkom
nadšene podporovala. Neľutovala, že si zvolila túto cestu a našla si prácu. Bolo to oveľa lepšie ako
záhaľčivý život mladej dámy, ktorá sa musí neustále podriaďovať akýmsi spoločenským pravidlám.
Keby bolo podľa jej matky, nerobila by nič iné iba sa starala o to, aby sa do nej zahľadel nejaký
nádejný a najmä bohatý ženích. Keby nie ta skúsenosť, keď ju uniesol ten šialený lord Nott. Ešte teraz
sa otriasla pri tej spomienke na noc, kedy ju takmer znásilnil ako nejakú poslednú cundru kdesi v
temnom parku a na chladnej zemi v mrazivej noci. Nie. Ona nebola z tých žien, ktoré by sa tak ľahko
poddali ranám osudu. Namiesto toho sa pozbierala a rozhodla vzdorovať. V duchu sa usmiala.
Vedela, že urobila dobre. Hoci proti vôli matky.
Zvečerievalo sa. Na krajinu sadal šedivý súmrak. Nepôsobilo to práve romanticky, keď sa nad krajinou
vznášali ťažké, sivé mračná. Ruch ulice pomaly ustával. Hrkot kolies kočov po ceste ustával. Drožky
stáli zaparkované pri krajoch cesty a čakali na svojich prípadných zákazníkov.
Odrazu na ňu z tmavej uličky medzi dvoma domami vypálila akási kliatba. Oškrela jej plece, ale
vážnejšie zranenie jej nespôsobila. Niekto iný ju pohotovo odstrčil za svoj chrbát a vytvoril účinný štít
pred nasledujúcou kliatbou, ktorá na nich mierila a bola by ich zasiahla. Skôr ako sa stihla spamätať,
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jej „záchranca“ vyrazil presne tým smerom, odkiaľ po nich niekto kliatby zosielal. Vyrazila okamžite za
ním s prútikom pripraveným v ruke, ale stretla sa len s jeho znechuteným výrazom v tvári, keď sa k
nej vracal.
„Je preč. Povedzte mi, lady Weasleyová, čím to je, že ste priam magnetom na nebezpečných
darebákov?“
Ginny iba od zlosti zaprskala. Nemienila mu nič vysvetľovať. Akurát tak jemu sa bude spovedať! Bola
by si dupla nohou, ale zdalo sa jej to príliš detinské. Miesto toho si zastrčila prútik za pás sukne a
otočila sa mu chrbtom s úmyslom odísť.

14. kapitola - Staré hriechy
Colin zaťal zuby a vykročil za ňou. Stačili mu tri kroky, aby prekonal vzdialenosť, ktorá ich delila a
schmatol ju za ruku.
„Kam si do frasa myslíte, že idete?“ vyštekol naštvane.
Lady Weasleyová zaprskala ako mačka a rázne si vytrhla ruku z jeho zovretia. Jej modré oči boli
tmavšie ako večerná obloha nad Londýnom. „Nedotýkajte sa ma!“ vykríkla pobúrene a ohnala sa po
ňom svojou kabelkou. Netrafila, lebo sa svižne uhol, čo neskutočne ľutovala.
Nezdalo sa však, že by Colina jej rozhorčenie nejako odradilo. Stál takmer tesne pri nej a týčil sa nad
ňou ako hora. Ako bolo možné, že si doteraz nevšimla jeho impozantnú výšku? Šírku jeho ramien...
Dosť! Zastavila svoje zmätené myšlienky prv ako mohli zájsť na nebezpečnú cestičku.
„Pýtal som sa, kam ste sa tak vychytili!“ precedil cez zuby.
„A čo je vás do toho?!“ osopila sa naňho neveriaco a znova sa otočila na odchod. Myslela len na to,
aký bol tento deň na figu. Kompletne celý! Najprv ju v práci vytočil ten namyslený hlupák Dean,
potom vyliala na správu nedopatrením atrament z kalamára a musela všetko, čo zničila prepísať a
vyčistiť a akoby to nestačilo, niekto po nej vypálil kliatbu a znova natrafila na toho... na toho...
Nenachádzala už ani len slov na jeho vhodné označenie. Všetko, čo chcela bolo ošetriť si zranenú
ruku a dopriať si poriadne dlhý kúpeľ. Potom by si dala niečo pod zub a zaspala by vo svojej mäkučkej
posteli s dobrou knihou v ruke.
Nechcela si ho viac všímať, ale on ju z nejakého pochabého dôvodu nasledoval. Počula za sebou jeho
rázne kroky. Zastala a otočila sa k nemu tvárou. „Pozrite, nemám na vás náladu a ani čas! Ak ste ma
špehoval kvôli zrušeniu sledovacieho kúzla, márne! Nezruším ho!“
„Do frasa, ženská! Kašlem vám na to!“
Jeho prchké slová ju prekvapili. Zastala a pozrela naňho. „Tak čo teda chcete?“
„Presvedčiť sa, že ste v poriadku a že sa domov dostanete celá. Okrem toho, ani ste mi nepoďakovali,
že som vám zachránil ten váš pekný krk, mylady,“ odvetil o niečo pokojnejšie, no s pobavením.
„Som v poriadku, ak nevidíte a ručím vám za to, že sa kvôli mne nemusíte strachovať. Vaša
útlocitnosť je mi odporná. Hlavne ak viem, že je neúprimná, lebo určite ľutujete, že ma tá kliatba iba
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oškrela, však? Keby sa tak totiž stalo, bolo by po vašom probléme a mohol by ste naďalej pokračovať
vo svojej špinavej, sliedičskej práci.“
„Ste voči mne priveľmi zaujatá,“ povedal na margo jej obvinenia pokojným tónom, ktorý ju vyviedol z
miery možno rovnako ako jeho pobavený úškrn. „Nemohli by sme aspoň na dnes večer zložiť tie
pomyselné prútiky a prestať medzi sebou bojovať? Jednak by to bola príjemná zmena a... uisťujem
vás, že môj záujem na tom, aby ste sa dostala v poriadku domov, je vážne úprimný.“
Zazrela naňho ako na človeka, ktorý práve spadol z jahody na hlavu. „Ste zranená. Ten útok prišiel
nečakane a ak zaskočil mňa, určite ste ostala rovnako prekvapená. Lady Weasleyová, môžem vás
prosím odprevadiť domov?“ Mierne sa uklonil, kým ona z neho nespúšťala zrak.
Nakoniec si vzdychla. Premohla ju únava a ruka ju pálila čím ďalej, tým viac. Potrebovala ošetriť. A...
domov to napokon nemala ďaleko. Zagánila naňho. „Ak mi ešte raz poviete lady Weasleyová,
vyškriabem vám tie vaše prekliato pekné oči.“
Colin pobavene nadvihol obočie a uškrnul sa. Vôbec o jej slovách nepochyboval, ale... „Myslíte si, že
mám pekné oči?“ opýtal sa do ticha a sledoval, ako naňho úkosom pozrela a líca jej jemne zrumeneli.
Neodpovedala. Pre istotu. Aby sa znova nedopatrením nepreriekla.
Keď o pár minút zastali pred dverami bytu, o ktorý sa delila so svojou kolegyňou Susan, otočila sa k
nemu, nevediac sa dočkať chvíle, kedy konečne zmizne.
„Ďakujem, že ste sa unúval až sem a teraz by som vám bola povďačná, keby ste...“
„Viem, už idem,“ zastavil príval jej slov elegantným zdvihnutím pravej ruky. „Má vám kto ošetriť
ruku?“ opýtal sa miernym hlasom, z ktorého sa jej zatočila hlava.
Zažmurkala a pristihla sa pri tom, ako naňho civie. „Isteže. Nerobte si starosti.“ S tým zmizla za
dverami a on sa uškrnul.
***
Cecile stála v záhrade a dívala sa do tmavej noci. Bolo čosi po pol desiatej. V ruke studenej ako ľad
zvierala pokrkvaný papierik. Čas ich stretnutia sa blížil. Dobre, bola pripravená niesť následky svojej
minulosti, hoci sa teraz upínala k nádeji. Vedela, že čo sa má stať, to sa i stane...
V duchu si prehrávala svoju minulosť. Koľko sa toho zmenilo za tých pár rokov. Bola naivná. Naivná a
možno i hlúpa. A nemala šťastie. Svojho otca nepoznala, s matkou nevychádzali dobre. Ako
schudobnená, hoci so šľachtickým titulom si musela nájsť prácu. Tu stretla svoj osud... Osud, ktorý jej
veľa dal a ešte viac vzal... A potom v jej živote nastalo obdobie temna. Temnota, ktorá ju obostrela na
viac ako osemnásť mesiacov bola neúprosná. Nezanechala v jej mysli jediný svetlý bod. Až do času...
kedy sa prebrala a znova obžila. A to len preto, aby zistila, že je všetko inak.
„Dúfal som, že prídete, lady Dewenportová,“ ozval sa za ňou sýty barytón. Hlas, ktorý tak dlho
nepočula. Otočila sa, až sa jej tmavozelený kabát zakrútil okolo členkov.
Na malý moment zmeravela. Pery sa jej stiahli od napätia do tenkej linky. Napriek tomu spravila
pukerlík a uklonila sa svojmu niekdajšiemu zamestnávateľovi. „Mylord.“ Muž sa vynoril z temnoty
noci ako prízrak. Priveľmi živý prízrak. Díval sa na ňu tými svojimi azúrovými očami, temnými ako
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dnešná nočná obloha. Bol rovnako vysoký, odetý rovnako nedbalo hoci elegantne ako kedysi. Svoje
tmavé, takmer čierne vlasy, ktoré sa jemne kučeravili si nikdy nestrihal. I teraz mu voľne splývali
okolo podlhovastej, príťažlivej tváre.
Lord Black si ju prehliadol od hlavy po päty a uvažoval, kde sa podelo to nesmelé dievča, ktoré kedysi
zamestnal ako komornú. Teraz proti nemu stála mladá žena. Krásna mladá žena. S tmavými vlasmi a
zelenými očami. Črty jej jemnej srdcovitej tváre zjemňoval striebristý svit mesiaca. Bola štíhlejšia ako
si ju pamätal. Mal pocit, že ak by ju bol objal, obopol by jej driek svojimi rukami.
„Vrátili ste sa?“ opýtal sa jej a ani nepočkal na jej odpoveď. „Vlastne... dúfal som v to,“ priznal sa a
zahľadel sa na panské sídlo stojace za ňou. Týčilo sa k nočnej oblohe ako sivastý obor. „Chcem vás
požiadať o odpustenie.“
Žena stojaca pred ním naňho spýtavo pozrela. „Pane?“
Chvíľu bol celkom ticho. Iba sa díval do tmavých okien sídla. Potom k nej otočil tvár a zahľadel sa do
jej bledej tváre. „Ja som zodpovedný za vaše nešťastie a úprimne to ľutujem.“
„Nechápem, vaše lordstvo,“ vyjachtala zmätene.
„Isteže... Všetko vám vysvetlím, ale najprv... Sľúbte mi, že ma vypočujete až do samého konca.“ V
jeho hlase znelo bezpodmienečné naliehanie ako aj prosba. Prikývla. Možno sa jej konečne niektoré
veci vyjasnia.
Lord Black si povzdychol. Vystrel plecia a znova sa zahľadel kamsi do diaľky.
„Spomínate si na to leto v Bath?“ opýtal sa a ona prikývla. „Viete, prečo som vás tam vzal?“
„Potreboval ste predsa komornú pane,“ odvetila jednoducho, ale on pokrútil hlavou.
„Nie, potreboval som ženu. Presnejšie... milenku.“ Zhíkla a ústa si prikryla rukou. „Sama dobre viete,
že som vám už dlhší čas robil návrhy a nie práve najslušnejšie... Ale vy ste ma vytrvalo prehliadala a
odmietala. Dúfal som, že ak vám v Bath kúpim a zariadim dom, dám vám štedrú mesačnú apanáž,
zahrniem vás darmi, padnete mi k nohám. Alebo skôr... do postele.“
Jeho pohľad sa preniesol na ňu. Keby nebola taká tmavá noc, mohol by vidieť ako sa jej pýria líca.
Mohol by vidieť strach, ktorý sa jej zrkadlil v očiach i celom postoji útlej postavy.
„Nerátal som s tým, že sa tam stretnete s mojím mladším bratom. A tiež som nerátal s tým, že sa
doňho zamilujete. Keď som to zistil, bol som ako šialený! Nemohli ste vedieť, že medzi mnou a mojím
bratom zavládla nevraživosť.“ Povzdychol si. „Keď som k vám vtedy vtrhol v noci do izby, pamätám si
len jedno. Chcel som vás dostať za každú cenu...“
Žena stojaca neďaleko si zotrela zatúlanú slzu z tváre a opätovala mu pohľad. „Tá noc... Medzi nami
sa nikdy nič nestalo.“ Nepovedala viac, ale v duchu si živo predstavila ako sa jej podnapitý vkradol do
izby s úmyslom užiť si s ňou. Ani sama nevedela ako a o chvíľu už na nej ležal. Nie preto, že by jej
ubližoval, nie. Prosto odpadol. A to ju zachránilo.
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„Dúfal som v to, pretože inak by som nevedel žiť sám so sebou,“ priznal ticho. „Ale to nie je môj
jediný hriech. Poslal som svojmu bratovi list, v ktorom som mu dal jasne najavo, že mi znova raz zničil
život. Preklial som ho a prisahal, že mu nikdy neodpustím.“
„Čo ste mu... čo stálo v tom liste?“ vyjachtala v neblahej predtuche.
„Veľmi farbisto som mu opísal náš vzájomný vzťah. Napísal som, že ste herečka, ktorú si vydržiavam
ako milenku už pár mesiacov. Melinda, ja...“
„Nie, mlčte prosím! Už ani slovo!“ vykríkla, zadúšajúc sa vzlykmi.
„Sľúbili ste mi, že ma vypočujete,“ pripomenul jej pokojne. Zo svojho miesta sa ani nepohol. Díval sa
na ňu pohľadom, ktorý ju spútaval a nedovolil sa jej ani pohnúť. Mala dojem, že meravie a mení sa na
sochu, ktorá je mu vydaná na milosť.
„Keď ste ušli potom, čo vás môj brat zavrhol, dlho som vás hľadal. Boli ste tehotná a ja som si právom
myslel, že čakáte moje dieťa. Nikdy som sa nemal šancu spýtať sa vás na tú noc... až teraz. Teraz už
viem, že Garrick nie je môj syn, ale Regulov. Ale vtedy som to netušil. Preto som vykonal tú hlúposť.
Je to tak, však? Je to môj synovec?“
Ani sa nepohla.
„A potom... potom ste mi znova zmizli. O niečo neskôr som našiel chlapca v opatere vašej matky, ale
ona o vás nevedela... Čo sa stalo?“
Melinda potlačila vzlyk a potiahla nosom. Premýšľala o akej hlúposti to vravel, ale nemala odvahu
opýtať sa. Odmietla vreckovku, ktorú jej podával a vytiahla si čistú z vrecka kabáta. Vysmrkala si nos a
prebodla ho uplakanými očami.
„Pôrod bol ťažký. Nemala som na dobrú nemocnicu. Rodila som v kláštore Svätej Anny. Stratila som
veľa krvi a takmer zomrela. Zachránili ma, ale upadla som do dlhého spánku. Prebrala som sa až po
osemnástich mesiacoch. Pamäť sa mi vracala iba postupne. Tam mi povedali, že dieťa si vzala do
opatery moja matka. Keď som sa chcela vrátiť domov, zistila som, že sa presťahovala. Nemala som
potuchy kam.“
„Je mi to ľúto, naozaj.“
„Nestojím o vašu ľútosť, mylord!“
Prikývol, tváriac sa viac ako chápavo. „Prišiel som vás požiadať o odpustenie, hoci v to ani nedúfam.
Uvedomujem si, že minulosť sa už nedá napraviť, ale... Niečo predsa len napraviť môžem.“
„Chcete odpustenie, ale... momentálne... nie som v stave prejaviť vám akékoľvek milosrdenstvo.“
Znova len ticho prikývol. „Iste, rozumiem. Necháte ma teda aspoň napraviť ďalšiu chybu?“
„Akú?“ dožadovala sa odpovede.
„Potrebujem vidieť svojho... synovca. Som jediný, kto mu vie pomôcť.“ Keď na ňu vtedy Sirius pozrel,
videl, že celkom presne pochopila význam jeho slov. O pár sekúnd váhavo prikývla, ale musel jej
odprisahať, že dieťaťu neublíži. Bolo to to najmenej, čo mohol...
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15. kapitola - Myšlienky vraha
Melinda netušila, či robí dobre. Súhlasila, že sa s ním stretne v záhrade. Súhlasila, že ho vypočuje.
Netušila, že to práve on je zodpovedný za všetok zmätok v jej živote. A vraj nešťastie. Nie, stačil jeden
muž a jedna lož na to, aby sa všetko zničilo. A teraz bol späť. Prosil ju o odpustenie. Prisahal, že je
jediný, kto môže pomôcť jej synovi. Jediný...
Studenými prstami sa dotkla pozlátenej kľučky na izbe Garricka. V dome bolo ticho. Akosi prihlasno
počula vlastný tlkot srdca i dych... Lord Black stál tesne za ňou. Tichý a nehybný ako tieň. Čakal, kým
ona naposledy zvažovala svoje rozhodnutie. Vpustila ho do sídla v nádeji, že splní, čo jej sľúbil. Lenže
čo ak jej klamal i tentoraz?
„Nie som nebezpečný, nebojte sa,“ pošepol jej do ucha, akoby si prečítal jej myšlienky.
Otvorila dvere a on nehlučne vkĺzol dnu. Keď ho chcela nasledovať, zastavil ju. „Počkajte tu, prosím.“
„Ale...“ zaprotestovala, zakvačiac sa rukami do rukáva jeho habitu.
„Neublížim mu. Koľko krát musím ešte prisahať, lady Dewenportová?“
Rezignovala. Zavrel za sebou a ona zopäla ruky v tichej modlitbe a civiac na dubové dvere.
Sirius podišiel k posteli, pri ktorej horela na mosadznom podnose svieca. Jej mihotajúci plamienok
osvetľoval v neveľkom kruhu posteľ so spiacim dieťaťom. Podišiel bližšie a povzdychol si. Chlapec bol
krásny. Niesol neklamné črty rodiny Blackovcov. Mohol len dúfať, že povahu nezdedí po svojom
strýkovi, teda po ňom. Inak z neho vyrastie pekný kvietok. Či chcel, alebo nie, musel uznať, že bol
niekedy priveľmi prchký a v mladosti i poriadny samoľúby hlupák. Viac sa riadil pudmi ako zdravým
rozumom. Preto narobil toľko hlúpostí. Bol však čas všetko napraviť.
Naklonil sa k nemu a namieril naňho svojím prútikom, ktorý vytiahol z vrecka habitu. A konečne z
neho sňal kliatbu. Kliatbu, ktorá bola tak pekelne premyslená, že ju nemohol odhaliť ani najlepší
čarodejník. Ale napokon, pri rodových kliatbach to tak väčšinou býva. Keď kúzlo ukončil, prútik si
znova vložil do vrecka a natiahol k spiacemu dieťaťu ruku. Pohladil ho po vláskoch. V oku sa mu
zaligotala slza. O čo všetko prišiel... Čo všetko mu bolo odopreté vlastnou vinou...
„Draco,“ vyjachtal sotva počuteľne a miesto drobného tmavovlasého chlápätka mu vyvstal pred
očami obraz iného chlapca. Maličkého, plavovlasého, tak veľmi podobného svojej matke. Koľko ráz už
sklamal? Koľko šancí premárnil... Nie, teraz nesmie prejaviť slabosť. Musí byť silný kvôli svojmu
synovi. Potrebuje ho. A ak mu doteraz nebol nablízku, teraz je rozhodnutý pomôcť mu za každú cenu.
Opustil izbu a počkal na mladú ženu, ktorá šla dieťa okamžite skontrolovať. Keď sa vrátila, v očiach jej
napriek tomu zbadal nedôveru.
„Ak je to všetko, prečo ste sem prišli, bola by som rada, keby ste opustil tento dom,“ riekla ticho,
načo prikývol. Nemal tu prečo dlhšie ostávať. Hoci ho trápila ešte jedna vec... Nedoriešená situácia s
jeho bratom. Ale i to príde na rad.
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Prv ako sa stihli rozlúčiť, prechádzajúc potemnelou halou, prekvapil ju svojou otázkou. „Stále milujete
môjho brata? Alebo ste sem prišli s úmyslom vziať si svojho syna a odísť?“
„Ak by som chcela vziať svojho syna a odísť, dnes by ste ma tu sotva našiel, mylord.“
„Pravda,“ odvetil zadumane a v očiach mu zaiskrilo. „Milujete ho i po tom, čo vás zavrhol?“
„Nezavrhol ma. Odmietol ma na základe vášho obviňujúceho listu, ako ste sám povedal. Keď mi vtedy
dával zbohom, vravel, že ostanem v jeho srdci navždy. Ak je pravda, čo vravel, pokúsim sa získať si ho.
Rovnako ako i svojho syna.“
Keď ho konečne vyprevádzala z domu, stojac medzi vchodovými dverami, nemohla sa nespýtať, čo
vlastne spravil jej synovi.
Sirius sa iba spokojne usmial. „Nebojte sa, lady Dewenportová, ráno bude všetko v najlepšom
poriadku. Teraz ma prosím ospravedlňte. Zdržal som sa viac ako som mal v pláne. Prajem vám veľa
šťastia. Verím, že vás Regulus prijme späť... Zbohom.“ Nedodal jedine to, že sa pokúsi očistiť ju v
očiach jeho brata.
Lord Sirius Black sa vytratil do noci.
***
Všetko bolo zle. Všetko.
Pravdaže. Nebolo to jeho vinou. Nemohol za to, čo sa stalo. Veci, ktoré sa udiali v jeho rodine boli...
Frustrujúce. Ponižujúce a nežiadúce! Nikdy sa nemali stať. Nikdy. Priložil si k vyprahnutým tenkým
perám čašu s vínom a odpil si. Krvavý mok zvlažil jeho hrdlo a rozpumpoval srdce prudšími údermi.
Musel niečo vymyslieť. Niečo, čo by skutočne zabralo. Vraždy... Nezdalo sa, že by to stačilo. Nie, mal
by začať odtiaľ, kde to všetko začalo. Ak chce potrestať skutočného vinníka, ak ho chce zmeniť na svoj
obraz... musí začať... od svojho syna.
Tenké pery sa roztiahli do pokriveného úsmevu. Chladné modré oči žiarili spokojnosťou.
„Áno, iba toto má zmysel. Je čas nájsť môjho syna...“
***
Gróf Potter zaklopal na dvere pracovne z masívneho dubového dreva.
„Vstúpte,“ ozvalo sa spoza nich.
Harry sa usmial. Už len zvuk toho hlasu ho dokázal rozochvieť. Stlačil kľučku a vošiel do vkusne
zariadenej pracovne. Mladý vojvoda sedel za svojím pracovným stolom a zdalo sa, že pozorne študuje
nejaké papiere. Vyzeral viac ako dobre. Mal na sebe šedý oblek. Čierne topánky sa matne leskli, sivé
nohavice dopĺňala biela batistová košeľa s rozopnutou vestou s perleťovými gombičkami. Viazanka
bola nedbalo prehodená cez operadlo kresla, v ktorom mladík sedel, rovnako ako i jeho sako. Vlasy
mal starostlivo sčesané dozadu a sivé oči, ktorými naňho pozrel hriali nevšedným teplom. Presne ako
ten známy úsmev.
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„Harry,“ oslovil svojho priateľa. „Nečakal som ťa tak skoro,“ povedal, ale nevstal, aby sa s ním privítal.
To však grófovi nebránilo v tom, aby podišiel až k nemu, prstami chytiac ho pod bradou mu natočil
tvár k sebe a vtisol mu na pery ľahký bozk. A očividne to neprekážalo ani vojvodovi, ktorý pri tom
geste spokojne zamraučal.
„Máš veľa práce?“ opýtal sa ho tmavovlasý mladík a nahol sa ponad stôl, aby preskúmal papiere na
jeho pracovnom stole.
„Zastavil sa tu lord Longbottom. Musel som sa postarať o zmluvy. A bol tu i krstný otec. Je nadšený z
tejto novej spolupráce. Zvlášť preto, lebo ten tvoj priateľ má vo svojej zbierke aj také vzácne
exempláre, ktoré sa dajú len ťažko zohnať. Radil som sa s ním ohľadom finančného vyrovnania.
Nechcel som toho mladíka ohodnotiť pod cenu. A Severus má lepší rozhľad ako my dvaja
dohromady.“
„Nikdy som netvrdil opak,“ potvrdil Harry s úsmevom. Uvedomoval si kvality markíza a vedel ich sám
náležite oceniť.
„Nemal si sa dnes stretnúť s mladým barónom Weasleym?“ ozval sa Draco, keď sa opäť chopil brka a
jemným pohybom zápästia omočil jeho ostrý hrot v kalamári s čiernym atramentom.
„Mal.“
„A?“ Draco podpísal posledný papier a zamrmlal jednoduché kúzlo, vďaka ktorému atrament
okamžite uschol, čo zabráni rozmazaniu podpisu. Kým vkladal kópie zmlúv do fasciklov, originál zložil,
zapečatil a hodlal ich poslať lordovi Longbottomovi ešte dnes.
„Preložil to na poslednú chvíľu na zajtra. Jeho manželka sa vraj necítila dobre.“
Draco naňho pozrel s typicky nadvihnutým obočím. Harrymu napadlo, že tento pohľad si musel
nacvičiť od Severusa. „Je chorá?“
Harry zamyslene pokrútil hlavou. „Ron písal niečo o ženských problémoch. Ale... nedivil by som sa,
keby bola lady Pansy v inom stave.“
„Prečo si to myslíš?“ opýtal sa ho vojvoda, kým uväzoval list sove na nohu. „Pokiaľ viem, netajil sa
tým, že o ňu nemá ani najmenší záujem.“
„To je síce pravda, ale Ron má dobré srdce a okrem toho, lady Pansy je krásna žena. Nepochybujem o
tom, že by si ho mohla ľahko získať, ak by si to zaumienila. Okrem toho, sú manželmi. Do konca
života, v dobrom i v zlom, veď vieš.“
Draco sa naňho zamyslene zadíval, keď zavrel okno a oprel sa o podobločnicu. V dobrom i v zlom, do
konca života. Presne tieto slová mu prebehli mysľou pri pohľade na driečneho tmavovlasého
čarodejníka, z ktorého vyžaroval pokoj a nevšedná sila. Aké by to bolo, keby sa to týkalo ich? Aké by
to bolo, keby spolu žili ako manželia? A prečo sa mu tá myšlienka zapáčila? Prehrabol si rukou vlasy,
pričom si ich nevedomky rozcuchal a Harry sa potuteľne usmial.
„Pôjdeme?“ vyrušil ho z myšlienok a Draco naňho nechápavo pozrel.
„Kam?“
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„Na večeru a do divadla. Mám dva lístky na Madam Butterfly.“
Dracovi zažiarili oči. Už tak dlho nikdy neboli. Najprv strávili dva týždne na vidieku a teraz bol
zahrabaný v kope papierov.
„Viac ako rád,“ odvetil spokojne a načiahol sa za svojou viazankou...

16. kapitola - Nikdy nie je neskoro
Severus vyšiel z jedálne a ticho si pohmkával melódiu zo známej Ódy na radosť od Beethovena.
Hermiona spolu s Astriou odišli navštíviť lady Daphne, ktorá bola v pokročilom štádiu tehotenstva.
Termín mala mať až o dva týždne, ale človek nikdy nevie. Aspoň týmto mottom sa riadila jeho
manželka. Severusovi sa najprv neveľmi pozdávalo, že sa tam jeho manželka chystá, ale doma by ju
zrejme neudržalo ani stádo volov. Alebo aspoň dobre premyslené kúzlo. Uškrnul sa, keď minul dvere
svojej pracovne a zamieril miesto toho do knižnice.
Zarazil sa však niekde uprostred chodby, keď ho upútal nevšedný zvuk. Otočil sa, len aby videl ako sa
k nemu ženie mladý Garrick a jačí na plné hrdlo. Severus mal dojem, že práve prežíva jednu zo svojich
tak vzácnych fatamorgán.
Za Garrickom sa hnala jeho guvernantka so širokým úsmevom na tvári a slzami v očiach. Garrick
zastal pred Severusom a poskakoval pred ním ako roztopašný zajko, zakvačiac sa mu do rukáva
tmavozeleného saka. Nesúvisle vykrikoval a vydával zvuky, akoby chcel niečo povedať. Severus sa
pozrel na guvernantku, ktorá sa nevedno prečo zatvárila previnilo a sklopila zrak. Preniesol pohľad
späť na chlapča a kľakol si k nemu, pričom ho pevne uchopil za plecia.
„Nejač prosím,“ požiadal ho s úsmevom na tvári. „Vidím, že si našiel hlas... Bohvie akým zázrakom...
Iste by si mi toho chcel veľa čo povedať, ale...“ Severus chcel dieťa v prvom rade upokojiť. Lenže
chlapec ho predbehol.
„Strýko, viem hovoriť!“ vykríkol šťastne a vrhol sa nechápavo zazerajúcemu mužovi okolo krku.
Severus ho objal a znova uprel pohľad na guvernantku. „Myslel som, že po takom čase, čo nepoužíval
hlasivky a nepreriekol ani slovko, že nebude vedieť... ako...“
Cecile prikývla. „Aj ja som nad tým uvažovala. Možno by bolo dobré nechať ho prezrieť liečiteľovi. Čo
sa týka ostatného... učil sa. Aj z počúvania sa toho dá veľa dokázať. Ale myslím si, že by sme mohli
začať s klasickým vyučovaním ešte dnes.“
Severus prikývol. „Pošlem správu rodinnému liečiteľovi. Choďte sa zatiaľ obaja naraňajkovať.“
Cecile prikývla, ale chlapec pokrútil hlavou. „Chcem to ísť povedať ockovi.“
Severus naveľa prikývol a nasledoval chlapca pohľadom do knižnice, kde znova vykríkol a radostne
oznamoval otcovi, že môže hovoriť. Markíz počul ako jeho priateľ od šťastia zaplakal a kládol synovi
celé more otázok, na ktoré mu to dieťa nemohlo dať pochopiteľne žiadnu rozumnú odpoveď. Všetko
mal vysvetliť až list zapečatený v bielej obálke, ktorú lokaj práve niesol na striebornom podnose. List,
zapečatený pečaťou z čierneho vosku, do ktorého bol neomylne vrytý symbol starobylého
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čarodejníckeho rodu, Black. Stratil sa teda do pracovne a tam sa rozhodol vyčkať, ak by ho jeho
priateľ potreboval.
Keď chlapec konečne odišiel naraňajkovať sa v sprievode svojej guvernantky a Severus uvažoval
sediac za svojím stolom nad tým, či tú správu, že chlapec hovorí oznámi svojej manželke osobne
alebo jej pošle strohú, stručnú správu a práve sa prikláňal k prvej možnosti, lebo si uvedomil, že ak by
zvolil tú druhú, že by sa mu to nebolo prepieklo, vyrušil ho komorník s odkazom, že ho volá lord
Regulus.
Severus teda opustil ticho svojej pracovne, kde len prednedávnom ukončil rozhovor s liečiteľom
Stephanom a vybral sa za svojím priateľom.
***
Regulus postával pred francúzskym oknom v rozľahlej knižnici, kde sa chcel v to ráno uchýliť i
Severus. V pravej ruke pritom o rok mladší muž zvieral list a Severus si všimol, že ukazovákom ruky
opakovane prechádza po rozlomenej čiernej voskovej pečati. Musel ju neomylne rozoznať, pretože v
tvári sa mu zračili obavy.
„Deje sa niečo, Regulus?“ opýtal sa priateľa, ktorý mu v rovnakom momente podal list.
„Prečítaj si to,“ povedal a natiahol k nemu ruku, v ktorej list zvieral.
„Je to nutné?“ Severusovi sa to jednoznačne nepozdávalo, ale na druhej strane... bol zvedavý. I on sa
najprv skúmavo zadíval na pečať, prešiel po nej prstom a povzdychol si. „Dlho sa neozval,“
poznamenal a roztvoril husto popísaný papier. Písmo bolo ostré a naklonené mierne doprava. Ten
rukopis by spoznal kedykoľvek. „Čítal si ho alebo...“
Regulus si odfrkol. „Isteže poznám jeho obsah. Možno som slepý, ale jednoduché kúzla mi problém
nerobia.“
Severus prikývol, hoci to mladší muž vidieť samozrejme nemohol a začítal sa do listu.
„...mladý a pochabý. Iba takto sa dá ospravedlniť moje konanie a slová. A možno ešte i zatrpknutý.
Preklial som ťa, hoci som na to nemal v skutočnosti najmenší pádny dôvod. Dopustil som, aby nás
rozdelila jediná žena. Keďže sa nič z toho, čo som vyslovil zaslepený hnevom nedá vziať späť, nech Ťa
o mojej úprimnej ľútosti presvedčia aspoň moje činy. Týmto sa priznávam, že som úmyselne rozbil
Tvoj vzťah s lady Dewenportovou. Nikdy ma nemilovala a nikdy ma nehodlala pojať za svojho
manžela. Bola to lož. Oslepený žiarlivosťou na to, čo ste mali a zmučený vlastným nešťastím v láske
som konal ako najväčší hlupák. Vášho syna, ktoré som omylom považoval za svojho som preklial tiež,
keď som zistil, že Ti ho jej matka hodlá zveriť do opatery. Ja som to bol, kto naňho uvalil kliatbu
nemých úsť pod vplyvom pokrvného puta. Kliatba, ktorá sa vykoná takto, ako vieš sa nedá len tak
ľahko vystopovať.
Na moje činy nejestvuje ospravedlnenie, ale vedz, že všetko, čoho som sa voči Tebe neprávom dopustil
ma mrzí. Ľutujem to, Regulus. Si môj brat a navždy ním ostaneš. Nikdy som Ti to nepovedal, ale bol
som na Teba hrdý. Vždy. Vraví sa, že na odpustenie nikdy nie je neskoro. Ostáva mi iba dúfať.
Tvoj brat, Sirius.
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P. S.: Ak sa tak vôbec ešte môžem nazývať.“
Severus zložil list a podal ho naspäť Regulovi. „Nikdy som ho nemal rád. Teraz už viem, že som na to
všetky dôvody.“
Regulus sa iba smutne uškrnul. „Možno si to nechce pripustiť, ale Sirius je... pravý Black.“
Na chvíľu medzi nimi zavládlo ticho, ktoré znova prerušil Severus. „Tak? Odpustíš mu?“
Regulus pokrčil plecami. „Neviem. Ale neboj sa, o radu ťa pýtať nebudem. Celkom presne viem, aká
by bola.“
I Severus sa uškrnul. „Isteže. Máš ma dokonale prečítaného.“
„Volal si Stephanovi? Kedy príde?“
„Volal som mu. Príde sa na Garricka pozrieť podvečer. Ponáhľal sa k prvorodičke.“
Regulus prikývol. „Necháš ma teraz osamote?“
„Samozrejme.“
S tým sa Severus bez okolkov otočil na päte a vytratil sa, zavrúc za sebou dvere. Nechal Regula v
knižnici samého s vlastnými myšlienkami.
***
Draco sa v posteli pretočil. Natiahol svoje znavené údy a zívol si. Zaklipkal očami a zadíval sa na
svetlo, ktoré sa predieralo škárou skrz okenné závesy. Zdvihol sa na lakte a pozrel sa na spiaceho
mladíka vedľa seba, ktorý spal spánkom spravodlivých. Ticho si odfukoval, otočený tvárou k nemu.
Posadil sa a zvesil nohy z postele. Prešiel až k oknu a vyzrel von. Nebol deň, iba sa mu to marilo. Za
oknom vládla hlboká noc, ale to mäkké svetlo sa vznášalo pred oknom ako... bludička. Otvoril okno a
natiahol k tomu svetielku ruku. Vábilo ho ako nočného motýľa... Usmial sa, keď pred ním na moment
uhlo a opatrne sa vrátilo späť. Dotkol sa ho bruškami prstov... a zmizol.

