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Prológ 

Vraví sa, že dobré správy sa šíria rýchlo, ale zlé... tie sa šíria ešte rýchlejšie. Bola to pravda. Bellerofón 

zložil noviny a pohodil ich na mahagónový písací stôl. Vstal. Stolička pod jeho váhou zaškrípala po 

drevenej podlahe. 

Prešiel cez celú pracovňu s rukami založenými za chrbátom. Ak boli tie správy v Dennom prorokovi 

ozaj pravdivé, Lucius Malfoy - toho času stále väznený v Azkabane - mal smrť na jazyku. 

Zastal pred veľkým francúzskym oknom, ktoré mu ponúkalo výhľad do zasnežených záhrad 

obkolesujúcich jeho zámok, ležiaci na šírej rovine, ktorá sa po pár dlhokánskych metroch zvažovala 

do mierneho údolia. Castlefort, odjakživa patriaci rodine Crabbovcov sa týčil nad jednou z 

čarodejníckych dediniek blízko Londýna. 

Lucius Malfoy... zvuk toho mena v ňom stále vyvolával zmiešané pocity. Poväčšine však prevládali 

odpor, nechuť, zášť. Možno boli kedysi priateľmi. Možno. Ale veľmi krátko. 

Všetko sa skončilo toho dňa, keď sa ako mladí pohádali kvôli krásnej Narcisse Blackovej. Pri tej hádke 

zahynul nešťastnou náhodou jeho mladší brat Merkúr. Oboch to vydesilo, keď miestnosť osvetlilo 

podivné oranžové svetlo a zasiahlo hruď nič netušiaceho mladíka. Luciusa to zobralo najviac. Mal 

dojem, že tá kliatba vyšla práve z jeho prútika. Šokovaných a rovnako tak vystrašených ich vtedy ani 

len nenapadlo skúmať, čia chyba to bola. Bellorofón si navyše nechcel pripisovať vinu za smrť 

vlastného brata. Ak už mal niekto trpieť výčitkami, prečo nie ten panovačný blondiak? 

Bolo ľahké hodiť svoju vinu na iného v prípade, ak naozaj pochybil on. A keď ho Lucius tak ponížene a 

úpenlivo prosil, aby ho neudal a on nemusel stráviť zvyšok života v Azkabane, vyhovel mu z tých 

najsebeckejších pohnútok. O pár dní na to ho donútil podpísať dokument, ktorý Luciusa zaväzoval k 

tomu, že za ten hrdelný čin raz splatí svoju daň, nech to bude kedykoľvek a nech sa jedná o čokoľvek. 

Bellerofón mohol pokojne žiadať všeličo. Vedel to. Získal tak nad ním moc a ten pocit bol veľmi 

opojný. Mohol chcieť peniaze, jeho bezmedznú oddanosť, ženu, ktorá mu padla do oka. Ale on mal 

všetko a popravde, Narcissa nebola presne podľa jeho gusta. Príliš márnotratná, príliš štíhla. Tú 

hádku vyprovokoval skôr z dlhej chvíle a chcel vidieť ako sa zatvári jeho priateľ, keď mu to oznámi. 

Okrem toho, keby bol žiadal od Luciusa čosi ihneď, určite by to vzbudilo neželanú pozornosť. Bol síce 

mladý, ale nebol hlúpy a nepotreboval, aby sa do toho zastarali jeho rodičia. Nemohol si na seba 

dovoliť pútať ich pozornosť, hlavne ak stále nebolo isté, či to nebol jeho prútik, z ktorého vyšla 

osudná kliatba, ktorá pripravila o život štrnásťročného Merkúra. 

Od vtedy sa ich cesty s Luciusom síce pravidelne križovali, ale nikdy viac sa medzi nimi nedalo 

skloňovať slovo priateľstvo, hoci ich veľa spájalo. Napríklad i služba Temnému pánovi. 

Na rozdiel od Luciusa v tomto prípade vedel, kedy zmiznúť zo scény. Preto ho minulo vyšetrovanie a 

stíhanie za vojnové zločiny, keď bol ten hadí ksicht porazený. Nikto netušil, že i on má to ohyzdné 

tetovanie na predlaktí ľavej ruky a nikto to ani nikdy nezistí. Zastieracie kúzlo zdokonalil tak, že ho 

nebolo možné prekuknúť. Uškrnul sa.   
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Proces s Luciusom si vychutnával ako najlepšie predstavenie kráľovského divadelného zboru. Myslel 

na to, že je to jeho odsúdenie vskutku spravodlivé, pretože on vo vojne stratil jediného syna a práve 

zásluhou tejto prekliatej rodiny! Mal dojem, akoby sa história škaredo zopakovala. 

Lucius putoval za mreže rýchlosťou guľového blesku a len šťastnou zhodou náhod nebol odsúdený na 

bozk dementora, čo by sa rovnalo jeho rýchlemu skonu. Nie, vždy si predstavoval, že ten muž musí 

umierať pomalou a bolestivou smrťou. Škoda, že v novinách toho nebolo viac. 

Pootočil hlavu a pozrel na stenu, z ktorej sa naňho dívali vážne tváre jeho najbližších. Málokto vedel, 

že bol dvakrát ženatý. Prvá manželka Antea tu už dávno svoje miesto nemala. Jej portrét zhorel ešte 

pred rokmi, keď si na ňom skúšal v podguráženom stave akési kliatby. Za to tu bola plavovlasá 

Filonoé, s ktorou mal tri deti. Prvorodeného Isandra a jeho sestru Laodemeiu. Dvojičky sa však 

nedožili ani prvého roka svojho života, keď ich zachvátili dračie kiahne a oni im podľahli. Nešťastnou 

náhodou sa nakazili práve od neho. Potom nebol dlhé roky schopný oplodniť lono svojej manželky... 

Podarilo sa to až po trpkých sedemnástich rokoch, kedy už ani jeden z nich nedúfal. Filonoé porodila 

bacuľatého chlapčeka, ktorému dali meno Vincent. 

Ale i ten bol už tohto času pár rokov po smrti. Nebyť toho malého, plavovlasého diabla... 

Zaškrípal zubami a zaťal ruky v päsť. Neznášal celú tú ich fičúrsku rodinu. Moc, ctižiadosť, prestíž a 

manipulovanie s druhými im bolo tak vlastné, ako jemu nenávisť, ktorú k nim pociťoval. 

Do svojho jediného syna vkladal veľké nádeje. Nie, že by bol tým najinteligentnejším, čo sa mu 

podarilo vydať zo svojho semena, ale bol to jeho syn. V žilách mu kolovala krv vznešenej rodiny 

Crabbovcov, jednej z najstarších čarodejníckych rodín Anglicka, ktorej história preukázateľne siahala 

až do desiateho storočia. Mali vznešenejšiu krv dokonca ako ušľachtilý a nadutý Malfoy! 

Stojac pri okne sa škaredo uškrnul. Človeku by pri tom pohľade prebehol mráz po chrbte. Ani jazva 

nad pravým okom mu nepridávala na milote. Ale on bol spokojný. Čas zúčtovania sa totiž blížil. 

Takmer mohol cítiť tú opojnú vôňu uspokojenia a vavrínové vence víťazstva.  A jemu nebude mať kto 

brániť vo vykonaní primeranej spravodlivosti. Presne takej, akú si zaslúži zradca a rozmaznaný fagan v 

jednej osobe. Ten, ktorý nepodal pomocnú ruku jeho synovi vo chvíli, keď to najviac potreboval. Ten, 

ktorý si z neho roky robil iba hlúpeho poskoka! Odrazu nechápal, prečo čakal až tak dlho a prečo ho 

to nenapadlo skôr... Bola by to dokonalá pomsta a Luciusa by strovila zaživa, keby vedel, čo plánuje s 

jeho dedičom. Zhrozil by sa? Obrátil by sa mu žalúdok naruby? Puklo by mu srdce? Dúfal v kladnú 

odpoveď... 

„Veru tak, Draco Malfoy," zapriadol mrazivým tónom, „o pár dní budeš môj!" 

I teraz, podvečer sa z oblohy sypala bohatá snehová nádielka a mrzlo. Ale jemu to bolo fuk. Myslel na 

to, ako uskutočniť svoj plán. Lucius mu niečo dlhoval. A on si to hodlal konečne vybrať aj s úrokmi. 

Už čoskoro...   

1. kapitola - Popol k popolu... 

Okolo uší mu svišťal vietor. Strapatil mu vlasy a vháňal slzy do očí. Bledé líca boli teraz vyštípané od 

mrazu a tvorili sa mu na nich červené kvety. Nevnímal to. 
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Lucius Malfoy väznený v Azkabane na pokraji síl... 

Tie prudké poryvy doňho narážali z každej strany. Občas to vyzeralo, akoby bol iba handrovou 

bábikou, ktorú sa severák silou mocou snaží strhnúť z metly a vrhnúť do hlbín jazera Cavan. Inokedy s 

ním zas mocoval nad vrcholkami stromov, či nad skladným útesom, skúšajúc jeho výdrž v tomto 

šialenom počasí. 

Do tváre ho bičoval dážď dokonale imitujúc tisíce drobných ihličiek, ktoré ho bolestivo bodali. Odev, 

ktorý mal na sebe už pred hodnou chvíľou premokol a nepríjemne sa mu lepil na skrehnuté telo. Ani 

ho nenapadlo použiť protikúzlo, aby sa pred tým vrtošivým počasím ochránil. Ani mu len nezišlo na 

um spomaliť tú krkolomnú rýchlosť, či vrátiť sa. 

Necítil nič... okrem všadeprítomného smútku, ktorý ho stravoval zvnútra s desivou precíznosťou. 

Držal sa rúčky metly tak mocne, až mu obeleli kĺby na rukách. Chlad sa vrýval do špiku kostí. 

Nechránená pokožka rúk stuhla, napla sa a miestami od námahy už i popraskala do krvi. Bolo mu to 

jedno. 

Koľko času otcovi ešte ostáva? Keby som mu mohol aspoň napísať! Vidieť ho! Merlin, ani pomôcť mu 

nemôžem...! Otecko, pre Merlina... vydrž... 

Odrazu ním silno myklo. Stratil koncentráciu a pristál s tvrdým dopadom na brehu jazera Cavan. 

Vyrazilo mu dych a pred očami sa mu zatmelo. 

Zdalo sa, že na malú chvíľu stratil vedomie. Pohol sa, zisťujúc, či vôbec môže. Ale stále ostával ležať 

na blatistej zemi. 

Keď sa z nej o niečo neskôr opatrne zdvíhal, mal dojem, akoby ho prešiel Rytiersky autobus trikrát za 

sebou. Alebo ho udupalo stádo divých grarohov? Cítil každý jeden sval, každú kostičku v tele. Bol 

špinavý a uzimený, ale ani tento jeho stav nemohlo zmeniť na realite celkom nič.  

Vstával pomaly a opatrne, cítiac sa minimálne o päťdesiat rokov starší. Metla ležala opodiaľ s 

naštiepenou rúčkou, vetvičky trčali na všetky strany. Musela sa zachytiť o južnú vežu sídla. Zrejme 

preto spadol. Vzal ju do ruky a pobral sa dnu. 

Doprial si dlhý, horúci kúpeľ, hneď ako zo seba stiahol špinavý a mokrý odev. Hovel si vo vani a 

malými dúškami upíjal ohriaty grog, aby posilnil účinky Životabudiča, ktorý pred malou chvíľou vypil. 

Ničomu by nepomohlo, keby ochorel alebo nebodaj zomrel na zápal pľúc. 

Keď voda postupne chladla, rozhýbal sa a konečne sa okúpal. Neponáhľal sa. Vedel, že v spálni je 

Titrim, ktorý čaká, až skončí očistu, aby po ňom upratal. Duster ostával v kuchyni a Nephina určite 

niekde upratovala tiež. Sídlo bolo rozľahlé. Občas si tu pripadal dokonale stratený. 

Avšak ten nekonečný pocit smútku tu bol stále. Kváril ho a sužoval. 

Vedel, že tieto Vianoce budú ešte smutnejšie ako tie predošlé... Bol bez rodiny i bez priateľov. 

Opustený, zabudnutý, sám... 

oooOOOooo 
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Po čase... 

Výhľad z okna spálne mu zahmlievala hustá hmla, ktorá sa ešte nad ránom privalila z hôr. Znova 

pršalo hoci predpovedali slnečný týždeň. Toto podnebie sa od toho anglického veľmi nelíšilo. No, 

azda bolo trochu vrtkavejšie. 

Stál pri okne meravo ako socha a napriek nepreniknuteľnosti mliečnej hmly sa díval kamsi do 

neznáma. Ďaždové kvapky bubnovali po skle okna i parapete. Dopadali na mierne oválny trávnatý 

výbežok, na ktorom bolo ich sídlo postavené, a ktoré obklesovalo priezračné jazero Cavan. 

Hoci roku vládol posledný z jarných mesiacov Jún, stále sa cítil akoby jemu osobne panovala ukrutná 

zima. Alebo skľučujúca a sychravá jeseň. Jeho duša bola ponorená pod hladinou smútku a súženia tak 

dlho, že sa za celý ten čas zabudol usmievať. Vlastne... nemal dôvod na to, aby sa usmieval. Jeho život 

sa scvrkol do rutinných povinností v práci a zvyšku voľného času stráveného doma, kde sa tak 

povediac skrýval. Nič ho nebavilo, v ničom nedokázal vidieť štipku radosti. Jeho myšlienky patrili 

mŕtvej matke a väznenému otcovi. 

Ale mal rád toto sídlo a Írsko ako také. Bola to jeho jediná voľba, keď uvažoval, kam sa z rodného 

Anglicka na čas vytratí. 

Sídlo Swanlake sa dedilo z generácie na generáciu. Povrávalo sa, že ho postavil prvý gróf Malfoy v 

jedenástom storočí ešte prv ako sa oženil a spolu s manželkou sa napokon usídlili v Anglicku. Draco 

zdedil Swanlake presne tak ako i všetko, čo mu ako jedinému dedičovi Luciusa Abraxasa Malfoya 

prináležalo. 

Presne. Bol Luciusov dedič a jeho otec bol... mŕtvy. 

Správa o otcovej smrti mu prišla zhruba pred dvoma hodinami a zastihla ho absolútne 

nepripraveného. Zdrvila ho viac, akoby si bol myslel, či vôbec pripustil. Chrbtom ruky si otrel líce, po 

ktorom sa skĺzla vyronená slza. Bolo mu srdečne jedno, že mu od detstva vtĺkali do hlavy, že muži 

neplačú. Tobôž by nemal plakať slizolinský princ. Nikdy sa ním necítil byť. Nikdy sa zaňho 

nepovažoval. 

Jeho otec vydýchol a on si zatiaľ spokojne spal! Vedel, že je s ním zle a môže každú chvíľu očakávať 

túto správu, ale napriek všetkému tajne dúfal, že sa to zmení. Otec bol vždy silný. Tak prečo?! 

Povzdychol si a zotrel si ďalšiu dotieravú slzu. 

Lucius mal svoje chyby, ale miloval ho a Draco to vedel. Nebol to najlepší otec na svete, ale Draco ho 

mal rád. Urobil preňho mnoho. Čo sa však nedalo povedať o ňom? Ako syn zlyhal na celej čiare. 

Mrzelo ho, že pre otca nemohol nič spraviť, ani len pohnúť prstom. Mrzelo ho, že sa s ním nemohol 

ani len rozlúčiť, keď ho stráže po vynesení rozsudku jednoducho schmatli a odvliekli do Azkabanu. 

Ešte teraz mu znelo v ušiach jeho volanie. 

„Draco! Draco!“ videl, ako sa mykal v rukách stráží, ale svojho syna viac neuzrel. Nepovedal mu, čo 

chcel. Nedali im ani jedinú, posratú minútku! 
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Nepomohol mu a vedel, že si to bude do konca života vyčítať. Faktom však bolo, že bol v tomto smere 

skutočne celkom bezmocný. Tentoraz zvíťazila spravodlivosť nad podplácaním. Moc malfoyovských 

peňazí stratila na váhe. 

Do Írska v podstate utiekol pred vlastnou minulosťou. Nikomu by nebolo príjemné, keby ho ľudia 

okrikovali na ulici, že? Alebo sa ho pokúsili zlynčovať. Neraz. Iste, aj to sa mu stalo. Vracal sa zo 

súdneho procesu, kde jeho otca odsúdili na doživotie v Azkabane. V ten deň schytal päsťou do oka, 

nejakú kliatbu, po ktorej mu vyrašili na tvári ohyzdné zelené pupáky a šialený dav domáhajúci sa 

spravodlivosti na vlastnú päsť mu potrhal plášť. Avšak, stihol sa odmiesniť prv, akoby mu mohli ublížiť 

viac. Prizerajúci sa strážnik vo vestibule ministerstva sa naňho pritom iba škodoradostne usmieval. A 

toto nebolo jediný raz, kedy si musel lízať utŕžené rany doslova ako zbitý pes. A nebol tu nik, kto by 

mu podal pomocnú ruku. Synovi smrťožrúta predsa nemohli a hlavne - nechceli - pomáhať. 

Rozhodol sa preto odísť. Bolo to iba logické riešenie jeho terajších problémov. Nevládal viac čeliť 

tomu všetkému tlaku. Stres s ním aj tak poriadne zamával. Skoro nejedol. Pochudol a takmer 

nevychádzal na denné svetlo. 

Nepotreboval čítať v novinách všetky tie drísty, ktoré sa o jeho rodine popísali. Okrem toho, ich sídlo 

mali prekutrávať od pivnice až po povalu. Nemal by pokoja, nemal by kúska súkromia. Stratil by 

poslednú štipku nádeje na to, že si môže zachovať tvár, či aspoň nejakú štipku hrdosti. Zbalil sa a 

rovnako tak aj všetky rodinné cennosti, na ktorých mu záležalo. S pomocou domácich škriatkov sa mu 

podarilo väčšinu vzácností odpratať na Swanlake prv, ako dorazili aurori s úradnou listinou a pečaťou 

ministra na povolenie k domácej prehliadke. 

Otvoril im a vpustil ich dnu. Vedel, že nemá zmysel protestovať. Strpel tých pár desivých dní, keď im 

musel byť po ruke, keď nemo sledoval, akú po sebe zanechávajú spúšť. Hneď potom ako odišli – 

nenašli samozrejme nič, čo by mu mohli pripísať na vrub a obviniť tak ešte aj jeho – sa odsťahoval. Na 

Manore tak ostali len traja domáci škriatkovia, ktorým sa prikázal o sídlo starať, kým... sa nevráti. 

A hoci Anglicko z času na čas navštevoval, aby navštívil matkin hrob, nikdy na Manor nevstúpil. Teraz 

sa to malo zmeniť. Bol preč takmer deväť rokov. Ale vracia sa... Musí. 

oooOOOooo 

Vždy si svoj návrat predstavoval inak. Hoci bez matky, ale vždy tam bolo zvítanie s otcom. Možno 

trochu rozpačité, ale určite vrelé. Teraz sa jeho sny o budúcnosti rozplynuli na prach. 

Toto sychravé júnové ráno, ktoré bolo navyše nezvyčajne chladné chodili samé zlé správy. 

Prvú doniesol hnedý výr a bola z ministerstva. Stručne mu oznámili, že otec zomrel, napísali kedy a 

kde sa vykoná kremácia a informovali ho, kde si vyzdvihne veci po nebohom. Vedel, ako taký proces 

prebieha. Otec mu neraz hovoril o trestancoch z Azkabanu, ktorých spopolnili v krematóriu 

ministerstva a pozostalým ostala fádna nádoba s popolom. Nič viac. 

Tá druhá bola od jeho rodinného právnika. A ani tá nebola pozitívna.   

Mladý Conor Swift bol synom nebohého Coira, ktorý sa pred pár rokmi odobral do dôchodku a on po 

ňom prevzal kanceláriu. Oznamoval mu, že sa musia naliehavo stretnúť, lebo s ním potrebuje 

prediskutovať veci týkajúce sa pozostalosti jeho otca a samozrejme aj dedičstva. 
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Nepáčilo sa mu to, ale i tak nemal na výber. 

„Pán Draco byť zbalený,“ ozval sa Titrim, úslužne stojac vedľa dvoch plných kufrov. 

„Ďakujem,“ odvetil mdlým hlasom. „Dal si vedieť do Manoru, že som na ceste?“ 

Domáci škriatok prikývol. „Už vás čakajú, pane.“ 

„Dobre. Udržujte sídlo v poriadku, kým sa nevrátim,“ prikázal a škriatok odetý do žltej tógy s 

opaskom vyrobeným zo zlatej šnúrky zo starého závesa prikývol. 

Draco vytiahol z vrecka saka prútik a zmenšil kufre. Strčil si ich do vrecka habitu a vyšiel na chodbu. 

Zišiel po točitých schodoch, aby prešiel halou a zastal pred krbom. Tam si vzal do ruky za hrsť letaxu a 

o chvíľu zmizol v zelených plameňoch. 

oooOOOooo 

Prešiel štyrmi spojovacími krbami, kým vykročil z krbu v rodinnom sídle Manoru. Škriatkovia ho už 

čakali nastúpení v rade. Uklonili sa a Sunny, najstarší z nich sa opýtal, čo si želá. 

Jeho požiadavky boli minimálne. Poprosil Winter, aby mu vybalila veci. Potom im oznámil, že nevie 

ako dlho sa tu zdrží, ale dúfal, že nie viac ako dva týždne. Na toľko odhadoval vybavenie všetkých 

formalít. Potom sa chcel vrátiť späť do Írska. 

Keď sa ho Spring opýtala, či nebude jesť, odmietol. Nemal na jedlo ani pomyslenie. Zakúzlil Tempus. 

Bolo o päť minút pol jedenástej. Najvyšší čas na stretnutie s mladým právnikom. Mali sa stretnúť 

priamo na ministerstve. 

Potom sa však zarazil a zavolal si Sunnyho. „Pán si želať?“ opýtal sa zdvorilo s hlbokým úklonom 

škriatok a Draco prikývol. 

„Budeš mi robiť spoločnosť a potom doručíš nejaké veci na Manor,“ oznámil mu. Škriatok sa úslužne 

uklonil. 

oooOOOooo 

Draco postával v neveľkej obdĺžnikovej miestnosti a díval sa ako rakvu z mahagónového dreva s 

červenou ružou na jej veku spaľujú plamene nenásytného ohňa v peci na druhom konci. Stál tam 

bledý a nehybný ako mramorová socha. Myslel na to, že mu nikdy nebol dobrým synom, že sa mal 

viac snažiť... 

No bol rád, že mu ho dovolili aspoň naposledy vidieť... 

Na ten obraz nikdy nezabudne. 

Lucius ležal v rakve na bielej výstelke, ktorá kontrastovala s tmavým drevom. Pochudol, no jeho tvár 

bola pokojná, hoc súmerné črty ozdobili vrásky okolo úst a očí. Napriek tomu mal Draco pocit, že zo 

svojej elegancie a noblesy nestratil nič ani tými hroznými rokmi strávenými v Azkabane.   
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Chytil otca za ruku a sklonil sa k nej, aby ju s úctou a láskou pobozkal. Prstenník bol bez rodinného 

pečatného prsteňa. Z oka sa mu vykotúľala slza, keď jeho prsty opúšťali tú smrteľne ľadovú dlaň. Ani 

mu nenapadalo zotrieť si ju. 

„Zbohom, ocko,“ zašepkal rozochvene. „Odpočívaj v pokoji.“ 

Kývol na úradníkov, ktorí čakali opodiaľ. Sledoval ako zakryli rakvu vekom. A kým jeden z nich kúzlom 

otvoril oceľové dvierka kremačnej pece, druhý levitoval rakvu do jej rozpáleného vnútra. Pekná 

čínska váza čakala vo vedľajšej miestnosti, aby ju naplnili tým, čo z neho ostane. Popolom. 

Okrem nich tu boli prítomní iba on a právnik, ktorý ho očakával v hale ministerstva v presne 

stanovenom čase. Škriatok stál poslušne o pár metrov ďalej so sklonenou hlavou. Obradu sa zúčastnil 

spolu s ním. Boli tu jediní, ktorí prišli vzdať posledný hold Luciusovi Abraxasovi Malfoyovi. 

Conor Swift mu potom poprial úprimnú sústrasť. Draco bol rád, že sa muž zdržal akýchkoľvek iných 

poznámok. 

Hneď potom ich čakali povinnosti. Draco si musel prevziať urnu, veci, ktoré aurori odňali Luciusovi, 

pri nástupe do výkonu trestu a napokon, nutná porada s právnikom, ktorý ho presviedčal o tom, že tá 

vec neznesie odklad a je to len v záujme jeho dobra. Ďalšia nepríjemnosť, ktorá ho nútila odložiť 

smútok a venovať sa neodbytným povinnostiam. 

Sunnyho poslal späť so všetkými vecami, aj s urnou. Modlil sa, aby to mal čím skôr za sebou a dúfal, 

že to stretnutie Swift nebude zbytočne naťahovať. 

oooOOOooo 

Z ministerstva sa dostali pomerne rýchlo. O hodinu neskôr sa premiestnili z átria priamo do 

kancelárie právnika na Redfox street. 

„Metty,“ zavolal právnik na svojho domáceho škriatka, len čo vystúpil z krbu. „Prines nám nejaké 

občerstvenie,“ poprosil ho, len čo sa to nevysoké stvorenie objavilo. Draco mal taký stiahnutý 

žalúdok, že by do seba nedostal ani sústo jedla. 

„Radšej niečo na pitie,“ požiadal a právnik s nepatrným úsmevom, ktorý zmizol rovnako rýchlo ako sa 

objavil, prikývol. 

„Dvakrát gin s vodkou, Metty,“ požiadal a jeho nosatý škriatok odetý v starej zástere zmizol s hlasným 

puk. 

Draco sa so záujmom rozhliadol okolo a Conor ukázal rukou na stoličku potiahnutú tmavohnedou 

kožou pri svojom pedantne upratanom pracovnom stole. Už tu zopár krát s otcom bol. Postrehol, že 

pracovňa starého Swifta prešla malou úpravou, keď si ju mladší muž prispôsobil, ale zas tak veľmi sa 

nezmenila. Odložil si, Swift mu ochotne zavesil habit na vešiak a okolo knižnice prešiel k trezoru, 

odkiaľ vytiahol hrubý fascikel spisu s označením – Lord Malfoy. 

Keď si sadal na svoje miesto, Metty už bol späť aj s drinkami. Položil ich na stôl, opýtal sa, či pán ešte 

niečo potrebuje a Swift ho prepustil. Osameli. 
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„Prevzal som otcovu prax len pred pár rokmi, keď sa odobral do dôchodku, ale môžem vás ubezpečiť, 

pán Malfoy, že som so všetkým dopodrobna oboznámený. Čo sa týka pozostalosti po vašich 

nebohých rodičoch, po podpísaní nejakých papierov budete mať k dispozícií ich bankové kontá v 

Gringottbanke, pár nehnuteľností, nejaké cenné papiere a akcie podnikov, do ktorých váš otec 

investoval. Ale - je tu jeden háčik.“ Zatváril sa, akoby nešlo o nič dôležité. 

Draco skočil mladému mužovi netrpezlivo do reči. „O čom to vravíte?“ 

Conor Swift otvoril fascikel a potom k nemu zdvihol vševedúci pohľad. „Ide o klauzulu, ktorú do 

dedičstva zahrnul ešte váš pra-prastarý otec, Jupiter Faustus Malfoy. Jedná sa o to, že pokiaľ sa 

neoženíte, kým nedovŕšite tridsať rokov, majetok sa prerozdelí medzi rôzne inštitúcie ako sú 

Ministerstvo mágie, Nemocnicu Sv. Munga, Strednú Rokforstskú školu čarodejnícku a vám ostane 

mizivá menšina.“ 

Draco iba zahabkal. „Ja... ja... Prosím?! Nikdy som o tej klauzule nepočul!“ zvolal roztržito a snažil sa 

rozpamätať na to, či mu niekedy otec niečo nespomínal. 

Conor sa zhovievavo usmial, snažil sa síce pôsobiť ústretovo, ale v mladíkovi vyvolal jedine odpor a 

ostražitosť. „Isteže. Ako som pochopil, váš prastarý otec sa odmietal oženiť a toto bol prostriedok, 

ako si jeho otec zabezpečil nasledovníka rodu. Jeho syn a váš starý otec Abraxas Malfoy sa ženil 

pomerne mladý, mal sotva dvadsať rokov. Aj váš otec sa oženil prv, ako dosiahol dvadsaťpäť. Pokiaľ 

viem, o tejto klauzule vedel, ale zrejme vás o nej nestihol, alebo zabudol informovať.“ 

Dracovi sa zatmelo pred očami. „Mám iba tri dni.“ Uvedomil si, že to vyslovil nahlas. Líca mu 

sčervenali od hanby i hnevu. Oženiť sa?! Teraz, keď smúti?! Navyše, nebude to také ľahké. Nikdy sa s 

nikým nestretával. Koho teda požiadať o ruku? Prvého človeka, ktorého stretne na ulici? 

Prižmúril oči a zadíval sa na právnika. Prečo ho o takom čomsi dôležitom neinformoval oveľa skôr? 

napadlo mu podozrievavo. 

Ale zdalo sa, že toto nie je posledná zlá správa, ktorú preňho ten hnedooký muž mal pripravenú. 

Vybadal to podľa toho, ako sa tváril. Správal sa ozaj čudne. Ten lesk v hnedých očiach, tá spokojnosť, 

ktorú sa snažil skrývať... 

„Čo ešte? Je tu niečo horšie ako toto?“ opýtal sa nevrlo a siahol po drinku. Napil sa. V pohári 

zaštrngali kocky ľadu a studený alkohol mu zvlažil vyprahnuté hrdlo. Rovnako tak mrazivou silou 

rozpálil jeho vnútro už pri prvom hlte. Nevedel si predstaviť horšiu správu ako to, že sa musí do troch 

dní urýchlene oženiť, lebo príde o značnú časť majetku. Do kotla! 

Nechcel to počúvať. Nemal ani najmenšiu chuť. Jediné, čo chcel v tejto chvíli bolo oplakávať otcovu 

pamiatku. Aspoň tento jediný deň. Všetko sa však zvrtlo inak. A pokračovalo veľmi, veľmi zlým 

smerom... 

„No, nerád to vravím, pán Malfoy, ale obávam sa, že je tu ešte niečo... K tomu som sa chcel dostať na 

záver, ale...“ povzdychol si a siahol celkom na spodok nemalej hory úradných dokumentov. Vybral 

odtiaľ akýsi pergamen s pečaťou. Aspoň toľko Draco zaznamenal. Conor si ho chvíľu prezeral a potom 

mu ho zdráhavo podal. „Mám dojem, že by ste to mali vidieť. Predpokladám, že ste o existencii tohto 

dokumentu nemali ani potuchy. Je to tak?“ opýtal sa, čakajúc na vopred vytušenú odpoveď. 
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Draco si pergamen prevzal a vzápätí sa zamračil. Sivé oči stmavli ako búrkové mraky. 

„Nevypovedateľná a nezmazateľná čarodejnícka dohoda?“ prečítal nahlas a pozrel na právnika 

nechápavým, začudovaným pohľadom. 

Muž si zložil ruky na stôl, spojil si končeky prstov a mlčky prikývol. Pôsobil takmer groteskne 

mentorsky. „Jedná sa o pakt, ktorý bol uzatvorený dvoma zmluvnými stranami. Nedá sa vypovedať, 

ani zrušiť. Niečo ako písomná forma nezrušiteľnej prísahy,“ vysvetlil trpezlivo. 

Dracov pohľad sa znova upriamil na pergamen, ktorý držal v prstoch. Prebehol ho pohľadom. 

Zhrozeným pohľadom. 

„Ja, dolupodpísaný Lucius Abraxas Malfoy, narodený 15. decembra roku 1954, syn Abraxasa Malfoya 

a Artemidy Averyovej sa zaväzujem k splneniu podmienok, ktoré si môže kedykoľvek stanoviť a ich 

splnenia bezodkladne dožadovať môj priateľ Bellorofón Isaias Crabbe, narodený 6. apríla roku 1954, 

syn Tibéria Crabba a Muffaldy Mcnairovej.“ 

Draco naprázdno prehltol a siahol znova po drinku. Nepostrehol, že sa mu chveje ruka. 

„Čo z toho pre mňa vyplýva?“ opýtal sa zastretým hlasom, len čo sa napil. Snažil sa nepôsobiť 

zaskočene, ani vystrašene. Nad hlavou sa mu húpal Damoklov meč. Vedel to. Cítil jeho ostrie na 

svojom krku. 

Právnik si súcitne povzdychol, no Draco by ho bol za to divadlo najradšej preklial. „Zmluva prešla z 

otca na syna. Teda, z vášho otca na vás. Vy ste ten, kto musí vyplniť požiadavky pána Bellorofóna 

Crabba, nech už budú akékoľvek.“ 

Draco si uvoľnil viazanku. Škrtila ho. Líca mu horeli a najhoršia bola tá neblahá predtucha. Siahol po 

pohári, aby sa napil a znova si zvlažil hrdlo. Očami zablúdil ku krbu. Zdalo sa, že z neho sála strašná 

páľava, ktorá pohlcuje vzduch v miestnosti. Hlas Swifta mu znel čoraz viac monotónne. 

„Po...požiadavky?“ opýtal sa a matne postrehol, že na to musel vynaložiť väčšiu námahu. 

„Áno. Mám tu dokument, ktorý ich jasne formuluje,“ odvetil právnik pokojným, vyrovnaným hlasom 

a podal mu ďalší pergamen. 

Draco sa nahol na stoličke a prevzal si ho. Prižmúril oči, aby zaostril na písmená, ktoré odrazu videl 

mierne rozmazane. Avšak, dokázal ten text sformulovaný do pár stručných, no výstižných viet 

prečítať. 

Srdce sa mu desivo rozbúchalo. Prudko vstal a hodil pergamen na stôl pred právnika. „To neprichádza 

do úvahy! Nikdy! Nikdy ne...“ zamotala sa mu hlava. Telo kleslo prudko späť na stoličku. „Nesplním 

to! To nemôže... žia-žiadať!“ Hnev v ňom kypel ako zle pripravený elixír, ktorý mal každú chvíľu 

vybuchnúť. 

Právnik sa naňho díval so stoickým pokojom. Oprel sa v svojom kresle a opätoval mu pohľad. Draco 

mal dojem, že úsmev, ktorý sa mu zjavil na tvári bol úsmev samotného diabla. Ani netušil, ako sa 

mýlil. 

Zistil to vo chvíli, kedy mu na plece dopadla čiasi ruka. Pootočil hlavu, aby zbadal rozmazané črty 

tváre toho muža, ktorý si nárokoval... 
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Srdce mu poskočilo a azda i vynechalo úder. Po chrbte mu prebehol mráz. Nie...zaševelila jeho 

úzkosťou naplnená myseľ. 

„Dobrý deň, pán Malfoy,“ pozdravil ho zastretý hlas, ktorý k nemu doliehal akoby z diaľky. „Dovoľte 

mi popriať vám úprimnú sústrasť a...“ 

V tej chvíli sa mu svet scvrkol a zahmlil. 

Upadol do bezvedomia. 

2. kapitola - Daň osudu 

Bellorofón sa spokojne uškrnul a podal mladšiemu mužovi mešec plný štrngajúcich mincí. Za dobre 

odvedenú prácu si zasluhoval štedrú odmenu. „Som s vami spokojný. Nič nezbadal, však? Alebo sa 

mýlim?“ opýtal sa vševedúco. 

Dúšok živej smrti bol veľmi silný uspávací elixír. Tento však použiť nechcel. Mal s týmto mladíkom na 

dnešnú noc vlastné plány a aby ich nič nezmarilo, nemohol si to dovoliť. Všetko bolo do detailu 

premyslené a naplánované. Stačilo pár kvapiek makového odvaru, čo bol vlastne silný opiát 

extrahovaný nie z drobunkých semienok, ale priamo z makových hlavičiek. Jedinečná zelina, ktorá 

obsahuje nielen výživné látky dôležité pre ľudský organizmus, ale výhodou je, že v sebe skrýva aj látky 

ako kodein a morfin. Preto stačilo len pár kvapiek tohto extraktu cvrknúť do mladíkovho alkoholu a 

ostal omámený, až kým po pár minútach neupadol do spánku. 

Conor Swift si prevzal mešec a poťažkal ho v dlani. „Naozaj si nič nevšimol. Myslím, že bol príliš... 

ponorený vo svojich myšlienkach a nové informácie, ktoré som mu poskytol ho zmiatli. Hralo to v náš 

prospech. Všetko išlo ako po masle. A najlepšie na tom je asi to, že nič z toho nebol výmyslom. Pán 

Malfoy je v pasci. V dokonalej pasci a môže za to poďakovať jedine svojim predkom.“ 

„Presne tak,“ odvetil spokojne Bellorofón Crabbe. 

„Predpokladám, že po absolvovaní vášho zväzku vám budem môcť i naďalej poskytovať svoje služby, 

pán Crabbe. Bolo by to pre mňa nesmiernou cťou, pane,“ vtieral sa mu do priazne Swift. V mysli už 

videl tú nehorázne vysokú odmenu, ktorou ho štedrý klient zahrnie. Blahom takmer zavrnel. 

Bellorofón naklonil hlavu na bok. „Určite nad tým pouvažujem. Teraz ma prosím ospravedlňte,“ 

riekol. „Musím sa venovať... svojmu snúbencovi.“ 

Conor Swift sa široko zazubil, keď sledoval, ako starší muž vzal poľahky toho mladšieho do náručia a 

zamieril s ním ku krbu. Škriatok, ktorý ho nasledoval s vystrašenými očami mandľovej farby, odetý v 

niečom, čo pripomínalo dámske negližé fialovej farby poslušne cupkal za ním. Vzal osobné veci 

mladíka a zmizol vo chvíli, keď jeho pán vstúpil do krbu. 

Conor sa pohodlne oprel v kresle a dlhé nohy vyložil na dosku mahagónového stola hladkú ako 

zrkadlo. Pozrel na portrét svojho otca, visiaci nad krbom a žmurkol naň. 

„Vidíš otec? Takto sa robia obchody,“ poznamenal, nedbajúc na zamračený, nesúhlasný pohľad 

sivovlasého, bradatého muža. 



12 
 

Odpil si zo svojho drinku a oprel si hlavu o operadlo kresla. Plné vrecúško mincí ho hrialo v dlani. Bol 

so sebou nadmieru spokojný. Neľutoval chvíľu, keď ho ten muž neskoro v noci oslovil a predostrel mu 

ponuku, ktorá sa neodmieta. Malfoyovcami na rozdiel od svojho otca opovrhoval z celého srdca. 

Nikdy sa mu nepáčilo ako Lucius Malfoy zaobchádzal s jeho otcom po celý život. Bol to panovačný a 

ctižiadostivý chlap, pripravený ísť aj cez mŕtvoly. 

Keď našiel tú šialenú zmluvu, hneď pochopil, akú mocnú zbraň má v rukách. Sám mal v úmysle 

Crabba skôr, či neskôr kontaktovať, aby mu ľstivo pripomenul staré nesplatené dlhy. 

Teraz... cítil dostatočné zadosťučinenie. Syn smrťožrúta si predsa nezaslúži nič iné. 

Omámiť ho bolo hračka. Čo s ním bude robiť ten chlap mu bolo srdečne jedno. Ale vedel, že nič, čo sa 

s mladíkom bude diať preňho nebude dostatočným trestom. 

V duchu si pripomenul, že prvoradé preňho bolo, aby si získal Crabbovu priazeň. Ak si ho zvolí za 

jedného zo svojich právnikov, časom môže ukázať, aký je šikovný. V zákone sa vedel pohybovať. 

Prekročiť tú pomyselnú čiaru medzi zákonom a zločinom mu nerobilo žiaden problém, najmä v tom 

prípade, ak z toho vedel zakaždým šikovne vykľučkovať. A to on naozaj vedel. 

Jeho tvár skrivil posmešný úškľabok, keď zrakom zavadil o krb, ktorým nedávno zmizli obaja muži so 

značným vekovým rozdielom. Nechcel by byť v Malfoyovej koži. 

„Na tvoje zdravie... Draco!“ zatiahol ironicky s prípitkom v ruke a hlasno sa rozosmial prv, ako sa 

napil. Netušil, že dokáže byť až taký škodoradostný sviniar. 

oooOOOooo 

Bellorofón odniesol bezvládne telo do vopred pripravenej spálne na poschodí. Tam ho nešetrne 

zhodil na širokú posteľ s kovaným priečelím a hneď na to mladého muža zbavil jeho prútika. Len pre 

istotu. 

Štíhle drievko následne položil na komodu a prešiel k stolíku, kde stála pripravená fľaša jeho 

obľúbenej ražnej whisky s pohárom a kockami ľadu. Nalial si a vrátil sa k posteli. 

Konečne si ho mohol poriadne a nerušene prezrieť. Odpil si z nápoja a očami skĺzol po štíhlej, no 

rozhodne mužnej postave. Už keď ho sem niesol, uvedomil si, aký je ľahký. Napriek tomu chudému 

zjavu mal mladý, plavovlasý muž evidentne široké plecia. Hruď sa mu pokojne dvíhala a klesala, ústa 

mal v spánku mierne pootvorené. Tvár... no iste, ako pravý aristokrat. Súmerné črty dokonalosti 

antickej sochy. 

Jeho syn Vincent nikdy neoplýval ani zlomkom takého pôvabu a už tobôž nie vrodenou eleganciou, 

ktorou sa táto rodina mohla pýšiť. Jeho syn bol oproti Dracovi mierne zavalitý, s tupým výrazom v 

tvári. Ale svoje nedostatky dokázal vyvážiť nadšením pre vec a snahou. A on si to na ňom cenil. 

Napokon, bol to jeho syn. Jediný syn! 

To však bolo už minulosťou... 

Tá hlúpa vojna ho obrala o posledných členov rodiny. Ostal sám a bez dediča. Sprvu si myslel, že 

zošalie, keď mu povedali, čo sa stalo a doniesli na nepoznanie obhorené telo jeho syna, z ktorého 

ostal iba uhoľ. Spálené mäso, lebka s vyčnievajúcimi zubami, jamky bez očných búľv, vytŕčajúce kosti. 
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Neradili mu odkrývať veko. Identifikovali ho čarami, ale on sa musel pozrieť. Nemohol a nedokázal 

tomu uveriť. Jeho syn predsa nemohol umrieť! Bol jeho jedinou nádejou v pokračovaní rodu. 

Skrútilo mu útroby a v momente, keď zbadal zvyšky svojho potomka, vyvrátil obsah žalúdka. Celú noc 

presedel pri jeho rakve a prisahal, že za toto bude niekto pikať. Stačilo mu iba nájsť toho pravého... 

I toto bolo ľahšie ako predpokladal. Mladý Potter svedčil na súde a v jednej výpovedi spomenul i to, 

čo sa udialo v Núdzovej miestnosti. V duchu mu poďakoval a vzápätí upriamil pohľad na bledého, 

plavovlasého mladíka, ktorý sedel medzi obecenstvom a sledoval vývoj diania. V ten deň mali súdiť i 

jeho otca. Draco ani len netušil, že niekto iný vyniesol v tej chvíli rozsudok i nad jeho osudom. Stačilo 

počkať. Stačilo byť ešte chvíľu trpezlivým a premyslieť si, čo vykoná. 

 Čas zúčtovania nadišiel. Lucius otrčil kopytá a pred rokmi podpísaná zmluva bola stále právoplatná. 

Ostávalo jediné. Uplatniť si svoj nárok. Pomstu mal na dosah ruky. 

Odpil si a vzal do úst aj kocku stopeného ľadu. Cmúľal ju a očami kĺzal po jeho tele čoraz lačnejším 

pohľadom. Oči temneli, myseľ sa plnila tými najrôznejšími, najsmilnejšími predstavami. Mal chuť, mal 

prostriedky, mal moc. Nad ním... 

Nemyslel si, že po ňom navyše skutočne zatúži. Ale mladík bol naozaj krásny a vôbec ničím 

nepripomínal bezbranné dieťa, ako si ho pamätal. Isteže už okúsil chuť muža a nie raz. Ale nikdy 

nemal niečo také... mladé a krásne. A toto telo bude patriť len a len jemu. Bude si s ním robiť čo chce 

a kedy chce. Už len z tej myšlienky sa vzrušil. 

Aké kruté prebudenie ťa čaká, pomyslel si spokojne a konečne sa rozhodol konať. Chopil sa svojho 

viničového prútika a mladíkove zápästia pripútal ku kovovému čelu postele roztiahnuté nad tou 

plavovlasou hlavou. Ostalo počkať, kým omamná látka prestane účinkovať. 

A on si dopraje zatiaľ ešte pár drinkov. 

oooOOOooo 

Pohol sa. V tej chvíli ním prenikla tupá bolesť hlavy. V spánkoch mu búšilo ako keby trpaslíci udierali 

svojimi kladivami po nákove. Cítil sa zle, v ústach mal sucho a na jazyku mu ostala akási podivná, 

trpká príchuť čohosi... Maku?! 

Pohol sa znova. Opatrne. Chcel si rukou odhrnúť ofinu z čela a pomasírovať duniace spánky. Nad jeho 

hlavou čosi zaštrngalo. Kov o kov. Ruky ostávali nad hlavou. Zažmurkal. Mihalnice sa zatrepotali a on 

otvoril oči. Vykrútil sa, aby celý zmätený zistil, že je... pripútaný k posteli?! 

Nadvihol hlavu a rozhliadol sa po neznámej, tmavej miestnosti. 

Kde to dofrasa som?! napadlo mu, keď horúčkovito uvažoval, do akej šlamastiky sa to dostal. Bolesť 

hlavy pozvoľna ustupovala, ale okamžite ju nahrádzala nervozita zo situácie, v ktorej sa ocitol. 

Na stole horela jediná vosková svieca v obyčajnom, kovovom svietniku. Veľká, drevená posteľ mala 

štyri holé stĺpy. Jediné okno v miestnosti bolo takmer zatemnené hrubým závesom. Len takmer... 

Aspoň cez tú škáru mohol vidieť, že za oknom už vládne hlboká noc. 
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Do kotla! Zaúpel v duchu a snažil sa spomenúť, čo sa dialo. Narýchlo si rekapituloval posledné 

udalosti a snažil sa úporne ignorovať nielen svoje momentálne nepohodlie, ale i ponižujúce spútanie. 

Cesta z Írska, otcova kremácia, právnik... Právnik! 

V tom okamihu sa mu vybavila divná malátnosť, ktorá ho opantala a ruka, ktorá mu pristála na pleci. 

Mrazivý hlas, ktorý ho oslovil... 

Vzhliadol k nohám svojej postele, aby sa na vlastné oči presvedčil, že ho nemáta iba nepodarená 

nočná mora. 

Ten mrazivý hlas, ktorý ho v kancelárii právnika oslovil, totiž patril tomu istému mužovi, ktorý práve 

vystúpil z tieňov spálne do toho mihotavého, sliepňavého svetla sviece. Vyzeral presne tak hrozivo, 

ako jeho pohľad, ktorým ho prebodával. Ich oči sa stretli a Draca zamrazilo. Tie modré oči podliate 

krvou, ktoré ho tak intenzívne prepaľovali boli studené ako kusy ľadu, sľubujúce... skazu. Jeho skazu. 

Toľko dokázal vyčítať z výrazu jeho tváre. 

„Ale, ale, ale...“ zatiahol muž a tľoskol jazykom. „Niekto sa predsa len rozhodol prebudiť?“ opýtal sa 

ho pokojným hlasom, z ktorého bolo vyslovene cítiť hrozbu. 

„Pusťte ma! Okamžite!“ zvolal Draco a bolo mu jedno, že znie spoly panovačne, spoly vystrašene. V 

mysli sa mu prehrávali vety, ktoré čítal na tej smiešnej dohode. Musí mu byť k dispozícii! Splniť 

hocijaký rozmar, akúkoľvek požiadavku! Ale čo to malo spoločné s tým, že tu ležal pripútaný ako 

jahňa k rituálnej obete naozaj nechápal... 

Jeho väzniteľ sa oprel o jeden z holých stĺpov širokej postele a odpil si z nápoja v pohári, ktorý držal v 

ruke. Bol v nálade. To už Draco postrehol. Mykol sa znova, ale putá držali pevne. 

„Nenamáhaj sa,“ upozornil ho muž s nebezpečným leskom v očiach. Tá jazva nad okom mu len 

pridávala na tom drsnom výzore. O tom, že sa očividne pár dní neholil nehovoriac. Stačila páska cez 

oko a dýka do ruky, aby bol obraz despotu kompletný. „Neuvoľnia sa žiadnym zázrakom a tvoj prútik 

mám ja,“ riekol a naznačil mu tak, že nemá ani tú najmenšiu šancu dostať sa odtiaľ. Určite nie s jeho 

pomocou. A s tou podľa všetkého rátať nemohol. 

Draco nebol taký hlúpy, aby to nevytušil. Ostal nehybne ležať a prepaľoval ho nenávistným 

pohľadom, v ktorom sa miešalo zúfalstvo i nervozita. Mal plné právo cítiť sa tak. Čo od neho ten muž 

chce? Premklo ho nepríjemné tušenie, keď si uvedomil svoju trápnu pozíciu. Bledá pokožka takmer 

spriesvitnela a prišlo mu nevoľno, čo mu tak skrútilo útroby.   

Zahabkal, no potom sa predsa len opýtal: „O čo vám ide? Uvedomujete si, že na tú smiešnu dohodu 

nehodlám pristúpiť, ani keď ma tu budete väzniť celé týždne?!“ vykríkol. Nikomu nebude robiť 

poskoka. To ani omylom. Nikomu nedovolí, aby ho vydieral. 

Bellorofón sa iba pousmial. „Obávam sa, že nemáš na výber.“ 

Draco vzkypel hnevom. „Dohodu ste spísal s mojím otcom. Ja s ňou nemám spoločné nič!“ 

Odfrknutie. „Ale máš. Si jeho dedič. Zmluva sa vzťahuje aj na teba. A prišiel čas platiť!“ 

Draco zbystril pozornosť, keď zbadal ako muž odložil už prázdny pohár a načiahol sa po dýke. Srdce 

mu vynechalo úder. Nedýchal. Bledá pokožka sa orosila studeným potom. 
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Bellorofón obišiel posteľ a postavil sa k nej z boku. Draco skúsil ďalší pokus. Keby vedel, že ho to tak 

rozzúri, zahryzol by si do jazyka. 

„Prosím, pusťte ma! Dám vám všetko, čo budete chcieť, ale nechajte ma odísť. Kvôli pamiatke vášho 

syna!“ 

Doteraz relatívne pokojný výraz v mužovej tvári sa zmenil ako šmahom čarovného prútika. Zdrsnel, 

znetvoril sa nenávisťou rýdzejšou ako hruda najčistejšieho zlata. 

Draco nestihol zaregistrovať, kedy sa vymrštila ruka a silný úder vyvrátil jeho hlavu na bok takou 

silou, až mu ruplo v krku. Zažmurkal a sykol od bolesti. Cítil, že má prerazenú peru a z kútika úst sa 

mu pustil pramienok krvi. 

Tá ruka sa však vrátila k jeho tvári, bolestivo ju zovrela a prinútilo ho dívať sa mu priamo do 

rozhnevanej tváre. 

„Už nikdy sa neopováž spomenúť jeho meno, ty všivák mizerný! To kvôli tebe môj syn už nežije! Ty a 

tvoje panské maniere! Hrdý Malfoy, ktorý potreboval oddaného sluhu, psa! Môj chlapec mal na viac! 

Nie obsmŕdať ti okolo zadku! A ako si sa mu odvďačil? Utieral si si doňho svoje špinavé nohy!“ zúril a 

prskal ako divý pes. 

Draco sa mu díval do tváre vytreštenými očami a snažil sa pochopiť, o čom to vlastne hovorí. Bolela 

ho celá čeľusť. Líce začínalo puchnúť. Pochopil, že nech povie čokoľvek na svoju obranu, muž to 

použije proti nemu. V jeho očiach bol vinníkom jedine on. Bolo by mu srdečne jedno, že za smrť 

Vincenta neniesol ani najmenšiu vinu. Neuveril by, keby tvrdil, že sám takmer pri tom prišiel o život. 

„Tvoj nepodarený foter skapal,“ povedal s odporom a konečne ho na chvíľu pustil. Odtiahol sa, dýku 

si zasunul za pás nohavíc. Začal zo seba sťahovať drahé, brokátové sako. „Dobre mu tak. Nič iné si 

nezaslúžil. A ty... ty ponesieš vinu za jeho i svoje činy. Nepomohol si môjmu synovi. A ani tebe nikto 

nepomôže. Podľa zmluvy si môžem nárokovať čokoľvek. A ja...“ odhodil sako bokom a načiahol sa k 

hodvábnej viazanke, „ja, si nárokujem teba, ty malý zmrd. Budeš môj. Poviem ti, čo ťa čaká,“ hovoril, 

keď za sakom odhadzoval i viazanku. 

„CH...chcete ma zabiť?“ vyjachtal, nespúšťajúc oči z lesklej čepele asi trinásť centimetrovej zbrane so 

zafírom vsadeným do rukoväte. 

Bellorofón si odfrkol. „Nie. Toho sa nedočkáš,“ odsekol a nedodal – aspoň nie čoskoro. 

„Zajtra so mnou vstúpiš do zväzku. Naplníš tak povinnú klauzulu v zmluve a zdedíš kompletný 

Malfoyovský majetok. Zabijem tak dve muchy jednou ranou. Získam... nielen novú hračku v posteli - 

to bude totiž tvoja nová pozícia,“ vysvetlil mu blahosklonne, „ale aj celý tvoj majetok.“ 

Sklonil sa k nemu a v modrých očiach sa nebezpečne zablýskalo. „Veru tak. Budeš moja kurva, 

Malfoy. Vezmem si ťa zakaždým, keď na teba dostanem chuť. Kdekoľvek. Kedykoľvek a akokoľvek.“ 

Na moment narovnal chrbát a usmial sa. „Páči sa mi tvoj vystrašený pohľad. Napĺňa ma väčším 

vzrušením ako myšlienka na to, čo som si pre teba na dnešnú noc nachystal...“ 

Draco sa snažil zo všetkých síl nedať najavo svoj strach. Lenže mužove slová mu ho nahnali. Bodaj by 

aj nie. Plánoval ho zneužívať do konca života? Merlin, bol mu vydaný na pospas... Pred očami mu v 
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tom momente prebehli tie najstrašnejšie výjavy. Nechcel to! Nie s ním! Nie takto! Merlin, veď ešte... 

Merlin...!!! 

„Prosím,“ vydýchol roztrasene. „Prosím, pusťte ma. Ak vám ide o majetok, vezmite si všetko... len... 

len ma pusťte!“ 

Bellorofón si odfrkol. Robilo mu nesmierne dobre, keď počúval jeho žobranie. Nemienil sa nad ním 

zľutovať. Celý večer sa tešil na chvíľu, keď si ho vezme. Pekne tvrdo a hrubo. Nech vie, kto tu bude 

pánom. 