17. kapitola - Nie, nie je to koniec
Draco tvrdo dopadol na studenú dlažbu. Zmätene sa rozhliadol okolo seba, žmurkajúc očami v
nepreniknuteľnej tme. Kde to bol a čo sa stalo? V pravej ruke stále zvieral kameň. Nefosforeskoval.
Iba bol očarovaný tak, aby žiaril. Dofrasa! Ako mohol tak hlúpo naletieť? Ale kto a prečo ho chcel
vylákať! Sprosté prenášadlo! Zaklial v duchu a šmaril kameň preč.
„Vitaj, syn môj,“ ozval sa do toho ticha hlas, o ktorom si myslel, že ho už v živote nezačuje.
Ochromený strachom a celkom zmätený sa postavil na nohy. Na bosej pokožke cítil studené kamene.
Chlad sa mu zabáral do špiku kostí. Kiež by si bol na seba vzal aspoň niečo, napadlo mu v spleti
zmätených myšlienok. Na bledé čelo mu vystúpili kropaje potu, keď sa miestnosťou odrazu rozlialo
svetlo, zakryl si oči a so skrivenou tvárou zažmúril proti svetlu. Pri otvorených dverách stála tmavá
postava. Rozháňal slzy, aby sa ubezpečil, že ho neklame zrak.
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„To nemôže byť... prav... pravda,“ hlas sa mu zasekával, keď hľadel do známej bledej tváre. Do
chladných modrých očí. Podvedome cúvol. Chrbtom narazil na chladnú stenu.
Muž stojaci vo dverách sa usmial a rozhodil rukou okolo seba. „Poznávaš to tu?“ opýtal sa
nonšalantne s akýmsi choromyseľným zmyslom pre nostalgiu.
Draco pokrútil hlavou. Nie, preto, aby si to nedokázal živo vybaviť v spomienkach, ktoré mali ostať
navždy pochované v úzadí jeho mysle. Ani Harryho snaha nedokázala odstrániť všetky spomienky na
tú prekliatu noc. Len sa ich chcel zbaviť, keď sa mu vrátili plnou intenzitou... len aby mu vyrazili dych,
ako i samotná skutočnosť, že ten, o ktorom si myslel, že je dávno mŕtvy, žije.
K nohám mu dopadli nejaké šaty a zdalo sa mu, že začul rozkazovačný tón jeho hlasu. Mal sa obliecť.
Vôbec mu nedošlo, že tu stojí celkom nahý. Popravde, ani ho to netrápilo. Jediné, o čo sa teraz staral,
bolo to, či prežije túto noc.
„Tak sa už obleč,“ vyštekol naňho otec a díval sa naňho so značným znechuteným. „Neboj sa,
nemienim ťa zabiť. Nie, tentoraz spravím niečo lepšie,“ zastrájal sa spokojne. „Pretvorím ťa... na svoj
obraz.“
Draco zdvihol hlavu, aby sa stretol s jeho mrazivým pohľadom. Striaslo ho tak, až mu všetky chlpy
stáli dupkom.
„Avšak... budem ťa tu držať dovtedy, kým neprídeš k rozumu,“ varoval ho Lucius.
„Bu... budú ma hľadať,“ zmohol sa na chabý odpor.
„To nepochybne,“ súhlasil jeho otec. „Lenže nikdy ťa nenájdu. A vieš prečo?“
Draco sa nezmohol na slovo. „Pretože ako sa vraví, pod lampou je najväčšia tma. Nikdy im
nenapadne, že si Malfoy Manor nikdy neopustil. Takže máš len dve možnosti. Buď sa konečne
podrobíš mojej vôli, alebo...“
Nemusel dokončiť. Draco presne vedel, čo znamenalo jeho – alebo. Len jediné. Smrť. Ťažké kované
dvere sa zavreli a Luciu zmizol. Draco sa zviezol na zem popri stene. Triasol sa po tele ako osika.
Vedel, čo to znamená. Toto bol začiatok jeho konca... Ak sa nestane nejaký zázrak... Ak ho Harry
alebo niekto... nenájde.
***
Harry zažmurkal. Niečo bolo zle. Niečo v jeho podvedomí varovne kričalo. Omámený spánkom a
podivným nepokojom sa zachvel. Na nahej hrudi a rukách mu naskočili zimomriavky od závanu
chladného vzduchu. Načiahol sa po okuliaroch, ktoré ležali na nočnom stolíku, kde ich pred spaním
nechal a teraz si ich nasadil, aby sa mohol konečne rozhliadnuť po tmavej izbe zaostreným zrakom.
Okno bolo otvorené a biela záclona sa nadúvala v chladných poryvoch vetra pripomínajúc skôr
mátožného ducha. Miesto toho, aby vyskočil z postele a zavrel okno, však natiahol ruku na tú stranu
postele, kde mal ležať jeho priateľ. Druhá polovica postele však bola prázdna a studená ako chlad,
ktorý sa dostával do vnútra izby a zhasil tlejúce plamienky ohňa v kozube.
„Draco?“ zavolal naňho, ale akosi vedel, že je to zbytočné. Odkopol perinu a konečne vstal. Otriasol
sa chladom, ktorý prinútil jeho pokožku posiať sa zimomriavkami ešte hustejšie ako doteraz. Siahol
110

aspoň po teplom zamatovom župane a rýchlo sa doňho zamotal. Dostal sa k oknu a prstami
skrehnutých rúk sa zakvačil do parapetnej dosky okna. „Draco?“ zopakoval šeptom a vyzrel do tmavej
noci.
Záhrada v okolí domu bola temná ako noc. Napriek tomu však zbadal tmavú postavu krčiacu sa
neďaleko medzi stromami, keď spoza jedného z tmavých mrakov vykukol bledý mesiac. Nerozmýšľal.
Natiahol pred seba ruku a v ďalšom okamihu, prv ako ten „niekto“ stihol zareagovať, či vôbec si ho
všimnúť, spútal ho jednoduchým kúzlom, až ostal stáť na mieste ako čierna socha. Takmer od
nedočkavosti vyskočil von oknom, len aby už bol v záhrade. Kým sa tam však napokon dostal,
prekonal drevené schodište a chodbu potiahnutú dlhým červeným kobercom. Oblečený v tmavých
nohaviciach a košeli, ktorú si ledabolo a narýchlo pretiahol cez hlavu. Dupot jeho čiernych čižiem sa
ozýval tichými chodbami domu, kým nevybehol vchodom pre služobníctvo do záhrady a bežal k
miestu, kde zaklial neznámu postavu, ktorú tam zbadal.
S rukami zaťatými v päsť, so zúrivosťou, ktorá sa mu odrážala v tvári a so strachom, ktorý sa mu
zakorenil v srdci, zastal pred votrelcom s rozkročenými nohami a pohliadol neznámemu do tváre.
„Ty?!“ V jeho hlase zaznela výčitka i prekvapenie naraz.
***
Liečiteľ Stephen vyšiel z kozubu, oprašujúc si zo širokých pliec zvyšky popola. Domácemu škriatkovi
podal svoj plášť i klobúk a komorníka požiadal, aby oznámil markízovi jeho návštevu.
Severus sa zjavil takmer okamžite. Vrhol na muža nesúhlasný pohľad, ale podal mu ruku a privítal ho
vrelým: „Mal si nejaký vážny prípad, alebo má to dvadsaťštyrihodinové meškanie iný dôvod?“
Liečiteľ sa bodro usmial a stisol pánovi domu a priateľovi ruku. „Naozaj som mal vážny prípad. Jedine,
že by si pôrod dvojičiek považoval za ledajakú taľafatku, môj drahý markíz.“
Severus si odfrkol. „Vieš ako neznášam, keď ma takto tituluješ.“
„Presne ako ja nemám rád, keď sa do mňa bezdôvodne obúvaš.“ Liečiteľ sa zamračil. Videl, že jeho
priateľa niečo trápi, ale nechcel vyzvedať.
„Dohody by sa mali dodržiavať,“ nedal sa markíz.
„Dobre, že to viem. Dúfam, že máš nejakú liečiteľskú prax. Vieš, aby sme sa nabudúce mohli
vymeniť.“ Liečiteľ sa doňho strafoval s rovnakou ľahkosťou, s akou mu Severus hádzal výčitky priamo
do tváre.
„Dnes s tebou nie je rozumná reč.“
„A čuduješ sa? Som hore dvadsaťštyri hodín a ty ma takto vítaš!“ Prskal starší muž.
Severus odul peru a povzdychol si. „Prepáč mi to. Dáš si raňajky a kávu? Alebo si môžeš najprv
pospať, ak si tak veľmi unavený. Hosťovských izieb je tu viac ako pätnásť. Stačí povedať a...“
„Neunúvaj sa, Severus,“ zastavil príval jeho slov liečiteľ unavene. Pošúchal si hustú sivobielu bradu a
zívol si. „Som tu, aby som prehliadol chlapca. Ale raňajkami nepohrdnem. No jedno, po druhom.“
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Kým teda liečiteľ robil Garrickovi kompletnú prehliadku a na všeličo sa ho popritom vypytoval,
kuchárka mu nachystala bohaté raňajky a harmančekový čaj. Keď sa zhruba o pol hodiny pobrali do
jedálne i v spoločnosti markízy a lorda Regulusa, liečiteľ ich upokojoval, že chlapec je v najlepšom
poriadku.
„To rodové alebo teda ak chcete pokrvné kúzlo na ňom nezanechalo žiadne stopy. Je zdravý ako
buk,“ hovoril, kým čakal, než mu obsluha naleje voňavý čaj.
„Chvála Merlinovi,“ vzdychla si Hermiona a usmiala sa ako slniečko. Povzbudivo sa dotkla Regulovej
ruky a jemne mu ju stisla. „Verím, že všetko bude už len dobré.“
Lenže v tom sa otočila k svojmu manželovi, ktorý zamyslene civel niekam do prázdna. „Severus? Ty sa
netešíš s nami?“ opýtala sa, načo sa k nej otočil so zmäteným výrazom v tvári. „Deje sa niečo?“
Severus vstal od stola, na tvári mu sedel zadumaný, ba až starý, typický nepreniknuteľný výraz.
„Ospravdelňte ma, spomenul som si, že niečo potrebujem vybaviť. Súrna pošta,“ dodal na vysvetlenie
a hnal sa k dverám jedálne.
Hermiona ho zamračene sledovala.
„Takýto čudný je od vtedy, čo mu prišla skoro ráno sova od grófa Pottera,“ poznamenal na margo
markízovho správania lord Regulus.
„Veru. I ja som zaznamenal, že ho čosi trápi,“ vložil sa do rozhovoru liečiteľ, ktorý si doprial posledný
dúšok čaju a spokojne si otrel ústa do obrúska. „Tak. A teraz ospravedlňte i mňa, mylady, lord
Regulus. Ďakujem za skvelé raňajky. Je čas konečne si oddýchnuť. Noc dnes bola azda dlhšia ako
zvyčajne,“ usmial sa a vstal od stola. Hermiona hosťa vyprevadila a rozlúčila sa s ním, pričom mu
nezabudla poďakovať.
Keď liečiteľa pohltili zelené plamene v krbe, vydala sa za Severusom. Musela zistiť, čo je vo veci.
Očividne nebol vo svojej koži. V duchu už zvažovala, čo sa mohlo Harrymu prihodiť a modlila sa, aby
to nebolo nič vážne.

18. kapitola - Trpké priznanie
Harry zízal do tváre muža, ktorého sotva poznal. Pravda, bol to jeho krstný otec, ale vídavali sa len
veľmi, veľmi zriedka. Pričom posledné roky o ňom nevedel takmer nič. Prekvapenie z toho, že je to
práve on, lord Sirius Black, koho preklial uprostred noci v záhrade ho úplne odrovnalo. Hodnú chvíľu
nebol schopný ničoho, iba mu zízal do unavenej tváre. Muž bol stále zakliaty. Stál v jeho záhrade pod
stromami ako soľný stĺp. Iba oči sa mu hýbali v jamkách.
Harry od neho poodstúpil, ale položil mu ruku na plece a premiestnil sa s ním priamo do svojej
pracovne. Očaroval miestnosť proti premiestneniu, začaroval dvere i okná, aby sa odtiaľ nemohol
dostať, i keby chcel. Zbavil ho vlastného prútika a nechal zmiznúť letaxový prach, visiaci v malom
cínovom kotlíku pri kozube. Až potom si dovolil krstného otca odkliať.
Ako prvé začul jeho hlasný výdych. Akoby celú tú dobu zadržiaval dych a nie bol zakliaty.
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„Čo si spravil s Dracom?“ opýtal sa ho miesto pozdravu, nespúšťajúc ho z očí.
Jeho krstný otec sklonil hlavu. „Nemyslel som si, že naše prvé stretnutie bude práve takéto.“
Harry si odfrkol. Napriek tomu postrehol v mužovom hlase smútok a tichú pokoru.
„Možno mi to neuveríš, ale Dracovi som neublížil,“ povedal na svoju obranu a konečne dvihol hlavu a
pozrel mladíkovi do tváre. Harry mu stál oproti, sotva na dosah ruky. Tmavé vlasy mu splývali takmer
po plecia, zelené oči iskrili hnevom. Celý jeho postoj vyjadroval neklamné napätie.
„Uhádol si,“ prskol. „Neverím ti. Prečo by som mal? Draco záhadne zmizne a ty si jediný, kto sa potĺka
v záhrade uprostred noci.“
„Iste,“ dodal Sirius. „Dôkazy svedčia proti mne. Dobre, bol som v záhrade, veď si ma tam i našiel. Ale
Dracovi som neublížil.“
„Tak kde teda je?!“ vyštekol Harry s rukami zaťatými v päsť. Bolo mu jedno ako sa zhovára s krstným
otcom. Preňho to bol beztak prakticky cudzí človek. Túžil len po jednom. Mať späť svojho priateľa.
„Neviem. Prišiel som neskoro. Jediné, čo som videl bol malý záblesk svetla pri okne na poschodí,“
vysvetľoval trpezlivo. Videl, že tu neuspeje s krikom. Jeho krstný syn bol... V tom mu to došlo. Harry
bol príliš rozrušený. Bol vykoľajený a plný obáv. Pohľadom skĺzol po jeho postave. Bola pravda, že za
tie roky, čo ho zanedbával zmužnel. Už nebol tým strapatým chlapcom, ktorého učil jazdiť na metle a
koni. „Môžem si sadnúť?“
Harry privrel oči a zahryzol si do pery. „Nerozumiem tomu. Čo sa mohlo stať? Draco si zmizne
uprostred noci a ty sa objavíš? Čo je to za skazenú, chorú hru osudu?“
Sirius si sadol na drevenú stoličku s vysokou opierkou a lakte rúk oprel o rozkročené nohy. „Mrzí ma
to,“ šepol do ťaživého ticha.
Harry nasucho preglgol, nestúšťajúc z neho pohľad. „Musím sa niečoho... napiť.“ Dostal sa k
sekretáru, odkiaľ vybral pohár a fľašu whisky. Nalial si trochu na dno pohára a vypil to na jeden
dúšok. Znova si nalial a znova jantárovo sfarbený mok vypil. „Dáš si?“ opýtal sa napokon, ale
nepočkal na odpoveď. Nalial i krstnému otcovi a podal mu pohár. Sám si s tým svojím, do tretice
naplneným sadol na stoličku oproti nemu.
„Rád ťa vidím, Harry,“ preťal ťaživé mlčanie Sirius.
Harry zdvihol pohľad, ale nezdalo sa, že by čo i len spoly opätoval Siriusov oneskorený pozdrav.
Sirius pozrel teda do pohára, kde krúžila voňavá tekutina, pod pohybmi jeho ruky. Napil sa. Potom
vstal, položil pohár na jeho pracovný stôl a podišiel k oknu.
„Asi by som mal čosi vysvetliť,“ prehovoril po ďalšej chvíli ticha, keď sa Harry nemal ani potom k
slovu. „V Londýne som čosi vyše dvoch týždňov. Vedel o tom iba môj brat, ktorého som ako jediného
kontaktoval.“ Úkosom pozrel na Harryho. „Vieš, jedny z mojich rodinných restov.“
Harry nereagoval a tak pokračoval.
„Prišiel som hneď potom, čo som si prečítal v novinách článok o vraždách tých mužov.“
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„Takže... ty si vedel, čo sa stalo Dracovi? Ale... ako?“ Zdalo sa, že Harry konečne našiel svoj hlas.
Sirius prikývol. „Vedel. Neviem, či to vieš, ale Narcissa, lady Malfoyová bola moja sesternica.“
Odmlčal sa. Zvažoval, koľko toho o ich vzťahu prezradiť. Má vôbec právo vyzradiť to dlhoročné
tajomstvo? Netušil, ako by na to zareagovala Cissy. Nemohol ho len tak vypustiť z úst, po takej dlhej
dobe mlčania a skrývania. „Viem to od nej.“
Harry prikývol. „Takže vieš, že Draco bol...“
„Že sa mu páčili muži? Áno, viem o tom. Nie je to predsa nič nezvyčajné. I ja som mal v mladosti
milenca. Pravda, môj život bol búrlivý a ja som bol nevyspytateľný.“
Harry na to nepovedal ani pol slova. Iba sa zahľadel do zeme. Nechcel rozoberať milostný život
krstného otca. Chcel sa len dozvedieť, čo robil v záhrade v takú neskorú nočnú hodinu.
„Takže k veci. Po tom článku v novinách som nadobudol podozrenie, že možno niečo nie je tak, ako
by malo byť.“
„A čo to podľa teba je?“ rýpol doňho Harry, ale neskrýval svoju zvedavosť.
„Napadlo ma len jediné. Ten spôsob vraždy sa veľmi stotožňoval s tým, ktorý použil Lucius Malfoy na
Draca v tú noc, keď ho pristihol pri bozku s lordom Baddockom.“
„A teda?“
„Je to veľmi nepravdepodobné, ale... Obávam sa, že Malfoy proste prežil.“
Harry sa uškrnul, krútiac hlavou. „Neuveriteľné. To je totálna somarina! Neverím ti!“
Sirius sa k nemu otočil. Jeho tvár bola prísna, no tá Harryho akoby vytesaná zo žuly. Jemné mužné
tvary stvrdli, v očiach horel oheň hnevu.
„Viem, že to znie šialene, ale... Zamysli sa nad tým. Ja nemám prečo Dracovi ublížiť. Lucius by ten
dôvod mal.“
„Predstavme si, že by si čisto hypoteticky mohol mať pravdu. Ako mi vysvetlíš, že sa Lucius objavil len
nedávno? Prečo sme o ňom nepočuli za posledné roky?“
Sirius vystrel chrbát, čeliac jeho hnevu. „Neviem.“
Harry si neuvedomil, že kričí. Neuvedomil si, že zatína ruky v päsť, až sa mu nechty zarývajú do dlane,
kde mu v mäse ostávajú krvavé polmesiačiky. Neuvedomil si, že stojí a jeho ruka sa dvíha čoraz
vyššie. Mieril naňho a sám nevedel, čo by bol schopný mu vykonať.
„Neverím ti,“ vravel cez zaťaté zuby. „Povedz mi konečne pravdu, inak za seba neručím!“
Sirius cúvol. S údivom hľadel na mladíka, ktorého teraz sotva spoznával.
„Harry upokoj sa. Povedal som ti pravdu,“ riekol, ale nezdalo sa, že by ho bol vôbec počul. Keď po
ňom vypálilo kúzlo, len tak tak uhol. „Dofrasa!“ zahrešil. „Tak už prestaň! Naozaj s tým nič nemám!“
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„Dokáž to!“ ozvalo sa z druhej strany stola nekompromisne. Ďalšie kúzlo spálilo nohu stola a zlomilo
ju. Stôl sa povážlivo nachýlil, veci, ktoré boli na ňom poukladané skončili v hromádke na zemi.
„Prestaň!“
„Nie, kým...“
Vtedy sa už Sirius naozaj naštval. Vyrazil spoza stola a napadol ho. Zvalil ho na zem, držiac mu pevne
ruky pri tele. „Prečo by som ubližoval vlastnému synovi?!“ vychrstol mu do tváre nešťastný, ako sa
veci vyvíjajú. Nemal iné východisko, iba priznanie.
Harry zažmurkal a ochabol. Ostal pod ním ležať celkom nehybne. „Čo?“ ozval sa priškrteným hlasom,
dívajúc sa do tváre muža, ktorý mu konečne uvoľnil ruky a vstával z neho. Sirius sa prekotúľal vedľa
neho a schoval si tvár do dlaní.
„Nemal to nikto vedieť, nemal...“ zašomral si popod nos.

19. kapitola - Nájdem ťa hoc v pekle
„Nikto to nemal vedieť, nemal,“ zašomral si ticho popod nos Sirius. Len tam tak sedel, na podlahe
vystlanej mäkkým, hrubým tmavým kobercom bez vzoru a držal si hlavu v dlaniach. Dlhé vlasy mu
prevísali pomedzi štíhle, dlhé prsty.
Harry nemohol uveriť vlastným ušiam. Čo sa to za posledných pár mesiacov okolo neho dialo... bolo...
nemysliteľné. V jednom okamihu sa jeho život otočil o tristošesťdesiat stupňov. A všetko to zdanlivo
odštartoval príbeh Severusa a jeho najlepšej priateľky Hermiony. Potom sa to celé začínalo iba
komplikovať, hoci sa to sprvu javilo ako tá najjasnejšia kapitola jeho života. Ale bol to omyl. Muselo
prejsť veľa času, kým si uvedomil kým a čím je a čo vlastne od života chce. Teraz to už vedel. Bol
nielen hrdý gróf, vlastniaci rozsiahle majetky nielen v Derbyshirskom kraji, ale aj Northamptonskom a
Cambridgeskom kraji. Koľko toho ešte nestihol ukázať Dracovi... Bol by iste prekvapený, že sa mu
svojím finančným kontom vyrovná a možno ho dokonca prevýši. Muži z ich rodu vedeli ako si
zabezpečiť pokojnú a hlavne prosperujúcu budúcnosť. Veď napokon ani on nezaháľal. Jeho
netradičný chov testralov bol vychýrený najmä v Rumunsku, ale dobré obchodné kontakty mal i s
Čínou, Bulharskom a Maďarskom. Čo sa nepáčilo Angličanom, inde privítali. Hlavne preto, pretože
vedeli oceniť kladné vlastnosti týchto vzácnych tvorov a nevenovali pozornosť ich vzhľadu – alebo
nevzhľadu.
Bola teda pravda, že sa zamiloval. Neváhal to priznať. Teraz už nie, keď si bol svojimi citmi na sto
percent istý. Miloval Draca do hĺbky svojej duše. Bol preňho tým, čím nedokázali zástupy žien, ktoré
po tie posledné roky obletoval s vytrvalosťou vyhladovaného motýľa.
Prečo sa s ním osud tak kruto zahrával? Najprv hrozilo nebezpečenstvo Hermione... teraz sa objavili
nové súvislosti, ktoré až prekliato kruto ukazovali na nitky spletajúce Dracovu minulosť. Bolo by to
možné? Bolo by možné, aby sa nočná mora, ktorá mala byť dávno pochovaná prebudila a prepukla v
plnej sile, ako netvor, ktorý doteraz odpočíval, len aby nabral sily a udrel naplno a tam, kde to najviac
bolí?
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Harry si povzdychol. „Ako... ako je to možné?“ prehovoril po chvíli, ktorá mu samému pripadala ako
večnosť.
„Ako je možné... čo?“ opýtal sa Sirius. Jeho hlas znel chrapľavo, akoby ho nepoužíval celé roky.
„Ako je možné, že ty si Dracov otec,“ vysvetlil mladík, pomaly sa zbierajúc zo zeme. Jeho pohyby boli
trhané ako pohyby starca. Sirius ho obozretne pozoroval. V jeho očiach sa zračil nekonečný smútok a
nepokoj.
„Všetko sa začalo... ešte veľmi dávno. Boli sme ešte len deti. Ale už vtedy sme boli nerozluční. Bola
prvá, ktorú som pobozkal. Prvá, ktorá...“ Sirius naprázdno preglgol a privrel oči, pri spomienkach,
ktoré naňho mučivo doliehali. „Miloval som vždy iba ju... Ale nebola mi súdená. Deň, keď si vzala
lorda Malfoya bol mojím najčiernejším dňom v živote. Nenávidel som všetkých a všetko okolo seba...
Zničil som život a šťastie vlastnému bratovi... Domnievam sa, že na mojich pleciach leží vina i za to, že
je z neho slepec. Akoby to nestačilo, pripravil som ho i o druhú šancu na šťastie a navyše... preklial
som jeho syna.“
„Ja ťa... nespoznávam,“ hlesol Harry a v jeho hlase bolo cítiť sklamanie. A možno trochu opovrhnutia.
Len trochu, pretože keď sa tak teraz díval na muža sediaceho na zemi pred sebou, strápeného a
zničeného, ľutujúceho všetky chyby, ktoré kedy napáchal... bolo mu ho odrazu ľúto. Napadlo mu, že
muž, ktorého jeho otec považoval za svojho najlepšieho priateľa, ktorého takmer blahorečil bol
vlastne nešťastný chudák. Nič viac...
Sirius naňho uprel kalný pohľad. Jeho sivé oči sa leskli. Tvár mal zmáčanú slzami a vôbec sa to
nesnažil zakryť. „Nemôžem ti to mať za zlé. Občas som sa nespoznával sám...“
Harry iba prikývol. „Takže... si zviedol lady Malfoyovú?“
„Občas mám dojem, že zviedla ona mňa. Prišla za mnou v noc pred svadbou. Naliehala...
Zaprisahávala ma... Chcela, aby som bola jej prvým ja, pretože...“ povzdychol si. „O Luciusovi sa šírili
rôzne chýry.“
„Aké chýry?“
Sirius pokrčil plecami. „Nebol tam... dole celkom v poriadku. Bez povzbudzujúceho elixíru sa
nezmohol vlastne na nič. O posteľ sa podelili iba prvý mesiac. I to len... sporadicky. Potreboval si
hlavne zabezpečiť dediča. Na nič iné mu Cissy nebola dobrá. Radšej navštevoval nevestince a vyžíval
sa v rôznych praktikách... Pravda, nikto to nevedel. Svoje tajomstvá si dokázal veľmi prísne
ustriehnuť.“
„Ak teda i on spal so svojou ženou, ako vieš, že Draco je tvoj syn a nie jeho?“ Harrymu to proste
nedalo a nechápal, odkiaľ môže jeho krstný otec brať takú istotu.
„Pokrvná mágia,“ povedal bez ďalšieho vysvetlenia. „Musel som z ich životom zmiznúť. Narcissa by
ho Luciusa nikdy neopustila. Nedovolila by, aby sa na rodinu znieslo čo i len smietko hanby.“
Znova sa medzi nimi rozhostilo ticho. Hoci už nie také ťaživé ako prv.
„Tak... už mi veríš aspoň trochu?“ odvážil sa opýtať Sirius a pozrel mu priamo do očí.
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Harry opatrne prikývol. „Som ochotný uveriť ti. Hoci na nič z toho, čo si povedal neexistuje jediný
dôkaz.“
Sirius viditeľne posmutnel, ale napriek tomu sa pousmial. „Dobre, aspoň niečo...“
„Existuje dôkaz!“ ozvalo sa odrazu ženským hlasom, ktorý vychádzal akoby odniekiaľ z plášťa
krstného otca. Ten sa zatváril nadmieru previnilo a do bledých, pochudnutých líc mu vystúpila zradná
červeň.
„Ako?“ ozval sa Harry, opäť v strehu.
Sirius zdvihol ruky na svoju obranu. „Počkaj, neunáhli sa... Ja...“ miesto toho, aby dovysvetľoval,
vopchal ruku do vnútorného vrecka svojho čierneho plášťa s mrmlaním: „Vedel som, že ťa nemám
brať so sebou...“
Na to mu odseklo: „A ako by to tak asi bolo dopadlo! Prvoradý je náš syn, Sirius!“
To už Harry nevychádzal z údivu a takmer otvoril v nemom údive ústa na prázdno, keď zbadal v
malom maľovanom obrázku krásnu ženu odetú v drahej róbe, s plavými vlasmi, ktoré jej splývali zo
zložitého účesu ozdobeného bielymi perlami cez ľavé plece a s prenikavými modrými očami.
„Gróf Potter,“ oslovila ho a uklonila sa spôsobnejšie ako samotná kráľovná, „je mi ľúto, že sa
nestretávame za priaznivejších okolností.“
„Vy... vy ste...“ jachtal zaskočený mladík, nevediac čo na to povedať.
„Áno, som to ja, neklame vás zrak. Lady Narcissa Malfoyová, k vašim službám,“ keď sa znova vystrela,
uprela na Harryho taký prosebný pohľad, až ho to stislo za srdce. „Prosím vás, nemáte prečo neveriť
slovám svojho krstného otca. Všetko čo povedal, je čistá pravda. Nepotrebujete žiaden dôkaz. Tým je
jedine Draco. Lenže...“ zatriasla sa jej brada a oči sa naplnili slzami.
Harryho pohľad sa preniesol na Siriusa, ktorý držal ten obrázok v rukách ako najsvätejšiu relikviu.
Celého ho presiakla posvätná láska a úcta. Dobre, dvaja na jedného... musel uznať, že by musel byť
riadny grobian, keby neveril ani len žene, ktorá stratila svojho syna. Už... tretí raz... Prvý raz, keď
takmer zomrel po náučnej výchove Luciusa, druhý raz, keď zomrela a tretí raz... No, mohol byť aspoň
rád, že Dracov otec nie je Lucius.
„Predpokladám, že Draco o tom nevie, že...“
„Nie!“ zvolali unisono.
„Nikto okrem teba to nevie a zatiaľ... je to tak dobré,“ dodal Sirius, ošívajúc sa. Vyzeral, že by sa
najradšej od hanby na mieste prepadol pod zem.
„Fajn, čo si teda vlastne robil v noci v tej záhrade?“ opýtal sa Harry už ani nevedel po koľký raz.
„A nepovedal som to?“ ozval sa Sirius unavene. „Strážil som...“
„Strážil?“
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„No, trochu strážil a trochu sliedil. Dúfal som, že ak je Lucius ozaj na žive a tie vraždy pácha on, že...
že sa proste ukáže. Myslel som, že sa bude chcieť dostať k Dracovi a dokončiť, čo vtedy začal.“
Harry prikývol. Bolo to celkom vierohodné.
„Takže, čo podniknete?“ ozvala sa lady Malfoyová netrpezlivo.
Sirius pokrčil plecami. „Budeme musieť hľadať. Kým nie je neskoro.“
„Ja by som prv zašiel za markízom Snapom a zastavil sa na úrade aurorov. Nemôžeme to nechať len
tak. Potrebujeme ich pomoc. Čím viac nás bude po Dracovi pátrať, tým väčšiu šancu má... prežiť.“ Pri
tých slovách mu neznesiteľne vyschlo v hrdle. Hlava mu začala priam trešťať, akoby sa išla rozskočiť.
Draco musí prežiť! Musí! Iná možnosť neprichádzala do úvahy. Bez neho by nebol ničím...
Za oknami sa brieždilo. Bledé slnko lenivo vstávalo spoza hôr a slabé lúče sa márne predierali cez
rannú hmlu. Harry si to však sotva všimol. Miesto toho poslal Severusovi správu po svojej sove. Bolo
síce ešte skoro, ale nemohol nekonať. Iba zmenil poradie plánu. Najprv aurori, potom Severus.
Nemohol viac nečinne vyčkávať. Dracovi plynul čas...
Keď kráčal po chodbe ministerstva a jeho kroky sa duto ozývali prázdnou halou, v mysli bol pri ňom.
„Nájdem ťa, láska. Nájdem si ťa, nech si hoc i v pekle. A Lucius za to draho zaplatí!“

20. kapitola - Na ministerstve
Chodba ministerstva mágie na druhom podlaží bola takmer prázdna. V túto skorú rannú hodinu sa
tomu ani nemohol čudovať. Všade vládlo až nepríjemné ticho, no napriek tomu sa naňho upieralo pár
zvedavých, nesúhlasných pohľadov z obrazov, vyrušených zo spánku, ktoré rámovali steny chodby.
Zastal pred dverami vedúcimi do kancelárie vedúceho aurorov a zaklopal. Nikto mu však neotváral.
Skúsil stlačiť kľučku a vojsť, lenže dvere boli zamknuté a navyše zabezpečené kúzlom. Zistil to podľa
elektrických impulzov, ktoré ho šteklili na dlani.
„Do frasa!“ uľavil si nahlas, keď sa v tom otvorili protiľahlé dvere a on sa zvedavo otočil.
„Harry,“ zvolala prekvapene mladá žena s červenými vlasmi a nádhernými, belasými očami. Plné,
ružové pery sa jej roztiahli do jemného, takmer ostýchavého úsmevu. „Čo ťa sem privádza v takú
skorú hodinu?“ spýtala sa, keď k nemu pristúpila bližšie.
Harryho oči skĺzli pohľadom po štíhlej postave. Musel uznať, že lady Weasleyová, jediná dcéra baróna
Weasleyho vyzerá rozkošne. Vlasy mala zapletené do pôvabného vrkoča, pričom jej sluchy zdobili
jemné kučierky. Svetlosivá blúzka kontrastovala s tmavomodrou sukňou a vďaka svojim červeným
vlasom a alabastrovej pokožke pôsobila Ginny priam étericky. Takmer sa jej spýtal, čo tam robí, keď
mu v ďalšom momente došlo, že i ona sa stala aurorkou.
„Ginny,“ pozdravil ju a sklonil hlavu k jej podávanej ruke, aby sa k tej hebkej pokožke mohli priblížiť
jeho pery v naznačovanom bozku. „Prišiel som vo veľmi naliehavej veci,“ odvetil a výraz jeho tváre sa
zmenil na ustarostený.
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„Skutočne? Čo sa stalo?“ vyzvedala, vidiac, že muž, do ktorého bola kedysi bezhlavo zamilovaná, a
ktorého mala stále rada sa niečím trápi. Najprv ju napadlo, či je všetko v poriadku s jej bratom,
pretože tí dvaja boli najlepší priatelia, ale potom si pomyslela, že s ním predsa večer hovorila a cez
noc sa predsa nemohlo Ronovi prihodiť nič. Veď bol doma so svojou manželkou a nevlastnou
dcérkou. A bola by slepá, keby nevidela grófov priam zmučený výraz. Ale nechcela robiť predbežné
závery, zvlášť ak mohli byť chybné. Napokon, bola tu šanca, že nepôjde o nič vážne. Aspoň v to pre
Harryho dobro dúfala.
Mladý gróf stojaci pred ňou si vošiel rukou do tmavých vlasov. Mal ich o niečo dlhšie ako keď sa videli
naposledy. Nevdojak si spomenula na tú krátku vášnivú chvíľu, ktorú s ním prežila v tmavej pracovni
na jednom z plesov. Prvá a posledná noc, kedy mu bola bližšie ako kedykoľvek predtým. Prvý raz,
kedy cítila jeho horúce bozky a dotyky rúk na svojej pokožke. Ruky, ktoré skúsene pohládzali jej biele
stehná, ústa, ktoré nástojčivo sali stuhnutú bradavku, keď jej uvoľnil živôtik šiat. Začervenala sa a v
duchu sa vyhrešila za takého myšlienky. Modlila sa, aby si to nevšimol.
Nezdalo sa, že by čokoľvek postrehol. Jej duševné rozpoloženie a ohnivý pohľad, ktorý k nemu
vysielala sa mu zrejme nemohol zdať ničím výnimočným.
„Ide o... lorda Malfoya,“ dostal zo seba napokon.
Ginny naprázdno preglgla a prikývla. „Ach, aha. A... čo sa vlastne stalo?“ počula sa pýtať sama seba a
neuvedomila si, ako duto znie jej hlas. Vedela to. Vedela od nich od svojho brata. Napokon, i Harry sa
jej priznal. Našiel šťastie v náručí iného človeka. Človeka, ktorý mu mohol dať to, čo mu ona rozhodne
dopriať nemohla. Nebolo podstatné, že by mu bola zniesla i modré z neba a spravila všetko, čo by mu
videla na očiach.
„Nemôžeme... myslím...“ rukou naznačil k otvoreným dverám jej kancelárie. „Si sama?“
Prikývla a ospravedlňujúco sa usmiala. „Odpusť. Tvoj príchod ma tak zaskočil, že zabúdam na dobré
spôsoby. Nasleduj ma do mojej kancelárie.“
Harry bez premýšľania prikývol.
V kancelárii aurorov si sadol na stoličku, ktorú mu ponúkla a kým im obom robila kávu, pozorne
počúvala jeho rozprávanie.
„Takže ty si myslíš, že naozaj zmizol? Nemohlo sa stať, že iba odišiel?“
Harry na ňu pozrel akoby bola šialená. Pokrútil hlavou. „Nie! Uprostred noci? To nedáva žiaden
zmysel!“
Pozrel unavene na hodinky. Bolo takmer sedem. Bol pekelne unavený, ale nedbal na to. Matne začul
niečo v zmysle – posuniem to vedúcemu. Prípadne by sme mohli vyhlásiť pátranie. Lenže podľa neho
to nebolo dosť. Vlastne to bolo žalostne málo. Chcel zburcovať celé ministerstvo a rozbehnúť
okamžite pátraciu akciu.
Dvere kancelárie sa opäť otvorili, na čo sa Harry strhol. Zabodli sa doňho pár prenikavých čiernych
očí. Mladý muž v jeho veku, vstúpil do miestnosti akoby sa nič nebolo dialo.
„Weasleyová, gróf,“ zahundral a sunul sa k svojmu pracovnému stolu.
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Harry pozrel na Ginny, ktorá sa opäť ospravedlňujúco usmiala a pokrčila plecami. Nevedela, ako inak
ospravedlniť nedbanlivé správanie svojho kolegu.
„Aspoň ma už posmešne netituluje,“ pošepla mu. „Toto je lepšie, i keď...“ znova len pokrčila plecami.
Harry si povzdychol.
„Myslím, že by to mal vedieť, ale nie som si istá, ako zareaguje,“ povedala a úkosom pozrela na
svojho kolegu, ktorý sa zbavoval vrchného habitu a povesil ho na drevený vešiak. Keď zachytil ich
pohľady, ošil sa a zamračil.
„Čo je?“ tón jeho hlasu bol prívetivý asi ako pohladenie mrazivého severáka po nahej pokožke.
Harry sa však nedal odradiť. „Môj dobrý priateľ je nezvestný a ja som vás prišiel požiadať, aby ste po
ňom vyhlásili pátranie.“
Auror Thomas ani brvou nemihol. Pozrel na Ginny a to zas na grófa. „Kto je to a od kedy je
pohrešovaný?“
„Lord Draco Malfoy. Stratil sa uprostred noci a...“
„Pátranie vyhlasujeme v prípade, ak je osoba nezvestná dvadsaťštyri hodín. Minimálne.“
A to bolo celé. Viac mu nehodlal venovať pozornosť. Harry sa zamračil. Zdalo sa mu, že ten arogantný
chlap dokonca prevrátil očami a šomral si niečo popod nos o privilégiách hornej vrstvy a o tom, že si
asi myslia, že z nich každý padne na zadok pri kadejakej hovadine.
Hnev, ktorý v ňom začal bublať by sa bol pomaly, ale isto zmenil v hurikán, keby práve vtedy nevošiel
do kancelárie samotný vedúci aurorov.
„Ginny, mohol by som vás poprosiť...“ stíchol, keď postrehol to napätie vo vzduchu a pozrel z grófa
na svojho zástupcu. Napokon len pokrútil hlavou s úmyslom pozhovárať sa s Deanom o rešpektovaní
autority, nech je to už ktokoľvek. To bol jeden z jeho vážnych nedostatkov a on ho nemienil
donekonečna tolerovať.
„Pán gróf, ako môžem poslúžiť?“
Harry v okamihu vychladol a otočil sa k mužovi s prosebným pohľadom. „Môžeme sa o tom
pozhovárať osamote?“
Zdalo sa, že auror Thomas už otváral ústa, aby niečo štipľavé poznamenal, no nevydal ani hláska.
Harry sa vďačne na Ginny usmial, keď videl ako si spokojne prekrížila ruky na hrudi, pričom v jednej
zvierala svoj prútik. Kolega jej venoval vražedný pohľad a rukami jej vehementne naznačoval, čo sa s
ňou stane, ak to kúzlo nezruší.
„Pane, hneď vám donesiem kávu,“ usmiala sa na šéfa a on vďačne prikývol. Harry zdvorilo odmietol s
tým, že jednu práve vypil.
***
Severus pozrel na svoju manželku. „Sadni si prosím,“ požiadal ju a sám si sadol vedľa nej. „Nejde...
teda... myslím, že to nemusí znamenať nič hrozné, ale...“
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„Severus! Čo sa deje. Nechoď okolo horúcej kaše,“ riekla varovným tónom. Tvár zračila samé obavy a
myseľ produkovala jednu hroznú variantu pred druhou. „Od koho bola tá správa?“
„Od tvojho priateľa. Od Harryho,“ odvetil, pričom ju chytil za ruku. „Draco zmizol.“
Hermiona zatajila dych. „Ako... ako mohol zmiznúť?“ opýtala sa nechápavo.
Severus však pre ňu nemal žiadnu odpoveď a už vôbec nie uspokojujúcu. Iba čo pokrčil plecami.
„Netuším. Mal by sa tu každú chvíľu zastaviť.“
Prikývla. Postrehol, že trochu pobledla. „Myslíš, že by to mohlo... súvisieť s... minulosťou a tými...“
nedopovedala. Zatriasla sa jej brada. „Čo budeme robiť?“
„Čakať,“ odvetil jednoducho. „Počkáme na Harryho. Musíme sa dozvedieť podrobnosti. Až potom
môžeme niečo podniknúť.“
„Merlin, prečo nemôžeme mať konečne všetci pokoj?“ spýtala sa ticho a oprela si hlavu o Severusovo
plece. Objal ju a vtisol bozk do vlasov. Na to sa nedalo povedať nič.

21. kapitola - Spásonosný nápad
„Harry!“ vydýchla vystrašene Hermiona, keď jej najlepší priateľ vošiel do jedného zo salónov, kde
odpočívala opretá o svojho manžela, ktorý jej čítal z knihy. Hermiona zaklipkala očami a jej škoricové
očká sa upreli na mladého muža. „Vyzeráš... hrozne,“ dodala po chvíli, keď zvesila nohy z pohovky na
zem a vstávala.
„Ostaň sedieť,“ prikázal jej jemným hlasom manžel, starajúc sa predovšetkým o jej blaho. Pozrela
naňho s miernou výčitkou, no to už stál Severus pri jej priateľovi a podoprel tackajúceho sa muža.
Ten sa mu vzpriečil a akosi sa prebral. „Som v poriadku, naozaj, iba... som unavý. To je všetko,“
mrmlal a zviezol sa do najbližšieho kresla. Strapatá hlava mu klesla do dlaní a roztiahnuté prsty vošli
do vlasov.
Keď Severus zazvonil na zvonček, Hermiona započula, že prikazuje nachystať jednu z hosťovských
izieb a malé občerstvenie. „Mám prikázať, aby v kuchyni prichystali čaj alebo niečo iné?“ opýtal sa
komorník a o chvíľu ho už nebolo.
Hermiona zatiaľ prešla ku kreslu, kde sedel jej priateľ a bez slov ho objala. Jej priateľ ju zovrel v náručí
akoby bola tým pomyselným steblom a on topiacim sa človekom.
„Je mi to nesmierne ľúto Harry,“ šepla a vtisla mu bozk na vrch hlavy. Keď sa od neho odtiahla, jej
nežná ruka pohladila jeho bledé líce. „Môžeš nám vysvetliť, čo sa vlastne stalo?“
Prikývol. Kde mal inde hľadať oporu, ak nie u nich dvoch? Severus, markíz z Cudworthu bol predsa
Dracov krstný otec. Bol mu po toľké roky oporou...
Hermiona si opäť sadla k manželovi a on ju objal okolo pliec, upokojujúco ju pohládzal po chrbte a
pritom nespúšťal oči z mladého grófa.
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A tak im Harry porozprával všetko, čo vedel o Dracovom zmiznutí a Siriusovom prekvapivom
objavení. Povedal im i o návšteve oddelenia aurorov, ale od únavy hovoril nesúvislo a jazyk sa mu
plietol ako opilcovi.
Občerstvenie, ktoré mu doniesli odmietol, ale napil sa aspoň čaju. Naveľa ho Severus uhovoril, aby si
oddýchol u nich a on sa mal zatiaľ spojiť so Siriusom Blackom. Kým nepovedal, že spolu niečo určite
vymyslia, kým si trochu pospí, nebol ochotný o odpočinku ani len počuť.
Teraz ležal v zatemnenej izbe. Ťažké brokátové závesy spoľahlivo tienili dvojkrídlové okná a
neprepustili dnu denné svetlo. Hermiona sedela na jeho posteli a bdela nad ním držiac ho za ruku.
„Neprežijem, ak sa mu niečo stane, Hermiona,“ zdôveril sa jej odrazu. „Na ministerstve trvali na tom,
že človek musí byť nezvestný aspoň dvadsaťštyri hodín, aby ho vôbec začali hľadať. A ja si tu ležím v
posteli a...“
„Už ani slovo!“ riekla autoritatívne, no hlas sa jej zachvel. „Draco by iste nebol rád, keby si pri jeho
hľadaní niekde skolaboval. Sám musíš uznať, že si príliš unavený, aby si čo i len prstom pohol. Si hore
viac ako dvadsaťštyri hodín, Harry. Mysli trochu aj na seba. Len ak budeš v poriadku, len tak sa budeš
môcť plne sústrediť na Dracovo hľadanie.“ Dohovárala mu ako malému dieťaťu. Videla ako sa mu oči
lesknú únavou. Hoci tvrdil opak, na viečka mu sadal spánok. „Všetko bude v poriadku Harry. Nájdeme
ho živého a zdravého. Som si istá.“
Harry sa chabo pousmial. Nebol to dôverčivý úsmev a on rozhodne tým dvom posledným vetám ani
len nezamýšľal veriť. Ale bolo to od nej pekné gesto. Chcela ho upokojiť. Mala oňho ako priateľka
starosť. Ako dobre, že ju mal...
„Na a teraz to vypi,“ odzátkovala malú hnedú fľaštičku s tekutým obsahom. „Elixír bezsenného
spánku,“ povedala, keď mu ju prikladala k ústam. „Potrebuješ sa vyspať. A len toto ťa zaručene zbaví
všetkých myšlienok i nechcených snov.“
A Harry to vypil do dna. Len čo jeho hlava opäť spočinula na vankúši, viečka sa mu spoľahlivo zachveli
a zadriemal.
Hermiona ho pohladkala po tvári a prstami mu odhrnula z čela prameň ebenových vlasov. V duchu sa
modlila, aby naozaj všetko dobre dopadlo a spomenula si na chvíľu, kedy si ona sama myslela, že
nastane jej koniec...
***
Kým Hermiona bdela nad svojím priateľom, Severus s Regulusom očakávali príchod lorda Blacka.
Obaja sedeli v pracovni mlčky, až kým im majordóm neoznámil, že návšteva dorazila.
Severus vstal zo svojho miesta a keď prechádzal okolo Regulusa, povzbudivo mu stisol plece a
pošepol, aby nezabudol, prečo jeho brata vlastne pozvali.
Vo dverách si zastal vysoký, štíhly muž. Dlhé vlasy svedčili o tom, že jeho strih vôbec nepodlieha
súčasnej móde. Rovnako ako strih drahého kabáta. Lord Black vyzeral ako muž, ktorému je celý svet
ukradnutý. Bolo očividné, že sa rád riadi výlučne sám sebou.
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„Markíz,“ pozdravil a uprel pohľad na muža sediaceho v kresle opodiaľ. Zdalo sa mu, že pri zvuku jeho
hlasu sa mierne mykol. „Lord... Black,“ predniesol priam obradne, nevediac ako titulovať vlastného
brata. Na ospravedlňujúci list, ktorý mu poslal Regulus totiž nereagoval. Ich vzťahy teda ostávali v
rovine tolerantnosti. Nič viac vrúcnejšieho tam nebolo.
Markíz z Cudworthu bol ten, kto vystrel svoju pravicu a podal ju mužovi stojacemu oproti. Ten ju
stisol a v tvári sa mu objavili známky úľavy. No nad čím? hĺbal Severus. Možno nad takýmto prijatím,
odpovedal si sám v duchu na položenú otázku. Stočil sa a rukou ukázal na voľné kreslo. Sotva dva
metre od jeho vlastného brata. Sirius naňho pozrel, ale napokon uhol pohľadom.
„Dáte si niečo?“ opýtal sa zdvorilo Severus.
„Brandy,“ ozval sa ako prvý Regulus, ktorého prsty rúk neposedne poskakovali a bubnovali po
opierkach kresla. Severus ani brvou nemihol a obrátil tvár k hosťovi.
„Rovnako,“ odvetil a kým Severus podišiel k barovej skrinke, aby z nej vybral fľašu a poháre, obaja
bratia mlčky čakali.
Keď si napokon Severus zasadol za stôl so šálkou kávy, ktorú mu doniesla slúžka, uprel spýtavý
pohľad na Siriusa.
„Prejdeme k veci,“ začal, kým si miešal kávu. „Už vieme, čo sa stalo. Nedá sa však povedať, že v tom
mám celkom jasno. Grófovo rozprávanie bolo zastreté únavou a tak jeho vysvetlenie bolo...
povedzme, nesúvislé. Čo je nám však známe, sú fakty. Môj krstný syn zmizol. Vás objavil v tú noc
Harry v záhrade. A vieme i to, že bol na ministerstve, ale nedopadlo to podľa jeho predstáv.“
Sirius prikývol. „Na ministerstve som bol i ja. Zrejme sme sa minuli,“ dodal zamyslene, keď si odpil z
pohára. „Vedúci aurorov mi povedal, že musia počkať. Tváril sa však veľmi vážne a zdá sa, že mu to
nebolo jedno. Zopakoval mi vlastne to, čo povedal i Harrymu. Poverí vyšetrovaním svojho zástupcu,
pána Thomasa. Predá mu informácie, ktoré má odo mňa i od Harryho a začnú vraj hneď. Kým zvolá
pracovnú poradu a oboznámi kolegov s novými faktami, chvíľu to potrvá. Okrem toho, niektorí aurori
sú po nočnej, musí im dať aspoň chvíľu na oddych.“
Severus prikývol. „Takže je to napokon lepšie, ako si Harry myslel. Zrejme by sme vám mali byť
vďační.“
Sirius pokrútil hlavou. „Nie je za čo. Už keď som tam prišiel, Mallown vydával príkazy na začatie
pátrania. Pokiaľ som rozumel, Thomas mal začať preverovať Malfoyovské nehnuteľnosti. Prípadne
miesta, ktoré mal vo svojej držbe. Mal hľadať a prehľadať čokoľvek, kde by sa podozrivý skrýval.“
„Aj tak si myslím, že hoci je Lucius šialený, nie je hlúpy a bude ho ťažké nájsť,“ prehovoril konečne
Regulus, zvierajúc prázdny pohár. „Ak svojho syna niekde drží, zrejme si nehodlá, aby bol tak ľahko
nájdený, nie?“
Sirius sklonil hlavu a hľadiac do pohára, v ktorom sa hojdal obsah pohára hrdzavej farby s jemnou
vôňou čerešní premýšľal, koľko toho vedia a koľko im toho Harry prezradil. Mal znova zaprieť
vlastného syna? Draco bol predsa z jeho krvi. Vedel to a túžil ho nájsť. Musel mu pomôcť. Ak naňho
kašľal celý život, lebo bol nezodpovedným chrapúňom, ktorý nevedel nič iné, len robiť bratovi zo
života peklo, teraz bol vhodný čas zmeniť to.
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„Nie je jeho,“ prerušil ich tichým hlasom.
Obaja muži sa k nemu otočili. Severus so spýtavým pohľadom a mierne nadvihnutým obočím,
Regulus so zamračenou tvárou, pretože netušil o čom to jeho brat hovorí.
„Kto nie je čí?“ opýtal sa mladší z bratov. Severusov pohľad preskočil z jedného na druhého.
Uvedomil si, ako veľmi sa podobajú. Nielen výzorom.
„Draco,“ šepol Sirius. „Je to môj syn. Nie Luciusov.“
Regulus vyzeral, ako omráčený. „Ale... ty... ty si predsa nemohol... Pre Merlina!“ Zjavne si na niečo
spomenul. Jeho prsty sa zaťali do operadiel kresla, po ktorých len nedávno nervózne bubnovali. „Ty a
Cissy?“
Sirius mu venoval viac ako len zmučený pohľad. No v jeho nevšedných očiach sa zračilo i jasné
odhodlanie.
Zdalo sa, že jediný, kto si zachoval chladnú hlavu, a ktorý všetko prijíma so zdanlivým stoickým
pokojom bol Severus.
„Lucius o tom vie?“ opýtal sa, v hlave kalkulujúc, aké by to pre jeho krstného syna mohlo mať
následky.
Sirius pokrútil hlavou. „Nie, netuší to.“
Severus prikývol. „Dobre. Mali by sme vymyslieť, čo ďalej. Harry sa nebude nečinne prizerať. Bude
trvať na tom, že pomôže a ako ho poznám, nijaká sila na svete ho v tomto rozhodnutí nezastaví.
Potrebujeme plán. Má niekto nejaký nápad?“
A muži sa ponorili do hlbokého zamyslenia, len aby vyhútali niečo, čím by prispeli svojou troškou k
riešeniu tohto zapeklitého problému. Kvôli Dracovi a kvôli Harrymu.
***
Koža ho pálila ako čert. Údery biča neustávali. Všade bola krv. Vyvierala mu z rán a tiekla potôčkami
po končatinách, ohnutom chrbte...
Prebudil sa z nepokojného spánku a zaúpel. Nie, nič mu nebolo. Bol to iba zlý sen, nič viac. Zlý sen
pretavený do čiastočnej skutočnosti. Pod sebou stále cítil chladnú podlahu. Mohol byť rád, že ho otec
nenechal sedieť nahého. Inak by už dávno prechladol. I tak sa už triasol od zimy. Bolo tu chladno.
Sviečka stojaca v mosadznom držiaku na stole takmer dohorela. Ostal po nej iba roztopený vosk,
ktorý po kvapkách stekal na podlahu a tvoril okolo drevenej nohy stola voskové kaskády. Krátky
knôtik a slabý plamienok sa s ním pomaly lúčil.
„Harry,“ vzdychol si a zaboril strhanú, unavenú tvár do bieleho rukáva košele. Len silou vôle potlačil
povzdych a musel zaklipkať očami, aby premohol slzy. Bol bezmocný ako dieťa. Ako v tú noc, keď ho
otec pripútal k stene, o ktorú sa teraz opieral a uväznil jeho ruky v železných okovách. A bil ho ako
túlavého psa. V ruke zvieral to prekliate prenášadlo. Prečo sa ho len dotkol? Prečo bol taký idiot?
Jeho život sa razom obrátil o tristošesťdesiat stupňov. Z edenu prepadol do toho najhlbšieho a
najhoršieho pekla. K samotnému Luciferovi, ktorý mal za lubom boh vie čo...
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Ale Dracovi svitla malá nádej. Lucius sa vyjadril, že ho netúži zabiť. Nie, chcel ho zmeniť. Zmeniť na
svoj obraz. Draco celú noc uvažoval, čo z toho je horšie. Nad ránom definitívne uznal, že to bola
možnosť číslo dva. Nikdy, nikdy v celom svojom živote nechce byť ako Lucius. Netúži po tom a
nepodriadi sa. Nech ho otec zmláti, nech ho mučí na smrť, ale nepoddá sa. Zradil by nielen Harryho,
ale i seba. Svoju lásku, svoje srdce...
Keď sa dvere do jeho väzenia otvorili, vstúpil dnu samotný diabol. Na tvári mu sedel spokojný úsmev,
no v očiach sa diabolsky blýskalo. Jeho milá tvár nebola nič iné, iba klam. Pozrel sa na stôl a zbadal, že
fľaštička, ktorú tam nechal zazátkovanú s neznámym obsahom ostala nedotknutá. V tom okamihu sa
zamračil. Priskočil k Dracovi a schmatol ho za vlasy. Pri tom pohybe si mladý vojvoda udrel hlavu o
chladné kamene steny.
„Vypiješ to! Inak nedostaneš ani jesť, ani piť! A ak sa tak nestane do dnešného večera, vylejem ti to
do krku násilím!“
Jeho syn sa mu vytrhol a odsotil ho od seba. Lucius prekvapený jeho správaním sa iba uškrnul, ale už
sa nesnažil dostať k nemu. Hľadeli na seba a prepaľovali sa pohľadmi.
„Nikdy!“ zasipel Draco. „Nenechám sa od teba kŕmiť nejakým svinstvom!“
„Nie je to svinstvo,“ povedal pokojne Lucius. „Iba elixír zabudnutia.“
Draco sa zháčil a v duchu zalovil po prísadách i účinkoch. Vôbec sa mu to nepáčilo. Zvraštil obočie a
pozrel na otca s určitým podozrením. Vedel to? Napadlo mu.
„Nie je to jed! V tvojom prípade to bude liek, Draco. Musíš uznať, že vzťah, s tým... mužom, ktorý si
mal, je pod tvoju úroveň. Okrem toho, ten vzťah ti nedá nič. Nehovoriac o dedičovi.“
Draco múdro mlčal, hoci mal chuť vykričať mu, že mu kašle na dediča a že len s tým mužom, ako
nazval jeho priateľa bol dokonale šťastný.
„Ako som vravel, do večera to vypi. Inak to do teba dostanem hoc nasilu. A dobre vieš, že mne sa
priečiť nehodno,“ varoval ho a odhalil habit, aby mu ukázal, že sa naňho neštíti použiť žiadne
donucovacie prostriedky. Či už to mal byť bič, či prútik a kliatby.
Hneď potom opustil svojho syna.
Draco sa zviezol popri stene. Prstami si vošiel do vlasov, hojdajúc sa na pätách. Musel niečo
vymyslieť... niečo... čokoľvek... Zdvihol hlavu a pozrel na malú fľaštičku. Ak ju vypije, zabudne na
všetko. Zabudne na Harryho a na to, kým je. Stratí svoju identitu. Keď ho nevypije, otec ho k tomu
donúti. O tom nepochyboval. Zovrel fľaštičku v ruke a vykríkol na plné hrdlo zúfalý z tej bezmocnosti.
Bolo mu jedno, že mu zachrípol hlas... Díval sa na to prekliatie vo svojej dlani a uvažoval... Plamienok
sviečky sa zamihotal. Dotkol sa roztopenej voskovej hladiny a zhasol.
A vtedy dostal Draco spásonosný nápad.

22. kapitola - Zbohom láska, nechaj ma ísť
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Regulus kráčal vlastne ani nevedno kam. Iba dúfal, že sa stále drží chodníka, keď pred chvíľou vyšiel
von. Bol rozrušený a potreboval sa nadýchať čerstvého vzduchu. Možno preto, lebo z časti dúfal, že
mu to pomôže vychladnúť a z časti preto, lebo dúfal, že mu to pomôže racionálnejšie uvažovať. Začul
za sebou nenáhlivé kroky, ale nezastavil. Akosi podvedome tušil, kto ho nasleduje.
„Reg?“ ozvalo sa za ním tak pokojne, až mal dojem, že už len preto sa začína hnevať čoraz väčšmi. Už
dlho ho tak neoslovil. Tak dlho, že si ani nespomínal, kedy to bolo naposledy.
„Počkaj, prosím,“ prihovoril sa Sirius jeho meravému chrbtu.
Regulus zvesil hlavu a unavene si povzdychol. Kam chcel vlastne utiecť? A pred kým? „Sirius, čo
chceš?“
„Pozhovárať sa, nič viac,“ odvetil jeho brat.
Na chvíľu sa medzi nimi rozhostilo ticho. Prelomil ho Sirius. „Dostal si môj list?“
Regulus prikývol, hoci nevydal ani hláska. Čo mu mal na to povedať? Ešte stále v sebe niesol staré
krivdy. Ešte stále mu nebol schopný odpustiť. Sirius mu spravil peklo zo života len kvôli vlastnej
egoistickej povahe a teraz žiadal odpustenie. Na minulosť sa však nedalo len tak ľahko zabudnúť.
Nebola to vec, ktorá by sa len tak zmietla zo stola do zabudnutia.
Tentoraz prikývol Sirius. „Chápem. Ešte stále si mi neodpustil. Rozumiem ti. Uvedomujem si, akým
som bol povrchný snob... Keby som bol na tvojom mieste, asi by som sa preklial storakými
kliatbami...“
„Sirius...“ začal, ale starší brat ho náhlivo prerušil.
„Nie, počkaj,“ riekol a dotkol sa zľahka jeho pleca. Sirius cítil ako Regulus pod tým dotykom stuhol.
„Nechcem a nebudem naliehať. Som tu len preto, lebo...“ Vošiel si dlhými prstami do vlasov. V
slnečných lúčoch sa odrážali ebenové odlesky ako čierne zlato. „Prišiel som sem kvôli svojmu synovi.
Musím ho nájsť. Musím preňho urobiť konečne aspoň niečo!“ zvolal zúfalo.
Regulus ho ticho počúval. „Takže ti na ňom naozaj záleží?“ opýtal sa so záujmom, hoci mu z hlasu
zaznievala nedôvera k slovám, čo vyslovil.
„Isteže...“ vyjachtal jeho brat a keby nebol Regulus slepý, videl by v jeho očiach, výrazu tváre to
utrpenie...
„Stále mi to nejde do hlavy. Ty a Cissy...“ zamrmlal a potom o niečo ostrejšie dodal: „Ak ti na ňom tak
záleží, kde si bol za posledné roky? Prečo si sa ukázal až teraz?“ Z Regulovho hlasu bolo badať jasnú
výčitku.
Sirius zaťal ruky v päsť. Vedel, že jeho brat má pravdu, ale čo mu mal povedať? „Spravil som len to, čo
Cissy chcela. Nechal som ich žiť. Dobre vieš, aký by z toho bol škandál, keby Luciusa opustila. A
rovnako dobre vieš, že by to nikdy nebola urobila, keď už raz bola jeho. A bolo jedno, aký spolu mali
vzťah, či ako sa k nej správal. Tvrdila mi, že Lucius Draca zbožňuje...“
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„Tvrdila ti...“ odfrkol si posmešne Regulus. „Luciusovo zbožňovanie je zrejme trochu obmedzené. A
stačilo tak málo. Aby Draco skĺzol na iný chodníček... Vieš, že ho takmer umučil na smrť len preto, že
ho našiel bozkávať sa s iným mužom, keď mal šestnásť?“
Sirius naprázdno prežrel. Oči sa mu leskli ako ranenému zvieraťu. „Viem,“ odvetil takmer nečujne.
Regulus si založil ruky za chrbtom. Navlas tak, ako to mal vo zvyku robiť ich otec, keď chcel vyniesť
nejaké dôležité rozhodnutie alebo keď sa iba zamyslel.
„Nebudem ťa odsudzovať,“ riekol napokon jeho brat. „Každý musí za svoje chyby zaplatiť sám. A ty...
zdá sa mi, že si platil celý život. Nemohol si byť s milovanou ženou, nevidel si vyrastať vlastného syna.
Možno... možno ti raz budem schopný odpustiť, ale dnes sa tak určite nestane.“
Sirius sklonil hlavu a zahľadel sa do vlhkej trávy pod svojimi nohami. „Ako som už povedal, neprišiel
som naliehať. Chcem nájsť svojho syna.“
„Som si istý, že Harry a Severus preto urobia i nemožné. Obaja ho milujú, i keď každý z nich iným
spôsobom,“ usmial sa smutne. „Ak ho má niekto nájsť, budú to oni...“
Sirius na to nepovedal nič. Miesto toho sa vytratil. Regulus počúval ozvenu jeho krokov, kým ho
znova neobklopovalo iba šumenie vetra v korunách stromov.
***
Susan Bonesová si naposledy prezrela v zrkadle svoj obraz. Len tak zbežne. Účes sa zdal byť
bezchybný. Každý vlások jej tmavej hrivy bol uhladený a držal na mieste, zapletený do hrubého uzla
na temene hlavy. I vďaka tomu pôsobila staršie ako v skutočnosti bola. Na svojom vzhľade si ako
jedna z mála žien zakladala pramálo. Nie preto, že by jej to bolo jedno, no prosto boli pre ňu
dôležitejšie iné veci. Podstatnejšie veci. Veci ako práca a obživa. Včasné platenie nájomného. Nemala
veľa priateľov. Ak medzi ne samozrejme nerátala kolegov. Rodičia jej zomreli, keď bola malá a ju
vychovala teta Ethel. Nikoho iného nemala. A nakoniec sa pominula i ona. Azda preto sa tak upla na
svojho vedúceho. Brala ho skôr ako druhého otca. Bola to práve ona, s ktorou sa radil a rozoberal
rôzne možnosti a postupy, nie Dean, ktorý sa mal stať jeho zástupcom. Susan si to však nechávala pre
seba.
I teraz sa ponáhľala do práce, pretože ako sa zdalo, vedúci ju súrne potreboval. Mali nový prípad a
ešte nebol doriešený ani ten starý. Prípad Kostičkára. Tak si ho s vedúcim nazvali. Dostal pseudonym
podľa tej krátkej varovnej veršovanky, ktorú im poslal.
Vyšla z jednoducho, ale vkusne zariadenej kúpeľne a vošla do Ginninej spálne. Červenovláska ešte
spala. Ticho oddychovala. Na lícach sa jej leskli slzy. Nahla sa k nej, aby jej opravila prikrývku a potom
skontrolovala starý budík. Mala ho nastavený na pol štvrtú poobede. Teraz bolo sotva dvanásť.
Chúďa Ginny, pomyslela si. Život sa s ňou veru nemaznal. Najprv sa takmer stala obeťou násilného
vraha, potom čo ju odmietol muž, ktorého milovala z hĺbky srdca a dnes sa dozvedela, že jej city
nebudú nikdy opätované. Priznala sa jej, že v nej stále horel slabunký plamienok nádeje, ale dnes ho
zhasil mrazivý severák. Bolo však od nej šľachetné a dobrosrdečné, že na toho mladíka nedokázala
zanevrieť. Susan sa usmiala. Jej priateľka mala proste veľké a láskavé srdce. A napokon, z toho
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sklamania sa po čase dostane. O tom nepochybovala. Bola krásna a napriek tomu, čo robila, stále to
bola dcéra baróna.
Vyšla na úzku chodbu, natiahla na seba tmavozelené sako, ktoré jej ladilo so svetlohnedou sukňou a
dopĺňalo krémovú blúzku s vestičkou. Schmatla kabelku a mysliac na to, čo to môže byť za nový
prípad, vyšla von.
***
Colin zastal pred neveľkým tehlovým domom stojacim v radovej zástavbe. Krátke schodisko viedlo
priamo k dvojkrídlovým dverám natretým tmavohnedou farbou. Uvažoval, či sa mu vôbec oplatí o
niečo sa pokúsiť. Ale predsa len, risk je zisk, ako sa vraví. Prestal prešľapovať na chodníku ako idiot a
vybehol hore schodmi. Dostal sa dovnútra a vyšiel na druhé poschodie, odhodlaní presvedčiť ju, nech
konečne zruší tú svoju prekliatu monitorovaciu kliatbu. Veď nebol žiadnym psom, ktorého by bolo
potrebné strážiť. Aj on potreboval z niečoho žiť a túžil vyňuchať nejakú senzáciu. A ako, keď o ňom
mala dokonalý prehľad?
Pred dverami bytu však zastal a zatváril sa ostražito. Dvere bytu neboli celkom zatvorené. Boli dve
možnosti. Buď nie sú doma a zabudli za sebou zavrieť, alebo...
Vytiahol z vrecka svoj prútik a pristúpil k dverám takmer po špičkách. Jemne do dverí štuchol a tie sa
nehlučne otvorili. Vošiel dnu a zavrel za sebou. Po špičkách vošiel do chodby, nakukol do postranných
izieb, ale nezdalo sa, že by niečo nebolo v poriadku. Všade bolo ticho, čisto, útulne. Uškrnul sa. Keby
tak niekto vošiel do jeho bytu, myslel by si okamžite, že ho prepadli.
Keď sa odrazu bytom rozozvučalo hlasné drnčanie, rozbehol sa priamo za zvukom s prútikom v ruke.
Vpálil do izby ako víchor vo chvíli, keď Ginny načahovala ruku, aby zastavila to hlasné zvonenie. Pri
jeho divokom vpáde však vykríkla a budík nechtiac zhodila na zem.
„Do frasa, ženská! Nejačte!“ hlesol podráždene, strkajúc si prútik späť do vrecka, keď videl, že ho
vystrašil obyčajný starý budík.
„Čo tu robíte?! Ako ste sa sem dostal? Okamžite opustite tento byt! A moju spálňu, vy grobian!“
zvolala a červená v tvári sa natiahla po svojom prútiku.
Colin by možno bol prevrátil očami, ale miesto toho nimi skĺzol po štíhlej postave zahalenej v priľahlej
nočnej košeli. Nikdy predtým nevidel puritánskejšiu nočnú košeľu. Zapínanie siahalo od krku a končilo
niekde pod prsiami. Košeľa bola dlhá po členky a materiál žalostne nepriehľadný. Čo by bol dal v tejto
chvíli za to, keby mohol aspoň kútikom oka zahliadnuť jej pôvabné obliny.
Ginny sa červenala čoraz viac. Neprestávajúc naňho mieriť prútikom, kým on si ju sprosto prehliadal.
„Pýtala som sa, čo tu robíte?!“
„Nemôžete na mňa prestať mieriť? Veď ani ja to nerobím!“ odsekol podráždene, keď ho zaplavila
mučivá vlna horúčavy. Krv mu zovrela a sústredila sa v jedinom bode.
Konček jej prútika zaiskril a on dostal zásah tesne pred špičky nôh. Podskočil a zaklial. To ho dokonale
schladilo. Na znak toho, že sa vzdáva, zdvihol ruky nad hlavu. „Tak dobre, dobre, ženská! Ale
nemyslite si, že sa ma tak ľahko zbavíte! Počkám vás pred domom. Nesnažte sa ma striasť!“ varoval ju
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a vypochodoval z izby. A z bytu. Vypochodoval odtiaľ s poznámkou, aby sa nabudúce naučili zatvárať
dvere a názorne jej to predviedol, keď nimi poriadne tresol. Bola taká zúrivá, že nad tým ani
neuvažovala. Miesto toho sa zviezla na posteľ a snažila sa upokojiť. Srdce jej stále tĺklo ako o preteky.
Pozrela na hodiny. Po pol štvrtej. O chvíľu musí byť v práci. Potrebuje sa umyť, niečo zjesť a o hodinku
a pol majú dôležitú poradu. A ešte má na krku i jeho. Vážne začala uvažovať nad tým, že ak sa chce
toho odroňa zbaviť, mala by to kúzlo ukončiť.
Keby jej dal pokoj aspoň dnes. Zaplakala a odšuchtala sa do kúpeľne.
***
Harry stál pri okne a civel kamsi do prázdna. Vstal len nedávno, keď ho prebudilo ťukanie sovy
zobákom na okno. Bolo pol šiestej a na kraj sadal súmrak. Zavrel oči, vzdychol si a oprel si čelo o
chladnú sklenenú tabuľu okna. Vďaka bezsennému elixíru mal pokojný spánok, ale prebudenie bolo o
to krutejšie. Automaticky zablúdil rukou na druhú polovicu postele. Bola prázdna, ustlaná. Zaboril
tvár do vankúša a rukou zovretou v päsť tresol po matraci. Nepomohlo to.
„Harry?“ odo dverí sa ozval známy hlas. Otočil sa od okna a zbadal v dverách postávať svojho
priateľa. „Pre Merlina, vyzeráš hrozne!“ zdesil sa Ron, no na perách mu pohrával slabý úsmev.
Podišiel bližšie.
Harry sa ledva zmohol na úškrn. Rukou si prešiel po dvojdňovom strnisku, ktoré mu vyrašilo na tvári,
ale nemienil sa holiť. Bolo mu jedno i to, že napriek výdatnému spánku má pod očami tmavé kruhy.
„Čo tu robíš, Ron?“ opýtal sa Harry, no neznelo to akoby ho to naozaj zaujímalo.
„Markíza mi napísala list. Myslela si, že by si ma mohol potrebovať,“ riekol a mykol plecami.
„Nehnevaj sa na ňu. Len si o teba robí starosti.“
Harry prikývol a Ron skĺzol pohľadom po jeho štíhlej postave. Jeho priateľ vyzeral teraz skôr ako tulák.
Mal oblečené čierne nohavice, ale bol bosý. Mal oblečenú košeľu, ale ledva pozapínanú. Vlasy mal
divokejšie ako kedykoľvek predtým a bol neoholený. A ten jeho zúfalý výraz tomu celému iba nasadil
korunu.
Ron nevedel, čo povedať. „Nemám poslať po večeru? Nie si hladný?“
Harry pokrútil hlavou.
„Alebo smädný?“ pokračoval Ron, no i teraz Harry len pokrútil hlavou.
„Nechceš mi o tom porozprávať?“ nedal sa odbiť a keď sa mu nedostalo pozvania, sám sa uvelebil na
čalúnenej stoličke.
Harry naňho zmučene pozrel. „Už som o tom hovoril aurorom i Severusovi. Mám to opakovať zas? K
čomu to bude?“
„Viac hláv, viac rozumu,“ trval na svojom Ron.
Harry chvíľu váhal, potom sa pohol k svojmu saku, nedbalo prehodenému cez operadlo stoličky.
Vytiahol odtiaľ akýsi kus pergamenu a bez slova mu ho podal.
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„Toto mi pred malou chvíľou prišlo...“ dostal zo seba s ďalším povzdychom a vrátil sa na svoje miesto
k oknu. Kým Ron čítal, on sledoval zamračenú oblohu. Nebolo pochýb, že sa rozprší. Zasa. Keď začul
tiché šušťanie pergamenu, otočil tvár k priateľovi. Ten k nemu naťahoval ruku s listom, aby mu ho
vrátil.
„Vieš, podstatné je, čo si o tom myslíš ty. Veríš tomu, že sa s tebou rozišiel? Veríš tomu, že by ťa bol
len tak odkopol? Veď už len tá veta - Zbohom láskam, nechaj ma ísť – ti predošlú časť listu dokonale
vyvracia.“
Harry naňho civel hodnú chvíľu, kým bol schopný prehovoriť. „Nechcem tomu veriť...“ riekol.
„Tak tomu never! Vieš, pamätám sa ako som vás raz stretol v klube. Už vtedy sa na teba díval
spôsobom, ktorý...“ uškrnul sa. „Pochopil som to až neskôr. On ťa miluje Harry. Som si tým istý. Vždy
ťa miloval.“
„Asi áno,“ priznal napokon. „To, čo sme mali, to, čo sme k sebe cítili sa nemohlo predsa za noc
zmeniť, či nie? Viem, že som si nič z toho nenamýšľal. Uvažoval som skôr nad tým, prečo to napísal,“
zahryzol si do pery. „Môžem len dúfať, že neprechádza podobnou tortúrou ako kedysi...“
„O čom to hovoríš, Harry?“ zaujímal sa Ron, bedlivo sledujúc svojho priateľa. A tak si Harry konečne
sadol a rozpovedal mu aspoň to, čo považoval za vhodné prezradenia z Dracovej minulosti v rámci
možností.
Ron napokon vyskočil zo stoličky, akoby si sadol na kôpku bodliakov. „Vždy som si o ňom myslel, že je
to chorý idiot! Keby si vedel, ako často bol môj otec i ostatná rodina terčom jeho posmešných
útokov! A teraz pozri... Vysvitne, že je to chorý, vyšinutý hajzel!“
„Dobre, ale stále nemáme dôkaz o jeho existencii... Nikto ho nevidel. Čo ak je naozaj mŕtvy a zahráva
sa s nami niekto iný?“
„A čo exhumácia, Harry?“ napadlo odrazu jeho priateľovi.
Harry vyvalil oči. „Prosím?“ ozval sa nechápavo.
„Exhumácia. Pokiaľ viem, obaja Malfoyovci boli pochovaní v rodinnej hrobke. Písalo sa o tom
dokonca i v novinách.“
Harry sa zatváril neurčite. „Nemám tušenie. Nikdy som sa o to nezaujímal.“
„Dobre. To sa dá ľahko zistiť,“ riekol rozhodne Ron.
„To teda hej. Sirius má niečo, čo by nám mohlo pomôcť...“ ožil konečne Harry a v jeho zelených
očiach ožili tlejúce iskri nádeje.
„Sirius?“ hlesol spýtavo Ron, no jeho priateľ len mávol rukou. „To je napokon jedno. Musíme zistiť, či
je alebo nie je mŕtvy. Len tak sa pohneme ďalej. Ale som presvedčený, že ten list je podvrch.“
Harry pokrútil hlavou. „Nie, je to Dracovo písmo. Poznám ho.“
„Dobre, tak dajme tomu, že to písal Draco. Ale zrejme to nebolo z vlastnej vôle,“ vyslovil Ron svoj
názor.
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Harry sa usmial. To už znelo vierohodnejšie. Jeho prsty rýchlo pracovali na zapínaní svojej košele.
Nastrkal si ju do nohavíc a už aj sa obúval. List od Draca, čo označili za podvrh vhodil pokrčený do
krbu, aby zhorel na popol. O chvíľu už boli obaja mladí muži na chodbe.
Harrymu bolo jasné, že ak chce niekde začať, musí to byť práve u lady Malfoyovej. Ona bola tým
pomyselným kľúčom, ktorý im mal pomôcť pohnúť sa z miesta. Pretože ako povedal sám vedúci
aurorov, indície by tu síce boli a mohli by neviem ako veľmi ukazovať na jedinú možnú osobu, môžu
sa pokojne mýliť. Čo ak mal Draco skutočne nejakého nepriateľa, ktorý mu chcel ublížiť? Zistí to. A to
ešte dnes. A boh im pomáhaj, ak Draca drží v zajatí naozaj ten diabol, Lucius Malfoy...