„Zbytočné mrhanie slovami, ty sukin syn,“ zamrmlal spokojne Bellorofón a chopil sa svojho prútika 

znova. Tentoraz mu pripútal i nohy za členky. Odčaroval Dracovi sako i vestu, aby s ním mal menej 

roboty. Draco tam ostal ležať iba v košeli a nohaviciach. Bellorofón odložil prútik až vtedy, keď bol 

hotový. Cítil, ako pýcha medzi jeho stehnami tuhne. 

Potom sa chopil dýky, ktorú mal stále zastrčenú za pásom nohavíc. Pracoval rýchlo a precízne. 

Napriek tomu, že z neho razil alkohol, ruka sa mu ani raz nezachvela. Gombíky bavlnenej košele lietali 

izbou na všetky svetové strany. Ostrý hrot dýky putoval po jemnej pokožke celou hruďou od pása až 

nahor. Zastavil sa pri krku, aby opísal veľavravný polkruh. Draco sotva dýchal. 

Bellorofón rozhalil cípy zničenej košele a hrotom dýky obkreslil bradavky. Draco mal tuho prižmúrené 

oči. Všetku námahu vynakladal do toho, aby sa pred tým šialencom nezosypal. 

Vykríkol a nemohol tomu zabrániť, až keď mu na nahej hrudi pristálo niečo horúce a bledá pokožka 

rýchlo sčervenala. Vytreštil oči, aby sa pozrel ho sústredenej tváre svojho trýzniteľa. Muž nad ním stál 

s horiacou sviecou v ruke a jej vosk stekal rovno na jeho obnažené telo. Trhol sebou, keď mu ďalšie 

kvapky pristáli na bruchu. Ďalšie skončili na citlivom dvorci bradavky, ktorá sa zmrštila a pod voskom 

stuhla. 

Draco zaťal zuby a modlil sa, aby to bol len zlý sen, z ktorého  sa každú chvíľu preberie. 

Nestalo sa. Jeho mučenie pokračovalo. Štípance na miestach, kde to bolelo najviac. Mal dojem, že mu 

bradavky doslova horia. Na jednej sa vytvorila fialková podliatina. 

Znova ostrie noža. Tentoraz kĺzalo po jeho nohách. Mal pocit, že nepoznal horší zvuk ako bol ten, keď 

počul párať látku svojich nohavíc. Ostal celkom nahý. Nechránený, odhalený pred šialencom, ktorý 

chcel len pomstu a sprzniť jeho telo. Mal sa odosobniť? Mal sa pokúsiť nevnímať to? Ale ako, keď sa 

to týkalo jeho? Na telo mu vystúpili kvapôčky studeného potu. Orosilo sa mu čelo i pokožka nad 

hornou perou. Ústa sa chveli, telo mal napnuté ako na dereši. Svaly i údy ho prestali počúvať. Nervy 

zachytávali každý jeden signál nepohodlia a vysielali ho bleskovou správou do mozgu. Myseľ však 

odmietala rezignovať a prispôsobiť sa. Iba vyčkávala... na vhodnú chvíľu. 

Nasledovali údery biča, ktoré mu podráždili už tak doráňanú pokožku a zanechali ju podráždenú a 

červenú. Údery nevynechali jediné miesto. Zasiahli jeho trup, brucho, nohy a dokonca i pohlavný úd. 

Ležal tam, zakaždým sa mykol a zaťal zuby. Takmer si prehrýzol jazyk od toho, ako sa snažil nevydať 

ani hláska. Bolesť sa stupňovala, ale držala ho pri vedomí. Merlin, najradšej by bol opäť stratil 

vedomie. Čo ešte malo nasledovať? Zdalo sa, že mučeniu nie je ani zďaleka koniec. Koľko času už 

uplynulo? Nemal potuchy... Podľa neho to trvalo celú večnosť... 
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V duchu preklínal nielen toho starého úchyla, ale i Vincenta. Tisíc ráz oľutoval deň, kedy sa stretli. 

Bolo mu to na nič. 

Bellorofón odložil bič a vyliezol k nemu na posteľ. Draco pootvoril oči, len aby s hrôzou zistil, že muž 

sa k nemu posúva čoraz vyššie, až mu ostal sedieť na hrudi s vztyčeným penisom blízko jeho úst. 

Pozrel naňho s obavou vpísanou v tvári. Tušil, čo od neho čaká. 

Mocoval sa a stískal zuby i pery, ale nadarmo. Bol silnejší. Stačilo mu, aby mu zapchal nos. Draco sa 

po chvíli nadýchol ústami a presne túto príležitosť využil Crabbe. Strčil mu vtáka do úst a chytil ho za 

vlasy. Užíval si svoje predstavenie a bolo mu jedno, že mladíkovi pod ním sa ťažko dýcha, že sa dávi 

nielen jeho údom, ale i tryskajúcim semenom. 

Neskončil s ním. 

Iba zaujal inú polohu. Ochabnutý penis, ktorý mu teraz voľne visel medzi nohami znova povstal po 

troche dôkladného venovania sa mu rukou, kým tá druhá šmátrala medzi bledými líčkami, pátrajúc 

po otvore, ktorý túžila vyplniť. 

Bellorofón naňho pozrel. Bledá tvár orosená potom, oči otvorené na úzke štrbiny, napuchnuté pery. 

V tých očiach videl strach a páčilo sa mu to. Videl aj nenávisť a bezmocný hnev. Och... ako si to len 

užíval. 

Po chvíli mu nadvihol ten rozkošne oblý zadok a zaujal pozíciu. Vnikol doňho jediným hrubým 

prírazom. 

Draco vykríkol a napäl sa ako luk. Mal dojem, akoby jeho telom prenikol ostrý oštep, ktorý mu pára 

samotné vnútornosti. Bolelo to a on sa snažil zo všetkých síl zbaviť sa toho votrelca. Márne. Čím viac 

sa vrtel, tým viac sa na tom starý Crabbe bavil. Napokon ho chytil za úzke boky a vzal si ho tak hrubo, 

ale len dokázal. 

Mladík pod ním sa zvíjal a krútil ako had, prosil a žobronil. Vzpieral sa mu. 

Páčilo sa mu to. Vzrušovalo ho to. Och... s ním bude v posteli poriadna zábava. Vybral si dobre. Jeho 

pomsta je dokonalejšia ako dúfal. 

Vytiahol sa z neho prv ako zo seba jeho plné gule vystrelili ďalšiu dávku. Bohatou spŕškou smotany 

tak pokropil mladé, zhumpľované telo. Zasiahol nielen hruď, ale i jeho odvrátenú tvár. Až potom si 

všimol, že ruka, ktorá pumpovala ešte nedávno navretý penis je zafarbená i krvou. Iba sa uškrnul a 

zliezol z neho. 

„Myslím, že na prvý raz máš dosť, však?“ opýtal sa, plieskajúc ho po líci. Nikdy predtým nebol taký 

uspokojený. 

Draco bol ochromený bolesťou. Nevládal hovoriť. Nevládal sa ani pohnúť. Celé telo mal v jednom 

ohni. Matne si uvedomil, že na stehnách cíti vlastnú lepkavú krv. 

Prial si umrieť. Presne tam, presne v tejto chvíli. Potupený a znásilnený tým najsurovejším spôsobom. 

Nevládal ani nadvihnúť viečka. Stále bol pripútaný. 

Počul ako muž chodí po izbe. Vrátil sa znova k posteli. 
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„Ešte niečo,“ dodal zhrubnutým hlasom. „Nech ti je jasné, že mi patríš,“ vysvetlil. 

Draco pootvoril viečka, aby videl ako mu prútikom mieri na ľavé zápästie ruky. „Signum aeterna 

sponsalis!*“ 

Sykol od bolesti a sledoval, ako sa mu zapästí ruky vyrývajú do kože červené znaky. Muž spokojne 

tľoskol jazykom, zobral si svoj prútik a vykročil z miestnosti preč. 

„Idem si dať kúpeľ. Možno potom na teba znova dostanem chuť,“ povedal prv, než zmizol a tresol za 

sebou dvermi. 

oooOOOooo 

Draco chvíľu ostal nehybne ležať. Každý pohyb totiž bolel a vystreľoval šípy prenikavej bolesti do 

celého tela. Jeho ako- tak pokojný svet sa zmenil rozmarom osudu na hotové peklo, ktorému 

plánoval vládnuť zrejme sám Belzebub. Netušil, že smrť otca so sebou prinesie také utrpenie. Išiel 

sem, aby vybavil neodkladné záležitosti a ocitol sa priamo v dúpätí samotného satana, ktorý bažil po 

nejakej bizarnej pomste. 

Bol odkázaný sám na seba. Nikto mu nemohol pomôcť, nikto netušil, že sa vrátil do Anglicka. Nikto 

netušil, kde je. Samozrejme, okrem jeho právnika a väzniteľa, ktorý sa mal už o pár hodín stať jeho 

právoplatným... manželom?! 

Striaslo ho pri pomyslení, čo bude musieť prežívať. Ak toto bola len ukážka z toho, čo preňho chystal, 

Merlin mu pomáhaj... 

Keby nebol taký hlúpy a bol by aspoň kontaktoval svojho krstného otca. Možno by neskončil takto... 

Severus! 

Otvoril oči a jeho myseľ sa rozjasnila. Napriek bolesti, ktorá ho sužovala sa skoncentroval. V chabom 

svetle dohárajúcej sviece sa rozhliadol po izbe. Nadvihol hlavu. Jeho veci ležali dotrhané na zemi 

vedľa postele hrôzy. Ale kde je jeho prútik...? Zaznamenal, že starý Crabbe opustil miestnosť iba so 

svojím prútikom... 

Bol by vari taký hlúpy, aby... 

Za pokus to stálo. Bezprútikovou mágiou vyslal do temnejúcej miestnosti myšlienku. Accio prútik. 

Keď mu pristálo v ruke štíhle drievko, takmer sa od radosti a úľavy zaplakal. Musel však konať rýchlo, 

i keď bol momentálne pohybovo značne obmedzený. 

Najprv si uvoľnil nohy, potom i ruky. Mal šťastie. Zdalo sa, že Bellorofón nemá fantáziu a zjavne ho 

nepovažoval za žiadnu hrozbu. Možno prispelo aj to, že nebol práve triezvy. To, že by mohol uniknúť 

po tom, čo mu spôsobil asi nebral vôbec do úvahy. 

Vstal z postele s vynaložením všetkej námahy. Podlomili sa pod ním nohy a tvrdo dopadol na dlážku, 

ale vstal... Poháňala ho jediná myšlienka a jediná šanca na možný útek. 
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Nenamáhal sa o opravovaním doničeného šatstva. Použil na seba čistiace kúzlo a potom i na posteľnú 

prikrývku. Vzápätí ju zmenil na habit a zahalil doň svoju dokatovanú telesnú schránku. Odmiestnil sa 

bez ďalšieho zaváhania. 

oooOOOooo 

Keď pristál pred Rokfortskou bránou uprostred noci, celý sa triasol od vysilenia. Mal z pekla šťastie, 

že sa nerozštiepil. Bosý, takmer nahý a nevládny, ledva kráčal. Otvoril si bránu a opatrne postupoval 

ďalej. Bosé chodidlá mu chladila rosa na trsoch hustej trávy. 

Kým minul hájnikovu chatrč, zdalo sa mu, že musel prejsť celé míle. Pokým sa dotrmácal k vchodu do 

hradu, už sa len tackal. Zamrmlal kúzlo a dvere sa pred ním nehlučne otvorili. 

Vládla hlboká noc. Bolo mu to jedno. Potreboval pomoc. A tu žil jediný človek, na ktorého sa mohol 

obrátiť. Modlil sa, aby cestou do žalárov nestretol Filcha alebo tú jeho kefu na topánky. Asi by ich 

oboch na mieste preklial. 

Strnulo, priam groteskne zostupoval do podzemia po chladných schodoch, rukou sa kŕčovito pridŕžal 

vlhkej kamennej steny. Mal dojem, že sa tam každú chvíľu zosype. Každý krok mu spôsoboval 

nevýslovnú bolesť. Vedel, že znova krváca z análneho otvoru. Cítil ako mu bledé stehná pretínajú 

tenučké karmínové pramienky lepkavej tekutiny. 

Merlin, nech už som dole... 

Zdolal zvyšok schodov a zastal pred dverami do jeho komnát. Zabúchal. Netušil, aké má heslo. Znova 

zabúchal, sťažka sa opierajúc o chladnú stenu. Zahmlievali sa mu oči. Vedel, že onedlho sa zrúti, či mu 

už otvoria, alebo nie. 

Keď sa dvere pred ním predsa len s trhnutím otvorili a on ho zbadal, takmer od úľavy zaplakal. Pozrel 

naňho ako zbitý pes a natrčil mu trasúcu sa ruku. 

„Vieš... vieš ma toho zbaviť?“ opýtal sa a v nasledujúcej chvíli klesol na kolená. Svet sa okolo neho 

roztočil ako bláznivý kolotoč a on sa prepadol do temnoty. 

Nezaregistroval ako ho chytili dve mocné ruky... 

oooOOOooo 

(A/N:Signum aeterna sponsalis!* = Trvalá známka zasnúbenia) 

3. kapitola - Jediná šanca 

Draco sa prepadol do tmy. Kolená ho zradili a nohy sa pod ním v zlomku sekundy podlomili. Bol by sa 

zviezol na chladnú zem vyloženú kameňom, keby ho pohotovo nezachytil pár mocných rúk. 

Prebral sa o niečo neskôr, ležiac na pohodlnej pohovke v obývacej izbe, ktorú teraz zalievalo okrem 

ohňa z kozuba aj svetlo zo štyroch päťramenných svietnikov. 

Skúsil sa posadiť, ale v tom momente sykol od bolesti a zviezol sa naspäť. Bolesť mu pripomenula 

vážnosť jeho zranení. Niečo sa pri ňom mihlo a on prudko roztvoril oči. 
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Severus... bol to len Severus. Takmer nahlas vydýchol úľavou. 

„Vypi to,“ začul šeptom a len čo mu pri ústach pristála sklenená fľaštička s úzkym hrdlom, poslúchol. 

Prehltol jej trpký obsah a zvraštil tvár. Pozrel na muža pokojne stojaceho vedľa gauča. Mal na sebe 

pyžamo a olivovozelený hodvábny župan. Krátke čierne vlasy rámovali bledú tvár, z ktorej sa naňho 

dívali dve obsidiánové oči poznačené obavami. 

Pohol sa. Zdalo sa, že elixír proti bolesti začína účinkovať. Chvála Merlinovi... 

„Nemám veľa času, musím...“ začal zhrubnutým hlasom presýteným znepokojením a zdvihol k nemu 

svoju ľavú ruku, aby mu znova ukázal to miesto, kde mal vypálený symbol trvalého zasnúbenia s tým 

divým zverom! S tým bastardom, ktorý sa ho zmocnil takým potupným spôsobom. 

Severus nemo prikývol. Vybral si z vrecka župana svoj prútik a jeho hrot priložil k ohyzdnému 

znameniu. Význam slov Dracovi trochu unikal, ale možno to bolo iba tým, že jeho krstný otec skoro 

šepkal. „Ego retro, sine consensu.“ Vypálené znamenie sa akoby letmo zachvelo a nevyzeralo, že 

hodlá zmiznúť. „Est non a servus.“ Odrazu akoby vzplanulo bielym ohňom. I jeho pokožka sa na chvíľu 

rozpálila do biela. No v žiadnom prípade mu to nespôsobilo ďalšiu bolesť. Avšak, možno to bolo iba 

tým, že užil elixír. Severus pokračoval v tichom: „Est non a pecora. Cor ad cor. Sit magicae nigrae eam 

amittit.*1“ 

Znamenie zmizlo úplne, jeho pokožka ostala nedotknutá. No, aspoň tento kúsok... 

Severus sklonil prútik a Draco prižmúril oči. Tuho. Jeho opuchnuté, rozbité pery sa sformovali do 

bezhlasného: „Ďakujem ti.“ 

Chvíľu tam len tak ležal, kým sa prinútil znova naňho pozrieť. Na muža, voči ktorému roky choval zášť 

a vinil ho, pretože on neputoval do Azkabanu. On na rozdiel od jeho otca unikol trestu. On nemusel 

prežívať dni a noci v tom pekle, nechať sa mučiť od dementorov, ktorí z vás vysávali nielen všetko 

šťastie, ale azda i kúsok po kúsku samotnú vôľu žiť. 

Jeho krstný otec sa zachránil. A neurobil nič, aby zachránil aj muža, s ktorým boli dlhé roky najlepší 

priatelia. Iste, nie vždy sa zhodli v názoroch, ich filozofia chápania dôležitosti úloh Temného pána 

bola diametrálne odlišná a napokon sa ukázalo, že kým Lucius roky slepo počúval, Severus roky tajne 

špehoval pre stranu dobra. 

Iste. Toto bolo tak trochu to, čo ho zachránilo od bezútešného života, ktorý bol Luciusovi súdený. 

Nebolo v jeho silách, aby mu pomohol, ani keby chcel. 

Jeho otec bol odsúdený spravodlivo. Teraz to už vedel. Pochopil... Nemal právo viniť Severusa pre 

niečo, čo nebolo ani v jeho silách. 

„Otec je...“ stále to bolo ťažké vysloviť. Rovnako ťažké, ako to prijať a myslieť na to. 

Severus sa tváril nečitateľne. Rovnako ako vždy, ale teraz mal pocit, že v jeho očiach zazrel niečo, čo 

by mohlo byť účasťou na jeho vlastnom nešťastí a srdcabôľu. 

„Preto si sa vrátil?“ opýtal sa rovnako ticho. 
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Draco trhane prikývol. „Aj, ale... niečo... ma zdržalo,“ odvetil zahanbene. Prsty pravej ruky sa 

presunuli k habitu, jedinému kusu odevu, ktorý zakrýval jeho doráňané telo po tom šialenom 

sexuálnom akte. Chvíľu mu trvalo, kým trasúcimi sa rukami zdolal pár malých gombíkov, aby odhalil 

kúsok z doráňaného trupu. 

„Potrebujem...“ naprázdno prežrel a skúsil to znova, „po-potrebujem tvoju... pomoc,“ vyslovil 

napokon a s tvárou červenou od hanby a poníženia roztvoril cípy habitu. 

Severus na moment zdrevenel. Zadržal dych. Oči sa neveriaco rozšírili. V ďalšom okamihu už nad jeho 

telom mával svojím prútikom a mrmlal naučené diagnostické kúzla. 

Nemusel byť génius, aby okamžite nerozpoznal, že jeho krstný syn bol túto noc hrubo a veľmi 

škaredo znásilnený. Nemusel ho prosiť o pomoc. Nikdy... 

Podal by mu pomocnú ruku bez jediného slova. Ako to robil napokon vždy. I keď ho to niekedy stálo 

veľa sebaovládania a Dracovho tvrdohlavého odmietania. Uvedomil si, že toto by vysvetľovalo i to 

znamenie vypálené do jeho kože. 

Symbol trvalého zasnúbenia? Toto sa robilo možno niekedy v stredoveku, ale nie v dnešných časoch! 

O čo tu dopekla išlo? 

Jeho krstný syn sa očividne vrátil, aby vybavil všetky formality a záležitosti okolo pohrebu svojho 

otca. Ako však prišiel k týmto... 

Nenachádzal slov. 

„Pomôžem ti k madam Pomfreyovej,“ navrhol okamžite, ale jeho krstný syn vehementne krútil 

hlavou a vypliešťal naňho prosebne sivé oči roztvorené dokorán. 

Draco stŕpol. Ak by to Severus skutočne spravil, od tej hanby by asi rovno umrel! Predstava, že tá 

žena uvidí stopy násilia, ktoré na ňom ten šialený úchyl napáchal, a že bude musieť pred tou starenou 

odkryť svoje najintímnejšie partie a dovoliť jej, aby ho ošetrila... Striaslo ho. 

„Viem, že to zvládneš,“ riekol napoly naliehavo, napoly žobrajúc. „Si rovnako dobrý ako ona, ak nie 

lepší,“ skúšal to s chválou, len aby dosiahol svoje.    

„Draco, to je nezmysel. Tá žena má roky praxe a navyše...“ 

Zdvihol sa do sedu akoby na povel. „Nie! Chcem si zachovať aspoň poslednú štipku sebaúcty, 

nechápeš to?!“ vykríkol rozrušene, so slzami takmer na krajíčku. 

„Severus?“ ozvalo sa odrazu rozospato odo dverí a obaja muži obrátili tým smerom hlavu. 

Kým to však starší muž urobil celkom pokojne, ten mladší onemel od úžasu. Toľko k jeho pokusu 

zachovať si ten kúsok sebaúcty. 

Bledá tvár očervenela novým zahanbením, keď sa pohľad zelených očí stočil k mladíkovi sediac na 

pohovke s rozhaleným habitom. 
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Už-už otváral ústa, tváriac sa ako nemá ryba, ale potom pozrel na Severusa a povzdychol si. „Hádam, 

že mi to veľmi logicky vysvetlíš. Urobím zatiaľ kávu?“ opýtal sa napokon a vôbec to neznelo 

nahnevane, či rozladene, akoby bol Draco očakával. 

Kým Draco preskočil nechápavým pohľadom z jedného na druhého, videl, ako Severus venoval jeho 

odvekému nepriateľovi niečo, čo by v svojej slabej chvíľke nazval – láskyplným – pohľadom. Kútiky 

jeho nikdy neusmievavých úst sa jemne nadvihli do úsmevu a hlava sotva patrne kývla na súhlas. 

Harry, oblečený rovnako ako Severus, v pyžame a župane prešiel nevrzušene okolo. Tak nevzrušene 

ako sa len dalo po tom, čo mal možnosť vidieť dokatovanú tvár i časť trupu plavovlasého mladíka. 

„Malfoy, dáš si s nami?“ opýtal sa rovnako pokojne. 

Draco si nebol istý, či prikývol. Ale zrejme to tak bolo, lebo Potter si zamrmlal popod nos - dobre - a 

zmizol v druhej miestnosti. 

„Stále si si istý, že ťa mám ošetriť ja a nie madam Pom...“ 

Nedoprial mu ani dokončiť vetu. „Áno!“ 

Severus si povzdychol. „Tak dobre, ale pod jednou podmienkou,“ uviedol a hľadal v jeho tvári aj ten 

najmenší náznak nesúhlasu. 

„Pod akou?“ ozvalo sa veľmi opatrne. 

„Povieš mi, čo sa stalo,“ vysvetlil a Draco prikývol. 

Aj tak vedel, že bez jeho pomoci sa z toho celého nevysomári a môže znova veľmi ľahko skončiť v 

pazúroch toho šialenca. Preto ho potreboval na svojej strane. Bol si istý, že ak niekto niečo vymyslí, 

bude to práve jeho krstný otec. 

Nikto iný mu tu totiž už neostal. 

oooOOOooo 

Severus sa pustil do práce. Okolo pohovky vyčaroval paraván, aby mu doprial aspoň aké-také 

súkromie. Pomohol mu vstať, pohovku následne zmenil na niečo, čo pripomínalo nemocničné lôžko. 

Nie príliš vysoké, aby sa tam zranený mal problém dostať a ľahnúť si. Jeho povrch bol podobný 

mäkšiemu, ale i tenšiemu matracu s gumeným poťahom. „Vyzleč sa a ľahni si na brucho. Ošetrím 

najprv tvoj anus.“ 

Draco bez zaváhania prikývol. Zhodil zo seba bývalú posteľnú prikrývku a po veľmi, veľmi krátkej 

úvahe ju hodil do krbu. Plátno zasyčalo, z ohňa vyletelo pár iskier, ale látka sa okamžite začala škvariť. 

Bolo fajn predstavovať si, že je to samotný Crabbe. Severus, ktorý sa práve vrátil s náručou 

potrebných medikamentov iba nadvihol obočie, ale na nič sa ho nepýtal. Draco si vyliezol na lôžko, 

ľahol si na brucho a čakal. 

Severus zložil lieky na vyvýšený pult vedľa, natiahol si na ruky hygienické rukavice a postavil sa 

priamo po jeho ľavom boku. „Najprv ti na ranu nanesiem trochu masti. Má účinok lokálneho 
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anestetika. Znecitlivie ťa a nebudeš cítiť bolesť. Domnievam sa, že to tak bude lepšie. Elixír proti 

bolesti tak iba posilní.“ 

Spravil ako povedal. „Prezriem ti teraz ranu, dobre? Roztiahni nohy trochu viac,“ požiadal ho a dal sa 

skúmať rozsah jeho zranení. 

Draco zaťal prsty do matraca a prial si, aby toto nemusel podstupovať za žiadnych okolností. Jasné, 

bolo o niečo lepšie, že ho prehliadal krstný otec miesto postaršej, hoci ozaj kvalifikovanej zdravotnej 

sestry, ale... aj tak mal dojem, že mu horí hanbou priamo pod rukami. 

Severus prestal skúmať jeho análny otvor a narovnal chrbát. „Zdá sa, že to nie je až také zlé, ako som 

očakával,“ riekol napokon a Dracovi skutočne odľahlo. 

Starší muž pracoval precízne. Po tom, čo ho podrobil dôkladnej prehliadke a pár hlbším 

diagnostickým kúzlam, očistil ho najprv od zvyškov spermií a krvi, ktorá mu zaschla na stehnách 

vytvoriac hrôzostrašnú vzorku krvavej čipky ako dôkazu o ukrutnosti dnešnej noci a jej karmínové 

pramienky stiekli až na jeho bledé lýtka. Potom, čo zaúradoval prútik s čistiacim kúzlom, starostlivo 

ho omyl a použil dezinfekciu, aby sa vonkajšie zranenia nezapálili. 

„Mal si vlastne šťastie v nešťastí,“ prehovoril, keď mu okolie anusu omýval vatovým tampónom 

navlhčeným v dezinfekčnej tinktúre, aby sa rany nezapálili. „Nemáš vážne vnútorné zranenia. Hrubé 

črevo neutrpelo perforáciu, ale konečník je podráždený. Do rána by sa však mal zahojiť. Násilná 

penetrácia ti natrhla análny otvor. To bude vyžadovať minimálne dvadsaťštyri hodín, kým sa 

zasiahnutá pokožka a tkanivo zregenerujú a zahoja úplne.“ 

Draco prerývane vydýchol. 

Mladší tmavovlasý muž zastal vo dverách vedúcich do malej kuchynky so šálkou kávy v rukách a 

zamyslene počúval. Hoci mu paraván bránil v slobodnom výhľade, sledoval aspoň odrážajúce sa tiene 

na jeho prútenej stene. 

„Teraz ti nanesiem na ranu hojivú masť. Je z murtlapu, akurát vylepšená o pridanie repíka a 

skorocelu. Zvýšia sa tým jej účinky,“ hovoril mentorsky. 

Draco sa pousmial. „Severus, verím ti. Ak by si mi tvrdil, že tá masť obsahuje výťažok z pŕhľavy a 

pomôže mi, dal by som ti voľnú ruku.“ 

Harry sa uškrnul a mohol si predstaviť, ako sa Severus tvári. 

„Myslím, že preháňaš,“ odvetil muž napokon. Ale potešilo ho, že napriek tomu, čo sa Dracovi stalo, 

nestratil zmysel pre humor. Nezlomilo ho to. Alebo... sa možno iba tak tváril. 

Harry tam postával a díval sa na tú bizarnú tieňohru. Keby nevedel, že Draco je Severusov krstný syn, 

ktorého ošetruje po zranení, táto situácia by bola veľmi delikátna. Severus práve strkal prst do zadku 

krásneho, plavovlasého mladíka a - musel si pripomenúť - svojho krstného syna... Odpil si z kávy a 

nehlučne sa vrátil späť do kuchyne. Tam si sadol na stoličku a snažil sa zo všetkých síl trpezlivo čakať, 

kým skončia. 

Minúty plynuli... 
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Severus bol vcelku spokojný. Znova vystrel chrbát a prikázal Dracovi otočiť sa na brucho. Mladík 

poslúchol. 

Snažil sa ignorovať svoje horiace líca, ale ani Severus ich nemohol pri všetkej snahe o zachovanie akej 

- takej miery ignorovania tohto úkazu prehliadnuť. Mal niečo povedať? Ale čo? S týmto sa ešte nemal 

príležitosť pasovať... Ani len za čias Temného pána. Ten maniak bol síce blázon, ale nevyžíval sa v 

znásilňovaní. Mal vyššie ciele a iné plány ako hanobenie a podrobovanie si svojich prívržencov týmto 

primitívnym, pudovým spôsobom. Ak už sa uchýlil k trestaniu, vždy to boli iba kliatby. Surové a 

zákerné, ale stále kliatby. Cruciatus, Impervius – aby sa pobavili aj ostatní, keď im prikazoval hocaké 

bizarnosti – a mnohé iné... 

Ale znásilnenie? Nikdy... 

I keď musel uznať, že v spoločnosti, v ktorej sa vtedy pohyboval to nebolo nič zvláštne. Slýchal o 

rôznych praktikách, ktoré jeho „domnelý“ priatelia radi uprednosťňovali a dokonca bol medzi nimi i 

sám Lucius. Pošuškávalo sa, že ho dokázalo vzrušiť jedine to, keď ho jeho manželka pretiahla ráznymi 

údermi biča priamo na holý zadok. Ale či to bola aj pravda? Rozhodne nikdy necítil potrebu si overiť. 

Ale toto...? 

Civel na Dracovo nahé telo a nemohol nemyslieť na to, čo za chorého, slabomyseľného maniaka 

spôsobilo tie rany. Pokožka hrude bola posiatá údermi biča, ktoré na nej nechali červenkasté, 

pozdĺžne šmuhy. Tie sa tiahli i cez brucho, stehná a dokonca i samotný pohlavný úd. Navyše, na jeho 

hrudi boli stále zvyšky stopeného vosku a okolo kedysi svetloružových bradaviek kvitli fialkasté 

modriny. 

Trup zbavil vosku a modriny i červené šmuhy ošetril hojivou masťou. Tie by mali do dvoch hodín 

vyblednúť a úplne zmiznúť. Ošetril mu brucho aj nohy, ale odmietol sa dotknúť toho najcitlivejšieho 

miesta. 

„Mohol by si?“ opýtal sa zdráhavo a Draco prikývol. „Stačí si nabrať na prsty trochu maste. Pomôže 

to.“ 

Draco sa naňho bez slova pozrel, potom sklopil zrak. Líca mal červené ako vlčie maky. Keď skončil a 

masť mu podal späť, dovolil si opýtať sa ho na to, čo ho trápilo najviac: „Budem... ešte niekedy...? 

Mám... mám ho v poriadku?“ 

Severus, ktorý sprvu nechápal, na čo presne sa pýta teraz prikývol. „Neboj sa. Tvoj pohlavný orgán 

utrpel minimum škôd. I keď to tak zjavne na prvý pohľad vôbec nevyzerá. V tomto ohľade – rozhodne 

budeš v poriadku.“ Rýchlo mu ošetril poranenú peru a sinky na tvári jednoduchým kúzlom. 

Počul ako si Draco uľahčene povzdychol. „Donesiem ti niečo na seba. Potom si môžeme dať s Harrym 

kávu.“ 

Severus chcel zrovnať svoje mastičky, keď ho krstný syn prudko schmatol za ruku. „Nechcem sa ti 

spovedať pred ním!“ vyslovil vyľakane. 

Severus pokojne prikývol. „Chápem. Ale Harry chce vysvetlenie. A ja nemôžem svojmu manželovi 

zatajovať dôvod, prečo som mal prst v tvojom...“ nedokončil. Nebolo treba. 
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„Ma...manželovi?“ Draco mal dojem, že zle rozumel. „A-ako? Vy ste...?“ 

„Sme. Už pekných pár rokov. Sám sa čudujem, že to so mnou vydržal,“ odvetil a pozrel naňho 

pevným pohľadom. „Draco, zjavne potrebuješ pomoc. Som ti k službám a som si istý, že aj Harry 

spraví všetko, čo bude v jeho silách. Ver mi.“ 

oooOOOooo 

Neveril. 

Fakt bol však ten, že nemal veľmi na výber. Potom, čo mu Severus doniesol dlhý, hodvábny župan 

slivkovej farby, ktorá sa až náramne zhodovala s farbou pokožky jeho penisu, zavolal Pottera do 

obývačky. Severus premenil provizórne nemocničné lôžko späť na pohodlný gauč, doniesol mu 

vankúš i teplú deku, aby mal čo najväčšie pohodlie. Harry mu podal šálku kávy. Tá ho teraz hriala v 

dlaniach. 

Severus zaujal voľné kreslo a Potter, ktorý sa uistil, že je jeho prítomnosť akceptovaná si sadol do 

toho druhého, ktoré bolo mierne pootočené ku krbu. Potter tak nehľadel naňho, ale do ohňa. 

Vedel, že obaja čakajú len na to, kedy začne hovoriť. No mal dojem, že Potter je väčšmi zvedavý na 

to, čo sa mu prihodilo, ako jeho krstný otec. Ale za tie roky ho poznal už natoľko dobre, aby vedel, že 

miera jeho zvedavosti možno prevyšuje tú Potterovu. 

Odpil si z kávy, osladil ju lyžičkou cukru a zjemnil trochou mlieka. Pomiešal ju a povzdychol si. „Ani 

neviem, odkiaľ mám začať,“ hlesol napokon. 

„Čo tak od začiatku?“ navrhol Severus, nespúšťajúc z neho pohľad. „Od toho dňa, kedy si opustil 

súdnu sieň o tebe neviem nič. Neodpovedal si ani na moje listy.“ 

Draco prikývol. „Nie. bolo to príliš bolestné,“ zašepkal. „To pomyslenie, že zatiaľ čo otec putoval do 

väzenia, ty si...“ zahryzol si do pery. Nedovolil si zdvihnúť zrak, aby tam muž nepobadal ani náznak 

tieňa výčitky. Nie teraz. A nie potom, čo ho tak obetavo ošetril a prijal po celých rokoch jeho 

ignorovania. Nezaslúžil by si to. „Keď som ťa prosil, aby si mu nejako pomohol a ty si povedal, že to 

nie je v tvojich silách... mal som dojem, že sa z toho iba vykrúcaš,“ odvetil. „Faktom je, že si mal 

samozrejme pravdu. A ja som to nechcel vidieť. Nechcel som to chápať.“ 

Severus mlčal. Potter pozrel na svojho manžela. Ich pohľady sa stretli, ruky sa k sebe natiahli a prsty 

preplietli. Jemný stisk. Obaja vtedy prežili svoje. Ani jeden z nich to nemal v tých dňoch ľahké. Ale to 

bolo minulosťou... 

„Bol som príliš tvrdohlavý a zaťatý. Po tom, čo aurori presnorili Manor som sa odsťahoval do Írska.“ 

„Na Swanlake?“ opýtal sa Severus a Draco kývol hlavou na znak súhlasu. 

„Našiel som si miesto na ich ministerstve ako obyčajný, tuctový úradník, kým som popri tom externe 

študoval elixíry na súkromnej akadémii Jennera v Belfaste. Bolo to síce drahé, ale nie tak, aby som si 

to nemohol dovoliť.“ 

Severus tú akadémiu poznal veľmi dobre. Sám tam študoval šesť semestrov. Školu založil v 

osemnástom storočí čarodejník Edward Jenner*2, ktorý sa preslávil zavedením prvej vakcíny proti 
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dračím kiahňam a zavedením názvu vírus pre mikróby menšie ako baktérie. Tiež sa za mlada veľmi 

dobre poznal s Nicholasom Flamelom. 

„Do Anglicka som zavítal iba občas. Navštíviť matkin hrob,“ priznal po chvíli odmlky. „Včera skoro 

ráno som obdržal vyrozumenie o otcovej smrti a inštrukcie týkajúce sa kremácie. Všetko prebehlo 

bez problému. Na ministerstve ma čakal rodinný právnik. Swift,“ upresnil. „Po vybavení formalít na 

úrade sme odišli k nemu do kancelárie. Tvrdil, že mi musí oznámiť niečo, čo neznesie odklad.“ 

Ďalšia krátka pauza. Chlipol si z kávy. 

„V podstate neklamal. Ale celé sa to zvrtlo. Mám dojem, že to on ma omámil a ja... ja som to 

nepostrehol. Využil moje rozpoloženie na to, aby ten človek mohol uskutočniť svoj plán.“ 

„Chceli ťa zabiť?“ opýtal sa Severus, ale Draco pokrútil hlavou. 

„Nie. Tvrdil mi, že nie, ale... Neviem, čo mal naozaj za lubom. Prebral som sa až uňho v spálni, 

pripútaný k posteli. To, čo sa dialo si vieš asi domyslieť.“ 

Ďalšia odmlka. Trochu dlhšia ako tá predošlá. 

„Pred tým, ako ma... znásilnil, mi povedal len toľko, že si ma vezme a nie je v mojich silách, aby som 

tomu zabránil. Bol trochu pripitý, ale viem, že nehovoril z cesty.“ 

„Ak nehovoril z cesty ako tvrdíš... čo to teda malo znamenať? A mimochodom, kto je ten muž?“ 

Severus sa mračil. Stále zvieral Harryho ruku a cítil pokoj, ktorý sa vďaka tomu spojeniu rozlieval do 

jeho tela. Len Merlin vedel, ako to potreboval, aby si zachoval čistú hlavu. Potom sa jeho obsidiánové 

oči zúžili neblahým poznaním. 

„Čo ti také naliehavé chcel oznámiť právnik? Niečo mi našepkáva, že to spolu súvisí.“ 

„Nemýliš sa,“ riekol Draco frustrovane. „Existuje závet, v ktorom sa uvádza, že ak sa neožením, kým 

mi minie tridsať, majetok prepadne rôznym organizáciám a mne z neho ostane mizivá menšina. Iste, 

bolo by mi to nesmierne ľúto, ale to nie je to najhoršie.“ 

Harry naňho skúmavo pozrel. „Čo môže byť ešte horšie ako prísť o rodinný majetok?“ 

Draco mu pozrel priamo do očí. „Stratiť slobodu výberu životného partnera?“ 

Nevšimol si, ako Severusom myklo. Bolo to také nebadané. Ale Potter sa zamračil, ale skôr hĺbajúc 

nad tým, čo povedal ako nahnevane. „Čo tým naznačuješ? Existenciu akejsi dohody o uzatvorení 

manželstva proti tvojej vôli?“ dedukoval a ani netušil, ako blízko je pravde. 

„Nie tak celkom,“ odvetil vyhýbavo. „Môj právnik mi ukázal jednu zmluvu. Podpísanú mojím otcom a 

Bellorofónom Crabbom,“ spustil a prezradil tak aj meno muža, ktorý sa rozhodol uzurpovať si nielen 

jeho, ale aj jeho majetok prostredníctvom kusu pergamenu. 

Harry cítil, ako sa Severus napäl. Palcom ho pohladkal po zápästí v snahe prinútiť ho uvoľniť sa. Vedel, 

že potrebujú počuť celý zvyšok príbehu a Severusov výbuch hnevu by ničomu neprospel. 
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„Otec niečo spravil ako mladý. Neviem čo, dôvod uzavretia zmluvy sa tam neuvádzal. Crabbe si však 

určil nemenné podmienky, kde jeho vôľu vyplní otec, alebo jeho dedič. A nebude mať na výber.“ 

„Vždy je na výber,“ odsekol Severus, ale jeho krstný syn pokrútil hlavou. 

„Nie v tomto prípade. Jedná sa o Nevypovedateľnú a nezmazateľnú čarodejnícku dohodu,“ riekol 

mdlým hlasom. 

Harry preskočil pohľadom z jedného na druhého. „Ešte som o ničom takom nepočul,“ hlesol. 

Draco naňho pozrel takmer skľúčene. „Do včera ani ja.“ 

Severus si povzdychol. „Je to niečo ako neporušiteľná prísaha, ale v písomnej forme,“ vysvetlil chytro. 

„Dá sa proti tomu niečo podniknúť?“ vyzvedal Harry, zelené oči blčali plamienkom nádeje. 

Severus pokrčil plecami. „Netuším. Musel by som si ju pozorne preštudovať.“ Potom preniesol 

pohľad na Draca. „To preto od teba vyžadoval Crabbe zväzok?“ 

Prikývnutie. 

„Sto hromov do kotla!“ zahrešil a vstal z kresla. „Musím vidieť ten dokument. Hneď!“ 

Draco vyzeral vystrašene, ale zalovil v pamäti. „Mám dojem, že ostal spolu s ostatnými v zložke u 

právnika.“ 

Harry vstal z kresla. „Pôjdem tam. Potrebujem len adresu a možno nápovedu, kde presne by som mal 

hľadať.“ 

Severus okamžite prikývol. „Dobre.“ 

Potter odbehol, aby sa sotva o dve minútky vrátil kompletne oblečený. V ruke držal jemnučkú, 

trblietavú tkaninu, ktorá vyzerala takmer ako... neviditeľný plášť. 

„Takže?“ opýtal sa, dívajúc sa naňho. 

Draco sa prebral z omámenia. Stále trochu zmätený. „Redfox street, číslo šesť. Pri knižnici má trezor. 

Spisy sú v ňom. Nezdalo sa mi, že by ho nejako extra zabezpečoval.“ 

„Dobre. Nezdržím sa dlho,“ oznámil tmavovlasý čarodejník a vykročil k dverám. 

„Počkaj!“ zavolal naňho manžel s nepopierateľnou naliehavosťou v hlase a on sa otočil. 

Draco sa díval, ako k nemu Severus podišiel, čosi mu pošepol a vtisol mu krátky, no dosť vrúcny bozk 

na pery. Popravde, taký prejav citu by uňho nebol očakával. Nikdy... 

oooOOOooo 

Potter zmizol a Severus sa k nemu vrátil. Vyzeral zamyslene, ale nie znepokojene. Sadol si do kresla, 

ktoré pred chvíľou opustil. 
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„Vyzerá to síce na prvý pohľad zle, ale nevidel by som to tak čierno. Lucius bol možno hlúpy, aby čosi 

také podpísal, ale určite nie natoľko, aby si nenechal otvorené aspoň zadné vrátka. Ostáva iba dúfať, 

že tam nejaké nájdeme. Ale ak aj nie...“ dodal a pozrel naňho, „bolo tam niekde uvedené, čo presne 

sa musí urobiť, aby bola dohoda vyplnená?“ 

„Nie,“ odvetil Draco. „Bolo to formulované vo všeobecnej rovine. Môže to byť teda čokoľvek. 

Obávam sa, že to zahŕňa aj zväzok.“ 

O dobrých pätnásť minút bol Harry naspäť i s celým fasciklom spisu s označením – Lord Malfoy. 

Severus našiel spomínanú dohodu a pozorne si ju preštudoval. 

Draco i Harry zatiaľ napäto sedeli a čakali. Ani jeden z nich neprehovoril. 

Severus sa mračil. Dohoda, ktorú držal v rukách robila z Luciusa čosi ako Crabbovho nevoľníka. 

Bellorofón mohol skutočne žiadať čokoľvek a on by mu musel vyhovieť. A ak by nemohol on, potom 

jeho dedič. A tým bol v súčasnosti samozrejme Draco. 

Ako však bolo možné a čo do pekla sa stalo, že prinútilo Luciusa k takémuto činu? Vložiť svoj podpis 

pod takúto ohavnosť... Jedným si bol istý. Nemal pochýb, že toto bol podpis Luciusa Malfoya. Hoci si 

to pre istotu overil kúzlom, ktoré si zamrmlal popod nos: „Verificatio sub-scriptio!*3“ 

Luciusov podpis sa na malý moment jagavo zaleskol, ale ostal na svojom mieste. Toto kúzlo bolo síce 

staré, ale celkom účinné. Keby podpis nebol pravý, ale sfalšovaný - v čo tajne dúfal v kútiku duše - 

podpis by jednoducho zmizol. Ale on si tam hovel spokojne ďalej. 

Jeho tmavé obočie sa stiahlo nad orlím nosom, ktorý mal takmer zaborený do toho zvitku 

pergamenu. Muselo tu predsa niečo byť. Niečo, čoho by sa mohli zachytiť ako topiaci sa svojej 

povestnej slamky. 

Stále si musel v duchu pripomínať, že Lucius nech už dôvodom tejto dohody bolo čokoľvek, nemohol 

byť taký hlúpy, aby sa nejako nepoistil. 

Odrazu narovnal chrbát a znova priložil k pergamenu špičku svojho prútika. „Aparecium!*4“ zvolal a 

sledoval, či sa niečo neudeje. 

Mali šťastie. 

Na pergamene sa celkom na spodku, no o niečo menším písmom ukázal ešte jeden riadok, písaný 

rovnako čiernym atramentom. Severus si ho prečítal a od spokojnosti mu myklo kútikmi úst. 

Podal pergamen Dracovi. „Prečítaj si to,“ riekol spokojne a oprel sa v kresle. 

Mladík sa po ňom dychtivo načiahol a hoci si to prečítal a vrásky obáv na tvári sa mu temer vyhladili, 

nemal taký spokojný výraz tváre ako jeho krstný otec. 

Položil zničene pergamen na stôl a prešiel si rukami po unavenej tvári. 

„Myslel som, že to bude dobrá správa,“ dodal Severus a znel skoro dotknuto. 

Draco naňho pozrel. „Nevravím, že nie je. Ale stále to nerieši môj problém. Severus, ak si do dvoch 

dní niekoho nevezmem, prídem o všetko. A navyše, Bellorofón je pre mňa stále hrozbou. Ak odtiaľto 
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vytiahnem päty, môže sa stať, že dosiahne svoje. Ako inak, násilím. Zväzok chcel uskutočniť už,“ 

pozrel na hodinky a znova si povzdychol, „dnes.“ 

Bolo vidno, ako Severus premýšľa. Napokon zjavne dospel k rozhodnutiu. „Ostaneš tu dovtedy, kým 

sa neoženíš.“ 

Dracovo obočie sa takmer spojilo s ofinou, čo tak vyletelo na hor a pozrel naňho spôsobom, ako keby 

sa ho pýtal – a čo to tým asi tak vyrieši? 

„Situácia je vážna, ale nie neriešiteľná,“ pokračoval pokojne a s rozvahou starší muť. „Všetko 

premyslíme neskôr. Sľubujem, že ťa z toho vysekáme, ale... najprv, potrebuješ oddych, aby sa ti 

zahojili rany. A aj my si potrebujeme odpočinúť.“ 

Harry súhlasne prikývol. „Presne tak. Ráno býva múdrejšie ako večer.“ 

Draco sa zvalil na pohovku a zahrabal sa pod prikrývku až po uši, len čo sa obaja zdvihli na odchod. 

Cítil, aký je stále napätý a nedokázal sa uvoľniť. Nemohol. Stále myslel na tú desivú noc. Na to, ako ho 

zneužil... tak kruto a surovo. Nepochyboval o tom, že toto bola len chabá ukážka toho, čo by ho 

čakalo s Crabbom po zväzku. Striasol sa hnusom. Strachom. Zúfalstvom. 

Niekto zhasol sviece. Ostal horieť iba oheň v kozube. 

Ako ho z toho chcú vysekať? Bolo hrozne nepravdepodobné, že by sa to vôbec mohlo podariť. Kto by 

si ho chcel zobrať?! Jeho a tak narýchlo? Merlin, v duchu sa už videl ako sa zaväzuje s Crabbom, ktorý 

napriek všetkým opatreniam dosiahol úskokmi svoje. 

Zovrelo mu hrdlo a oči ho pálili, ale nebol schopný vypustiť ani jedinú slzu. Iba tŕpol a zvažoval všetky 

možné scenáre svojej nemilej budúcnosti... kým nezaspal. 

Pergamen na stole sa jemne zachvel. Text napísaný drobným písmom na jeho konci začal pomaly 

opäť miznúť... 

oooOOOooo 

(A/N: „Ego retro, sine consensu. Est non a servus. Est non a pecora. Cor ad cor. Sit magicae nigrae 

eam amittit.*1 = Beriem späť bez súhlasu dané. Nie je otrok. Nie je dobytok. Srdce za srdce. Čierna 

mágia nech nad ním stratí svoju moc.“) 

Edward Jenner*2 = http://www.hpl.sk/index.php?go=odborna-zona/hviezdy-mikrobiologie 

„Verificatio sub-scriptio!*3  = Overenie podpisu! 

„Aparecium!*4 = kúzlo, ktoré ukáže neviditeľný atrament 

oooOOOooo 

4. kapitola - Úctyhodný zoznam 
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V spálni vládlo nepokojné ticho. Ešte aj ten oheň v kozube akoby do seba nasal ten nekľud a teraz 

všetečne poskakoval a prskal, zlostne olizoval drevené polená. Vrhal kradmé tieňe cez kovovú 

mriežku, ktorou bol zatarasený jeho otvor. 

Harry sa v posteli pretočil tvárou k svojmu manželovi. Vedel, že nespí a nielen preto, lebo sa 

prehadzoval z boka na bok. Natiahol sa po jeho ruke, ktorú mal preloženú na prikrývke cez brucho. 

Severus ju vďačne zovrel a prižmúril viečka s ťažkým povzdychom. 

„Keby si to videl,“ zašepkal bez toho, aby ho Harry nabádal povedať čo i len slovka a on vytušil, že 

myslí na tie Malfoyove zranenia, ktoré mu ošetroval. „Neviem si predstaviť, akú hrôzu prežil. Ten 

hajzel ho surovo znásilnil, Harry a keď si pomyslím, že ja som...“ zmĺkol a zvyšok trpkých slov 

namáhavo prehltol. 

„Ani na to nemysli! Ty nie si rovnaký! Severus, ty sa s tým násilníkom jednoducho nemôžeš rovnať v 

žiadnom prípade!“ rozčúlil sa spravodlivým hnevom. 

„Ale môžem!“ trval na svojom tmavovlasý muž zaťato. „Čím sa od neho líšim?! Nepoužil som na teba 

síce bič ani horúci vosk, ale...“ 

„Sto hromov do kotla, Severus, prestaň tárať!“ zvolal Harry a posadil sa na posteli. Rukami si vošiel do 

vlasov a uvažoval, ako mu vysvetliť tú drastickú a tak diametrálnu odlišnosť ich situácie, od tej 

Dracovej. 

„Nechápem, ako ma môžeš po tom všetkom... milovať,“ zašepkal muž na dôvažok a posadil sa na 

posteli aj on. Prevesil nohy cez jej okraj a bol by vstal a odišiel, keby sa k nemu zozadu nepritúlil jeho 

manžel a nezadržal ho v mocnom objatí. Cítil, že jeho telo je napnuté ako tetiva na luku. 

„Teraz ma dobre počúvaj, Severus Snape, lebo sa nehodlám opakovať! Týmto sme si už prešli,“ 

povzdychol si, ale rozhodne pokračoval ďalej. „Neznásilnil si ma! Počuješ? Som si istý, že ak by som ťa 

vtedy nebol vyprovokoval, bol by som panic ešte i dnes! Okrem toho, možno si bol sprvu trošku 

hrubý, ale nespôsobil si mi žiadnu bolesť. Žiadnu! Bol si napokon taký nežný a dôkladný...“ Harry 

pokrútil hlavou až Severusa na krku pošteklili jeho vlasy. „Myslel som si, že sa zbláznim od rozkoše, ak 

si ma okamžite nevezmeš.“ 

Severus sa v jeho objatí po tých slovách konečne trochu uvoľnil. Ruky sa dotkli tých, ktoré ho objímali 

cez hruď. Vtisol ľahký bozk na Harryho predlaktie, vzal ho za ruky a s úctou bozkával nielen prsty, ale i 

hánky. „Toto... si mi nikdy nepovedal,“ šepol napokon, keď k nemu natočil stále mierne popolavú 

tvár. 

Harry sa naňho láskyplne pousmial. „Myslel som, že ti to musí byť nad slnko jasnejšie. Mal som 

dojem, že som dával dostatočne nahlas najavo, ako veľmi si to užívam.“ 

 Na chvíľu sa medzi nimi rozhostilo ticho. Potom Harry jednoducho preliezol bližšie a usadil sa po 

Severusovom boku. Ich pery sa na malú chvíľu hltavo stretli v nežnom bozku, ktorým jeden vyjadroval 

svoju lásku a druhý navyše i rýdzi údiv nad tým, ako je možné, že si ho zaslúžil. 

Napokon sa od seba zadýchane oddelili, ale ostali sa opierať jeden o druhého čelom. Harry sa otrel 

nosom o ten jeho, ukradol si ďalší kratučký bozk a odtiahol sa. „Sľúbiš mi, že sa viac nebudeš z 
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niečoho takého absurdného obviňovať a už v žiadnom prípade sa nebudeš porovnávať s tým 

odporným človekom?“ 

Severus po chvíli predsa len prikývol na súhlas. Dokonca mu opätoval mierny úsmev. Ale to bolo 

všetko, na čo sa v tej chvíli zmohol. 

Napokon vstal a zahľadel sa do horiaceho krbu. Pár minút tam stál ako stelesnená socha zadumaného 

antického filozofa, kým sa k nemu otočil späť. „Asi viem, čo mohlo byť dôvodom tej šialenej dohody, 

ale je to len môj dohad. A nemusí byť správny.“ 

Harry vstal z postele a sadol si do kresla pred krbom. „Tak hovor. Horím zvedavosťou.“ 

„Pamätám si na to len matne, ale stalo sa to tesne po tom ako Lucius skončil Rokfort. Dovtedy boli s 

Crabbom oveľa lepšími priateľmi ako bol potom so mnou. Neviem presne, čo sa stalo, ale mám 

neblahý pocit, že to nejako súviselo so smrťou Crabbovho mladšieho brata. Vtedy sa ten prípad 

uzavrel ako nešťastná nehoda.“ 

„Myslíš, že sa medzi nimi niečo odohralo – možno hádka – a vyvolalo to súboj, do ktorého sa 

priplietol mladší Crabbe?“ 

Severus pokrčil ramenami. „Netuším, ale i to by mohla byť jedna varianta príbehu. O to však teraz 

nejde. Je dôležité, aby sme pomohli Dracovi. Lenže priznám sa, netuším ako.“ 

Harry sa zamračil. „Nevravel si niečo v tom zmysle, že hoci je situácia vážna, nie je neriešiteľná?“ 

Prikývol, ale i tak sa zatváril nespokojne. „Tá veta na konci dohody je naša spása. Ale Draco má 

pravdu. Len toto stačiť nebude. Musíme nájsť niekoho, kto bude ochotný a vezme si ho prv, ako...“ 

nedokončil. 

Harry vstal a podišiel k písaciemu stolu. Vzal brko a čistý pergamen, namočil ho do kalamára s 

čiernym atramentom, zamyslene si poklopkal perom po brade a potom sa pustil do písania. Severus 

ho s neskrývaným záujmom pozoroval a neodolal, aby sa nespýtal, čo to stvára. 