23. kapitola - Ako telo bez duše
Draco sa rozhliadal po svojom väzení v sliepňavom, chvejúcom sa svetle piatich sviec, ktoré stáli vo
vysokom striebornom svietniku. Pretože toto bolo jeho väzenie. K celej tej hrôzostrašnej situácii
chýbalo akurát to, aby stál pri stene pripútaný okovami a nedostával nič iné, len suchú kôrku chleba s
vodou, o ktoré by sa musel deliť s potkanmi. Kamenná, studená komora skrývajúca sa v podzemí
Malfoy Manoru. Merlin, ako to tu len nenávidel! Roztrasenými rukami si vošiel do vlasov, aby si ich
prečesal. Všetko bolo na nič...
Ako dlho tu už bol? V tejto diere celkom prestal vnímať čas. Nemal tu nič, čo by ho nejako usmernilo.
Strávil tu pár dní, či už prešiel týždeň? Ani kúsok denného svetla... Podišiel k starému, zašlému
zrkadlu, ktoré stálo opreté v kúte miestnosti a pozorne sa v ňom poobzeral. Bol bledší ako zvyčajne.
Zdravá farba jeho pokožky sa vytratila a nahradila ju temer pergamenová priesvitnosť. Odtrhol od
seba pohľad. Nemohol sa na svoj obraz viac dívať. Ako by sa asi páčil Harrymu takýto? Hnusil sa sám
sebe... Úbohý, bledý a neschopný spraviť čokoľvek pre svoju záchranu. V tomto podzemnom väzení
ho držal jeho vlastný otec, ktorý mu hrozil, že ak ho neposlúchne, tento dom sa stane jeho hrobkou.
Jeho vlastný otec! Merlin! Nie, k tomu mužovi nič necítil. Nič... Mali rovnakú krv? No a? Mali vôbec
niečo spoločné? Nie... Nikdy...
„Našťastie,“ vzdychol si Draco a jeho myšlienky sa znovu upli na Harryho. Zaleteli k spomienkam,
ktoré ho držali pri živote a pri zdravom rozume. Lenže potom sa jeho pohľad stočil na bohato
prestretý stôl. A malú hnedastú fľaštičku, ktorá stála pri čaši s vínom. Prekliata fľaštička s prekliatym
elixírom sa mu akoby posmievala. Vypi a zabudni navždy! Merlin! Aké ťažké bolo pretvarovať sa pred
vlastným podozrievavým otcom! Mal sa tváriť, že zabúda... Mal sa tváriť, že v jeho spomienkach už
nefiguruje žiadny priateľ... že niekoho s menom Harry Potter nikdy nepoznal. A ten list! Pochopil, že
to musel napísať? Pochopil, že písal len to, čo mu diktoval ten starý blázon v snahe zasadiť mu ďalšiu
ranu v svojom šialenom pláne synovej morálnej záchrany? Aspoň v to dúfal... Dúfal, že pre všetko, čo
medzi nimi bolo, Harry tomu listu neuverí. Ak by uveril, znamenalo by to, že po ňom prestane i
pátrať. Toto poznanie ho vtedy vyľakalo a vykoľajilo. Takmer sa prezradil. Takmer otec zistil, že nie je
omámený tým elixírom, ktorý mu nosil s takou diabolskou presnosťou.
„Harry,“ zašepkal sotva počuteľne, aby ani pavúčik, ktorý si tkal svoju striebornú sieť v rohu
miestnosti nemohol započuť, čo povedal.
Harry bol mužom jeho života. Nebolo tomu pochýb. Príliš k nemu prilipol. Bol svetlom jeho čiernej
minulosti. Zbavil ho trpkej spomienky, ktorá mu roky drásala myseľ, zbavil ho dotieravého Baddocka,
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hoci nie tak, ako to zvládol ten vrah a len s ním sa cítil naozaj šťastný. Nemohol poprieť city, ktoré k
nemu prechováva, pretože tým by poprel vlastnú existenciu. Miloval ho. Miloval a nikdy mu to
nepovedal. Teraz ho napadlo, či na to bude mať ešte príležitosť. Cítil sa slabý a bezradný a i preto ho
stravoval pocit hanby. Nemohol robiť celkom nič iba čakať na svojho princa v lesklej zbroji a na
bielom koni ako v nejakej zlej, nepodarenej rozprávke, kde si vymenil úlohu so spanilou princeznou.
Nemohol robiť celkom nič, len pretvarovať sa tak, aby mu otec veril a čakať, čo bude. Či ho niekto
nájde a vyslobodí, alebo či tu zhnije zaživa, zatratený a opustený...
***
Hermiona sa dostala na poschodie a namáhavo vydýchla. Obzrela sa na schody, ktoré zdolala a
pokrútila hlavou. Potom sa pozrela na svoje mierne vypuklé bruško a opäť pokrútila hlavou.
„Kto by to bol povedal, že to bude taká záťaž, však?“ opýtala sa svojho bruška, ktoré vzápätí
pohladkala. Dieťa ju koplo, akoby jej chcelo odpovedať. Tvár jej rozžiaril nežný úsmev a takmer sa
zasnívala. Takmer videla nádherné ebenové vlásky, žiarivé očká, anjelskú tváričku... Ale naozaj len
takmer.
Chodbou sa rozľahol zúfalý výkrik plný bolesti. Pevnejšie zovrela čisté uteráky a odhodlane vošla
dovnútra izby, kde jej milovaná sesternica Daphne trpela v pôrodných bolestiach.
Asteria, ktorá sedela na spodku schodiska, na poslednom schode sa zachvela, ale ani sa odtiaľ
nepohla. Chcela byť sestre čo najbližšie a keďže nemohla byť s ňou, aspoň sa modlila, aby všetko
dobre dopadlo. Muselo to dobre dopadnúť. Pri Daphne bol liečiteľ, pôrodná babica, Hermiona a
gazdiná. Liečiteľ s pôrodnou babicou odrodili už veľa detí, zvládnu i toto, hútala v duchu. A gazdiná
tiež neraz asistovala pri pôrode.
„Láska, čo tu robíš?“ ozvalo sa vedľa nej a ona zdvihla plavovlasú hlavu. Stál pri nej vysoký tmavovlasý
muž s prenikavým azúrovým pohľadom.
„Nepustili ma dnu,“ posťažovala sa, tváriac sa ako kôpka nešťastia. „Chcem jej byť tak nablízku ako sa
len dá,“ vysvetlila a ani sa nepohla.
Muž k nej natiahol ruku a štíhlymi prstami jej strčil za ucho uvoľnený prameň vlasov.
„Nemal by si byť pri Oliverovi?“ opýtala sa s náznakom mierneho úsmevu. „Určite ťa bude
potrebovať. Keď som ho videla naposledy, búchal si hlavu o stenu bledý ako pergamen.“
Zasmial sa nad tým prirovnaním a prisadol si k nej. Z izby na poschodí sa ozval ďalší výkrik naplnený
bolesťou a znova ho nasledovalo ticho. Vzal jej ruku do dlane a poláskaj jej dlaň prstom. Potom do
nej vtisol bozk a priložil si jej ruku k svojmu lícu.
„Nemusím byť pri ňom. Je pri ňom jeho otec a teraz dorazil i markíz z Cudworthu.“
„Markíz je tu?“ spýtala sa prekvapene.
Muž sa uchechtol. „Vždy ho nájdeš poblíž svojej manželky. Prečo ťa to udivuje?“
Asteria sa pousmiala. „To je pravda. Sú nerozluční.“
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„To sú,“ súhlasil a díval sa do jej anjelskej tváre, vpíjajúc sa očami do tej nežnej krásy, čo mal pred
očami.
„Dúfam, že...“ náhle zmĺkla a zahryzla si do pery. Sklopila oči a pozrela na ich spojené ruky.
Blaise sa pousmial. Akoby tušil, čo chcela povedať, dodal: „Aj ja v to dúfam.“
Pozrela naňho. Oči jej horeli láskou a nevýslovnou nehou. Nahla sa k nemu a vzala mu tvár do dlaní.
„Blaise, pobozkajte ma,“ zaprosila, kým palcom nežne skúmala lákavú krivku jeho pier.
„Ja... láska, prečo to žiadate? Môže nás tu ktokoľvek prichytiť a...“ Blaise zavrel ústa. Snažil sa zo
všetkých síl ovládnuť príval túžby, ktorá ho opantala s vyslovením tej náhlej prosby. Nie, že by na to
celý ten čas nemyslel. Sedieť tak blízko nej, vdychovať jej vôňu, smieť sa jej dotýkať... V duchu si
predstavoval príchuť toho zakázaného bozku. Nechcel nič viac. Aspoň v tejto chvíli nie. Chcel ju...
Vždy iba ju. Nežnú i vášnivú, vážnu i veselú, hĺbavú i spontánnu...
„Blaise...“ šepli jej ústa. Tak hriešne blízko tých jeho. Zacítil vôňu jej horúceho dychu. Mal dojem, že
sa z toho zblázni. Stačilo sa nakloniť. Lenže, ak by ich tu niekto prichytil, markíz z Cudworthu by mu
bol schopný odtrhnúť hlavu. Alebo ho vyzvať na súboj. V tých bol predsa povestný. Hoci sa žiadneho
nezúčastnil minimálne posledných šesť mesiacov.
Ale potom sa naklonil bližšie. Ich ústa sa o seba jemne obtreli. Ledva sa dotkli. Blaise sa potom trochu
poodtiahol a pozrel jej do rozžiarených očí. Usmievali sa. Vzal jej tvár do dlaní a pritisol pery na jej
ústa. Počul ako vzdychla a primkla sa k nemu, kým on posieval jej hebkú tvár drobnými božtekmi, až
sa napokon znova vrátil k ústam. Ich pery sa spojili a pootvorili. Nič mu nebránilo v tom, aby vysunul z
úst jazyk a prinútil ju pootvoriť pery ešte viac. Uvítala ho vlhká horúčosť jej úst a jej hebký jazyk mu
vyšiel oproti. Najprv spolu zvádzali nerovný súboj, ale jeho sladká Asteria sa mu rýchlo prispôsobila a
začala si bozk vychutnávať i ona.
Keď sa roztvorili dvere spálne na poschodí za ich chrbtami, doslova od seba vystrašene uskočili.
„Chlapec! Je to chlapec!“ ozval sa šťastný výkrik gazdinej, na čo sa na chodbe zhŕkli i muži zalezení v
pracovni. Vzápätí sa v dverách spálne ukázala Hermiona s malým uzlíčkom v náručí a podala ho
gazdinej.
„Ukáž otcovi jeho syna,“ povedala jej a gazdiná so širokým úsmevom jej príkaz vyplnila.
Asteria si utrela slzu, ktorá sa jej vykotúľala z kútika oka a pozrela na lorda Blaisa, ktorý sa na dieťa
díval... so zvláštnou nehou. Ale jeho pohľad sa vôbec nevyrovnal dojatiu hrdého otca, keď si ho
konečne vzal do náručia.
„Matthew Per Aidan Wood,“ oslovil stíšeným hlasom Oliver svojho synčeka a pozrel na svojho
spokojného otca, ktorý sa dočkal svojho nového dediča. Bol nesmierne hrdý. Možno dokonca viac
ako bol jeho syn. Aj na meno, ktoré mu vybrali rodičia. Lord Aidan Wood bol totiž jeho otec. A Per
brat, ktorý zahynul ešte ako dieťa na záškrt. Matta v rodine ešte nemali. Ale je to dobré meno. Silné a
hrdé. Z jeho vnuka raz vyrastie hrdý muž. Ale s láskavým srdcom po svojej matke a čestný, po svojom
otcovi. Usmial sa, keď si vzal vnuka do náručia a vtisol mu na čielko božtek.
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Keď v ten večer vkĺzla Hermiona do postele, bola na smrť ukonaná. Pritúlila sa do manželovho náručia
a zívla si.
„Som rada, že sú obaja v poriadku,“ šepla, keď si zložila hlavu na jeho plece a objala ho, stúlená do
klbka pri jeho boku.
Severus sa usmial, hoci v duchu si pomyslel, že dúfa v to isté, ako lord Wood. Že jeho manželka pôrod
zvládne a obaja, on i ich dieťa budú v poriadku.
„Aj mňa to teší,“ odvetil a vtisol jej bozk na vrch kučeravej hlavy.
„A čo je nové v Dracovom prípade?“ ozvala sa a vyvrátila hlavu dohora, aby mu videla do tváre. Do
ustarostenej tváre.
Severus si povzdychol. „Viac menej sme sa všetci zhodli na jednom. Lord Weasley je zrejme
rozumnejší ako som si o ňom celé roky myslel,“ pripustil neochotne. „Navrhol preskúmať rodinnú
hrobku Malfoyovcov.“
„Prečo?“ opýtala sa Hermiona a potom jej to došlo. „Aha. Zrejme sa chce uistiť, či je lord Malfoy
skutočne pochovaný, aby ste nenaháňali iba legendu, či chabý mýtus, však?“
Severus prikývol a objal ju pevnejšie. „Presne. Je to skvelý nápad. I auror Mallown bol toho názoru.
Vieš, s grófom sme mu znova povedali všetko, čo vieme o Dracovej minulosti. A spomenuli sme i
Luciusa i to, čo si myslíme o tých vraždách a ako by a prečo mohli spolu súvisieť. Hneď potom poslal
list na oddelenie Čarodejníckeho práva so žiadosťou exhumácie lorda Malfoya.“
Hermiona pozorne skúmala jeho tvár. Hoci sa z jeho výrazu nedalo vyčítať ako zvyčajne takmer nič,
vedela, že sa o svojho krstného syna obáva. Možno ešte viac ako ktokoľvek iný. Tieto dni boli samé o
sebe plné noviniek. Či už tých dobrých, alebo tých zlých. Povzdychla si a natiahla k nemu ruku, aby ho
mohla pohladiť po tvári.
„Nájdeme ho, uvidíš,“ šepla povzbudivo a on sa jej zadíval do očí.
„V nič iné ani nedúfam a nič iné si ani nepripúšťam,“ hlesol ustarane. „Keby som to totiž spravil,
Dracove šance by boli...“ Zmĺkol a na malú chvíľu privrel oči. „Vedieť tak, čo s ním ten šialenec
zamýšľal!“
Museli dúfať v optimistický koniec. Museli. Iná možnosť neprichádzala do úvahy. Dosť na to, že Harry
chodil tie dva dni ako bez duše. Alebo skôr, bez srdca. Bol nesústredený a roztržitý. Hermiona ho
chápala. Presne tak sa cítila ona, keď ju uniesol Nott. Bez svojho milovaného manžela bola ako telo
bez duše. A vtedy jej došlo, ako veľmi musí Harry milovať Draca...

24. kapitola - V relatívnom bezpečí
Harry trval na tom, že sa zúčastní exhumácie. A nielen on. Medzi prítomnými aurormi bol i markíz z
Cudworthu i jeho krstný otec, lord Sirius Black.
„Zachary, dávaj do frasa pozor!“ okríkol ho varovne kolega. Dean Thomas, ako sa zdalo, nebol práve
znášanlivý človek. Večne sa mračil. Dokonca ešte viac ako kedysi markíz z Cudworthu. Ale Harry by tú
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myšlienku nikdy nevyslovil nahlas. Miesto toho civel, ako auror Thomas šikovne zachytil padajúce
veko krypty z čierneho mramoru mocným kúzlom a bezpečne ju zaistil, levitujúc ňou vo vzduchu.
Jeho mladší kolega si utrel pot perliaci sa mu na čele a prikývol. Potom ťažký kus otesaného kameňa
spoločnými silami preniesli na zem.
Harryho oči sa upli k zdá sa neporušenej rakve vo vnútri hrobky. Ostávalo jediné. Odkryť jej veko a
zistiť, či je tam. Dych mu zamrel v hrdle, keď sledoval mužov, ako sa zhrčili okolo hrobky a snažia sa
odstrániť veko truhly. Pred očami sa mu zatmelo. Odrazu nevedel, v čo dúfať skôr. Či v to, aby tam
Lucius bol, čo by znamenalo, že pátrajú po niekom neznámom a nebudú sa mať čoho chytiť, alebo
toho, aby tam nebol a tým pádom by bolo všetko jasné.
Otočil sa a roztrasene dýchajúc civel na otvorené dvere rodinnej hrobky rodiny Malfoyovcov, ktoré
zdobil drak chrliaci oheň s telom obtočeným okolo prútika chrliaceho iskri. Zúfalo túžil po tom, aby ho
neprepadali tie krušné, zdrvujúce myšlienky. Hrobka rodiny Malfoyovcov... chcel si zakázať myslieť na
to, kde je. Chcel si zakázať myslieť na to, že ak budú i naďalej tak pomaly postupovať, Draca možno
medzi živými nenájdu a toto miesto bude jeho... jeho... večným odpočinkom. Bože, znelo to tak
hrozne. Tak definitívne!
„Do pekla!“ ozvalo sa za jeho chrbtom. Neomylne spoznal hlboký hlas svojho krstného otca. Ruka,
ktorá mu však dopadla s ľahkosťou na plece nebola jeho.
„Harry, je mi to ľúto, ale...“
„Nie je tam, Severus, však?“ pootočil hlavu k markízovi, ktorý stál za ním. Tvár ako vytesaná zo žuly.
Len oči sa v nej leskli rovnakou bolesťou ako tie jeho. Markíz pokrútil hlavou.
Harry prikývol a upriamil pohľad na vedúceho aurorov, ktorý stál pri hrobke schovávajúcej prázdnu
rakvu a civel do jej vnútra. Potom tam namieril svojím prútikom a vyslovoval nejaké kúzla. Jeho prútik
ticho praskal, kým auror neskončil. Harry počul ako povedal svojmu zástupcovi, že v tej rakve nikdy
nikto neležal.
„Čo budeme robiť?“ opýtal sa a vedúci naňho pozrel.
„No, zdá sa, že ste mali pravdu. Budeme pokračovať v prehľadávaní Malfoyovských nehnuteľností, ale
my sa zatiaľ vrátime do úradu. Potrebujem vás znova vypočuť. A tentoraz chcem počuť všetko. I to,
čo ste mi zatajili,“ povedal nekompromisne.
„Ale veď som vám všetko povedal! Vypočúvali ste ma už dvakrát! Ako dlho sa ešte budeme takto
naťahovať? Dracovi ide o život!“
„Pozrite, ja vás chápem, drahý gróf, ale ak chceme vojvodu nájsť, musíme vedieť všetko, čo by nám
mohlo pomôcť. I tú nepatrnú vec, udalosť... hocičo, čo nám pomôže, chápete?“
Harry prikývol, ale v duchu zahrešil. Bol vari azda taký bezmocný? Ale dobre, zatiaľ ho trpezlivosť
neopustila. No jeho pohár sa pomaly zapĺňal.
***
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Do úradu sa vrátili pred dvoma hodinami. Vypočuli Severusa, Siriusa a dokonca sa s nimi zhovárala i
nebohá lady Malfoyová prostredníctvom obrazu, ktorý pri sebe jeho krstný otec stále nosil. Teraz na
ich mieste sedel on a zopakoval opäť všetko, čo už minimálne dvakrát hovoril.
Oproti nemu sedel vedúci aurorov a pozorne počúval odpovede na otázky, ktoré mu kládol. Dean
Thomas sa prechádzal po miestnosti, pripomínajúc povestného leva v klietke. Harrymu nepomáhalo
ani vedomie, že sa muž tvári povýšenecky a takmer nezúčastnene. Lady Weasleyová sedela na konci
stola a dbala o to, aby všetko zachytila do výpovede.
Ginny pozerala na Harryho akoby ho videla prvýkrát. Jej zelené oči boli rozšírené poznaním, leskli sa
smútkom a zadržiavaným plačom. Ešte dobre, že si ju nik nevšímal. Pred malou chvíľou musela
očarovať brko, aby zapisovalo samo a ona len kontrolovala jeho zápisky.
„Prečo ste nám nepovedali skôr, že predpokladáte, že lord Lucius Malfoy stále žije a že je to
pravdepodobne on, kto stojí za tými vraždami?“ ozval sa spoza vedúceho jeho zástupca.
Harry naňho zmätene pozrel. „Pretože ako ste sám povedal, bol to len pocit. Lucius Malfoy bol mŕtvy
viac ako tri roky. Ako sme mali vedieť, že to tak nie je?“
„A čo ste si teda pomysleli, keď ste sa o tých vraždách dočítali v novinách?“
„Že ide najskôr o nejakú hroznú zhodu náhod,“ odvetil pokojne, nestrácajúc zdravý rozum.
Dean Thomas prikývol, hoci v jeho tvári badal znechutenie. A potom i vzdorovitú výzvu. „Aký máte
vlastne vzťah k vojvodovi? Príde mi nanajvýš podivné, že sa tak interesujete o jeho život.“
„Je to môj priateľ a obchodný partner,“ odvetil Harry a prebodával zástupcu vedúceho hnevlivým
pohľadom.
„Váš priateľ? Obchodný partner? Nie je za tým viac? Čo ak celý ten prípad stojí na vašom vzťahu s
vojvodom a jeho únosom sa niekto zameral na to, aby sa vám pomstil. Na to ste nepomysleli?“
„Do môjho vzťahu s vojvodom vás nič nie je!“ ozval sa pobúrene.
Ginny, ktorej sa vytratila z tváre všetka farba si nikto nevšímal. Privrela oči a na chvíľu si predstavila,
aké to všetko mohlo byť. Ona a gróf. A kŕdeľ detí. Veselých, smejúcich sa a šťastných pri milujúcich
rodičoch. Sen sa rozplynul...
„Ak nám to má pomôcť, lord Potter, bolo by dobré vedieť, aký bol charakter vášho vzťahu s
vojvodom,“ zapojil sa znova vedúci aurorov.
Harry naňho pozrel. Zdalo sa mu, že tento muž má v sebe oveľa viac citu ako jeho prchký zástupca.
„Ak to už musíte vedieť, môj vzťah s vojvodom bol viac než len priateľský. Ale nemyslím si, že práve o
to ide. Rovnako ako si nemyslím, že ho uniesol niekto, kto by chcel ublížiť mne.“
„Dobre, dajme tomu, že by to tak bolo. Ale musíme rátať i s touto možnosťou, pane,“ povedal
Mallown a vstal od stola. Podal mu ruku a poďakoval za pomoc.
„Čo mienite robiť?“ nedal sa odbiť Harry a chcel vedieť, čo v tejto veci podniknú.
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„Ako som už povedal. Prehľadávame nehnuteľnosti. Ak sa niekde ukryl, je vysoký predpoklad, že
použil nejaké so svojich domov, či bytov. Alebo sa ukrýva niekde zastrčený na zabudnutom panstve.
Tých možností je veľa. Malfoy vlastní viac ako sedem veľkých domov roztrúsených po celom Anglicku
a dokonca i v Škótsku a Írsku. Len tuto v Londýne má päť bytov. Okrem toho vypočúvame i susedov
spomínaných usadlostí. Ako sa ukázalo, lord Malfoy žije. A ak nie je duchom, musel ho nikto vidieť.“
Harry prikývol. „Prezreli ste aspoň tie byty tu v Londýne?“
„Všetky do jedného,“ prikývol Mallown. „Pozrite, už dlhší čas je pokoj. Neobjavila sa žiadna nová
mŕtvola. Môžeme teda predpokladať, že sa na niečo chystá. Otázkou je, na čo?“
„Chcem vám s hľadaním pomôcť,“ ponúkol sa mladík a díval sa ako vedúci aurorov zošpúlil pery a
zamyslel sa.
„Nemyslím si, že by to bolo vhodné. Nechcete predsa ohroziť život svojho milenca, však?“
Harry cítil ako sa červená. Milenec... Prečo predpokladali, že... Ale to bolo jedno. Iste, bolo to
pochopiteľné. Ich vzťah nebol verejným. Viac menej ho stále tajili a užívali si ho iba oni dvaja. Okrem
toho, vedeli o tom iba najbližší. Milenec... Merlin, tak veľa toho s Dracom ešte nestihol prežiť. Chýbal
mu každým kúskom tela, každučkou jednou bunkou! Každým úderom srdca, každým nádychom i
výdychom.
„Nie, ale...“
„Pozrite, drahý gróf. Pokojne nám môžete dôverovať. Nájdeme ho.“ Vľúdne sa naňho zadíval a opýtal
sa: „Chcete vedieť, prečo vám nemienim dovoliť miešať sa do prípadu?“
„Isteže,“ odvetil. Nemohol poprieť, že ho to zaskočilo. A veľmi nemilo. Nechápal to, pretože chcel
pomôcť!
„Sám ste vravel, čoho sa lord na vojvodovi v minulosti dopustil. Kvôli jedinému bozku. Čo ak vás
sledoval už dlhšiu dobu? Čo ak sa mu ani trochu nepáčilo, že syn napriek jeho vtedajšiemu trestu
neposlúchol? Bol predsa s vami, či nie?“
„Ja... dosť, nepokračujte prosím. Celkom to chápem.“
Mallown prikývol. „Urobíme všetko, čo bude v našich silách.“
Harry sa zachytil stola. Hlava sa mu išla rozskočiť. Čo ak vás sledoval už dlhšiu dobu? Čo ak sa mu ani
trochu nepáčilo, že jeho syn napriek jeho vtedajšiemu trestu neposlúchol?
Ginny sa dotkla jeho ruky. Bola studená ako ľad. „Harry? Harry? Si v poriadku?“ Dotkla sa jeho tváre a
prinútila ho, aby na ňu pozrel. V očiach sa mu odrážali obavy. Nesmierne obavy a pocit viny.
„Nemôžeš za to, počuješ?“ ozvala sa stíšeným hlasom. „Nemôžeš za to! Neurobil si nič zlé!“
chlácholila ho a on ticho vzdychol. Vzal ju do náručia a oprel si čelo o jej plece. Mal dojem, že mu
puká srdce na kúsky.
A Ginny ho objímala a hladila po chrbte upokojujúcimi dotykmi. Šepkala mu do ucha sladkobôľne
nezmysly o tom, že sa všetko vyrieši, že za to nemôže. A keď k nej odrazu dvihol hlavu, aby jej slová
vyvrátil, hoci vedel, že to myslí vážne, prisala sa mu perami na ústa.
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Harry skamenel. Na chvíľu mu tým vyrazila dych. Jeho mozog zastavil, ale jeho telo i napriek tomu
reagovalo. Odstrčil ju od seba prv, ako mu mohla vsunúť jazyk do úst.
„Nie!“ zvolal tlmeným hlasom a pozrel na ňu zlomený vlastným žiaľom. „Toto nie je správne! Ginny,
kedy konečne pochopíš, že medzi nami nikdy nič nemôže byť?“
Strhla sa, akoby ju bol udrel. Do očí podobných tých jeho, akurát s rozkošnými hnedými škvrnkami
okolo zorničky jej vyhŕkli slzy.
„Prečo ma nemôžeš milovať? Je to také ťažké? Harry... Prečo on a nie ja?“
Harry sa na ňu díval rovnako otrasený ako bolo ona sama. Brada sa jej chvela a hrozilo, že každú
chvíľu prepukne v plač.
„Pretože to som ja! Milujem ho! Zbožňujem na ňom absolútne všetko! Od jeho občasných jedovatých
poznámok, po samotný účes.“
„Harry... prosím...“ zavzlykala.
„Nie, Ginny. Robíš všetko len ťažším. Dohodli sme sa, že ostaneme priateľmi, ale nie som si istý, či je
to dobrý nápad. Milujem Draca a vždy ho milovať budem,“ riekol pevným hlasom, z ktorého
zaznievalo skalopevné odhodlanie. „Je mi ľúto, že som ťa sklamal, ale verím, že si nájdeš niekoho, kto
ťa spraví šťastnou. No ja to nebudem.“
S tými slovami sa otočil a opustil vypočúvaciu miestnosť. Musí sa pozhovárať s Ronom. Dúfal, že Ron
dohovorí svojej sestre a ona ho prestane obťažovať svojimi nežnými citmi. Mal ju rád a nerád ju takto
zraňoval, ale ináč to nešlo. Nedala si povedať. Iste, kedysi sníval o veľkej rodine a predstavoval si, že
by mohol žiť po jej boku. Ale od kedy zistil, že jediné, čo ho robí šťastným, je Draco... Jeho sny nabrali
iný spád. A neľutoval to. A nikdy ani nebude. Dobre. Ron... alebo Charlie, ktorý mal tiež priateľa mu
pomôžu. Určite. A hneď potom sa pustí do pátrania na vlastnú päsť. Nevydrží sa iba nečinne prizerať.
Okrem toho, má predsa neviditeľný plášť, či nie? Nikto teda nemusí vedieť, že sa rozhodol konať na
vlastnú päsť a Draco bude v relatívnom bezpečí.

25. kapitola - Sladká Ginnevra
Z očí jej tiekli slzy prúdom. Pohľad kvôli nim mala zahmlený tak, že netušila, či ide vôbec správne. Už
dávno sa zvečerilo. Na oblohe žiarili hviezdy a krajinu osvetľoval mesiac. Nič z toho nevnímala.
Gróf... Gróf a vojvoda... Prečo musel byť práve on... iný? Prečo akurát jej mladý, krásny, čestný a
ušľachtilý gróf? Čo to bolo za hru osudu? Hotová grécka tragédia!
„Harry,“ vzdychla a utrela si mokré líce do rukavičky.
Mladý reportér Colin Creevy za ňou kráčal už hodnú chvíľu. Bol presvedčený o tom, že musí vedieť, že
ide za ňou. Napriek tomu sa ani raz neotočila. Zdalo sa mu to, alebo sa chvela? Alebo žeby vzlykala?
Odrazu zastala, bez varovania sa k nemu otočila a namierila naňho prútikom. Zamrmlala kúzlo a jej
prútik zaiskril. Inštinktívne chcel uskočiť, keď mu v poslednej chvíli napadlo, čo práve robí. Konečne z
neho sňala to kúzlo, ktoré naňho pred časom uvalila. Bol voľný! Voľný ako vták! Na malú chvíľu sa mu
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po tvári rozlial široký úsmev. Len na malú chvíľu si dovolil radovať sa. Potom zazrel znova len jej
chrbát a vzďaľujúcu sa štíhlu postavu. Dobehol ju.
„Stalo sa niečo? Alebo plačete kvôli mne? To vyzerám až tak žalostne?“ pokúsil sa o vtip a ona naňho
úkosom pozrela tými najkrajšími a najuplakanejšími modrými očami, aké kedy videl. Bez slova siahol
do náprsného vrecka a podal jej čistú vreckovku.
Chvíľu len uprene civela na biely kúsok jemného plátna v jeho rukách. Potom si ju vzala a hlasno sa
vysmrkala. Keď si osušila i oči, chcela mu ju vrátiť. Uškrnul sa.
„Je vaša. Nechajte si ju. Očividne ju potrebujete viac ako ja,“ poznamenal a zadíval sa do lesknúcich
sa očí.
„Prečo... prečo ste tu?“ opýtala sa. „Myslela som, že keď vás odkľajem, zmiznete mi konečne z očí.“
Znova sa uškrnul a strčil si ruky do vreciek. Zrovnal s ňou krok. „Iste. Prial som si to. A ďakujem.
Konečne budem môcť znova nerušene pracovať.“
„To nevysvetľuje, prečo ste ešte stále tu,“ upozornila ho nie práve najvľúdnejšie.
„Zdá sa, že mám pre vás slabosť,“ odvetil afektovane.
„Skôr sa zdá, že ste stratený prípad,“ vrátila mu a jej pery sa zvlnili v miernom úsmeve.
Colin zvážnel a pozrel na ňu. „Smiem sa opýtať, čo sa vám stalo?“
Okamžite pokrútila hlavou. „Nie je to nič, čo by vás malo zaujímať.“
Colin však nepoľavil a na chvíľu sa zadumal. „A čo ak to uhádnem?“ založil si ruky za chrbtom a kým
naňho ona nepekne zazrela, on sa tváril nanajvýš seriózne. A hlavne domýšľavo.
Premerala si ho skúmavým pohľadom. Mohol by niečo vedieť? Nie. Určite nie. Ako by aj? O jej citoch
ku grófovi nevedel takmer nikto.
Mykla plecom. „Neuhádnete.“
„Mrzí vás, že vám dal gróf Potter košom.“
Tá jediná veta jej znova vohnala slzy do očí. Mala dojem, akoby do nej udrel blesk. Otočila sa a
poznačila ľavé líce mladíka presne mierenou fackou. Takou silou, až mu na ňom ostal odtlačok jej
ruky v rukavičke. Obaja vytreštili oči. Kým sa on neveriaco chytil za horiace líce, ona si nadvihla sukne
a rozbehla sa preč. Zahla na konci chodníka doľava a k vchodu do domu jej ostávalo prebehnúť len
pár metrov. Bol to len jej dojem, alebo za ňou skutočne bežal? Pridala ešte viac. Nemienila sa
presvedčiť o tom, či je to pravda. Bolo jej fuk, že pre dámu je niečo ako beh absolútne nevhodné a
zakázané. Bežala ako o život.
Dohnal ju pred ružovým sadom. Schmatol ju za lakeť a jediným trhnutím otočil tvárou k sebe. Dívala
sa naňho veľkými očami, ale bez strachu. Dýchala namáhavo jej hruď sa dvíhala a klesala, podchvíľou
sa obtrúc o jeho hrudník.
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„Ako to viete?“ vyprskla a márne sa mu snažila vytrhnúť. Tým svojím vrtením dosiahla akurát to, že si
ju pritiahol ešte bližšie a objal ju pevnejšie.
„Ako? Jednoducho. Mali ste to priam vpísané v tej vašej vznešenej tváričke. Dívali ste sa naňho ako
na boha. Neexistoval nik iný, len gróf Potter. Divil som sa, ako trpezlivo znášate najprv jeho avantúry
a čakáte, kedy si všimne i vás. Šedú myšku, sediacu v kúte... Poslušnú, oddanú, čakajúcu... Keď sa tak
konečne stalo, skončilo sa to fiaskom, však? Videl som vás na minuloročnom plese. Vás a grófa, ako
ste sa vkradli do tmavej, opustenej miestnosti. Neboli ste tam ani päť minút, keď odtiaľ vyšiel, akoby
mu horelo za pätami. Čudoval som sa prečo...“ vydýchol a pozrel jej do tváre. Líca mala červené od
námahy, čo sa mu neustále mykala. Z očí jej sršali blesky, ale znova sa jej leskli zadržiavanými slzami.
„A potom som na to prišiel. Gróf našiel zaľúbenie v niekom inom. V niekom, kto sa nemusí maľovať,
kto sa nemusí prizdobiť šperkami a v niekom, kto rozhodne nenosí šaty a všetky tie ostatné ženské
čačky. Vojvoda... Veľmi dobrý výber. Bohatý a vplyvný muž. Hoci to nebudú mať ľahké...“ poznamenal
a zaťal zuby, keď ho kolenom takmer kopla do rozkroku v snahe vyslobodiť sa. „Viete, čomu však
nerozumiem?“
Neodpovedala, iba ticho zavrčala. „Pusťte ma! Okamžite! Vy grobian!“
„Nerozumiem tomu, prečo si ženy zakaždým všimnú toho, kto o nich nestojí a ani pohľadom
nezavadia o toho, kto by im zložil k nohám i modré z neba...“ V tom sa sklonil hlavu a pobozkal ju.
Privlastnil si jej ústa so všetkou majetníckosťou, akej len bol schopný. Bozkával ju náruživo a plienil jej
ústa v drvivom bozku, do ktorého vložil všetku svoju frustrovanosť. Unavovala ho. Unavovalo ho stále
na ňu myslieť. Počarila mu, o tom nebolo pochýb. A navyše, bol jej ukradnutý. Bez väčšej námahy
prenikol mrštným jazykom do jej úst a poláskal citlivé podnebie. Zastonal jej priamo do úst a cítil ako
sa v jeho náručí zachvela. Prestala sa vzpierať a iba stála, kým ju on stále pevne zvieral. A v
nasledujúcej chvíli sa poddala. Oplácala mu bozk rovnako vášnivo a zanietene, akoby to mal byť
posledný bozk jej života.
„Ginnevra,“ zašepkal, keď sa od nej na malú chvíľku odtrhol a zadíval sa do jej omámenej tváre. Jej
modré oči horeli túžbou. Videl ten plameň. Lákal ho ako svetlo nočného motýľa. Líca mala zapálené
ako ruža a pery vlhké a opuchnuté od bozkov. Od jeho bozkov... „Ste taká sladká...“ zašepkal a znova
sa k nej sklonil. Vošla mu prstami do vlasov. Colin cúvol. A cúval dovtedy, kým ich dostatočne
nezakryl husto rastúci ružový plot pri chodníku k vchodu do domu, kde bývala v prenajatom byte.
Jeho ruky opustili mäkkosť jej vlasov, kde zotrvávali a pomaly skĺzli nadol chrbtom. Pod sukňou sa
črtal rozkošný malý zadoček. Zastonal, keď sa k nemu pritisla a obtrela sa mu o lono. Až teraz si
uvedomil, že je priam bolestivo vzrušený. Túžil po nej tak, ako už dlho netúžil po žiadnej žene. Bola
skutočne taká sladká, ako si predstavoval počas bezsenných nocí. Štíhla, ale pekne klenutá. Mal
dojem, že sníva. Pretože to, že ju zviera v náručí a ona sa poddáva a stoná mu v náručí od rozkoše
musel byť iba sen...
Jeho ústa opustili jej pery farby zrelých malín a preniesli sa malými bozkami cez čeľusť k uchu.
Špičkou jazyka ju pošteklil, obkrúžil rozkošné uško a vzal medzi pery jej lalôčik, ktorý nezdobila žiadna
náušnica. Keď počul ako zastonala a vyslovila jeho meno, zachvel sa. Jeho ruky ju neprestávali
objímať a láskať. Vkĺzli pod sako, aby ho o chvíľu rozopli. S rozkošníckym výrazom v tvári a
nesmiernym pôžitkom zovrel v ruke jej prsník. S potešením zistil, že sa od vzrušenia krásne nalial a
jeho bradavka sa zahrotila. Nadšený zo zistenia, že na sebe nemá korzet, ktorý by ju zväzoval a jemu
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bránil v slobodnom pohybe, vzal ružový, trčiaci púčik medzi prsty a jemne ho mädlil medzi prstom a
ukazovákom.
„Páči sa vám to, láska?“ opýtal sa chrapľavým hlasom.
Namiesto odpovede sa prehla ako luk, ponúkajúc mu svoje telo... Jej túžbou zahmlený pohľad
žobronil o viac. Viac dotykov, viac láskania... viac, viac, viac.
Netušila, kedy jej rozopol blúzku, ale zachvela sa, keď jej obnaženú pokožku ovanul jeho horúci dych
hneď potom, čo jeho vlhké, horúce ústa opustili jej prsník. Prsty mala stále zakvačené v jeho vlasoch
farby piesku pozláteného lúčmi vychádzajúceho slnka. Zachvela sa, keď vztýčená bradavka ostala
opustená, bez zanietenej pozornosti jeho úst a jediné, čo ju teraz pohládzalo bol nočný vánok. Ale
neľutovala, pretože s rovnakou starostlivosťou sa teraz venoval tej druhej. Nikdy nepoznala väčšiu
slasť. A väčšiu rozkoš. Hmlisto si spomínala, že to, čo prežila tých pár minút s grófom v tmavej izbe
bolo rovnako pozoruhodné, ale... toto...
„Colin...“ zašepkala a jemne sa strhla, keď ucítila, ako sa jeho ruka kĺzavým pohybom posúva po
vnútornej strane jej stehna ukrytá pod dlhou sukňou... Odrazu akoby precitla. „Nie... ja... pusťte ma!“
Zadíval sa na ňu rovnako omámene a hľadel na ňu, akoby sa pokúšal rozlúštiť význam jej slov.
„Nie!“ vzlykla odrazu a zachytila rukou tú jeho, ktorú bola tak blízko centru jej ženstva. „Nie tu a nie
takto!“
Prebral sa z tranzu. Stále namáhavo dýchali. Kým ona sa pokúšala upraviť, on sa iba otočil a mala
dojem, že i ticho zaklial. Neušla jej vypuklina, črtajúca sa v jeho nohaviciach. V duchu sa hrešila. Keby
ju takto pristihla mama! A s ním! Bože, dolámala by jej všetky kosti v tele!
„Ja... mrzí ma to,“ hlesol ospravedlňujúco a odmiestnil sa prv, ako mu stihla vôbec niečo povedať.
Ostala tam chvíľu stáť celkom bez pohybu. Pod tenkou látkou drahej blúzky sa stále črtali hroty pŕs.
Líca mala stále zrumenené a vlasy strapaté. Odišiel a nechal ju tam. Akoby bola obyčajná husička, s
ktorou si môže užiť a hneď na to opustiť. A čo ho vlastne mrzí? Že sa s ňou zaplietol, alebo že ho
zastavila prv ako...? Toto mu len tak nedaruje!
Chvatne dokončila úpravu svojho zovňajšku a opatrne vykukla spoza plota. Nezdalo sa, že by bol
niekto svedkom ich indiskrétnosti. Našťastie. Keď sa za ňou zavreli dvere bytu, v chodbe sa objavila
Susan.
„Kde si bola?“ opýtala sa ustarostene a premerala si pohľadom svoju zrumenenú priateľku. „Robila
som si o teba starosti.“
Ginny si zahryzla do pery. Nie, pravdu jej rozhodne nemohla povedať. Len ak by sa plánovala
prepadnúť od hanby pod čiernu zem.
***
Harry pochodoval po pracovni. Sirius so Severusom a Ronom boli sklonení nad kópiou zoznamu
Malfoyovských nehnuteľností a ticho sa zhovárali. Regulus sa s nimi rozlúčil už pred pol druha
hodinou s tým, že dnes im už viac nápomocný asi nebude a pobral sa do postele.
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Harry na to nemal ani pomyslenie. Poslednú noc si musel vziať elixír bezsenného spánku znova, aby
mohol vôbec zažmúriť oka. Myšlienka na to, že je odlúčení od svojho milého ho drásala viac, ako by si
bol kedy čo i len pripustil.
Draco... volala jeho myseľ zakaždým a stále nemala pokoja. Vedel, že ho nebude mať dovtedy, kým
ho nenájdu. Kto vie, čo s ním ten šialenec vyvádzal! Zachvel sa pri spomienke na tú desivú noc pred
rokmi. A to bol svedkom tých udalostí sprostredkovane. Žalúdok mal stiahnutý, pľúca ako v zovretí
ľadových pazúrov krvilačného dravca.
„Byt na Berkely square prehliadli,“ povedal ticho Ron. „Aj ten na Madisone square a St. Patrick street.
Auror Thomas povedal, že dnes mu ostáva ešte vilka na St. Sebastian.“
„Nemali by sme to prehliadnuť znovu? Čo ak im niečo podstatné uniklo?“ opýtal sa nedôverčivo
Severus a pozrel na lorda Siriusa a mladého baróna.
Lord Black pokrútil hlavou. „Nemyslím, že by sa zdržiaval tak blízko. Priamo nám pod nosmi. Ja by
som navrhoval prehľadať skôr sídlo v Škótsku a zámok v Írsku. Videl som ich a už som tam kedysi bol.
Môžem vám povedať, že ak by som sa rozhodol niekoho väzniť, vybral by som si jedno z tých dvoch
miest. Sídlo v Škótsku má rozsiahle pivničné priestory a zámok zasa žaláre, temnice a dokonca
hladomorňu.“
Ron pozrel na markíza a pritakal. „Za pokus by to stálo.“
Markíz z Cudworthu iba krátko prikývol. „Ja si beriem ten zámok.“
Lord Black nad tým vyhlásením povytiahol obočie, ale nenamietal. „Tak ja si potom beriem Škótsko.“
„Fajn, mne teda ostane sídlo v Leicesterskom kraji a vidiecke sídlo v Derbyshirskom kraji. A Malfoy
Manor.“
„Pôjdem s tebou,“ ozval sa konečne Harry, keď počul, že si delia miesta pátrania. „Ale čo aurori?
Nebudú protestovať, že im zasahujeme do vyšetrovania? Chcem povedať, mali by sme sa im radšej
vyhýbať. Nemusia vedieť, že pátrame na vlastnú päsť.“
„To je jedno,“ riekol Sirius. „Nemienim čakať. Ale nemyslím si, že je rozumný nápad, aby si sa po
pátraní vydal práve ty. Vieš, že ak...“
Harry iba mávol rukou. „Nemienim ohroziť Dracov život. To v žiadnom prípade. Vezmem si
neviditeľný plášť. Ale trvám na tom, že pôjdem s Ronom.“
Ron sa naňho chápavo usmial a potľapkal ho po pleci. „Samozrejme. Sme dobre zohraní tím.“
Tentoraz markíz spýtavo povytiahol čierne obočie a Sirius si ich iba skúmavo premeral. „Platí,“ riekol
napokon.

26. kapitola - Cecilino tajomstvo
Hermiona si zívla. Z polospánku ju do bdelého stavu uvádzal čoraz väčšmi tichý šuchot látky a ešte
tichšie kroky, ktoré sa ozývali po podlahe. Otvorila oči a zrak jej padol na okno zahalené ťažkou
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tmavozelenou drapériou, cez ktorej okraje sa predierali prvé slnečné lúče. Pretočila sa na chrbát a v
tej chvíli sa nad ňu sklonil jej manžel.
„Nechcel som ťa zobudiť tak skoro,“ šepol a ukradol si od nej ľahký bozk. „Pospi si ešte, miláčik.“
Hermione sa z hrdla vydralo nespokojné zamraučanie. Natiahla sa po ňom a ovinula mu ruky okolo
krku, aby si ho pritiahla k oveľa dlhšiemu bozku. Jej manžel sa ochotne poddal. Počula ako jej
zastonal priamo do úst, ktoré plienil svojimi ústami v tom najzmyselnejšom bozku. Vnáral jej jazyk
hlboko do hrdla, kým sa pod ním nezavrtela v snahe pritiahnuť si ho k sebe tak tesne, ako jej len
vypuklé bruško dovoľovalo. Rukami mu prechádzala po chrbte, zablúdila nimi pod sako, v snahe
zobliecť ho, ale v nasledujúcom okamihu zastavil jej pátravé, dobiedzajúce rúčky.
S čelom opretým o to jej a s tichým smiechom ju bozkával na hánky prstov. „Srdiečko, nerád by som
meškal,“ upozorňoval ju láskavo.
„Prečo musíš ísť tak skoro? Určite ešte nie je ani šesť hodín,“ protestovala, dívajúc sa do jeho
gagátových očí, ktoré iskrili smiechom.
„Ubezpečujem ťa, že je pár minút po šiestej. Veď vieš, prečo musím. Musíme nájsť Draca. Každá
minúta nášho času je preňho dvakrát vzácnejšia. Bojím sa čo i len pomyslieť, čo sa s ním môže diať.
Lucius je šialený.“
Prikývla a dokonca sa zahanbila. „Tak to by som ťa nemala zdržiavať. I mne na ňom záleží. Keby som
nebola v tomto stave,“ poukázala na svoje bruško, „pridala by som sa k vám,“ riekla nešťastne.
Severus sa zamračil, no i napriek tomu sa usmieval. Sklonil sa k jej vypuklému brušku, aby ho
pohladkal a vtisol naň bozk. „Ja som nesmierne rád, že si práve v tomto stave a dúfam, že to spolu
ešte zažijeme. A neraz.“ Uškrnul sa, keď spýtavo nadvihla obočie. „Si tá najkrajšia tehotná a urodzená
čarodejnica, akú som kedy videl. A aj keby si nebola v tomto stave, nikam by som ťa nepustil. Iba ak
by som si prial zomrieť od strachu. A to si teda veru neprajem.“
Hermiona sa usmiala a pohladila ho po tvári. „Sľúbiš mi, že si budeš dávať pozor a nebudeš zbytočne
riskovať?“
Severus celkom vážne prikývol. „Neboj sa, nehodlám sa nechať zabiť nejakým šialencom.“
„Tak dobre teda, choď a nájdi svojho krstného syna,“ riekla a znelo to skoro ako rozkaz od generála.
Severus prikývol, ale prv ako sa od nej vzdialil, ukradol si ešte jeden bozk a zašepkal jej do uška: „Pre
šťastie.“ S tým sa s ňou rozlúčil.
Hermiona sa pomaly vysúkala z postele a prešla k oknu, aby odhrnula záclonu. Vonku svitalo. Cez
mliečne bielu hmlu držiacu sa nízko pri zemi a siahajúcu až ponad vrcholky ovocných stromov i
štíhlych topoľov a tisov sa predierali slnečné lúče a trhali ju na kusy. Vedela, že o chvíľu po hmle
neostane ani stopy. Na nebi nebolo ani mráčika. Bude to krásny deň.
Zazvonila na komornú. Ema pribehla takmer okamžite, svieža a usmievavá veselo švitorila a
poskakovala okolo svojej panej. Len čo jej pomohla obliecť sa, zopla jej vlasy na temene hlavy
bronzovou sponou ozdobenou jantárovými očkami a zvyšné pramene prečesala kefou, až sa krásne
leskli, voľne jej splývajúce na chrbte a pleciach. Hermiona opustila spálňu a mierila rovno do jedálne,
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hladná ako vlk. Myšlienkami však bola stále pri Severusovi a Dracovi. Ale myslela i na Harryho. Z
celého srdca si priala, aby našli vojvodu živého a zdravého. Na ničom inom tak veľmi teraz nezáležalo.
Bolo to nespravodlivé, ale život taký niekedy býval. Sama to vedela predsa najlepšie.
Vkročila do dlhej chodby a vtedy zazrela Cecile Warrickovú, ich guvernantku. Zamračila sa a na
moment zarazene zastala. Marilo sa jej to, alebo bola ich guvernantka oblečená v cestovných šatách?
A čo ten kufor v ruke? Zrýchlila krok, v snahe mladú ženu dohnať a vyžiadať si od nej vysvetlenie. Ale
bolo to rozhodne ťažké, pretože tá pred ňou mala náskok a ju navyše obmedzoval jej stav.
Vyšla von zadným vchodom pre služobníctvo len o chvíľu neskôr a zavolala na ňu: „Cecile?“
Mladá žena na moment zastala na mieste ako primrazená, potom zrýchlila krok.
„Cecile!“ vykríkla za ňou opäť a nespúšťala ju z očí. „Prosím, tak stojte!“ volala za ňou udýchane, ale
so ženou to ani nepohlo. „Cecile! Nenúťte ma použiť prútik!“ vyhrážala sa jej, hoci to vôbec
nemyslela vážne.
„Vráťte sa, markíza a nechajte ma prosím ísť,“ zavolala na Hermionu cez plece slečna Warricková,
stále kráčajúc chodníkom, vinúcim sa popri príjazdovej ceste.
„Nie, nevrátim sa! Prečo odchádzate?“ Hermiona nebola z tých, ktoré by sa len tak vzdávali. Hoci
fučala ako parný kotlík a jej rýchla chôdza pripomínala nemotornú kačicu. „Cecile!“
Mladá žena zastala a stočila sa k nej so zúfalstvom vpísaným v bledučkej srdcovitej tvári. „Vráťte sa a
nechajte ma ísť, prosím,“ zašepkala naliehavo.
Hermiona rozhodne pokrútila hlavou a hnala sa k nej ďalej. Všimla si, že Cecile je bledá a oči má
uplakané. Nemohla ju však pustiť bez toho, aby sa dozvedela, o čo ide!
„Rozhodli ste sa odísť, ale mne to pripadá skôr ako útek. Poskytli sme vám prácu a strechu nad
hlavou,“ prihovárala sa jej vľúdnym hlasom. „Obľúbili sme si vás. Ak je tu niečo, čím sme sa voči vám
previnili, rada by som to vedela. A napravila. Pretože vy neodchádzate, drahá Cecile, vy utekáte!“
riekla a poukázala tak na fakt, že žena sa s nimi vôbec nerozlúčila a očividne na to ani vôbec
nepomýšľala.
„Mala som odísť ešte v noci,“ šepla Cecile zúfalo a utrela si z oka zatúlanú slzu rukou v šedej
rukavičke. Prerývane sa nadýchla a sklonila hlavu. Hermiona k nej pristúpila, stále trochu fučiac. „Ste
v poriadku?“ spýtala sa jej guvernantka s obavami, ale Hermiona len pokrútila hlavou a mávla nad
svojím stavom rukou.
„Iste. Až na to, že si pripadám nesmierne nemotorná. Ale čo, aj tak neviete, o čom hovorím, vy ste
štíhla ako prútik,“ usmiala sa na ňu.
Lenže Cecile sa oči zaliali slzami. „Práveže viem, aké to je,“ priznala, čím Hermionu prekvapila.
Mladá markíza na ňu pozrela zvedavými očami. „Cecile? Nechcete mi niečo povedať?“ opýtala sa
citlivo a užialená guvernantka prikývla. „Vrátime sa do domu, dobre? Vonku nie je práve
najteplejšie.“ Bodaj by aj nie, keď vybehla z domu v šatách s krátkym rukávom a toto prvomájové
ráno bolo chladné. Chytila guvernantku pod pazuchu a viedla ju späť, rozhodnutá zistiť, čo sa to tu
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vlastne deje. Akoby sme nemali dosť problémov, pomyslela si v duchu a dúfala, že to nebude ťažký
oriešok.
Hermiona zaviedla Cecile do jedného zo salónov. Zazvonila na slúžku, aby im po škriatkovi poslali z
kuchyne bylinkový čaj a nejaké čerstvé pečivo. Hneď ako im doniesol domáci škriatok plne naložený
podnos a Hermiona naliala čaj Cecile i sebe, guvernantka ju požiadala, aby očarovala miestnosť a
mohli sa tak nerušene pozhovárať bez toho, aby si z ich rozhovoru niekto niečo vypočul.
„Je ešte skoro ráno, ostatní spia, ale... ak na tom trváte,“ zamrmlala Hermiona a urobila o čo ju
zamestnankyňa požiadala. „Hotovo. Tak, poviete mi, čo sa s vami deje, Cecile?“
Guvernantka stála pri okne. Práve si utierala nos do vyšívanej vreckovky. Pootočila sa a pozrela na
markízu smutnými očami. „Nevolám sa Cecile, my lady,“ šepla sotva počuteľne.
Hermionino obočie sa stiahlo nad znepokojenými očami, ktoré stmavli a vtedy jej napadlo, že ju jej
šiesty zmyslel zrejme neklamal. Už dlhšiu dobu mala tušenie, že ich guvernantka má svoje tajomstvo,
ktoré starostlivo skrýva pred svetom. Hoci nevedela, v čom by mohlo spočívať.
„Ako sa teda voláte?“ opýtala sa, očarujúc lyžičku, aby miešala jej čaj.
Žena stojaca pri okna zhrbila plecia a povzdychla si. „Melinda Dewenportová.“ To priznanie ju stálo
posledné zvyšky síl. Zatočila sa jej hlava, ale nebola z tých, ktoré by len tak upadali do mdlôb. Radšej
pootvorila okno a postavila sa k nemu, aby sa nadýchala čerstvého, sviežeho vzduchu.
Hermiona sa vzpriamila. „Takže... vy ste...“ Od prekvapenia otvorila ústa. Dobre, čakala nejaké
tajomstvo, ale toto? Toto bolo... Prepánakráľa! Položila šálku späť na tanierik ležiaci na stole pred
ňou a odkašľala si. „Poznám váš príbeh z Regulovho rozprávania, slečna Warr... Dewenportová,“
opravila sa rýchlo.
„Myslela som si to. Od lorda Blacka, však?“
„Áno,“ pritakala Hermiona.
„Ale neviete všetko.“
„Myslím, že to nie som ja, kto by to mal vedieť. Hoci priznávam, že som ako každá iná žena zvedavá.
Nechcete sa konečne priznať i lordovi Regulusovi? Podľa mňa si zaslúži šancu na vysvetlenie.“
„Neviem, či by som to zvládla. Sú spolu šťastní. On i Garrick. Ja...“ preglgla a znova si utrela vlhké oči.
„Nechcem riskovať jeho odmietnutie.“
Hermiona bola chvíľu ticho. Potom vstala z kresla a podišla k nej. Položila jej ruku na plece a
povzbudivo riekla: „Niekedy jednoducho riskovať musíme. Ak by sme tak nerobili, mohlo by sa stať,
že by nám šťastie pretieklo pomedzi prsty, Melinda. Sama si neviem predstaviť, čím ste museli prejsť.
Rovnako ako si neviem predstaviť, že by som sa mala len tak vzdať svojho manžela a dieťaťa. Bez
boja.“
„Viem, ale... je to ťažké,“ šepla.
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„Poďte si sadnúť ku mne. Vypite si so mnou čaj a skúste mi povedať celý príbeh, dobre? Spolu možno
na niečo prídeme.“
A mladá žena napokon súhlasila.
***
Lord Sirius Black sa objavil v Škótsku s hlasným „PRÁSK.“ Rozhliadol sa okolo seba s prútikom v ruke a
sokolím zrakom mapoval svoje okolie. Stál pod lesom neďalekej hory Lowther a odniekiaľ zľava k
nemu doliehal veselý zurkot horskej bystriny Clyde. Vedel celkom presne, kde sa nachádza. Nebol tu
prvý raz, čo bolo preňho nesmiernou výhodou pri pátraní. Bol na samom juhu Škótskej vysočiny, v
horách, kde mal Malfoy jeden zo svojich mnohých nehnuteľností. Aj z tejto diaľky ho videl. Sídlo
vystavané z čierneho kameňa sa týčilo na rovnako čiernej skale, rokmi porastenej hustou, divoko
rastúcou trávou.
Toto bolo z tých menších letovísk, ktoré mal lord Malfoy vyhradené výlučne pre najbližšiu rodinu.
„Sme na mieste?“ začul tichý hlások z náprsného vrecka svojho čierneho plášťa.
„Áno, sme tu,“ pritakal a vybral sa cestičkou k domu. K domu, ktorý Malfoy takmer nenavštevoval. K
domu, kde sa tajne zišla jednej noci hrdá snúbenica lorda Malfoya so svojou tajnou láskou... V dome,
kde počali ich syna.
Pichlo ho pri srdci. Keby len vedel, čo im tá noc prinesie. Nebol by sa jej vzdal. Nebol by jej dovolil,
aby si vzala toho šialenca. Bol by ju uniesol, hoc násilím. Vykašľal by sa na pravidlá celej vznešenej
čarodejníckej spoločnosti, pretože k šťastiu by mu úplne stačila ona. A dieťa, ktoré v tú noc počali, a o
ktorom sa dozvedel až po rokoch.
„Buď opatrný,“ počul jej šepnutie.
Už po ceste vysielal a skúšal nejaké kúzla, aby zistil prítomnosť ďalšej osoby. Nikdy však nikoho
nebolo. Iba vrabce mu veselo čvirikali nad hlavou. Pod lesom na seba uvalil zastieracie kúzlo. Jeho
krstný syn mal tú výhodu, že mal neviditeľný plášť. On sa musel zaobísť bez neho a zvládnuť to
vlastnými silami.
„Nemyslím si, že ho tu nájdem,“ ozval sa odrazu zadumane, stojac na úzkej príjazdovej ceste, kde by
sa mal problém otočiť i kočiar s dvojzáprahom. „Sídlo vyzerá spustnuté.“
„Zdanie môže klamať, Sirius,“ dostalo sa mu varovania a on si musel pripustiť, že má tak trochu
pravdu.
Obišiel dom, aby sa dostal k vchodu pre služobníctvo. Ak už mal byť nenápadný, tak predsa nevojde
dnu hlavným vchodom. Nehlučne si otvoril dvere. Zámka škrípavo vrzla a dvere sa odchýlili. Opatrne
do nich štuchol a vkročil dnu.
Vzduch v malej, úzkej chodbičke bol vydýchaný a miestnosť bola cítiť plesňou. V kútoch sa držali
pavučiny zanesené vrstvou prachu. Znova vyslal jedno z overovacích kúzel. Jeho prútik zachytil slabý
záchvev inej mágie. Taký slabý, že to takmer nepostrehol.
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„Niekto tu bol,“ pošepol a zovrel svoj čerešňový prútik v ruke pevnejšie. Prehľadal celý dom,
miestnosť po miestnosti, ale nenašiel ani živú dušu. Všetko, čo objavil bola jediná spálňa, ktorá
vyzerala tak, že ju pred istým časom niekto používal. Svedčila o tom otvorená komoda a veci
rozhádzané po podlahe, vytiahnuté zo starej almary, ako aj rozhádzané posteľ, stopené sviece a
prasknuté zrkadlo.
Ničoho sa ani nedotkol. Všetko nechal na svojom mieste. Vyšiel von, zamkol za sebou a trochu
sklamaný, že nemal šťastie porátať sa s tým sviniarom, odmiestnil sa preč.

27. kapitola - Kostičku, ku kostičke priložím...
Severus, ktorému pripadol na preskúmanie zámok v Írskom Cavane tiež nepochodil. Domov sa vrátil s
tým, že tam síce badal prítomnosť inej mágie, než tej svojej, ale bol to taký slabučký závan, že to
takmer prehliadol. Zámok vyzeral opustený, akoby v ňom roky nikto nebýval. Napokon sa so Siriusom
zavreli do pracovne a dohadovali sa, aké kroky podniknú ďalej, keď ani Harry s Ronom nebudú
úspešní.
***
Draco sa oprel čelom o stenu. Harry, Harry, Harry... jeho myseľ sa čoraz častejšie a horúčkovitejšie
upínala k čiernovlasému mladíkovi a čoraz ťažšie sa mu zakrýval fakt, že elixíry, ktoré mu otec nosil,
neužíval. Toto nútené väzenie bolo strašné. Bez denného svetla a čerstvého vzduchu upadal do
zúfalstva, v ktorom sa brodil, ako keby uviazol po krk v bažine a hrozilo, že ho každú chvíľu bahno
pochová zaživa. Toto tu... nebolo až také odlišné.
Jedinú výhodu videl v tom, že sa ho otec doteraz ani len prstom nedotkol. Sprvu si myslel, že to bude
rovnaké, ako pred rokmi. Že ho do krvi zmláti a... zneužije hrubou silou... Striasol sa a po tele sa mu
zježili všetky chĺpky, keď si na to spomenul. Otočil sa k stene chrbtom a zviezol sa popri nej na zem,
vystlanú mäkkým, hrubým kobercom. Skleným pohľadom sa zadíval na dlhé horiace sviece
osvetľujúce jeho... domáce väzenie. Izba nepôsobila tak nevľúdne a nehostinne ako spočiatku. Otec
mu ju prerobil svojimi čarami na celkom prijateľnú miestnosť, pre potreby mladého vojvodu.
Dominovala jej samozrejme pohodlná posteľ. Mal tu dokonca i toaletu a v pravom rohu stála
porcelánová vaňa. Neďaleko zahasprovaných dverí stál stôl a dve stoličky. Samozrejme, čalúnené
zeleným damaškom.
Lucius... jeho otec... bol šialený. O tom nebolo pochýb. A čo bolo horšie, Draco mal dojem, že sa to
jeho šialenstvo začína chytať i jeho. Chcel sa odtiaľ dostať. Skúšal dokonca na otca rôzne finty, ale on
mu z akéhosi dôvodu stále neveril. Takže buď nebol taký dobrý herec, ako si myslel, alebo ho otec
jednoducho upodozrieval. Včera zastihol Draca nepripraveného. Sedel pri ňom, kým jeho syn večeral,
upíjal zo svojej čaše bieleho vína a čakal. Chcel na vlastné oči vidieť, ako Dracovým hrdlom stečie
kvapka po kvapke elixír, ktorý mu nosil večer, čo večer. Draco nikdy v živote nemal taký stiahnutý
žalúdok ako vtedy. Večeru nedojedol. Víno zmiešané s elixírom, ktoré bol nútený vypiť usrkával a
zhrozene premýšľal, čo spraví. Len čo otec vytiahol päty z jeho temnice, pribehol k toalete a strčil si
prsty hlboko do hrdla, aby vydávil jed, ktorý bol nútený užiť.
Tej noci sedel konča svojej postele, chrbtom sa opierajúc o drevený pilier, hojdal sa zo strany na
stranu a v duchu zaprisahával všetkých svätých, že obetuje všetko čo má, len nech mu neberú jedinú
147

radosť v živote. Myšlienky na Harryho. Jeho spomienky... Spomienky na ich prvý bozk... Na deň, keď
ho Harry zbavil svojou mágiou otcovej spomienky, ktorú mu vsadil ho hlavy ako dákeho chrobáka, a
ktorý ho trápili po mnohé roky s úmyslom pripomenúť mu kto je, kam patrí a čo je jeho povinnosťou.
A Harryho objatia... jeho dotyky a láskanie... Na to, ako sa ho zastal pred lordom Baddockom, ktorý
mu nedal pokoj a obťažoval ho... Obetoval by všetko... všetko... len aby ho nestratil.
Našťastie sa tak nestalo. V žalúdku mu zaškvŕkalo... I ruky sa mu triasli od vysilenia. Keby len vedel,
koľko je hodín. Neraňajkoval, neobedoval. A len merlin vie, či bude večerať. Po tom, čo predošlý
večer všetko, čo zjedol vydávil... bol príšerne hladný. A jeho otec sa doteraz neukázal... Neveril tomu,
že ho dostali. Nie, určite nie. Bol prefíkaný ako starý lišiak...
Harry, láska, nájdi ma, inak sa tu zbláznim... zaprosil v duchu a schoval si tvár do dlaní studených ako
ľad.
***
„Videl si niekedy niečo také?“ opýtal sa Deana zamyslene jeho mladší kolega Zac.
Dean Thomas iba obrátil oči v stĺp. „Mohol by si sa venovať svojej práci a čušať?“ napomenul ho
mentorsky, ale zjavne to nebolo dostačujúce, pretože jeho kolega sa iba uškrnul.
„Aj tak tu zrejme nikto nie je a nikto nikdy ani nebol,“ povedal s pohŕdaním a rozhliadol sa po
honosnej pracovni pána domu. „Myslíš, že tu mal ten psychopat aj nejaký trezor?“
„Prečo, chceš ho azda vylúpiť?“ ozval sa Dean podráždene. Skutočne s ním už strácal trpezlivosť. Kým
on vyslovoval zložité diagnostické a overovacie kúzla, jeho kolega sa zabával skúmaním všetkých vecí
a zaisťoval artefakty, ktoré vykazovali všetky znaky čiernej mágie. Mal ich už plnú škatuľu.
„Niečo by sa na prilepšenie zišlo,“ odvetil ľahostajne muž s pieskovými vlasmi.
Dean iba pokrútil hlavou. Chvíľu bolo ticho a potom sa znova ozval jeho mladší kolega. Teraz by bol
dal čokoľvek za to, aby tu mal Susan, alebo tú všetečnú horenosku lady Weasleyovú. Určite by menej
tárali a viac pracovali.
„Nikdy by som si nebol ani len pomyslel, že sa vojvoda nechá obrábať grófom,“ poznamenal
povýšenecky Zac a znechutene vykrivil pery, keď sa zohol po akúsi čudnú sochu. „Príde mi to
nechutné... Aké to asi je, nechať si to robiť do zadku, čo?“
Dean sa unavene oprel rukou a knihovňu a povzdychol si. Chcel niečo poznamenať a uzemniť toho
idiota, ale ten mu skočil do reči skôr, ako vôbec stihol otvoriť ústa.
„Ale vieš, čo ma fakticky dostalo?“ opýtal sa mladík, ktorý si teraz prehliadal bohato zdobený nôž na
otváranie listových zásielok. „Že skutočným otcom mladého vojvodu, lorda Malfoya, nie je bývalý
lord Malfoy, ale lord Black. Predstav si to... Lord Sirius Black!“
Muž, ktorý sa celý ten čas, čo oni prehľadávali jeho vilku na St. Sebastian, schovával za tajnou stenou
v pracovni, zmeravel. Najprv ich len sledoval, v domnení, že sú to zlodeji. Zavčasu si však všimol ich
aurorské odznaky a rýchlo sa ukryl. Iba na nich dohliadal z bezpečia a počúval ich rozhovor v nádeji,
že sa dozvie čosi užitočné. S týmto však očividne nerátal. Jeho modré oči sa nebezpečne prižmúrili.
Prútik, ktorý zvieral v ruke bol pripravený zaútočiť.
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„Ale aj tak je zaujímavé, že mladý vojvoda, Draco, sa ani trochu nepodobá na lorda Blacka. Nedivím
sa, že si to ten šialenec nevšimol...“ uchechtol sa Zac.
Bolo to posledné, čo urobil. V nasledujúcej chvíli miestnosť preťal zelený záblesk. Dean, ktorý nestačil
dosť rýchlo zareagovať padol na zem ako podťatý. Zac s vytrešteným očami, ktoré sa len tak mihali v
jeho očných jamkách zmätene rozhliadal po dostupnom uhle okolia a nechápal, čo sa stalo. Odrazu
ho niekto tak, ako bol znehybnený, otočil. Ostal stáť ako socha a neschopný pohybu, či obrany voči
tomu, ktorého neúspešne hľadali už pár dní.
Oči, ktoré sa naňho upierali spod tieňov kapucne boli ako vytesané z kusu ľadu, pod nimi tmavé
kruhy. Tvár mŕtvolne bledá, postava príliš vychudnutá. Plavé vlasy mu viseli okolo chudej tváre v
dlhých, neupravených prameňoch, či skôr... chuchvalcoch. Skutočne pripomínal šialenca, ktorý mal
na svedomí toľko... vrážd. Keby Zac mohol... bol by naprázdno preglgol. A bol by reval o pomoc ako
najatý. Jeho oči zachytili v kúte nehybne ležať svojho kolegu. Bol toto jeho koniec? Pozrel sa mužovi
opäť do tváre... Ak mal nejakú nádej, v tom momente z neho vyprchala...
„Tak ty si chcel vedieť... aké to je, nechať si to robiť... do zadku?“ opýtal sa ho muž zlovestným
hlasom a rozosmial sa hrdelným smiechom pomätenca.
***
Lucius sedel za svojím pracovným stolom vo vilke na St. Sebastian. K tvári mal priloženú ruku,
potriesnenú semenom a kvapkami krvi mladého muža, ktorý ešte chrčal kdesi pod jeho pracovným
stolom...
Druhá ruka zvierala orlie brko, ktorého hrot bol namočený v kalamári s červenou tekutinou. Privoňal
k svojej ľavej ruke, vstrebal do seba pach násilia a strachu, ktorý sa vznášala vo vzduchu pracovne ako
najluxusnejší parfum, ktorému holdoval a rýchlo načmáral na pergamen pár riadkov. Vstal od stola.
Stolička zaškrípala po podlahe. Prešiel okolo stola a odkaz nechal v lenivej špirále pristáť na hrudi
svojej chrčiacej obete.
Pozrel mu do očí a spokojne sa uškrnul. „Ďakujem za... všetko, priateľu...“ riekol s nonšalantnosťou a
vypochodoval z miestnosti.
Mladý muž, ležiaci na boku sa opatrne pohol. Potreboval sa dostať k svojmu prútiku... Posunul sa ešte
kúsok... A potom ešte trochu... Zmobilizoval ten zvyšok síl, ktorý mu v tele ostal a z konca jeho
prútika vystrelila strieborná para, ktorá sa sformovala do nejasnej podoby vrabca. Pár minút na to, čo
predal svojmu patronusovi odkaz... omdlel.
***
Lucius Malfoy, postával v záhrade a civel na svoje veľkolepé sídlo, postavené ešte za čias jeho
pradeda, lorda Cygnusa Valeria Malfoya. Zatínal ruky v päsť a okom mu už nejakú chvíľu šklbalo. A
nebolo to od silného vetra, ktorý fúkal. Po líci mu stiekla slza... Stratil všetko... Manželku... jediného
syna... Syna, ktorý nikdy nebol právoplatný Malfoy. Syna, ktorému neprúdila žilami jeho čistá krv!
Nebola to jeho modrá krv! Draco... nebol jeho dedič...
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Všetko bolo márne. Všetko podnikol celkom... zbytočne. Nadarmo ho nútil piť elixír Zabudnutia. Teraz
mu bolo celkom ukradnuté, čo sa s tým pankhartom stane. Pretože on bol... pankhart. Hoci sa celé
roky hrdo pýšil jeho menom. Oklamali ho!
Schoval si hlavu do dlaní, potom ju zavrátil a vykríkol, aby uľavil tej bolesti, ktorá ho kvárila a rvala
jeho vnútro ostrými pazúrmi. Keď konečne stíchol, hlas ma zachrípnutý a hrubý... Bolo mu to jedno.
Nezáležalo na tom. Už nezáležalo na ničom. Všetko... robil pre Draca. Pre svojho syna... Oklamal ho...
A zaplatí za to... Draho. Veľmi... veľmi draho... On i... Black!
Lucius sa pohol k domu s kamennou tvárou a zlovestným pohľadom, ticho si pospevujúc: „Kostičku ku
kostičke priložím, cintorín nehodnými zaplním. A vám neostane nič iné, iba spisovať si mŕtvych
povinne...“