„Pracujem na zozname,“ odvetil Harry napokon. 

„Na zozname?“ podivil sa Severus. „Na akom pre Merlina?“ 

„Na zozname vhodných kandidátok,“ odvetil a usilovne písal ďalej. 

„Aha,“ hlesol Severus a stal si tesne za neho. Chvíľu ho pozoroval a iba mlčky študoval všetky mená, 

ktoré už zapísal. Potom si Acciom privolal stoličku a prisadol si k nemu. 

„A čo Patilová? Jedna je síce vydatá, ale druhá by mala byť slobodná, nie?“ opýtal sa, na čo ho Harry 

odmenil žiarivým úsmevom. 

„Ďakujem, skoro by som bol na Padmu zabudol,“ šepol a rýchlo ju pripísal na listinu. 

Keď na svitaní skončili, mali tridsaťcentimetrový pergamen popísaný menami slobodných žien do 

tridsať rokov, o ktorých usúdili, že by mohli byť vhodnými kandidátkami na post Dracovej partnerky. 

Stačilo, aby si mladík jednu vybral a oni zariadia, aby dotyčnú nejako presvedčili. Boli si istý, že vidina 

nemalého majetku by prinútila i Bulstrodeovú Millicent, aby ten návrh zvážila. 
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oooOOOooo 

Draco nechápavo zažmurkal. Na tvári mu kvitli opäť poriadne červené kvety rumenca, keď prechádzal 

opálovými očami po tom siahodlhom a musel povedať, že i úctyhodnom zozname. K menám bol 

pripísaný navyše aj ich vek, povolanie a stav (muklorodená, čistokrvná alebo polovičná). Keď tak na 

nich poškuľoval, nebol si istý, či to bol Severusov, alebo Potterov nápad. A hoci si ich snahu naozaj 

cenil, vrátil im pergamen s o niečo bledšou tvárou nazad. Jeho oči teraz vyzerali veľké a sám sa zdal 

byť stratený kdesi vo vlastných myšlienkach. 

„Deje sa niečo?“ ozval sa znepokojene jeho krstný otec, ktorý vyzeral, že toho dnešnú noc veľa 

nenaspal. Pravda, Potter na tom nebol o nič lepšie. 

Draco sklonil hlavu. „Ja...“ odkašľal si potupne. „Vážim si vašu pomoc a som... ozaj vďačný, čo pre 

mňa robíte, ale ten... ten zoznam, je... zlý.“ 

Obaja muži sediaci mu naproti sa zatvárili začudovane a prekvapene zároveň. „Ako to, že je zlý?“ 

opýtal sa Severus. „Sú to všetky čarodejnice, o ktorých vieme, že by ti boli vhodnými partnerkami. 

Stačí si iba vybrať a...“ 

„Lenže mne sa páčia muži!“ vykríkol zúfalo so sklonenou hlavou a očami zaborenými v husom vlase 

béžového koberca pod svojimi nohami. A pravda bola vonku. Horel hanbou a mal silný dojem, že mu 

rumenec zmenil i farbu vlasov na karmínovú červeň. 

„Ach!“ šepli muži unisono a obývacia izba sa ponorila na pár seknúnd do nepríjemného ticha. Aspoň 

pre Draca. Stále sa neodvážil na nich ani len pozrieť. 

Severus venoval Harrymu spýtavý pohľad, keď sa načiahol po pripravenom pergamene a mlčky ho 

zroloval. Oblažil svojho manžela zadumaným pohľadom, ktorý hovoril presne to, čo si Severus myslel 

– Tak toto bude oveľa zložitejšie ako sme predpokladali. 

„Mrzí ma, že som... sa nezmienil skôr, ale... nevedel som ako a... Iba som vás zbytočne okradol o 

spánok,“ šepol previnilo, drviac si bezmocne ruky v lone. „Mrzí ma to.“ 

„Nie, to nič nebolo. Nerob si výčitky,“ riekol Harry a nedbalo mávol rukou, akoby ho to naozaj trápilo 

iba pramálo. „Čo sa dá robiť? Spravíme nový zoznam. Ale... asi nebudeš mať už tak na výber. To je 

celé.“ 

Draco konečne zdvihol pohľad a pozrel na Severusa, ktorý sa naňho díval... keby ho nepoznal, 

prisahal by, že v tom bol súcit a potom pozrel priamo na Pottera. 

„Prečo sa tak staráš? Nechápem to. Nikdy sme sa nemali príliš... v láske,“ povedal a bolo na ňom 

vidieť, ako veľmi túži po odpovedi. 

Harry sa iba pousmial a pokrčil ramenami. „Z časti preto, lebo si Severusova rodina. Jediná rodina. A 

rodina si má pomáhať. Už dávno som zabudol na staré... hriechy,“ uškrnul sa. „A navyše, musíš uznať, 

že i ja som ti dával dosť zabrať.“ Naklonil sa k nemu a podal mu ruku. „Priatelia?“ 

Draco videl tú výzvu v zelených očiach a pomyslel si, že by bol zrejme blázon, keby odmietol to, čo mu 

tak veľkodušne ponúkal. Síce mu úsmev neopätoval, lebo naň nemal vo svojej momentálne 

bezútešnej situácii dôvod, ale prijal podávanú ruku i priateľstvo s týmto mužom, nech už to 
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znamenalo čokoľvek. Napokon, Severus voči Potterovi prechovával nežné city a on nebol slepý, aby 

to prehliadol. 

Merlin, keby tak mohol raz byť aspoň z pätiny taký šťastný ako sú oni, dal by za to všetok ten 

prekliaty majetok! 

„Priatelia,“ vyslovil ticho, aby spečatil tak štedro po rokoch ponúkané prímerie. 

Faktom bolo, že potreboval ich pomoc. A v tejto situácii nebolo múdre odmietať podávanú pomocnú 

ruku. Potter mal vždy šťastie. Možno sa tak jeho prostredníctvom nalepí kúsok šťastia na päty i jemu. 

No, prinajmenšom v to mohol aspoň zbožne dúfať. 

Potter zahodil prvotný zoznam a privolal si kúzlom čistý pergamen. Severus sa zatiaľ ospravedlnil a 

vyjadril im plnú dôveru v tom, že nepochybuje, že ten zoznam zvládnu aj bez jeho pomoci, kým on v 

meste vybaví ďalšiu nahliehavú záležitosť a tou bol dôveryhodný právnik. Neplánoval však hľadať 

niekoho nového. Mal v úmysle požiadať o pomoc ich vlastného právnika. 

oooOOOooo 

Osameli, Harry namočil brko do kalamára a pozrel na Draca. „Takže? Napadá ťa niekto?“ 

Draco si povzdychol a oprel sa na pohovke. Doteraz myslel len na to, že sa cíti podstatne lepšie a ani 

intímne partie ho už neomýnali. Fialová pokožka penisu mala ráno celkom normálnu farbu a jeho 

análny otvor nepálil, akoby sa doň prebíjalo vari samotné baranidlo. 

Teraz sa musel sústrediť na to, aby zalovil v pamäti, ponoril sa do minulosti a pripomenul si, kto by 

mohol byť podobného razenia ako bol on a navyše, kto by bol preňho vhodným kandidátom na post 

životného partnera. 

Potter čakal, kým niečo povie, ale keďže stále mlčal, opýtal sa sám. „Čo tak Zabini?“ 

Draco pokrútil hlavou. Bol to síce jeho spolužiak a bol veľmi príťažlivý, ale nebol ako on. „Je na baby.“ 

Harry povytiahol obočie. „Fakt? To vôbec nevysvetľuje, prečo mi v šiestom ročníku strčil jazyk 

poriadne hlboko do krku a skúšal ma ohmatávať,“ zamrmlal, nespúšťajúc z Draca oči. 

Ten sa naňho díval ako vyoraná myš. Nedokázal si vôbec predstaviť Zabiniho s ním... pri niečom 

takom. Ale bol si istý, že je Blaise hetero. Aspoň vtedy. Napokon, bolo mu to jedno. Nejako začať 

museli. Tak prečo nie Blaisom. „Tak ho tam napíš, ale s poznámkou - overiť si jeho orientáciu.“ 

Harry prikývol a hneď napísal i ďalšie meno. 

Draco sa zamračil. „McLaggen? Ďalší heterák?!“ 

„Vysvitlo, že mu páčia aj muži. Len nedávno sa rozišiel s Andrewom Kirkom, čo mi pripomína, že by 

som mal pripísať asi aj jeho. Je celkom príťažlivý. Vysoký, štíhly a má kučeravé orieškovo-hnedé 

vlasy.“ 

Draco pokrčil plecami. To meno mu nič nehovorilo, ale napadol ho niekto iný. „Napíš aj Grahama 

Pritcharda. Pamätám si, že mal síce uhrovitú tvár, ale vyberať si veľmi nemôžem, však?“ Ten chalan 
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bol asi o tri roky starší, ale pálil za ním a prenasledoval ho takme na každom kroku. Aj preto si už v 

druhom ročníku narazil svoje dve gorily, Crabba s Goylom. Boli to síce tupci, ale aspoň si naňho 

bifľomorčan netrúfol. 

Harry naňho krátko pozrel, akoby chcel niečo namietnuť, ale pripísal Grahama na zoznam. „Goyle?“ 

„V žiadnom prípade!“ vykríkol Draco a vytreštil naňho oči, akoby sa bol Potter práve zošalel. 

Harry vzhliadol od pergamenu. „Nevravel si, že nemáš na výber?“ 

„Vravel, ale toto je... To je... Proste nie!“ 

„Dobre,“ odvetil Harry a poklopkával si brkom po brade. „Máš vymedzené nároky aj na vek, váhu 

alebo výšku?“ opýtal sa odrazu a Draco nechápavo zažmurkal. 

„Prečo?“ 

„No, napadlo ma, že aj tu na Rokforte je niekto, kto by v krajnom prípade prichádzali do úvahy,“ 

vysvetlil, čím znova spôsobil, že sa mladý Malfoy zbytočne vydesil. 

Draco sa zhrozil. „Skús mi navrhnúť toho ťarbavého Hagrida alebo Flitwicka a prisahám, že ťa na 

mieste prekľajem!“ varoval ho s vážnym výrazom v bledej tvári. 

Harry prevrátil očami. „S tebou je teda ťažká práca,“ povzdychol si, ale v skutočnosti nemyslel ani na 

jedného z nich. Na um mu zišiel jeho tridsaťosem ročný kolega, ktorý vyučoval predmet Život a zvyky 

muklov. Síce sa trochu zajakával a bol trošku zavalitý, ale na druhej strane bol Apollyon Storm veľmi 

srdečný a priateľský. Po krátkej úvahe ho tam pripísal aj napriek tomu Dracovmu gáneniu, ktoré si 

vyslúžil. 

K zoznamu pribudlo okrem nezaujímavých, či rovno nudných ešte pár zvučných mien ako Saturion 

Wood, mladší brat Olivera Wooda, ktorý pracoval na ministerstve, mladý novinár Creevey, hoci 

nižšieho vzrastu, takže napriek svojmu veku pôsobil stále ako chlapec a dokonca tam Harry pripísal 

Charlieho Weasleyho, hoci si nebol istý, či je v súčasnosti voľný. 

Dovedna mali iba trinásť mien, nech sa akokoľvek snažili. 

Draco zložil hlavu do dlaní. „A čo teraz?“ 

„Teraz by si si mal vybrať,“ odvetil Harry a podal mu spísaný zoznam. „Uvedomujem si, že je omnoho 

kratší ako ten predošlý, ale kandidátov našej sexuálnej orientácie je pomenej.“ 

Draco znova prešiel zoznam očami, ale popravde, nik z týchto mužov ho ani len nenadchol. Dúfal, že 

sa jeho sklamanie neodráža i na jeho tvári, no Potter akoby mu čítal myšlienky. 

„Pozri, možno to bude iba dočasné riešenie. Prvoradé je, aby si sa stihol oženiť. Tým Crabba 

odstavíme nadobro. Stratí na teba i ten najmenší nárok.“ 

Na dvere komnát sa ozvalo zvučné zaklopanie. Obaja sa otočili za zvukom, ale bol to Harry kto vstal, 

aby šiel otvoriť. 

„Ach, to si ty,“ hlesol Harry veselo. 
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O niečo hlbší hlas, ktorý patril neznámemu mužovi stále sa schovávajúcemu za dverami sa družne 

opýtal: „A koho si čakal? Santa Clausa?“ 

Očividne si ho doberal. Harry sa uškrnul a pokrútil hlavou. „Severusa,“ prezradil bez váhania a kývol 

hlavou v nemom pozvaní. 

„Nie je tu?“ prehovoril opäť ten hodvábny hlas. Dracovi niekoho pripomínal, ale nevedel k nemu 

priradiť tú správnu tvár! „Boli sme dohodnutý. Mal si prísť po Mandragory.“ 

„Och, prepáč, asi na to zabudol,“ riekol Harry. „Vážne nejdeš dnu? Mal by sa každú chvíľu vrátiť. 

Môžeš ho počkať,“ navrhol a spokojne ustúpil, keď sa jeho priateľ napokon predsa len rozhodol vojsť. 

Draco zadržal dych. Do Severusových komnát práve vstúpil vysoký, tmavovlasý muž s krátkym 

zostrihom, oblečený v snehobielej košeli s voľnými rukávmi a čiernymi nohavicami, ktoré mu 

dokonale kopírovali úzke boky a svalnaté stehná. Ten muž bol... 

Prudko vydýchol, keď sa naňho upriamili jeho hnedé oči a na plných perách mu zahral srdečný 

úsmev, v ktorom nebolo ani štipky nenávisti, či starej zloby. 

Uvedomil si, že obaja mieria k nemu. A on tu sedel ako cibazol, oblečený iba v pyžame a župane, 

neumytý a určite mal hrozné vlasy! 

„Malfoy,“ prehovoril a natiahol k nemu ruku. „Rád ťa vidím,“ dodal a počkal, kým mu ohúrený mladík 

neopätoval stisk ruky. 

„Ja... ja... Iste, Longbottom,“ koktal. „Ty... ty tu pracuješ?“ 

Neville prikývol. „Ako asistent profesorky Sproutovej. Teda, zatiaľ robím iba na polovičný úväzok, ale 

Pomona plánuje ísť od budúceho roku do dôchodku, takže napokon preberiem aj jej hodiny.“ 

Draco sa zmohol iba na prikývnutie. V duchu sa zarazil. Kto je ten muž pred ním? Mohol sa tak veľmi 

zmeniť jeden človek za tých pár rokov? Neslýchané! Vyzeral... 

Inak! 

Nemal však čas poriadne si ho poobzerať, pretože dorazil Severus aj s právnikom v pätách. S Nevillom 

sa rýchlo dohodol na neskôr a muž sa rýchlo vzdialil. Draco bol nútený zaujať plnú pozornosť a znova 

sa vrátiť k diskusii o otázke vlastného nevábneho osudu. 

oooOOOooo 

Salvator Binch, ako mu právnika predstavili bol o pár rokov starší ako jeho pôvodný právnik, Conor 

Swift. Rýchlo sa oboznámil so situáciou a veľmi pragmaticky ju zhodnotil. 

Začal s tým, že mu ponúkol svoje služby. Draco súhlasil bez mihnutia oka. Veril Severusovi a tak veril i 

jemu. 

„Pozorne som si preštudoval dohodu podpísanú nielen vaším cteným otcom, ale i pánom Crabbom. 

Rovnako, ako vás informoval váš krstný otec Severus, musím po jej dôkladnom preskúmaní 

konštatovať, že sa určite nejedná o planý podvrh. Podpisy oboch zmluvných strán sú právoplatné. 

Dobrou správou je tá posledná veta v dodatku, ktorá vás za daných okolností zbavuje práva dohodu 
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vyplniť. Jej znenie to jasne naznačuje, citujem: V prípade, ak vztiahne ruku jedna strana na život tej 

druhej, alebo jej akokoľvek ublíži, zmluva okamžite stráca svoju platnosť.“ 

„Znamená to, že pán Crabbe tým stráca všetky nároky, ktoré mu vďaka nej mohli vyplynúť?“ uisťoval 

sa do istoty, len aby mal úplne jasno. 

Salvator súhlasne prikývol. „Presne tak.“ 

Draco si až teraz skutočne uľahčene vydýchol. Ale tiež veril tomu, že vo chvíli ako opustí Rokfort sa ho 

Crabbe pokúsi opäť prinútiť dosiahnuť svoje. Draca navyše tlačil šibeničný termín sobáša a 

prostredníctvom neho by mohol Crabbe získať i tak to, čo po celý čas chcel. Hračku do postele a 

poriadny majetok k tomu ako bonus. 

A to nemohol pripustiť. 

Advokát si zdvorilo odkašľal. „Tiež som oboznámený s druhou delikátnou situáciou, ktorá sa týka 

vášho zväzku. Som ochotný vybaviť potrebné formality, akonáhle získate vhodného kandidáta. Ak sa 

smiem opýtať, pokročili ste nejako?“ 

Harry pokrútil hlavou. „Zatiaľ máme iba zoznam.“ 

„Ale čas nás tlačí. Obrad sa musí uskutočniť najneskôr do zajtra večera, aby sa všetky podmienky 

naplnili a manželstvo bolo nenapadnuteľné.“ 

Dracovi prebehlo mysľou – o akých podmienkach to hovorí? Ale rozhodne teraz vyzvedať nechcel. 

Napokon sa poďakovali advokátovi a Severus ho odprevadil k Rokfortskej bráne. 

Vo chvíli, keď sa Salvator Binch odmiestnil a Severus sa otočil na päte, aby bránu zavrel, ozval sa ďalší 

zvuk premiestnenia. 

„Mohol som si to myslieť!“ ozvalo sa za ním a on okamžite tasil prútik. 

Vzduch preťala salva nie práve šetrnej kliatby, ktoré nasledovali ďalšie a ďalšie. Vzduch okolo nich sa 

chvel, horel a bol cítiť nielen spálenou tkaninou, ale i oškvarenými vlasmi. Oboch mužov ovládal hnev, 

ktorý ich v súboji povzbudzoval, ale jediný, kto zatiaľ utŕžil na frak bol Crabbe. 

„Ako-si-sa-opovážil-ty-gauner?!“ vyštekol Severus a poľahky odrazil jeho kliatbu. 

„Ako?“ odsekol. „Jednoducho. Ten zmrd je môj!“ 

„Len cez moju mŕtvolu!“ nedaroval mu Severus. 

„Och, tak to ti – Haemidrosis! *1– rád splním!“ vybafol spolu s novou kliatbou. 

Severus sa iba uškrnul. „Starneš! A vôbec nie si nápaditý!“ provokoval ho, keď muž proti nemu 

zavrčal a on po ňom vypálil: „Purulentus testes! *2“ 

Crabbe, ktorý mal na jazyku ďalšiu kliatbu zavyl od bolesti. Nohy pod ním sa skrížili, kolená o seba 

narazili a on sa zviezol na zem. Prútik mu vypadol z ruky, keď ho zachvátila desivá bolesť v rozkroku. 

Severus naňho neprestával mieriť. 
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„Ešte stále máš dojem, že máš na môjho krstného syna nejaký nárok, ty sviniar?!“ 

Ani jeden z nich si nevšimol mladého muža, ktorý sa ponáhľal na pomoc profesorovi Elixírov. A aj keď 

vedel, že bude zrejme navyše, neváhal. Teraz sa už iba stal svedkom ich slovného súboja a musel 

priznať, že nechápe, o čom to hovoria. 

„Ten bastard patrí mne!“ zaškrípal zubami muž váľajúci sa v bolestiach pri jeho nohách. 

„Omyl!“ odvetil Severus. „Draco ti nikdy nepatril a nikdy ti patriť nebude! Osobne na to dohliadnem! 

A ty sa od neho drž čo najďalej, rozumel si?“ 

Crabbe ho prebodol nenávistným pohľadom, držiac ruky stále medzi nohami, chrániac si bolestivé 

miesto. V duchu ho preklínal a sľuboval mu pomstu. Nech sa deje, čo sa deje, Malfoy bude jeho. Už 

ho raz okúsil a nemieni si to chutné sústo odoprieť. Keď vtedy našiel prázdnu izbu, zúril ako diabol. 

Severus sa mu otočil chrbtom a nechal ho váľať sa za Rokfortskou bránou. Až vtedy si všimol Nevilla s 

vytaseným prútikom. 

„Všetko v poriadku?“ opýtal sa ho iba a Severus stroho prikývol. 

„V tom najlepšom.“ 

oooOOOooo 

Draco nemohol spať. Za celý deň nerobil nič viac ako to, že vyberal medzi tou hŕstkou čarodejníkov, 

ktorých mená uložil Potter na papier. Ale aj tak sa nerozhodol. 

Dofrasa! Prečo mal tak málo času a taký biedny výber? Mal pocit, akoby sa rútil expresom do 

priepasti. 

Vstal z gauča a obliekol si nohavice a tričko, ktoré mu sem doručil z Manoru jeden z jeho domácich 

škriatkov. 

Hoci sa mu podarilo Crabbovi ujsť, stále ho mal na dosah ruky. Mal pocit, že mu večne dýcha na krk, v 

ušiach mu stále znelo jeho odporné vzrušené fučanie a stále na sebe cítil odporný pach spoteného 

tela. 

Obliekol si bundu a opustil komnaty. Vedel, že Crabbe číhal vonku, a že sa so Severusom stretol v 

súboji. Ľutoval iba to, že ho jeho krstný otec rovno nevykastroval. Ale aj hnisavé vajcia bola poriadne 

ošemetná kliatba, ktorej zbaviť sa mu potrvá pár hodín. Dovtedy by mal mať pokoj. 

Vyšiel z podzemia a zamieril na jediné miesto v hrade, kde sa cítil vždy dobre. Do knižnice. 

Bola opustená. 

A on sa cítil rovnako... 

Sadol si za posledný stôl schovaný za najzadnejším regálom kníh a zložil si hlavu do dlaní. Nemohol 

povedať, že by jeho krstný otec a jeho – nech to ako divne znelo – manžel nerobili čo bolo v ich silách, 

aby mu pomohli. Ale všetko sa zdalo tak žalostne málo! 
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Severus sa kvôli nemu pobil s Crabbom, Potter vypracoval dva zoznamy, z ktorých jeden hneď aj 

zahodili, keď im prezradil, že v tomto smere sa od nich rozhodne nelíši. 

Ale ten zoznam bol taký... hrozný! 

Zopár mužov nepoznal vôbec. Tých, čo poznal z celej trinástky mien minimálne z videnia bolo sedem. 

Medzi tých, čo poznal lepšie patril napríklad Zabini, ktorého si pamätal vždy ako prelietavého 

sukničkára a McLaggen, hoci bol z inej fakulty bol presne taký istý. Kirk sa mu nepáčil a Pritchard, no 

ten mal vždy nepeknú tvár. Nie, že by práve teraz na kráse nejako záležalo a napokon, mohol sa za 

ten čas zmeniť na nepoznanie rovnako ako... 

Znova bol myšlienkami pri ňom! 

Potriasol hlavou, akoby sa toho mohol poľahky zbaviť a vrátil sa k svojim kandidátom. 

Z Weasleyho, nech by mu ten dračí chlap akokoľvek imponoval svojou mohutnou postavou nebol 

nadšený. Ich rodiny sa odjakživa neznášali a bol si viac ako istý, že by ich s takou ponukou vysmial a 

poslal do čerta. Okrem toho, tie jeho ryšavé vlasy... Spomenul si, ako chcel Potter do zoznamu zaradiť 

i Goyla. Vraj sa mu podarilo pár kíl zhodiť, ale aj tak mu pri tej predstave prišlo nevoľno. To už by bol 

lepší ten Weasley. 

Prehrabol si plavé vlasy a uvedomil si, že sa mu chveje ruka. Čo mal robiť? Ak by si mal spomedzi tých 

mužov vybrať, čiste strategicky by zvolil Creeveyho. Toho by mohol ovládať a manipulovať ním. Ale 

on nebol žiaden manipulátor. Prečo nemohol byť s niekým – ak už musel a on ozaj musel – kto by mu 

bol rovnocenným partnerom?! Nemuseli by sa rovno milovať nehynúcou láskou, na začiatok by úplne 

postačoval rešpekt, ale bolo by to oveľa viac, ako v čo dúfal a čo sa mu núkalo. 

Povzdychol si a zložil hlavu na stôl. Mal chuť s ním splynúť a prestať existovať. Proste sa len tak 

zmeniť v kus opracovaného dreva. Dreva, ktoré nič necíti. Dreva, ktoré sa už zajtra nemusí oženiť a 

spečatiť tak svoju úbohú existenciu. 

oooOOOooo 

(A/N: Haemidrosis! = krvavý pot! 

Purulentus testes = hnilé semeníky!) 

oooOOOooo 

5. kapitola - Spľasnutá nádej 

Išli za radom. Nemali inú možnosť, lebo Draco sa nevedel rozhodnúť. Keby to záviselo na ňom, ten 

zoznam by najradšej hodil do krbu bez mihnutia oka len preto, aby sa mohol dívať ako sa mení na 

popol. 

Nezabúdal však na to, že nemá veľa času. Ešte v ten večer sa ochotný Potter pobral na prieskum trhu. 

Bolo to trápne a nesmierne ponižujúce. Z Pottera - ktorého ešte pred pár rokmi nenávidel na smrť, 

klbčili sa a hašterili na každom kroku, kde sa len stretli - sa stal jeho vyslanec a oddavca. Severus sa 

rozhodol ostať na hrade s ním – len do istoty. Tiež poznamenal, že ak by sa na tú misiu vybral spolu s 
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ním, určite by nielen nezožal ani len minimálny úspech, no navyše by mu isto-iste pribuchli dvere 

pred nosom. 

No bol veľmi spokojný s Harryho plánom a dokonca súhlasil so všetkým, čo jeho iniciatívny manžel 

navrhol. Draco musel uznať, že Potter rozhodne dospel a má všetkých päť po kope. Jeho plán bol 

pomerne jednoduchý. Obísť adresy potenciálnych kandidátov na Malfoyovho partnera, stručne im 

vysvetliť o čo ide a poprípade dohodnúť detaily, ak bude niektorí z nich súhlasiť. 

Ľahko sa povie, ťažšie urobí. 

Harry o tom vedel svoje a v ten večer sa mu to znova raz potvrdilo. Keď sa vrátil neskoro v noci do ich 

komnát, bol unavený, znechutený, ale nie skormútený, čo znamenalo jedno. Niekoho asi predsa len 

nahovoril na tú šialenosť. 

Severus od neho vzal plášť, zavesil mu ho na vešiak a opýtal sa, ako pochodil. Bol zrejme viac zvedavý 

ako jeho krstný syn, ktorého sa celý tento cirkus týkal. 

Draco sedel v kresle ako kôpka nešťastia, upieral pohľad na svoje ruky a prial si, aby toto celé bol len 

zlý sen, z ktorého sa čochvíľa zobudí. 

Nestalo sa. Život mu znova raz napľul do tváre... Akoby toho všetkého už nepodstúpil dosť. 

Potter si sadol do kresla a vďačne prijal od svojho manžela šálku mätového čaju. „Prisahám,“ začal, 

„toto bola horšia výprava ako tá za horcruxami,“ zamrmlal, na čo sa naňho Malfoy konečne pozrel. 

Zahniezdil sa na mieste a mlčky čakal, čo z neho vylezie. 

Potter si povzdychol. „Prvého som navštívil Zabiniho, ale nedostal som sa k nemu. Leží u Munga a 

lieči sa z kvapavky,“ vysvetlil. 

No, to Draca veľmi neprekvapilo. Vedel, ako rád striedal jeho bývalý spolužiak partnerov už na škole. 

„McLaggen sa odsťahoval pred troma týždňami do Španielska, keď dostal ponuku hrať za ich 

metlobalový tým, takže som ho škrtol tiež,“ pokračoval. „Kirk tiež neprichádza do úvahy. Predávkoval 

sa Dúškom živej smrti. Jeho sestra povedala, že to spravil potom ako ho okašľal McLaggen. Tiež je u 

Munga a ešte stále spí. Je škrtnutý,“ dodal stručne. 

„Pritchard už nevyzerá tak zle, ale našu ponuku rázne odmietol. Aby si nič nepamätal, upravil som mu 

pamäť.“ 

Ďakujem, pomyslel si Draco, hoci to nahlas nevyslovil. 

„Saturion Wood, o tom sme mali zlé informácie. Je na ženy. Emmett Porter je v zahraničí na služobnej 

ceste a nevráti sa skôr ako koncom budúceho týždňa.“ 

Zoznam sa povážlivo krátil a Draco mal dojem, že sa jednoducho dobrej správy nedočká. 

„Kenneth Abott - ten lekárnik, na mňa vytiahol prútik. Vraj jeho rodina počas vojny utrpela od 

smrťožrútov nielen mučenie, ale niekto z nich prišiel aj o život. Musel som... veď viete. Pamäť.“ 

Ďalšie škrtnutie. 
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„Lysett Croft nebol vyslovene proti, ale zdráhal sa. Vraj potrebuje čas na rozmyslenie. Keď som mu 

povedal, že ho nemáme, súhlasil. Ale nechcel s tebou spať, čo je...“ 

Severus do svojho manžela jemne štuchol. Harry k nemu nechápavo zdvihol pohľad. Potom mu to 

došlo. Mal byť zrejme citlivejší a niektoré veci by si mal nechať pre seba, ale bol taký unavený a 

znechutený, že na to akosi pozabudol. 

Draco, ktorý si to všimol, iba kývol rukou. „To je v poriadku, krstný otec. Chápem to. Nie som žiadna 

výhra, je to tak. Syn nebohého smrťožrúta... Nič viac. Kto bol ďalší, Harry?“ opýtal sa nevýrazným 

hlasom, zjavne očakávajúc ďalšie negatívne novinky. 

Harry sa vrátil k zoznamu, ale sľúbil si, že bude korektnejší. „Patrick Marx. Tiež nič,“ a zamlčal to, ako 

mu farbisto opisoval svoje predstavy ich budúceho vzťahu a sexuálne techniky, ktoré hraničili so 

zoofíliou. Harry mu veľmi rád prečistil pamäť. Rozhodne nehľadali ďalšieho sexuálneho devianta. 

„Muklorodený Preston Fortier minulý týždeň zomrel. Rakovina semenníkov.“ 

Dracovi sa pred očami objavil ďalší červený krížik. 

„Za Charliem som musel do Rumunska. Musím povedať, že keď som ho sem písal, netušil som, či má 

vzťah. Má.“ Viac nedodal. Nepotrebovali vedieť, že sa stýka hneď s dvomi rovnako náruživými 

kolegami a po nociach si to veselo rozdávajú v slamených chatrčiach, nie? Ale aspoň na ňom bolo 

vidno, že je šťastný a ako tvrdil, s Desmondom s Lysandrom sú si absolútne verný. Na tieto Vianoce 

chcú všetci traja vstúpiť do zväzku. Poprial Harrymu veľa šťastia v hľadaní. 

Harry odtiaľ odišiel síce sklamaný, ale v duchu sa uškŕňal nad tým, ako tú správu prijme jeho početná 

rodinka. 

„Rozprával som sa aj s naším kolegom, Apollyonom Stormom. Viem, že je homosexuál, ale ani tu som 

nemal šťastie. Už viac ako pol roka si píše s nejakým mužom a dúfa, že z toho niečo bude. Rozumejú 

si a preto by nerád...“ 

„Znova nič,“ povedal miesto neho Severus a pozrel naňho. „Takže nemáš nikoho?!“ 

Harry sa zatváril rozpačito a nerozhodne. „Nie tak celkom,“ odvetil, čo Severusa trochu upokojilo a 

Draca znepokojilo. 

„Kto nám ostal?“ ozval sa Draco s neblahou predtuchou. 

„Creevey. Colin Creevey.“ 

Severus sa zamračil. „To je ten novinársky parazit, ktorý si so sebou nosí fotoaparát aj do postele?!“ 

Harry prikývol. Ani on neznášal tie všadeprítomné blesky, ale faktom ostávalo, že Colin bol ako jediný 

ochotný túto tortúru podstúpiť. 

„Súhlasil. Zajtra o jedenástej bude tu.“ 

Dracovi vyschlo v ústach, ale ruky sa naproti tomu spotili. Otrel si vlhké dlane do nohavíc a namáhavo 

prehltol. 
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„Takže... Creevey?“ 

Harry prikývol. „Súhlasil, že s tebou vstúpi do zväzku a dokonca sa nepriečil myšlienke, že musí byť 

vaše manželstvo naplnené,“ dodal opatrne. „Ale má podmienku.“ 

„Akú?“ ozvali sa unisono Severus s Dracom. 

„Chce nový foťák a po tej jedinej noci oddelené spálne. Bude to akoby formálne manželstvo.“ 

Draco si vydýchol. Netušil, že doteraz zadržiaval dych. Napokon prikývol. „To je myslím... dobrá 

správa.“ 

Severus si nebol taký istý, ale vedel, že tu už nič nezmôžu. Z celého toho zoznamu im ostal k dispozícii 

jediný človek a ten mal v rukách celý osud jeho krstného syna. 

Kiež by existoval niekto iný ako ten pomätenec Creevey! 

oooOOOooo 

Harry si v tú noc ľahol do postele ako podťatý, takže nepočul, ako sa vedľa neho jeho manžel 

prehadzuje, kým napokon aj on nezaspal pritúlený k nemu. 

Draco nemohol oka zažmúriť. Uprostred noci, kedy to napokon vzdal, lebo spánok ho obchádzal sa 

obliekol a vyšiel von. 

Vyhol sa školníkovi i jeho prekliatej mačke. Znova mieril do knižnice. 

Vošiel dnu a chcel ísť na svoje obľúbené miesto, keď sa vzduch po jeho pravici zachvel. Otočil sa za 

pôvabným hlasom, ktorý ho v túto neskorú hodinu vrelo privítal na tom opustenom mieste. 

„Draco! Tak dlho sme sa nevideli!“ zvolal duch mladej ženy a vystrúhala pred ním pukerlík. Sivé šaty 

sa jej pri tom elegantne zavlnili. 

„Mylady,“ odvetil úslužne, položil si ruku na hruď a zdvorilo sa uklonil. „Je mi cťou, že sa môžem opäť 

raz ocitnúť vo vašej milej spoločnosti.“ 

Duch sa hanblivo pousmial, priplával vzduchom bližšie a žena sa naňho skúmavo zahľadela. „Zdá sa 

mi to, alebo vás čosi trápi? Ste bledý a vaše oči sú plné smútku.“ 

Draco sklonil hlavu. „Ste bystrá,“ odvetil stíšeným hlasom, „nemýlite sa, lady Helena.“ 

Duch Heleny Bystrohlavovej prekĺzol k drevenej lavici pri jednom zo stolov a ukázal na prázdne 

miesto vedľa s pozvaním, aby sa k nej pridal. Draco tak spravil. Mal Sivú dámu rád. Pokiaľ vedel, nikdy 

s nikým iným sa nebavila. Dobre, raz s Potterom, ale to bola krajná situácia. Rád sa s ňou zhováral. 

Bola milá a inteligentná. Vedela udržať nejedno tajomstvo a rozhodne to nevytárala ako Umrnčaná 

Myrta! Helena bola skutočnou dámou! 

„Nechcete sa mi zdôveriť?“ opýtala sa citlivo a on po chvíľke premýšľania prikývol. 

„Zajtra... zajtra musím... uzavrieť zväzok s človekom, ktorého nemilujem a vlastne ho ani nepoznám,“ 

prezradil a duch ženy sediacej vedľa neho sa úprimne zhrozil. 
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„Čo to hovoríte, drahý Draco?! Vari niet iného východiska?“ zhíkla. 

Smutne sa pousmial a pokrútil hlavou. „Vlastne... mal by som byť tomu mužovi vďačný, že ten zväzok 

podstúpi. Všetko je oveľa zložitejšie, lady Helena.“ 

„Ale... prečo? Čo vás núti vstúpiť do manželstva, ktoré pre vás bude peklom?! Budete nešťastný! 

Drahý Draco... niet možnosti ako sa tomu vyhnúť?!“ zvolala zronene a on si bol istý, že práve myslí na 

to, ako sama unikala pred nežiadaným snúbencom. 

Draco pokrútil hlavou. „Nie. Veru niet.“ 

„Ako je to možné?“ vzlykla. 

Úkosom na ňu pozrel. Keby bola z mäsa a kostí, prisahal by, že by kvôli nemu teraz ronila slzy. A hoci 

bola iba obyčajným duchom, oči sa jej napriek tomu podivne leskli neskrývaným žiaľom. 

„Pred pár dňami som sa dozvedel o existencii istého závetu. Musím sa oženiť prv ako dovŕšim tridsať 

rokov, inak môj majetok prepadne rôznym inštitúciám. Ale to nie je to najhoršie.“ 

Pokrútila hlavou a zhrozene vydýchla: „Čo môže byť horšie ako byť prinútený k zväzku s mužom, 

ktorého nemilujete? Verte mi, ja o tom viem svoje...“ 

Veril jej. 

„Ja...“ hlesol nerozhodne, nevediac ako nepovedať viac ako chcel, „existuje muž, ktorý si na mňa robí 

nároky kvôli dohode, ktorú uzavrel s mojím otcom. Zachoval sa veľmi... nečestne a... ublížil mi. Trvá 

na tom, že patrím výlučne jemu a chcel sa so mnou zviazať aj proti mojej vôli. Verte mi, ten zväzok s 

mužom, ktorý to celé so mnou zajtra podstúpi bude pre mňa iba vykúpením.“ 

Helena opäť vzlykla. „Och, je mi to tak ľúto! Čo budete robiť?“ 

Draco mykol plecami a povzbudivo sa na ňu pozrel. „Vstúpim s ním do zväzku. Je to muž, ktorého 

som si musel zvoliť, hoci k nemu nič necítim, ale... je to vždy lepšie ako keby som sa musel oddať... 

tomu druhému,“ riekol a nezabránil tomu, aby sa nestriasol hnusom. 

Striasol sa znova – no tentoraz chladom – keď mu Sivá dáma prikryla dlaňou jeho ruku. „Drahý Draco, 

nech pri vás stojí pani Šťastena!“ popriala mu úprimne, zasa horko zanariekala a odplávala vzduchom 

preč utierajúc si priesvitnou čipkovanou vreckovou oči. 

Draco tam ostal chvíľu sedieť a rozjímať nad svojím osudom. 

Nie, rozhodne k nemu nebol spravodlivý a uštedril mu mnoho rán. Ale poskytol mu i únikovú cestu z 

pekla. Creevey nie je to najhoršie, čo sa mu mohlo prihodiť. Zaviažu sa, nechá ho, aby ho pomiloval a 

tým to celé skončí. Nič viac, nič menej. 

Vstal a otočil sa na odchod s myšlienkami o trochu viac pozitívnejšími. Zabuchli sa za ním dvere. 

Netušil, že si celý ich rozhovor vypočul niekto, kto ho z knižnice vyprevádzal súcitným pohľadom, 

schovaný za posledným regálom zapratanom knihami o herbológii. 

oooOOOooo 



43 
 

Bellorofón zúril. Pochodoval po pracovni, ruky zaťaté v päsť, tvár znetvorená nenávisťou i hnevom. 

Jazva sa na nej vynímala a pôsobila ako päsť na oko. 

Ako sa mu toto mohlo stať?! Tak dôkladne pripravený plán. Ako mohol vôbec ujsť?! Všetko mal 

premyslené. Omámil ho, uniesol, pretiahol. Orazil ho vlastnou značkou ako teľa vedúce na porážku. 

Vedel, že nadávať môže jedine sebe. Keby nebol pil, nebol by taký neopatrný! Nemal zabudnúť v 

spálni jeho prútik! 

Jeho domáci škriatkovia už druhý deň chodili po dome s hrčami na čele, keď za trest zúrivo búšili 

hlavami do steny a s oviazanými prstami, ktoré si museli prežehliť na jeho príkaz. 

A ešte aj ten prekliaty Snape! Vedel, že dostať sa teraz k svojej koristi bude náročnejšie. A tá potupná 

kliatba, ktorá ho zasiahla... 

Zavrčal. 

Umastený bastard! Ako si to vôbec dovolil?! 

Toto ešte draho oľutuješ! zaprisahával sa v duchu asi po tisíci raz. 

Právnik, ktorý sedel v kresle mlčky a rozpačito ako drúk a v kuse sa potil si znova otrel čelo. „Pane, 

som si istý, že to vyriešime,“ prehovoril. 

Bellorofón sa prudko zastavil a obrátil k nemu. „Ako?!“ vyštekol. 

Conor Swift preglgol,ale snažil sa zatváriť statočne, keď mu predostrel svoj narýchlo pozliepaný plán. 

„Zajtra pôjdeme na Rokfort. Spolu. Ten dokument je nezničiteľný a právoplatný. Musí vám vyhovieť a 

som si istý, že to pán Malfoy vie. Nemá inú možnosť ako poslúchnuť. Vezmeme so sebou 

nestranného prokurátora, aby sme zachovali zdanie, a keď si preštuduje dohodu a vypočuje vašu 

požiadavku, určite vás dokonca aj s potešením oddá.“ 

Bellorofón prižmúril oči. Kolieska v jeho hlave sa so škripotom rýchlo obracali. Kalkuloval a snažil sa 

dostať s správnemu riešeniu tejto zložitej rovnice. 

Napokon uznal, že to nebol zlý ťah. Nestranný prokurátor mohol prísť iba vhod. Snape nebude mať 

dôvod z niečoho ho obviňovať a okrem toho, zväzok na Rokforte... hmm, bude to priam symbolické. 

Tam predsa zomrel i jeho jediný syn, nie? A tam získa presne to, po čom prahne. Snape nebude mať 

na výber. Bude sa musieť dívať, ako sa zväzuje s jeho krstným synom. A on ho s radosťou tam pred 

všetkými pobozká a neskôr... neskôr si ho znova tvrdo podrobí. A naučí ho poslúchať. 

Zaplatí za svoju nerozvážnosť i za ten pochabý útek! Čo si myslel, že tým dosiahne?! 

Pomaly sa vystrel. Tvár pokrytá strniskom sa vyhladila, ale oči ostali chladné ako ľad. Úsmev, ktorý 

vykrivil pery do temného úškľabku neveštil nič dobré. 

„Kontaktujte prokurátora a zajtra zavčas ráno i riaditeľku školy. Pripravte všetko tak, aby to tentoraz 

prebehlo hladko a bez problémov! Rozumeli ste?!“ 

Swift pohotovo prikývol. Vstal z kresla a pobral sa preč. V kozube zasvišťal oheň, keď v ňom zmizol. 
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Bellorofón podišiel ku karafe s whisky a štedro si nalial. Stále sa vyškieral, lebo v duchu počul 

poetické svišťanie bičíka, cítil vôňu topeného vosku a chuť Malfoyovej pokožky vlhkej od potu. Sadol 

si do kresla a rukou si prešiel po navretom úde. Rozopol si zips a vytiahol vzrušený penis von. Chvíľu 

ho len nedbalo láskal a spomínal na tú hriešnu noc s mladíkom priviazaným k stĺpom jeho postele. 

Len čo dopil a tresol pohárom po stole, zrúkol zastretým hlasom: „Keffy!“ 

V pracovni sa objavil jeden z domácich škriatkov. I on mal prežehlené prsty, ale netriasol sa strachom 

ako ostatní. Pozrel na pána a veľké sivé oči sa mu podivne zaleskli. „Pán volať Keffyho?“ opýtal sa 

tichým hlasom. 

Bellorofón sa oprel v kresle a pustil úd z ruky. „Poď! Vieš, čo máš robiť!“ prikázal a po chvíli už 

spokojne stonal. Díval sa do veľkých sivých očí, ktoré sa naňho upierali z jeho vlastného rozkroku a 

predstavoval si, že pred ním miesto toho škaredého škriatka kľačí... Malfoy. Och, čomu všetkému ho 

priučí... 

Osedlá si ho ako mladého žrebca... 

Usmial sa a vzápätí prudko vyvrcholil. 

oooOOOooo 

Minerva sedela za stolom vo svojej pracovni, o ktorý sa opierala ostrými lakťami. Končeky prstov 

mala spojené do striešky, ako zvykol mať aj Albus, keď nad niečím hĺbal. Profesor elixírov sedel 

naproti nej a tváril sa nielen podráždene, ale doslova sršal zlosťou. 

Pergamen, ktorý mu podala jej hodil na stôl a zaprskal. Vstal od stola a vypustil z úst štipľavú 

nadávku, pri ktorej jeho staršej kolegyni vyletelo tenké sivé obočie nahor. Zabodla doňho svoj ostrieži 

zrak azúrových očí a nespokojne tľoskla jazykom. 

„Vieš mi to nejako vysvetliť?“ opýtala sa, dívajúc sa teraz na jeho meravý chrbát, keď sa k nej otočil 

chrbtom a ostal zízať von oknom. 

Zdvihol ruku, aby si pošúchal koreň nosa a ťažko si povzdychol. „Je to... zložité, Minerva,“ odvetil a 

úkosom na starú čarodejnicu pozrel. Vedel, že i tak nemá na výber. „Ide o Draca Malfoya, môjho 

krstného syna,“ odvetil a stručne zhrnul tie najdôležitejšie body, ktoré potrebovala vedieť. Ak už sa 

má na Rokforte odohrať cirkus, je nutné, aby o ňom bola informovaná. 

Minerva si ho mlčky vypočula. Napokon si naliala ďalšiu šálku čaju a ponúkla i jeho. Odmietol. Ona si 

odpila. Vrátila šálku na tanierik a spýtala sa: „Čo si v tej veci podnikol?“ 

„S Harrym sme zostavili zoznam možných partnerov. Obišiel ich a predložil im náš návrh. Akceptoval 

ho žiaľ len jediný človek, ale to stačí, pravda? Draco s ním uzavrie zväzok a Crabbe naňho stratí 

akýkoľvek nárok.“ 

Prikývla. „To znie rozumne. Avšak nedá mi nespýtať sa, prečo si ten muž myslí opak?“ 

Severus si povzdychol. „Zrejme nemá tušenia o dodatku na konci tej odpornej dohody. Inak si to 

vysvetliť neviem.“ 
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„To by dávalo zmysel,“ prisvedčila a osladila si čaj ďalšou lyžičkou medu. „Kedy má prebehnúť 

obrad?“ 

„Zhodou okolností presne o jedenástej dopoludnia.“ 

„Ale to je čas stretnutia s...“ nedokončila. Stačilo, aby zachytila obavy v očiach svojho kolegu a 

rovnako i znepokojený výraz. „Bude ich treba zdržať?“ 

Mykol plecami. „Ak si pán Creevey nedá na čas...“ nedokončil, lebo ho prerušila svojím zhíknutím. 

„Creevey?!“ jej vysoký alt sa odrazil od všetkých kútov pracovne. Pohniezdila sa na stoličke, ale 

rozhodne ich voľbu nehodlala kritizovať. V tejto krízovej situácii sa im ani nemohla čudovať. 

„Uvedomuješ si, že sa s Crabbom budete musieť stretnúť, však?“ 

Prikývol. „Prídeme aj so svojím právnikom. Nech si so sebou privedie kohokoľvek, zistí, že dohoda 

stratila svoju platnosť.“ 

Minerva si povzdychla a konečne ho prepustila. „Dobre, Severus. Uvidíme sa tu teda znova o 

jedenástej.“ 

Opustil riaditeľňu a cestou zvažoval ako tú správu prijmú Draco s Harrym. Samému mu bolo na figu. 

Už len pri pomyslení na toho odporného chlípnika mu na um prichádzali tie najhoršie možné kliatby, 

ktoré by si na ňom s radosťou vyskúšal. 

Dofrasa! Prečo som ho vtedy pri bráne rovno nevykastroval?! 

oooOOOooo 

„Pripravený?“ opýtal sa s citom Harry a pozrel na plavovlasého mladíka, ktorý stál pred zrkadlom v 

sivom obleku. Uhladil si striebornú viazanku a jeho mútny pohľad sa znova zaostril. 

Harry chápal, v akom citovom rozpoložení sa nachádza. Až pridobre ho chápal. Ale vedel, že Colin 

nebola zlá možnosť. Hoci bol pojašený, bol milý a srdečný. Nemusia s Dracom spolu dobre vychádzať, 

nemusia sa intímne stýkať. Bude stačiť, ak si na seba zvyknú. Časom sa z nich možno stanú aspoň 

priatelia. 

Draco prikývol s prudkým vydýchnutím. Harry k nemu natiahol ruku. „Na, máš to vypiť,“ šepol. 

Mladík poslúchol. Mysľou mu preplávala myšlienka – škoda, že to nie je nejaký jed – kým mu 

sladkokyslá tekutina skĺzla dole krkom. 

 „Prišiel?“ opýtal sa, ale Harry pokrútil hlavou. „Nie. Zatiaľ sa neukázal, ale verím mu. Draco, ešte má 

desať minút.“ 

Mladík iba sklonil hlavu. 

Do izby nakukol Severus, premeral si svojho krstného syna neveselým pohľadom a opýtal sa: 

„Pôjdeme?“ 

Obaja prikývli. 
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Vykročili z podzemia. Manželia mu kráčali po boku, advokát pred nimi s hrdo vystrčenou hruďou a 

koženou aktovkou v ruke. 

Severus položil Dracovi ruku na plece a krátko ho stisol, akoby mu dodával odvahy a vravel: Nech sa 

deje, čo sa deje, sme s tebou. 

Hoci mu upokojujúci elixír pomohol a on sa prestal chvieť ako osika pri pomyslení na to, že znova 

uvidí tú ľudskú beštiu a prestalo mu zvierať žalúdok v bolestivých kŕčoch, cítil sa tak zmučene, akoby 

ho viedli na popravisko. 

Riaditeľka ich privítala a ponúkla čajom. Čaj si dal iba advokát. Severus s Harrym odmietli, keď im 

pokynula, aby sa usadili, ale Draco sa zviezol na najbližšiu stoličku. Mal nohy ako z olova a bol bledší, 

oveľa bledší ako zvyčajne. 

Hodiny, ktoré odbíjali čas mu zneli v ušiach ako zvonenie umieráčika. Díval sa na ciferník a pohľadom 

hypnotizoval jeho pomaly sa posúvajúce ručičky. Creevey stále nechodil. 

Hodiny ukazovali o päť minút jedenásť... 

Keď odbila celá, Dracovo telo pokryla vrstva lepkavého, studeného potu. Na dvere sa ozvalo 

zaklopanie, ale nebol to Colin, ktorý si zastal medzi dvermi. Pri tom pohľade ho zamrazilo. Bellorofón 

Crabbe naňho uprel pohľad, ktorý hovoril za všetko: Budeš trpieť tak, že si to ani nevieš predstaviť! 

Ale v jeho spokojnom výraze bolo ešte čosi navyše. Akoby vedel... čo chystali. 

Crabbov oslnivý úsmev nedokázal zahnať chmáry na tvárach prítomných. Iba čo ich zhoršil. Jeho zrak 

sa skrížil so Severusovým varovným pohľadom, s Harryho vzdorovitým a s nevítaným od riaditeľky. 

Potešilo ho to. Nevýslovne. 

Podišiel k tej starej vrane s úlisným úsmevom a zdvorilo ju pozdravil. Neznášal ju od čias, kedy tu 

býval študentom. 

Prokurátor s advokátom Binchom sa tiež zdvorilo pozdravili a vymenili si pár slov. Zjavne sa dobre 

poznali. Mladý Swift zareagoval na Bincha len povrchným kývnutím hlavy. Ostatných si nevšímal. 

„Nech sa páči, sadnite si,“ ponúkla ich riaditeľka a sama sa usadila za svoj rozmerný písací stôl. 

„Môžem vedieť, čo vás sem privádza?“ 

Bellorofón nechal prezieravo hovoriť svojho advokáta. „Prišli sme v delikátnej veci. Trváme na tom, 

aby sa naplnila dohoda uzavretá medzi dvoma zmluvnými stranami a to pánom Bellorofónom 

Crabbom a pánom Dracom Malfoyom, v zastúpení Luciusa Malfoya. Keďže sa jedná o 

Nevypovedateľnú a nezmazateľnú dohodu, mladý muž nemá na výber.“ 

„Obávam sa,“ vstúpil mu do monológu Salvator Binch, „že to nie je tak celkom pravda.“ Pristúpil k 

riaditeľkinmu stolu a vybral z aktovky zložku dokumentov. „A môžem to i riadne dokázať. Drahý 

kolega,“ vyzval svojho známeho, „pristúpte prosím bližšie.“ 
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Amadeus Dawson, prokurátor ministerstva mágie k nemu bez slova podišiel a Swift zastal na pol 

cesty. Zlostne zaťal zuby, keď pochopil, že to oslovenie nepatrilo jemu, ale nemienil byť z ničoho 

vynechaný. Postavil sa tesne za prokurátora, aby mu mohol nazerať ponad plece. 

Bellorofón sa zatiaľ iba sústredene mračil. Potom obrátil pohľad k objektu svojej túžby a jeho oči sa 

temne zablýskali. Perami nečujne naznačil – Dostanem ťa! 

Draco uhol pohľadom, ale inak ostával pokojný. V duchu si opakoval, že zákon... je na ich strane. Jeho 

oči podchvíľu zabiehali k hodinám. Creevey sa stále neukázal a to už bolo takmer štvrť. Preskočil 

pohľadom na Harryho, ktorý si sadol pred chvíľou vedľa neho a cítil, ako mu na plece v upokojujúcom 

geste dopadla ruka krstného otca. 

„Mhm, mhm,“ zamrmlal si Dawsom popod husté mrožie fúzy. „Ten dodatok,“ riekol. „Ale čo dôvod, 

pre ktorý stratila zmluva platnosť?“ 

Vtedy predstúpil Severus a poprosil Minervu o fľaštičku Veritaséra. Riaditeľka poslúchla, kým on 

hovoril. „Som ochotný dosvedčiť, že zmluva bola porušená. Pán Crabbe surovo zneužil omámeného 

pána Malfoya. Keď za mnou môj krstný syn prišiel, mal mnohonásobné zranenia. Sám som ho 

ošetroval. Som ochotný poskytnúť vám nielen svoje spomienky k nahliadnutiu, ale budem pokojne 

vypovedať pod vplyvom séra pravdy.“ 

Aj Harry sa prihlásil o slovo. „Som ochotný podstúpiť to isté.“ 

Bellorofón stratil farbu v tvári a napriamil sa na stoličke. „O čom to tu tárate? Neexistuje nijaký 

dodatok! Je to smiešne a absurdné! Tvrdia hlúposti! Nikdy som na toho mladíka nepoložil ruku! Hoci 

je pravda, že som ochotný sa s ním zaviazať, aby som si uplatnil spravodlivý nárok na naplnenie 

dohody.“ 

Dawson ho pozorne počúval, ale pokrútil hlavou. „Ten dodatok skutočne existuje, pán Crabbe. Je to 

tu čierne na bielom.“ 

„Tak potom to musí byť nejaký podvrh!“ zasipel a vyskočil zo stoličky, aby schmatol zmluvu a nazrel 

do nej. „Toto tam nikdy predtým nebolo!“ 

„Ale bolo,“ riekol pokojne prokurátor. „Avšak zapísané neviditeľným atramentom. Ak sú obvinenia 

pána Snapa a Pottera pravdivé, obávam sa, že tu viac nemáme čo robiť. Navyše, pán Malfoy by voči 

vám mohol vzniesť obvinenie z napadnutia, obmedzovania osobnej slobody a poškodenia na zdraví.“ 

Draco ostával pokojný. Iba sledoval čas... 