28. kapitola - V plameňoch
Harry schovaný pod neviditeľným plášťom sa prikrčil a stiahol Rona za sebou, aby ho tiež ukryl.
Takmer nedýchal. Sledovali zúriaceho muža, ako sa hnal priamo k hlavnému vchodu do Malfoy
Manoru iba chvíľu na to, čo nečinne postával na mieste, reval do noci ako ranená mantichora a div si
netrhal vlasy. Stáli dobre ukrytý v tieni hustého krovia poblíž príjazdovej cesty.
„Harry, čo urobíme?“ šepky sa ho opýtal mladý barón, hľadiac cez priehľadnú, ľahulinkú záclonku
plášťa, ktorý ich teraz chránil oboch.
„Počkáme, nechcem ho vyplašiť,“ odvetil Harry, rovnako zavesený pohľadom na šialencovi, ktorý
teraz zmizol v dome. „Ak sa neukáže do piatich minút, idem za ním.“
Ron sa k nemu pod plášťom spýtavo otočil. „A čo ja?“
„Ty ostaneš pre každý prípad tu. Ak by sa mi niečo stalo, môžeš dať vedieť aurorom. Pokojne toho
bastarda napadni od chrbta, ak to bude potrebné a zbytočne neriskuj.“
„Harry!“ zvolal barón šokovane.
Jeho priateľ však rozhodne pokrútil hlavou. Harryho ruka ho mocne uchopila za rukáv kabátca. „Ron,
máš svoju rodinu! Kvôli mne zbytočne neriskuj! Toto by som ti nikdy neodpustil, počuješ?“
Ron naňho zazrel ako hrom do duba. „A ty môžeš riskovať?!“
Harry prerývane vydýchol a pozrel neprítomným pohľadom na dom. „Ja nemám čo stratiť. Ak tam
Draco nie je... Alebo ak je a niečo mu... Bez neho...“ nedokázal súvislo dokončiť vetu.
„Tak veľmi... ti na ňom záleží?“ opýtal sa Ron, stále ešte tak trochu prekvapený nad Harryho
tristošesťdesiat stupňovým obratom v intímnom živote. Vždy tak trochu dúfal, že by bol skvelou
partiou pre jeho jedinú sestru. A pokiaľ vedel, Ginny ho milovala.
Harryho pohľad hovoril za všetko. „Ron, ak s tým máš nejaký problém, tak...“
„Neblázni!“ zahriakol ho srdečne a štuchol mladého grófa do boku. „Keby som s tým mal nejaký
problém, nie som predsa tu.“
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Harry sa vďačne pousmial. Vyrušilo ich hlasné plesknutie dverí a podozrivý zvuk. Lucius bol opäť von a
hnal sa preč. Čierny plášť len tak za ním vial. Vtedy Ron cez jedny z okien zbadal akúsi žiaru... „Myslíš,
že sa vráti? Zdá sa, že nechal rozsvietené...“ podotkol, kým sa Harry pozrel, o čom to hovorí.
„Dopekla! Podpálil dom!“ šepol Harry.
Lucius bol takmer pri nich. Spokojne sa uškŕňal, bledá tvár znetvorená hnevom. „Ron, nestrať ho,“
prikazoval mu šepky. „Ja skúsim rýchlo prezrieť dom a pošlem správu aurorom.“
„Veď horí, pre Merlina!“ zasyčal mu Ron takmer nečujne do ucha.
„Jeho kabát! Chyť sa ho!“ šepol mu Harry a postrčil Rona, ktorého stále bezpečne ukrýval jeho
neviditeľný plášť, Luciusovým smerom vo chvíli, keď sa ten premiestnil. Harry osamel. Ale nezaváhal
ani chvíľu. Rozbehol sa k domu ako o život. Keď otvoril vchodové dvere, ovalila ho horúčava, ktorá
sálala z jeho vnútra. Počul tichý praskot ohňa, olizujúceho zariadenie domu. Chvíľu skúšal plamene
uhasiť, ale boli prisilné. Na toto rozhodne nestačil sám. Rozhliadol sa okolo seba. Kde sú všetci? Nikde
neboli ani sluhovia ani domáci škriatkovia. Po Dracovom zmiznutí tu nemal chuť čo i len vkročiť.
Tobôž... keď vedel, čo sa mu práve na tomto mieste pred rokmi prihodilo... Prekĺzol pomedzi
plamene a vybehol na poschodie. Modlil sa, aby Draca našiel... živého.
***
Susan Bonesová sa netrpezlivo prechádzala po pracovni. Už hodnú chvíľu mala zlý pocit. Jej
predtuchy ju zväčša neklamali. Poslala rýchlu správu Ginny po svojom patronusovi. Bola v poriadku.
Jej vedúci sedel v kancelárii. Jej dvaja kolegovia Jonas a Malacay sa práve vrátili z obchôdzky
Malfoyových nehnuteľností, kam ich vyslala. Nenašli nič, ale to ešte neznamenalo, že niečo objaviť
predsa len nemohli.
V tom sa v miestnosti objavil z čista jasna nezreteľný patronus. Strieborný, hmlistý výraz, z čoho
usúdila, že sa jednalo o nejakého vtáka zachrčal ešte menej zrozumiteľným hlasom, v ktorom len
zázrakom rozpoznala Zacov hlas. „St. Sebastian...“ Potom sa rozplynul tak náhle, ako opar prežiarený
slnečnými lúčmi.
Vrabec! Napadlo jej a rozbehla sa do kancelárie svojho vedúceho. S klopaním sa neobťažovala. Vtrhla
dovnútra ako víchrica.
„Šéfe, niečo sa stalo! Dostala som správu od Zaca!“
Mallown sa na ňu spýtavo pozrel, ale to už vstával a mieril k vešiaku, na ktorom visel jeho plášť. „Čo
povedal?“ opýtal sa, kým sa obliekal. „Iba adresu... potom sa rozplynul.“
„Sto hromov do kotla!“ zahrešil postarší muž a už aj sa hnal z dverí svojej pracovne so Susan v pätách.
Mávol prútikom, z ktorého svižne vyskočil jeho patronus. Nechal ho odísť s odkazom, v úmysle
zmobilizovať svojich ľudí. „Odmiestnime sa.“
Susan prikývla a zapla si gombík na svojom čiernom kabátiku. Pred vilkou na tichej ulici St. Sebastia sa
premiestnili takmer v rovnakej sekunde. Susan švihla hlavou doľava, keď začula ďalší zvuk
premiestnenia. Po jej boku si zastala Ginny. Neďaleko ich šéfa sa objavil Mathias, Tyre a Jonas s
Malacayom.
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„Idem spredu,“ povedal šéf. „Tyre, Mathias, vchod pre služobníctvo. Jonas, Malacay terasa. Susan a
Ginny, so mnou.“
Kým sa po ostatných zvíril vzduch, on so Susan a Ginny sa dostali k dverám. Stačilo tiché
„Alohomora“, Susan ani Ginny nezistila žiadne ochranné štíty, či kliatby proti narušiteľom. Dvere sa
otvorili a ich privítala tmavá chodba. Zdalo sa, akoby sa tu nič nebolo stalo... na prvý pohľad.
Prehľadávali miestnosť po miestnosti na prízemí, kým konečne došli k pootvoreným dverám
pracovne. S prútikom v rukách, pripravení chrániť sa, pripravení zaútočiť.
„Do frasa!“ začuli odrazu nepochybne Tyrovo zvolanie. Muž sa vyrútil z pracovne na chodbu, tvár
strhaná. „Malfoy tu nie je, ale...“ zavrel ústa a mykol hlavou ponad plece, dovnútra izby, ktorú práve
opustil.
Mallown stiahol obrvy. Toho sa obával. Aby neprišli neskoro.
„Zac ešte dýcha!“ zaznel z izby poplašený výkrik. Všetci sa nahrnuli dnu. Mallown rýchlo poslal správu
do nemocnice s adresou miesta činu a zohol sa k chrčiacemu chlapcovi. Tep mal veľmi slabý, ale
dýchal. Teda... nádej tu ešte bola.
„Na rozdiel od Deana,“ začuli tichý šepot Susan, ktorá práve vstávala od studeného, nehybného tela
svojho kolegu. Zatlačila mu oči a v duchu prisahala pomstu. Rýchlo si zotrela z tváre zatúlanú slzu tak,
aby si to nikto nevšimol.
„Kurva!“ vypustil z úst Jonas, keď sa mu naskytol pohľad na tú hrôzu vnútri.
Mathias sa načiahol po zdrape pergamenu, ktorý ležal pod Zacovými nahými nohami potriesnenými
jeho vlastnou krvou. „Šéfe... odkaz.“
Preletel pohľadom po krátkych riadkoch a zamračil sa. Kým Mallown nahlas čítal, on sa postavil k
stolu a načiahol sa po kalamár. Krv... „Ten sukin syn!“ zachripel a ukázal to vedúcemu.
„Tyre, spolu s Malacayom a Ginny zaistite dôkazy. Mathias, postaraj sa o to, aby si coroner vyzdvihol
Deanovo telo.“
Všetko sa zbehlo veľmi rýchlo. Ani nie minútu po tom, čo Mallown poslal správu do Munga, ukázali sa
štyria ľudia odetí v bielych habitoch. Traja praktikanti a jeden liečiteľ. Pracovali rýchlo a precízne, Zac
dostal elixír na zmiernenie bolesti i na doplnenie krvi, ale liečiteľ mu veľkú šancu na prežitie nedával.
Len čo odišli a Mallown so Susan opustili pracovňu oprel sa unavene o múr a prižmúril oči. „Uniká
nám. Stále je o krok pred nami! Bastard!“ Mal dojem, že na toto je už starý. Vlastne tiež chcel toto
leto skončiť a odísť do dôchodku. Zaslúžil by si to, po tridsiatich piatich rokoch činnosti a
nasadzovania života, chytania kadejakých zločincov a podradných živlov. Chcel predať štafetu
Deanovi, ale teraz...?
Na plece mu zľahka dosadla Susanina ruka. „Čo bolo v tom odkaze?“
Mallown jej ho podal. „Jeden zaplatil, druhý úž platí, tretí a štvrtý pôžičku vráti! Podradné plemeno
zničí oheň, bastard mi totiž nebude roveň. Na všetko doplatí i všivavý pes...Ctihodný Lord.“
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Susan zvraštila obočie a predala lístok Ginny, ktorá práve vyšla z miestnosti. „Rozumieš tomu?“
opýtala sa, nahlas uvažujúc.
Ginny odkaz prebehla pohľadom. Mala rada poéziu, ale určite nie takúto morbídnu. „Prvý je zrejme...
Dena, on už zaplatil. Životom.“
Susan sa rozšírili oči. „Druhý je potom Zac...“
„Lebo ten platí...“ dokončil za ňu Mallown. „Ale kto je bastard a kto všivavý pes?“ Potom sa mu oči
rozšírili poznaním. „Čo ak Malfoy už vie, že mladému vojvodovi nekoluje v žilách jeho krv? A čo ak vie,
že...“
„Zrejme...“ prisvedčili obe ženy unisono.
Keď sa v chodbe objavil patronus v podobe draka, všetci sa ako na povel otočili. I muži vybehli z
pracovne.
„Gin, sledoval som Luciusa Malfoya. Premiestnil sa priamo pred sídlo Cudworth. Ponáhľajte sa!
Zošalel! Podpálil Manor, Harry ho šiel prehľadať. Myslí si, že by tam mohol byť Draco.“
Mallown na ňu spýtavo pozrel. „Čí je to patronus, Ginnevra?“
Ginny, bledá ako krieda naňho pozrela. „Môjho staršieho brata Rona.“
„Do kotla!“ zahromžil Mallown a v letku opäť vydával zamestnancom nové príkazy.
***
Harry si pošúchal podráždené oči. Dusil sa štipľavým dymom. Našťastie ho napadlo vyčarovať si okolo
hlavy bublinu. Konečne sa mohol uvoľnene nadýchnuť, ale nemal veľa času. Na poschodí nenašiel
nikoho. Prízemie nestačil pozrieť celé. Oheň sa rozširoval. Ak predtým počul tichý praskot, teraz to
bol ohlušujúci rev ohňa, ktorý požiera svoju obeť. Na oknách pukali vplyvom neznesiteľnej horúčavy
sklá. Krištáľový luster dopadol na podlahu len sekundu potom, čo tadiaľ prešiel a roztrieštil sa.
Horiace záclony plávali vzduchom skrz popukané okná.
Kde je? Kde je? Musí tu niekde byť! Bežal od dverí k dverám, márne ho hľadajúc, márne volajúc jeho
meno...
Kuchyňa bola prázdna, ale všimol si dvere do špajze. Pobehol k nim a otvoril ich. Vytreštil oči. Sedeli
tam jeden pri druhom, zviazaný kúzlami, nehybný ako mŕtvoly. Odklial domáceho škriatka, ktorý bol k
nemu najbližšie a zatriasol ním, aby sa prebral.
„Kde je vchod do podzemia?“ opýtal sa, zatiaľ čo škriatok naňho iba nemo, zmätene zízal. „Tak
odpovedz!“
Škriatok zachripel: „Pánov... obraz... hala...“
Vtedy sa za jeho chrbtom ozvalo hlasné puk. Strhol sa, pripravený votrelca zasiahnuť hoc i kliatbou,
ale muž mu ukázal aurorský odznak. Vyčaroval si okolo seba rovnakú bublinu ako gróf a pokynul
svojmu kolegovi.
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„Na poschodí nik nie je, ja sa musím dostať do podzemia!“ kričal Harry, v snahe prehlušiť rev ohňa.
„Potrebujú pomoc!“ ukázal na poviazaných škriatkov a služobníctvo.
Plavovlasý Tyre pokrútil hlavou a schmatol ho za ruku. „Nesmiete ísť do podzemia, pane! Každú
chvíľu sa to môže zrútiť!“
Lenže Harry varovanie ignoroval. Vytrhol sa mu, vybehol z kuchyne a vohnal sa do haly ako uragán.
Luciusov obraz už zachvátili plamene. Bledá, snobská, aristokratická tvár sa na ňom rýchlo škvarila.
Heslo, nevypýtal si heslo! Zrak mu padol na dolný, pravý roh obrazu. Bol ochotný vyskúšať hocičo!
„Tojourus pur!“ zvolal. Chvíľu sa nedialo celkom nič. Potom obraz zaškrípal a odchýlil sa od steny.
Harry vbehol dnu, berúc schody do podzemia po dvoch. V mysli sa mu premietli spomienky na to, ako
Draco opisoval svoje väzenie. Hovoril o podzemí... Tam ho otec držal. Bolo by možné, aby... Všade
bolo toľko dymu! Kúdoly a kúdoly štipľavej, smradľavej sivej hmly... Len aby neprišiel neskoro.
Dlhú chodbu rámovalo z každej strany po troje dverí. Jedny boli i celkom na konci. Harry si vložil
prútik do vrecka saka a na moment zastal, aby sa sústredil. Nechcel strácať čas. V duchu sa častoval
nadávkami, prečo ho to nenapadlo okamžite. Potreboval sa sústrediť, aby mohol svojím magickým
potenciálom preskúmať podzemie bez toho, aby nakúkal do všetkých dverí. Odrazu otvoril oči a vrhol
sa k dverám na konci chodby. Šmahom ruky ich rozrazil, až tresli o stenu s poriadnym buchnutím a
náhlivo vkročil dnu. Horúčkovito sa rozhliadol okolo seba... Z hora k nemu doliehalo dunivé prašťanie
a hukot plameňov.
„Draco!“ vykríkol a vrhol sa k nehybnému telu ležiacemu na podlahe. Vzal ho do náručia a odmiestnil
sa vo chvíli, kedy sa strecha domu s ohromujúcim treskom prepadla dovnútra.

29. kapitola - Kostičkár
Ron sa ukázal vo chvíli, keď Lucius vkročil do domu po tom, čo nechal vchodové dvere vybuchnúť.
Namieril na ne prútikom a zvolal: „Bombarda!" Bolo mu jedno, že môže niekoho zraniť. Do haly sa
zhŕkli vystrašení sluhovia a nechýbala medzi nimi markíza so svojou sesternicou Asteriou, malý
Garrick, či Regulus s Melindou. Všetci sa dívali na Luciusa Malfoya, ako na stelesnený prízrak z
temnôt.
Len markíz si zastal pred nimi všetkými a spražil svojho nevítaného návštevníka ľadovým pohľadom.
„Stačilo... zaklopať, Lucius," riekol pokojne.
Muž proti nemu sa ani nepohol. Zízal na chlapca, ktorý stál po boku svojho otca s hlavou naklonenou
na bok, s podivne kalným pohľadom a lesknúcimi sa očami. Dokonca k nemu natiahol ruku a
zašepkal: „Draco... synček..."
Severus si dovolil pozrieť na manželku varovným pohľadom. Porozumeli si i bez slov. Prikývla.
Všetkým pošepla, aby sa rýchlo pochytali jeden druhého a spoločnými silami s Asteriou a Melindou
ich premiestnila z haly preč. Ostal iba Regulus, ktorý sa iba chvíľku pred tým pustil. Vtedy sa Lucius
akoby prebal a zabodol do Severusa nevraživý pohľad.
„Kde je?!" zavrčal. „Viem, že tu ten bastard je! Pár dní som vás sledoval! Snorili ste ako psi! Vydaj mi
ho! Vyzývam ho na duel!" dožadoval sa, s prútikom v ruke, ktorý mieril na Severusa.
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I Severus mieril naňho, ani okom nemihnúc pri jeho požiadavke. „Kde je Draco?" opýtal sa miesto
toho.
„Tam, kde má byť! Na hranici! Ten pankhart si iné ani nezaslúži! Keď si pomyslím, že som celé tie roky
vychovával bastarda!" zasyčal s viditeľným znechutením, dokonca si odpľul na mramorovú dlážku.
Severus zaťal zuby. Keby len vedel, čo tým ten psychopat chcel povedať. Keby len vedel... Vtedy sa za
Luciusom objavila vo vzduchu plávajúca hlava baróna Ronalda Weasleyho. Mladík mu čosi rýchlo
naznačil a znova zmizol. O chvíľu mu barón pošepol do ucha: „Poslal som správu aurorom, už vedia,
že tu je. Harry má Draca." Takmer viditeľne mu odľahlo. Takže to bude teraz ľahšie. Bude to len o nich
dvoch... Len nech sa tu neukáže Black... napadlo ho.
Lenže Sirius Black bol muž, ktorý mal jednu vlastnosť. Objaviť sa nečakane na mieste, kde ho vôbec
nečakali.
„Ale, ale... Lucius," zatiahol posmešne. „Tak predsa... medi živými?"
Lucius ho prebodol pohľadom a takmer vzápätí letela tým smerom i kliatba. Začal sa boj na život a na
smrť, pričom ani jednému z bojujúcich neprekážalo, že si za bojisko vybrali práve halu sídla Cudworth.
Barón si zastal blízko markíza, teraz už bez neviditeľného plášťa. „Toto nevyzerá dobre. Čo urobíme?"
opýtal sa s obavami, keď hľadel na dvojicu bojujúcich mužov.
Severus pokrútil hlavou. „Nie sme to my, koho vyzval na súboj. Nebolo by čestné, zasahovať do
toho."
Ron naňho pozrel, akoby sa markíz pomiatol. „Chápem, ale bolo by to nečestné aj v prípade, ak sa
jedná o šialeného vraha?" ozval sa netrpezlivo. Očividne s jeho názorom nesúhlasil, ale markíza
rešpektoval.
„Obávam sa, že áno, barón," riekol Severus nekompromisne. Napokon, on si na cti zakladal.
A tak tam len stáli a dívali sa na súboj dvoch absolútne rozdielnych mužov, ktorí proti sebe vytasili
prútiky. Ten boj pripomínal ruvačku medzi anjelom a démonom, kde bol anjel ten zlý a démon stál na
strane dobra. Pravda, Lucius bol od mala anjelsky krásny a Sirius pekelne komplikovaný.
Regulus sa zakvačil do Severusa a takmer bolestivo mu stisol ruku. „Urob niečo, Severus! Barón má
pravdu, teraz sa nesmieš dívať na to, či to je, alebo nie je čestné! Treba ho zastaviť!"
Severus sa k nemu otočil, pričom nespúšťal oči z duelantov. „Neveríš azda schopnostiam svojho
brata?"
„Čerta starého neverím, ale..."
Okolo nich padala zo stropu omietka, omaľovaná stena opukala dlhou, krivoľakou vodorovnou čiarou
tiahnucou sa nízko pod stropom haly. Luster sa už siedmy raz povážlivo rozkýval a krištáľové ozdoby
na ňom zacinkali. Severus ho pre istotu zaistil a ochránil kúzlom.
Bojujúci sa presunuli von. S časti i preto, lebo Luciusa trafilo do hrude kúzlo od Siriusa. Tmavovlasý
muž za ním okamžite vybehol.
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„Preťahoval si moju manželku!" vyčítal mu Lucius pomedzi jednotlivé kliatby. „Teraz už viem, prečo
bola... taká chladná... Nebola frigídna! Nikdy ma nemilovala!"
„Ani nemohla! Pozri sa na seba! Si vrah! Blázon!" opätoval mu Sirius a uhol pred zeleným svetlom,
ktoré ho minulo len o vlások.
„Najviac ma škrie, že som si... nevšimol... že ten pankhart... nie je môj!" vrešťal blondiak.
„Nehovor tak o mojom synovi! Neber jeho meno do svojich špinavých úst, Lucius!"
Lucius sa škodoradostne uškrnul. „Čo nepovieš? Čo by si mi mohol spraviť, Black? Čo by si mi tak
mohol spraviť, ty chudák? Vieš o tom, že ten tvoj... bastard zrejme už dávno skapal? Podpálil som
dom..." smial sa do noci a odrážal Siriusove kliatby. „Podpálil som dom a on bol vnútri!"
Sirius nereagoval. Prosto zúril. Myslel na Draca. Na svojho syna. Neochránil ho! Neochránil ho pred
Luciusom vtedy pred rokmi, neochránil ho ani teraz. Kto vie, či ho Harry našiel... Ak nie...
Lucius zareval a priložil si ruku na poranené líce, odkiaľ sa mu pustila krv z pozdĺžnej rany.
Zaspätkoval a vyvalil na Siriusa oči. „Za toto skapeš ako pes!" zachrčal a pálil jednu kliatbu za druhou.
Očividne však prehrával. Videl, že jeho koniec sa blíži. Nech sa snažil akokoľvek...
Dokonca vypálil kliatbu i na trojicu mužov stojacich opodiaľ, ale Severus s mladým barónom ju
pohotovo odrazili.
Odrazu sa okolo duelantov zhromaždili aurori. Ostali obkľúčení a Sirius sa díval, ako ich kúzla zväzujú
muža stojaceho oproti nemu. Prútik mu vypadol z rúk a jedna z auroriek ho zaistila. I on zložil svoj
prútik a díval sa na Luciusa, ktorý padol na kolená, kvíliac do noci ako šialený a preklínajúc všetko a
všetkých.
„A toto bolo čestné?" opýtal sa markíza Ron, na čo markíz iba pokrčil ramenom.
„Nie, toto bolo... aurorské," dodal a podišiel k vedúcemu aurorov, ktorý sa práve zhováral so
Siriusom.
„Ďakujem za spoluprácu, lord Black. Po tomto mužovi sme pátrali vyše dvoch mesiacov," riekol
obradne Filius Mallown. „Má na svedomí priveľa životov. Z tohto živý neviazne. Predpokladám, že ho
odsúdia na najvyšší trest. Bozk dementora alebo smrť pod gilotínov."
„A čo vojvoda Malfoy?" opýtal sa rýchlo Sirius, ktorý nemohol počuť, čo pošepol Ron v hale
Severusovi ešte pred jeho duelom s Luciusom.
„Mladý vojvoda je v poriadku. Gróf Potter ho zachránil v poslednej chvíli."
„A čo sídlo Manor?" vyzvedal Ron.
„Zhorelo napriek zásahu pohotovostnej jednotky čarohasičov. Keďže sa preborila samotná strecha,
veľa sa toho robiť nedalo. Všetci sú našťastie v poriadku."
„A gróf s vojvodom?" spýtal sa Severus, kým sa štvorica aurorov so spútaným Luciusom odmiestnila
preč.
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Mallown si zastrčil prútik do vrecka a posunul si okuliare ku koreňu nosa. „Podľa posledných
informácií sú v sídle lorda Pottera."
„Ďakujeme, pane."
Všetci sa odmiestnili. Ostala len Ginny, ktorú pojal Ron do náručia a pobozkal ju na vrch hlavy. „Mal
som o teba strach. Ale vidím, že si rovnako dobrá ako ostatní, ak nie lepšie," usmial sa na ňu
povzbudivo.
Jeho mladšia sestra sa začervenala. „Ďakujem. Ale budem musieť ísť. Povinnosti volajú."
Ron spokojne prikývol. „Ginny, zhováral som sa s mamou. Ľutuje, čo ti povedala. Chýbaš jej."
„A čo moja práca."
„Myslím, že je na teba veľmi hrdá," odvetil a jeho sestra spokojne prikývla. Potom sa odmiestnila
preč i ona.
Severus potľapkal Siriusa po pleci. „Krásny duel. Dlho som sa žiadneho nezúčastnil a tak trochu mi to i
chýba."
Sirius sa uchechtol. „Hej... počul som o tebe, obávaný Čierny markíz."
Severus sa pousmial. „Čierna povesť - dobrá povesť." A s tým sa otočil na päte a vyčaroval svojho
patronusa, aby vyhľadal jeho manželku a oznámil jej, že je všetko v najlepšom poriadku. Teda... až na
ich halu.
Regulus pristúpil k svojmu bratovi a odkašľal, aby si prečistil hrdlo. „Pôjdeš za Dracom?"
„Ja... neviem. Nepremýšľal som nad tým," odvetil Sirius po pravde. „Chcel som iba zaistiť, aby bol..."
„V poriadku, ja viem," doplnil ho brat. „Ale nemyslíš, že si zaslúži vedieť pravdu? Stratil matku. Určite
nevie, že otec, ktorý ho väznil, a kvôli ktorému tak trpel, nie je jeho vlastný. Dlhuješ mu to."
„Dlhujem mu viac ako len priznanie," riekol s výčitkami svedomia.
Regulus na to nepovedal nič. Iba pokrčil plecami. „Čo vieš? Možno ti odpustí. Keď som ti odpustil
ja..." zamrmlal, na čo sa k nemu jeho starší šokovaný brat stočil.
„Odpustil si mi? Regulus, nežartuješ?" pýtal sa ho, s rukami položenými na jeho pleciach. No muž
oproti nemu sa iba usmieval.
„Sirius, nemám srdce z kameňa. Priznám, že by si dokázal obmäkčiť aj skalu. Čo bolo - bolo..."
Sirius k nemu pristúpil a mocne ho objal. Z oka sa mu dokonca vykotúľala slza. „Mám ťa rád, braček.
Naozaj," mrmlal dojato Regulovi do ucha emóciami zastretým hlasom, na čo ho mladší brat potľapkal
po chrbte.
„Aj ja teba, Sirius."
***
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Tyre s Malacayom podišli k Harrymu, ktorý sa premiestnil do záhrady a nechal horiace sídlo ďaleko za
svojím chrbtom. Pomohli mu s nehybným telom mladého muža a opatrne ho zložili na levitujúce
nosidlá. Okamžite k nim pribehla liečiteľka, ktorá ich od posledného pacienta jemne odstrčila, raziac
si k nemu cestu. Rýchlo ho prehliadla, niečo si nezrozumiteľne mrmlúc popod neveľký, no špicatý nos,
kým Harry ju nespúšťal z očí. Odčaroval si bublinu, ktorá ho chránila pred hustým dymom vnútri
horiaceho domu a jeden z aurorov uhasil i plamienky ohňa na jeho miestami zoškvarenom saku.
Nocou sa rozozvučali hasičské sirény. Chlapi v červených uniformách sa zhrčili okolo horiaceho domu
s prútikmi v rukách i s pojazdnou cisternovou striekačkou. Ich veliteľ im vydával pokrikom príkazy.
„Ďakujem," zachripel Harry a úkosom pozrel po služobníctve i domácich škriatkoch, roztrúsených
dookola. „Sú všetci v poriadku?"
„Áno, pán gróf, všetci do jedného. Boli síce vyhladovaní a trochu dehydrovaní, ale postarali sme sa o
nich."
Harry si prezrel ich zmätené tváre, na ktorých sa odrážala žiara bujného ohňa a čierneho dymu
stúpajúceho k oblohe. Dívali sa na sídlo, ktoré bolo ich domovom, a ktoré pažravo oblizovali jazyky
plameňa zahalené v dyme na miestach, kde steny domu zasiahli prúdy vody z prútikov hasičov.
Nechcel to vysloviť nahlas, ale mal dojem, že je to zbytočná námaha. Keď sa Draco rozkašľal, obrátil
pozornosť k nemu a pristúpil k jeho nosidlu. Chytil ho za ruku, kým ten dusivý kašeľ neustal.
„Vojvoda bude v poriadku, pán gróf, len čo sa mu prečistia pľúca. Dostal elixír na prečistenie krvi.
Najbližší deň by mal určite odpočítať. Je slabý a možno mu bude trochu nevoľno, ale nič vážne
nehrozí. Postarajte sa, aby dostal nejakú ľahkú večeru a zajtra ráno výdatné raňajky. Iba mu to
prospeje."
Harry súhlasne prikývol. „Ďakujem vám, cením si, čo ste pre nich všetkých urobila."
„To nestojí za reč. Je to moja svätá povinnosť," usmiala sa prívetivo a vrátila sa k dvom praktikantom,
ktorí stále pobehovali okolo postávajúceho i na dekách sediaceho služobníctva a domácich škriatkov,
pričom im rozdávali poháre vody a niečo pod zub.
„Harry," zachripel mladík a zažmurkal očami, v snahe zaostriť zrak.
„Áno, láska, tu som..." šepol Harry tak, aby to počul iba Draco. Ten k nemu natiahol ruku, ktorá sa mu
vplyvom oslabenia chvela a dotkol sa jeho líca. Harry sa do toho dotyku oprel a potom natočil tvár
tak, aby mu do dlane vtisol bozk.
„Našiel si ma..." riekol mladík, stále slabým, priškrteným hlasom. „Ty si ma našiel..."
„A už ťa nikdy nespustím z očí," dodal spokojne Harry a pohladil ho po bledom líci.
Draco si spokojne povzdychol a stisol mu ruku, za ktorú ho mladý gróf držal.
„Pane?" ozvalo sa za Harryho chrbtom a on sa otočil. Stál za ním jeden z aurorov s neurčitým
výrazom v tvári. „Je tu niečo, čo by ste mali vedieť," riekol a preskakoval pohľadom z neho na stále
ležiaceho vojvodu. „Ak môžete..." plavovlasý muž mu naznačil, že mu to chce oznámiť tak, aby ho
nepočul mladý vojvoda.
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„Moment," povedal Harry, zohol sa k Dracovi, čosi mu pošepol a odstúpil pár krokov od nosidla, kde
ho v diskrétnej vzdialenosti čakal auror.
„Tak, o čo ide?" opýtal sa.
„Práve som dostal správu od svojho šéfa. Kostičkár... Pardón, Lucius Malfoy bol zaistený."
Harrymu z tváre vyprchala všetka farba. „Bol zaistený? Kedy?"
„Pred nedávnom. Barón Weasley nám povedal, že ste mu ho prikázali sledovať. Dal nám tak včas
vedieť, kde sa hľadaný zločinec nachádza."
Harry si v mysli prehrával vypočuté opäť. Na zámku Cudworth? Prečo tam Lucius mieril? Aký mal na
to dôvod? Šiel za Severusom? S markízom sa síce poznali, ale... „Viete, či nebol niekto zranený?"
Mladík, starší od neho zhruba o dva roky pokrútil hlavou. „Pokiaľ viem, tak nikto, pane."
„Vďaka Merlinovi!" vydýchol a vrhol krátky, spokojný pohľad k Dracovmu nosidlu. Ten pokojne ležal
na svojom levitujúcom lôžku, prikrytý dekou a nasával do oslabených pľúc čerstvý vzduch.
Harry sa k nemu vrátil a pošepol mu do ucha. „Vrátime sa domov?"
Draco zažmurkal. „Áno."