Neprišiel. 

Kým jeho krstný otec a jeho manžel svedčili v jeho prospech a na povrch vylávali nechutné udalosti 

tej noci, bolo mu to jedno. Necítil hanbu ani poníženie ako prv. Tešilo ho, že Crabbe tam sedí ako 

obarený, dusí sa vlastnou žlčou a počúva so škrípaním svojich krivých zubov to, čo vedel najlepšie i 

sám. 

Keď dohovoril Severus, takmer sa naňho Bellorofón vrhol v snahe vyvolať ďalší súboj. Ale Dracovi to 

bolo jedno... Vedel to. Colin Creevey už nepríde... Jeho jediná nádej a spľasla ako dúhová bublina z 

bublifuku. 
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Dawson celú vec uzavrel veľmi rýchlo. Dohoda bola neplatná. Swift sa vyparil ako prvý, ale Bellorofón 

to stále nevzdal. 

„Kto si ho teda vezme?!“ spytoval sa pobavene s temným úškrnom. Rozvalil sa na stoličke a bolo mu 

jedno, že prítomní sú jeho počínaním značne znechutení a niektorí i šokovaní. „Dnes je posledný deň. 

Som tvoja jediná šanca, Malfoy. Môžeš si to ešte rozmyslieť. Som vynikajúca partia!“ 

Draco naňho iba mlčky zazeral, kým konečne zareagoval. „To si radšej vezmem rokfortského 

hájnika!“ 

Jeho vyhlásenie Bellorofóna pobavilo o čom svedčil ten hurónsky smiech, ktorý sa mu vyvalil z hrdla. 

Prestal sa rehotať až vtedy, keď sa dvere do riaditeľne bez zaklopania otvorili. 

Ani tentoraz v nich nezastal Creevey. 

„Som ochotný sa s tebou zviazať, Draco,“ oslovil ho muž svojím zamatovým hlasom, „pokiaľ s tým 

budeš súhlasiť.“ 

Riaditeľku to vyhlásenie usadilo do kresla. Ostala iba neprítomne civieť na svojho bývalého študenta 

a terajšieho kolegu. Snape mal dojem, že trpí halucináciami a Harry iba otváral a zatváral ústa. 

Bellorofón ostal sedieť ako prikovaný. Zbledol a pohľadom preskakoval z jedného na druhého. Siahol 

po prútiku, ale ten mu vyrazil z ruky prv, ako ho stihol zovrieť v prstoch. 

A Draco zašepkal: „Súhlasím.“ 

6. kapitola - V šťastí, aj v nešťastí 

Bellorofón Crabbe zafučal ako nasrdený troll. Práve mu došlo, že prehráva na body a nemôže spraviť 

nič, čím by svoj neúspech zvrátil. Atmosféra v riaditeľni bola už tak dosť napätá. Naštvalo ho, že ho o 

poslednú šancu na úspech tak nečakane pripravil pohotový mladý muž, ktorý vstúpil do riaditeľne, 

aby prekazil jeho starostlivo pripravený plán. 

Pokojne pri ňom postával s tým hrozivo mentorským výrazom v tvári, zvieral jeho viničový prútik s 

ľahkosťou a nenútenosťou, akoby to bolo nevinné špáratko a nie účinná zbraň, ktorú teraz 

potreboval najviac, aby im všetkým ukázal, čoho je lord Crabbe v skutočnosti schopný. 

Nestalo sa. Penil a škrípal zubami, zazeral na nich cez červenkastú hmlu, keď sa mu žlčou a zlosťou 

zakalil vlastný zrak, ale to bolo asi tak všetko, na čo sa zmohol, aby dal najavo svoju nespokojnosť s 

vývojom situácie, ktorej už dávno nebol pánom. 

Tresol rozovretými rukami po drevených opierkach kresla, ktoré sa pod tým úderom zachvelo. 

„Dostanem ťa!“ vykríkol hľadiac na protiľahlú stranu, kde sedel muž, po ktorom prahol. 

Slova sa ujal očividne šokovaný prokurátor, ktorý preklal muža s vlasmi pieskovej farby rozhnevaným 

pohľadom. „Vaše správanie rozhodne nie je na mieste, pán Crabbe! Uvedomujete si, čo vám hrozí, ak 

voči vám pán Malfoy vznesie obvinenie?“ zaburácal pevným hlasom autority, ktorej zastával úrad. 

Potom sa otočil k stále vyjavenému Dracovi. 
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„Pán Malfoy, aký zaujmete v tejto situácii postoj? Podáte žalobu na pána Crabba? Upozorňujem vás, 

že na to máte plné právo po tom, čo vám spôsobil.“ 

Draco vstal zo svojho miesta pevne rozhodnutý zbaviť sa toho odporného násilníka na dobro a čím 

skôr. Rozhodol sa prejaviť dobrú vôľu len preto, aby s ním ten človek nikdy viac neprišiel do styku. 

„Neobviním ho, pokiaľ ma prestane obťažovať svojou dotieravou prítomnosťou,“ riekol blahosklonne. 

„Rovnako žiadam o zákaz styku. Nesmie sa ku mne priblížiť na viac ako tristo metrov.“ 

Dawson prikývol. „To sa dá rýchlo zariadiť, pán Malfoy.“ Načiahol ruku k Nevillovi, aby si od neho 

prevzal Crabbov prútik. „Dohliadnem na to, aby pán Crabbe ihneď opustil pozemky školy. Jeho 

prítomnosť tu zjavne viac nie je nutná a ešte menej žiadaná.“ 

Severus spokojne prikývol, ale trval na tom, že ich odprevadí. Ako vravel – do istoty. Medzi dverami 

ešte zastal a preniesol pohľad z Nevilla na Draca. „Hneď ako sa vrátim, môže prebehnúť obrad, ak 

súhlasíš,“ riekol a čakal, kým jeho krstný syn prikývne. 

Neville venoval riaditeľke ospravedlňujúci pohľad. „Mrzí ma, že som vás svojím príchodom vyrušil.“ 

Minerva iba mávla rukou s tichým odfŕknutím. „Môj milý, vlastne ste nemohol prísť vo vhodnejšej 

chvíli. A teraz prejdime k veci. Kde chcete, aby sa uskutočnil obrad?“ opýtala sa zvedavo a vysvetlila: 

„Chcem to tu nechať aspoň trošku narýchlo vyzdobiť,“ zašveholila s dievčensky žiariacim úsmevom, 

pri ktorom sa jej v lícach objavili šibalské jamky. 

Dracovu tvár pokryl rumenec farby vlčích makov, Neville sa iba pousmial. „Ďakujem, ale rád by som, 

aby obrad neprebehol tu. Myslím, že mám... vhodnejšie miesto.“ 

Všetkých tým prekvapil, ale na margo zvedavých pohľadov neprezradil nič. Iba sa na svojho ženícha 

tajomne pozrel, na čo Draco zrumenel ešte viac a sklopil zrak k špičkám svojich naleštených topánok. 

To som ale dopadol, pomyslel si skrúšene. Zadok mi musia zachraňovať chrabromilčania. A hneď 

dvaja! Akoby jeden celkom nestačil! 

Keď sa Severus zanedlho vrátil späť do riaditeľne, Harryho vnímavému oku neuniklo ako si šúchal 

hánky ruky. Pobadal, že pokožku má trochu začervenanú a iba spýtavo nadvihol obočie. 

Severus sa k nemu naklonil: „Nepýtaj sa, potom ti poviem,“ zamrmlal stojac po jeho boku. Keď 

Neville s Dracom opustili riaditeľňu nasledovaný samotnou hlavou školy, zadivil sa. „Kam to ideme?“ 

Harry pokrčil plecami. „Neviem. Neville nám prezradil iba toľko, že obrad nebude tuto.“ 

Jeho manžel prevrátil očami. „Tak potom určite uviazneme v jednom zo skleníkov, nie?“ 

Harry sa pobavene zachichotal. Dobehol Nevilla a Severus sa pridal k nervóznemu Dracovi. 

Upokojujúci elixír zjavne prestával účinkovať a on ľutoval, že mu nedal o niečo silnejšiu dávku. 

Riaditeľka uzatvárala čudný sprievod v príjemnej spoločnosti advokáta Bincha, s ktorým sa družne 

bavila. 

Longbottom ich viedol von z hradu a nebolo žiadnym prekvapením, keď skutočne zamierili ku 

skleníkom. 
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Harry kráčal zadumane po boku svojho priateľa a urputne uvažoval, ako načať tú horúcu tému. 

Nebolo to také jednoduché ako preberať výkyvy a vrtochy tunajšieho počasia. 

„Nevedel som, že si...“ začal Harry, pričom sa zamyslene mračil. „Vlastne som čakal, kedy ohlásiš 

svoje zásnuby s Lunou.“ 

Neville sa iba zhovievavo pousmial. „Harry, nevedel si to, lebo si sa nikdy nepýtal. A mne to tak 

vyhovovalo. Nie som extrovert. A čo sa týka Luny, je to len moja priateľka. Nič viac, nič menej.“ 

Harry mu pozrel do tváre. Mužnej, pokojnej, takej zrelej. Po detskej okrúhlosti a nevinnosti v nej 

neostalo ani stopy. „Môžem sa niečo opýtať teraz?“ ozval sa stíšeným hlasom. 

„Čo ťa zaujíma?“ 

„Nikdy som ťa nevidel... s nijakým mužom...“ zahryzol si do pery a nasadil ospravedlňujúci výraz. 

Vedel, že týmto nehanebne narúša jeho súkromie, ale musel to vedieť. Nemal dojem, že by bol 

Neville nejakým extra skúseným machom, ktorý obchádza po nociach kluby a vyžíva sa v známostiach 

na jednu noc. A pokiaľ siahali jeho informácie, Neville nikdy nemal žiadny dlhodobý vzťah. To by sa 

predsa neututlalo, nie? Ako by aj, keď bol po celý rok tu v Rokforte a doma v svojom sídle trávil iba 

letá? Navyše, aj to nie celé, lebo väčšinou odchádzal na prázdniny za Lunou, aby spolu cestovali po 

svete. 

„Nie som panic,“ odvetil pokojne a pozrel naňho takým spôsobom, akoby práve nevinne prehlásil – 

dnes je krásny, slnečný deň. „Chcel si vedieť toto?“ 

Harry si prehrabol rukou vlasy a uhol pohľadom. „Si môj priateľ a ja... nič o tebe neviem! Musím 

priznať, že sa hanbím.“ 

Neville mu venoval zhovievavý úsmev. „Nemusíš, Harry. Mal si vlastné starosti. Ale ďakujem ti, cením 

si, že sa staráš.“ 

Harry naňho neisto pozrel. „Neville, som ti skutočne vďačný. Vieš, Draco je Severusov jediný príbuzný 

a to, čím pred dvoma dňami prešiel a čomu sa zázrakom vyhol je... Neviem, čo by som robil na jeho 

mieste.“ 

Jeho bývalý spolužiak iba prikývol. Nepoznal síce detaily, ale vedel toho dosť vďaka samotnému 

Dracovi a Šedej dáme. 

Napriek tomu, že mierili k skleníkom, iba okolo nich prešli. Neville ich viedol do stromovej aleje. Pri 

pohľade na ňu Dracovi vyrazilo dych. A pri tom obdivnom zhíknutí a uznanlivom zapískaní mohol 

súdiť, že nielen jemu. 

Neville sa otočil k advokátovi. „Myslím, že by ste mohol zaujať svoje miesto, pane.“ 

„Mile rád, skutočne, mladý muž, mile rád,“ odvetil nadšene a už sa šinul uličkou spokojne sa 

obzerajúc okolo seba. „Pani riaditeľka, Harry, budete našimi svedkami?“ oslovil ich. 

Obaja prikývli a pobrali sa za advokátom. Minerva sa nadchýnala a spokojne rozhadzovala rukami, 

hrkútajúc si s rovnako udiveným Harrym po boku. 
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Neville pozrel na muža, ktorý bol preňho toľko rokov obávanou nočnou morou. „Profesor, dúfal som, 

že dovediete svojho krstného syna k... oltáru.“ 

Snape chvíľu vyzeral, akoby Neville hovoril po španielsky, ale napokon vyjavene prikývol. Mal dojem, 

akoby toho mladíka, ktorý pred ním stál videl po prvý raz v živote. 

Napokon sa Nevillov pohľad zastavil na Dracovi. „Si si stále istý, že to chceš?“ 

Draco si nebol istý ničím. Skutočne ničím. Vedel však jedno. Tento muž... prišiel v pravej chvíli, aby 

mu podal pomocnú ruku. Netušil ako, či kedy sa udial ten zázrak, ale on sa skutočne dial. Ešte pred 

dvoma dňami si myslel, že nemá najmenšiu šancu a jeho život bude peklom na zemi. Bol pripútaný za 

údy k posteli, hrubo znásilnený a ponížený tým najhorším možným spôsobom. 

Creevey bol jeho dobrou šancou vyviaznuť z toho, ale toto... toto bol naozaj zázrak. Jeho zázrak... 

Z úst sa mu vydral prerývaný výdych, keď sa snažil upokojiť. Opätoval mu pohľad a prikývol. „Už som 

to povedal. Nevezmem to späť.“ 

„Dobre,“ šepol Neville a mávol rukou vo vzduchu. Na dlani sa mu objavil malý biely kvietok. Zastrčil 

ho Dracovi do chlopne saka. „Teraz... si dokonalý,“ šepol, keď od neho ustúpil o krok späť a premeral 

si ho hodnotiacim pohľadom. 

Ak aj zaznamenal, že Draco pri tom geste zmeravel a opäť raz zrumenel, nedal to ničím najavo. 

Vykročil uličkou a postavil sa pred nevysokým pódiom, na ktorom už spokojne postával advokát 

Binch. 

Harry sa naklonil k Nevillovi s otázkou, ktorá ho šteklila na jazyku od chvíle, kedy uvidel túto parádu. 

„Ako si toto dokázal?“ opýtal sa s dôrazom na predposledné slovo. 

Neville sa pousmial. „Domáci škriatkovia vedia byť občas užitočný. Ich rady sú nesmierne cenné. Ale 

ak to musíš vedieť, ide o celkom jednoduché kúzlo.“ 

Harry obdivne zahvízdal a musel priznať, že Dracovi trošku závidí. On sa zväzoval so Severusom 

narýchlo v stuchnutej chodbe žalárov. Nič romantické. 

Advokát pozrel na Nevilla a opýtal sa: „Môžeme začať?“ 

Vtedy si Neville na niečo spomenul a nahol sa k Minerve. „Pani riaditeľka, môžete?“ opýtal sa ukázal 

na pár hudobných nástrojov, ktoré ležali nehybne vedľa pódia. 

Usmiala sa radostným úsmevom a mávla svojím prútikom. Nástroje spustili svadobný pochod a Draco 

so Severusom po svojom boku vykročili uličkou k nim. 

„Som pragmatik,“ zamrmlal mu sotva počuteľne do ucha jeho krstný otec, „ale som si istý, že by sa 

mohol nájsť aj niekto...“ 

„Nie. Nemohol,“ odsekol, ale nie od zlosti, ale nervozity, ktorej sa nevedel zbaviť. „Severus, budem v 

poriadku. Určite.“ 

Severus mu venoval prezieravý pohľad a potom pozrel na svojho manžela, ktorý stál po boku svojho 

spolužiaka. Merlin, kedysi toto museli podstúpiť i oni dvaja. Ani oni z toho neboli dvakrát nadšený a 
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ich manželstvo nebolo práve prechádzkou ružovou záhradou, ale... Keby sa ho spýtali teraz, tou 

uličkou by sa k nemu bol schopný rozbehnúť, len aby s ním zviazal svoj život. Nič lepšie sa mu totiž 

nemohlo prihodiť. A napokon, keď bol Longbottom pre jeho krstného syna spraviť toto, nemohol byť 

až taký zlý, no nie? 

A tak sa iba pousmial, venujúc svojmu manželovi nežný pohľad a Dracovi o niečo optimistickejšie 

pošepol: „Určite.“ 

O chrabromilčanoch už niečo vedel. A jedného dokonca miloval celým svojím srdcom. Tak prečo 

nedať šancu i tomuto? 

oooOOOooo 

Baldachýn bielych kvetov visiaci nad ich hlavami z konárov stromov sa pohojdával v letnom vánku a 

napĺňal vzduch jemnou vôňou jazmínu. Vlastne, všade okolo bolo veľa kvetov. Gardénií, ruží a hustý 

koberec zelenej trávy bol husto pretkaný drobnými hlávkami sedmokrások. Nežných, bielych, 

nevinných... 

Sklopil pohľad do zeme a usiloval sa nemyslieť viac na tú hroznú skúsenosť. Nedalo sa. Vedel, že dnes 

v noci ho čaká... naplnenie manželstva a jeho obavy z ďalšieho milostného aktu boli preto 

opodstatnené. 

Cítil sa previnilo i zahanbene a netušil ako tomu zabrániť. 

Slová, ktoré prednášal advokát evidoval len matne. Zato intenzívne vnímal ruku, ktorá bola zľahka 

položená na tej jeho. Jej dotyk naňho pôsobil elektrizujúco. 

Ako zhypnotizovaný civel na prútik advokáta Bincha, z ktorého vytryskla druhá žiarivá stuha a 

omotávala sa okolo jeho zápästia, aby sa spojila s tou jagavou stužkou, ktorú už mal ovinutú okolo 

ruky Neville. 

Stál pri ňom tak... sebaisto, so vztýčenou hlavou a priamym pohľadom. 

On sa tak rozhodne necítil, ale prial si, aby mohol aspoň trochu pôsobiť podobným vyrovnaným 

dojmom. Pri tom chrabromilčanovi si pripadal ako škriatok. Vnútro mu navyše zvierala oceľová päsť a 

kolená sa mu triasli ako pod dvojdňovým testralom. Dlane sa mu potili a najhoršie na tom bolo, že si 

ich nemohol ani otrieť. 

Potom začul odriekavať mladíka po svojom boku manželskú prísahu. Jeho recitujúci hlas znel vľúdne, 

kým jeho vlastný mu pripadal roztrasene. 

Pri advokátových slovách: „Môžete si dať prvý novomanželský bozk“ zamrel šokom. Na toto celkom 

zabudol. 

Ten tmavovlasý muž, ktorému sa práve zasľúbil mysľou, duchom i telom sa k nemu otočil. Jemne ho 

chytil za bradu, nadvihol ju a bez zaváhania ho krátko pobozkal. 

Draco si o niečo neskôr uvedomil, že pri tom zadržal dych. Díval sa naňho vyvalenými očami aj vtedy, 

keď sa jeho manžel od neho odtiahol s nedefinovateľným výrazom v tvári. 
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Z úst sa mu vydral roztrasený výdych. Teraz mu ostávalo jediné. Prijať gratulácie, pokúsiť sa niečo 

zjesť počas ich svadobnej hostiny a... prežiť svadobnú noc. 

Musel uznať, že sa Longbottom rozhodne prekonal. 

V prvom rade by nebol očakával, že mu príde na pomoc v poslednej, či skôr v pravej chvíli ako trefne 

poznamenala riaditeľka McGonagallová. 

Asi za to mohla tá maličkosť, že o ňom nikdy nemal vysokú mienku. Pre Draca bol totiž dlhé roky iba 

obyčajným chrabromilským ťuťmákom alebo prerasteným nemehlom. Napokon, kým boli v škole, 

mal k dispozícii toľko podložených dôkazov k tomuto vyhláseniu, že by ho nik za toto hanlivé 

oslovenie nemohol odsúdiť. 

Vždy to bol ťarbák, hoci bola pravda, že sa za posledné roky na škole trochu zmenil. Vyrástol a 

dospieval ako aj ostatní, ale stále to bol ten istý chlapec, ktorému vybuchovali na hodinách elixírov 

kotlíky, a ktorý sa pri chôdzi potkýnal sa o vlastné nohy. 

Neskôr bol svedkom jeho vzdoru, keď sa staval na odpor Carrowovcom počas ich účinkovania na 

Rokforte. Draco musel uznať, že to naňho vtedy svojím spôsobom zapôsobilo. Neville prejavil odvahu 

ako málokto. Presne ako v tú najstrašnejšiu noc jeho života - kedy takmer uhorel zaživa v Núdzovej 

miestnosti . Tú noc zažil Longbottom verejné poníženie od samotného lorda Voldemorta. A on tam 

iba stál s tým hrdým, nezlomným výrazom v tvári a s horiacim klobúkom na hlave. Ale potom všetkým 

vyrazil dych, pretože to bol on, kto tasil meč, aby odťal hlavu Voldemortovmu miláčikovi. Bol to on, 

kto pripravil Temného pána o posledný horcrux, aby mohol Potter dielo dokončiť. 

Stále ho mal pred očami ako tam nebojácne stál s vytaseným Godrikovým mečom, s čepeľou 

pokrytou krvou toho slizkého hada... 

Keď sa naňho díval teraz, už nevidel žiadneho babráka, ale silného dospelého muža, z ktorého sálala 

rozvaha a pokoj. A musel si priznať, že to naňho samého muselo nejako blahodárne zapôsobiť, 

pretože tá oceľová päsť, ktorá ho vnútri drvila s konečnou platnosťou povolila svoje zovretie. Sledoval 

ho ako sa nenútene zhovára s advokátom a dohadujú akési formality. Nerobilo mu problémy 

komunikovať so Severusom, pred ktorým mal odjakživa rešpekt a smial sa na niečom, čo povedal 

Potter. 

On myslel len na to, ako sa vyrovnať so svojou povinnosťou a s tým, na čo práve prišiel. 

Nepoznal ho. 

Ten muž bol preňho cudzincom v pravom zmysle slova. Kedysi sa smial babrákovi Nevillovi, ale toto 

nebol ten istý človek. Noc s ním bude preňho rozhodne zaujímavou skúsenosťou. Určite nebude 

krutou drámou a nezopakuje sa nič z toho, čo nedávno zažil. 

Chrabromilčan bol od neho o niečo vyšší a mal širšie plecia i chrbát, mocné šľachovité ruky tiež 

hovorili o sile, ale v jeho pohľade bolo niečo, čo ho zakaždým uistilo, že všetky jeho obavy sú 

neopodstatnené. Navyše, na rozdiel od neho pôsobil skúseným dojmom. 
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Draco tušil, že jeho správanie hraničí až s teatrálnou hanblivosťou, ale on naozaj nebol takým 

svetákom ako by sa bol rád tváril. No na čo tu bola dobrá pretvárka? Koho mal ohúriť? Longbottom 

určite okamžite spozná, že nemá žiadne skúsenosti. 

Bol zraniteľný ako ktokoľvek iný. Chcel len pokojný život a prácu, ktorá by ho bavila a napĺňala. Čo na 

tom bolo zlé? 

Bola to Minerva, ktorá v ten večer trvala na novomanželskom tanci. Kým Draco by tú šialenú starú 

vranu najradšej preklial už len za ten poburujúci nápad, Neville sa iba chlapčensky uškrnul a požiadal 

ho o tanec so všetko gráciou. 

Aj toto prežil bez ujmy a pristihol sa pri tom, že naňho to hrejivé teplo vysokého tmavovlasého 

čarodejníka pôsobí takmer zničujúco. Navlas tak rovnako ako jeho hlas... i pohľad. Neopomínajúc tú 

prílišnú blízkosť. Po parkete ho viedol elegantnými pohybmi a on sa vďaka nemu cítil ľahký ako 

pierko. 

oooOOOooo 

Večer prišiel akosi prirýchlo, o noci nehovoriac. 

Riaditeľka sa Nevilla taktne opýtala, či nepotrebujú väčšie priestory, ale on zdvorilo odmietol. Draco 

teraz chápal prečo. Všetky miestnosti v tejto časti hradu boli dostatočne priestranné i pre troch. 

Najmä spálňa, v ktorej trónila posteľ s nebesami. Tmavomodrý baldachýn z nej ovísal v pôvabných 

kaskádach, ktoré boli stiahnuté striebornou šnúrkou a prichytené k dômyselne vyrezávaným 

stĺpikom. 

Zachvel sa a musel si pripomenúť, že Neville ho na nej určite nezviaže ako bezmocné jahňa. Ale i tak 

ušiel do kúpeľne s tichým ospravedlnením, že potrebuje sprchu. 

Uvedomil si, že si zabudol vziať pyžamo, ale to už stál nahý pod prúdom tečúcej vody a končil svoju 

očistu. Otočil kohútikom v tvare hlávky ruže a vyšiel zo sprchy von. Omotal si okolo bedier ručník, keď 

vydýchol úľavou. Na dverách kúpeľne zbadal visieť svetlomodrý hodvábny župan. Vkĺzol doň. Jemná 

látka ho príjemne pohladila na nahom tele. 

Keď sa vrátil do spálne, jeho manžel stál pri okne s farebnou vitrážou akejsi víly a díval sa do noci. 

Izbu osvetľoval horiaci oheň v krbe a pár sviec. Jeho tmavohnedé sako viselo cez operadlo stoličky a 

vestu, ktorá mal stále na sebe mal rozopnutú, rovnako ako tri vrchné gombíky na snehobielej košeli. 

Vyhrnuté rukávy odhaľovali mocné predlaktia, ktoré už zazrel i predtým. 

„Dáš si so mnou?“ opýtal sa ho a Draco mu bol na to schopný sotva kývnuť. Dva spoli naliate poháre a 

jeden z nich mu podal, aby si s ním pripil. 

„Chcel som...“ začal Draco neistým hlasom, ale potom si prečistil hrdlo, aby zreteľnejšie vyslovil tiché: 

„Ďakujem.“ Nechcel, aby si Neville myslel, že si neváži, čo kvôli nemu podstúpil. 

Neville sa naňho iba mlčky díval a to samo o sebe stačilo na to, aby Draco sklopil pohľad a venoval sa 

iba vínu a škorici, ktorú v ňom zacítil. 

„Neviem, čo by som robil, keby si... veď vieš,“ šepol. 



55 
 

„Áno, tvoj právnik čosi spomenul. Ale... teraz sa o tom nebavme, dobre?“ vyzval ho mäkko a pristúpil 

k nemu bližšie. 

Draco to postrehol a hoci sa naozaj chcel ovládať a necúvnuť pred ním strachom, zareagoval 

prehnane. Ako inak. Trhlo ním a víno v pohári mu vyšplechlo na ruku. 

„To nič, nič sa nestalo,“ šepol mu ten sýty bas a dlhé prsty mu zobrali z rúk pohár s nedopitým vínom. 

Potom mu vzal tvár do dlaní a prinútil ho pohliadnuť mu rovno do očí. Dracovi preblesklo mysľou, že 

Neville je od neho vyšší o celú hlavu. Jeho pohľad sa vpil do hnedých očí, ktorými sa nechal uväzniť. 

Ale nepripadal si bezmocne... ani stratene. Mal dojem, akoby sa práve našiel. 

Neville bol urastený a na mieste, kde mal rozhalenú košeľu zahliadol tmavé ochlpenie, ktoré mu 

pokrývalo svalnatú hruď. Jeho mužnosť naňho zapôsobila mocne, no jeho slová ho chlácholili. 

„Viem, že máš z dnešnej noci obavy a je mi ľúto, že to nemôže byť inak... ale musíme to podstúpiť.“ 

Šepkal tým zmyselným hlasom, ktorý opantával Dracovu myseľ ako účinné kúzlo. Upokojoval ho a 

hýčkal ako chumáčik púpavy, ktorý si hovel v pavučinke. 

Palce hladili jeho líca pokryté novým, sviežim rumencom a jeho viečka sa chveli o niečo menej ako 

samotné pootvorené pery. Teplo, ktoré sálalo z toho urasteného pevného tela stojaceho proti nemu 

naňho pôsobilo ako magnet. Neodvolateľne ho k sebe vábilo a priťahovalo. Chcel sa k nemu pritúliť, 

pritisnúť bližšie a túžil pocítiť hladkosť pokožky urkytej pod tou vrstvou šiat. Zľakol sa sám seba i 

vlastných myšlienok... 

Čo sa to so mnou deje? 

Hlavu mal stále mierne vyvrátenú, stále sa díval do tej mužnej tváre, ale už nepociťoval nekľud. 

„Draco? Môžem... môžem ťa pobozkať?“ zaševelil ten hlas, teraz tak nebezpečne blízko jeho úst, v 

ktorých mu tak odrazu vyschlo. 

Kedy sa k nemu Neville tak sklonil? Líce mu ovanul teplý dych prv ako sa Nevillove ústa dotkli tých 

jeho. Pripadalo mu, že mu na pery zosadol motýľ a pohladil ich svojím zamatovým krídelkom. Ale boli 

to Nevillove ústa, ktorými po tých jeho jemne prechádzal, posieval ich drobnými, nevtieravými 

nežnými bozkami, žiadajúc o povolenie k vstupu do tmavej jaskyne jeho úst, aby ju mohol preskúmať. 

Bolo to také diametrálne odlišné od toho, ako keď mu o niečo jemnejšia ruka stlačila nos, aby mu 

odstavila prívod vzduchu. Vtedy nemal inú možnosť ako otvoriť ústa a nechať si ich plieniť hrubým 

vpádom. Musel sa podrobiť drancovaniu, musel znášať puch úst páchnucich po whisky a potom aj úd, 

ktorý sa mu dral až kamsi do krku... 

Nie. Toto bol skutočný bozk. Nežný ako lupeň ruže, sladký ako ich svadobný koláč a opojný ako to 

škoricové víno. Tak chutil jeho manžel a presne tak chutil aj ich bozk. 

Dokonale... 
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Draco slastne privrel oči. Jeho ruky sa ocitli na tých mohutných pleciach, ale nie preto, aby ho od seba 

odtisli. Musel sa niečoho držať, aby nestratil rovnováhu, pretože nohy mal odrazu podivne vratké. A 

to nevypil za celý deň ani dva poháre vína. 

Všetkými zmyslami mu prenikala Nevillova opojná mužská vôňa a vyvolala v ňom vlnu nečakanej 

rozkoše, ktorá mu zaplavila celé telo. Nikdy prv necítil takú horúčosť. Bolo by ho to možno vyľakalo, 

keby sa nebol cítil tak... úžasne. Tento pocit bol preňho absolútne neznámy, no zároveň zvláštne 

dráždivý a nechcel sa ho za nič na svete vzdať. Možno kvôli tomu mu ovinul ruky okolo krku a prsty 

vnoril do hustých, mierne sa kučeraviacich vlasov na zátylku hlavy. 

V kútiku úst ho pošteklila špička jeho jazyka a skĺzla doprostred spodnej pery. Toto gesto ho prinútilo 

zachvieť sa a jeho ústa sa pootvorili väčšmi. Mladý chrabromilčan prijal nemé pozvanie a smelo vnikol 

dovnútra. 

Sám mu vyšiel v ústrety svojím jazykom. Uvedomil si ako ho hlce a láska, pozýva k sebe a horlivo mu 

opláca každú návštevu i letmý dotyk. 

Neville ho niekam viedol a v momente, keď nohami zozadu narazil o drevený rám postele, nebolo mu 

treba nápovedu. Mykol sa až vtedy, keď tie sladké ústa opustili jeho pery a on precitol natoľko, aby 

zistil, že pred ním stojí celkom nahý. Svetlomodrý hodvábny župan ostal na polceste k posteli. Bol v 

pokušení zakryť svoju nahotu. Proti nemu si pripadal ako vycivený vrabec. 

Muž si tú triašku všimol a znova zamkol jeho ústa v dráždivom bozku, aby ho odpútal od myšlienok a 

zaplašil jeho vynárajúce sa obavy. 

„Si taký krásny,“ pošepol medzi bozkami a Draco nemohol uveriť vlastným ušiam. 

Keď sa od neho na moment zasa odpútal, jeho pery blúdili pri Dracovom uchu a šepotali, aby sa 

nebál. Skladali mu komplimenty a mrmlali sladké nezmysly. 

Ich ústa sa od seba znova oddelili. Draco tam teraz postával a s tichým úžasom sledoval ten vrúcny 

záblesk v hnedých očiach, keď sa muž pozeral do jeho tváre. Neville stál sotva na dĺžku ruky od neho 

a vyzliekal sa. 

Draco sprvu takmer cudne klopil pohľad. Akoby sa obával toho, čo uvidí. Dobre, do tej noci pred 

dvoma dňami bol panic, ale nahého muža už videl. Merlinžiaľ... 

Keď sa ruky jeho muža presnunuli k zapínanu nohavíc, švihol očami hore ako na povel. Pohľad mu 

padol do planúcich jazierok varenej čokolády a akosi podvedome očakával výsmech. 

Samozrejme, žiadneho sa nedočkal. Hoci musel pripustiť, že pokiaľ by bol na jeho mieste, nebol by si 

svojím správaním vôbec istý. Ani tým, či by bol taký zhovievavý a láskavý k svojmu neskúsenému 

milencovi. S lícami červenými ako ruža v rozpuku sa šplhal po tom urastenom tele vyššie. Cez 

svalnaté ruky k širokej hrudi posiatej chĺpkami, plecia a... 

Preglgol. Zastavil sa kdesi uprostred jeho hrude. Prečo sa obával pozreť... nižšie? 

„Draco?“ šepli tie krásne mäkké a zmyselne krojené plné pery. „Neboj sa ma,“ pobádal ho muž pred 

ním a jeho ruky pristáli na jeho úzkom páse. „Ja ti neublížim, sľubujem,“ dodal a znova ho vtiahol do 

dlhého bozku. 
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Potom sa s ním uložil na širokú posteľ a opatrne ho priľahol. 

Draco cítil na stehne jeho vzrušenie a s prekvapením si uvedomil, že sám tuhne. Musel si pripomínať, 

že tento muž nemá s Crabbom nič spoločné. Ani len farbu očí, ani dotyky rúk. Kým tie prvé boli 

násilnícke a hrubé, hoci pestované, tieto ruky boli ruky pracovitému muža. Dlane mal zhrubnuté a 

pokryté mozoľami, ale ich hladkanie bolo nežné a spôsobovalo mu príjemnú triašku. 

Tie zmyselné ústa a horúci jazyk si ho nepodrobovali ako nevoľníka, ale vyzývali ho spolupracovať, 

vychutnávať si vzájomnú blízkosť a prijímať láskanie, ktorým ho zahŕňal. 

Pristihol sa, že ho objíma, rukami kĺže po jeho mocnom chrbte a vychutnáva si hru svalov, ktoré cítil 

pod zvedavými bruškami svojich prstov. Vzrušeným lonom sa trie o to jeho a prahne po tom, aby mu 

dal viac... 

Jeho váha mu neprekážala. Necítil sa stiesnene a obavy ho po chvíli celkom opustili. Do popredia 

vystúpila vášeň, ktorá len povzbudzovala jeho rastúcu túžbu. 

Nevillove ústa blúdili po celom jeho tele. Jemne mu okusovali krk, ochutnávali svetloružové zdurené 

terčíky tróniace na hladkej hrudi, jazyk sa vnáral do pupočnej jamky v tvare lievika. Láskavé dotyky 

nezraňovali, iba s posvätnou úctou hladili Dracovo telo a nútili ho chvieť sa v radostnom očakávaní 

toho, čo malo prísť. 

Tá istá ruka, ktorá len nedávno pohládzala jeho hruď a trela medzi prstom a ukazovákom citlivé 

bradavky sa presunula južnejšie, aby zovrela v dlani bolestne pulzujúci penis, ktorý trčal z porastu 

plavých kučierok a hlavičkou sa dotýkal plochého brucha. Chrabromilčan presne vedel, čo robiť. 

A hoci to hladenie bolo viac ako len príjemné, nemohlo sa to vyrovnať okamihu, keď sa Nevillova 

tmavovlasá hlava sklonila k jeho lonu a jazyk obkrúžil krvavočervený žaluď. Dracovi sa z hrdla vydral 

šokovaný nádych. Zavrátil hlavu dozadu a prstami pravej ruky vkĺzol do hustej záplavy vlasov. 

Bolo to také... dobré! To, čo s ním robil... ho oberalo o myšlienky a nútilo ho iba slastne priasť a 

stonať. Nikdy nič podobné nezažil. V momente, keď začal proti tým talentovaným ústam prirážať 

bokmi, vedel, že orgazmus je na dosah. 

Vyvrcholil a on celú tú štedrú dávku prehĺtal. Nevyšla ani kvapka na zmar. Draco stále ležal na posteli, 

oddychoval a spamätával sa. Jeho telo bolo pokryté vrstvou potu, ktorú z neho svojou veľkou, 

hladkajúcou dlaňou jemne zotieral. 

To, že neskončili mu naplno došlo až vo chvíli, keď mu od seba o čosi viac roztiahol stehná. Keď ucítil 

medzi svojimi polkami mazľavý prst, striasol sa a obozretne naňho pozrel. 

Nevillove ústa sa opreli o vnútornú stranu jeho stehna, jazyk ho pošteklil na pokožke blízko slabín. 

Neublíži mi, prebehlo mu mysľou. Sľúbil to... Je chrabromilčan a oni... vždy dodržia... 

Prst prenikol cez zvierač a on zvraštil čelo, na ktoré mu vystúpil studený pot s tichým syknutím. 

... čo sľúbia. 

„Uvoľni sa,“ šepkal mu jeho zákonný manžel zastretým, chrapľavým hlasom od vzrušenia. 
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Rád by, ale cítil ako jeho telo miesto toho tuhne a svaly sa pod hladkou pokožkou napínajú. Spomenul 

si, ako tvrdo doňho vnikol Crabbe a vybavil si pocity, ktoré ho pri tom opantali. Bolesť, pálenie a 

surovosť vnikov ho trhali na kusy. 

Mykol sa, keď ten votrelec bádajúci vo vnútri jeho tela narazil na čosi, čo... 

Prudko nasal vzduch, zastonal a privrel tuho viečka. Na moment ostal celkom ochromený nehybne 

ležať. 

Zaboril prsty do prikrývky po svojich bokoch a nechal sa unášať novými a oveľa príjemnejšími pocitmi. 

Takmer zaplakal, keď ho ten prst opustil. Ale netrvalo to dlho a on cítil, ako doňho vniká znova a 

tentoraz i s ďalším spoločníkom. 

Príprava trvala dlhšie ako by čakal, ale usúdil, že jeho manžel zaručene vie, čo robí. 

A Neville si dal ozaj záležať. Keď bol Draco dostatočne elastický a roztiahnutý, mohol ho bez 

problémov prijať. 

Draco pootvoril oči a jeho zastretý pohľad sa uprel priamo na muža kľačiaceho medzi svojimi 

roztiahnutými nohami. Mocná ruka sa kĺzala po celej dĺžke vztyčeného penisu trčiaceho z tmavých 

chĺpkov. Rozotieral si po ňom lubrikant, aby si uľahčil prienik. V momente ako sa ich oči stretli, Neville 

ho viac nepustil. 

Rukami mu nadvihol nohy, keď mu ich strčil pod pokrčené kolená a zaujal správnu polohu. Vnikol 

doňho opatrne a plynule v tom istom okamihu, keď si privlastnil i jeho ústa. Jazykom kopíroval 

kopulačné pohyby ich tiel a privádzal tak Draca do vytŕženia. 

Draco cítil ako ho znova posúva cez okraj pomyselného útesu. Stačilo rozpäť krídla, skočiť a nechať sa 

unášať tým nádherným pocitom, ku ktorému ho túto noc priviedol už druhý raz po sebe. 

Neopísateľný pocit prenikol každým jeho pórom, každou bunkou a zaplavil ho od končekov prstov po 

korienky vlasov. Kým sa mu plytký, zrýchlený dych a búšiace srdce znova upokojovalo, napadlo mu, 

že takéto malo byť jeho prvé milovanie. Miesto toho bolo jeho telo hrubo zneuctené tyranským 

násilníkom. 

Neuvedomil si, že sa mu spod viečok vykotúľali slzy. Keď na to prišiel, bolo už neskoro. Nápor 

posledných dní a príval emócií už nedokázal zastaviť. Zmietli jeho sebaovládanie ako vlna cunami. 

Schúlil sa do klbka a dal voľný priechod svojmu zadržiavanému smútku. Slzy a vzlyky ho premohli 

behom pár sekúnd. 

Keď sa k nemu pritislo mocné štíhle telo a omotali sa okolo neho silné ruky, neodtiahol sa. S tvárou 

zaborenou do vankúša a v bezpečí tej náruče napokon zaspal... 

7. kapitola - Skús mu dať šancu 

Prv ako otvoril oči, uvedomil si, že ho obklopuje oslnivé teplo iného tela. Že ho objímala, hreje a on si 

v ňom spokojne hovie. 

Nepohol sa. 
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Srdce mu spravilo salto, hoci sa snažil dýchať pravidelne. Skúšal neprepadnúť panike, ktorá sa ho 

kradmo zmocňovala, keď sa mu prebúdzajúcou mysľou ako strašidelný vláčik prehnali i jeho desivo 

hrkotajúce a škrípajúce vagóny s neónovými nápismi – CRABBE,ZVÄZOK, LONGBOTTOM, SEX! 

Tomu, aby sa mu po nahej pokožke nerozlial vodopád zimomriavok zabrániť nedokázal. Ale zaujalo 

ho čosi iné. 

Pamätal si – žiaľ – v akom rozpoložení zaspával. Plakal ako... No, na to proste nenachádzal slov. Zložil 

sa ako najväčšia bábovka na svete hneď po tom, čo dosiahol orgazmus. A hoci mu bolo trápne ako asi 

nikdy v živote a aj napriek tomu, že usínal tak nepokojne a kompletne rozrušený, mal pocit, že sa 

konečne za posledných pár rokov vyspal bez toho, aby sa budil na kadejaké trpké spomienky, ktorými 

bola jeho pestrá minulosť pretkaná hustejšie ako ten najkomplikovanejší vzor perzského koberca. 

Spomienky, ktoré mu jeho podvedomie počas spánku s takou škodoradostnou trúfalosťou ponúkalo a 

nútilo ho prežívať ich zas a znova. Zhlboka sa nadýchol a pomaly vydýchol v takmer zúfalej snahe 

znovu-nadobudnúť stratený pokoj. 

Vedel, že sa nemá čoho obávať, pretože všetko, čoho sa kedy za tých posledných pekelných dní desil 

bolo teraz minulosťou. Crabbe naňho nemal viac ani ten najmenší nárok, podstúpil zväzok a musel 

dodať, že bol príjemne prekvapený nielen prostredím, ale i obradom samotným. Malo to čosi do seba 

a on sa cítil po dlhom čase opäť aspoň na chvíľku výnimočne. 

Musel uznať, že to bola celkom príjemná zmena. 

Och, a Longbottom bol... Merlin! Vykríkla nadšene celá jeho myseľ a jeho vnútro sa rozkošne 

zachvelo, akoby sa ním prehnali všetky tie prenádherné pocity ich splynutia naraz ako lavína. To, čo 

sa medzi nimi stalo túto noc nebol iba sex. Rozhodne nie. Bolo to krásne nežné milovanie, vďaka 

ktorému sa necítil iba ako kus mäsa, ktoré poslúži na ukojenie sexuálnych potrieb svojho partnera. 

Musel priznať, že sa cítil ozaj veľmi... jedinečne. 

Akoby bol toľkej nehy vôbec hodný... On! Draco Malfoy! Takmer pri tom sám nad sebou ohrnul 

nosom. 

Hlavu mal stále položenú na svalnatom ramene pokojne odfukujúceho muža. Svojho muža... Svojho 

manžela. 

Merlin, ako netypicky to znelo! Keby si necítil na prstenníku ten kovový krúžok, neveril by tomu, že sa 

včerajší deň skutočne udial. 

Na druhej strane, určite by si ani nevedel predstaviť to peklo, ktoré by ho inak bolo čakalo po boku 

Crabba. Ale ani predstava osamelého života po boku Creeveyho tiež nebola práve ružovou vyhliadkou 

jeho vysnívanej budúcnosti. Asi preňho bolo len šťastím, že mladík neprišiel. Hoci, kto vie, či si to 

rozmyslel alebo... 

Prosto, už dnes by sa ocitol na dlažbe a s dokonale holým zadkom, keby do riaditeľne nebol vošiel ten 

umiernený chrabromilčan so svojou ponukou a nezachránil nielen jeho, ale i celý malfoyovský 

majetok zveľaďovaný generáciami, ktorý by bol v opačnom prípade rozdelený na kúsky medzi 

jednotlivé inštitúcie. 

Našťastie, všetky tieto starosti boli minulosťou. 
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Vedel, že by mal Longbottoma zrejme od samej vďačnosti velebiť a nosiť na rukách do konca života, 

alebo mu aspoň poďakovať. Ak už pre nič iné, tak zo zdvorilosti. 

Zdvihol hlavu, aby naňho pozrel. 

Spal. Pokojne oddychoval, tvár mal uvoľnenú a... Draco musel po veľmi krátkej úvahe dodať, že sa mu 

tie výrazné kontúry tváre zdajú i celkom príťažlivé. Takto zblízka azda ešte viac... 

V podbrušku pocítil zvláštne šteklenie, ale nevenoval tomu pozornosť. Bol plne zaujatý pozorovaním 

spiaceho muža. Podoprel sa na lakti, aby mal naňho lepší výhľad. Tiež mu napadlo, že toto bolo prvý 

raz v živote, čo sa zobudil po boku iného muža vo svojej posteli. A tento muž bol navyše jeho. 

Pohodil hlavou, aby si odhrnul z očí prameň vlasov, keď mu ofina padla do čela a v ďalšej sekunde 

zabil nutkanie natiahnuť k tej tvári zvedavé prsty túžiace po svojskom prieskume. Longbottomove 

tmavé oči boli prikryté viečkami, ale vedel, že jeho dúhovky majú farbu kávy. Alebo horkej čokolády, 

keď sú zastreté vášňou. 

Pri tej myšlienke si zahryzol do pery. 

Mohol si dovoliť takto naňho myslieť? Dobre, stal sa z nich pár, ale stále netušil, na čom u toho 

chrabromilčana je. Čo od neho bude očakávať? Budú každý večer zaspávať v jeho posteli, budú sa 

každú noc milovať a ráno sa prebúdzať v objatí? Bolo to... divné. Hoci musel pripustiť, že po včerajšej 

noci by sa mu tá predstava vôbec nehnusila – a teda aj napriek tomu, že to bol Longbottom – nevedel 

si predstaviť, že bude mať intímny, dôverný vzťah s niekým, s kým si boli cudzí. 

Nemohol si pomôcť. 

Ale tá včerajšia noc... Merlin! Naozaj nečakal, že to bude práve takéto. Nečakal a ani by si nikdy v 

živote nepomyslel, že ho k jeho prvému orgazmu v živote dokáže priviesť práve tento človek. 

Musel si opäť pripomenúť, že ten Longbottom, ktorého poznal pred rokmi bol dávno preč. Svedčili o 

tom ostrejšie črty tváre, tmavé strnisko, ktoré sa začínalo črtať pod opálenou pokožkou, široká hruď 

pokrytá mäkkými chĺpkami zvažujúca sa k plochému bruchu a svalnaté nohy, medzi ktorými... 

Naprázdno prežrel, keď si v duchu pripomenul chvíľu, keď doňho Longbottom včera vnikal. Bol... 

obrovský! Nie, že by Draco nikdy predtým nevidel nahého muža, ale zdalo sa, že Longbottom sa 

celkovo vymyká akejsi štandardnej norme. 

Pohol rukou, ktorá doteraz nehybne spočívala na plochom bruchu druhého muža a snažil sa vytiahnuť 

nohu spomedzi tých jeho, kde ju mal počas spánku pohodlne zakliesnenú. To, že boli obaja dokonale 

nahí mu došlo vo chvíli, keď sa stehnom obtrel o tú jeho pôsobivú kopiju, ktorá sa len pred pár 

hodinami tak dychtivo, no opatrne dobýjala do jeho trinástej komnaty. V tom momente stuhol. 

V ústach mu vyschlo, keď ucítil, že sa doteraz spiaci muž vedľa neho pohol. To dlhé, štíhle a dobre 

stavané telo sa zavlnilo, keď si naťahoval údy a zívol si. Potom k nemu otočil hlavu, zažmurkal a pozrel 

naň rozospatými očami, ktoré rámovali hnedé mihalnice v hustých vejároch. 

Po chvíli, akoby si aj on musel pripomenúť, prečo je práve Draco v jeho posteli ho ospanlivo 

pozdravil: „Dobré ráno.“ 
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Draco sa naňho díval s rozpačitým výrazom. Ako sa mal zachovať k mužovi, ktorý k nemu patril asi tak 

neodmysliteľne ako hviezdy k oblohe, a s ktorým ho okrem rovnakého krúžku na ľavej ruke a dnešnej 

noci nič iné nespájalo. Mlčky sklopil pohľad. 

Nezdalo sa, že by si bol Longbottom jeho duševné rozpoloženie všimol. A ak si aj všimol, nedal to na 

sebe poznať. 

„Ako si spal?“ opýtal sa ho chrabromilčan, v jeho hlase zaznievala starosť. 

Draco iba zažmurkal a uvažoval, kedy naposledy stratil takto reč a cítil sa menší a zraniteľnejší ako 

Pigmejský chumkáč. 

Neville sa zhovievavo usmial a odhodil prikrývku. Zjavne nemal problém so svojou nahotou, pretože 

po tom, čo podišiel k oknu a otvoril ho, aby dnu vpustil závan čerstvého vzduchu sa naňho pozrel a 

oznámil, že si zaberá kúpeľňu ako prvý. A už ho nebolo. 

Draco teraz sedel na posteli a usiloval sa nečervenať. A netreštiť oči ako vyoraná myš. Znova 

zažmurkal. Nemal poňatia ako dlho tam sedel, ale precitol v momente, keď sa dvere vedúce do 

kúpeľne znova otvorili a vyšiel z nich Neville. Jeho bosé nohy na podlahe nevydávali takmer žiaden 

zvuk. Vlasy mal stále vlhké a okolo bokov obtočený iba ručník. 

Tentoraz sa tváril trochu znepokojene. Pristúpil k posteli s previnilým výrazom. „Draco? Ja... Si v 

poriadku?“ 

Draco k nemu zdvihol tvár, stále zjavne neschopný vydať hláska. Mierne sa zamračil, akoby uvažoval 

– Na čo sa ma to pre merlina vlastne spytuje? 

Chrabromilčanove líca mierne sčervenali, keď si ten zmätený pohľad vyložil veľmi správne a vysvetlil: 

„Teda... chcem sa opýtať, či som ti v noci... neublížil. Som si vedomý, že som... obdarený a...“ 

Ak sa chrabromilčan pri svojom preslove mierne červenal, Draca pokryl rumenec azda od hlavy po 

päty v jednej sekunde. 

Pokrútil hlavou. „Nie... ja som... Neublížil si mi,“ podarilo sa mu napokon s námahou vykoktať. 

Neville prikývol. Zjavne mu odľahlo. „Sprcha je voľná, ak máš záujem.“ 

Draco prikývol. Isteže mal. 

Vyliezol z postele, ale prikrývku si pevne omotal okolo úzkych bokov. Kým to robil, Neville zo seba 

jediným pohybom strhol ručník a Draco si musel znova raz zahryznúť do pery, aby nezhíkol ako 

pohoršená a prudérna stará dievka nad obrazom dokonalého nahého pozadia. 

Odvrátil pohľad a stratil sa za dverami kúpeľne. 

oooOOOooo 

Keď sa Draco vrátil do izby, s úľavou zistil, že jediný kto ho tam čaká je jeden z jeho domácich 

škriatkov, ktorí ostali na Manore. 

Sunny sa mu hlboko uklonil. „Pán Draco si niečo želať?“ 
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Draco sa pousmial, no ihneď opäť zvážnel a prikývol. „Potrebujem z Manoru svoje veci, Sunny. 

Neviem ako dlho sa tu zdržím. Keďže som včera prijal zväzok, budem nútený urobiť vo svojom živote 

isté zmeny.“ Potom sa zarazil, jeho plavé obočie sa stiahlo do jednej linky. „Ako si vlastne vedel, kde 

som?“ 

„Sunnyho nedávno kontaktovať váš manžel a poprosiť ho, aby váš škriatok prišiel. Pán vravieť, že 

budete moje služby potrebovať.“ 

Draco naňho iba chvíľu nemo hľadel. Bolo očividné, že Longbottom myslel na všetko. Napokon si 

povzdychol. 

„Mal pravdu. Môžeš mi teda doniesť nejaké veci?“ 

„Sunny hneď prísť, pán Draco,“ uklonil sa až po zem a zmizol s typickým prasknutím. 

Škriatok sa vrátil ani nie o desať minút. Draco sa obliekol a zvolil ležérnejšie oblečenie. Dal škriatkovi 

nejaké pokyny a prikázal mu, aby mu bol k dispozícii, ak bude niečo potrebovať. 

Keď škriatok zmizol, práve sa vo dverách komnát objavil Neville. Usmial sa naňho. 

„Musíš byť hladný,“ poznamenal, akoby mu videl až na dno žalúdka, kde ozaj už nejakú chvíľu 

vyhrávala celá kapela. „Chceš ísť do Veľkej siene alebo dáš prednosť raňajkám tu v súkromí?“ 

Pravda bola, že s ním nechcel ostať sám. Nemohol si totiž pomôcť, aby nemyslel na to, čo spolu robili 

v noci a ako veľmi... ho to zasiahlo. Okrem toho, chcel vidieť Severusa a potreboval sa s ním zhovárať. 

Osobne a pokiaľ možno, v súkromí. 

„Môžeme ísť do Veľkej siene?“ opýtal sa, s čím jeho manžel samozrejme súhlasil. 

oooOOOooo 

Draco sedel po boku Severusa. Nemohol si nevšimnúť, že hoci sa Potter baví s jeho manželom, ani na 

sekundu s profesorom elixírov nestratil kontakt, hoci sa dotýkali iba stehnami. Reagoval aj na ten 

najmenší podnet, akoby sa dokonale poznali, akoby boli navzájom nejako zvláštne prepojení. Akoby 

si čítali myšlienky. 

A potom pozrel na Nevilla... Sedel o dve miesta ďalej, ale i tak cítil na sebe jeho kradmé pohľady. 

Zhovárali sa s Harrym potichu a on sa pristihol pri tom ako ho rozčuľuje, že z ich rozhovoru nezachytil 

viac ako to nejaké slovíčko. 

Odvrátil od nich oči a zabodol pohľad do miešaných vajíčok. Napichol si na vidličku kúsok opekanej 

slaninky a s tichým povzdychom si ju vložil do úst. 

Takmer zabudol, ako fantasticky tu varia... 

„Môžeš mi po raňajkách venovať chvíľu svojho času alebo máš nejaké plány?“ opýtal sa Severus, čím 

ho vytrhol z kolotoča zmätených myšlienok. 

„Samozrejme,“ odvetil pohotovo Draco. „Aj tak som s tebou chcel hovoriť. Rád by som prediskutoval 

s právnikom isté veci a celé to uzavrel.“ 
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„Chápem. Našťastie, už sa nemusíš ponáhľať. Máš čas,“ odvetil pokojne tmavovlasý muž a kým 

pravačkou primiešal cukor do svojej kávy, Draco postrehol, že ľavačkou zovrel Potterove prsty, keď sa 

ich ruky spojili. „Tiež som sa chcel opýtať, či nepodnikneš nejaké kroky. Malý oznam v novinách by 

možno veci iba prospel. Nech Crabbe vie, že prehral na celej čiare.“ 

Draco mykol plecami. „Nie je to zlý ťah. Zvážim to.“ Potom ho napadlo, že včera videl ako si jeho 

krstný otec trie hánky prstov, kde sa jeho pokožka mierne červenela a nemohol sa na to nespýtať. 

Severus sa zamračil. „Len som ho trochu usadil. Mal by si vedieť, že to on mohol za to, že sa mladý 

Creevey nedostavil. Očaroval ho a nechal pohodeného v kríkoch pri Rokfortskej bráne. Keby mu z 

nich netrčali nohy, asi ho tak skoro nenájdeme.“ 

Draco zbledol. „Ublížil mu?“ 

„Nie, je v poriadku. Našťastie ho Crabbe iba uspal,“ ubezpečil ho. 

Nepovažoval za potrebné znepokojovať ho tým, že sa vlastne pobili iba preto, lebo ho Crabbe v 

záchvate zúfalstva napadol bezprostredne po odmiestnení právnika z ministerstva a prisahal, že on sa 

len tak ľahko nevzdá a nájde spôsob ako dosiahnuť svoje. Vtedy mu Severus prosto jednu vrazil a 

varoval ho, aby sa od jeho krstného syna držal čo najďalej, lebo inak na ňom vyskúša tie najhoršie 

kliatby aké len pozná. 

oooOOOooo 

 Veľkú sieň opustili svorne. Zišli priamo do žalárov a Longbottom mu povedal, že ak bude niečo 

potrebovať, nájde ho v skleníku číslo tri. 

Harry šiel po svojom a tak Severus pozval Draca na čaj. 

Draco sa usadil, kým Severus zmizol vo svojej pracovni a vrátil sa aj s kúskom pergamenu, na ktorom 

bola poznačená adresa právnika Bincha. 

„Tak, tu to máš,“ riekol a sadol si do kresla. Načiahol sa po svojej šálke čaju a odpil si. Uvažoval, či je 

práve taktné spýtať sa na to, ako prebehla ich svadobná noc. Keď sa o tom zmienil pred Harrym, ten 

iba povytiahol obočie a opýtal sa ho, ako by bolo jemu, keby sa ho to niekto opýtal. Musel uznať, že 

jeho manžel trafil klinec po hlavičke. Mlčal. Ako odpoveď mu to stačilo. 

Možno mu mohlo stačiť aj to, že jeho krstný syn pri vstupe do Veľkej siene nejaví žiadne známky 

bolesti, netvári sa skleslo, či ublížene. Nebol ani zamĺknutý, hoci bol celý čas duchom neprítomný a 

zadumaný. 

Vlastne by mohol vyhlásiť, že Draco vyzeral spokojne a teda následne z toho dedukovať, že sa žiadne 

ukrutnosti nekonali a rovnako, že ten bylinkár je zrejme ozaj skúsený, čo by doňho nikdy v živote 

nepovedal. Zamračil sa, keď ho napadlo, kde asi tie skúsenosti nadobúdal, ale... to ozaj nebola jeho 

vec. 

Lenže to by nebol Severus, aby to nepočul z úst Draca a na vlastné uši. Hoci zvolil celkom iný prístup k 

získaniu dôležitého poznatku. 
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„Čo robia tvoje... zranenia? Si v poriadku?“ opýtal sa svojím vlastným slizolinským spôsobom na to, čo 

chcel vedieť. Takto mu nikto nič nemôže vyčítať, pravda? Len dbá o zdravie svojho krstného syna. 

Draco sa napriek tomu mierne zapýril a sklopil pohľad k svojej šálke mätového čaju. „Som v poriadku. 

Myslím, že sa to celkom zahojilo. Ďakujem.“ 

Severus si uľahčene vydýchol, hoci tak vôbec nepôsobil. A preto, aby Draco neprišiel na jeho malý, 

nenápadný úskok, radšej zmenil tému. 

„Čo plánuješ teraz?“ 

„Ako to myslíš?“ nechápal mladík. 

„No, chcem vedieť, či ste sa bavili o tom, kde budete bývať, čo budeš robiť a tak. Alebo sa chceš vrátiť 

späť do Írska a pracovať tam?“ 

„Ach,“ povzdychol si. „Popravde, ešte som sa tým veľmi nezaoberal. Ale asi to nebude možné.“ 

„Čo presne?“ zaujímal sa Severus. 

„No, vrátiť sa späť, predsa,“ odvetil. „Ešte sme to vlastne ani neprebrali. Nejako na to nebol čas. Tých 

posledných dní ubehlo tak rýchlo...“ povzdychol si. 

Severus ho chápal. Iba prikývol. 

Na chvíľu sa medzi nimi rozprestrelo ticho. Prerušil ho však Draco, keď na Severusa pozrel tým svojím 

spýtavým pohľadom a typicky nakrčeným čelom. 

„Môžem sa ťa niečo opýtať?“ 

Severus mu venoval ostražitý pohľad. Vytušil, že to nebude len taká taľafatka. Opatrne prikývol. 

„Ako ste sa dali s Potterom dokopy?“ vykĺzlo mu z úst a nemohol si nevšimnúť ako jeho krstný otec 

zmrzol na mieste. 

Chvíľu mu trvalo, kým sa očividne uvoľnil, ale nepozrel naňho. „Prečo ťa to zaujíma?“ vrátil mu 

miesto toho protiotázkou. 

Draco si povzdychol a pokrčil plecami. „Ani neviem. Možno preto, lebo vyzeráte spolu takí... šťastní a 

predtým ste sa nenávideli. A možno preto, že som sa tiež zviazal s jedným chrabromilčanom a 

netuším, čo si s tým počnem.“ 

„Ak chceš radu v tomto, asi klopeš na nesprávne dvere, Draco. Musím... priznať, že som sa prvých pár 

rokov,“ riekol a zdvihol hlavu, aby sa jeho čierne oči stretli s tými opálovými, „počuješ dobre, prvých 

pár rokov som sa správal ako typický slizolinčan a snažil som sa spraviť Harrymu zo života peklo.“ 

Draco mlčal a premýšľal nad jeho slovami. Dopil čaj a položil prázdnu šálku na stôl. Oprel sa v kresle a 

prepaľoval svojho krstného otca zmäteným pohľadom. „Ale niečo sa muselo zmeniť, či nie?“ 

Severus prikývol. „Iste. Zdá sa, že som potom konečne dostal rozum,“ uškrnul sa pobavene. 

A Draco dodal. „A neľutuješ to.“ 
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Severus musel iba prisvedčiť. „Nie, neľutujem.“ 

„Takže?“ vyzval ho jemne a jeho plavé obočie sa vytiahlo nad tými zvedavými očami. V strieborných 

očiach horela zvedavosť a možno i nádej, že všetko nemusí vyzerať na prvý pohľad tak beznádejne 

ako sa to zdá. 

Povzdychol si. Dúfal, že sa tomu vyhne, ale asi sa prerátal. „Dobre,“ rezignoval napokon. „Ale varujem 

ťa, je to dlhý príbeh.“ 

Draco pritakal. „Fajn. Mám čas.“ 

Severus mechanicky miešal svoj zbytok čaju a pustil sa do rozprávania vlastného príbehu. 

„Stalo sa to pár dní po tom, čo Temný pán padol. Stále som sa zotavoval, ale mali si po mňa prísť 

aurori. Predbežné vypočutie a ako bývalému smrťožrútovi s temným znamením na ruke mi 

samozrejme hrozilo aj zadržanie. Potter ma v ten večer vyhľadal a donútil, aby som sa s ním zviazal.“ 

Draco ho nechápavo prerušil. „Počkaj, ako ťa prinútil? Nerozumiem tomu.“ 

Severus sa uškrnul. „Ku podivu celkom prefíkane. Tvrdil mi, že vyriekol podstatnú časť obradu počas 

noci, keď som ležal nič netušiaci na nemocničnom lôžku. Neuvažoval som vtedy logicky, bol som pod 

vplyvom liečiv a tak som mu prosto uveril, keď mi neskôr tvrdil, že našli prastarý rituál, kde sa to dá 

vykonať i bez súhlasu druhého partnera.“ 

„A ty si mu na to skočil? Nemôžem tomu uveriť!“ uškŕňal sa jeho krstný syn a z očí mu sršalo 

pobavenie, keď si tú situáciu vybavil. No kto by sa aspoň nepousmial nad tým, ako malý 

chrabromilčan chytil do pasce skúseného čarodejníka? 

Ale Severus po ňom strelil varovným pohľadom. „Nie som vševed!“ odvrkol a zahniezdil sa na mieste. 

Na moment pôsobil takmer urazene. „Okrem toho, keby ti niekto povedal, že v tom má prsty 

Dumbledore, neveril by si mu?! Ten chlap sa mi miešal do súkromia celý život! Nemal som najmenší 

dôvod tentoraz o tom pochybovať. A potom...“ povzdychol si, „som spravil tú hlúposť, že som sám 

trval na tom, aby sme sa zviazali. Ešte raz – teraz už pri mojom plnom vedomí.“ 

Tak toto mu musel uznať. 

„Bolo toho vtedy na mňa veľa, hoci ma to asi nemôže ospravedlniť. Asi prvý raz v živote som sa cítil 

nesmierne unavený a úľavu som potreboval ako soľ. Dokonca som istý čas uvažoval, že odídem z 

Anglicka. Na druhej strane, bolo príjemné zistiť, že vďaka tomu zväzku som mal isté... výhody.“ 

„Neviem si ani len predstaviť aké? A to si na ten podfuk neprišiel ani potom?“ 

Severus sa uškrnul. „Vydrž. Musel som podstúpiť nejaké vypočúvania, ale šlo to rýchlo. Aj vďaka 

Potterovi a jeho priateľom, dokonca i vďaka mojim kolegom. Omilostili ma a udelili mi titul prvého 

rádu Merlinovho stupňa. Konečne som sa cítil skutočne voľný, ale zároveň som si uvedomil, že moja 

sloboda a nezávislosť sú fuč.“ 

„Tak a ako vám to teda klapalo?“ 
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Severus našpúlil pery a vyfúkol prúd vzduchu. „Ak poviem, že to bola hotová katastrofa, vôbec 

nebudem preháňať.“ 

„Prečo?“ vyzvedal. „Teda, viem, že si ho nemal nikdy príliš v láske, ale...“ 

„Draco, moja zášť siahala hlbšie. Nenávidel som už jeho otca. Mali sme podobný vzťah ako ty s 

Harrym, keď som Rokfort navštevoval ešte ako študent. A odrazu sa ocitol v mojom živote jeho syn. 

Bol mojím... mužom. Musím priznať, že to bolo ťažké nielen vysloviť, ale aj pripustiť si to. Naša... prvá 

spoločná noc... nezačala najlepšie. Strhla sa medzi nami hádka. Čestný Potter sa priznal, čo vyviedol a 

ja som musel myslieť iba na to, aký som bol slaboduchý idiot, že som tak ľahko pripustil, aby ma 

napálil ďalší Potter!“ 

Na chvíľu sa odmlčal. Aj ten zbytok čaju prestal trápiť miešaním. Povzdychol si. „Nezvládol som to. A 

musím povedať, že som nebol práve nežný alebo citlivý milenec. Hoci na svoju obranu môžem 

povedať len toľko, že som mu fyzicky neublížil.“ 

„Takže preto ten tvoj výraz, keď som prišiel a ty si ma ošetroval...“ konštatoval slizolinčan zadumane. 

Tmavovlasý muž iba prikývol. Ešte aj teraz ho bodol osteň previnilosti, ktorý stále cítil. „Keď som si ho 

vtedy... vzal, demonštroval som iba svoj hnev, zúfalstvo a nevôľu, lebo to bol on, kto ma zahnal do 

kúta, z ktorého som nemal východisko. A hoci som vedel, že by som mu mal byť vďačný, lebo z veľkej 

miery to bola jeho zásluha, že som neputoval do Azkabanu, neovládol som sa. Nejestvuje preto 

žiadne ospravedlnenie. Harry mal vtedy iba sedemnásť a ja som sa zachoval ako sviniar. Znova som 

raz hľadel iba na seba. A potom ma prepadli výčitky. Mňa, chápeš?!“ uškrnul sa a pokrútil hlavou. 

„Dlho som si na nový stav situácie nemohol zvyknúť. Trval som na oddelených spálňach. Ignoroval ho, 

tváril sa, že neexistuje.“ 

„Ale on existoval...“ zamrmlal jeho krstný syn skôr sám pre seba. 

„Stránil som sa ho dlhý čas. A on to nevzdal. Ostal so mnou. Pomáhal mi, staral sa o mňa, keď som 

bol chorý. A nič za to nežiadal. Hoci mi stále dookola opakoval, že som tvrdohlavý hlupák! Mal 

pravdu. Trvalo mi celé dva roky, kým sa môj vzdor zmenil v akési akceptovanie jeho osoby a ďalší rok, 

kým som si uvedomil, že ma priťahuje, hoci som to stále skrýval. Potom sa objavil nový mladý učiteľ, 

ktorému zjavne neprekážalo, že je Harry zadaný a stačilo málo, aby som začal aj žiarliť. Po Novom 

roku som stratil nervy a uznal, že som bol blázon a čo sa stalo, sa už neodstane. Navyše... zamiloval 

som sa. Musel som si ho získať. A našťastie, podarilo sa.“ 

Draco opustil žaláre v hlbšom zamyslení a rozčarovaní ako by bol očakával. Dúfal, že sa mu po 

rozhovore s krstným otcom vyjasní, no v jeho vnútri sa ešte viac zamračilo. Dookola si opakoval jeho 

posledné slová: „Prosím, pokús sa nezopakovať moju chybu. Daj Longbottomovi šancu. Skús ho 

spoznať prv, ako sa akokoľvek rozhodneš.“ 

Musel uznať, že to malo svoju logiku. Keď zdolal posledných pár schodov, prešiel priamo k dverám 

vedúcim zo školy a zamieril ku skleníkom. 

8. kapitola - Som tvojím dlžníkom 
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Poludňajšie slnko sa mu oprelo do chrbta svojimi hrejivými lúčmi a pozlátilo každý vlások plavej hlavy, 

keď kráčal z hradu smerom k skleníkom. Zelené steblá trávy sa pod váhou jeho tela ohýnali k zemi a 

zlievali sa do jedného širočizného zeleného koberca, kde-tu popretkávaného jemným vzorom 

snehobielych hlavičiek sedmokrások, či žltučkých púpav. 

Draco zamieril k skleníku číslo tri a vošiel dnu. Tento skleník patril k ďalším dvom, ktoré využívali prvé 

tri ročníky a svojou rozlohou neboli také veľké ako ostatných šesť. Len ich konštrukcia a stavba sa 

dala zrovnávať. 

Hrubšie drevené trámy slúžili na upevnenie sklených tabúľ, cez ktoré sem prenikalo životodárne 

slnečné svetlo nielen cez priehľadné steny, strop, ale i mierne oválnu kupolu neveľkej vežičky 

jedného z nich. Strechu v tvare klasického áčka zdobili z vonkajšej strany navyše kamenné telá 

jašterov upevnených na kovovej konštrukcii strechy. Boli natretí na zeleno a s rozďavenými papuľami, 

takže vyzerali celkom ako živý strážcovia vzácnych rastlín. Prednými labami sa pevne pridržiavali 

okraja, kde boli upevnené kovové rímsy a zlostnými žltými očami zízali nadol. 

V malej verande boli poukladané jednotlivé náradia. Hrabličky, lopatky a motyčky, dokonca i chrániče 

uší, každé vo svojej drevenej debničke s riadnym označením. Krhly stáli poukladané pod úzkym 

pracovným stolom v troch krátkych radoch a hnojivá, a rôzne výživné prímesy boli umiestnené v 

starej skrini oproti vstupným dverám. 

Oprel sa o drevený trám plecom a zadíval sa na mladíka, ktorý sa babral v čiernej zemine. V tomto 

skleníku svetlo prenikalo v hojnej miere iba z ľavej strany a cez strechu, pretože pravá strana susedila 

s tehlovým múrom školy, a okrem toho ju celú obrástla popínavá rastlina so širokými tmavo-zelenými 

listami. Zo stropu visel kovový lampáš trochu väčších rozmerov, aby vrhol svetlo i do tých najtmavších 

kútov miestnosti. 

Spomenul si na pár príhod, ktoré sa s týmto skleníkom spájali. Na to, ako Neville odpadol, keď 

profesorka Sproutová vytiahla z objemného črepníka plačúcu mandragoru, na to, ako ho tá jeho 

pohrýzla do ukazováka, keď šaškoval pred priateľmi. 

Áno, v tom čase nejakých priateľov ešte mal. 

V súčasnosti mu ostalo veľmi málo. Ale zdalo sa, že i to málo znamenalo omnoho viac, ako kedy mal. 

Sledoval Nevilla, ktorý pracoval otočený chrbtom k nemu, ako zalieva mladé mandragory a babre sa v 

hline, a uvedomil si, že tie mocné ruky sa ho len pred niekoľkými hodinami dotýkali. Nežne a jemne, 

akoby bol z krehkého porcelánu. Akoby sa maznal s nejakou vzácnou rastlinou, ktorá si vyžadovala 

opatrné zaobchádzanie a jeho ústa sa roztiahli v trpkom úsmeve. 

Nikdy prv by nebol povedal, že z nich dvoch bude raz tak žalostne neskúsený práve on. 

Lenže v jeho živote po tej šialenej vojne bolo prednejšie všetko ostatné, ako vlastný milostný život. 

Trápili ho horšie problémy, než aké mali ostatní mladí muži v jeho veku. 

Neville položil krhlu na pracovný stôl a obzrel sa. „Ahoj,“ povedal a prešiel k umývadlu, aby si umyl 

zamazané prsty. „Nepočul som ťa,“ dodal ospravedlňujúco. 
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Draco iba pokrčil ramenami. Ruky mal stále vo vreckách, stále sa nedbalo opieral plecom o drevený 

trám. „Mal si prácu, nechcel som rušiť. Aj tak sa zdalo, že končíš.“ 

Neville sa bodro usmial a osušil si vlhké dlane. „Iste. Ale našiel by som si čas. Práca nie je zajac, 

neutečie,“ poznamenal. 

Draco prešiel tú poznámku mlčaním. „Pozhovárame sa?“ 

Neville prikývol a pozrel na hodinku na svojom ľavom zápästí. „Môžeme to spojiť s obedom? Mám 

hlad ako vlk.“ 

oooOOOooo 

Obedovali v súkromí svojich komnát. Teda, ak sa Nevillove osobné priestory dali považovať za ich 

spoločné. 

Stihli prebrať právnu stránku veci, ale to ani zďaleka nebolo všetko. 

Neville sa napil ďatelinového piva, aby ním spláchol posledné chutné sústo z rokfortskej jedálne a 

škaredo zazrel na zákusok, ktorý im doručili ako dezert. Nie, že by nemal sladké rád, ale bol taký 

najedený, až mal pocit, že ak čo i len ochutná, určite praskne. 

„Nebudeš?“ spýtal sa Draco, ktorý už oblizoval lyžičku po tom, čo dojedol svoju porciu Kávovej peny s 

čokoládovými hoblinkami. 

Neville mu dezert posunul s pobaveným úsmevom. Draco poďakoval, naklonil sa, aby si privoňal 

kávovej arómy a vrhol sa i na jeho porciu so zmyselným výrazom labužníka, ktorý sa ocitol vo svojom 

živle. 

Neville ho sledoval bez slova. To, ako si vychutnával každé sladké sústo, ako oblizoval lyžičku, ako pri 

tom slastne zatváral oči, akoby sa chcel plne sústrediť na tú lahodnú chuť, keď sa mu sladkosť 

rozplývala na jazyku a dráždila jeho chuťové poháre bolo niečo, čo nikdy predtým u nikoho nevidel. 

Dobre, videl jesť Rona. Hltavo a na plné ústa, ale nikdy pritom nemal taký božský a už vôbec 

neoplýval takým zmyselným výrazom. 

Aj Neville dostal náramnú chuť na ochutnávku. Nie však dezertu, ale tých krásne tvarovaných pier. 

Ako by chutili po dvojnásobnej dávke dezertu? Ako káva, alebo skôr ako čokoláda? Faktom však 

ostávalo, že jeho nohavice ostali po tomto malom a súkromnom divadle pritesné. 

Pomrvil sa na mieste a aby presmeroval myšlienky vhodnejším smerom, pokúsil sa nadviazať v 

rozhovore tam, kde skončili. 

„Čo otázka bývania?“ 

Draco naňho pozrel, lyžička sa zastavila v polceste k pootvoreným ústam. Vrhol naňho nechápavý 

pohľad, ktorý sa ovšem bleskovo vyjasnil. „Predpokladám, že na Manor ťa nedostanem,“ riekol Draco 

pokojným hlasom. Nebola to otázka, skôr konštatovanie. 

Neville rozoznal, že v tom tóne nezaznela žiadna výčitka. A bol mu za to vďačný. Aj za to, že jeho 

predpoklad bol naozaj správny. 
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„To nie. Zrejme môžem vysloviť rovnaký predpoklad, však?“ ozval sa a myslel pritom na ich staré 

rodinné sídlo, ktoré by s históriou Manoru mohlo viesť v zápase vyrovnaný boj. „Máš teda nejaký 

návrh?“ 

Draco nerozhodne pokrčil plecami. „Nie som si istý. Zjavne tu veľa možností nie je. Okrem toho, učíš 

na Rokforte, a preto ti vyhovuje bývať tu. Môžeme tento problém odsunúť na neskôr, ak ti to 

neprekáža. Tieto komnaty sú skutočne dosť priestranné pre nás oboch.“ 

„Súhlasím,“ pritakal a s jeho rozhodnutím bol naozaj spokojný. Dopil pivo a odsunul pohár bokom. 

„Spomínal si nejaký oznam v novinách. Čo presne si mal na mysli?“ zaujímal sa Neville a pokúsil sa 

zamaskovať vzrušenie tým, že odvrátil pohľad a neprítomne sa pohrával s príborom na prázdnom 

tanieri umazanom od jedla. 

„Áno, v podstate to bol Severusov nápad. Navrhol, či nepodám do novín malý oznam o uzavretí 

nášho zväzku, nič viac. Veci by to mohlo iba prospieť. Ak teda nie si proti,“ dodal rýchlo. 

Na Nevilla zapôsobil už len ten fakt, že si počkal na jeho názor. „Nenamietam. Urob, čo považuješ za 

potrebné,“ vstal od stola. „Ak ma nateraz ospravedlníš,“ hlesol zadumane, „musím dať vedieť Lune. 

A... ak by si tu chcel čokoľvek zmeniť a prispôsobiť si...“ ukázal rukou širokým gestom na komnaty, 

„pokojne tak sprav.“ 

Draco považoval za potrebné poďakovať a teda tak aj spravil. Neville sa stratil a on ostal v malej 

jedálni spojenej s obývacou izbou sám. Vstal od stola a nevšímal si, ako prázdne taniere a poháre 

miznú zo stola, keď po nich upratujú škriatkovia. 

Rozhliadol sa po izbe a premýšľal nad tým, čo by sa tu dalo zmeniť podľa jeho vkusu, ale sotva čosi 

našiel. Nábytok bol z čerešňového dreva. Pohovka s kreslami a taburetom, medzi ktorými stál 

jednoduchý konferenčný stolík na vyrezávaných nôžkach vyzerali klasicky, skôr komfortne ako 

luxusne. Pod tým všetkým bol umiestnený koberec triezvej krémovej farby. Podlaha bola drevená a 

parkety sa leskli čistotou. 

Prešiel do spálne, kde pohľadom zavadil o posteľ. Táto izba bola zariadená pomerne vkusne. Celú 

podlahu pokrýval koberec, pri stene stála jedna veľká dvojdverová skriňa s komodou, takže bolo do 

očí bijúce, že práve posteľ je ten kus nábytku, ktorý v tejto miestnosti dominuje. 

Vošiel si prstami do vlasov.    

Nie, nateraz tu rozhodne meniť nič nebude. Chcel odísť, ale znova sa zastavil a ostal chvíľu civieť na 

posteľ. 

A uvedomil si, že ho znova raz posadla pálčivá túžba dozvedieť sa odpoveď na otázku – Prečo si ma 

pre merlina bol ochotný vziať práve Longbottom?! 

oooOOOooo 

Neville osamel. Len čo poslal Lune stručný list týkajúci sa svojho novonadobudnutého stavu, ku 

ktorému prišiel takmer ako slepé kura k zrnu, prepadli ho vlastné rozporuplné pocity, ktoré voči 

bývalému spolužiakovi cítil. 
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Draco Malfoy vyrástol do urasteného mladého muža, hoci bol od neho o čosi nižší i štíhlejší, predsa 

mu imponoval. Jeho plavé vlasy sa mu vždy páčili. Zdalo sa, že na rozdiel od jeho kamaráta Harryho, 

má každý Malfoyov vlas na jeho hlave svoje miesto. Vždy bol dokonale upravený a keby nebolo tej 

jeho zádrapčivej povahy, a uštipačných poznámok, ktorými v mladosti častoval kade-koho, bol by z 

neho už vtedy celkom milý chlapec. 

No napriek tomu, faktom ostávalo, že oni dvaja si nikdy nemali veľmi čo povedať. Ešte si pamätal 

takmer všetky tie príležitosti, pri ktorých, ak sa mu Malfoy nesmial poza chrbát, uškŕňal sa mu priamo 

do tváre, keď spravil niečo, čím jeho i okolie nechtiac pobavil. Napríklad ako vtedy na hodine 

Starostlivosti o čarovné tvory, keď nevedel otvoriť tú Príšernú knihu príšer. Jeho habit i košeľa skončili 

na franforce. Nehovoriac o jeho červeno-zlatej kravate, z ktorej ostal iba uzol a úhľadne uviazaná 

slučka okolo jeho krku. 

A vždy si bol rovnako vedomý faktu, čo spravila Dracova teta Bellatrix jeho drahým rodičom. Nikdy 

nemal normálne detstvo a to práve vďaka jeho rodine. 

Tak prečo sa tak ochotne obetoval a zviazal svoj život s tým jeho? Nedávalo to zmysel, nech sa na to 

díval z akejkoľvek strany. Rozhodne však nešlo o akt pomsty. Toto prosto v povahe nemal. A tak si 

zaumienil vyčkať a hádam čas ukáže... 

Odpoveď od Luny mu prišla ešte v ten istý večer. Priala im obom všetko najlepšie. 

oooOOOooo 

Keď sa Neville objavil v spálni, Draco už ležal na svojej strane postele a snažil sa tváriť, že spí. Neville 

sa v tichosti vyzliekol, zhasil sviece a pridal do ohňa v kozube pár polien navyše. Potom vkĺzol do 

postele k nemu. 

Draco ho mlčky pozoroval spod prižmúrených viečok a uvažoval, či sa s ním bude milovať i túto noc. 

Ale to dlhé a hlavne kompletne nahé telo ostávalo na svojej polovici postele. Pocítil nepatrný osteň 

sklamania, keď si jeho manžel iba unavene zívol a spravil si pohodlie na vlastnej strane lôžka. 

„Poslal som na ministerstvo žiadosť o prijatie do zamestnania,“ prerušil náhle ticho a sám tým ostal 

prekvapený. Už sa nesnažil tváriť, že spí. 

Neville sa pretočil k nemu na bok a podoprel si hlavu pravou rukou. „Naozaj? Takže si sa rozhodol?“ 

Prikývol. „Ale nie som si istý, či ma zoberú. Rád by som to skúsil na Oddelení záhad, ale budem 

vďačný za akékoľvek miesto.“ 

Neville naňho iba chvíľu mlčky zízal. „Nepodceňuj sa. Máš na viac, ako robiť poskoka nejakému 

pajácovi. Viem to.“ 

Draco takmer od údivu zabudol zavrieť ústa, na čo sa chrabromilčan veselo pousmial. „Pozrime sa. 

Zdá sa, že som ťa pripravil o reč.“ 

V okamihu tomu plavovlasému mužovi zrumeneli líca. Sklopil pohľad a v rukách nervózne krčil 

prikrývku. Kým sa ho manžel nepokúsil dotknúť. Vtedy stuhol na kameň a dych sa mu zasekol v hrdle. 

Táto iracionálna reakcia ho prepadla i v rozpore s tým, že jeho podvedomie vedelo, že on by mu 

neublížil.   



71 
 

Lenže potom sa Nevillova ruka stiahla späť. „Draco?“ ozval sa tichý šepot vedľa neho. „Nechceš mi 

prezradiť, čo sa vlastne stalo medzi tebou a Crabbom? Myslím, že by to našu situáciu podstatne 

uľahčilo.“ 

Draco ledva badateľne prikývol. Napokon, vedel to Severus, Harry, niečo tušila Minerva a aj právnik 

Binch vedel svoje, avšak bez vykreslenia ohavných detailov. Tak prečo nie on? 

„Ja... myslím, že na to máš právo...“ šepol rezignovane. 

Neville sa vedľa neho posadil. „Draco, ja ťa do ničoho nenútim. Ak to nechceš...“ 

„Nie,“ prerušil ho a tiež si sadol. „Máš na to právo,“ zopakoval a v niekoľkých nasledujúcich minútach 

mu zhrnul celý priebeh toho jedného šialeného dňa a vlastne i to, ako došlo k tomu, čo nasledovalo, 

končiac ich zväzkom. 

Keď sa naňho potom odvážil pozrieť, zistil, že jeho manžel naňho sústredene hľadí s vážnou tvárou. 

Znova k nemu načiahol ruku a prikryl dlaňou tú jeho. Tentoraz sa Draco vyľakane nestrhol. „Keby si 

mi to povedal skôr, nebol by som si ťa včera vzal. Počkal by som, kým nebudeš pripravený.“ 

Draca to vyhlásenie zasiahlo. Zaslúžil si od neho vari toľkú ohľaduplnosť? Ten dotyk ho hrial a 

upokojoval, ale nebol schopný sa ani pohnúť. Vnímal iba tú ohromnú dávku tepla a pokoja, ktorá sa 

mu šírila do tela cez jeho ruku z tej veľkej dlane. 

„Dobre vieš, že sa to muselo stať. Nemohli sme si dovoliť čiste formálny zväzok za žiadnych okolností. 

Nemusíš na mňa brať preto ohľad.“ 

Nevillov pohľad bol stále vážny, navyše vyjadroval náznak nesúhlasu s posledným vyhlásením. „Iste, 

ale...“ Draco však zmaril všetky pokusy o jeho zhovievavosť. 

„Neexistujú žiadne ale, Neville,“ skočil mu do reči a striasol sa, keď sa tá teplá ruka stiahla späť. A 

potom povedal niečo, nad čím uvažoval od chvíle, keď chrabromilčan vstúpil do riaditeľne so svojou 

ponukou. „Som tvojím dlžníkom. Viem to.“ 

Neville sa nad tým zamračil, ale nepovedal ani slovo. Radšej múdro mlčal. Nechcel sa hádať. Nie v 

spálni a už vôbec nie v posteli. A vytušil, že keby trval na opaku, keby trval na tom, že tie slová 

vyvráti, Malfoy by sa pred ním len väčšmi zatvrdil. 

Preto mu len poprial dobrú noc a zaspal bez toho, aby uspokojil svoju túžbu po tom nádhernom tele, 

ktoré sa schovávalo pod vrstvou nočného úboru a ležalo vedľa neho na dosah. 

oooOOOooo 

Bolo čosi pred polnocou, keď sa vrátil Harry. Severus vzhliadol od rozčítanej knihy. Odložil ju bokom a 

vstal z kresla. Podišiel k svojmu manželovi, ktorý práve zavesil svoj plášť na vešiak a zozadu ho objal. 

Harry zaklonil hlavu a oprel sa temenom o jeho plece. Keď mu tie horúce tenké pery poláskali líce, 

natočil tvár tak, aby sa ich ústa stretli. 
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Severus využil ponúkanú príležitosť, aby si privlastnil jeho pery v pomalom, vláčnom bozku, 

vychutnávajúc si každú sekundu toho opojného stretnutia. Keď napokon ich bozk ukončil, pozrel mu 

do očí, ktoré horeli temným ohňom odrážajúcim jeho vlastné vzrušenie. 

„Dlhý deň v práci?“ opýtal sa a Harry prikývol. 

„Potrebujem sprchu.“ 

Severus navrhol: „A čo neskorú večeru?“ 

Harry tú ponuku zamietol. „Nie, ďakujem. Večeral som s Hermionou.“ Vymanil sa z jeho objatia a 

žmurkol naňho. „Ale môžeš mi zohriať posteľ.“ 

Severus sa uškrnul. „Tak toto spravím celkom rád,“ odvetil a díval sa za svojím miznúcim manželom. 

Keď sa Harry objavil ani nie o desať minút v spálni, s vlasmi ešte trochu vlhkými a obklopený 

príjemnou vôňou sviežosti, iba čo to pošteklilo jeho zmysly. Odkryl perinu s nemým pozvaním a 

vyčkal, kým sa k nemu to štíhle telo nepritúli. Potom ho mocne objal a nadýchol sa jeho upokojujúcej 

vône. 

„Si vzrušený,“ prerušil pokojné ticho Harry, ktorý mu len tak pohodlne odpočíval v náručí. 

„A ty unavený,“ nadhodil Severus. 

Harry sa zasmial s nosom pritisnutým k jeho nahej hrudi. „Nie až tak, aby som ti odoprel potešenie,“ 

zapriadol a ruka, ktorá doteraz spočívala na mužovom chrbte sa vklinila medzi ich bruchá. Harry sa 

trošku odsunul, aby mohol uchopiť do ruky Severusov penis. Usmial sa, keď jeho manžel prekvapene 

sykol, následne prižmúril oči a zahryzol si do spodnej pery. Harry sa v takýchto chvíľach nevedel 

nabažiť pohľadu do tej tváre. Do tváre milovaného človeka, ktorá pri toľkých príležitostiach ostávala 

nepreniknuteľnou a nečitateľnou, zbavenou všetkých emócií. Nie však teraz. A rozhodne nie v 

podobných chvíľach, kde si v súkromí vychutnávali spoločné chvíle. Pre oboch boli stále veľmi vzácne. 

Naučili sa tešiť aj z toho najnepatrnejšieho momentu. 

Ani Severus nebol skúpy na dotyk. Napodobil Harryho a jeho ruka pracovala na jeho vzrušení rovnako 

efektívne. Žiadaný výsledok sa dostavil sprevádzaný hrdelným stonaním a chrapľavým vrčaním, až 

zanikli v ďalšom pomalom, hlbokom bozku, a v explózii vzájomného vyvrcholenia. 

Severus si v to piatkové ráno trochu prispal. Mohol si to dovoliť. Stále boli prázdniny a to, že si pospí v 

manželovom objatí o hodinu dlhšie? Svet sa preto nezrúti. 

A potom sa podujal na obvyklé ranné budenie toho milovaného spachtoša. Začal drobnými a ľahkými 

bozkami posievať tú krásnu, spiacu tvár, kým sa pomaly, a systematicky neprepracoval k ústam. To už 

Harry ochotne spolupracoval a zapriadol, keď pocítil váhu Severusovho tela, ktoré ho prišpendilo pod 

sebou k matracu. Dovolil mu, aby ho pomiloval a užíval si každý moment, kým sa ho profesor elixírov 

dotýkal s posvätnou úctou, a miloval ho tak, ako to dokázal len on. Len pri ňom sa mohol cítiť tak 

nezameniteľne. Celistvo, s pocitom, že je milovaný, že je chcený, a že sa tie pocity nikdy nevytratia. 

Obaja si potom dopriali o niečo dlhšiu spoločnú sprchu a kým sa Harry holil, Severus prešiel do 

miestnosti, ktorá im slúžila ako malá kuchynka. Nevaril, iba im krbom objednal raňajky a ubezpečil sa, 

aby boli dosť sýte, a oni si tak doplnili energiu, ktorú pri sexe spotrebovali. 
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Harry sa blažene usmial a len čo si sadol, a doprial si najprv dúšok tekvicového džúsu, nabodol na 

vidličku opekanú klobásku. Zajedol ju kúskom syra a zahryzol do hrianky natretej akousi nátierkou. 

Len čo sa mu na jazyku premiešali chute a on sa vrátil nohami na zem po prvom chutnom súste, 

pozrel na svojho manžela, ktorý si na rozdiel od neho ujedal skromne z jedinej hrianky, na ktorej sa 

ešte roztápal posledný kúštik masla. 

Uhrančivý atramentový pohľad sa vpil do jeho očí a on vybadal tú nepokojnú bublajúcu čerň, i 

ohníčky, ktoré sa v nich rozpaľovali novým, živým plameňom. 

„Ak s tým neprestaneš,“ varoval ho manžel prorocky, „obávam sa, že nestihneš prísť do práce načas.“ 

Harry sa zazubil a narážku, ktorú v tom varovaní bezchybne rozoznal mu oplatil: „Veď vieš, že mám 

pohyblivý pracovný čas a nemusím sa nikomu spovedať.“ Rozosmial sa, keď Severus, ktorý sedel 

naproti nemu ticho zaúpel a zamrmlal čosi o nenásytnom chrabromilčanovi. 

Harry sa ho rozhodol radšej nedráždiť. A spravil to i kvôli sebe. Bude aj tak ťažké sedieť v práci a 

podchvíľou sa k nemu vracať myšlienkami. Stálo ho veľa úsilia čistiť si myseľ zakaždým, keď ho 

postihlo náhle vzrušenie pri pomyslení na ich obľúbené činnosti. No, aspoň sa už naučil ovládať 

natoľko, aby ho to neprepadlo v tých najnemožnejších momentoch. Bývalo to veľmi nepríjemné. 

Zvlášť, keď sa ocitol v spoločnosti. 

Potom odrazu zvážnel a odložil vidličku. Prehltol posledné sústo a pozrel naňho vážnym pohľadom. 

„Včera som ti niečo zabudol povedať.“ 

Severus v tom čase upíjal zo svojej kávy. Zmenu v jeho pocitoch vybadal okamžite. 

„O čo ide?“ 

„Keď som sa po večeri lúčil s Hermionou, práve sa vrátil Theo. Vyšetrujú nový prípad, ktorý sa stal na 

Redfox street, číslo šesť. Ide o nezvyčajnú vraždu,“ pozrel naňho pohľadom, ktorý hovoril za všetko. 

Obaja veľmi dobre vedeli, o koho sa jedná. Nepotrebovali ani najmenšiu nápovedu. Napokon, Harry 

tam pred pár dňami sám zavítal pod rúškom noci a bezpečne schovaný pod svojím neviditeľným 

plášťom, aby odtiaľ celkom nechrabromilsky odcudzil jednu jedinú, no pekne hrubú zložku. Ale 

dôvod, pre ktorý to bol ochotný podstúpiť prevážil jeho misku váh spravodlivosti na stranu s nápisom 

– správna voľba. Naozaj tu nebolo čo zvažovať, keď všetko v tom Dracovom nešťastnom prípade 

poukazovalo na spoluvinu právnika. 

„Nezvyčajnú? V akom zmysle?“ zaujímal sa Severus. 

Harry pokrčil ramenami. „Zdá sa, že toho muža zabil jeho vlastný domáci škriatok,“ odvetil. 

„Theodore sa k tomu stavia značne skepticky. A nie preto, lebo ho ovplyvnilo spolunažívanie s 

Hermionou,“ upresnil, keď postrehol Severusov pobavený pohľad. 

„Tentoraz ti to musím uznať. Sám najlepšie viem, že Nott vedel vynikajúco argumentovať a mal 

vrodený inštinkt. Alebo tomu pokojne hovorme šiesty zmysel. Nečudo, že sa z neho stal za takú 

krátku dobu zástupca vedúceho aurorov. Skôr by ma zaujímal dôvod, pre ktorý má dôvod na také 

podozrenie,“ vyslovil svoj skromný názor a Harry sa usmial. 
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„Síce to netuším, ale neboj sa. Využijem všetok svoj vrodený šarm, aby som z neho vypáčil, čo sa dá,“ 

prisľúbil mu slávnostne. 

Severus mu ochotne nastavil ústa, aby si od neho mohol ukradnúť krátky bozk na rozlúčku a dodal: 

„Nepochybne. Je to aj v našom záujme, dozvedieť sa o tom prípade niečo viac.“ 

„Povieš to Dracovi?“ opýtal sa Harry medzi dvermi. 

Severus vstal a nasledoval ho do predsiene. „Asi by som mal. Predpokladám, že sa to i tak dozvie z 

novín, nie?“ 

Mal pravdu. Keď Harry odišiel a jemu sa do rúk dostal výtlačok dnešných novín, titulky ho vôbec 

neprekvapili. 

oooOOOooo 

Keď sa konečne prebral, bolo čosi po poludní. Slnko už bolo vysoko. Pretrel si tvár pokrytú 

niekoľkodňovým strniskom a prinútil svoje nahé telo vstať. 

Len čo tak spravil, objavil sa pred ním domáci škriatok. Nesmierne ho to trasúce sa stvorenie 

iritovalo. Mal chuť po ňom niečo hodiť, keby ho nepotreboval. V ústach mal púšť, opuchnuté oči ho 

stále rezali a v žalúdku nepríjemne škvŕkalo. 

„Som hladný!“ okríkol ho nevrlo. „Okamžite mi dones obed! A fľašu whisky k tomu!“ 

Nezáležalo na tom, ako hlboko sa úbohý škriatok uklonil. Ani na tom, ako pokorne a rýchlo splnil jeho 

želanie. Vždy si našiel niečo, čím si na ňom uhasil svoj hnev. 

„Kde mám noviny!“ zrúkol a škriatok sa ledva uhol pred pohárom, ktorý letel jeho smerom. 

Len čo jeho príkaz vyplnil, poslal ho pripraviť mu kúpeľ. 

Sám sa zatiaľ pohodlne rozvalil na stoličke a nabral si rozvoniavajúcu polievku. Neuvedomil si, aký je 

hladný, až kým neochutnal prvý hlt. Spokojne zaskučal a najedol sa do sýta. 

Pohľadom zavadil o titulok novín a uškrnul sa. „Domáci škriatok obvinený z vraždy čarodejníka!“ 

A úškrn prešiel v spokojný rehot. 

9. kapitola - Zámok Tor 

Neville si zívol, keď ho na tvári pošteklili prvé ranné lúče slnka žltého ako hlávka púpavy prenikajúce 

do izby cez oblok. Bolo cezeň vidieť, ako sa ranné zore tou oslnivou žiarou zapálili ružovým 

rumencom a ustupujúca tma iba rýchlejšie schovávala potrhané cípy svojho tmavého plášťa 

posiateho poslednými jagavými hviezdami. 

Zažmurkal, ľavačkou si prekryl oči, aby si ich chránil a vychutnal si posledné minútky odpočinku, 

nechávajúc posledné stopy spánku vytratiť sa do nenávratna. 

Prsty jeho ruky zavadili o štíhlu pažu, ktorá objímala jeho nahý hrudník porastený tmavými chĺpkami. 

Pohladil tú jemnú pokožku prechádzajúc od malíčka povyše zápästia tak, ako mu to dovoľoval 
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vyhrnutý rukáv Dracovho pyžama. Na pleci mu spočívala plavá hlava a v ohybe krku mal zaborený ten 

jeho všetečný nos. Šteklenie teplého dychu na pokožke však nevnímal ako čosi nepríjemné, ba 

naopak. Bál sa pohnúť, aby nenarušil tú pokojnú chvíľku. Iba čo mierne natočil hlavu. 

Hm, mohol to tušiť. V noci sa nejako prekotúľal na Dracovu stranu postele, priťahovaný zrejme 

teplom jeho tela ako nočný motýľ jagavým svetlom. A takto to dopadlo... 

Nadvihol hlavu a veľmi, veľmi opatrne sa od neho o kúštik poodtiahol snažiac sa, aby ho neprebudil. 

Vytiahol ruku spopod jeho hlavy a tá vzápätí klesla na vankúš. Keď z neho skĺzla i Dracova ruka a on sa 

s malým povzdychom obrátil na chrbát, spiac ďalej, Neville sa pretočil na bok a chvíľu ho mlčky 

sledoval. 

Ostré rysy tváre mal v spánku uvoľnené, pery mierne pootvorené. Trošku povytiahnutý vršok pyžama 

nehanebne odhaľoval kúštik z pôvabne plochého bruška a smotanová pokožka ho až priveľmi lákala k 

pohladeniu. 

Neodolal. Prečo by aj mal? A hoci ho práve teraz rovnako ako i v noci túžil zo všetkého najviac 

pomilovať, uvedomil si, že by nikdy nespravil nič, čo by Draco nechcel. Aj preto si nechal radšej zájsť 

chuť. 

No nevinným dotykom predsa neublíži nikomu, pravda? 

A tak preniesol svoje nedočkavé prsty k bledej tvári a celkom ľahúčko skĺzol po mierne ružovom líčku 

až k brade. Bruškom palca následne zavadil o plné pery a snažil sa vybaviť si ich chuť. 

Lenže jeho oči náhle zastrel mrak hnevu. Dobre, Draco nikdy nebol žiaden svätec, ale ako mu vôbec 

dokázal niekto ublížiť?! Čo to bolo za človeka, ktorý ho tak surovo zneužil? Ešte aj teraz mu naskákala 

husia koža, keď si spomenul na to, čo sa od neho v noci dozvedel. Už predtým vytušil, že to nebude 

nič pekné, ale že to bude také surové a absolútne ponižujúce ho zarazilo. V ústach pocítil chuť blenu a 

nevídaná horkosť mu opantala celé hnevom chvejúce sa vnútro. 

A to si myslel, že podobné zverstvá sa už nestávajú. Veď bolo dávno po vojne! Nemalo by sa žiť už len 

v mieri a to zlé nechať za sebou prežitej minulosti? 

Nech už bol Draco aký chcel, toto si veru nezaslúžil. Toto by si nezaslúžil nikto! A on bol... taký 

krásny... 

V jeho hrudi sa niečo nepatrne zachvelo a vyústilo to do pocitu, ktorý prekvapil i jeho samého. Tá 

potreba, ktorú rozoznal už vtedy v knižnici - chrániť Draca - ho šokovala. Nie, nemohol si ju pomýliť s 

ničím iným. Bol to jasný a nezameniteľný pocit. Smiešne, nie? Najmä, ak vzal do úvahy, že on bol 

schopný ochrániť sa veľmi dobre i sám. Teda, zväčša. 

Jedno mohol potvrdiť s úplnou istotou. Svoje rozhodnutie zviazať svoj život s tým jeho neľutoval. 

Ako tak blúdil očami po jeho tvári, vybavil si v mysli ich milovanie. Vtedy ešte presne nevedel, čo 

musel plavovlasý slizolinčan podstúpiť, ale teraz bol rád, že tej noci udržal svoju vášeň na uzde a bol 

voči nemu ohľaduplný, a opatrný. 

Zatváril sa trochu znepokojene a jeho obočie sa spojilo do jednej tmavej linky. Keby ho nepoznal, 

odvážil by sa povedať, že v tomto smere Draco nemá veľa skúseností. Ale on ho predsa poznal, nie? 
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Bol to Malfoy. To jemu vždy patril celý svet a on, Neville Longbottom bol ten, do koho by nik 

nepovedal, že by chrabromilský ťuťmáčik mohol prísť o panictvo ešte predtým ako dosiahne 

osemnásť. 

No, možno by už nikoho tak neprekvapilo, že ten nádherný akt zasvätenia spáchal s absolútnou 

odovzdanosťou a radosťou s o niečo starším mužom zo susedstva, ktorý vypomáhal jeho starej mame 

v záhrade. 

Neville vždy obdivoval Maximove silné ruky a dobre stavané telo. Jeho hlas naňho pôsobil opojne a 

nebolo treba veľa, aby ho napokon zviedol, a vzal si ho v malom záhradnom domčeku. Za túto 

skúsenosť sa nikdy nehanbil a ani sa hanbiť nebude. Nemal sa prečo. 

Díval sa na Draca a uvažoval ako toho rozporuplného muža, čo možno najlepšie charakterizovať vo 

svetle pozorovania počas tých posledných dní. 

Diablovo osídlo? 

Uškrnul sa. Nie, že by Draca čo i len v duchu prirovnával k diablovi, to vôbec. Ani temné znamenie na 

predlaktí jeho ľavačky by to nezmenilo. Charakter zanieteného herbológa v sebe však rozhodne 

zaprieť nemohol. A tiež ho napadlo, že keby také prirovnanie vyslovil pred Dracom nahlas, bol si istý, 

že by sa nevyhol dobre mierenej kliatbičke a zabezpečil by ich krehučkému vzťahu poriadne ohnivý 

rozbeh a len merlin vedel, aký by to malo potom celé krkolomný priebeh. 

Myslel tým na iné. Táto rastlina sa totiž vyznačovala tým, že má rada tmu a vlhko, ako všetci 

slizolinčania so Snapom na čele, s tým rozdielom, že Draco sa rozhodne nepokúsil nikoho zahrdúsiť. 

Aspoň som o tom nepočul, pomyslel si žartovne. 

Nevillova ruka prešla po línii brady a na moment sa vzdialila. Sklopil pohľad a zadíval sa na to 

odhalené bruško. Spod látky vykúkal i pupok v tvare gombíka. Napadlo ho, či by sa mu telo posialo 

zimomriavkami, keby predsa skúsil poláskať svojimi hrubými prstami a od práce drsnou dlaňou jeho 

brucho. Páčilo sa mu, akú má všade zamatovú pokožku. Možno i preto ho to tak vábilo. 

V myšlienkach sa vrátil k jeho charakteristike. Ako ďalšiu kvetinu by určite menoval Kaméliu. Symbol 

odolnosti a odvahy, ktorou slizolinčan nepochybne oplýval. A vzápätí ho napadol i Narcis. Kvet 

spojený so sebaláskou a prílišnou zahľadenosťou do seba, čím kedysi mladý muž nepochybne trpel v 

hojnej miere, hoci teraz sa mu tak už nejavil. 

Tiež si pamätal, ako vždy nádherne voňal. Preto si azda spomenul aj na Rozmarín a jeho 

nezameniteľnú arómu. Okrem toho, Dracova pokožka mala jedinečnú bledú farbu pripomínajúcu 

morskú penu. Možno tú, z ktorej sa zrodila bohyňa lásky Venuša. 

Tvár mu zastrel zasnený výraz, keď sa oči kávovej farby preniesli späť k jeho tvári. Z čoho sa asi tak 

zrodil Draco Malfoy, ktorý sa podobal väčšmi Adonisovi ako obyčajnému smrteľnému čarodejníkovi? 

Boli to naozaj iba dvaja ničím zvlášť výnimoční čarodejníci, ktorí dali život tejto prekrásnej bytosti 

ležiacej vedľa neho, alebo ho vyvrhla za brieždenia morská rosa? (A/N: ros marinos) A ak by to nebola 

morská pena, ktorá stvorila to štíhle telo, tak potom isto snehobiele lupienky sedmokrások s 

ružovkastým nádychom pri koncoch, ktoré mu prepožičali i svoju vlastnú, prirodzenú hebkosť.  

Musel sa smiať sám sebe, no nemohol s tým prestať. 
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Dracove ústa však rozhodne pripomínali lupene červenej ruže. Krásne hebké, vláčne a mäkké ako 

zamat. 

A čo tak Gladiola. Vedel, že tá vyjadruje potrebu času. Hovorila totiž presne to, čo odrážalo i Dracovo 

správanie - Netlač na mňa, potrebujem čas. 

Ak by z toho všetkého uviazal kytičku, bola by pravdepodobne tou najnetypickejšou a predsa 

najkrajšou, akú by kedy uvil. 

Povzdychol si, nechal neposlušné prsty oddeliť sa od hodvábnej pokožky Dracovho bruška a miesto 

toho, aby nimi vnikol pod okraj nohavíc a doprial jemu i sebe na včas rána trochu potešenia, napravil 

mu pyžamo. Starostlivo ho zakryl, ale prv ako opustil posteľ, nahol sa k nemu a urobil jediné, čo 

mohol. 

Ukradol si ľahučký bozk a pobral sa privítať nový deň tak, ako bol zvyknutý. 

Prácou. 

oooOOOooo 

Obývacia izba bola naplnená príjemnou arómou čiernej kávy a čokoládovými keksami, ktoré si nechali 

priniesť z rokfortskej kuchyne. 

Severus venoval svojmu krstnému synovi uprený pohľad a bedlivo sledoval i ten najmenší prejav 

emócie, ktorý sa mu mihol v tvári. Netrúfal si odhadnúť, ako na tieto správy zareaguje. Stalo sa to iba 

deň potom, čo sa v novinách objavil krátky oznam o tom, že už nie je zadaný. 

Draco po chvíli odložil novinový plátok, ale pár sekúnd ešte trvalo, kým bol schopný odtrhnúť zrak od 

ich titulnej strany. 

„Myslíš si, že by domáci škriatok skutočne mohol...“ tú vetu ani nedokončil. Samému mu to prišlo ako 

poriadna stupidita. 

Ale Severus iba mykol plecami. „Možné je všetko, ale v tomto prípade by som nebol o vine toho tvora 

presvedčený. Vieš, že noviny majú radi senzácie. Okrem toho, nehovoria nič o dôkazoch.“ 

Článok toho naozaj nehovoril veľa. Informoval o záhadnej vražde advokáta jeho domácim škriatkom, 

ktorý si potom sám vzal život. A samozrejme sľuboval, že o tomto nezvyčajnom prípade bude 

informovať viac. 

Mal by sa tým teda zaoberať? Načo? Bol to síce jeho bývalý advokát, ale neviazalo ho k nemu nič. 