30. kapitola - Nie som... Malfoy?
Za oknami starého rodinného sídla vládla hlboká noc. Na nebi sa trblietavo mihotali hviezdy a len kde
– tu plával po atramentovo tmavej oblohe ešte tmavší mrak. Vnútri spálne Harryho sídla na Berkeley
square, kam sa po tej rušnej noci utiahli, vládol pokoj, ktoré dopĺňalo podmanivé ticho a zamatovo
mäkké svetlo sviec. Mladý gróf ležal na boku, s jednou rukou skrčenou pod tmavovlasou hlavou a s
druhou ovinutou okolo úzkeho pásu svojho priateľa. Nespal. Nemohol. Naplno si vychutnával blízkosť
milovaného muža, ktorý len nedávno zaspal po výdatnej večeri a dlhom rozhovore. K spánku ho
učičíkalo Harryho hrejivé objatie a mámivé dotyky prstov, ktorými mu prechádzal po tvári, akoby ho
nanovo objavoval. Akoby sa učil opäť spoznávať každučký milimeter jeho tela a nevedel sa tých
dotykov nasýtiť. A Draco vítal jeho ľahulinké dotyky s nežným, odovzdaným úsmevom. Mal pocit, že
nikdy v živote nebol šťastnejší.
Bol to práve mladý vojvoda, ktorý sa z nich dvoch prebudil ako prvý. Ale ani sa nepohol, aby náhodou
nechtiac neprebudil svojho milovaného. Iba si spokojne hovel v jeho náruči, s plavovlasou hlavou
zloženou na jeho ramene a vychutnával si pohľad na grófovu príťažlivú tvár a nahý hrudník. Odrazu sa
oči v tvári, ktorú tak zbožňoval otvorili. Krásne krojené, mäkké pery sa roztiahli do lenivého úsmevu a
rozospaté oči sa vpíjali do jeho pohľadu s takou intenzitou a nehou, až ho to dojalo. Harryho telo sa
pretočilo a okolo neho sa ovinuli silné paže, aby si ho pritiahli do náručia.
„Milujem ťa,“ zašepkal gróf, nespúšťajúc z neho svoj rozospatý pohľad a Draco okamžite zrumenel.
Bolo to krásne ráno, azda najkrajšie v poslednom období, ale nečakal, že bude takého... dokonalé, ba
až čarovné.
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Veselo sa rozosmial, keď Harry hravo zavrčal a prevalil sa tak, že teraz ležal na ňom. „Aj ja ťa milujem,
ty môj blázonko,“ opätoval mu Draco vrúcne vyznanie a nadvihol sa na lakte, aby ho mohol pobozkať.
Odtrhli sa od seba až po chvíli, aby mohli lapiť dych. Obaja ružolíci, obaja s úsmevom na perách.
„Takže blázonko?“ opýtal sa Harry s pobaveným úškrnom, dívajúc sa do jeho anjelskej tváre.
Draco sa tváril, že nad tým chvíľu uvažuje a potom pritakal. Žuchol sebou späť do vankúšov a
rozhodne povedal: „Áno, trvám na tom. Rozhodne.“ Potom výraz jeho tváre znežnel. Jeho ruky sa
natiahli ku grófovmu krku a skĺzli po nahom chrbte až k pásu. „Len blázon by sa totiž vrhol do
horiaceho domu, pričom by nevedel, či tam skutočne niekto je alebo nie.“
Harryho výraz tváre bol takmer na nerozoznanie od toho Dracovho. Rovnako dojatý, rovnako
presýtený celou zmesou pocitov, ktoré teraz bez akéhokoľvek ostychu vyplávali na povrch. Prekotúľal
sa opäť na bok, aby si ľahol tesne vedľa neho. „A čo v prípade, ak som to tušil?“ opýtal sa Harry. Jeho
ruka sa preniesla k Dracovej tvári a prsty nežne kopírovali jeho pekné črty. „Ak by som sa musel
znova rozhodovať, urobil by som to opäť,“ priznal sa celkom vážny.
„Aj tak si blázon,“ zašepkal Draco a snažil sa zaplašiť otravné slzy, ktoré mu zahmlili na malú chvíľu
zrak. „A ja ťa preto milujem ešte väčšmi. Pretože keby si to nespravil...“
Harry mu v mihu priložil prst na rozochvené pery. „Ani to nevyslov!“ zakázal mu a oplatil mu milujúci
úsmev. „Draco... bez teba by môj život... nemal žiaden zmysel.“
Draco prikývol a privrel oči. Cítil to presne rovnako. Viečka sa mu zachveli a spod jedného sa
vykotúľala slaná slza, ktorú Harry pohotovo zachytil svojimi perami skôr, ako mu stihla skĺznuť dolu
lícom. Vojvodove ruky sa doňho pevne zakvačili a objali ho s takou silou, až to Harryho prekvapilo.
Poddal sa objatiu a pritúlil sa k nemu, zložiac si strapatú, tmavovlasú hlavu na jeho hrudi. Privrel oči a
chvíľu iba počúval tlkot jeho srdca. Takto to bolo správne. Takto to malo byť a on dúfal, že takto... to
ostane naveky.
***
Keď sa konečne vymotali z postele, čakal ich bohato prestretý stôl. Bolo čosi po pol tretej poobede.
Harry dohliadol na to, aby sa Draco dosýta najedol a vypil dostatok tekutín. Neskôr sa utiahli do
jedného zo salónov, kde chvíľu obaja oddychovali a potom sa presunuli do Harryho pracovne.
Kým Harry vybavoval nejakú listovú korešpondenciu, Draco sa bezcieľne ponevieral po miestnosti.
Napokon zastal pri krbe, oprel sa dlaňami o kozubovú rímsu a zadíval sa do vyhasnutej pahreby.
„Nevieš... čo sa stalo... s otcom?“ opýtal sa po chvíli.
Harryho jeho otázka prekvapila, ale nemračil sa preto, lebo sa ho na to Draco pýtal. Uvažoval nad
tým, ako mu oznámiť jeden... dôležitý fakt. Keď dlho neodpovedal a iba sa nesústredene pohrával s
brkom v prstoch, až si ich umazal, Draco naňho zvedavo pozrel.
„Ak... ak sa pýtaš na Luciusa...“ začal Harry, pričom vložil brko späť do kalamára a handričkou sa snažil
zbaviť škvŕn na prstoch, „zajtra bude mať súd. Vyzerá to tak, že svojmu osudu tentoraz neunikne.
Gilotína, alebo bozk dementora. Sú toho plné noviny. Ak si ich chceš prečítať...“ ukázal na úhľadne
zloženú kôpku na jednom konci stola. Draco však zamietavo pokrútil hlavou.
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Potom sa mladý vojvoda na moment zarazil a pozrel naňho so zvrašteným obočím. „Čo si myslel tým
– ak sa pýtaš na Luciusa?“
Harry si prestal šúchať prsty a použil na škvrny jednoduché čistiace kúzlo, bez použitia prútika. „Ja...“
odkašľal si a vstal zo svojej stoličky. Prešiel k Dracovi a rukou mu naznačil, aby zaujali miesta v
kreslách. „Je tu niečo, čo by si mal vedieť, ale nie som si istý, či som to práve ja, kto by ti to mal
povedať.“
Draco bol viac ako len zmätený. „Harry, o čom to hovoríš? Nerozumiem. Ide o nejakú zlú správu?“
Harry ho chytil za ruku. „Nie som si istý, či je to práve... zlá správa.“
„Nechceš... nechceš sa so mnou... Nechceš ma opustiť, však?“ opýtal sa Draco s rozšírenými očami a
popravde si poriadne vydýchol, keď Harry okamžite pokrútil hlavou a uľahčenie sa rozosmial.
„Draco, láska, ako ti to len mohlo napadnúť? Ešte pred pár hodina som umieral od strachu, bojac sa o
teba. Len dnes, celkom nedávno som ti vyznával lásku a teraz by som ťa mal opustiť?“ usmial sa a
pohladil ho po bledom líci. „Naopak... veľmi dúfam, že nás... nerozdelí ani smrť,“ vyslovil vrúcne
želanie, kľačiac teraz pri jeho kresle a zvierajúc v dlaniach jeho tvár.
Draco sa rozochvene zasmial a zovrel jeho ruky do svojich. „Tak o čo ide? Pretože nič iné nemôže byť
horšie ako to, že by si ma mohol... opustiť.“ Iste, toto bola pre neho najhoršia správa, akú si
momentálne dokázal predstaviť, keď bol mimo Luciusovho dosahu a teda mimo nebezpečenstva.
Vtedy sa na dvere Harryho pracovne ozvalo decentné zaklopanie a po vyzvaní pána domu vstúpil
dovnútra jeho majordóm.
„My lord, máte návštevu. Lord Sirius Orion Black vás zdvorilo žiada o prijatie,“ povedal strojene a
podal im strieborný podnos s jeho navštívenkou.
„Práve včas,“ zamrmlal Harry popod nos a pozrel na Draca, ktorý stál stále neďaleko kozuba oblečený
v čiernych nohaviciach, bielej košeli s naškrobeným golierom a smaragdovej veste z vyšívaného
brokátu. Vyzeral mimoriadne dobre, napokon, tak ako vždy. „Všetko bude v poriadku, ver mi.“ Stisol
mu povzbudivo plece a pozrel na majordóma, ktorý stál neďaleko, s chrbtom rovným ako svieca.
„Uveďte ho, Evans, môj krstný otec je tu viac ako vítaný,“ požiadal svojho livrejovaného zamestnanca
a prešiel k sekretáru, odkiaľ vytiahol poháre a fľašu dobrej whisky. Bez slova nalial a podal jeden
pohár do ruky Dracovi.
Sirius vošiel do pracovne a jeho pohľad sa zastavil krátko na plavovlasom mužovi, potom na Harrym.
Jeho krstný syn mu naznačil, že svojmu priateľovi nepovedal zatiaľ nič, a teda bolo jasné, že to
očakáva od neho.
Sirius sotva badateľne prikývol. Vojvoda si ho premeral skúmavým pohľadom a skúšal uhádnuť dôvod
jeho návštevy. Napokon, možno naň ani žiadny dôvod nemusel byť. Tento muž bol predsa krstným
otcom jeho priateľa. Musel uznať, že na svoj vek vyzeral dobre. Pôsobil prekliato tajomným dojmom,
rovnako ako Severus. Ak už tí dvaja nemali nič iné spoločné, toto ich zaiste spájalo. Bolo to zvláštne.
Videl ho prvý raz, ale mal dojem, že ho pozná už celú večnosť. Prečo asi? Znova si premeral
pohľadom. Bol oblečený veľmi dobre, podľa poslednej módy, hoci si ponechal dlhšie vlasy, ktoré sa
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mu mierne kučeravili. Teraz ich mal zviazané čiernou koženou stužkou. Dracovi napadlo, že keby mal
ešte pásku cez oko, vyzeral by s tou bradou celkom ako nejaký korzár. Uškrnul sa a zahnal tie bláznivé
myšlienky preč, šmahom prútika.
„Dobrý deň,“ pozdravil lord Black a zaujal miesto oproti nim, ktoré mu Harry ponúkal.
Draco preskočil pohľadom z jedného na druhého s tušením, že niečo zrejme uniklo jeho pozornosti,
ale nespýtal sa čo. Napokon, dúfal, že mu všetko o chvíľu vysvetlia.
Harry pozrel na Siriusa s otázkou: „Mám vás nechať osamote, alebo...?“
Draco naňho pozrel, nechápajúc dôvod, prečo by odchádzal, keď mu prišla návšteva. Bolo to nanajvýš
čudné. Chcel sa Harryho už naozaj opýtať, čo sa deje, keď sa ozval hosť.
Sirius pokrútil hlavou. „To nebude potrebné.“
Draco sa zamračil a v nádeji, že sa konečne niečo dozvie, položil zvedavú otázku: „Deje sa niečo?“
„Vlastne áno,“ odpovedal mu Sirius a Harry ho doplnil.
„Je tu niečo, čo som sa dozvedel v tú noc, keď si zmizol. Myslím, že by si to mal vedieť. Chcel som ti to
povedať, ale napokon... Vieš, rozmyslel som si to. Nie som na to ten pravý.“
„A čo to je, čo by som mal vedieť?“ vyzvedal Draco trochu znepokojený tým tajnostkárstvom.
„Týka sa to mňa,“ vložil sa do hovoru Sirius a odkašľal si, aby si prečistil hrdlo. Na pohár s whisky ani
nepozrel, hoci by si od nervozity bol dal povedať a upokojil by si nervy pohárikom. Nespravil to. „A
týka sa to i vás... a vašej matky, lord Malfoy,“ riekol, nedovoliac si tykať mu. Oči sklopené k zemi sa
upreli do tváre mladého muža, ktorý sedel oproti.
„Áno? A čo to teda je, čo sa nás... týka?“ dovolil si položiť Draco otázku a znepokojene sa pomrvil vo
svojom kresle. Jeho oči nepatrne stmavli a vyhľadali pohľadom pokojné zelené jazierka, akoby v nich
hľadali útechu.
Harry sa postavil zo svojho kresla a zastal si pri ňom. Položil mu ruku na plece a jemne ho stisol. „Ide
o tvojho otca, Draco,“ zamrmlal a naznačil Siriusovi, aby pokračoval a nenechal ho dlhšie v tom
napätí.
„Môj otec... je v Azkabane,“ dostal zo seba mladík cez zuby a otriasol sa už len pri zmienke o tom
mužovi. Pomyslel si, že s ním nikdy viac nebude mať nič spoločné. Jeho osud bude navždy spečatený.
A tentoraz naozaj. Nie ako v tú noc pred rokmi, keď mal zomrieť. Tentoraz neublížil len jemu a
spravodlivosť si naňho počkala. Kolesá osudu ho zomelú medzi mlynskými kameňmi ako pšeničné
zrnko za všetky ohavnosti, ktorých sa ako Kostičkár napáchal. Vraždil. Zapredal svoju dušu šialenstvu,
ktoré ho načisto pohltilo. Trest... si spravodlivo zaslúžil.
Sirius naňho pozrel a potom si povzdychol. „Je. To máte pravdu, ale... V Azkabane je... váš nevlastný
otec. lord Malfoy.“
Draco zalapal po dychu a jeho sivé oči sa rozšírili od úžasu. „Ja... Ako? Robíte si zo mňa žarty?“
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„To by som si nikdy nedovolil,“ zaprisahával sa rýchlo Sirius. „Pravda je však taká, že muž, ktorý sa
celé roky považoval za vášho otca, nie je vaším skutočným... biologickým otcom.“
Draco ani nevedel ako a stál na nohách. Ruky zaťaté v päsť viseli pozdĺž jeho tela. Díval sa na muža,
ktorý sedel oproti nemu a netušil, či ho má prekliať, alebo si jeho rozprávanie vypočuť do samého
konca.
„Ja...“ vyjachtal, totálne zmätený, prsty mu vbehli do vlasov, aby si ich prehrabol a začal sa
prechádzať hore-dole po miestnosti. „Vy... hovoríte mi, že nie som... Ja nie som... Malfoy?“

31. kapitola - Potrestaný
Harry si všimol, že Draco pobledol, že zatína ruky v päsť. A že hľadí na Siriusa ako hrom do duba.
Potom si však odrazu znova sadol a ruky si zložil na kolená. Pozrel priamo Harrymu do očí a pohľad
stočil späť na Siriusa, očividne zmätený ako ešte nikdy predtým.
„Nechápem o čo tu ide!“ povedal rozladene. „Čo mi chcete tým všetkým naznačiť?“
Sirius sklopil pohľad na svoje prepletené prsty. „Iba to, čo som povedal. V skutočnosti... naozaj nie ste
Malfoy, vaše lordstvo.“
Draco vybuchol a rozhodil rukami. „Tak kto do kotla teda som?!“
„Black.“
Toto jediné meno, jediné slovo spôsobilo, že v miestnosti sa rozľahlo pôsobivé, hrobové ticho. Tak
absolútne veľké, že by bolo počuť cinknúť špendlík o podlahu. To ticho odrazu prerušil Dracov hlboký,
prerývaný nádych a výdych. A potom ďalší a ešte jeden.
Dracov mozog pracoval na plné obrátky. Díval sa na muža sediaceho oproti nemu ako uhranutý a
dával si dokopy jednotlivé časti skladačky. „Týka sa to mňa,“ povedal mu pred chvíľkou. „A týka sa to i
vás a vašej matky.“ Toto boli slová, ktoré mu teraz rezonovali v mysli ako hlasná ozvena, ktorá mu
spôsobila bolesti hlavy. Priložil si ruky na spánky v snahe pomasírovať si ich a zmieriť začínajúce
prejavy bolesti. Keď mu na plece dosadla čiasi ruka, strhol sa. Pozrel na Harryho, ale jeho pohľad
neprezrádzal celkom nič. Na rozdiel od priateľovho, ustarosteného.
„Si v poriadku?“ opýtal sa ho mladík, stojaci po jeho boku a zelené oči si ho starostlivo premeriavali.
Mal prikývnuť? Mohol, ale... miesto toho ho radšej chytil za ruku, v snahe nabrať z toho nevinného
spojenia trochu vnútornej vyrovnanosti, ktorá mu práve teraz chýbala. Potreboval mať chladnú hlavu,
pretože potreboval myslieť. Racionálne. Ale v takomto stave?
„Uvedomujem si, že vás to zrejme prekvapilo, ale uisťujem vás...“ začal Sirius, no Draco ho prerušil.
„Prekvapilo? Povedal by som, že je to slabé slovo!“ vyprskol nasupene. V mysli mu vyplávali na
povrch dávno pochované spomienky na detstvo, ktoré naňho teraz dorážali ako dotieravé osi.
Spomenul si na chvíle, kedy ho muž, ktorého považoval za otca trestal pre kadejakú maličkosť, ktorá
sa mu znepáčila, napriek tomu, že mu opakoval, ako veľmi ho má rád. A tá prekliata noc, ktorá ho
poznačila psychicky i fyzicky na zvyšok života? Merlin! Teraz sa skutočne cítil rozpoltený. Nebol to
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jeho otec! Nespravil to jeho otec! Lebo muž, ktorý sedel pred ním, muž, ktorý sa naňho tak previnilo
díval, bol...
„Ste ním vy? Pravda...“ zamrmlal, prebodávajúc ho búrkovým pohľadom. „Vy ste... môj otec?“
Ten tmavovlasý, pohľadný muž bez váhania prikývol. I keď sa mu v tvári zračili obavy, možno
pochybnosti...
Chvíľu na seba iba hľadeli. Potom Draco prudko vstal a tresol päsťami po stole pred sebou, ktorý sa
otriasol. „Tak kde do pekla ste boli celé tie roky? Prečo som musel vyrastať s tyranom, ktorý mi robil
zo života peklo?! Kde ste celý ten prekliaty čas bol!“ kričal z plného hrdla. Jeho bledá tvár sčervenala
zlosťou. Predtým bledé líca nabrali sýty červený odtieň. Dychčal a nesprával sa v tej chvíli ako pravý...
džentlmen, ale teraz mu to bolo jedno. V mysli sa mu ako spomalený film premietali tie strašné
chvíle. Znova počul svišťať vzduch, znova cítil údery biča, krv, ktorá sa z neho valila prúdom... Videl
Luciusovu tvár znetvorenú hnevom, videl ho podávať mu elixír Zabudnutia...
Potriasol hlavou, aby sa tých spomienok zbavil. „Viete čo? Nechcem to vedieť! Nezaujíma ma to!
Teraz... už nie. Neviem, o čo vám ide, ale mne na tom nezáleží,“ riekol odrazu a hoci sa snažil o
vyrovnaný tón hlasu, nebol taký pokojný ako sa snažil byť. Hlas sa mu chvel, ruky triasli. Celé jeho
držanie tela bolo napäté, meravé. Potom sa vystrel v celej svojej výške a venoval Siriusovi posledný
pohľad. „Zbohom.“
Otočil sa na päte a vykročil z miestnosti. Ani sa neobzrel.
Harry sa díval na dvere, ktorými jeho priateľ energicky tresol v demonštratívnom prejave svojej zlosti
a možno i frustrácie.
„Pokašľal som to,“ vydýchol nahlas Sirius a i on si prečesal vlasy prstami.
Harry sa naňho pozrel, ruky vo vreckách. „Nemyslím si to.“
Sirius zdvihol hlavu a spýtavo naňho pozrel. Harry sa pousmial a pokrčil ramenami. „Je síce pravda, že
som ho takéhoto naštvaného ešte nevidel, ale... aj tak nevie všetko. Prečo si mu nepovedal, že si o
ňom nevedel?“
„Nedal mi príležitosť, veď si tu bol...“ snažil sa brániť jeho krstný otec.
„Bol, iste. Keď opomeniem fakt, že si sa v podstate vykašľal i na mňa a Regula, že si nás jednoducho
vymazal zo svojho života na dlhý čas... Nečakaj, že ti bude len tak ľahko odpustené,“ riekol mladík
celkom pokojne.
Sirius sa trpko pousmial. „To by som si nikdy nedovolil. Bolo by to... príliš pekné. Radšej pôjdem.“
Vstal z kresla a mieril k dverám, ktorými pred chvíľou vyšiel jeho... syn. Stále si tak naňho nedovolil
myslieť a zrejme na to už i tak nebude mať príležitosť. Zdá sa, že karta osudu sa obrátila. Predtým
vyškrtol zo svojho života pár ľudí on, teraz... to isté hrozí jemu.
„Sirius?“ zavolal naňho Harry, stále stojac na svojom mieste pri kresle, kde sedel Draco.
„Áno?“ otočil sa a pozrel naňho.
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„Pozhováram sa s ním, ale nič nesľubujem,“ riekol Harry ticho a Sirius prikývol.
„Si skutočným synom svojho otca, Harry. I on mal také veľkodušné srdce. Mrzí ma, že som ťa
zanedbával, že som... na teba jednoducho zabudol a... opustil ťa, keď si ma najviac potreboval. Fakt,
že si mi príliš pripomínal stratu najbližšieho človeka, akého som mal, to asi neospravedlní, ani
nezmyje moju vinu, no i tak... Naozaj to ľutujem.“
Harry prikývol. „Beriem... na vedomie.“
Sirius sa smutne pousmial a vytratil sa preč. Harry podišiel ku konferenčnému stolíku z
mahagónového dreva a načiahol sa po pohári, ktorého sa jeho krstný otec ani nedotkol. Kopol do
seba obsah pohára na jeden dúšok a položil ho prázdny späť. Potom opustil miestnosť i on, aby šiel
pohľadať Draca.
***
Miestnosť nebola taká plná, ako sa na prvý pohľad zdalo. Členovia rady Wizengamotu sedeli v
šarlátových habitoch a rovnako sfarbených čapiciach, ktoré im sedeli na bielych napudrovaných
parochniach a zaberali najviac miesta v súdnej sieni. Sedeli v siedmych krátkych radoch lavíc,
usporiadaných kaskádovito za sebou. Ginny narátala takmer štyridsať prítomných členov. Popravčia
čata, napadlo jej. Po pravej strane sedeli novinári, po ľavej zvedaví ľud. Celkom dole na trestnej lavici
sedel spútaný obžalovaný s trojicou aurorou, ktorá ho obklopovala a dohliadala naňho z každej
strany. Ona sedela s pár ďalšími kolegami celkom vzadu a nerušene sledovala prebiehajúci proces.
Odrazu pocítila silné nutkanie otočiť hlavu k laviciam, ktoré zaberali novinári a znova si ich skúmavo
prezerala. Vtedy ho zbadala. Sedel tam, hneď v treťom rade a zízal na ňu úplne bez hanby. Dokonca
sa usmial! Zaťala zuby a odvrátila od neho pohľad. Lenže cítila sa akosi neisto. Ruky sa jej začali potiť
a v žalúdku sa jej akoby vzniesol roj motýľov.
„Idem na vzduch, nie je mi dobre,“ šepla, keď sa k nej naklonil kolega a spýtal sa, čo sa deje. Prikývol
a znova sa započúval do slov predsedu Wizengamotu, ktorý vyratúval zločiny a priestupky
obžalovaného.
Len čo vyšla z dverí, natrafila na mladého grófa. „Ginny! Už sa to začalo?“ opýtal sa, očividne
upachtený. „Meškám! Draco ísť odmietol, ale ja som nemohol neprísť. Chcem vidieť, že bude
skutočne odsúdený.“ Medzi rečou sa sklonil k jej ruke a v náznaku ju pobozkal.
„Iba pred desiatimi minútami, až tak veľmi zas nemeškáš,“ odvetila. „Rada ťa vidím,“ riekla.
„Aj ja teba,“ prikývol. „Ako sa máš?“
„Ďakujem za opýtanie, Harry, celkom dobre. A čo jeho lordstvo? Počula som, že je z najhoršieho
vonku.“
Harry prikývol. „Počula si dobre.“ Díval sa na ňu, keď sklopila pohľad a sústredene sa dívala na špičky
svojich topánok. Mal dojem, že to nie je až taká úprimná starosť o vojvodovo blaho, ale išlo iba o
obyčajnú zdvorilostnú otázku. „Ginny, stále mi to zazlievaš?“
Pozrela naňho veľkými, zelenými a okrúhlymi očami. „Zazlievam? Čo také?“
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„To, že som dal prednosť vojvodovi pred... tebou,“ odvetil takmer šepky.
Ginny sa pousmiala a pokrútila hlavou. „Myslím, že som bola príliš naivná. Vždy si bol pre mňa
nedosiahnuteľný, iba som si to nechcela pripustiť. A hoci som sa cez to stále nedokázala preniesť,
vždy budeš mať v mojom srdci svoje čestné miesto, vážený lord Potter,“ odvetila s nepredstieranou
veselosťou, ale to sa už usmievala. Ryšavé vlasy, ktoré jej vykúkali v jemných kučierkach spod
tmavozeleného klobúčika ozdobeného pávím perom, skvelo ladili so šatami rovnakej farby. Vyzerala
ako čarovná dryáda, ktorá utiekla z lesa svojmu satyrovi.
Harry k nej pristúpil, položil jej ruky na útle plecia a dovolil si pobozkať ju na čelo. „Prajem si, aby si
bola rovnako šťastná, ako som i ja teraz, Ginny. Zaslúžiš si to. A viem, že tam niekde na teba čaká ten
pravý.“ Pohladil ju po ružovom líčku a odstúpil od nej.
Ginny placho prikývla. „Ďakujem ti, za pekné slová, Harry. A teraz už bež do vnútra. Nechceš predsa
zmeškať proces, však?“ Popohnala ho s úsmevom na perách.
Rozlúčili sa a Ginny sa vzdialila. Chvíľu stál na chodbe a sledoval jej vzďaľujúcu sa postavu. Potom si
povzdychol a vykročil k dverám, ktoré sa pred ním samé otvorili. Vyšiel z nich mladík s prenikavými
modrými očami a šticou plavých vlasov, takmer s ryšavým odtieňom.
„Pardon,“ ospravedlnil sa mu chytro, keď doňho takmer vrazil a rozbehol sa dlhou chodbou nevedno
kam. Harry za ním prekvapene pozrel, ale napokon iba pokrútil hlavou a vošiel dovnútra.
***
Ginny za sebou začula náhlivé kroky a volanie. Neotočila sa. Nie, že by odrazu ohluchla. Miesto toho
sa pre istotu odmiestnila priamo z chodníka pred budovou ministerstva mágie. Nešla však domov a
nešla ani navštíviť svoju matku. Na to sa ešte neodhodlala. Miesto toho sa premiestnila do Hyde
Parku, v úmysle prejsť sa, pozrieť si zverinec a hlavne popremýšľať. Mala o čom.
Pár posledných dní ju bombardoval istý reportér listami. Žiadal ju o stretnutie, pozýval ju na
prechádzku, na čaj, do divadla... Listy si síce prečítala, ale hneď potom ich všetky spálila v kozube.
Nemienila prijať jeho pozvania a nemienila naňho ani len pomyslieť. Lenže čo čert nechcel, dial sa jej
pravý opak. Nemohla naňho prestať myslieť. V mysli sa jej dookola vynárali chvíle, keď boli spolu...
Jeho uhrančivé oči... Jeho provokačný úsmev... Zmyselné pery, ktoré ju bozkávali s takou vervou...
Ruky, ktoré sa dotýkali jej tela v záhrade pred domom... Už len pri tých myšlienkach sa musela
červenať. Neodbytný chlap! Vari mu nedošlo, že oňho nestojí? Netušila, čo si počne. Listy
neprestávali chodiť. Občas dostala aj tri do dňa. Susan iba spýtavo nadvihovala obočie, ale našťastie
sa nepýtala. Ginny mala dojem, že je viac zahĺbená do seba a trápi ju vlastný smútok. Mala dojem, že
k Deanovi niečo cítila. Aj na pohrebe ostala stáť nad navŕšenou hlinou ako mohyla. Kto vie, či to bral
rovnako. Alebo... či si to vôbec všimol.
Domov sa vrátila až podvečer. A ostala stáť na chodníku ako prikovaná. „Čo tu robíš?!“
Colin Creevey sedel na schodoch a len čo ju zbadal, vstal a podišiel k nej takmer lenivým krokom,
nespúšťajúc ju z dohľadu.
„Zase utečieš?“ odvetil protiotázkou a ona si iba povzdychla.
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„Odíď, prosím,“ požiadala frustrovaná. Obišla ho a zamierila k schodom, hľadajúc v kabelke kľúče od
bytu.
„A čo ak to nespravím?“ opýtal sa, kráčajúc za ňou. Ginny ustúpila od vchodových dverí, z ktorých sa
vynoril akýsi postarší čarodejník a ona mu odzdravila. Potom vkĺzla dnu a modlila sa, aby sa jej to celé
iba snívalo.
Zastavila sa až pred dverami do bytu, keď pochopila, že ten chlap sa len tak ľahko vzdať nehodlá. „Čo
odo mňa vlastne chceš?!“
Zatváril sa tak, akoby nad niečím tuho premýšľal. Potom povedal: „Na začiatok? Len jednu jedinú
šancu.“
Pokrútila hlavou. „Nemáme nič spoločné! Ty si... Domýšľavý, egocentrický, manipulatívny a
neodbytný tvrdohlavec!“
Zastavil ju. „Uznávam len dve veci. Som neodbytný tvrdohlavec v prípade, ak mám o niečo alebo...
niekoho vážny záujem. A možno som aj trochu domýšľavý, keď si myslím, že ti nie som taký
ľahostajný, ako sa tváriš.“ Povážlivo sa k nej naklonil, narušiac jej osobný priestor. Znervóznela.
„Si mi ľahostajný...“ trvala na svojom, hoci jej oči zdá sa tvrdili pravý opak.
„Tak si to teda overíme, čo vy na to, my lady?“ opýtal sa zastretým hlasom a ako zhypnotizovaný
hľadel na ružovú špičku jazyka, ktorým si oblizla plné pery. Skôr ako stihla zareagovať, pristúpil ešte
bližšie, objal ju a pobozkal.
Ginny cítila ako ju donútil oprieť sa o dvere za jej chrbtom. Cítila na páse jeho objímajúce ruky a
cítila... Horúčosť, zmyselnosť, radosť... Podlamovali sa jej kolená, celá sa chvela ale... Bola plne
sústredná na bozk, ktorý ju rozpaľoval účinnejšie ako čokoľvek iné. Ten bozk bol elektrizujúci. Nútil ju
pritisnúť sa k nemu, postaviť sa na špičky, aby sa nemusel tak skláňať, vojsť mu prstami do hustých
vlasov... vzdychať... Klamala samu seba. Vôbec jej nebol ľahostajný, ale...
Odrazu sa od nej jeho pery oddelili. Obaja lapali po dychu. Jej zmätený pohľad sa pomaly zaostroval.
„Toto by sme nemali...“ počula ho šepkať, kým jej hladkal zrumenené líčko. „Inak by sa mohlo stať, že
si ťa vezmem priamo tu na chodbe a... ja by som len veľmi nerád pohoršoval susedov.“
Pozrela naňho uvažujúc, o čom to vôbec tára, keď jej to došlo. Zaťala rúčku v päsť a zlostne ho udrela
do hrude. Iba sa zasmial jej pokusu a vzal ju za ruku. Pobozkal jej pästičku v rukavičke a znova sa k nej
sklonil.
„Moja krásna, malá amazonka,“ zašepkal. „Dokonale si mi poplietla hlavu.“ Spokojne si povzdychol a
opäť si ju privinul do náručia. „Ešte stále mi chceš tvrdiť, že som ti ľahostajný?“
Odtiahla sa od neho, naprávajúc si klobúčik, ktorý sa jej zošmykol na stranu. Mračila sa. Ale len preto,
lebo sa hnevala na seba. Ako bolo vôbec možné, že sa jej páčilo, čo s ňou ten darebák vyvádzal? A
priamo tu na chodbe, kde ich mohol ktokoľvek pristihnúť! Potom ju čosi napadlo. Chce šancu? Bude
ju mať!
„Tak dobre. Prijímam. Zajtra pôjdeme na čaj. Príď po mňa o tretej.“
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Colin sa víťazoslávne usmial a Ginny prefíkane uškrnula. Bude to síce netradičné, lebo mala v pláne
zobrať ho na čaj k svojej matke, ale... Aj tak by potrebovali nejakú gardedámu, tak čo? Veď
pochádzala so slušnej rodiny a vyššej spoločenskej vrstvy. Je predsa dáma. Aspoň v tomto ohľade.
„Ak mamu neporazilo z toho, že som sa pridala k aurorom, teraz ju určite trafí mŕtvica! Predstava
dcérinho nápadníka... reportéra... Uf!“ pomyslela si, keď strčila kľúč do zámky a uvažovala, či
náhodou neprišla o rozum.

32. kapitola - Keď svitá na lepšie časy
Melinda vošla do záhrady. Len nedávno uložila chlapca spať. Prečítala mu rozprávku a ostala pri ňom,
kým nezaspal. Pritom ho hladkala a premýšľala, čo s ňou bude. Regulovi sa priznala ešte v ten deň,
keď sa zdôverila v to časné ráno markíze. Bolo to ťažké, ale zvládla to. Regulus však nijako
nezareagoval. Jediné, čo jej na to všetko povedal bolo, že potrebuje čas. Uzavrel sa pred ňou.
Odmietal ostávať v jej blízkosti, nedovolil jej, aby mu predčítala tak, ako prv. Bol nezvykle tichý.
Nežiadala ho predsa, aby jej znova venoval svoje srdce. Ale bol to on, kto ju vtedy opustil. Chcela iba
toľko, aby mohla tráviť čas so svojím synom aj ona. Markíza s ňou súcitila a dala jej najavo svoju
účasť, ale viac pre ňu urobiť nemohla. Stačilo už i to, že sa sama s Regulom pozhovárala.
Ale Melinda už stratila nádej. Mala pocit, akoby sa história opakovala. Preto sa rozhodla radšej odísť.
Hoci nikdy nebude ľutovať chvíľu, kedy ich oboch opäť našla. Kedy s nimi mohla byť a kedy mohla
prvý raz objať svojho syna.
Otočil hlavu na bok, keď ju začul prichádzať. Na moment zastala, tuho privrela oči a povzdychla si.
Keby tak aspoň mohla zmeniť to, čo k nemu cítila. Keby ho tak veľmi nemilovala, možno by bolo
všetko ľahšie. Potom k nemu vykročila. Avšak ostala stáť opodiaľ. Nesadla si na lavicu k nemu. Jej oči
sa upierali na jeho tvár a snažili sa vyčítať z nej aspoň niečo. Nič. Nepostrehla ani len náznak tej
prívetivosti a vľúdnosti, ktorou bol známy.
„Dobrý večer, Melinda,“ pozdravil ju stroho.
„Dobrý večer, vaše lordstvo,“ odvetila rovnako formálne.
„Prajete si niečo? Existuje vôbec niečo, čím by vám mohol úbohý slepý chudák ako ja, poslúžiť?“ Jeho
nepekná otázka sa jej dotkla.
Melinda si zahryzla do pery a privrela oči, aby zabránila slzám v úniku. Zaklipkala očami a otrela si
rukou líce. Teraz to už vedela. Neodpustil jej. Stále jej zazlieval, že sa sem votrela bez toho, aby sa
priznala a hrala fér. Jej plán získať si ich, spoznať vlastného syna... nevyšiel celkom tak, ako si to
vysnívala. Bola naivná.
„Prišla som sa rozlúčiť, vaše lordstvo,“ šepla. „Zajtra ráno odídem. Mrzí ma, ak som vám spôsobila
nepríjemnosti svojou prítomnosťou.“
Ostala tam stáť, po lícach jej tiekli slzy. Nepovedal na to celkom nič a jej neostávalo nič iné, iba sa
otočiť na opätku a zanechať ho tam samého s vlastnými myšlienkami.
***
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Odniekiaľ sa ozvalo zdvorilé zakašľanie. Niekto si k nemu prisadol. I bez zraku vedel celkom presne o
koho ide.
„Ako dlho si počúval? Nie je to práve tvojím zvykom. Zavádzaš nové spôsoby?“ opýtal sa zlostne.
Severus sa v miernom predklone oprel lakťami o kolená a pousmial sa. „Máš pravdu. Nie je to môj
zvyk, ale... Tentoraz mi to ozaj nedalo.“ Na malý moment sa odmlčal a potom sa ho opýtal. „Vieš, čo
si mi povedal, keď som sa pred časom ocitol v podobnej situácii, ako ty teraz?“
Regulus vzdorovito mlčal.
Severus pokračoval. „Prial si mi, aby som konečne našiel svetlo. Vykričal si mi, že som sa zamiloval. A
dodal si, že je to také evidentné, že to vie hádam už aj to dieťa, a že len ja si to nechcem pripustiť!“
Regulus si iba odfrkol. „Používaš proti mne moje vlastné slová? Aké chrabré, vážený markíz!“
Severus sa uškrnul. „Každý v tomto dome mal v skrini nejakého kostlivca. Ja, ty i malý Garrick. A
Merlin vie, že ani Draco na tom nebol oveľa lepšie. A teraz? Všetko je iné, Regulus.“
„Možno pre vás,“ zašomral muž netrpezlivo. „Ale ja som slepý! Nemám jej čo ponúknuť!“
Severus sa k nemu otočil. „Takže... toto nie je o tom, že si jej neodpustil? Je to o tebe? Nemyslíš si, že
je to voči tvojmu synovi trochu... sebecké?“
Regulus vstal a rozhodil rukami. Bol frustrovaný. „Severus, nedivím sa ti, že to nechápeš! Keby si sa
totiž do mňa pokúsil vžiť, pochopil by si, že s tým sebeckosť nemá čo robiť!“
„Klameš sám seba priateľu a ide ti to bravúrne,“ poznamenal a uvažoval, ako ho primäť k rozumu.
Regulus zavrčal a chcel mu niečo pekne ostré vmietnuť do tváre, ale Severus ho zastavil. „Nie, počkaj!
Ešte niečo ti poviem. Lady Dewenportová je mimoriadne príťažlivé mladá žena. Očividne ťa nikdy
neprestala milovať. Oboch vás hľadala. Teba i svojho syna. A keď sa jej to podarilo, ty ju svojím
prístupom jednoducho vyženieš, pretože takto to je pre teba pohodlnejšie a nedáš jej ani šancu. Si
možno slepý, no nie si žiaden babrák! Ešte som nezažil, aby si sa pri obede pofŕkal. Alebo aby si
netrafil z jednej izby do druhej. Čarovať predsa vieš! Dokonca máš vlastné sídlo, ktoré ti zanechali
rodičia v testamente a nie si ani nemajetný chudák. Máš jej čo ponúknuť! Mal by si vedieť ešte niečo.
Tvoja strata zraku ti neubrala na mužnosti. Možno ťa trochu obmedzuje, ale nie tak, aby si všetky
šance odhodil za hlavu ako nejakú daromnú vec. Podceňuješ sám seba, priateľ môj.“
„Skončil si?“ zaškrípal zubami Regulus, stojac v záhrade s rukami založenými za chrbtom.
Severus mal sto chutí prevrátiť očami alebo si aspoň dupnúť nohou, no nič z toho napokon nespravil.
Bolo to predsa len trochu detinské. Miesto toho sa postavil tiež. „Presne tak. Skončil. Prajem ti dobrú
noc.“ S tými slovami ho tam zanechal samého, ale v duchu sa modlil, aby ho jeho slová nejakým
zázrakom presvedčili. Prial si, aby bol šťastný. Veľa si vytrpel. Tak ako každý z nich. A hoci ich cesta za
šťastím viedla po krivoľakom chodníku a tŕnistej ceste, predsa im nezabránila nájsť svoje šťastie.
***
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Stál pred jej dverami, ani nevedel, čo presne ho tam dohnalo. Opieral sa o ne čelom a rukami, a
uvažoval, či vojsť, alebo odísť. Ak by odišiel, urobil by to raz a navždy. Urobil by hrubú čiaru za
všetkým, čo medzi sebou mali. Seba by pripravil o nádej, že bude ešte niekedy v živote milovaný a
svojho syna by pripravil o to najcennejšie. O matku. Mal na to vôbec právo? Mohol byť taký bezcitný?
Spomenul si na slová zo Siriusovho listu. V mysli ich počul odriekať jedno za druhým písané vo
vyznaní, ktorým jeho brat dúfal, že napraví nenapraviteľné. Mal Severus pravdu? Naozaj si necháva
pretekať šťastie pomedzi prsty?
Odhodlal sa. Stlačil kľučku a vošiel dnu, do jej spálne.
Melinda sa vyplašene obzrela. Oči mala stále opuchnuté od potokov sĺz, ktoré vyronila. Regulus stál
opretý o zatvorené dvere a zdalo sa, že načúva jej ustávajúcim vzlykom.
„Stalo sa niečo, vaše lordst...“
„Nikdy predtým si mi tak nevravela,“ prerušil ju a vykročil neomylne za jej hlasom.
Melinda sa dívala ako zastal priamo pred ňou a delila ich vzdialenosť sotva na dva kroky. Sedela
konča postele. Zbalené kufre stáli vedľa skrine zívajúcej prázdnotou. Potom natiahol ruku a dotkol sa
jej tváre, mokrej od sĺz. Zotieral ich svojím dotykom a skúmavými prstami. Takmer nedýchala.
„Môžem sa ťa niečo opýtať?“ ozval sa zastretým hlasom. Pod rukami cítil jej prikývnutie. Opatrne sa k
nej sklonil. Prstami jej nadvihol bradu a spojil ich pery v krátkom bozku. Usmial sa, keď sa od nej
odtiahol.
Melinda prekvapene zahabkala. „Ne-nechcel si sa... niečo opýtať?“ ozvala sa rozochvená a zmätená
jeho správaním.
Regulus prikývol. „Ostaneš?“
Melinda zažmurkala a dovolila mu, aby ju vytiahol na nohy. Stála oproti nemu, jej prsia teraz
pritlačené k jeho hrudi.
„T-teraz?“ zahabkala, ale on s úsmevom pokrútil hlavou.
„Nie, nielen teraz. Navždy,“ zašepkal a znova pritlačil svoje ústa na jej. Chutila tak sladko! Ako len na
to mohol zabudnúť! Ako čo i len pomyslel na to, že by ju nechal odísť!
Pocítil na hrudi jemný tlak jej rúk, keď sa doňho zaprela, aby ho od seba odtlačila. „Nechápem,“
vyjachtala. „Ešte nedávno si bol proti a teraz ma prosíš, aby... aby som ostala?“
Prikývol, rukami ju objal okolo pása. Spomenul si na chvíľu, keď skúmal prstami kontúry jej tváre
vtedy v záhrade a teraz sa bavil sám na sebe, aký bol hlupák, keď ju už vtedy nespoznal.
„Nikdy som netvrdil, že som proti. Iba som sa nevyslovil,“ opravil ju.
„To je... to je takmer to isté,“ protirečila mu naježene.
Regulus pokrútil hlavou. „Nepovedal by som. Ale priznávam, bol som... dotklo sa ma to! Dala si na
frak mojej pýche. Prišla si sem, opäť mi učarovala a ja som sa do teba opäť zamiloval bez toho, aby
som tušil, že za Cecile sa skrýva Melinda. Chcel som, aby si mi dala čas, aby som si mohol utriediť
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vlastné myšlienky. A teraz už viem, čo chcem. Chcem teba! Vždy to tak bolo a už to tak ostane. Ani
nevieš, koľko nocí som sníval o tom, že budeme spolu...“
Melindu pichlo pri srdci. „A napriek tomu si ma nechal trápiť sa celý ten týždeň a donútil si ma
myslieť si, že ti na mne vonkoncom nezáleží,“ vytkla mu a potiahla nosom, vyťahujúc si z rukáva šiat
vreckovku, kam si ju pred jeho príchodom schovala.
Zvesil ruky pozdĺž tela. „Áno, nechal. Chcel som ťa vytrestať. Ale mám dojem, že som vytrestal najmä
sám seba.“
Melinda prikývla. Takto bol aspoň úprimný. „Takže? Čo s nami bude? Budeme si i naďalej nezmyselne
ubližovať alebo...“
Mladá žena chvíľu váhala. Bolo ťažké rozhodnúť sa v tej istej chvíli o zvyšku svojho života. Ale ak sa na
to pozrela z iného uhla pohľadu, trochu s odstupom, či miernym nadhľadom, nebolo kam cúvnuť.
Mohli sa pohnúť jedine dopredu. A to znamenalo... že si prajú to isté. Spoločnú budúcnosť.
Zdvihla ruku k jeho tvári a pohladila zarastené líce. Chytil ju za ruku a nepustil. „Dáš mi šancu napraviť
to?“
„Čo chceš naprávať?“ opýtala sa nežne.
Regulus ju objal a ona si s povzdychom oprela hlavu o jeho hruď. „Všetko,“ počula ho zašepkať do
vlasov.
„Mám to brať teda tak, že nechceš, aby som odišla?“ uisťovala sa.
„Ber to presne takto, ale... nevybaľuj sa.“
Odtiahla sa od neho, aby mu lepšie videla do tváre, ale on sa usmieval. „Nerozumiem,“ vyjachtala a
on sa tajnostkársky uškrnul.
„Nebude potrebné vybaľovať sa, pretože sa tu už dlho nezdržíme. Možno tu ešte strávime tri, štyri
dni, kým všetko potrebné zariadim, ale potom sa spolu s naším... synom presťahujeme.“
Melinde sa znova zatrblietali v očiach slzy. „Kam?“ odvážila sa opýtať.
„Do nášho nového domova. Do RoseThornu.“ Na chvíľu sa odmlčal a zdalo sa, že Melinda stratila reč.
„Mel? Myslíš, že by si si zvykla na novú úlohu v domácnosti?“ opýtal sa s neskrývaným záujmom a
ona sa opäť zamračila.
„Novú... úlohu? Akú?“
„Na úlohu mojej manželky a s konečnou platnosťou i matky,“ odvetil pobavene, keď vybadal v jej
hlase skryté obavy. Rozosmial sa, keď mu drobnou päsťou uštedrila buchnát do ruky a mocne ju
objal.
„Vôbec si sa nezmenil!“ karhala ho rozjarene. „Stále si taký blázonko, akým si býval. Reg?“ oslovila ho
nežne a vošla mu prstami do vlasov. Prečesávala mu husté kadere a nevedela sa vynadívať tej
usmievavej tváre. „Nikdy som ťa neprestala milovať. Bol si môj prvý muž v živote...“
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Regulus sklonil hlavu a oprel si bradu o vrch jej hlavy. „Láska... ver mi, že ani ja som na teba
nedokázal zabudnúť. Načisto si si podmanila moje srdce... I ja ťa ľúbim. Veľmi ťa ľúbim. Vlastne vás
ľúbim oboch!“ vykríkol nadšene, zovrel ju v náručí a zatočil sa s ňou na mieste. Zvýskla a dovolila mu,
aby ju znova pobozkal. Keď sa s ňou tej noci lúčil v jej spálni, hoci nerád, ako sám povedal, prisahal, že
o necelý mesiac to už nespraví nikdy v živote. Prv ako totiž odišiel vo všetkej počestnosti, vytiahol z
náprsného vrecka prsteň, ktorý v ňom nosil od chvíle, kedy sa mu priznala, že nie je Cecil, ale
Melinda. Požiadal ju o ruku, tak ako sa patrilo. Kľakol si pred ňou na koleno a prisahal jej nehynúcu
lásku a bezmedznú oddanosť. Bol by jej nasľuboval hory doly, len aby súhlasila a vzala si ho. Melinda
privolila. Veď ako sama povedala, nikdy ho neprestala milovať...