„Myslím, že hraje v náš prospech, že už tam nenájdu nič, čo by ťa so Swiftom nejako spájalo,“ 

poznamenal zamyslene Severus. „Tým, že Harry tú noc odniesol fascikel s dokumentáciou sa o to 

postaral.“ 

„A niekto sa zas postaral o to, aby Swiftova vražda padla na škriatkovu hlavu.“ 

Severus prikývol. „Presne tak.“ 
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Draco sa oprel lakťami o kolená a vošiel si prstami do vlasov. „Dobre, nechcem na to myslieť. Je to za 

mnou. Okrem toho, mal by som sa asi ísť baliť.“ 

Severus nechápavo zažmurkal. „Niekam sa chystáš?“ 

Prikývol. „Neville sa ma opýtal, či by som s ním nestrávil víkend s Lunou a jej snúbencom. Zdalo sa mi 

to ako dobrý nápad. Vieš, na chvíľu prísť na iné myšlienky...“ 

Severus mu to nemohol neodobriť. „Samozrejme. Tiež si to myslím. A kam vlastne pôjdete? Len pre 

prípad,“ dodal rýchlo, aby si nemyslel, že vyzvedá ako stará zvedavá baba. 

„Neďaleko. K pevnosti Fort William na zámok Tor.“ 

Severusa napadlo, či by ho nemal o tom, čo je a čo nie je ďaleko poučiť, ale rozhodol sa radšej mlčať. 

Napokon, nejdú na koniec sveta, že? 

„Dobre, ale dávajte si pozor. V tej oblasti sa vyskytuje priveľa všakovakej hávede. A najmä Kelpie.“ Tá 

oblasť bola známa nielen množstvom jazier, ale aj týmto vodným démonom, ktorý môže meniť 

podoby, hoci sa najčastejšie zjavuje ako kôň s trstinovou hrivou. Keď nejakého nerozvážneho človeka 

zláka na svoj chrbát, ihneď sa ponorí na dno rieky alebo jazera, svojho jazdca zožerie a jeho 

vnútornosti nechá plávať na hladine. Skrotne jedine vtedy, ak jej čarodejník pomocou 

umiestňovacieho zaklínadla prehodí cez hlavu uzdu. 

Iste, Severus vedel, že Draco nie je naivný hlupák, aby vyvádzal nejaké pestvá, ale človek nikdy nevie. 

Dobrá rada nad zlato, tak sa vraví, nie? 

"Hej,“ zahundral jeho krstný syn, „pripíšem si to na zoznam hneď pod Nargla.“ 

Postrehol, že naňho krstný otec vrhol začudovaný pohľad, ale radšej obranne zdvihol ruky s výrazom 

v tvári: „Radšej sa ani nepýtaj.“ 

Rozlúčili sa a Draco sa vrátil do Nevillových komnát. 

Vlastne, pomyslel si znova raz, mal by som to už konečne brať ako naše komnaty. Ale i tak bolo 

zvláštne, že tvoril pár práve s týmto chrabromilčanom. 

Zamyslene vošiel do spálne. Sunny ho už čakal. 

„Sunny, zbaľ mi prosím pár vecí,“ prikázal svojmu domácemu škriatkovi, ktorý sa z času na čas, podľa 

toho ako a načo ho potreboval objavil na jeho zavolanie. Neville ho upozornil, aby si vzal športové 

oblečenie a pevnú obuv. Terén, v ktorom sa budú pohybovať je zväčša skalnatý. Aj zámok Tor stojí na 

úpätí hory. 

„Čo presne si bude pán Draco želať zbaliť?“ opýtal sa piskľavým hlasom škriatok a Draco začal 

vymenúvať jednotlivé kusy oblečenia počnúc spodným prádlom, končiac ľahkou prešívanou bundou. 

Podľa slov jeho manžela mu tam bude akýkoľvek habit, či oblek na nič. 

Keď bol pripravený, doprial si pred cestou krátku sprchu a čakaním na Nevilla si skrátil čas prezeraním 

množstva fotografií poukladaných na kozubovej rímse v obývacej izbe. Viacero z nich pochádzalo zo 

školských čias. Mal tu slávne trio, rozoznal aj Seamusa s Thomasom a najmladšou Weasleyovou. Na 
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jednej bol odfotený so sivým kaktusom, z ďalšej naňho civela podivná stará pani prísnym pohľadom, 

ktorú tipoval na jeho starú matku. Podľa toho klobúka s hlavou supa. Ešte si pamätal na tú hodinu 

Obrany v treťom ročníku, keď sa v tej šialenej módnej kreácii objavil prízrak so Snapovou podobou v 

zelenom kostýme a s veľkou červenou kabelkou. 

Uškrnul sa. Severus vtedy poriadne zúril, keď sa o tom dozvedel. Samozrejme, že od neho. 

A potom mu pohľad padol na tvár muža a ženy. Muž bol vyšší, s tmavšími, mierne kučeravými vlasmi, 

ktoré Neville akiste zdedil po ňom. Mal oblečenú bielu košeľu a pletenú vestu so vzorom, ktorý 

nevedel rozoznať. Jeho ruka objímala o niečo nižšiu ženu, tiež ostrihanú na krátko, ale podľa farby jej 

mandľových očí a jamiek v lícach, ktoré jej tam zanechal srdečný úsmev mohol usúdiť, že sa práve 

díva na rodičov svojho manžela. 

Nepôsobili vznešene ani povýšenecky ako sa zvyčajne na fotografiách tvárili jeho rodičia, miesto toho 

z nich cítil vzájomnú náklonnosť a... lásku. Zachvela sa mu ruka, v ktorej držal zarámovanú fotku a 

premkol ho nepríjemný pocit, akoby ju svojím dotykom pošpinil. 

Smiešne, nie? On, čistokrvný... s bezchybným rodokmeňom. 

Ten muž, ktorý sa s ním tak ochotne zviazal ho mal všetko právo sveta nenávidieť. I keď Draco s 

konaním svojej tety nemal nič spoločné, bola to jeho rodina, sestra jeho matky. Čo už záležalo na 

tom, že je šialená? Mali rovnakú krv... 

Kto vie, ako sa vodí jeho rodičom teraz, napadlo ho a zauvažoval, či by bolo vôbec z jeho strany 

múdre aspoň sa opýtať. 

Nemal kedy sa tým dlhšie zaoberať, lebo sa vrátil Neville. Oznámil mu, že môžu ísť, len čo si dá sprchu 

aj on. 

O desať minút už mierili z hradu a Neville mu zanietene rozprával o mieste, kam zanedlho zavítajú. 

oooOOOooo 

Theodore Nott sa zamračil, keď podával Harrymu predbežnú správu z prípadu. „A máme po 

starostiach,“ riekol unaveným hlasom. 

„Ako to?“ zaujímal sa Harry živo. Bol už na odchode, keď sa ozvalo zaklopanie na dvere jeho 

kancelárie sídliacej na štvrtom podalží a dnu vstúpil tmavovlasý mladý muž. Jeho zelené oči mali na 

rozdiel od tých Harryho o niečo svetlejší odtieň a hrali drobnými hnedými škvrnkami okolo čiernych 

zorničiek. A vykazovali i väčšie znaky únavy. 

Theo sa zvalil do stoličky oproti Harrymu, ktorý náhlivo otváral tenký spis. Ten ho narýchlo prebehol 

očami a potom naňho spýtavo pozrel. 

„Chceš povedať, že ten chlap...“ 

Theo prikývol. „Už to tak vyzerá. Ministerský patológ potvrdil, že mal krátko pred smrťou pohlavný 

styk s iným mužom. Podľa odrenín a siniek, ktoré sa našli na jeho tele šlo o násilný sex. Buď sa v tom 

vyžíval, alebo ho k tomu niekto prinútil proti jeho vôli.“ 
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„To teda vylučuje pôvodnú verziu vášho predčasného záveru a domáci škriatok nebude tým vrahom, 

ale iba ďalšou obeťou,“ dodal Harry. „Kto by potom ale mohol?“ 

Theo sa vševedúco pousmial. „Preverovali sme všetky možnosti. Horšie bolo, že sme sa nemali čoho 

chytiť. Vrahom mohol byť ktokoľvek. Potencionálny milenec, nespokojný klient...“ 

„Dáš si?“ opýtal sa Harry, keď vstal od masívneho pracovného stola a prešiel k neveľkej skrinke za 

svojím chrbtom. Vytiahol odtiaľ fľašu bourbonu a nalial im na dno pohára. Theo vďačne prijal a pripil 

si s ním. Jeho červeno-čierny aurorský plášť sa pri tom mierne zavlnil. 

„Čo stopy?“ opýtal sa, keď znova nazrel do fasciklu. 

Theo sa zamračil. „To je to, pretože sme žiadne nenašli. Predpokladal som, že jeho kancelária nebola 

miestom činu. Museli ho tam doniesť až po smrti.“ 

„A čo letaxová sieť? Preverili ste ju?“ 

Theo prikývol. „Áno. Posledné spojenie mal s Deravým kotlíkom krátko po ôsmej večer. Odišiel odtiaľ 

s akýmsi neznámym mužom, s ktorým sa vraj hádali. Potom ho viac nik nevidel a Swift sa domov 

nevrátil.“ 

Odpil si, aby si zvlažil hrdlo a pokračoval: „Skutočným podozrivým sa pochopiteľne javil ten neznámy, 

v spoločnosti ktorého odišiel z Deravého kotlíka. A tu sme mali šťastie. Všimol si ho aspoň niekto a 

podľa opisu a identikitu sme zistili, že sa jedná o jedného zo Swiftových klientov, ktorého nejakým 

podvodom pripravil pred pár mesiacmi o peknú sumičku galeónov. Dokonca sa ukázalo, že spolu mali 

istý čas i pomer. Duncan Carmichael. Priznal sa. Už sme ho zadržali. A prešetrili sme aj skutočné 

miesto činu. Motel u Troch stríg, izba číslo deväť.“ 

Harry si v duchu vydýchol. Takže predsa to nemalo nič s Crabbom? Chvála Merlinovi. Nevedel, ako by 

vysvetľoval niektoré pikantné detaily zahŕňajúce Draca a nedávne udalosti. 

Harry si prehrabol rukou vlasy. „Fakt ti nezávidím. Som rád, že vediem... o niečo pokojnejší život,“ 

priznal s úškrnom. 

Theo naňho zagánil. „Niekedy ti tak trochu závidím. Ale na druhej strane, mňa to fakt baví.“ Na pár 

sekúnd sa odmlčal. „Počuj, vraj sa vrátil Draco Malfoy. Je pravda, že sa zviazal s Longbottomom?“ 

Harry prikývol, keď si robil poznámku, aby nezabudol dať vyhlásenie pre tlač ohľadom krivého 

obvinenia domáceho škriatka z toho hrdelného zločinu. Aj to vyplývalo z jeho postu zástupcu 

vedúceho pre reguláciu a kontrolu čarovných tvorov.   

„Mal by som ísť. Už aj tak Hermionu zanedbávam. Mám obrovské šťastie, že mi to zatiaľ nevyčíta,“ 

nadhodil a zberal sa preč, lúčiac sa s Harrym. 

Harry opustil kanceláriu krátko po ňom. Hlavou mu vírilo množstvo myšlienok. No, rozhodne bol 

zvedavý, čo na to všetko povie Severus. Z časti i preto, lebo mal stále čudný pocit, že nie je všetko tak, 

ako to na prvý pohľad vyzerá... 

oooOOOooo 
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Draco pustil Nevillovu ruku v momente, keď bezpečne pristáli na neveľkom okrúhlom nádvorí 

zámočku. 

Zámok Tor sa nachádzal blízko pevnosti Fort William na západnej strane Škótskej vysočiny, krytý 

hustými lesmi a vyzeral, akoby vyrástol priamo z hory, na ktorej stál. 

„Jediná prístupová cesta ako sa sem dostať je premiestniť sa,“ vysvetlil mu Neville, čo samozrejme 

Draco považoval za zbytočnú informáciu, lebo to práve zistil. „Ale aspoň sem nezablúdia žiadny 

muklovia. Zámok je dobre chránený kúzlami.“ 

 „Nevyzerá, že by tu niekto bol,“ ozval sa Draco pochybovačne, keď sa díval do jeho tmavých okien. 

Neville sa usmial. „Táto časť hradu sa veľmi nepoužíva. Stále je v rekonštrukcii,“ odvetil vyhýbavo. 

„Ale je tu príjemne, veď uvidíš sám.“ 

Draco prehltol ďalšiu štipľavú poznámku a zastal po Nevillovom boku pred ťažkými dvermi, na ktoré 

chrabromilčan zabúchal kovovým klopadlom. 

Tie sa skoro okamžite otvorili a privítal ich domáci škriatok v tmavomodrom tartane doplnenom žltou 

a červenou kockou. Požiadal ich, aby ho nasledovali a zaviedol ich do prijímacieho salónu. Na Draca 

to síce spravilo dojem, ale tiež sa začínal obávať, či sú skutočne očakávaní. 

Skôr ako sa na to stihol Nevilla opýtať, v dverách prijímacieho salónu, inak vkusne zariadeného sa 

objavil vysoký, ramenatý mladý muž. 

„Neville!“ zvolal so širokým úsmevom v tvári a podišiel bližšie, aby mu potriasol rukou. „Som rád, že 

ťa vidím.“ 

„Ahoj, Lysett,“ pozdravil ho a ukázal na muža po svojom boku. 

„Lysett, toto je môj manžel, Draco Malfoy. Draco, Lysett Cameron,“ predstavil ich a obaja muži si 

podali ruky. 

Chlap ako hora, napadlo ako prvé Dracovi, ale zdvorilo si s ním podal ruku a zoznámil sa. 

„Luna by mala prísť o chvíľu.“ 

Mladík s priezračnými modrými očami a vlasmi orieškovo hnedej farby zavolal jedného z domácich 

škriatkov a požiadal ho, aby odniesol batožinu hostí do pripravenej hosťovskej izby v južnej veži. 

„Prevediem vás zatiaľ po zámku, alebo dáte prednosť malému občerstveniu?“ opýtal sa hostiteľ. 

Obaja súhlasili s malou kultúrnou vložkou a tak sa Lysett chopil iniciatívy, a s patričnou hrdosťou ich 

prevádzal svojím malým kráľovstvom. A hoci o tomto hrade už Neville vedel svoje, nechcel nechať 

Draca v spoločnosti šarmatného Lysetta osamote. Nie, že by mu neveril. Ale bral ohľad na Draca, pre 

ktorého mohlo byť nepríjemné tráviť čas s človekom, s ktorým sa zoznámil sotva pred desiatimi 

minútami. 

Lysett bol zjavne vo svojom živle. Zvučne rozprával o histórii zámočku, ktorý bol vystavaný niekedy v 

desiatom storočí za vlády škótskeho kráľa Indulfa. Následne ho obsadil klan Chattanovcov o celé 
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storočie neskôr a v štrnástom storočí pripadol do správy klanu Alistaira Carragha Macdonalda, ktorý 

ho po získaní pozemkov prestaval a vzorne udržiaval. 

Do rúk Cameronovcom sa dostal v šestnástom storočí za panovania kráľa Jakuba II., keď sa jeho 

predok Ewen Cameron z Lochielu oženil s vnučkou Alistaira Macdonadla, krásnou pannou Evelyn. 

A hoci sa rod Cameronovcov ničím nepreslávil, Draco nedal najavo ani len náznak opovrhnutia, či 

sklamania. 

Za to Neville hostiteľa ozaj nepočúval. Už to raz absolvoval a azda i preto si už nevšímal ani jednotlivé 

tváre v obrazoch, ktoré si ich zvedavo obzerali. Neušlo mu však iné a preňho omnoho podstatnejšie, 

lebo postrehol v tých strieborných očiach mihnúť sa prchavý náznak vďaky, že sa to rozhodol 

absolvovať s ním. Všimol si uvoľnený golier tmavozelenej košele, počúval Dracove zvedavé otázky, 

ktorými občas prerušil Lysetta a sledoval ako z neho postupne opadáva napätie. 

Luna sa k nim pridala v obrazárni, kde boli vystavené skoro všetky portréty predošlých majiteľov 

zámočku a po krátkom zvítaní ich pozvala na večeru, čo po hodinovej prednáške o rode 

Cameronovcov ozaj ocenili. 

oooOOOooo 

„Pochopím, ak tu nebudeš chcieť ostať do nedele. Viem, že Luna je veľmi... svojská a Lysett zas...“ 

Draco sa uškrnul. „Nevidím v tom problém. Pripúšťam, že Luna je síce zvláštna, ale Lysett stojí 

nohami pevne na zemi. Aspoň jeden z nich dvoch. Je dobrý spoločník.“ 

„Takže je všetko v poriadku?“ staral sa Neville so zjavnými obavami a snažil sa z jeho 

nepreniknuteľnej tváre vyčítať i ten najmenší nesúhlas. 

Ale slizolinčan iba prikývol. Vkĺzol do postele a vložil si ruku pod hlavu. Privrel oči, ale nemohol si 

pomôcť, aby spopod prižmúrených viečok potajme nesledoval, ako sa Neville vyzlieka. Šaty si pri tom 

skladal do úhľadnej kôpky, čo nerobil ani on, lebo bol odjakživa navyknutý nechávať to na škriatkov. 

Keď mal na sebe už len tričko s nohavicami a bosý sedel konča postele, lebo si ich práve rozopínal, 

znenazdajky sa zámkom rozľahol poplach. Draco sa v mihu posadil a vytreštenými očami pozrel na 

Nevilla, ktorý bez slova schmatol svoj prútik. Na tvári sa mu usadil výraz veľmi podobný vzrušeniu prv, 

než vybehol z izby s Dracom za pätami. 

„Čo to bolo?“ spytoval sa vyjavene, vyvedený z miery podivným hurjavkom a márne hútal, čo to 

mohlo spôsobiť. Votrelec? Zlodej? Cestou sa zažínali pochodne upevnené na hrubých stenách zámku 

umiestnené v kovových držiakoch a osvetľovali tmavé chodby, ktorými sa ich bosé nohy hnali. 

„Alarm!“ odvetil Neville na jeho vkus až pristručne. Chvatom zbehli z veže na prvé poschodie, kde sa 

k nim pridal náhliaci sa Lysett a Luna, odetá v belasom župane a s rozpustenými vlasmi. 

„Mám dojem, že to ide z kuchyne,“ vykríkol Lysett a pustil sa chodbou ako prvý, keď sa mu na 

schodoch podarilo predbehnúť Nevilla. V tvári mal pritom rovnaký výraz nadšenia, čo spôsobilo, že 

Draca to zmiatlo ešte viac. 
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Lysett zastal na prahu miestnosti, prútikom zažal sviece v kuchyni a s Nevillom po boku sa rozhliadli 

po miestnosti. 

„Tam,“ šepol Neville a ukázal na podlahu, kde sa vinula kľukatá stopa z popola. 

„Žeby Popolplaz?“ šepol Lysett a vošiel dnu, opatrne našľapujúc. Neville ho nasledoval a aj on sa 

pobral preskúmať najtmavšie miesta kuchyne, aby záškodníka objavil. Vedel, čo má hľadať. Tvora 

stvoreného z pridlho a nekontrolovateľne horiaceho čarovného ohňa. Tenkého svetlosivého hada so 

žiarivými červenými očami, ktorý je stvorený zo žeravých uhlíkov a v obydliach, kde sa ocitne sa 

odplazí na tmavé miesta. A - zanecháva za sebou práve takú stopu popola, na akú mali tú česť 

natrafiť. 

Luna sa pozrela na Draca s tým svojím zasneným pohľadom a neprítomným úsmevom. „Popolplazy 

žijú iba hodinu,“ šepla. „Potom sa rozpadnú na prach. Ale možno budeme mať šťastie a on tu stihol 

naklásť vajíčka. Tie sú jasnočervené a sála z nich horúčava. Vždy som ich túžila vidieť.“ 

„Láska, asi budeš mať to šťastie,“ odvetil jej snúbenec z protiľahlého kúta za pecou. Kývol jej, aby 

prišla k nemu, no Draco ju ochotne nasledoval, zvierajúc svoj vlastný prútik v pravačke. „Ale ponáhľaj 

sa. Nechceme predsa vyhorieť, však?“ 

Luna sa zachichotala. O chvíľu bolo nebezpečenstvo zažehnané. Vajíčka Popolplaza zmrazili kúzlom a 

chceli nechať zmiznúť, ale zadržal ich práve Neville. 

„Čo keby sme ich len niekde uschovali? Možno by ich ocenil Severus, čo povieš?“ otočil sa k stále 

šokovanému Dracovi. Ten naňho len nechápavo vyvalil oči a tak Neville pokračoval: „Nie som si istý, 

ale nepoužívajú sa ako prísady do elixírov lásky alebo ako liek proti zimnici?“ 

„Ach, isteže,“ odvetil Draco, ktorému až teraz docvaklo, na čo sa ho to Neville vlastne spytuje. 

Z Popolplaza našli iba kôpku prachu, ale jeho vajcia starostlivo zakonzervovali a uschovali do času, 

kým sa nevrátia na Rokfort. 

 Vzrušený šepot ustal, keď sa páry opäť rozdelili a odobrali do svojich izieb. 

Draco však vyzeral stále vykoľajene a nesvoj. Nikdy nemal rád tie všakovaké podivné príšery, hoci 

mnohé z nich boli užitočné. Nechcel dať najavo svoj nepokoj, ale musel uznať, že ten ho opustil až vo 

chvíli, keď sa k nemu v noci pritúlil Neville a v spánku ho objal. 

Až potom sa mu podarilo uvoľniť natoľko, že ho premohla únava a zaspal konečne i on. 

10. kapitola - Na všetkom záleží 

Strhol sa zo sna, keď sa zvuk kvílenia ozval znova a jeho podvedomie si uvedomilo, že nejde o ilúziu 

upradenú zo zážitkov zrakových, obrazových či zvukových vnemov, ktoré si jeho mozog vytvoril počas 

spánku. Nie, toto bola desivo škrípajúca skutočnosť. 

Prestal vnímať šum dažďových kvapiek a ich vytrvalé bubnovanie po skle okien, pretože ich prehlušilo 

niečo iné. Zvuk trhajúci ušné bubienky, na ktorý sa plne zameral v snahe zaradiť ho, analyzovať. 
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Jeho pud sebazáchovy a inštinkt ho nútil načiahnuť sa okamžite po prútiku, ale nebol schopný pohnúť 

sa ochromený absolútnym zmätkom. 

Ako to, že Longbottom pokojne spal a jemu srdce búši od ľaku až kdesi v hrdle?! A ako to, že on... 

Spal som na ňom? 

Stále cítil jednu z tých jeho mocných rúk na svojich krížoch potom, kde sa zosunula pod perinu, len čo 

sa tak prudko strhol. Tá hrejivá dlaň teraz spočívala pod prikrývkou a veľmi tesne nad jeho zadkom, 

čo by ho možno bolo znepokojilo, nebyť toho rámusu doliehajúceho odniekiaľ zhora. 

Obrátil rozospaté oči k stropu a zauvažoval, či toho spachtoša zobudiť. Rozhodol sa v nasledujúcej 

sekunde pre áno, pretože ku kvíleniu a škripotu sa navyše pridal podivný lomoz a buchot, z ktorého 

sa mu zježili všetky chĺpky na tele. Pripadalo mu to, akoby niekto po povale vláčil hrubé reťaze a 

zúrivo nimi hrkotal demonštrujúc svoju nasrdenosť. 

Položil ruku na Nevillovu hruď a jemne ním zatriasol. Telo pod ním sa síce pohlo a viečka sa zachveli, 

ale nedočkal sa požadovanej búrlivejšej reakcie. 

„Longbottom, do pekla, neverím, že to nepočuješ! Vstávaj, pre merlina!“ zahrmel naštvane, i keď 

stále šepkal. 

Neville si pretiahol svoje dlhé údy a iba čo ospalo – akoby sa nechumelilo  zamrmlal: „Len pokojne. To 

je asi Hádes.“ 

Draco sa zamračil, zažmurkal a nechápavo vyhŕkol: „Hádes?“ 

Neville sa ani nenamáhal otvoriť oči, keď na jeho naliehavý šepot celkom flegmaticky odvetil: „Mhm, 

záhrobný duch. Občas takto vyvádza. Asi má dojem, že je v zámku príliš ticho. Pokojne spi ďalej. O 

chvíľu prestane,“ a zívol si. 

Draco sa ani nepohol. Iba naňho chvíľu uveličene zízal premýšľajúc o tom, kto normálny si chová 

záhrobného ducha ako svojho domáceho miláčika. 

Keď sa ozval o niečo tichší rinkot, mrkol síce k stropu, ale s myšlienkou - Čo je toto za pekelné 

miesto?! 

V mysli si narýchlo preberal, čo vedel o záhrobnom duchovi. Keď sa spätnou rekapituláciou prevŕtal 

nadobudnutými vedomosťami, usúdil, že sa skutočne naježil zbytočne, lebo záhrobný duch bol 

celkom neškodný. Matne si spomínal, že istý čas jedného mali v podkroví Manoru aj oni. Ale to bol 

ešte dieťa. 

Tiež mu zišlo na um, že by sa tomu možno ani nemusel tak veľmi čudovať. Luna bola divná 

dostatočne na to, aby si túto bytosť osvojila. 

Napokon sa prinútil zaľahnúť, ale ostražitý pohľad ešte pár minút upieral k stropu. A hoci vedel, že v 

tomto prípade žiadne nebezpečenstvo nehrozí, nemal ani najmenšiu chuť odtiahnuť sa z 

chrabromilčanovej náruče. Na druhej strane, určite sa mu nechcel znova uvelebiť zasa na hrudi ako 

prítulné, ustráchané mača. Až taký strachopud zasa nebol. 
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Miesto toho sa mu otočil chrbtom a ľahol si na bok. Stuhol, keď sa nahé telo jeho manžela opäť 

pohlo, ale muž nespravil nič viac, len sa k nemu prisunul bližšie. Prehodil si okolo jeho pása ruku a 

celkom zbytočne sa spýtal: „Môžem?“ 

Draco si iba povzdychol. Vnímal Nevillov teplý dych vzadu na svojom krku a sálajúcu horúčosť toho 

dlhého tela, ktorá ho príjemne hriala. Možno by mal byť zahanbený, či vykoľajený jeho nahotou, ale 

nebol. Blízkosť toho muža ho navzdory jeho nahote upokojovala. 

„Spi, ešte je skoro,“ začul za sebou a o pár sekúnd na to postrehol, že Nevillov dych sa ustálil a 

nemusel byť génius, aby nevedel, že znova zaspal. Jemu sa to žiaľ nepodarilo. Ostal nehybne ležať v 

jeho objatí a načúval i tým najnepatrnejším zvukom. 

Keď ho to unavilo a on konečne zaspal s myšlienkami na to, že záhrobný duch sa zdá sa rozhodol 

dopriať im pokoj, za oknami už svitalo. 

oooOOOooo 

„Dobré ráno,“ pozdravil ich Lysett zvesela. „Zdá sa, že sme si túto noc všetci trochu prispali. Aj vás 

vyrušil Hádes?“ 

 Neville prikývol a pozrel ospravedlňujúco na Draca. Hoci sa obával jeho reakcie, ukázalo sa, že 

celkom zbytočne. Jeho manžel ostal pri zdvorilej konverzácii a jeho postihli výčitky svedomia, že ho 

možno mal varovať predom. Keby na Hádesa jednoducho nezabudol. Pocítil však na sebe jeho 

pichľavý pohľad a dúfal, že mu to ako satisfakcia postačí. 

Draco zaujal svoje miesto za stolom a načiahol sa po konvičke s kávou. „Hej, vyrušil. Neville sa mi o 

ňom zabudol zmieniť. Na rozdiel odo mňa spal pokojne ďalej,“ riekol trochu rozmrzene a pozrel na 

Lysetta. „Je tu ešte niečo, čo by ma mohlo prekvapiť?“ opýtal sa príkro očakávajúc prítomnosť ďalších 

oblúd. 

Neville pokrčil plecami, líca mu jemne zrumeneli a Luna sa zachichotala. „Ak ti nevadí pár 

černožienok a ...“ 

Nestihla ani dopovedať. „Černožienok?“ zvolal Draco, vyvalil na ňu oči a jeho ruka zostala s konvičkou 

na kávu visieť nehybne vo vzduchu. Takmer si tou čiernou, lahodne voňajúcou tekutinou prelial šálku. 

Neville to zbadal a aby predišiel menšej kávovej skaze, ktorú by utrpel snehobiely obrus, vzal mu 

konvicu z ruky, kým Luna celkom pokojne vysvetľovala. „Áno, Draco. Sú to tvory podobné vílam. Majú 

drobné telo pokryté hustou, čiernou srsťou, jeden pár rúk a nôh navyše. A majú hrubé, zaoblené a 

lesklé krídla ako chrobáky.“ 

Draco chcel odseknúť, že vie veľmi dobre, čo sú černožienky, ale radšej si zahryzol do jazyka. Luna 

však veselo pokračovala, nevšímajúc si jeho zle skrývané znechutenie v tvári. 

„Chceme s Lysettom pokračovať v čistení izieb. Pridáte sa?“ zašvitorila. 

Lysett sa na svojich hostí zazubil a ukázal tak svoj bezchybný chrup. „Ide len o jednu zamorenú 

miestnosť. Ako odmenu za vynaloženú námahu ponúkame piknik pri jazere Loch Ness.“ 
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Draco preskočil pohľadom zo snúbencov na Nevilla. Ten iba mykol plecom, akoby mu chcel naznačiť, 

že rozhodnúť sa musí sám. 

Pochopiteľne váhal z príčin, ktoré boli známe iba jemu. 

Naozaj sa nedalo povedať, že by kedykoľvek nejako sympatizoval s akýmkoľvek druhom hmyzu, či 

zvierat. Bol proste taký a... 

Zahryzol si do pery a miesto odpovede si radšej osladil kávu lyžičkou cukru a naložil si na tanier 

čučoriedkový lievanec, ktorý si potrel rebarborovým džemom, a vzápätí polial javorovým sirupom. 

Naraňajkovali sa a on s Lysettom si potom doprial pokračovanie v partii šachu, kým Luna s Nevillom 

pripravovali potrebné pomôcky na odstraňovanie škodcov a ticho sa zhovárali vo vedľajšej 

miestnosti. Občas k nim doľahol smiech jedného, či druhého. 

„Môžeme,“ ozvala sa tým svojím spevavým hlasom asi o pol hodinu neskôr plavovláska so zasnenými 

očami farby nezábudok, na čo obaja poslušne vstali od malého stolíka a nechali figúrky vydýchnuť si 

po náročnom boji. Zo šachovnice sa práve namáhavo pratal dokaličený čierny pešiak patriaci 

Lysettovi, ktorému sa pomstychtivo smiala Dracova veža. 

Draco pochybovačne pozrel na Nevilla i Lunu, ktorí vyzerali dosť čudne. Okolo nosov a úst mali 

uviazané šatky a v rukách držali veľké fľašky čiernej tekutiny s rozprašovačom. Isto to bol prípravok 

potrebný k hubeniu tých malých, nepodarených škodcov. 

Luna im obom podala šatky a doporučila, aby si prikryli tváre a vzali si do rúk nachystané spreje. 

Neville zbadal Dracovo nadvihnuté obočie v nevyslovenej otázke. „Je to potrebné, ver mi,“ vysvetlil 

mu pokojne a napravil mu šatku, keď si ju dosť nešikovne uviazal. 

Draco si povzdychol a nasledoval ich. „Nikdy som niečo také nerobil,“ zašomral tiché varovanie a 

uprel naňho neistý pohľad. „Nie je to práca pre domácich škriatkov?“ 

„Je, ale Luna potrebuje pár tých potvoriek na svoj výskum,“ odvetil a povzbudivo sa naňho usmial, čo 

žiaľ Draco cez tú pirátsku šatku nemohol vidieť. „Neboj sa,“ odvetil Neville miesto toho. „Uvidíš, že to 

nie je nič zložité.“ 

Draco takmer zaškrípal zubami. Uvažoval, či by predsa len nebolo múdrejšie odtiaľto zdupkať. Prišiel 

si sem oddýchnuť a hlavne sa odreagovať, no nebol si istý, či Popolplaz, Záhrobný duch s menom po 

starogréckom bohovi podsvetia a izby zamorené černožienkami patrili k tejto terapii. 

Luna ich viedla do jedného zo salónov. Obišla pohovku, zastala pred dlhými závesmi a obrátila sa k 

nim. „Musíte si dávať pozor, lebo ako isto viete, černožienky hryzú a ich uhryznutia sú jedovaté.“ 

„No zbohom!“ prevrátil očami Draco a mal na mále, aby necúvol a nevyparil sa odtiaľ na poslednú 

chvíľu. 

Lysett sa k nemu otočil. Zjavne s poriadne veľkým úškrnom, čo naznačovali jeho modré oči iskriace 

veselosťou a vejárovité vrásky pri ich vonkajších kútikoch. „Nič sa neboj, kamoško. Máme tu fľašku s 

protijedom.“ 
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Maj ju po ruke, budem ju určite potrebovať, napadlo mu okamžite. 

Naozaj chcel zdrhnúť. Ale Neville sa postavil medzi neho a Lysetta, a predsa sa mu podarilo zachovať 

si chladnú hlavu. 

Ako sa napokon ukázalo, nebol taký nešikovný ako kedysi. Tento boj s černožienkami zvládol dokonca 

bez najmenšej ujmy. Hoci mal v jednej chvíli na mále, keď sa odniekiaľ pri jeho líci vynorila 

černožienka so zaťatými rukami, hrozila mu a cerila naňho zúbky ako ihličky. Omráčil ju v poslednej 

chvíli. 

Lysett sa mu pri striekaní spreju všade okolo snažil vysvetliť, prečo sa táto časť hradu nepoužíva a on 

si spomenul na to, ako Neville naznačil niečo o rekonštrukcii. Ak k nej teda patrilo odstraňovanie 

domácich škodcov podobným ako černožienky, potkany alebo chumáčikov, mal sa na čo tešiť. 

Avšak, výborný obed mu trochu vylepšil náladu a vlastne sa na piknik začínal celkom tešiť. Lysett ho 

ubezpečil, že stav neobývanej časti obydlia nie je až taký zlý, ako to na prvý pohľad možno vyzerá, 

lebo väčšinu komnát v zámku stihli dať doporiadku domáci škriatkovia. Draco by mu možno protirečil, 

keby práve neprežúval vynikajúce a lahodné sústo pečienky, aké neokúsil ani doma, ani v najdrahšej 

reštaurácii, ktorú kedy navštívil. 

oooOOOooo 

Domáci škriatkovia im poobede pripravili piknikový kôš, oni si zbalili deky a spoločne vyšli na 

nádvorie. Lysett chytil Lunu za ruku a spoločne sa odmiestnili po tom, ako sa s Nevillom dohodli na 

mieste stretnutia. 

„Premiestnim nás, chyť sa ma,“ požiadal ho Neville a Draco sa k nemu otočil so zvrašteným obočím. 

„Nebudú tam žiadne ďalšie beštie, však?“ uisťoval sa dopredu. 

Neville pokrútil hlavou. „Určite nie.“ Stále sa voči nemu cítil trochu previnilo. Nevedel si to racionálne 

vysvetliť. Keď ho sem pozýval, myslel to samozrejme dobre. Chcel, aby Draco prišiel na iné myšlienky, 

aby sa trochu zblížili, ale asi to celkom nedomyslel. A odradzovať ho nejakým záhrobným duchom, 

alebo vidinou pár domácich škodcov? Ale asi to mohol spomenúť... 

„Ani Kelpie?“ 

Neville našpúlil ústa a na sekundu sa zamyslel. „Povráva sa, že muklom sa sem-tam podarilo zazrieť 

Lochnesskú príšeru, ale... nikomu zatiaľ neublížila,“ odvetil úprimne. 

Zatiaľ, pomyslel si Draco znepokojene. Napokon, veď si nebudú v jazere máčať nohy, pravda? 

Už-už vystieral ruku, aby sa ho chytil, keď ho napadlo ešte čosi. „A Nargly?“ 

Neville sa uškrnul. „Tak tie som v živote nevidel. Luna má talent občas niečo zaujímavé objaviť. 

Myslím, že to zdedila po svojom otcovi Xenophiliusovi. Ale neboj, ubezpečila ma, že tie sa vraj 

vyskytujú iba v imele.“ 

Viac sa radšej nepýtal. Chytil sa ho a Neville ich premiestnil. 
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Bol jasný a slnečný deň, čo bolo vskutku povzbudivé. Na vysočine sa také čosi často nevidí. Keď sa 

ocitli na neveľkom nádvorí zrúcaniny Urquhartského zámku, našli tam len rozprestreté deky s veľkým 

piknikovým košom, ale po Lune a Lysettovi nebolo ani chýru. Zbadali ich, len čo vyšli na neveľký 

kopec. Tí dvaja sedeli na krátkom drevenom móle, bozkávali sa a máčali si nohy v jazere. 

„Myslím, že ich nebudeme rušiť,“ hlesol Neville a ukázal na kôš. „Dáš si niečo?“ 

Draco pokrútil hlavou. „Prejdeme sa?“ 

Kráčali bok po boku po ceste stáčajúcej sa okolo jazera a vedúcej cez neveľký pás smaragdového lesa. 

Obaja mali toho na srdci veľa, ale obaja zatiaľ svorne mlčali. 

„Hneváš sa, že som ti nepovedal o Hádesovi a tých malých, čiernych potvorkách?“ prerušil ticho 

napokon Neville a zadumane kopol špičkou topánky do okrúhleho kamienka, ktorý odskočil o kúsok 

ďalej. 

Draco mu venoval skúmavý pohľad. Pokrútil hlavou, pričom mu plavá ofina skĺzla do čela. „Ale nie. 

Hoci menšie varovanie by som určite ocenil. Nikdy som nemal k faune blízky vzťah. Pokiaľ to nie je 

mŕtve a naložené v liehu, alebo potrebné ako prísada k nejakému elixíru,“ dodal s náznakom 

čierneho humoru. 

Neville sa uškrnul. „Prečo?“ 

A jeho manžel si povzdychol a nedbalo pokrčil plecami. „Asi to bude tým, že ma ako štvorročného 

pohrýzol do prsta čudný pavúk. Prst mi škaredo sčernal, napuchol a príšerne bolel. O pár rokov 

neskôr ma v záhrade poštípal had. Potom som mal nepríjemný stret s tetinou mačkou a na návšteve 

u Zabiniovcov ma naháňal pes, lebo mi Blaise strčil klobásu do vrecka habitu a samozrejme mi o tom 

nepovedal. Prišlo mu to zábavné. Mne už nie. A neskončilo to ani potom. Pamätáš si na príhodu s 

hipogrifom, na ktorom si Harry zajazdil v treťom ročníku?“ 

Neville prikývol. Na to sa predsa nedalo zabudnúť. Draco vtedy vyvádzal ako keby umieral a pritom 

šlo len o ľahkú zlomeninu. „Ale v tomto prípade musíš uznať, že si si za to mohol sám. Hipogrify sú 

hrdé tvory.“ 

Draco si povzdychol. „Dobre, s tým ozaj musím súhlasiť. Ale aj tak. Teraz už aspoň chápeš, prečo sa 

im radšej oblúkom vyhnem.“ 

Vošli do lesa. Stromy tu nerástli nahusto, ale mali pomerne hrubé vrásčité kmene a poriadne košaté 

koruny vypínajúce sa k belasému nebu. Napriek tomu sem do príjemného šera prenikali zlatisté lúče 

hrejivého slnka. Neville sa oprel o jeden z kmeňov, strčil si do úst odtrhnuté steblo trávy a iba ho 

hryzkal s tvárou vyvrátenou k slnku. 

Draco zastal opodiaľ. „Vždy si chcel byť profesorom herbológie?“ opýtal sa a tmavovlasý muž mu 

venoval melancholický úsmev. Akoby si spomenul na niečo, čo ho rozveselilo i rozľútostilo zároveň. 

„Mám dojem, že áno. Nikdy som o tom veľmi nepremýšľal. No vieš, ako dieťa som bol hanblivý a 

nešikovný,“ začal a Draco si nemohol pomôcť, aby sa nezachvel pod vplyvom toho očarujúceho 

úsmevu, ktorý sa mu objavil na tvári. „Práca v záhrade ma upokojovala. Mohol som pri nej premýšľať. 

Bol som sám sebou. A čo ty?“ 
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Pokrčil ramenami. „Elixíry.“ 

„Kde si študoval?“ 

„V Belfaste na súkromnej akadémii Edwarda Jennera.“ 

„A?“ vyzvedal ďalej Neville. 

„Čo a?“ nechápal plavovlasý mladík. 

„Ako si skončil?“ 

„Ach,“ hlesol a zadíval sa do diaľky, ponad širokánsku hladinu jazera, ktorá v tomto popoludňajšom 

dni vyzerala, akoby sa v nej kúpala samotná blankytná obloha. 

„Dobre. Mám vyznamenanie a skončil som s najvyšším hodnotením ako... ako majster.“ 

Neville sa odlepil od kmeňa stromu, o ktorý sa opieral a zatváril sa tak nadšene, až to plavovlasého 

slizolinčana zaskočilo. „To je úžasné! Blahoželám! Takže sa môžeš rovnať Severusovi?“ 

Draco sa pobavene rozosmial. „To ani zďaleka! Okrem titulu majster má i profesúru, je odborníkom 

na poli výskumov a držiteľom niekoľkých patentov a ocenení. Povedal by som, že mu nesiaham ani po 

členky.“ 

„Tak tomu odmietam veriť,“ usmial sa Neville, ale potom sa zarazil. „Ale nejde mi do hlavy, prečo sa 

so svojimi schopnosťami uchádzaš o podradnú prácu na ministerstve.“ 

Draco sa krivo pousmial. „A čo iné mi ostáva? Myslíš, že ľudia aj po takom čase jednoducho zabudnú, 

kto vlastne som, alebo kým som býval? Napokon, na tom nezáleží...“ 

Neville hodnú chvíľu nepovedal nič, potom k nemu pristúpil tak blízko, že Draco s obavou vzhliadol do 

jeho tváre a nervózne prestúpil z nohy na nohu, keď sa naňho zadívali tie uhrančivé oči. Stálo ho veľa 

námahy, aby pred ním necúvol. A neuhol sa ani pred jeho rukou, ktorá ho pohladila po líci. 

V podbrušku pocítil príjemné šteklenie a uvedomil si, že by sa mal zrejme sústrediť na to, čo mu 

hovorí, ale on nejako dokázal myslieť len na to, či sa k nemu skloní a pobozká ho... 

„Na všetkom záleží. Aj na tom, kým si býval a kým si teraz. Lebo toto si ty. A ak je tvoje nadanie také 

ohromné, ako si myslím, boli by hlúpi, keby ťa nezamestnali v tej najlukratívnejšej firme na výrobu 

elixírov.“ 

Nepobozkal. 

Potom ustúpil, ale stále z neho nespúšťal pohľad. „Draco, neskrývaj sa v tieňoch minulosti. Prestaň sa 

podceňovať a trochu si ver. Uvidíš, že to napokon nebude také zlé.“ 

Odvrátil pohľad, aby Neville nezbadal, že sa mu v očiach mihol tieň sklamania a iba prikývol. Keď 

napokon našiel vlastný hlas, otočil sa k nemu. 

„Vrátime sa? Celkom rád by som si dal niečo pod zub.“ 
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A zapil ten hlúpy nápad s bozkom! Dodal v duchu a otočil sa na odchod. Nečakal, či ho Neville bude 

nasledovať, alebo nie. 

Nepomohlo to. 

Po zvyšok dňa bol mĺkvy a na nálade mu nepridávalo ani to, že čím bol on tichšie, tým sa jeho manžel 

bavil so svojimi priateľmi spontánnejšie a pôsobil tak... sakramentsky vzrušujúco! 

oooOOOooo 

Len pred chvíľou odbilo desať, keď si všimol, že Neville sa niekam chystá. Odtrhol pohľad od 

šachovnice, nad ktorou stále dumal Lysett, zvažujúc svoj ďalší strategický ťah, aby ho položil na 

lopatky. 

„Ideš niekam?“ ozval sa a Neville nakukol z chodby do miestnosti. 

„Áno. Na Luniaky,“ odvetil a vrhol pohľad na ich rozohranú partiu. Ale to už Draco vstal a vydal sa k 

nemu. „Chcel som ti to povedať, ale vzhľadom k tomu, že nemáš veľmi v láske faunu...“ pokrčil 

plecami. „Okrem toho, neviem ako dlho tam stvrdnem.“ 

„A kam vlastne ideš?“ nedal sa odbiť. 

„K muklovským poliam, tu neďaleko,“ odvetil, skladajúc si kockovanú deku. Potom naňho pozrel. „Ale 

ak mi chceš robiť spoločnosť, nenamietam. Práve naopak,“ povedal a vystrel sa, s očakávaním 

vpísaným v tvári. 

Fakt ťažká voľba, pomyslel si Draco, keď sa obzrel ponad plece. Lysett stále hĺbal nad hrou, Luna si v 

kresle čítala nejaký časopis obrátený hore nohami a na povale štrajkoval Hádes. Znova! 

„Chcem ísť,“ povedal, na čo si Lysett uľahčene vydýchol a ukázal na hru. 

„Fajn. Už mi to aj tak nepáli. Len si choďte.“ Vstal, prešiel k Lune a vzal jej časopis z rúk. Hneď na to sa 

ozval veselý chichot, ktorý postupne ustal a on odvrátil od bozkávajúcej sa dvojice pohľad. 

Neville mu podal deku a on vzal nejaké vedierko s lopatkou. Draco sa radšej nepýtal, na čo... 

Opäť sa raz nechal premiestniť. Ako sa zdalo, Neville poznal tento kraj znamenite. Ako vlastnú dlaň. 

Ocitli sa na južnej strane polí pod hradom, kde si už predtým všimol lány zlatistých klasov pšenice 

vlniace sa v letnom vánku. Musel povedať, že uprostred noci to rozhodne nevyznelo tak čarovne ako 

za bieleho dňa. 

Všetko mu tu pripadalo temné, desil ho i ten najmenší šuchot v tráve a začínal uvažovať, či sa 

náhodou nepomiatol. 

Neville ho však chytil za ruku a viedol k nízkemu kamennému múriku, ktorý oddeľoval obilné pole od 

susedného trávnatého pozemku. Nepotkli sa iba preto, lebo si svietili pod nohy prútikmi. Ale len 

dovtedy, kým Neville nerozprestrel deku a miesto, kde sedeli obišiel v širokom kruhu odriekavajúc 

nejaké zaklínadlá. 

„Ochranné?“ opýtal sa a Neville prikývol. 
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„Tak ja sa pustím do maskovacích,“ šepol a pridal sa k nemu opisujúc okruh z druhej strany. 

Potom sa usadili a ako povedal jeho herbológ, neostávalo im iné ako čakať. 

oooOOOooo 

Všade bol pokoj. Vzduch bol stále vyhriaty od letného, horúceho slnka a na oblohe svietil jasný 

mesiac, veľký ako tanier. Bol spln. Vôkol nich sa ozýval koncert cikád a kŕkanie žiab prichádzajúce od 

neďalekého zurčiaceho potoka. 

Draco cítil ako sa Neville vedľa neho pohodlne natiahol na deke a podoprel sa lakťami. Pohľadom 

kĺzal od topánok, ktoré mal obuté cez dlhé nohy k úzkemu pásu a svetlej košeli, ktorá nabrala vo svite 

mesiaca podivný modrastý nádych, o niečo tmavší ako ich pokožka. 

„Nie je ti chladno?“ ozval sa odrazu ten statný chrabromilčan. 

„Nie,“ odvetil a začul ako si Neville povzdychol. „Prečo?“ 

Neville naňho chvíľu len mlčky hľadel a potom ho zaskočil svojou odpoveďou: „Dúfal som, že ťa 

zahrejem.“ 

Tie slová samozrejme neostali bez patričnej odozvy. Draco sa zachvel. Na um mu zišlo tisíc vecí naraz. 

Spomienka na ich milovanie, vybavila sa mu chuť jeho bozkov, váha toho dobre stavaného tela, 

drsnosť rúk, ktoré ho hladili s takou jemnosťou jeden, jedinký raz. Svárili sa v ňom ľútosť z toho, že to 

od tej noci viac nezažil i nádej, že by po ňom Longbottom predsa len nejakou náhodou mohol... túžiť 

aspoň z časti. 

To, čo cítil a to, na čo myslel ho samého zaskočilo. Ale nevedel ako tie myšlienky stopnúť. Stal sa z 

nich prúd dravej rieky, ktorý ho unášal so sebou do neznámych a neprebádaných končín jeho duše. 

Keby nabral trochu odvahy, keby vedel, ako ho zviesť a donútiť k tomu, po čom sám túžil... Ale naozaj 

to chcel? 

Možno... možno by nebolo zlé cítiť znova všetky tie príjemné pocity. Možno by pomohli vymazať i 

posledné spomienky, ktoré sa viazali k jeho únosu a nedobrovoľnej strate panictva. 

Lenže on nemal ani poňatia, ako sa to robí! Čo mal spraviť? Čo povedať? Do Salazara, veď nikdy nebol 

na poriadnom rande a tých pár, ktoré absolvoval počas školy sa počítať rozhodne nedali! Detinské 

vyvádzanie sa nemohlo rovnať dospelému zvádzaniu, nie? Aj tak si na ne ledva spomínal! 

Sekundy plynuli vari dvakrát rýchlejšie. Napokon sa rozhodol. Nechcel vyzerať ako zbabelec. V tme 

prekvapivo ľahko nahmatal Nevillovu ruku a prstami sa opatrne vyšplhal cez mocné predlaktie až k 

ramenu. Lenže to už Neville sedel vedľa neho a nakláňal sa k nemu. 

Z tej blízkosti sa mu zakrútila hlava. Obklopila ho chrabromilčanova prirodzená vôňa tela a zaútočila 

na jeho i tak vyostrené zmysly. Pocítil ako sa mu sťahuje žalúdok a uvedomil si, že sa ho zmocňuje 

vzrušenie. Do omámenej mysle mu prenikla myšlienka, že je to vskutku veľmi príjemný pocit. 

Dovolil si navyše to, že mu prstami vošiel do tmavých vlasov na zátylku a perami sa obtrel o jeho ústa 

v nemej, ale veľmi jasnej ponuke. 
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A Neville mu vyhovel. 

Jeho ruky sa usadili na jeho bokoch, keď si ho pritiahol bližšie a zároveň sa obtrel ústami o jeho pery. 

Draco na moment stuhol, ale uvoľnil sa, keď ucítil rovnako splašený tlkot srdca búšiť v hrudi 

pritisnutej proti tej jeho. 

Neville mal dojem, že sníva. Skutočne sa to dialo? 

Držal ho v náručí a bozkával. Skusmo ho ochutnával a pripomínal svojim od vzrušenia pološialeným 

zmyslom vyblednuté pocity prv, než jazykom prenikol dnu. Dracove ústa sa mu otvorili na prvý 

vyzývavý podnet. Chutil sladko, tak sladko... 

Slivkami máčanými v čokoláde, ktoré si dali ako dezert. 

Azda ho to nabudilo ešte viac ako samotný fakt, že mu Draco dovolil pobozkať ho. Že si ten bozk 

takmer vyžiadal. Nemohol sa sústrediť na vlastné myšlienky a tak len vnímal a celkom sa poddal tomu 

zmyselnému bozku. Ich jazyky sa o seba otierali, skúmavo pohládzali tancujúc akýsi čarovný tanec. 

Nesúperili o nadvládu, skôr objavovali. 

Draca premkla horúčava. Šírila sa jeho telom žilami, trýznivá a opojná ako lavína. Nevillov bozk ho 

rozpálil a čudne dezorientoval, ale nehodlal sa tým príliš zapodievať. Keď chrabromilčanov jazyk 

znova pohladil ten jeho, mozog sa mu rozplynul na molekuly. Primkol sa k nemu bližšie, hoci to zdá sa 

už ani nebolo možné, cítiac ako ho tými veľkými dlaňami s roztiahnutými prstami hladí po chrbte a 

tisne k sebe. Po ničom inom netúžil. 

Neuvedomil si, kedy sa dostali zo sedu do ľahu, ale odrazu len vnímal tú jeho pôsobivú váhu dlhého 

tela. Neville ležal pri jeho boku, nohu mal vloženú medzi jeho stehnami a zubami mu okusoval citlivé 

miesto na krku. Dracovi sa z hrdla vydral chrapľavý ston a jeho telo sa znova raz odovzdane zachvelo. 

Odrazu Neville stuhol a jeho pery sa oddelili od smotanovo-broskyňovej pokožky jeho krku. Draco 

takmer na protest zavrčal, ale zdržal sa. Obaja dýchali plytko a prerývane. Muž, ktorý sa skláňal nad 

ním sa pozrel niekam do tmy, aby pošepol stále zastretým hlasom: „Luniaky.“ 

„Čo?“ ozval sa nechápavo zastretým hlasom, keď mu docvaklo. 

Mal dojem, že počul ako Neville ticho zahrešil, ale pomaly si sadol a tak Dracovi neostávalo nič iné, 

iba spraviť to isté. Hoci sa cítil trochu trápne a líca mu horeli tak, až bol napokon rád, že je hlboká noc 

a jeho manžel to nemôže vidieť. A kým z nôr vychádzali do polí Luniaky, on sa umáral myšlienkami na 

to, či bude vhodné, aby neskôr pokračovali tam, kde teraz skončili. Rozhodne by nebol proti. 

„Videl si niekedy Luniaka?“ opýtal sa Neville a prerušil tak niť jeho nepokojných myšlienok. 

„Nie,“ odvetil šeptom. „Ako vyzerá?“ 

„Má hladké, svetlosivé telo, vypuklé okrúhle oči na vrchu hlavy a štyri tenké nohy s obrovskými 

plochými chodidlami,“ poučil ho a ukázal rukou do tmy, kde sa čosi tmavé pohlo. A hneď zas ukázal 

inam. Chvíľu to tak pokračovalo, keď sa na tom odľahlom mieste objavovali tie podivné tvory, 

vykúkajúc zo svojich nôr. Najprv zavetrili, keď sa uisťovali, že je to bezpečné a potom začali vydávať 

podivné zvuky a krúžiť. 
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Úzky mrak, ktorý zastieral mesiac sa odplavil preč a krajinu zalial jasný mesačný svit. Obom sa tak 

naskytol pohľad na tancujúce tvory, ktoré sa na zadných nohách hýbali vo vlastnom rytme vo 

zvláštnych geometrických schémach, ktoré sa medzi sebou systematicky striedali. 

Neville sa k nemu nahol, nespúšťajúc pohľad z toho veľkolepého predstavenia. „Predpokladá sa, že sú 

to akési predohry k páreniu.“ 

Predohry k páreniu? preblesklo mu hlavou opätovne a vzrušenie, ktoré Draca len nedávno opustilo 

bolo späť a udrelo na tie správne miesta. Ale milovať sa uprostred divokej prírody, nechránený a 

navyše pri párení Luniakov mu neprišlo ako dobrý nápad. 

Okrem toho, chuť na akúkoľvek romantiku ho prešla vo chvíli, keď sa asi po hodine tancovania 

Luniaky zasa poschovávali do svojich brlohov a Neville sa chopil lopatky a vedra, ktoré so sebou 

priniesli. Zamieril k žiariacim, strieborným kôpkam, roztrúseným po okolí s tým, že je čas pozbierať 

trus, ktorý je veľmi prospešný pre vzácne rastlinky, ktoré s Pomonou pestujú v rokfortských 

skleníkoch, lebo sú po nich silnejšie a rýchlejšie dorastajú. 

Ale nech sa neskôr akokoľvek snažil - aj napriek zápachu šíriaceho sa z Nevillovho vedra, ktorý 

prerazil i cez použité kúzlo - ten večer rozhodne nemohol ľutovať. 

11. kapitola - Prízrak 

Harry sa smial. A smial sa tak, až sa chytal za brucho. Severus sa iba zdržanlivo uškŕňal a Draco na nich 

zazeral ako nasrdený horský troll. 

„Skutočne to nebolo smiešne, Potter, pokús sa ovládať, prosím,“ vyštekol a zahniezdil sa na svojom 

mieste. 

Harry sa naozaj snažil utíšiť, ale nedarilo sa mu to. A jeho smiech bol nanešťastie taký nákazlivý, že 

netrvalo dlho a nakazil i Draca. Hoci ten sa nesmial na plné hrdlo, iba sa usmieval a mrmlal si popod 

nos niečo o šialených chrabromilčanoch. Ale v duchu si poznamenal, že im nabudúce jednoducho 

nevytára všetko. Hoci medzi to – všetko – nezahrnul príjemný večer strávený s manželom a následné 

zbieranie trusu Luniakov. 

„Ja som za tie vajcia Popolplaza rozhodne vďačný. Musím uznať, že som sa zrejme v Longbottomovi 

mýlil. Predsa len v tej hlave niečo má,“ prehovoril Severus nad šálkou mätového čaju. „I keď by som 

bol tým ich domácim miláčikom na pôjde rovnako nemilo prekvapený, musím dodať, že poznám 

zopár bláznov, ktorí si ich skutočne obľúbili. Aj nebohý Albus mal v Severnej veži jedného Záhrobného 

ducha.“ 

„Skutočne?“ opýtal sa Harry, teraz už znova pokojný. „Nevedel som o tom.“ 

Severus iba mykol plecom. „Ako inak. Nechválil sa ním. Volal ho Gelert. Celkom príznačné, myslím.“ 

Dracovo obočie sa mierne stiahlo nad svetlosivými očami. „Máš na mysli toho Gelerta?“ 

„Pravdaže,“ vydýchol jeho krstný otec. „Šlo o Albusa. Bol to veľký čarodejník. A koho iného mohol 

milovať ako najväčšieho černokňažníka? Zdá sa, že opačné póly sa skutočne priťahujú,“ ale to 

poznamenal už skôr sám pre seba. 



94 
 

Draco si všimol, akým vrelým pohľadom sa na Severusa upreli vzápätí zelené oči a ruka mladšieho 

muža pristála na kolene jeho krstného otca s jemným stisnutím. Severus na manžela síce nepozrel, 

ale i on sa pousmial. 

Harry stiahol ruku a pohodlne sa usadil. Natiahol sa po maslový keksík s pistáciovými orieškami a 

pozrel na Draca. „Skoro by som zabudol. Pozdravuje ťa Theo Nott.“ 

Draco naňho pozrel možno ľahostajne, ale jeho tón hlasu nekorešpondoval s dychtivým výrazom 

tváre. Prezradila ho vlastná zvedavosť. „Skutočne?“ 

Harry prikývol. „Áno. Vedel si, že pracuje ako auror?“ 

Teraz sa Draco nepekne zakuckal. Zabehol mu dúšok čaju a vyvalil oči v nemom úžase. „To nemyslíš 

vážne! Veď jeho otec patril k smrťožrútom! Ako mohli na ministerstve dovoliť, aby sa z jeho syna stal 

auror?!“ 

„Starý Nott bol síce smrťožrút, ale Theo nie. Neprijal nielen znamenie Temného pána, ale nezdieľal 

nikdy ani jeho presvedčenie, ak si spomínaš,“ vložil sa do rozhovoru Severus. „Okrem toho, bol 

nadaný študent. Asi preto sa z neho stal zástupca vedúceho aurorov.“ 

Harry súhlasne prikyvoval. „Vedie si skvele. Okrem toho, ak by bol skazený, Hermiona by sa doňho 

nikdy nemohla zamilovať.“ 

Teraz sa Draco díval z jedného na druhého a neveril vlastným ušiam. Skutočne tu hovorili o Theovi 

Nottovi? O tom Nottovi, ktorý vždy tvrdil, že muklovia nie sú dobrí ani na to, aby mu zaviazali šnúrku 

na topánke? Že nie sú dosť dobrí, aby ich mohli nazývať čarodejníkmi? A on sa s jednou z nich 

zasnúbi?! 

Buď ho dobre nepoznal, alebo bol taký nadaný herec. 

„Draco,“ vyrušil tok jeho myšlienok Severus, „je tu niečo, čo by som s tebou rád prebral.“ 

„Počúvam,“ odvetil a upriamil naňho svoju plnú pozornosť. Nevšímajúc si Pottera, ktorý sedel po jeho 

boku a hral sa s prstami ruky krstného otca. Ale stálo ho to značené úsilie. To ich vzájomné iskrenie, 

porozumenie a láska, ktorá naňho dýchala, keď boli tí dvaja spolu bola tak hmatateľná, že to priam 

zarážalo. 

„Viem, že si hľadáš prácu a tak som si dovolil napísať jednému známemu. Pracuje pre neveľkú 

súkromnú firmu, ktorá sa zaoberá prípravou elixírov, odvarov a mastí na rôzne neduhy, a choroby, a 

zásobujú nielen nemocnicu Sv. Munga, ale aj sieť apatiek Baltazara Bobbina.“ 

„Hovoríš o spoločnosti Alchremedy?“ spýtal sa a jeho strieborné oči zažiarili. Naklonil sa v kresle 

dopredu a prázdnu šálku položil na stôl. 

Severus prikývol. „Majú voľné miesto, ak by si mal záujem. Pravdaže, budeš musieť urobiť skúšky, ale 

nemyslím, že by to pre teba mal byť problém. Nech ti už dajú za úlohu pripraviť čokoľvek. Ako 

poznám ich výrobný repertoár, nie je to nič, čo by si nezvládol.“ 

„Myslíš to naozaj vážne?“ opýtal sa plavovlasý mladík s nefalšovaným úžasom. 
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Ďalšie prikývnutie. „Je to vždy lepšie ako robiť nikomu poskoka na ministerstve, nie?“ Severusovo 

obočie sa vševedúco nadvihlo a Harry sa pousmial. Draco nevyzeral iba prekvapene, ale priam 

šokovane. 

„Ja... ja... neviem, čo mám povedať,“ vydýchol, keď našiel znova reč. 

„Nemusíš vravieť nič,“ odvetil Severus a siahol do náprsného vrecka svojho predĺženého saka, aby 

odtiaľ vybral malú vizitku a podal mu ju. „Jay Rutledge ťa bude čakať pozajtra o ôsmej ráno. Šikmá 

ulička, Holubičie námestie, sedemnásť.“ 

Dracovi sa zachvela ruka, keď si vizitku bral. Bolo to také nečakané a úžasné, že prosto nemal slov. 

Pozrel na krstného otca a s roztraseným úsmevom prikývol. „Ďakujem. Naozaj. Ja... veľmi si vážim, čo 

pre mňa robíte.“ 

oooOOOooo 

Vo chvíli, keď Draco opustil prijímací salón v žalároch sa Harry vrhol na svojho manžela. Obkročmo sa 

naňho usadil a ešte predtým zajal tie rozkošné ústa v dych vyrážajúcom bozku. Krv mu hučala v 

ušiach rovnako dunivo, ako mu bilo vlastné srdce, ktoré usilovne pumpovalo a rozháňalo krv na tie 

správne miesta v jeho pružnom tele. I na tie, ktoré sa dožadovali svojej pozornosti. A bolo im jedno, 

že je biely deň, iba pár hodín poobede. 

Zastonal do Severusových úst, keď ucítil jeho mocné zovretie a tvrdú hruď, ku ktorej sa pritískal. 

Severus sa tomu nežnému útoku celkom vzdal a Harry vzal do dlaní jeho tvár a jemne ju otočil nahor. 

Cítiť jeho vzrušenie tak blízko svojho, deliaceho ich od seba navzájom iba kusmi tkaniny bolo 

nesmierne dráždivé. 

Harry každým jedným nádychom vnímal Severusovu zvodnú vôňu, zmes pižma, naškrobeného plátna 

a jeho pokožky. Dúfal, že jeho ústa sú dostatočne presvedčivé, že hovoria o zmyselnosti a 

nebezpečenstve, i prísľube zároveň. 

Keď mu Severus zastonal do úst a zahniezdil sa pod ním, Harry pocítil omnoho väčšiu tvrdosť ako prvý 

raz. Neprestával ho bozkávať a kým jeho ruky usilovne pracovali na tých drobných gombíkoch, jeho 

ústa sa posúvali nižšie, a jemne pokryli každý kúsok jeho pokožky, kým sa Severus nezachvel a 

nezaklonil hlavu, aby mu pre zmenu nastavil svoje biele hrdlo. 

Harryho prsty boli veľmi šikovné. Netrvalo dlho a stiahol mu sako z pliec. Našťastie, vestu na sebe 

dnes nemal a tak sa ňou nemusel zaťažovať. Miesto toho mu iba rozopol a rozhalil košeľu a ústa sa 

preniesli k tmavoružovým bradavkám. Severus zasyčal a zaklonil sa, vnoriac mu prsty do hustých, 

nepoddajných vlasov. Pridŕžal si jeho hlavu na hrudi, kým Harry lízal, sal a cmúľal tie citlivé kopčeky a 

predvádzal na ňom celkom nenápadný tanec. Dômyselne hýbal bokmi a krúžil nimi tak, aby 

neopomenul ani ich erekcie. 

Bol to Severus, ktorý strčil ruky medzi nich a rozopol si zips, ale bola to Harryho ruka, ktorá 

vyslobodila jeho túžbou pulzujúci penis z nohavíc, kým on stále sedel a hladil Harryho stehná, 

sediaceho obkročmo na ňom. Spravil aspoň to, že svojmu mladému manželovi bleskovo odstránil 

nohavice i spodné prádlo kúzlom a už im nič nebránilo v tom, aby sa spojili. 
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Harry naviedol rukou Severusov vzrušený penis k svojmu zvieraču a opatrne si naňho dosadol. 

Nerobili to prvý raz bez dôkladnej prípravy. Bolo iné použiť kúzlo, ktoré ho malo uvoľniť, iné to bolo s 

použitím lubrikantu a iné na tvrdo. A práve dnes ho tak chcel. A hoci jeho počiatočné kopulačné 

pohyby boli trochu opatrné, tie ostatné sa skôr podobali divokej jazde na osedlanom hrdozobcovi. 

Tá myšlienka k nemu prenikla znenazdania a vzrušila ho ešte viac. Áno, Severus bol hrdý. Bol 

dôstojný, krásny, dokonalý slizolinčan a bol jeho. A to, ako prekvapil Draca, Harryho nielen potešilo, 

ale i dojalo. Vždy o ňom vedel, že je starostlivý a ochraniteľský typ. Bol jeho rytierom na bielom koni. 

A vraj to bol on, kto mal potrebu každého zachraňovať... Mal chuť sa tomu nehanebnému výmyslu 

vysmiať na plné hrdlo. 

Nie... na Severusa rozhodne nemal. 

A to ho rajcovalo, vzrušovalo a napĺňalo nielen väčším obdivom a láskou, ale túžbou tak nehynúcou a 

horiacou, až mal pocit, že plameň, ktorý horí v jeho srdci nikdy nevyhasne a stroví ho zaživa. 

Severus zvieral v rukách jeho zadok, hnietol ho, prirážal bokmi oproti nemu, hľadajúc oporu v 

chodidlách spustených na zemi a bozkával ho tak majetnícky a dravo, až mal Harry chuť kričať od 

samej radosti. 

Jeho mozog pomaly kvapalnel, ich pohyby naberali na razantnosti a on mal dojem, akoby sa rútili po 

divokej horskej dráhe v tesnom objatí. Cítil ako mu na telo vystúpil pot z tej krásnej námahy, ako mu 

Severus teraz okusuje hrdlo, keď sa oddelili, aby si doplnili zásoby kyslíka a on presunul ruky z jeho 

pliec na opierku pohovky, kde sa kŕčovito zaborili do mäkkého matraca. 

Jedna zo Severusových rúk skĺzla z jeho zadku medzi nich a on objal prstami jeho penis. Presne vedel, 

po čom jeho manžel túži a ani v tých chvíľach, keď sa im obom zastieral rozum vášňou nezabudol na 

jeho uspokojenie. 

Trel ho, poťahoval a masíroval, kým Harry nezaklonil hlavu a z hrdla sa mu nevydral dlhý, chrapľavý 

výkrik. Oči mu zahmlil výbuch čírej extázy a v tvári sa odrážali neopísateľné emócie absolútneho 

uvoľnenia, sladkého vyčerpania a naplnenia. 

Severusove prsty ešte raz objali jeho ochabnutý penis a potom mu podopreli chrbát. Jeho ústa sa 

presunuli k vyzývavo odhalenému hrdlu, na ktoré sa s pôžitkom prisali. Jeho penis ostával uväznený v 

Harryho tele a on z neho lízal ten sladký pot a ochutnával vlhkú pokožku. 

Nevedel, ako dlho si vychutnávali túto ničím nerušenú chvíľku, keď tmavovlasý čarodejník pocítil, ako 

ho Harryho znova stlačil. Zachvel sa, a keď tú jemnú masáž jeho penisom dôkladne vyplnená štrbina 

zopakovala, pozrel Harrymu do tváre, absolútne fascinovaný. 

Harry sa unavene usmieval, jeho zelené oči žiarili ako vzácny brúsený drahokam. Zahniezdil sa na 

ňom a Severus bol znova tvrdý ako skala. 

„Merlin, Harry, chceš ma zabiť?“ opýtal sa chrapľavým hlasom, na čo sa jeho manžel iba nezbedne 

zasmial. 

Harry ho pohladil po rozpálenom líci a pošepol: „A nebola by to krásna smrť?“ 
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Nechcel mu oponovať. Bolo by síce krásne zomrieť v jeho náručí, ale nie také dôstojné, keby ich našli 

práve pri tomto a... v sebe. 

Severus iba ticho zavrčal. Bezprútikovou mágiou odstránil stôl a spolu s Harrym sa zviezol na zem. 

Položil ho do huňatého koberca, vyložil si jeho nohy na plecia a začal znova prirážať. 

Harryho ruky blúdili po jeho tele, dotýkali sa ho a pery opuchnuté od Severusových bozkov šepkali: 

„Áno, láska, prirážaj... Nikdy ťa nebudem mať dosť, Severus. Nikdy...“ 

Napokon sa ich pery znova spojili a o chvíľu neskôr vyvrcholili obaja naraz. 

Harry dychčal ležiac na chrbte a Severus oddychoval po jeho boku, keď prehovoril: „Severus?“ 

Starší muž sa zmohol iba na: „Hmm?“ 

„Si môj osobný boh sexu, láska.“ 

Severus otvoril oči, aby sa zadíval do tých zelených studničiek. Skutočne vyzerali, ako hladina 

nepokojných vôd po tom druhom búrlivom kole. Boli neskutočne hlboké, krásne, vyžarovali nehu a 

boli úprimné. 

Pousmial sa a vtisol mu bozk na teraz už nahé plece. „A ty si môj sexuálny démon,“ zasyčal a naklonil 

sa k nemu, aby si ukradol krátky bozk. 

Harry sa pousmial. „Tak to je fajn. Potom sa skvele dopĺňame, nie?“ 

„Áno. Viac než len skvele,“ prisvedčil nežne a chytil ho za ruku, aby si s ním preplietol prsty. Nemal 

najmenšiu chuť pohnúť sa. A tak tam objala ostali ležať v zmätku vlastných šiat a poodsúvaného 

nábytku, vychutnávajúc si odoznievajúci orgazmus, vzácnu intimitu a čaro tej chvíle. 

oooOOOooo 

Neville obchádzal skleníky a sledoval účinky trusu Luniakov. Do Rokfortu sa síce s Dracom vrátili ešte 

včera večer, ale trus sem doniesol ešte v to včasné ráno, keď ho dozbieral, inak by nebol na úžitok a 

jeho účinky by boli minimálne. Draco ho zatiaľ čakal na zámku Tor, ale nespal. Tak ako vravel, čítal si 

radšej knihu. 

Keď sa Neville vrátil, potom, čo poroztriasal po záhonoch kvetov a rastlín vzácny trus, doprial si dlhú a 

hlavne dôkladnú sprchu. Mal dojem, že ten zápach zo sebe hádam ani nezmyje, ale stačilo poriadne si 

vymydliť telo a puch bol preč. Ani Draco nad ním viac neohŕňal ten svoj rozkošný nos. 

Neville bol trochu namrzený. Cítil zvláštny nepokoj a nevedel sa ho zbaviť. Nepomáhalo ani to, že 

vyhliadka na celkom vydarený večer sa zvrhla na povinný zber fosforeskujúceho trusu. 

A keď sa vrátil, miesto toho, aby nenápadne nadviazal tam, kde skončili na lúke, telo mu vypovedalo 

službu a zaspal v momente, keď sa privinul k manželovmu štíhlemu telu. 

Zastavil sa na konci hriadky, kde pestovali Buberózy, aby nakypril pôdu a polial zľahka pokrútenú 

rastlinku, na ktorej sa už leskli malé pupence. Zajtra by mali dorásť do potrebnej veľkosti a bude ich 

musieť pozbierať. Ale bude si musieť dať väčší pozor ako naposledy. Keď ich zbieral minule, hustý, 

žltohnedý hnis, ktorý z jednej vytiekol potom, čo ju stlačil prstami silnejšie mu prepálil rukavice. Mal 



98 
 

šťastie, že sa nedostal k jeho pokožke, lebo inak by mu ju vyžralo ako kyselina a navreli by mu pekné 

boľavé pupence. 

Jeho myšlienky sa však stále točili okolo manžela. Podľa Nevilla mal v sebe Draco čosi, čomu francúzi 

hovoria esprit. Temperamentnú myseľ aj ducha. On však nič z toho ani len nezazrel od času, kedy sa 

Draco objavil po rokoch na Rokforte a popravde, bolo mu to ľúto. Na druhej strane sa tomu nemohol 

čudovať, po tom, čím si prešiel. 

To, že sa mu Draco vôbec vo svadobnú noc bol schopný oddať hovorilo o jeho silnom, nezdolnom 

duchu, ale všetok ten tlak a nepriazeň osudu si na ňom vybrali svoju daň. Páčilo sa mu, držať ho v 

náručí, chrániť ho a ešte viac sa mu páčilo dotýkať sa ho, a bozkávať. 

Napriek tomu, čo všetko mu jeho rodina spôsobila, cítil, že je to tak nejako správne. 

Plavovlasý slizolinčan sa mu páčil. Pôsobil naňho príťažlivo a nesmierne žiadúco, až to zavše vyrážalo 

dych. Musel však okolo neho našľapovať po špičkách. Draco si teraz vyžadoval jeho trpezlivosť a more 

nehy, aby zabudol na všetko, čím prešiel. 

Ale dokedy...? Dokedy bude musieť čakať, aby si ho vzal? „Hrom do hľuzovky!“ zahrešil a frustrovane 

si vošiel prstami do vlasov. 

Počkal, kým sa neupokojil, odložil náradie, umyl si ruky a opustil skleník. V žalúdku mu zaškvŕkalo a 

tak zakúzlil Tempus. 

O päť minút šesť. Práve včas, pomyslel si a pridal do kroku. 

oooOOOooo 

Navečerali sa a Draco si všimol, aký je Neville mĺkvy. Sotva prehovoril a keď už to spravil, bol priveľmi 

stručný. Celý včerajší deň a ešte i dnes sa mu vyhýbal a on netušil prečo. 

I teraz sa rýchlo najedol a ospravedlnil sa s tým, že si potrebuje niečo prečítať a spísať pár poznámok, 

ale Draco ho dostihol v chodbe. Len čo sa dvere vedúce do Veľkej siene za ním zavreli, zavolal naňho. 

Neville sa otočil, ruky si nervózne strčil do vreciek nohavíc. „Áno?“ 

Draco nakrčil čelo. Vycítil jeho podráždenie a rozhodol sa pre obozretnosť. „Potrebujem zájsť na 

Manor. Chcel som sa opýtať, či nepôjdeš so mnou. Nezdržíme sa, sľubujem, viem, že máš povinnosti,“ 

dodal chytro, keď sa Neville zamračil ešte viac. 

Chvíľa ticha bola pridlhá a neznesiteľná, ale Neville napokon prikývol. 

Dracov škriatok im doniesol plášte. Kým kráčali cez rokfortské pozemky, Draco mu oznámil, čo 

preňho spravil Severus. 

„To je skvelé. Severus má pravdu. Máš na viac ako robiť niekomu poskoka,“ povedal ticho, hľadiac 

pred seba. 

„Ďakujem,“ odvetil a cítil, ako sa mu zapaľujú líca rumencom. 
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Obloha tmavla, kopili sa na nej búrkové mračná a od jazera k nim dul chladný vietor. Nadúval im 

plášte a strapatil vlasy. Ohýbal košaté vetvy stromov Zakázeného lesa a vlčie vytie doniesol až k nim. 

Párik testralov sa zniesol z oblohy na zem a stratil sa im z dohľadu. 

Zastali až pred bránou. Draco ju otvoril a znova za nimi bezpečne zavrel. Veľká železná kladka visiaca 

na reťazi zapadla na svoje miesto a zámka znova šťukla. 

„Môžeme?“ opýtal sa, keď sa postavil čelom k svojmu manželovi a chytil ho za ruku. 

Jeho pozornosť odviedol silnejší poryv vetra a sivými očami zablúdil ponad Nevillove plece k tieňom 

lesa. Na moment celý stuhol a dych sa mu zadrhol v hrdle, ale keď ta pozrel znova, nič tam nebolo. 

„Draco?“ šepol Neville, hľadiac teraz rovnakým smerom. „Deje sa niečo?“ 

Pokrútil hlavou. „Ja... nie, len sa mi čosi... zazdalo,“ pokúsil sa pousmiať, ale vystrúhal iba krivý 

úsmev. 

Odkašľal si, aby znel jeho hlas bez toho trápneho chvenia. „Premiestnim nás.“ 

„Dobre.“ Neville pocítil ako ich odrazu stiahlo do víru a vyhodilo uprostred tmavého priestoru, ktorý 

sa bezprostredne po ich príchode začal osvetľovať. 

Nástenné svietniky sa zapaľovali a odhaľovali mu honosnú halu Malfoyovského sídla. Ozvalo sa 

hlasné PUK a pred nimi sa objavila domová škriatka. 

„Pán Draco, vitajte! Čo pre vás Winter môže urobiť?“ Okolo telíčka mala obkrútený nejaký starší 

kuchynský obrus a v páse previazaný šnúrkou od topánky. 

Draco sa otočil k Nevillovi. „Dáš si niečo, kým si pohľadám potrebné knihy?“ 

Neville prikývol. „Čaj.“ 

Draco sa otočil k Winter. „Zaveď môjho manžela do červeného prijímacieho salóna a priprav mu čaj,“ 

prikázal. „Budem sa ponáhľať,“ povedal Nevillovi a vyrazil smerom k poschodiu. 

Neville pozrel na drobné stvorenie, ktoré sa pred ním uklonilo a požiadalo ho, aby ho nasledoval. 

Nesadol si. Nie prv, kým sa nerozhliadol po miestnosti. Jednalo sa o neveľkú štvorcovú miestnosť s 

francúzskymi oknami siahajúcimi od podlahy po strop, ktoré zdobili ťažké brokátové závesy vínovej 

farby. Pousmial sa. Chrabromilské farby... 

Steny boli pokryté červenou tapetou s jemným vzorom a strop, z ktorého visel krištáľový luster 

zdobený farebnou freskou s výjavom kentaura a mladej ženy, ktorú unášal. Ak mu pamäť dobre 

slúžila, jednalo sa o vyobrazenie únosu Heraklovej manželky Dejaniry kentaurom Nessom od Guida 

Reniho.    

Drevenú podlahu pokrýval tkaný perzský koberec s krátkym vlasom, ale s bohatým vzorom. Uprosted 

stál neveľký stôl a na ňom váza s kyticou kvetou, ktoré miestnosť príjemne prevoňali sladkou vôňou 

bielo-červených ruží. Stôl bol zdobený mramorovou doskou a pozlátenými nohami s dovedna piatimi 

stoličkami natretými na bielo a pôsobiacimi starožitne rovnako ako i ostatný nábytok. Pohovka so 

zlatým, damaškovým poťahom po ľavej strane, nad ktorou visel obraz nejakého fúzatému muža a 
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oproti nemu na stene obraz ženy s honosnou róbou, ktorá sa nosila rovnako ako šaty vyobrazeného 

muža niekedy v sedemnástom storočí. Obaja k nemu vzhliadali z výšky a mierne povýšene, ale v ich 

očiach sa zračil i záujem. 

Dva kúty salóna zdobili bronzové busty na mramorových stĺpových podstavcoch, v treťom bol 

nevysoký sekretár s dvoma nízkymi policami. Na vrchnej boli dva voskové sviece v strieborných 

svietnikoch s drevenou kazetou medzi nimi, na tej spodnej vzácna krištáľová misa. 

V rohu oproti stáli vysoké hodiny, dômyselne prepracované, so zlatými číslicami a ručičkami na 

bielom podklade ciferníka. 

Sadol si na pohovku pri stene v momente, keď sa objavila domová škriatka so strieborným 

podnosom. „Bude si pán želať ešte niečo?“ opýtala sa, ale on len pokrútil hlavou. 

„Nie, ďakujem,“ odvetil, ale škriatka napriek tomu neodišla. Prešľapovala pred ním na mieste a 

krútila dlhými prstami. 

„Môže sa Winter niečo opýtať?“ 

„Samozrejme, Winter.“ Neville ju prepaľoval skúmavým pohľadom a uvažoval, čo od neho môže 

chcieť. 

„Kedy si pán Draco s pánom manželom ráčia otvoriť svadobné dary?“ 

Neville na drobné stvorenie vytreštil oči. „Svadobné dary?“ opýtal sa prekvapene a prikývla. 

Na toto vôbec nepomyslel. Nedostali nič ani len od Minervy, či Harryho so Severusom, nie, že by bol 

vôbec niečo očakával. Nie, skutočne ho to ani nenapadlo, ale... 

Dom náhle preťal Dracov výkrik a jemu stuhla krv v žilách. Pozrel na domovú škriatku a chytil ju za 

ruku. „Vezmi ma za ním,“ prikázal škriatkovi po prvý raz v živote a hneď na to obaja zmizli s hlasným 

PUK. 

Ocitli sa na druhom poschodí. Aspoň mal ten dojem. V ruke už zvieral prútik. Miestnosť, kam ho 

premiestnila Winter mala takmer zatemnené okná. Cez úzky pás, kde sa záclony nedotýkali presvitalo 

šero ku koncu chýliaceho sa dňa. 

Draco stál pár metrov od neho a tupo civel na prízrak pred sebou. Za ním sa ešte hompáľala kovová 

zámka truhlice, teraz otvorenej a zívajúcej čiernou prázdnotou. 

Draco sa nehýbal. Iba tam stál, s rukou namierenou na hruď toho ohavného muža. „Nepribližuj sa,“ 

zasipel, ale on sa mu len vysmial. 

Srdce mu tĺklo až kdesi v hrdle, krv divo hučala v ušiach a celý sa triasol! Krútil hlavou zo strany na 

stranu a vyvaľoval na muža pred sebou strachom planúce oči. 

Prízrak pred jeho očami sa menil. Raz bol celkom odetý, raz celý nahý. Jeho stoporenie sa nechutne 

vystavovalo na obdiv, kým v ruke držal voskovú sviecu a nepekne sa naňho uškŕňal. 
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Premkla ho hrôza. Kdesi v mysli sa vyrojila myšlienka, že toto nie je skutočné... Že to nemôže byť 

skutočné. Prútik v jeho ruke sa chvel. Myšlienky boli paralyzované rovnako ako jeho jazyk a rečové 

ústrojenstvo. Nedokázal by sformulovať jednoduché kúzlo... 

V momente, keď ho zakrylo mocné telo ako živý štít, prudko vydýchol čírou úľavou. 

Neville zamrmlal: „Riddikulus!“ 

Prízrak, ktorý medzitým nabral inú podobu sa rozprskol po zásahu kúzla do vzduchoprázdna. 

Neville sa otočil k Dracovi. „Si v poriadku?“ opýtal sa šeptom, hľadiac do jeho nezdravo bledej tváre. 

Mladík trhane prikývol. Spustil ruku s prútikom, ktorú držal doteraz napriahnutú a sklonil hlavu. 

„Bol... bol to len... prízrak,“ šepol zahanbene. „Hľadal som... otcovu starú knihu a... Zaskočil ma.“ 

Neville si ho bez slova vtiahol do objatia. A Draco sa nebránil. Naopak. Držal sa ho mocne a vďačne, 

kým sa neupokojil a kým si neuvedomil, aký sa z neho stal patetický slaboch. Napriek tomu bolo ťažké 

odtrhnúť sa od toho mocného tela, v objatí ktorého sa cítil tak... bezpečne. 

Po zvyšok večera sa od neho Neville nehol ani na krok. Netrvalo dlho a Draco našiel, čo potreboval. 

Našťastie nenatrafili už na nič, čo by ho ešte väčšmi rozrušilo a hneď potom sa vrátili na Rokfort. 

Svadobné dary celkom vypustil z hlavy. 

oooOOOooo 

Neville ležal v posteli a neprítomne civel do horiaceho krbu. Oheň si v ňom ticho pukotal. Potom 

preniesol pohľad k postave schúlenej po jeho boku. Dracova hlava mu spočívala na ramene a jeho 

dych ho šteklil na krku. Zakaždým, keď sa v posteli nejako pretočil sa spiaci slizolinčan dokonale 

prispôsobil krivkám jeho tela. 

I teraz sa Neville prevalil na bok, hoci nechal ruku pod Dracovou hlavou. Prstami pohladil jeho líce a 

skĺzol k perám. 

Bol taký krásny...   

Neville si povzdychol a po krátkom zvážení sa k nemu predsa len naklonil. Pritisol pery k jeho ústam a 

chvíľu ich iba nevinne dráždil, a ochutnával. Mladík si povzdychol zo sna a on sa s drobným úsmevom 

odtiahol späť. 

Raz si ho znova vezme. Draco to zvládne. Obaja to zvládnu. A dovtedy... bude trpezlivý. 

Pretočil sa na druhú stranu a zadíval sa na hviezdnu noc. Telo za ním sa automaticky pohlo a Draco 

ovinul ruku okolo jeho pása. Čelom sa oprel o jeho chrbát a pokojne spal ďalej. 

Bolo múdre požiadať Severusa o bezsenný spánok, napadlo mu a nechal sa pokojným dýchaním 

manžela učičíkať do snov... 

12. kapitola - Pohovor 
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Pracoval sústredene a precízne. Príprava elixírov sa preňho stala za tie roky rutinou. Upokojovala ho, 

dávala mu pocit istoty. Tu vždy všetko malo svoje miesto, svoj presný postup. Na rozdiel od jeho 

súkromného života, ktorý sa zväčša podobal chaosu, v svete vzácnych i obyčajných ingrediencií vládla 

harmónia a kľud. 

Mohol byť nervózny. A možno by mal byť trošku roztržitý, ale nebol ani jedno, ani druhé. Konkurz na 

voľné pracovné miesto, ktoré sa týkalo jeho obľúbenej činnosti a záľuby v jednom ho nemohol 

rozladiť natoľko, aby niečo pokašľal a nezvládol to. Ak by sa niečo také prihodilo, bol by sa za to 

ochotne sám preklial do horúcich pekiel. V hre bolo priveľa. Túžil sa niekde uchytiť a byť užitočný. 

Túžil robiť niečo, čo by ho napĺňalo a hocijaká iná práca by bola bezduchým mučením nielen jeho 

tela, ale i mysle. 

A hoci nad ním stál sám šéf, Jay Rutledge, aby mohol sledovať celý postup jeho práce osobne, Draco 

pracoval pokojne. Ruky sa mu netriasli a žalúdok mu prestalo zvierať už vo chvíli, keď ohromene zízal 

na špičkové vybavenie laboratória. S oduševnením sa pustil do práce. Vyzliekol si sako, vyhrnul 

rukávy na košeli a začal krájať prvú z prísad do stredne veľkého, cínového kotlíka postaveného na 

miernom ohni. Zadanie bolo jasné. 

Práca mu šla od ruky. Miešal, krájal, lisoval a pridával do bublajúceho odvaru prísadu za prísadou, 

kým sa pred nimi po štyridsiatich piatich minútach neobjavil Protimätúci odvar, protiliek pri užití 

Mätúceho roztoku. 

Mal správu hustotu, farbu a dokonca vôňu, pripomínajúcu pepermintové pastilky, ktoré mal rád ako 

malý chlapec. 

Pán Rutledge spokojne prikývol. „Bezchybná práca, pán Malfoy. Severus skutočne nepreháňal, ak mi 

tvrdil, že sa vo vás skrýva jedinečný talent. Budete môcť nastúpiť už zajtra? Bol by som naozaj rád. 

Tak ako, súhlasíte?“ 

Hoci všetko v Dracovi len tak kypelo šťastím, venoval staršiemu mužovi najprv len strohé prikývnutie. 

Jeho tvár neodrážala pravú mieru nadšenia, ale žiariace strieborné oči ho napokon usvedčili sami. 

„Ak nemáte námietky, prevediem vás teraz po podniku,“ navrhol Jay, ale pred tým podišiel k dverám 

a zazvonil na zvonec. O malú chvíľu do miestnosti vstúpil muž v stredných rokoch, odený v 

pracovnom bledomodrom plášti. 

„Alastair, prosím vás, rozdeľte tento pripravený Protimätúci odvar do skúmaviek a pripravte ho na 

vyexpedovanie.“ 

„Ako si ráčite priať, pán Rutledge,“ odvetil a zdvorilo kývol Dracovi hlavou na pozdrav. 

„Pán Malfoy, nasledujte ma,“ vyzval ho spokojne Rutledge a previedol ho po spoločnosti. 

Draco bol nadmieru spokojný. Dostal vlastnú kanceláriu spojenú so špičkovo vybaveným 

laboratóriom na prvom poschodí a dokonca mal vlastný krb napojený na letaxovú sieť v Kančej hlave, 

čo zariadil sám Potter. Pán Rutledge s tým nemal najmenší problém.   

„Chápem, že to pre vás nie je ľahké. Stále sa vyrovnávam s minulosťou svojej rodiny. Musím priznať, 

že aj v mojej famílii sa vyskytlo pár čiernych oviec, ktoré podporovali myšlienky Toho-ktorého-je-
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škoda-menovať a ľudia sa na mňa ešte občas dívajú cez prsty. Robím však všetko preto, aby tí 

úzkoprsí čarodejníci, ktorí si nedovidia na koniec nosa vedeli a pochopili, že ja som iný.“ 

„A darí sa vám to?“ opýtal sa Draco skepticky, hoci to bola skôr rečnícka otázka, keď zamyslene 

prechádzal prstami po doske svojho nového písacieho stola. Leštené drevo mahagóna bolo hladké 

ako povrch zrkadla. 

Jay pokrčil plecami. „Kedy ako,“ priznal bez obáv a uškrnul sa. „Tak, pán Malfoy, uvidíme sa zajtra?“ 

Draco suveréne prikývol. „To rozhodne, pane.“ 

Jay mu podal ruku a potriasol si s ním. „Tak teda o ôsmej.“ 

Kým sa rozlúčili, Draco sa zastavil na sekretariáte a odovzdal účtovníčke svoje doklady. Potom vyšiel 

von, kde ho zalialo svetlo slnečného dňa a manželov hrejivý úsmev. 

„Oslávime to?“ opýtal sa veselo a Draco sa prekvapene uškrnul. 

„Ako si to vedel?“ 

Neville iba pokrčil plecami. „Verím ti.“ 

A potom Draca totálne zaskočil, keď ho chytil za ruku, pritiahol si ho k sebe bližšie a vlepil mu na ústa 

krátky bozk, ktorý ho dokonale rozochvel a zmiatol zároveň. 

Keď od neho Neville znova ustúpil, Draco sa zahanbene poobzeral po ulici a vydýchol si, keď zistil, že 

si ich tá hŕstka okoloidúcich čarodejníkov vôbec nevšíma. Ale ani to nezabránilo tomu, aby mu líca 

nepokryl sýty rumenec. 

„Tak ideme?“ trval na svojom pozvaní Neville a hoci nerád, nechal Dracovu ruku vykĺznuť z tej svojej. 

Plavovlasý muž prikývol. Páčila sa mu vyhliadka len tak si niekam vyraziť. Ulice neboli také plné a 

nehrozilo, že naňho budú ľudia škaredo zazerať. Ak bude mať šťastie, nik si ho nebude všímať. A ak 

nie... má po svojom boku predsa Nevilla. „Dobre, ale kam?“ 

Neville naňho žmurkol. „Myslím, že jeden nápad by tu bol,“ odvetil. 

oooOOOooo 

Sedeli na terase pred kaviarňou Emmaline Vanceovej, kde im Neville objednal jej nový zákusok. 

Madam Emmaline sa dušovala, že si po jej novinke určite obaja oblížu prsty. 

Neklamala. 

Po tom, čo si pripili šampanským, ktoré zajedali vynikajúcim čokoládovo ovocným rezom v tvare 

štvorlístka sa Draco rýchlo uvoľnil. Zákusok bol vskutku lahodný. Čokoláda sa rozplývala na jazyku, 

ovocie mu dodávalo sviežosť a nádherné zdobenie farebným marcipánom vytvarovanom do 

drobných ružičiek, ktoré opeľovali včely, poukazovalo na čaro rafinovanosti skúsenej cukrárky. 

Šikmá ulička sa hemžila ľuďmi a on si vychutnával tú delikátnu sladkosť. Pritom rozprával manželovi o 

priebehu konkurzu a sem tam odpovedal na Nevillovu otázku, pozorujúc pritom svoje okolie. 
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Páry. Samé zaľúbené páry, pomyslel si v duchu a ani si neuvedomil, že sa pri tom pohľade na 

milencov držiacich sa za ruky a veselo si hrkútajúcich, mračí. 

Pravda, dnes bol krásny letný deň, jeden z tých ojedinelých, kedy sa na nebi lenivo prevaľovalo iba 

zopár nadýchaných mrakov a slnko jasne žiarilo. Bolo len logické, že také nádherné počasie vyláka 

von zaľúbencov. Trilkot operencov a radostné zurčanie kamenných fontán na námestí dotvárali 

dokonalú idylu júlového letného dňa. 

Prečo najviac z toho všetkého, čo mohol nerušene pozorovať vnímal práve okoloidúcich milencov a 

bedlivo ich sledoval? Mladých, i tých starých... 

Takmer si povzdychol, keď si uvedomil, že im v skrytku duše potajme závidí. Mohli sa spolu smiať, 

dotýkať sa jeden druhé bez zábran, viesť sa za ruky, dívať sa na seba s toľkou oddanosťou... a láskou... 

bolo celkom jedno, či sledoval heterosexuálne alebo homosexuálne páriky, všetky žiarili rovnakým 

šťastím, ktoré im nepokryte závidel. 

Vždy ho to zasiahlo rovnako drvivo. 

On toto nikdy nezažil. Jeho mladosť bola ako odstavec vytrhnutý z kontextu starého grimoára 

pojednávajúcom o čiernej mágii. Mal dojem, že nepatrí nikam. Že sa nikam nemôže zaradiť. Z časti aj 

preto, kým bol a kým je... ale i preto, lebo do jeho života zasiahol jeden sviniar, ktorý mu ukázal 

samotnú podstatu temna a zla tam, kde by ju nebol čakal. A to si myslel, že je vyškolený už 

Voldemortom. 

Odkrojil si ďalší kúsok koláča a pomaly, a isto prepadal sebaľútosti. Potom pozrel na Nevilla, ktorý 

sedel po jeho boku. 

Chrabromilčan bol pohodlne uvelebený v kresle, opretý o operadlo so zatvorenými očami a tvárou 

vystavenou zlatistým slnečným lúčom. Svoju porciu dojedol, no pohár so šampanským stále držal v 

ruke. Toho zlatavého moku mu ešte ostalo trochu na dne. 

Vyzeral... 

Ten chlap bol ako sen. Statný, mocný, inteligentný a citlivý. Spomínal si na moment, kedy ho prvý raz 

uvidel po tých rokoch, keď prišiel do žalárov hneď druhý deň po Dracovom návrate. Aj vtedy ho 

premkol ten podivný pocit. Opantalo ho jeho čaro a napriek nepohodliu vlastných zranení už vtedy 

pocítil neklamné vzrušenie. 

Zachvel sa mu žalúdok, lebo si uvedomil, že na obraz svojho muža kúpajúceho sa v slnečných lúčoch 

dopoludňajšieho slnka zareagovalo celé jeho telo. A ak mohol odvážne tvrdiť, veľmi pozitívne. 

Vzrušenie, ktoré ho opantalo, ho i teraz vyviedlo z rovnováhy. Nepohodlne sa zamrvil. 

Tmavé krátke vlasy sa leskli a jeho opálená pokožka pôsobila ako bronz. Mal chuť sa jej dotknúť a 

preskúmať z nej každú piaď. Plné ústa farby zrelých malín mal mierne pootvorené a viečka zakrývali 

tie žiarivé, veselé oči farby kávy. Draco opäť skĺzol pohľadom k jeho plným perám a pocítil, ako mu 

vyschlo v ústach. Oblízol si ich a prerývane vydýchol. 

Odvrátil pohľad tentoraz plný neistoty a uprel ho na ulicu, kde pred výkladom s najnovšími metlami 

zastali dvaja muži. Jeden ryšavý, druhý plavovlasý. Držali sa za ruky a na niečom sa smiali. 
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Uprene ich pozoroval, kým sa mu nestratili z dohľadu. 

Odrazu si uvedomil, aký je pochabý blázon. Dobre, možno bol ukrátený o pár vecí a skúseností, lebo 

pred pár rokmi mal jednoducho dojem, že sa väčšmi potrebuje ukryť pred svetom. Zomrela mu 

matka a on cítil z jej straty nevýslovnú bolesť, než aby sa obzeral po potenciálnych milencoch a 

zaháňal tým žiaľ zmiešaný so strachom iba bezuzdným sexom. Ale ako by mohol? Ako by mohol, keď 

jeho otec hnil v Azkabane zaživa? 

Mohol mu vari niekto vyčítať, že sa radšej zahrabal v učení a práci, že sa sústredil na niečo, čo mu 

dávalo istotu, pevnú pôdu pod nohami a aké-také zázemie s možnými vyhliadkami do budúcnosti? 

Lenže to sa zmenilo. Možno zažil noc plnú hrôzy v posteli starého Crabba, ale... nikde nebolo 

napísané, že to, čo neskúsil ani neprežije. Nie je všetko stratené. Musí preto vari vystriedať kvantum 

mužov? Nie! Ak bolo o Malfoyovcoch niečo známe viac ako to, že uprednostňujú čistú krv, bolo to to, 

že ak sa raz zaviažu, vernosť je pre nich posvätnou. 

A on má predsa svojho muža a azda milión príležitostí za deň, aby sa učil, aby získaval, aby poznával a 

ochutnával všetky podoby a príchute vášene i rozkoše. 

Prečo sa poddávať vlastnému smútku a strachu, ktorý v ňom dokázala tak účinne zakoreniť tá jediná 

prežitá noc v dome toho pomätenca? To patrí iba zbabelcom. 

Nie! 

On je Malfoy! Malfoy, ktorého nič len tak ľahko nezlomí! Nesmie sa poddať, inak by ten hajzel vyhral 

na celej čiare a jemu by sa stalo toto manželstvo pascou. To, že mu znepríjemnil tú jedinú noc a 

surovo ho pripravil o panictvo neznamená, že sa ním nechá podvedome ovládať a zničiť si tak zvyšok 

života. 

Rozochvel sa, keď si spomenul na Nevillove nežné bozky. Páčili sa mu a veľmi dobre si pamätal aj na 

opatrnosť jeho dotykov. Merlin, veď sa oňho staral s rovnakou nehou, ako o tú najvzácnejšiu rastlinu 

vo svojom skleníku. Samého ho šokovalo, ako veľmi si želá, aby sa to zopakovalo. A nie len raz... 

Ak tu bol niekto, komu po Severusovi a musel priznať i Potterovi, dôveroval viac, bol to práve Neville. 

Nielen, že ho zachránil, ale netlačil naňho. Nevyvyšoval sa nad ním, nezneužil jeho hroznú skúsenosť, 

aby sa mu pomstil za všetko, čo mu kedy Draco, či jeho rodina spôsobili. 

Naopak, bol tu vždy preňho. Chránil ho... 

Nie, nedovolí tomu bastardovi, aby nad ním vyhral. Možno mu spôsobil bolesť, ale nepripustí, aby sa 

s ním ťahala životom ako pochmúrny tieň... Vykorení ju zo svojej mysle ako burinu a zapudí do 

minulosti... 

Tam patrí. A jeho... jeho bude prítomnosť a... budúcnosť, možno nejakým zázrakom svetlejšia ako si 

ju vôbec dokázal predstaviť. 

Keď znova pozrel na svojho manžela, zistil, že ho oči kávovej farby skúmavo pozorujú. Netušil, že sa v 

tom momente prudko začervenal, ale snažil sa ovládnuť chvenie prstov, keď si odkrojil ďalší kúsok 

koláča. 
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oooOOOooo 

Neville ho spod privretých viečok sledoval a nevychádzal z údivu. Tie strieborné oči sa za jasného dňa 

menili ako opálový odlesk. Stmavli a po chvíli znova zosvetleli. Výraz jeho manžela bol sprvu neistý, 

potom zdráhavý, zadumaný a napokon rozhodný. Akoby k niečomu dospel... 

Avšak... stále bol nádherný. Sedel vedľa neho a rozprával o svojom prijímacom pohovore. 

Uvedomoval si vôbec, ako pri tom celý žiaril? Celé jeho bytie odrážalo radosť a spokojnosť z toho 

úžasného miesta, ktoré sa mu podarilo získať. 

Možno mu Severus stretnutie dohodol, ale bolo len na ňom, aby ukázal, čo dokáže. A Neville mu 

veril. Vedel, že na to má. Už v škole bol maximálne schopný a na hodine elixírov pracoval sústredene 

a s takým zápalom, že sa mu nemohla rovnať ani Hermiona. A on navyše elixíry vyštudoval a získal 

najvyšší možný titul. Iste, tvrdil, že Severusovi nesiaha ani po členky, ale Neville vedel jedno. Je na 

najlepšej ceste stať sa rovnakým majstrom elixírov ako jeho krstný otec. 

Odniekiaľ sa vynoril Theo Nott. A hoci si ho nevšimli oni, on ich prítomnosť postrehol. Bez 

rozmýšľania k nim vykročil. 

„Neville, Draco,“ pozdravil ich a otočil sa k plavovasému spolužiakovi s neistým úsmevom, akoby mal 

obavy, ako na jeho nečakanú prítomnosť zareaguje. „Rád... ťa vidím, Malfoy. Zdá sa, že si sa vôbec 

nezmenil,“ hlesol priateľsky naladený, hoci podvedome očakával minimálne strohú odpoveď. Poznal 

Draca už pár rokov a hoci sa chvíľu nevideli, ľudia zväčša nezvyknú svoje zvyky meniť. 

„Prisadneš si?“ navrhol mu Neville, keď vstal od stola. Venoval Dracovi iba letmý pohľad, aby sa uistil, 

že je to v poriadku a jemne mu stisol plece. „Zájdem niečo kúpiť. Hneď som späť.“ 

Osameli. Draco sa cítil trochu nesvoj, keď neistým pohľadom vyprevádzal svojho vzďaľujúceho sa 

manžela. 

Nikdy nemal s Nottom bližší vzťah a zdalo sa, že ak sa niekto z nich dvoch naozaj zmenil, bol to práve 

on. Evidentne žiaril šťastím ako nadrogovaný rarach, hoci sa do jeho výrazu i gest vkradla opatrnosť. 

„Aj... ja ťa rád vidím, Theo,“ dostal zo seba napokon. Bol úprimný. Vidieť niekoho z bývalých 

spolužiakov a mať to šťastie, že sa s ním vôbec zhovára bol malý zázrak. Väčšinou od neho totiž všetci 

bočili, ak ho náhodou stretli. „Počul som, že si zástupcom vedúceho aurorov,“ povedal, netušiac ako 

začať rozhovor. Vyzeralo to tak, že sa jeho bývalý spolužiak nechystá nikam odísť. Objednal si pivo a 

malinový koláčik s citrónovou zmrzlinou, a kokosovou posýpkou. 

Theo prikývol. „Je to tak. Ale na zástupcu ma povýšili pred necelým štvrťrokom, keď odišiel do 

výslužby James Dawlish. Bol to mladší brat Johna, ktorý... zahynul vo vojne.“ 

Theo poďakoval tmavovlasej čašníčke, ale sotva si to dievča všimol. A pritom naňho tak zbožňujúco 

hľadela. Miesto toho si odpil z piva a načal koláč. 

Draco naňho chvíľu zízal, kým sa odvážil opýtať: „Ale aj tak je to zarážajúce. Nemal si... problémy pri 

skúškach kvôli...?“ nedokončil. 
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Theo sa uškrnul a po ďalšom hlte piva sa zdá sa uvoľnil. „Kvôli otcovi? Nie. Vtedy brali takmer 

každého, kto bol schopný. Vo vojne sa rady aurorov značne preriedili. Okrem toho, bolo výhodou, že 

nemám temné znamenie.“ 

Draco prikývol, ale mlčal. On to znamenie totiž mal. A hoci po Voldemortovej smrti vybledlo, prial si, 

aby mal pokožku ľavého predlaktia nepoškvrnenú. Nešlo to však zmeniť. 

Theo svoj prešľap rýchlo zahovoril. Nechcel priviesť svojho bývalého spolužiaka do rozpakov, nie to 

ešte ho uraziť. Spomínal si, aký býval Draco prchký. „Ale čo bolo, bolo. Čo vy tu? Prišli ste si užiť 

pekný deň?“ vyzvedal, vkladajúc si do úst ďalšie sústo tmavoružového koláča so žltou zmrzlinou. 

„Tak trochu. Mal som... pohovor. Od zajtra nastupujem do práce,“ pochválil sa. 

Theo sa naňho zazubil. „To je fajn, blahoželám! Toľko zmien za taký krátky čas. Ale aj ja mám niečo. 

Som zasnúbený.“ Potom zvážnel a zamračil sa. „Ale asi ti nemusím vravieť s kým, však? 

Predpokladám, že ti Harry alebo Neville povedali...“ 

Draco prikývol a prekvapil svojho spolužiaka, keď mu jeho výber odobril. „Nemohol si si vybrať lepšie. 

Grangerová je nielen pôvabná, ale aj veľmi bystrá. Ale čo na ňu vraví tvoja matka?“ 

Theo pokrčil plecami. „Nedal som jej na výber. No zdá sa, že sa s tým celkom dobre zmierila. Otec jej 

síce stále chýba, ale aspoň už nie je pod jeho vplyvom.“ 

Draco prikývol, ale vzápätí stuhol, keď na zátylku pocítil nepríjemné mravenčenie. Tak ako vtedy, keď 

mal dojem, že niečo zazrel v tieňoch Zakázaného lesa. Očami zapátral po okolí, ale nezbadal ni... 

Zarazil sa. 

Stál tam a civel priamo na nich. Napriek tomu, že bol krásny teplý deň, ruky sa mu zmenili na kusy 

ľadu. Telo pokryli zimomriavky a tvár nezdravo zbledla. 

Theo sledoval jeho pohľad a príťažlivé črty tváre sa zamračili. „Starý Crabbe. Povráva sa, že mu straší 

v bedni. Vincentova smrť ho dorazila a on sa odvtedy nepozbieral. Ale nie je mi jasné, ako sa mu 

podarilo vyšmyknúť pred celou v Azkabane. Všetci vedia, že má toho za ušami viac ako dosť a 

predsa.“ 

„No... áno,“ zamrmlal Draco a zaťal zuby, keď videl ako sa naňho ten diabol uškrnul a posmešne mu 

kývol na pozdrav. Potom zmizol, ale jeho napätie sa nevytratilo. 

Theo si to zrejme všimol, ale rozhodol sa to nekomentovať. Dojedol posledný kúsok koláča a načiahol 

sa za pohárom s pivom v snahe zmeniť tému rozhovoru. 

„Vieš, že Pansy sa bude túto sobotu vydávať? Berie si Goyla. Stal sa z neho taký istý ťuťmák ako bol 

jeho otec. Ale ak mám pravdu povedať, hodia sa k sebe. Idiot a mrcha. Krásny pár, no nie?“ 

„Veru. Idiot a mrcha,“ zopakoval Draco skôr automaticky a netrpezlivo čakal na návrat svojho 

manžela. 

oooOOOooo 
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Neville zamieril k obchodu zo zvieratami, ktorý vlastnil starý Orfeus Waffle. Uvažoval, že by niečo 

Dracovi daroval, ale nevedel sa rozhodnúť, čo by to malo byť. Tancujúce krysy, laboratórne krysy, 

potkany, to všetko by mohlo dobre poslúžiť pri jeho pokusoch a výrobe elixírov, ale bol príliš citlivý na 

to, aby kupoval zviera za takým strašným účelom. Vynechal žaby, mloky, hady a o netopiere nezavadil 

ani len pohľadom. 

Potom sa zameral na sovy. Ale ani jedna z nich sa mu nezdala príliš dobrá. Zamračil sa. 

Začínam Malfoyovatieť? pomyslel si znepokojene a znova pohľadom zavadil o pästnásť druhov sov, 

ktoré tu mali vystavené. Všetky si ho skúmavo prezerali a ticho húkali, akoby na seba chceli upútať 

pozornosť. Šuchorili si pierka, urovnávali ich zahnutým zobákom a jastrili po ňom veľkými, okrúhlymi 

očami. 

Všetky, až na jednu. Sedela na pokrútenom konári v rohu a hlavu držala celkom zpriama. Nevšímala si 

ho, kým nezastal pred jej klietkou. Neville bol očarený. Ak sa nemýlil, bola to snežná sova a trochu 

mu pripomínala Harryho Hedvigu. 