33. kapitola - A bola svadba
Svadobné zvony sa radostne rozozvučali a mladomanželia s úsmevom na perách vychádzali z kostola
Sv. Marka uličkou von, aby boli pokropený dažďom ružových lupienkov, nasadli do čakajúceho koča a
odišli do honosného sídla, kde sa mala konať svadobná hostina.
Hermiona kráčala po boku svojho manžela a skôr ako stihla potiahnuť nosom celá dojatá od
nahromadených pocitov, Severus jej podal vreckovku.
„Nemôžem za to,“ ospravedlňovala sa a utierala si nos.
Sklonil sa k nej a pobozkal ju na vrch hlavy. „Láska moja, ja ti predsa nič nevyčítam.“ Pozrel na ňu,
jeho čierne oči ju priam hltali pohľadom.
Usmiala sa naňho. „Ja viem... ja len... som stále taká precitlivená... Už aby to bolo,“ sťažovala si a
dovolila mu, aby jej pomohol nasadnúť do koča. Harry a Draco sa k nim pridali, veselo sa chichotajúc
ako nejakí nezbední šarvanci. Severus na nich pozrel s nadvihnutým obočím. Očakával, že sa dozvie i
bez opýtania, čo vyviedli.
Harry si odkašľal a previnilo sa zapýril.
Keď niekto z davu odrazu vykríkol: „Pozrite, niekto im ku koču priviazal staré krpce!“ Severus iba
prevrátil očami a nastúpil do koča, kým sa tí dvaja na seba iba pozreli a uškrnuli.
Svadobná hostina bola v plnom prúde. Konala sa samozrejme v RoseThorne. Pozvaná bola iba
najbližšia rodina a zopár známych. Harry si pripil so Severusom, vzal do ruky od lokaja ďalší pohár
sektu a vybral sa pohľadať Draca. Objavil ho na terase, samého a opretého o kamenný múrik.
Pristúpil k nemu a bez slova mu podal pohár.
Draco mu opätoval vyzývavý úsmev a odpil si.
„Si v poriadku?“ spýtal sa Harry, skúmavo si prezerajúc jeho zamyslený výraz tváre. Jeho priateľ
prikývol.
„V absolútnom,“ odvetil a Harry prikývol. Oprel sa vedľa neho a sklonil hlavu, aby ho pobozkal na ľavý
spánok. Draco si spokojne povzdychol, položil pohár na múrik a objal ho. Zložil si plavovlasú hlavu na
jeho plece a ústami sa dotýkal hodvábnej pokožky Harryho krku. „Vďaka tebe,“ dodal po chvíľke a
keď ucítil ako ho objali mocné paže, spokojne zapriadol ako mačka.
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„Je tu... Sirius,“ odvážil sa pripomenúť Harry svojmu priateľovi, ako to robil v jemných náznakoch
celých neuveriteľných tridsať dní. Ale Draco stále odmietal pozhovárať sa s ním. Hoci teraz už vedel,
že Sirius sám do nedávna netušil, že Draco je jeho a nie Luciusovým synom. Harry mal dojem, akoby
jeho priateľ túto kapitolu svojho života, v ktorom figuroval už i nebohý Lucius Malfoy, ktorého po
krátkom procese napokon sťali v Toweri gilotínou, proste uzavrel a zamkol kdesi do šuplíka na dne
svojej duše a žiaľ, k tým neradostným spomienkam zrejme zaradil i Siriusovo priznanie otcovstva.
Harry ho tak trochu chápal. Lord Sirius Orion Black bol preňho v podstate cudzím človekom, ktorý sa
objavil po mnohých rokoch jeho trápenia. Ale nestuhol ako toľkokrát predtým, keď ho spomenul.
Miesto toho si dnes iba povzdychol a odtiahol sa od neho, stále ho však nepúšťajúc z objatia.
„Viem. Bol predsa svojmu bratovi za svedka,“ prehovoril Draco, sústredene zízajúc na grófovu zelenú
viazanku ozdobenú diamantovou ihlicou, v ktorej čírom brúsenom očku sa ligotali jej nefritové
odlesky.
„Vieš ako to myslím,“ povedal Harry a vzal jeho tvár do dlaní. „A rovnako vieš, že ťa nemienim do
ničoho nútiť, ale...“
Vojvoda privrel oči a trochu zaklonil hlavu. Akoby každú chvíľu očakával, že ho jeho priateľ pobozká.
Ale Harry presne vedel, že o toto mu nešlo. Keď sa naňho potom upreli tie nádherné oči,
pripomínajúce dva vzácne opály, rozochvel sa. Opäť si raz uvedomil, ako veľmi mu na tejto anjelskej
bytosti záleží.
„Počkám tu naňho,“ riekol a sledoval, ako sa Harryho pery roztiahli do úsmevu.
„Vedel som, že to povieš,“ povedal a vtisol mu na pery krátky bozk.
Draco sa zasmial. „To určite! Radšej ho bež zavolať prv, než si to rozmyslím!“ napomenul ho srdečne.
O chvíľu už mladík počul ako na terasu vkročil cez veľké francúzske okno iný muž. Muž, ktorý bol...
jeho skutočným otcom. Muž, ktorého vôbec nepoznal. Možno... práve na to dospel čas. Za mesiac hoc to bolo dlhšie ako plánoval, pretože bol zaneprázdnený vedením ich spoločnosti na výrobu
elixírov a mastičiek – si dokonale stačil utriediť myšlienky. Dokonca prekonal sám seba, lebo sa
zúčastnil Luciusovho pohrebu. Nebolo na ňom veľa ľudí. Bola to veľmi súkromná záležitosť. Keď sa
Severus dozvedel, že tam chce ísť, bez slova ho podporil. Nepýtal sa na dôvody. Vlastne, prišli všetci,
na ktorých mu kedy záležalo, a ktorým záležalo na ňom. Severus s manželkou, Regulus so snúbenicou,
Asteria s lordom Blaisom a lady Daphne s lordom Oliverom. A bol tam neodmysliteľne i Harry a... lord
Black, hoci stojaci opodiaľ, v diskrétnej vzdialenosti.
„Dobrý večer,“ pozdravil ho muž a stal si vedľa neho. No nie tak blízko, ako mu bol predtým Harry.
Draco mu rovnako formálne odvetil a hneď na to sa medzi nimi rozhostilo ticho.
Prvý sa ostýchavo ozval Sirius. „Niečo... niečo pre vás mám,“ povedal a siahol rukou do náprsného
vrecka. Draco pootočil hlavu a sledoval, ako odtiaľ vyťahuje akýsi predmet. Potom mu došlo, že to
bola miniatúra akéhosi portrétu. Ale teraz bol prázdny. Z úzkeho, no zložito opracovaného rámu
zízalo iba čierne plátno. „Urobil som kópiu. Jeden si nechám. Teraz tam síce nie je, ale stačí na ňu
zavolať.“
Draco si od neho portrét prevzal, prezrel ho z obidvoch strán a spýtavo naňho pozrel. „Na koho?“
173

„Na... vašu matku,“ odvetil a pozrel na prekvapeného mladíka. „Na chvíľu sa vzdialila. Keď som jej
povedal, že so mnou chcete hovoriť... Chcela nám dať čas a dopriať súkromie. Aj ona by s vami rada
hovorila. Cíti sa... byť vinná.“
Draco prikývol, opatrne zvierajúc portrétik, o ktorého existencii ani len netušil. Uvedomil si, že v
dlaniach zviera hotový poklad. Ten kúsok maliarského plátna, na ktorom sa môže ukázať jeho
matka... Znova ju uvidí, znova ju bude počuť a bude sa s ňou môcť zhovárať. Merlin, ako mu len
chýba! Potom zdvihol pohľad od obrázka a uprel ho na Siriusa. Hľadal niečo v jeho tvári... čokoľvek,
čo by mu pripomenulo jeho. „Vôbec sa na vás nepodobám,“ vyhŕkol po chvíli. „Nemám ani len vaše
oči.“
Sirius sa pousmial. „Mýlite sa. Máte zo mňa viac ako si myslíte.“
Draco prekvapene zažmurkal.
„Vo vašich žilách prúdi moja krv,“ vysvetlil Sirius a oprel sa o múrik.
Draco palcom pohladkal obrázok a so sklopenými očami sa ho opýtal: „Miloval ste ju?“
„Viac ako svoj život,“ priznal Sirius okamžite. „Lenže... nie vždy nám je dovolené robiť to, čo chceme,
alebo to, po čom túžime. Keby som však bol vedel...“
Draco ho zastavil skôr, ako stihol vetu dokončiť. „Nezazlievam vám to. Čo bolo... je minulosť. Je to za
nami. A ja na to nechcem myslieť. A ani spomínať.“ Odmlčal sa a vložil si obrázok do vrecka
strieborného brokátového kabátca so stojačikovým golierom.
„Chápem,“ začul stručnú odpoveď. „Bol by som rád, keby som mohol patriť do vášho života. Skúste o
tom aspoň popremýšľať. Viem, že nemôžem očakávať, že ma budete nazývať svojím otcom, že sa mi
nevrhnete okolo krku a priznám, sám ani netuším, čo by som si v takej chvíli počal, lebo s tým nemám
absolútne žiadne skúsenosti, pretože som sa vždy staral výlučne sám o seba...“ rozprával tak rýchlo,
až mu takmer nerozumel. Potom sa na moment odmlčal, aby sa nadýchol. „Ale... aj toto je už viac ako
som dúfal. Ďakujem vám.“
Muž stojaci naproti nemu sa naňho nádejne usmial. Potom sa otočil a zamrmlal, že sa zapojí znova do
diania v sále.
„Sirius?“ zavolal naňho Draco.
Tmavovlasý muž zastal a pozrel naňho. „Asi vám to Harry ešte nepovedal, ale... zasnúbili sme sa. Ja...“
habkal hanblivo. „Presne o mesiac... budem potrebovať... odviesť k oltáru. A keďže... ste môj otec,
dúfal som, že...“
Odrazu mladý vojvoda zalapal po dychu a vytreštil oči, keď Sirius pár dlhými krokmi zmenšil
vzdialenosť, ktorá ich od seba delila a spontánne ho pojal do svojho náručia a stískal ho tak mocne, až
mal dojem, že mu doláme všetky rebrá. Nevedel ako dlho tam tak stáli, ale pristihol sa pri tom, že mu
z očí tečú slzy a tvár má zaborenú do pleca muža, ktorý bol jeho skutočným otcom. A bolo to...
úžasné. Pocit, ktorý ho opantal bol taký neopísateľný, že sa to s jeho minulosťou nedalo ani len
porovnať. Toto s Luciusom nikdy nezažil. Keby sa zmienil pred Luciusom o niečom takom ako zloženie
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manželského sľubu, ktorým sa naveky zaviaže k inému mužovi, bol si istý, že by ho bol zabil. Ale
Sirius... iba ho objal. Mocne ho objal. A zašepkal, že to spraví veľmi rád.
Neskôr tej noci Draco Harrymu poďakoval. A nebolo to len za to, že ho primäl pozhovárať sa so
Siriusom, ani pre ten úžasný waltz, ktorý si zatancovali v tesnom objatí. Ten noci sa konečne spolu
milovali. Draco konečne v Harryho milujúcej náruči prekonal vlastný strach a strašné spomienky na
svoju minulosť. A kým nezaspal pritúlený k Harryho hrudi, opakoval, ako veľmi ho miluje a aký je
šťastný, že ho má...

34. kapitola - Nový život
Draco sa v zrkadle díval na muža stojaceho tesne za sebou. Na muža s prenikavými očami farby
brúseného smaragdu, ktorý ho objímal a usmieval sa naňho. Potom ho ten zelenooký sen pobozkal
na odhalenú pokožku krku tesne nad golierom košele a začal mu z pliec sťahovať kabátec z drahého
brokátu. Zelený ako jeho oči... Stál za ním bosý, chodidlá ponorené v hrubom vlase tmavočerveného
perzského koberca. V čiernych nohaviciach, ktorých strih obopínal dokonalý zadok a stehná,
podnecujúce jeho bujnú predstavivosť. V takmer rozopnutej košeli... Draco zaklonil hlavu a oprel sa
temenom o jeho plece. Vedel, čo príde... čo bude nasledovať. Už teraz sa ho zmocňovala sladká,
opojná malátnosť, ktorá sa mu rozlievala žilami do celého tela a spôsobovala mu búšenie srdca a
nepravidelnosť dýchania... Chcel zažiť búrku pocitov, ktorá by ho zmietla, ako loďku na rozbúrenom
mori vlastných pocitov. A rovnako chcel, aby táto noc bola tak isto intenzívna a nezabudnuteľná, ako
ich prvá... Lenže jeho manžel si dával načas.
Kabátec, z ktorého ho vyzliekol skončil pohodený pri ich nohách na zemi. Keďže on bol ten
poriadkumilovnejší, mohol niečo namietnuť, ale v tejto chvíli bol paralyzovaný vlastnou túžbou a
vzmáhajúcim sa vzrušením. Dokázal jediné. Dívať sa do zrkadlového odrazu tváre svojho manžela a
dýchať.
Harry stále stojac za ním, si s Dracom preplietol prsty ľavej ruky a zdvihol ich k svojim ústam, aby ho
pobozkal na hánky prstov. Potom sa s úsmevom zahľadel na obyčajný zlatý krúžok.
„Odo dnes si iba môj, uvedomuješ si to?“ opýtal sa ho zastretým hlasom, oči sa mu trblietali vo svetle
sviec, ako keď slnečné lúče šteklia hladinu jazera a spôsobia, že sa potom zdá byť skôr ako tekuté
zlato.
Draco mu opätoval rozochvený úsmev a túžbou zastretý pohľad strieborných očí. „Tak, ako si ty môj,“
odvetil a vyslal k nemu zamilovaný pohľad. Presne ten istý, akým ho častoval po celý ich svadobný
deň, keď driečneho muža bezostyšne hltal očami. Tichý smiech, ktorý sa mu rozozvučal pri uchu bol
spokojný a hravý a rozvibroval v ňom emócie rovnako dobre a účinne ako dotyky rúk, ktoré ho zbavili
striebornej vesty s vreckovými hodinkami a presunuli sa ku gombíkom snehobielej košele. Keď sa
vyzývavo obtrel zadkom o manželovo lono, pocítil jeho hmatateľné vzrušenie.
„Harry,“ vydýchol a naklonil hlavu na stranu, aby medzi pery vsal jeho ušný lalôčik. Rozochvel sa ako
list osiky v letnom vánku... Jeho ruky voľne visiace pozdĺž tela sa presunuli na Harryho boky, aby si ho
zozadu pridržal tesne pri sebe. Jeho ústa opustili jeho ucho a hlava sa málinko odvrátila na bok, keď
mu Harryho pery žiadostivo skĺzli po krivke bieleho hrdla a presunuli sa na plece, kam ho zľahka
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uhryzol a následne miesto poláskal horúcim jazykom. Draco zbavený košele sa k nemu konečne otočil
tvárou, aby vzal tú jeho do svojich dlaní.
Chvíľu tak celkom nehybne zotrvali. Plavovlasý mladík palcami pohládzal na hladko oholené líca a
očami sa vpíjal do priezračných malachitových jazierok, ktoré zdobili husté, tmavé vejáriky mihalníc.
„Milujem ťa...“ zašepkal a ústami sa obtrel o Harryho plné pery. Pocítil, ako sa muž v jeho náruči
rozochvel. Privinul si ho tesnejšie a prstami mu vošiel do prameňov bujných, hustých vlasov.
„Milujem ťa viac ako svoj život,“ zopakoval a spojil ich pery.
Tmavovlasý čarodejník zastonal priamo do ich bozku, zamrmlúc rovnako vášnivo svoje vyznanie. S
privretými viečkami, rukami blúdiacimi po manželovom tele... po tele svojho milenca... si vychutnával
ich vzájomnú blízkosť. Ich jazyky medzi sebou zvádzali horúčkovitý duel, kto z koho, kým sa
dostatočne neupokojili, aby vystačili s dychom. Ich pery sa od seba nechceli oddeliť. Stále a stále
vyhľadávali jeden druhého, v krátkych, či dlhších bozkoch, tisnúc k sebe telá lesknúce sa drobnými
kvapôčkami potu. Vzduch bol nabitý elektrinou. Cítili ju v končekoch prstov, pri vzájomných
dotykoch, v každom jednom bozku... v stonoch, ktoré napĺňali miestnosť.
Harry po chvíli vkĺzol stoporeným penisom do svojho manžela po samý koreň, nespúšťajúc pohľad z
jeho krásnej tváre, v ktorej sa zrkadlilo narastajúce vzrušenie. Dracove viečka sa chveli, ústa mal
pootvorené v krátkom povzdychu, prsty rúk zakvačené do pomotanej prikrývky, nohy vyložené na
Harryho pleciach. Ten sa k nemu sklonil a ukradol si od neho bozk. Potom sa v ňom konečne pohol a
Draco sa proti nemu vypäl. Ruky sa preniesli z pokrkvanej prikrývky k Harryho krku, pohladili jeho
plecia, nechty zanechali odtlačky na širokom, svalnatom chrbte, kým sa jeho ruky nepreniesli k
úzkemu pásu a skončili na pevnom, oblom zadku. Jeho manžel doňho vnikal pomaly a opatrne a o to
viac si to intímne spojenie obaja vychutnávali.
Harry mu šepkal do ucha sladké nezmysly. Potom sa jeho ústa presunuli k jeho svetloružovým
dvorcom bradaviek, aby ich obkrúžil jazykom a vzápätí nasal do úst. Jeho ruky ho hladili a mapovali
rozhorúčenú pokožku s posvätnou úctou. Harry sa snažil ich zážitok predĺžiť, ako len mohol... Vystúpil
z neho skôr ako mohli vyvrcholiť, a keď naňho zmätený manžel pozrel, iba sa pousmial a pomohol mu
otočiť sa na bok. Ľahol si zaň, jeho ľavú nohu si vyložil na svoj bok a držiac a hladkajúc jeho hodvábnu
smotanovú pokožku jeho svalnatého stehna sa doňho opäť ponoril. Kĺzal v ňom, jeho pery posievali
bozkami bičovaním zjazvený chrbát a odozvou mu boli sladké vzdychy vychádzajúce z opuchnutých
pier milovaného. Harryho ruka cieľavedome zablúdila do Dracovho lona, aby prstami zovrel jeho
penis a spôsobil tak ďalšiu explóziu v jeho pocitoch. Draco sa k nemu tisol, vychádzal mu v ústrety,
zakláňal hlavu, aby ho mohol pobozkať. Vychutnával si všetky pôžitky ich svadobnej noci a v duchu sa
tešil na chvíľu, kedy to isté opätuje svojej láske on.
„Bolo to krásne,“ povzdychol si Draco spokojne, s hlavou položenou na Harryho hrudi. Ležal stúlený
pri jeho boku, rukou ho objímal okolo pása, kým Harryho prsty prečesávali pramienky jeho plavých
vlasov.
Harry sa pousmial. „S tebou je to také zakaždým,“ zložil mu poklonu a spokojne privrel oči. Znovu si v
mysli premietol ten moment, keď stál pred oltárom a čakal na Draca, kým ho jeho otec dovedie
uličkou až k nemu. Bol napätý a nervózny napriek tomu, že sa nemal čoho obávať.

176

Draco sa posunul a oprel si bradu o jeho hrudník, kam predtým vtisol bozk. „Bolo od otca milé, že
nám kúpil tento dom v Bordeaux, však?“
Harry prikývol. „Skvelý nápad. Je tu nádherne. Myslím, že toto bude jedno z mojich najobľúbenejších
miest.“
Obaja sa rozchichotali a potom si Draco povzdychol. „Len škoda, že sa nemôžeme zdržať dlhšie.“
Harry mu dal v duchu za pravdu, ale na druhej strane, túžil byť pri tom, keď jeho priateľka konečne
porodí vytúžené dieťa. „Ak by sme to zmeškali, Severus by nás určite vyzval na duel,“ zažartoval.
Draco sa pri tej predstave uvoľnene rozosmial. „Svätá pravda!“ pritakal. „Napokon, môžeme sa sem
kedykoľvek vrátiť. Ale... doma je aj tak najlepšie,“ dodal nostalgicky a jeho pohľad bol odrazu
neprítomný.
Spoločný týždeň im ubehol ako voda. Bordeaux bolo krásne prístavné mesto na juhozápade
Francúzska a hlavné mesto Akvitánska. Navštívili námestie Bourse, divadlo Grand Théâtre a
predstavenie Labutie jazero od Čajkovského, boli na plese v paláci Rohan a Harry vzal Draca dokonca i
na prehliadku katedrály Sv. Petra. Na veži Grosse Cloche strávili jedno veľmi horúcu... chvíľku, keď si
rozhorúčený Draco po náročnom výstupe po točitom schodišti vzal Harryho priamo pod srdcom
ťažkého zvona.
Keď sa ich medové týždne chýlili ku koncu, obaja vedeli, že na ne budú spomínať do konca svojho
života...
***
Návrat do Anglicka bol mierne povedané uponáhľaný. V skorú rannú hodinu boli kruto prebudený
hrmotným hlasom markíza z Cudworthu, ktorý im stručne oznámil, že jeho manželka začala rodiť a on
ich do hodiny očakáva vo svojom sídle.
„Merlin nám pomáhaj!“ zamrmlal skrušene rozospatý Harry a zvalil sa späť do vankúšov, sťažka si
odfúknuc, kým Draco stále civel do už opäť prázdneho kozuba a snažil sa prebrať. Jeho myseľ
otupená spánkom mu to však veľmi nedovoľovala.
Po rýchlom kúpeli a raňajkách, skladajúcich sa z kávy a voňavých škoricových croissantov schmatli
svoje batožiny a premiestnili sa priamo do markízovho sídla.
Privítala ich široká Siriusova náruč a úsmev na tvári. „Konečne doma?“ opýtal sa a vyobjímal oboch
mladých mužov.
„Akoby aj nie,“ zašomral Draco. „Až na dnešné kruté prebudenie nám bolo fantasticky,“ zašomral.
Sirius sa uškrnul. „Musím povedať, že sa tvoj krstný otec v podstate veľmi krotil. Chcel vás vytiahnuť z
postele čosi po polnoci. Keď mu liečiteľ povedal, že pôrod môže trvať celé hodiny, skoro zošalel.“
Zdalo sa, že dobre naladený Sirius si z markíza veľa nerobí.
„Takže liečiteľ je tu?“ opýtal sa Harry, keď podal svoj kabát majordómovi a prikázal mu zložiť batožinu
v hosťovskej izbe.
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Sirius spravil neurčitú grimasu. „Bol... ale už nie je.“
Harry iba nadvihol obočie a Sirius vedel, že by to mal vysvetliť. „No, musel ísť k naliehavejšiemu
prípadu. Dvojičky. Ubezpečil Severusa, že dieťa má dobrú polohu a že by sa mal do obeda vrátiť, ale...
ktohovie.“
„A Severus?“ ozval sa Draco a nasledoval svojho otca do pracovne.
„Vyvádza. Je na tom horšie ako Hermiona s tými bolesťami,“ odvetil úprimne. „Je veľmi statočná.“
Harry sa usmial a vôbec nenamietol, keď sa ich sluha prišiel opýtať, či si budú želať raňajky. Všetci sa
na tom jednoznačne zhodli.
O hodinku neskôr sa dostavil Regulus s manželkou, ktorá sa okamžite pobrala na poschodie za
markízou. Tak isto spravila i Daphne, ktorá prišla so svojím manželom hneď pár minút po nich a
zvítala sa so svojou mladšou sestrou.
Ten deň bol strašný. Severus pribehol dole bledý ako stena. V ruke držal odkaz od liečiteľa, že to
nemôže stihnúť. Sirius navrhol, že zájde za iným liečiteľom, tým, ktorého im odporučil v odkaze
Stephen. Ale čo čert nechcel, ani ten nebol doma. Gazdiná mu povedala, že išiel do Bristolu, kde
vypukla akási epidémia dračích kiahní. Preto sa Harry s Dracom vybrali do mesta nájsť aspoň nejakú
babicu, ale nanešťastie nepochodili ani oni. Asi ako jediný mal aspoň nejaké to šťastie lord Zabini,
ktorý so sebou doviedol do markízovho sídla akéhosi muža s liečiteľským kufríkom v ruke, i keď
trochu ošúchaným.
„Vďaka Merlinovi!“ vydýchol Severus, ale jeho vďaka netrvala ani minútu, pretože sa ho spomínaný
muž opýtal, kde majú stajne a požiadal ho, aby ho odviedli k žrebnej kobyle.
„Ty si sem doviedol zveroliečiteľa?!“ zrúkol na mladého muža. Severusovi div nevystúpili oči z jamôk a
už chytal Zabiniho za golier, keď zasiahol triezvo uvažujúci Regulus.
Obrátil svoju pozornosť priamo na liečiteľa, kým Sirius bleskovo odtiahol Severusa od svojej obete.
„Máte skúsenosti s pôrodmi?“
Liečiteľ, červený v tvári ako rak zahabkal. „Iste, ale u zvierat!“ odvetil trochu neisto.
Regulus si spokojne pomädlil ruky. „Dobre, nevadí. Dnes vám na zoznam pribudne ďalší živočíšny
druh. Vaša pacientka je hore.“
Severus div neomdlel, ale napokon sa nechal nedobrovoľne odvliecť do pracovne Siriusom z jednej
strany a Dracom z druhej strany. Nepomohli mu ani vyhrážky. Tam doňho naliali pár pohárikov
ochutených zopár kvapôčkami elixíru na upokojenie. Našťastie, nezdalo sa, že by to bol postrehol.
Lady Asteria sa o nich dôkladne starala. Dbala na to, aby mali po ruke občerstvenie, či už v podobe
chlebíčkov, či sýtej hrachovej polievky, inak nechala pracovňu s jej mužským osadenstvom na pokoji.
Keď ju neskoro večer vyhľadal zničený lord Blaise v kuchyni, obdarila ho nežným úsmevom a usadila
na stoličku pri dlhom jedálenskom stole, kde sama sedela a popíjala bylinkový čaj.
„Mám obavy, či to ten chlap zvládne,“ požaloval sa jej. „Mal som sa ho opýtať, čoho je liečiteľ.
Natrafil som naňho čiste náhodou na ulici.“
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Asteria sa premáhala, aby zadržala smiech, ktorým sa podchvíľou zadúšala nad absolútnym omylom
jej milého. „Veru, mal si sa, ale musíme veriť, že pôjde všetko ako má. Pred chvíľou tu bola slúžka po
čistú vodu a povedala, že všetko prebieha hladko.“
„Určite?“ spýtal sa neveriaco, mysliac na najhoršie. V duchu už totiž videl vlastný pohreb. „Ak sa
niečo stane, markíz ma znesie zo sveta jedinou myšlienkou!“
„Blaise, láska, nemaľuj čerta na stenu!“ dohovárala mu nežne a pohladkala ho po líci.
Zbedačene na ňu pozrel. „Asi to požiadanie o tvoju ruku budem musieť na istý čas odložiť.
Odhadujem tak... päť, desať rokov,“ povedal priškrteným hlasom.
Asteria naňho nechápavo pozrela. „Prečo?“ spýtala sa šokovane.
Chytil ju za ruku a pobozkal jej ju. „Aby mal markíz dosť času zabudnúť na to, koho som doviedol na
pomoc jeho manželke k pôrodu a... komu ťa vlastne dáva.“
Až teraz pochopila. Vzala jeho tvár do dlaní a od srdca sa rozosmiala. Chvíľku na to vošla do kuchyne
natešená slúžka, ktorá im oznámila, že bábätko je na svete a obaja, aj s mamičkou sú v absolútnom
poriadku.
Kým Blaisovi viditeľne odľahlo, Asteria vybehla na poschodie, berúc dva schody naraz s vyhrnutou
sukňou a vôbec jej to nepripadalo nedôstojné, len aby mohla zaklopať na dvere.
Otvorila jej Hermionina komorná, Emma. Hermiona už bola upravená a ležala v čistej posteli. V náručí
držala malý uzlíček. Dieťatko tíško pomrnkávalo.
„Je to dievčatko,“ prezradila šťastná Melinda a stisla jej ruku. Asteria podišla k Hermioninej posteli a
zadívala sa na dieťatko.
„Je krásna,“ šepla nežne a prstom pohladila drobunkú ručičku vykúkajúcu zo zavinovačky. Z oka sa jej
vykotúľala slza. Nahla sa k Hermione a pobozkala ju na líce. „Blahoželám, sesternička.“
Hermiona unavene zaklipkala očami. „Ďakujem.“ Akoby jej bola čítala myšlienky, spiklenecky dodala
šeptom: „Neboj sa. Verím, že i ty budeš rovnako šťastná so svojím lordom.“
Asteria od údivu vyvalila oči. „Ako to vieš?“ Hermiona iba mykla plecom a usmiala sa.
„Idem oznámiť tú šťastnú novinu mužom a potom sa rozlúčime,“ povedala Daphne. „Necháme ťa
oddýchnuť a zajtra nás tu máš znova. Ak by si čokoľvek potrebovala, daj mi určite vedieť, dobre?“
uisťovala sa, lúčiac sa s Hermionou.
„Iste,“ odvetila mladá, ružolíca žena.
„My lady, i ja sa vzdialim,“ odvetil liečiteľ, ktorý sa konečne obriadil a zaklapol si kufrík s pomôckami.
Skôr, ako tak však naozaj stihol spraviť, Severus ho od radosti vyobjímal a vnútil tomu dobrému
mužovi kožené vrecko plné štrngajúcich galeónov.
***
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Severus sedel v kresle hneď vedľa manželkinej postele, v náručí zvieral svoju prvorodenú dcéru a
blažene sa usmieval.
„Aké jej dáme meno?“ opýtal sa Hermiony a uprel na ňu láskyplný pohľad.
Tá sa na chvíľu zamyslela a potom predniesla svoj návrh. „Faidra Morgana Snapová.“
Severus prikývol a usmial sa. „Takže si predsa zvážila i môj návrh?“ V duchu sa pousmial, keď si
spomenul na ich slovnú roztržku, pri výbere mien.
Ospanlivo sa naňho usmiala. „A nerobím to vždy?“
Z jeho hrdla sa vydral klokotavý smiech. Keď na ňu opäť pozrel, už driemala. Vstal z kresla, aby uložil
svoju dcéru do pripravenej kolísky a vrátil sa k manželke, aby jej odhrnul z čela prameň vlasov a
pobozkal ju na líce. „Milujem ťa,“ zaševelil a ona sa zo spánku usmiala.
***
Regulus ležal v posteli a Melinda si kefou prečesávala vlasy. Keď bola s výsledkom dostatočne
spokojná, zaplietla si ich do vrkoča, zviazala stužkou a vkĺzla do postele k svojmu mužovi. Ten si ju
okamžite pritúlil do náručia a pobozkal na vrch hlavy.
„Neviem, či by som toto zvládol absolvovať,“ poznamenal zamyslene, hladiac ju po ramene.
Spýtavo naňho pozrela. „Čo také?“
„Ten pôrod... teda presnejšie mám na mysli to, čo zažíval Severus. Upokojil sa až po pár pohároch
whisky s prídavkom elixíru na upokojenie. Bol ako divý.“
Melinda si oprela hlavu o jeho hruď a zahryzla si do pery. „Bolo to také zlé?“ opýtala sa, opisujúc
ukazováčikom neveľké kruhy na jeho hrudi.
„Horšie ako zlé, ale myslím, že Hermiona bola na tom horšie,“ usúdil napokon spravodlivo. A usmial
sa. „Aspoň, že to my už máme za sebou, hoci... v podstate som to pri Garrickovi premeškal.“
Melinda vyvrátila hlavu a pozrela mu do tváre. „No, ja si myslím, že sa to ešte stále dá napraviť.“
Regulus sa veselo zasmial, krútiac hlavou. „To by si musela byť láska moja najprv v inom stave,“
podotkol logicky.
Melinda sa odmlčala a Regulus sa prestal smiať. „Melinda? Nechceš... nechceš mi hádam... povedať,
že...?“
„A ak chcem?“ opýtala sa nesmelo.
Regulus zahabkal. „Ja... kedy sa to... Ako?“
Nežne sa na svojho zmäteného a prekvapeného manžela usmiala. „Vari ti nemusím vysvetľovať ako...
A kedy? Neviem. Možno v tú utorkovú noc v záhrade medzi ľaliami... Možno v hájnikovom domčeku...
Možno v tom jazierku v lesíku... Viem len to, že mi mesiačiky meškajú vyše troch týždňov.“
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„Môj ty Merlin!“ zvolal nadšene a objal ju, prevaliac sa na ňu. Váhou svojho tela ju pritlačil k matracu
a kým sa ona chichotala, on jej zasypával tvár bozkami a opakoval, aký je šťastný...
***
„Tak a je to tu opäť,“ povzdychol si Harry a zamával Dracovi pred nosom krátkym odkazom. „Sme
pozvaný k barónovi Weasleymu. Pansy bude mať o pár dní termín.“
„To nemyslíš vážne!“ zvolal Draco nešťastne. Hlava ho rozbolela už len zo spomienky, koľko toho
popili v tú noc, keď rodila markíza.
„Veru myslím,“ ubezpečil ho Harry. „Ale ak nechceš, nemusíš tam ísť.“
Draco naňho vrhol skúmavý pohľad. „Bude tam určite celá rodina, však?“
Harry nedbalo mykol plecom. „Asi áno.“
„A to znamená, že tam bude aj lord Charlie s tým svalovcom?“
Harry sa zamračil. „S akým svalovcom?“
„S naším dodávateľom byliniek.“
„Ach, aha. Asi. Teda, pravdepodobne.“
„Mhm,“ zamrmlal jeho manžel. „Tak to ťa tam samého nepustím.“
Harry sa uškrnul. „Vari len nežiarliš?“
„A čo keď? Ešte mám v živej pamäti ples u Moonovcov, kde sa na tebe nechutne pásol pohľadom lord
Finnigan, ktorý sa akurát musel vrátiť z Benátok!“
Harryho úsmev sa rozšíril. „Je to iba starý priateľ.“
„Starý, chlípny a nadržaný priateľ!“ opravil ho Draco.
„Nezaujíma ma. Ty si môj manžel. Dokonale mi vyhovuješ a ja ťa bezhranične milujem,“ riekol a
sklonil sa k nemu, aby mu vtisol na zovreté pery bozk. A bozkával ho dovtedy, kým sa jeho manžel
nepoddal a nevymámil od neho hodnoverný dôkaz lásky priamo na rohožke pred kozubom. A potom
ešte v kresle, na sofa a na písacom stole.
A tak si žili šťastne, až kým...
¤¤¤

The End ¤¤¤
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