„Vidím, že ste si vybrali,“ zamrmlal spokojne pán Waffle. Neville naňho úkosom pozrel a starší pán 

radostne pokračoval. „Ako vidíte, husté jemné perie ju dokonale chráni pred chladom. Okrem 

zvyčajne bieleho zafarbenia sú jej krídla i hlava posiate čiernymi škvrnami. Tento druh sovy snežnej 

pochádza z Tundry. Perie jej pokrýva celé nohy vrátane prstov a má v ňom dokonca ukrytý zobák, ako 

si ráčite všimnúť. Pri love sa riadi výborným zrakom a sluchom. Dokáže zaznamenať vzdialenú alebo 

pod snehom ukrytú korisť. Živý sa malými cicavcami, plazmi, hmyzom, vodnými vtákmi, ale 

nepohrdne ani obyčajnou myšou. Táto stojí päť galeónov.“ 

Neville zaváhal, ale nebolo to kvôli cene. Bolo to kvôli tej sove samotnej. Civela naňho s očividným 

pohŕdaním. No k Dracovi sa bude skvele hodiť. Vyzerala rovnako elegantne a vznešene ako jeho 

plavovlasý manžel. Veľmi dúfal, že ho tým darom poteší. 

„Dobre, vezmem ju.“ 

Starý pán si pomädlil ruky a celý natešený mu ju predal, pričom klietku mu dal grátis. 

Cestou sa Neville zastavil v kníhkupectve, vybral ešte zopár titulov a nielen pre seba, dokonca si 

nechal poradiť. 

Sám nevedel, čo si so sebou počať. Uvedomil si, že mu na manželovi záleží viac, akoby sa mohlo na 

prvý pohľad zdať. I napriek tomu, kým bol. 

Vyšiel z obchodu s Čarodejníckou literatúrou pre malých i veľkých a nechal svoje myšlienky voľne 

poletovať. Draco už nebol tým, kým býval. Nie, vôbec. Zmenil sa. A povedal by, že to bola do očí 

bijúca zmena, ktorú si určite nevšimol len on. Severus a Harry boli rovnako dobrí pozorovatelia. Niet 

divu, že ho obaja vzali pod svoje ochranné krídla. 

A teraz to navyše spravil aj on. A páčilo sa mu to, pretože Draco sa priľahko prispôsobil. Po vojne a 

následných udalostiach sa stal uzavretým a nedôverčivým. Dokonca by sa odvážil tvrdiť, že si neverí 

tak ako kedysi. Jeho povýšeneckosť spľasla ako dúhová bublina niekdajšej slávy jeho rodu a ostala iba 

podozrievavosť a až nezdravá utiahnutosť. 
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On mal na rozdiel od neho viac šťastia, pretože z chrabromilského ťuťmáka sa z neho stal omnoho 

sebavedomejší muž. V kútiku duše si prial, aby bol Draco aspoň z časti tým, kým býval. Hoci bola 

pravda, že mu tie jeho večné urážky rozhodne nechýbali. 

Pousmial sa sám nad sebou a vzápätí stuhol, keď na rohu ulice zbadal istého muža. Nemohol si ho 

nevšimnúť. V tom jasnom slnečnom dni sa jeho postava zahalená od hlavy po päty v čiernom 

vynímala ako päsť na oko. 

Ale to nebolo to, čo ho znepokojilo. Nie. Bola to chvíľa, kedy mu preťal bledú, podlhovastú tvár krivý 

úsmev, ktorý vrhol krížom cez ulicu k miestu, kde stále sedel jeho manžel s Theom Nottom. Bol to 

Crabbe. O tom nebolo pochýb. Našťastie sa odmiestnil prv ako sa na niečo zmohol. 

Neville sa zamračil a pátravým pohľadom spočinul na Dracovi. Bol biely ako krieda, ale netváril sa ako 

vyplašený zajac. Pôsobil skôr obozretne a odhodlane. Keď sa im stretli pohľady, zdalo sa, že sa 

uvoľnil. Vstal a rozlúčil sa s Nottom, aby zamieril priamo k nemu. 

Spýtavo nadvihol obočie a pozrel na jeho náklad. „Nakupoval si?“ 

Neville sa miesto odpovede opýtal: „Si v poriadku?“ 

Draco po chvíli prikývol s prerývaným výdychom. „Prekvapivo... áno. Ale... na dnes mám toho dosť. 

Vrátime sa?“ 

„Iste,“ hlesol. „Mimochodom, toto je tvoje,“ povedal a predal mu klietku zahalenú zeleným súknom. 

Usmial sa, keď Draco prekvapene vyvalil oči a vzápätí strhol plátno z klietky, aby si prezrel svoj dar. 

„Ja...“ habkal preskakujúc zo sovy na Nevillovu tvár plnú očakávania, „ďakujem.“ 

„Rado sa stalo,“ pošepol a chytil ho za ruku, aby ich premiestnil. 

oooOOOooo 

Neville nevedel, či sa smiať, či sa cítiť dotknuto alebo sa hnevať. Draco civel rovnako vyjavene ako on 

na dvoch mužov v mäteži... ozdobných papierov a stúh roztrúsených v ich prijímacom salóne, 

pochádzajúcich očividne z ich svadobných darov. Kým jeho napadlo, že pre tú spúšť musí byť určite 

nejaké logické vysvetlenie, Draco sa ozval mierne rozladene. 

„Opravte ma, ak sa mýlim, ale nie sú to naše svadobné dary?“ 

Obaja zainteresovaní, ktorí si ani nevšimli ich príchod, sa ako na povel otočili. 

„Vysvetlím to,“ začal Harry s obrane zdvihnutými rukami pred sebou, ale prv ako stihol niečo dodať, 

predbehol ho Severus. 

 „Chceli sme pripojiť náš dar pre vás k ostatným, kým budete preč, ale napadlo nás, že by sme ich pre 

istotu mohli skontrolovať a zistiť, či sa medzi nimi neskrýva nejaké nepríjemné prekvapenie. Neverili 

by ste, ako ľahko a ako dômyselne sa dá zneužiť čierna mágia.“ 

Neville iba mykol plecami. Popravde, veril tomu. „A?“ ozval sa. 
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„Nezdá sa, že by nebolo niečo v poriadku,“ odvetil Severus a skúmavo sa zahľadel na fľašu starého 

koňaku, ktorú by bol popravde preveril zo všetkého najviac, ale otvárať ju mu neprišlo... správne. 

Hlavne v ich neprítomnosti. Okrem toho, bola stále zapečatená a okolo jej hrdla visela na zlatej stuhe 

kartička. 

„Takže...“ začal Harry a schmatol Severusa za rukáv, „my pomaly pôjdeme. Prajeme vám pekný 

večer,“ pozdravil a odtiahol svojho manžela smerom ku krbu. „Vravel som ti, že to nebude dobrý 

nápad,“ pošepol mu dosť nahlas, aby to nepočuli. 

„Nemyslím si to,“ odvetil Severus, trvajúc na svojom. „Aspoň máme istotu, že sú tie dary v poriadku,“ 

kontroval mu a hneď na to zmizli v plameňoch. 

Neville si povzdychol a mávol prútikom, aby upratal ten neporiadok, kým Draco prešiel zamyslene k 

darom, ktoré postávali nielen na zemi vedľa pohovky, ale i na konferenčnom stole a skúmavo si ich 

obzeral. Len kde tu sa dotkol prstom povrchu kazety, rámu obrazu, až tiež zavadil pohľadom o fľašu 

koňaku. Veľmi starého a podľa značky i veľmi kvalitného. 

Položil klietku so sovou na zem a vzal fľašu do ruky. Úkosom mrkol na Nevilla, ktorý bol zaujatý 

akýmsi listom. 

Hm... možno by nebolo zlé ochutnať ho dnes večer, pomyslel si. 

A sám nevedel, či pri tom viac myslel na ten likér alebo na svojho manžela. 

13. kapitola - Koňak na guráž 

V spálni vládlo okúzľujúce prítmie ožiarené iba zažatými sviecami nastoknutými v striebornom 

stojane, umiestnených po oboch stranách dverí vedúcich do prijímacieho salóna. 

Dal si záležať, aby všetko vyzeralo tip-top. Posteľ zdobila sivá bavlnená plachta a nové povliečky v 

odtieňoch sivej, a tmavomodrej s jemným geometrickým vzorom pri okrajoch. Vo vzduchu sa 

vznášala vôňa kvetov, ktoré nesmeli chýbať v žiadnej miestnosti ich izieb, čo považoval za osobnú 

vizitku svojho manžela. 

Kvetmi vlastne zásoboval celý hrad. Hlavne komnaty svojich kolegýň, ktoré dokázali to gesto oceniť 

azda najväčšmi. Draco si na to síce nepotrpel, ale rozhodne neprotestoval. 

Na stolíku stála pripravená fľaška darovaného koňaku a dva poháre na krátkej stopke. Na guráž. 

Preňho určite. 

Po večeri strávil Draco chvíľu so Severusom a potom si doprial dlhý, takmer hodinový kúpeľ. 

Ponorený v bublinkách a svojich myšlienkach doťahoval svoj plán dokonca, kým nedospel k názoru, 

že lepšie spraviť asi nemôže. 

Rozhodne sa nechcel viac ustráchane skrývať. Nechcel odopierať Nevillovi, ani sebe nárok na to, čo 

bolo iba prirodzené, obzvlásť, keď sa jeho túžba stupňovala a stávala sa každý deň viditeľnejšou. 

Okrem toho, Neville bol nepochybne príťažlivý muž a z nejakého nevysvetliteľného dôvodu mal 

preňho ten herbológ slabosť. Nebál sa ho dokonca pobozkať na verejnosti a to už bolo čo povedať. 
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Bolo príjemné vnímať pri každom jeho pohľade tú zvláštnu a náhlu zmenu atmosféry, iskrenie, ktoré 

sa mu divoko tancovalo azda po celej pokožke, a spôsobovalo mu príjemné chvenie v podbrušku. 

Neraz sa pristihol ako Nevilla sám zaujato sleduje pri práci a praje si, aby sa tak jemne ako sa maznal 

so svojimi kvetinami, dotkol opäť aj jeho. 

Nie, zlá spomienka na tú strašnú noc nad ním jednoducho nemôže vyhrať. Je predsa Malfoy! A tí sa 

len tak nevzdávajú. 

Osušil sa mäkkým uterákom a vkĺzol do saténového županu smaragdovej farby, ktorý si v páse 

nedbalo upevnil úzkym, dlhým páskom. 

Prútikom v ruke namieril na zrkadlo visiace nad umývadlom. Zamrmlal kúzlo: „Reroro!“ Z konca 

prútika vystrelilo pár iskier. Zrkadlo sa vzápätí odrosilo a ukázalo mu jeho nervóznu tvár. 

Oholil sa a ošetril si citlivú pleť. Chvíľu sa nerozhodne díval na flakón parfumu a uvažoval, či ho použiť 

alebo nie. Napokon sa poň načiahol a jedinou kvapkou si orosil bledé hrdlo. 

„No, azda som pripravený,“ zamrmlal si popod nos, keď si uhladil neposlušný prameň plavých vlasov 

na miesto. 

Teda, aspoň v to úprimne dúfal. Rovnako ako dúfal v to, že sa v poslednej chvíli nezľakne a zbabelo 

necúvne. Prudko vydýchol ústami a nadýchol sa nosom, aby sa upokojil. 

Položil ruku na kľučku a zamrmlal: „Teraz, alebo nikdy.“ 

Otvoril dvere a vstúpil do miestnosti s vedomím, že mu srdce v hrudi divoko búši a zrejme sa chystá 

každú chvíľu vyskočiť z hrudného koša. 

oooOOOooo 

V prvej chvíli sa Neville zarazil. Vošiel do spálne a okamžite zaznamenal tú nepatrnú a predsa citeľnú 

zmenu. Nové obliečky, karafa na stole s dvoma pohármi, zažaté sviece... ktoré mali miesto obyčajnej 

bielej voskovej farby modrú, ozdobenú trblietavou striebornou nitkou tiahnucou sa od knôtu až 

nadol. 

Zamračil sa, keď znova uprel pohľad na posteľ a vzápätí ho preniesol na dvere vedúce do kúpeľne. 

Doliehal k nemu tlmený zvuk tečúcej vody, čo znamenalo, že sa Draco ešte kúpe. 

Dopekla, nerozumel tomu. Celý zvyšok dňa hútal nad Dracovou ostýchavou otázkou, či mu večer 

môže venovať trocha času. Slizolinčan však vôbec nenaznačil, čo presne tým myslí a nadôvažok sa 

pritom rozkošne zapýril. Keby bol Neville taký drzo domýšľavý, napadlo by ho, že ho zdvorilo žiada o 

sex. 

Ale to by predsa Draco nespravil, nie? V prvom rade, nemusel žiadať. V druhom, Neville sa dostával 

do stavu, kedy veľa nechýbalo, aby o akýkoľvek dotyk, či jeho jediný bozk žobronil on. Draco bol 

preňho v tomto smere ako Alcatraz. Nedobytný. A on mal toľko slušnosti, že potom, čo si musel 

prežiť naňho nenaliehal. Odolávať však tomu nutkaniu pomilovať sa s ním bolo preňho čím ďalej tým 

ťažšie. 



112 
 

No fajn, Draco nebol tak celkom nedobytný. Raz ho predsa už mal a nesmel zabudnúť ani na tú noc 

na poli, keď s ním šiel na Luniaky. Vtedy to bolo veľmi, veľmi blízko tomu, aby sa nevinné bozky stali 

niečím viac. 

Od tej noci síce ubehlo pár dní, ale medzi nimi k ničomu nedošlo. Napriek faktu, že mu Draco každú 

noc zaspával v náručí a napriek faktu, že sa obaja budili s poriadnou erekciou. Lenže každé ráno sa 

Draco vytratil do kúpeľne prv, ako mu ochotný Neville stihol vôbec ponúknuť svoju pomoc. 

Keď si dnes sediac pred kaviarňou všimol jeho zádumčivý pohľad, telom mu prebehlo to príjemné 

chvenie. Nemohol z neho spustiť oči. A práve pri pohľade do nich postrehol akúsi zmenu, ktorú sa 

takmer bál identifikovať. Tie inokedy chladné oči hriali. Hriali možno viac ako poludňajšie slnko nad 

ich hlavami. A on zachytil tieň túžby, ktorý sa v nich nebadane mihol. 

Potriasol hlavou. Nie, určite si to iba namýšľal. 

Ale potom zasa prudko otočil hlavu a konečne si všimol aj to, čo tam predtým určite nebolo! Na 

nočnom stolíku stál neveľký kelímok istej mazľavej hmoty, o ktorom na sto percent vedel, že po ich 

prvej spoločnej noci ostal bez povšimnutia odložený v skrinke kúpeľne medzi ostatnými elixírmi. 

Naprázdno preglgol. Otočil sa a dotackal sa k stolíku. Zaprel sa dlaňami o dosku jeho hladkého 

povrchu a snažil sa dýchať. 

Nie, to predsa nemôže byť... Nie. Určite. 

Načiahol sa po zdobenej karafe a štedro si nalial do jedného z pohárov. Uchopil brúsenú stopku skla 

do chvejúcich sa prstov a priložil si ho k ústam s úmyslom kopnúť to do seba na ex. 

Lenže skôr ako stihol svoj úmysel realizovať, dvere kúpeľne sa s tichým vrznutím otvorili. „Neville?“ 

Otočil sa. Jeho pohľad sa stretol s neistými sivými očami. Draco vošiel do spálne a zavrel za sebou 

dvere. Stačil jediný krok, aby sa mu opasok županu lenivo uvoľnil a nehanebne tak odhalil dokonalé 

nahé telo, ktoré ten kúsok saténu ukrýval. Nevillove oči ten úkaz hltali hypnotickým pohľadom, 

neschopné upriamiť sa inam. 

Sám nevedel ako, či kedy, ale pohár ktorý držal v ruke pustil na zem. Nerozbil sa, ale karmínový 

alkohol sa z neho vylial a rýchlo vsiakol do koberca pri jeho nohách. 

Neville z toho nič nezaznamenal. Vnímal len pulzujúce pnutie v oblasti rozkroku, kam sa mu valila 

rozbúrená krv. 

Ako omámený podišiel k svojmu manželovi, aby sa s ním stretol v polceste k posteli. Dracova tvár 

bola síce bledá, ale jeho líca pokrýval rozkošný hanblivý rumenec. Stále ho držal v zajatí svojho 

búrkového pohľadu, ktorý sa z neistého menil na jasný a rozhodný, len čo zbadal chrabromilčanovu 

ohnivú túžbu. 

Neville zastonal, keď k nemu pristúpil ešte bližšie. Akoby tomu, čo vidí a čo sa mu tak očividne 

ponúka stále nemohol uveriť. Zároveň zdvihol ruky k jeho tvári a palcami pohladil červenajúce sa líca 

prv, ako sa k nemu sklonil pre bozk. 
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Draco sa zachvel. Aj on zdvihol ruky, ale položil ich manželovi na pás a čakal. Čakal, kým sa mu perami 

jemne obtieral o jeho ústa. Akoby nemohol uveriť, akoby mu dával čas na rozmyslenie... 

Nemal nad čím premýšľať. Rozhodnutie padlo. Chcel ho. A tak ho Draco pobozkal. Ak mal byť 

iniciátorom dnešného večera on, prečo nie i teraz? 

Neville sa očividne musel krotiť. Jeho jazyk bol dostatočne výbojný a hral s tým jeho dobre 

premyslenú erotickú hru. Skúmal ho, láskal a dráždil spôsobom, o ktorom sa mu nikdy ani len 

nesnívalo. 

Jeho zelený saténový župan skončil závratnou rýchlosťou pri jeho členkoch a kým sa omámený 

Nevillovými bozkami chrbtom driapal na posteľ, sledoval svojho manžela ako sa v rekordnej rýchlosti 

zbavuje vlastných zvrškov. 

S každým odhodeným kúskom chrabromilčanovho oblečenia sa jeho očiam odhaľovala opálená 

pokožka pevného tela, ktoré nemohol neobdivovať. Polovzrušeným penisom voľne ležiacim medzi 

jeho nohami škublo a hoci cítil ako tam dole pomaly tvrdne, a že sa zjavne červená ešte väčšmi, ani 

ho nenapadlo odvrátiť pohľad od toho lákavého striptízu. 

Kto by si to bol kedy pomyslel, že z toho malého, utiahnutého a zavalitého truľka vyrastie čosi... 

takéto? Longbottom robil svojmu menu česť. Pretiahnutý, dokonca vyšší ako on sám, dobre stavaný, 

silný a... rozhodne mužný! Chĺpky mu pokrývali nielen šľachovité predlaktia, ale i hruď a nohy. V 

úzkom pásiku sa tiahli cez jeho podbruško k hustejšiemu hniezdu tmavých kučierok v jeho rozkroku, 

ktorý... 

Draco naprázdno prehltol, keď si Neville stiahol nohavice spolu so spodkami a odhalil krvou naliaty 

úd. Jeho vykukujúca hlavička sa lákavo leskla a on si znova raz pripomenul tú jeho mohutnosť. Tú, 

ktorú cítil zakaždým, keď sa k nemu noc, čo noc túlil. Keď zaspával v jeho náručí, keď sa pri ňom ráno 

prebúdzal... 

Koľkokrát mal chuť dotknúť sa ho len z čírej zvedavosti a žiadostivosti, ktorá ho v posledných dňoch 

prepadala čoraz častejšie a neočakávanejšie? Nespočítal by to na prstoch oboch rúk... 

Neville ho priľahol a zajal jeho pery v nežnom, no majetníckom bozku a jemu napadlo, že je to v 

poriadku, pretože na to mal sväté právo. Vnikal mu jazykom do úst a lačne z neho vysával posledné 

zbytky vôle. 

Draco prestal myslieť. Vlastne vypol v tom momente, keď vkročil do spálne a stretol sa s neveriacim 

pohľadom mladého herbológa. 

Bol právom napätý a nervózny, lenže to všetko sa kamsi vytratilo, keď zočil v jeho očiach ten 

užastnutý pohľad. Na moment mal dojem, že je jeho zjav pre toho chrabromilčana príťažlivý. 

Vtedy sa nad tou myšlienkou pozastavil. Nie, že by o seba nedbal. Vždy sa snažil pôsobiť a vyzerať 

elegantne, dokonale. Bola to akási Malfoyovská tradícia. Ale dnes si prvý raz prial, aby bol rovnako 

fenomenálny aj v očiach toho chrabromilčana. Nie prichudý, nie pribledý a nie tak žalostne 

neskúsený. 
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Nevillove pery opustili jeho ústa a cez hranu čeľuste sa vydali smerom k uchu. Draco chvíľu nevedel, 

čo s rukami. Nechcel pod ním ležať pasívne ako kus neforemnej laty. Objal ho. Potom sa odvážil 

roztvoriť dlane doširoka a preskúmať nimi ten holý široký chrbát a jeho zamatovú pokožku, kým si 

sám vychutnával šteklenie jeho vlahého dychu na krku, maznanie sa horúceho jazyka s jeho pravým 

ušným lalôčikom, dráždenie tmavých chĺpkov tej mohutnej hrude, ktorá sa tisla oproti tej jeho. 

Rozkročil nohy, aby si Neville mohol spraviť väčšie pohodlie a ticho zastonal, keď sa tým činom dostali 

ich obnažené loná do vzájomného, veľmi tesného a dôverného kontaktu. Neville mu cmúľal ušný 

lalôčik, keď sa pod ním nepatrne pohol. Ich polovzrušené údy sa o seba jemne obtreli. 

Chrabromilčanovo chrapľavé zastonanie priamo pri jeho uchu naňho zapôsobilo ako zemetrasenie. 

Zachvel sa a ten prostý pohyb zopakoval ešte raz. Bolo to také... 

Nevedel na to nájsť vhodné slovo. Rukami skĺzol k pevnému zadku, aby ho okúsil, hnietol a poláskal, 

ale nezotrval tam dlho. Neville sa s ním pretočil na chrbát a Draco sa ocitol na vrchu.   

Na moment precitol. Zadíval sa do hnedých očí pod sebou a pohľad preniesol na pootvorené vlhké 

pery, napuchnutých od jeho bozkov, ktoré sa naňho... usmievali. 

Bol to krásny úsmev. Uvoľnený, sálajúci spokojnosťou a šťastím, ktoré pretekalo z celého jeho výzoru. 

On sa takto nikdy neusmieval. Azda preto sa ho chcel dotknúť. Prstom pohladil spodnú peru, a keď sa 

zamyslený dostal presne do jej stredu, chrabromilčan ho šokoval. Dracov prst sa ocitol v Nevillových 

ústach, kde ho lízal, sal a dômyselne hladil. 

Draco prekvapene vytreštil oči, ale aj toto si okamžite zaradil ako veľmi príjemný zážitok. Pomrvil sa, 

aby sa na ňom lepšie usalašil. Neville sa napäl, privrel oči a zastonal. Potom naňho znova pozrel a... 

čakal... 

Zdalo sa, akoby všetku iniciatívu nechal na ňom. Celkom sa mu to pozdávalo. 

Draco mu vošiel prstami do vlasov. Do tmavých, jemných a strapatých... hustých a mierne sa 

kučeraviacich. Bol to... hriešne neodolateľný pohľad. Mohol si s ním naozaj robiť, čo chcel? Tie oči ho 

k tomu jednoznačne vyzývali a utvrdzovali ho v tom, keď sa opäť pootvorili. Boli hlboké, tmavé a 

pretekali bezodnou túžbou. 

Tie nádherne krojené, plné pery odrazu zašepkali: „Pobozkaj ma,“ a on sa k nemu poslušne sklonil. 

Napodoboval presne to, čo robil Neville s ním. Možno opatrnejšie a s menšou istotou, ale odvážil sa 

aj na to, čo by si prv asi ani netrúfol. Zvedavo sa ho dotýkal, mapoval vari každý centimeter toho 

pôsobivého tela nielen rukami, ale i jazykom a ústami. Obdivoval hru svalov pod opálenou pokožkou 

hebkou ako zamat, skúmal citlivosť tmavoružových bradaviek, ktoré sa stiahli už v momente, keď ich 

ovanul jeho dych. A on ich podrobil ešte aj skúške svojich dychtivých úst a všetečných prstov. Neraz 

sa ten muž pod ním zachvel, neraz od neho vylúdil chrapľavé zastonanie, či nesúvislé mrmlanie, 

ktorému nerozumel.   

Jedno však vedel naisto. Asi si nepočínal najhoršie, keď v ňom dokázal vyvolať takú odozvu. 

Napokon sa dostal nižšie. Dôkladne preskúmal jazykom pupočnú jamku v tvare gombíka a jeho 

vlhkou ružovou špičkou ladne skĺzol cez chvejúci sa podbrušok južnejšie. 
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Kľačal medzi Nevillovými roztiahnutými stehnami, zvoľna ich hladil raz z vonkajšej, potom z vnútornej 

strany, kým rukami nepristál tesne po stranách toho ohromného údu, ktorý sa teraz opieral hlavičkou 

o podbruško, zúfalo volajúc po jeho pozornosti. 

Neville ho sledoval spod prižmúrených viečok, jeho tmavé riasy sa dotýkali lícnych kostí, triasol sa 

vzrušením i snahou za každú cenu sa ovládnuť. 

„Dotkni sa ma,“ povzbudil ho a Draco po ňom po kratučkom zaváhaní siahol. 

Vzal ho do ruky a skusmo poláskal. Neville chrapľavo zastonal a bokmi vyrazil proti jeho ruke. 

Jeho penis bol tvrdý a zároveň tak neuveriteľne jemný, horúci a... pulzujúci vlastnou vôľou, divokou 

potrebou. 

Stále nevychádzal z úžasu nad jeho rozmermi. „Si taký...“ 

Neville sa uškrnul, ale vzápätí si zahryzol do pery. Ohryzok mu poskočil. „Aký?“ opýtal sa. Zavrátil 

hlavu a jeho vlasy ticho zašuchotali po prikrývke, keď Draco prstom rozotrel kvapku vášne lesknúcu 

sa na hlavičke stoporeného údu. 

„Veľký!“ vydýchol. „Nedokážem...“ jeho hlas znel o poznanie chrapľavo, „pochopiť, ako... ako si sa do 

mňa...“ 

Neville tlmene zavrčal a vymrštil sa proti nemu do sedu. Uväznil Draca medzi svojimi nohami, 

nedbajúc na to, že sa slizolinčan od ľaku mykol. Pred jeho nenásytnými ústami však necúvol. Privítal, 

keď ho Neville stiahol pod seba a s tichým mrmlaním ho ubezpečoval, že nie je žiaden obor, i keď sa 

mu to tak možno zdá. Že by mu nikdy neublížil. 

To on predsa už vedel, no i tak si Draco nad tým uistením takmer odfrkol a skoro mu vykĺzla otázka, či 

videl aj nejaký väčší orgán, ak si je svojím tvrdením taký istý. 

Ale potom sa Neville sklonil k jeho lonu, vzal ho do úst a robil s ním také veci, ktoré mu roztavili myseľ 

na drobunké molekuly. Na častice zanedbateľnej veľkosti, ktoré sa rozprskli do vzduchoprázdna. Keď 

sa k tomu pridal aj jeho mazľavý prostredníček krúžiaci okolo stiahnutého zvierača, ktorý bez 

meškania nezbedne prenikol dnu, aby vystupňoval jeho vzrušenie, Draco ho nestihol ani varovať. 

Zdalo sa, že to jeho manželovi nijako neprekážalo, lebo celkom hravo do seba prijal všetko, čo mu 

plavovlasý muž zmietajúci sa pod ním v agónii sladkého vyvrcholenia poskytol. Neprestával ho sať, 

jeho ústa sa pohybovali po celej jeho hodvábnej dĺžke a prst vnikajúci do tmavej štrbiny stále dráždil 

ten magický bod v slizolinčanovom tele, ktoré bolo teraz pokryté tenkým filmom potu. 

Toľko, čo z jeho tela opadlo napätie a ono sa pozvoľna uvoľňovalo s odoznievajúcim orgazmom, 

Nevillove ústa s hlasným mľasknutím opustili jeho rozkrok a ochabnutý penis. 

Chrabromilčan stále sedel medzi jeho roztiahnutými nohami, keď sa ho pokojným hlasom opýtal: 

„Chceš... pokračovať, alebo...“ 

Draco naňho najprv vrhol zmätený pohľad. Pár sekúnd mu trvalo, kým si uvedomil, na čo sa ho to 

vlastne pýta. Prikývol a pohol bokmi. Nie, rozhodne ho nemal dosť. Chcel pokračovať. Túžil po tom, 

aby ho v sebe znova cítil. Mal v živej pamäti tú ich prvú noc. A ak to bude také úžasné ako vtedy... 
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Videl, ako si Neville medzi jeho nohami znova nabral na prsty trochu krému. Obkrúžil jeho vstup a 

hravo nimi prenikol dnu. 

Bolo to jedinečné. V jednej chvíli mal dojem, že nevidí iba žiarivé hviezdy, ale celú jagavú galaxiu 

širočizného vesmíru. Tie šikovné prsty znova a znova drážili to organické teliesko, rozťahovali ho a 

pripravovali na vstup do jeho tela. Poddával sa im, prirážal proti nim. 

Draco sa pod tými silnými rukami a ich nežným dotykom iba chvel a pociťoval, ako sa ho opäť 

závratnou rýchlosťou zmocňuje príjemné vzrušenie. Tie prsty sa vnárali a vynárali z jeho tela, mazľavé 

a dobyvačné, a on sa pristihol, že túži po tom, aby ho konečne vyplnil on sám. 

Neville mu azda čítal myšlienky, lebo sa narovnal a tentoraz si naniesol krém na vlastný penis, 

nespúšťajúc zo svojho manžela oči. Ten pred ním ležal ako nádherná pohanská modla, ktorú sa práve 

hodlal pokorne uctiť. Bol krásny, uvoľnený, roztúžený a jeho. Opatrne ho chytil za nohy, aby si ich 

vyložil na plecia, keď plavovlasý muž prudko otvoril oči a pozrel naňho vystrašeným pohľadom. 

Neville sa k nemu sklonil, aby ho pobozkal. Zajal tie rozkošné, sladké pery v upokojujúcom bozku, 

kým doňho zároveň opatrne vnikal. Draco mu ticho sykol priamo do úst a zaryl mu nechty do pliec, 

ale to bolo všetko. Neville sa postaral o to, aby sa dostatočne uvoľnil a prijal ho celého. 

Keď sa v ňom začal opatrne hýbať, prerušili bozk, lebo im došiel dych a oni sa od seba museli oddeliť. 

Ale nezáležalo na tom, pretože Draco si to očividne užíval. Pohľad do jeho úchvatnej tváre a zmesi 

tých emócií, ktoré ho opantali v pavučinke stupňujúcej sa vášne Nevilla načisto pohltil. Draco sa 

rytmicky hýbal vedno s ním. Nebolo také ťažké nájsť si spoločný rytmus. Prsty ich rúk sa preplietli. 

Neville obrátil hlavu, aby vtisol na pokrčené koleno opierajúce sa o jeho plece bozk a nemohol si 

nevšimnúť ako Draco prepína špičky prstov v návale vzrušenia. 

Stále však myslel na to, aby bol opatrný. Iste, bol veľký a Draco bol taký úzky a nádherne tesný, ale i 

horúci a pocit, že ho obklopuje a zviera práve on ho privádzal do opojného šialenstva. 

S upreným pohľadom do vášňou zastretej tváre vyvrcholil. I Dracovým penisom škublo a on medzi ich 

bruchá vnoril ruku, aby mu pomohol. Lepkavá tekutina mu pokryla prsty, ale nedbal na to. Pohľad do 

tej tváre stál za to. 

Draco zaklipkal očami. Mal dojem, že sa ocitol na prahu samotného neba. Jeho končatiny vážili asi 

tonu a myseľ odmietla naskočiť. Bolo to také príjemné a také fantastické, že jednoducho nemohol 

svoje rozhodnutie ľutovať.   

Neville sa z neho vytiahol takmer s nevôľou, akoby preňho bolo čírym utrpením opustiť to rozpálené 

telo. Chvel sa rovnakou únavou, keď si ľahol vedľa neho, ale zmohol sa aspoň natoľko, aby ich očistil 

od toho lepkavého neporiadku. A prv ako ich oboch zakryl, vtiahol si Draca do náručia. 

Ten sa mu v ňom stočil ako bezbranné mača a neprešla hádam ani minúta, keď sa obaja v tesnom 

objatí ponorili do snov. 

oooOOOooo 

Draco vstal prvý. Neville spal spánkom spravodlivých, hoci to býval väčšinou on, kto z nich dvoch 

vstával včaššie. Lenže dnes Draca čakal prvý deň v práci a on nechcel meškať v žiadnom prípade. 
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Sunny ho zobudil pár minút pred pol siedmou. To sa stihol ešte v posteli ponaťahovať a vychutnal si 

ničím nerušenú chvíľu, keď pozoroval svojho manžela v spánku a v duchu blažene spomínal na ich 

milovanie. Musel uznať, že sa rozhodne správne. Bolo to krásne a jedinečné, a keby ho nečakala 

práca, a keby nebol Neville unavený, vedel by si predstaviť celkom zaujímavý druh prebudenia, voči 

ktorému by chrabromilčan možno nenamietal. 

Pousmial sa a potom sa opatrne vyteperil z postele tak, aby ho nezobudil. 

Obával sa však zbytočne. Neville spokojne odfukoval aj vtedy, keď sa po špičkách zvŕtal pred skriňou 

spolu so Sunnym a vyberal si primerané oblečenie. 

Domáceho škriatka prepustil o pár minút neskôr už celkom ustrojený strohým mávnutím ruky, keď sa 

do jeho zorného uhla pohľadu dostala zabudnutá fľaša koňaku, z ktorého si plánoval včera naliať na 

posilnenie guráže. Napokon to nebolo vôbec potrebné. Zamračil sa pri pohľade na tmavý fľak 

zaschnutý na koberci a mávnutím prútika ho vyčistil. Zdvihol zo zeme pohár so zvyškami kvapiek 

karmínového moku, s úmyslom postaviť ho späť na stolík. 

Zarazil sa. Jeho pohľad skĺzol k fľaši. Nebola zazátkovaná a preto mu do nosa udrela sladkastá aróma, 

ktorá neviditeľným prstíkom pošteklila jeho čuchové receptory. Stuhol. Zarazil sa a sklonil sa nad jej 

úzke hrdlo nižšie. Dotkol sa ho prstami a privoňal znova. 

Čudné, pomyslel si. Nespomínam si, že by mal mať ten koňak až takú... ťažkú... 

Zachvel sa v momente, keď ten jemný, nenápadný podtón rozpoznal. Stále si nemohol byť istý, kým 

to nebude môcť dokázať, ale zdalo sa, že ten nápoj niekto ochutil... jedom. 

Po chrbtici sa mu rozlial vodopád zimomriavok a žalúdok sa v nasledujúcej sekunde stiahol do malej 

hrčky. 

Otočil sa k manželovi pokojne oddychujúcemu v posteli a pristúpil bližšie. Namieril naňho prútikom a 

bolo mu jedno, že sa mu trasú prsty. Vyriekol pár kúzelných formuliek, len aby sa uistil, že... aby sa 

presvedčil, že naozaj iba spí. 

Ruka s prútikom sa uľahčene stiahla, keď sa jeho podozrenie našťastie nepotvrdilo. Schoval si tvár do 

dlaní a pár minút iba namáhavo oddychoval. Nemal veľa času. Teraz vedel, že do žalúdka nedostane 

viac ako pár dúškov čaju, ale čo s tou fľašou? 

Vrátil sa späť k stolíku, zazátkoval ju a vzal so sebou. Potichu vyšiel zo spálne a zamieril ku kozubu v 

prijímacom salóne. Vhodil do krbu letax a zamrmlal: „Komnaty Severusa Snapa.“ 

Oheň zozelenal a on doň vstúpil. 

Keď sa vytackal von, otrasený nielen zo svojho objavu, ale aj z tej rýchlojazdy, zarazil sa v kroku prv 

ako opustil prázdnu miestnosť. Obyčajne býval Severus už dávno hore, ale zdalo sa, že ho dnes ráno 

čosi zdržalo v posteli dlhšie. 

A podľa hlasných a veľavravných zvukov derúcich sa zo zadnej časti komnát mohol presne usúdiť, čo 

to bolo. 
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Preto podišiel k stolíku, načmáral na kúsok pergamenu stručný odkaz a fľašu zabezpečil varovným 

kúzlom. „Canonicae canero!“ 

Nemohol si dovoliť vziať také čosi prvý deň do práce, aby spravil rýchly rozbor, ale zato sa mohol 

spoľahnúť na svojho krstného otca. 

Keď mieril späť ku krbu, prudko sa začervenal, keď sa ozval ďalší hrdelný výkrik presýtený rozkošou. 

Prial si byť od toho divadla čím skôr preč. Keby ho tu našiel Severus, asi by ho rozštvrtil... 

Vzal do ruky letax a preniesol sa rovno do práce.  

oooOOOooo 

(A/N: Canonicae canero - Výstražné pískanie!) 

oooOOOooo 

14. kapitola - Zaprotokolované 

V zatemnenej miestnosti sa ozývali ubolené vzdychy. Prichádzali z tej časti izby, kde stála široká 

posteľ. Telo uväznené medzi jej štyrmi drevenými stĺpmi sa chvelo námahou a vynakladalo posledné 

zvyšky síl na to, aby prežilo to surové zaobchádzanie. 

Muž, ktorý sa na ňom ukájal spokojne vrčal a z jeho hrdla vychádzali nesúrodé zvuky sexuálneho 

uspokojenia. 

Prv ako vyvrcholil, vytiahol sa z toho rozdrásaného, podráždeného vstupu do mladíkovho tela a 

potriesnil semenom jeho brucho i hruď. Mladík sa znechutene odvrátil, keď zasiahol i jeho hrdlo a 

líce. 

Modlil sa, aby to skončilo. Čokoľvek, čo s ním ten šialený hajzel plánoval. Netušil, ako dlho ešte 

vydrží. 

Nemohol povedať, že ako predajný muž nezažil všeličo, ale toto sa nevyrovnalo azda ničomu. 

Nepreferoval sadizmus, ani bondáž a už vôbec nie sprosté znásilňovanie. Mal svoje hranice, ale tie 

boli po tri dni a noci za sebou prekračované a rušené jedna za druhou. 

Mal veľmi, veľmi zlý pocit, že toto sa preňho dobre neskončí... 

Skusmo sa zadíval na ruku, ktorá mu roztierala po plochom bruchu lepkavú tekutinu svedčiacu o 

choromyseľnosti muža, ktorý ho tu držal násilím. Zachvel sa a na tele mu naskočila husia koža, keď 

začul ako si šomre popod nos: „Ešte pár dní... musí to vyjsť! Toto ešte nikdy nesklamalo. Skape ako 

prašivý pes, oľutuje, že mi ho ukradol...“ 

Vydýchol si až v momente, keď sa ten blázon vytackal z postele a nahý opustil miestnosť. Uvoľnil 

napäté svaly a čakal, či aj tentoraz príde jedno z tých ustrašených stvorení, aby ho umylo, nakŕmilo a 

napojilo. 

Nič sa však nestalo. Po chvíli, ktorá mu pripadala ako večnosť mu viečka klesli a on upadol do 

nepokojných driemot. 
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oooOOOooo 

Neville zívol, natiahol sa a rukou zašmátral po strane vedľa seba, kde mal ležať Draco. Nenašiel ho a 

tak lenivo pootvoril jedno oko, aby sa presvedčil, že tam jeho manžel skutočne nie je. 

Ach, jeho prvý deň v práci, napadlo ho vzápätí a tak sa prevalil na brucho, a rukami objal jeho 

páperový vankúš. Usmieval sa pritom od ucha k uchu s nosom zaboreným do prikrývky, ktorá voňala 

ako Draco... 

Bola to nádherná, nezabudnuteľná noc a on len dúfal, že nie i jediná svojho druhu. Skutočne si 

nemyslel, že ak ho Draco žiada o to, aby mu venoval trocha svojho času, že ide o formálnu pozvánku 

k sexu. 

Rozjarene sa nad tým zasmial. Bol to pravý Malfoy. Aj v tomto musel byť iný, výnimočný. Vlastne 

mohol byť asi rád, že nedostal sovou poštou jeho formálnu navštívenku s krátkym odkazom. Sovu 

predsa už mal. 

Po chvíli vstal, znova sa natiahol a zívol. Doprial si rýchlu sprchu a takto prebratý, a osviežený sa vrátil 

do spálne, aby sa obliekol. 

Len čo otvoril dvere, vyvalil oči a zaspätkoval s tlmeným: „Šľaka!“ 

Severus Snape nemal čo robiť v jeho izbe v túto včasnú hodinu, nie?! Zahalil sa do hodvábneho 

županu, ktorý visel na dverách z vnútornej strany kúpeľne a s lícami červenými ako vlčie maky vyšiel 

opäť von. 

Tmavovlasý čarodejník sa tváril, akoby sa nič pozoruhodné nestalo. „Jediná otázka, Longbottom,“ 

začal bez úvodu. „Pil ste včera z toho koňaku alebo nie?“ Nie, že by bol Severus zabednený, ale vedel, 

že je tento človek ranostaj a stačilo málo, aby jed zaúčinkoval a aj s nepatrným množstvom dokonal 

svoje, hoc možno trochu oneskorene. 

Neville sa zamračil, akoby nerozumel na čo sa ho pýta. Lenže potom pozrel na stolík, kde ešte včera 

stále fľaša s dvoma pohármi a došlo mu to. 

„Nie, hoci...“ spomenul si, ako mal k tomu blízko a aj na to, že pohár vypustil z ruky v momente, keď 

sa Dracov župan pred jeho očami znenazdajky, alebo možno úmyselne roztvoril. 

„Hoci?“ nabádal ho netrpezlivo Severus k dokončeniu vety, tváriac sa prísne ako za jeho študentských 

čias. 

„Hoci som k tomu nemal ďaleko,“ dokončil. 

Severus si vydýchol. „Zaplať Merlin!“ 

A Neville sa zamračil ešte nechápavejšie. Podišiel k skrini, aby si vybral čisté oblečenie, no z úst mu 

splynula otázka: „O čo tu ide?“ 

Severus už opúšťal jeho izbu. „Vysvetlím vám to, keď budete upravený.“ 

„To nemohlo počkať, kým zídem na raňajky?“ utrúsil poznámku, stále s nepríjemným vedomím, že ho 

ten muž videl nahého. 
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Snape zastal vo dverách, keď sa k nemu otočil s nadvihnutým obočím a odsekol: „Raňajky už 

nestihnete, ale obed sa podáva o tridsať minút.“ 

A s tým za sebou tresol dvermi. 

Neville vytreštil oči. Vyčaroval Tempus, len aby sa potvrdili profesorove slová. Napokon si iba 

povzdychol, pokrčil plecami a s príjemnou spomienkou na nádhernú noc sa rozpustilo pousmial a 

začal sa obliekať. 

oooOOOooo 

Neville sa mračil. To, čo sa práve dozvedel ho jednoducho nemohlo nechať pokojným. Ale boli tu 

usvedčujúce dôkazy, ktoré mu nedávali na výber. 

Už včera mohli byť obaja mŕtvi! 

„Predpokladám správne, ak si myslím, že váš strýko Algie už nie je medzi živými?“ opýtal sa a podal 

mu lístoček, ktorý ešte včera večer visel na hrdle fľaše. 

Profesor Herbológie ho vzal do ruky a mlčky prikývol. Draco ho musel dať dole. Keby to nespravil, 

všimol by si to a vedel by, že... tu niečo nehrá. 

Povzdychol si. „Čo v tom bolo?“ 

Severus naňho pozrel bez mihnutia oka. „Ľuľok zlomocný. Ako sám iste viete, v muklovskom svete 

jedovatá rastlina. U nás sa esencia z jeho plodov používa do elixírov, ale iba v malom množstve. Vo 

väčšom je...“ 

Neville ho prerušil. „Smrteľne nebezpečná, lebo sa nedá rozoznať. Viem. Ale kto mohol...?“ otázku 

nedokončil. 

Severus zamyslene poklepkával prstami po doske svojho pracovného stola a vyzeral, že pozná 

odpoveď i na túto záhadu. 

Teraz to už došlo i jemu. „Myslíte na Crabba?“ 

Neprikývol. Nemusel. Stačil pohľad, ktorý mu venoval. 

„Nechápem to. Prečo by ho chcel zabiť, keď mu išlo o to, aby ho získal! Nedáva to zmysel!“ Prudko 

vstal z kresla a ráznymi krokmi začal premeriavať útulne zariadenú miestnosť. Čo na tom, že to bola 

čarodejníkova pracovňa. 

Ukázalo sa, že má Severus buď bujnú fantáziu alebo... jednoducho pravdu, keď vyslovil svoju 

domnienku. 

„Dávalo by to veľmi dobrý zmysel, keby to nepatrilo Dracovi, ale vám.“ 

Neville zastal na mieste a vyvalil oči. Hnedá sa stretla s pokojnou čiernou. Neomylnou, rozhodnou, 

vševedúcou. 
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Sklonil hlavu a strčil si ruky do vreciek. Mal pravdu. Nebolo ťažké pochopiť prečo. Keby ho odstránili z 

cesty, Draco by bol opäť voľný a ten šialenec by si mohol nárokovať to, po čom prahol. A teraz im 

všetkým ukázal, že je schopný dosiahnuť svoje i cez... mŕtvoly. 

Niť jeho znepokojených myšlienok pretrhol Severus, keď sa ozval: „Premýšľam nad tým, či by nebolo 

vhodné posunúť to ďalej.“ 

„Ako... ďalej?“ 

„Aurorom. Toto,“ vyriekol a ukázal prstom na inkriminovanú fľašu koňaku, „sa rovná pokusu o 

vraždu, pán Longbottom. Asi vám viac nemusím vysvetľovať, však?“ 

Neville privrel oči. Ešte stále mával v jeho prítomnosti ten neklamný pocit, že sa svojou inteligenciou 

nevyrovná ani tej červoplazovej. 

Ale nemohol namietať. Toto už hraničilo s posadnutosťou. Veľmi nezdravou. Chorobnou. Ak to bola 

jediná možnosť, ako ochrániť nielen seba, ale i svojho manžela... spraví preto všetko, čo bude v jeho 

silách. 

„Dobre.“ 

Severus sa okamžite posunul a narovnal chrbát. Natiahol sa po čistom pergamene a namočil hrot 

orlieho brka do čierneho atramentu. 

„Pošlem správu Harrymu. Asi bude lepšie, ak to zariadi on. Môže povedať pánovi Nottovi všetko, 

alebo ho pozve sem, aby ste sa s ním mohli obaja pozhovárať, len čo sa môj krstný syn vráti z práce, 

súhlasíte?“ 

Prikývol. 

„Dám vám vedieť hneď, ako mi Harry odpíše,“ povedal a Neville poďakoval. Potom sa ospravedlnil, 

ale mal dojem, že ho tmavovlasý čarodejník sotva vníma. Brko po pergamene kĺzalo s tichým 

škrabotom aj vo chvíli, keď za sebou zatváral dvere. 

Vytratil sa z hradu, ale nezamieril do jedného zo skleníkov. Vydal sa cestičkou cez ovocný sad k 

agátovému háju. To, že mal ešte nedávno vlčí hlad akosi opomenul. 

Kráčal zamyslene vyšliapaným chodníčkom, sledoval poletujúce pestrofarebné motýle, ktoré sadali z 

kvetu na kvet a počúval nielen štebot vtákov doliehajúci od Zakázaného lesa, ale i bzukot včiel z úľov 

poblíž hája. 

Prehrabol si rukou vlasy a rozčúlene kopol do kamienka, ktorý sa mu nešťastnou náhodou priplietol 

do cesty. 

„Tak strýko Algie!“ zahromžil a najradšej by sa bol nakopal do zadku. Prečo len si tie dary neprešiel s 

Dracom spoločne všetky? Bol by tomu ľahko predišiel a... 

Ozaj by zaslúžil nakopať do zadku. Strýko Algie bol mŕtvy vyše dvoch mesiacov. Bolo jasné, že on tú 

fľašu poslať nemohol a do úvahy prichádzala iba jediná možnosť. 
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Sakra! Mal z pekla šťastie, že sa včera večer nenapil. Bol by zomrel skôr, akoby mu stihol niekto podať 

protijed. Nemysliac na to, že by prišiel o úžasnú noc... 

Bude si musieť dávať väčší pozor a tiež, musí sa o tom s Dracom pozhovárať. Takto to ďalej nepôjde. 

Crabbe ich predsa nemôže beztrestne ohrozovať.  

oooOOOooo 

Harry sa zamračil. Zavrel spis o duchovi z Worcestru, ktorý sa hral na Don Juana pred jednou mladou 

čarodejnicou, cez deň jej z nudy presúval veci na rozličné miesta v dome a v noci ju zvádzal. 

Neustále mu myšlienky zabiehali k fľaši koňaku a Dracovej stručnej správe, kde jeho manžela prosil o 

to, aby jej obsah preveril, lebo mal podozrenie, že je v nej primiešaný jed. Preto takmer vyskočil zo 

stoličky a ponáhľal sa k poslíčkovi, ktorý mu zaklopal na dvere, aby mu odovzdal poštu. 

Keď vošiel Theo, práve dočítal správu od svojho manžela. Neupokojila ho, s čím tak trochu rátal. 

Práve naopak. 

„Deje sa niečo?“ opýtal sa ho kolega z vedľajšieho oddelenia aurorov a Harry naňho vrhol zamračený 

pohľad. 

„Veru deje.“ 

O pár minút neskôr už obaja muži mierili priamo na Rokfort. Harry mu cestou krátko vysvetlil, čo sa 

deje a Theo si neodpustil vyčítavú poznámku - za čím hrom a peklo čakali! 

Deň pokročil a slnko sa pomaly ukladalo k zaslúženému odpočinku. Theo si pohľadom premeral 

nesúrodú spoločnosť a na sekundu sa zamyslel, ako je možné, že sa dali dokopy práve títo... 

V duchu však nad tým iba mávol rukou. Ty máš čo hovoriť, Nott. Tešil sa však na rozuzlenie príbehu, 

lebo akosi tušil, že i to príde... Aspoň, čo sa týkalo toho náhleho zväzku medzi Dracom a Nevillom, mu 

v hlave naskakovali celé tucty otáznikov. 

Plavovlasý muž sedel v kresle, zamyslene hľadel kamsi pred seba. Neville sa opieral dlaňami o 

kozubovú rímsu a neprítomne civel do plameňov ohňa. Severus sedel za svojím pracovným stolom, 

jastril po miestnosti a predmetný objekt – v tomto prípade fľaša otráveného koňaku – stála priamo 

pred ním. Harry stál konča stola, bokom sa oň opierajúc a v rukách zvieral pohár whisky. Ponúkol aj 

jeho, ale odmietol. Chcel mať čistú hlavu. 

„Kto začne?“ opýtal sa Theo a prešiel pohľadom po štyroch mužoch. 

Severus sa tváril celkom nezúčastnene, vyzeral ako poslucháč, i keď pripravený zasiahnuť do 

rozprávania doplňujúcimi údajmi. Harry mykol plecami, akoby si nebol istý. Neville si vymenil pohľad 

so svojím manželom. Po tejto tichej dohode, ak sa to tak dalo nazvať sa Draco pomrvil a predklonil sa 

v kresle. Pohľad stočil k podlahe a svojím nalešteným topánkam. Lakťami sa oprel o kolená. Bolo 

rozhodnuté. 

Pustil sa do rozprávania vcelku zamotaného príbehu, a keď skončil, Theo nevedel, či zúriť alebo ho 

ľutovať. 
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Vstal z miesta, kde sedel celkom omráčený a prehrabol si rukou vlasy. Všetci na oddelení vedeli, že 

Crabbe mal dávno sedieť v Azkabane – popravde, strážili mu jednu z ciel – ale za merlina proti nemu 

nenašli žiadne rukolapné dôkazy. Jeho prútik bol aj po veľmi dôkladnom preskúmaný nevinnejší ako 

panna v rozpuku! 

Napokon vzal do ruky prútik a podišiel k profesorovmu stolu. Všetci ho mlčky sledovali, kým 

preveroval fľašu. Hoci vedel, že to robí celkom zbytočne, lebo tak určite už vykonal jeho bývalý 

profesor. 

Nič. Žiadne odtlačky sa na nej nenašli. Vôbec nič, čo by mohlo svedčiť ako usvedčujúci dôkaz. 

Samotná fľaša s otráveným nápojom im bola figu platná. V súdnom procese by neobstála ani ako 

nepriamy dôkaz. 

O ich slovách nemohol pochybovať. Sám bol svedkom Crabbovho upreného pohľadu, ktorým v jedno 

poobedie prepaľoval jeho bývalého spolužiaka. Ale ani nenávistný pohľad žiaľ nebol trestný. Okrem 

toho, ten muž si dával pozor, aby medzi nimi neprekročil stanovenú vzdialenosť, určenú súdom. 

„Chce k tomu niekto z vás ešte niečo dodať?“ opýtal sa autoritatívne, ale nik sa neozval. „Fajn. 

Vezmem tú fľašu so sebou. Nechám ju preskúmať nášmu špecialistovi. Možno sa mu podarí niečo 

nájsť. Ak nie, ostane ako dôkazný materiál v spise, ktorý,“ obrátil sa na Draca, „musím 

zaprotokolovať, ako iste chápeš.“ 

Draco s plytkým výdychom prikývol. „Samozrejme. Ale, ak ťa môžem poprosiť...“ 

Theo pritakal prv, než stihol dokončiť vetu. „Isteže. Ostane to v prísnej tajnosti. Zatiaľ,“ neodpustil si. 

Bol to Draco, ktorý šiel Thea odprevadiť k Rokfortskej bráne. Theo bol podráždený. Mal byť prečo. 

„Vieš, chápem, že si mi nedôveroval,“ ozval sa popudlivo, „na škole sme neboli práve najlepší 

priatelia, ale... toto?“ Pokrútil hlavou. „Nemal si to zamlčať. Keby si nebol prišiel za Severusom, ale k 

Svätému Mungovi, boli by všetko spísali... mohli sme mať v rukách aspoň niečo! A takto?! Ten starý 

hajzel si stále behá po slobode!“ 

„Nemohol som, vari to nechápeš?!“ zvolal neveriaco. „Pochybujem, že aj napriek zákonu o liečiteľskej 

mlčanlivosti by sa nenašla dobrá duša, ktorá by tie pikantné informácie posunula ďalej!“ 

Theo zahrešil. Vedel, že Draco má v tomto pravdu. Pre tlač by to bola zlatá rybka, po ktorej by bez 

premýšľania chňapli. 

Povzdychol si a uprel pohľad do lesa. „Zdá sa to síce ako bezvýchodisková situácia, ale verím, že skôr, 

či neskôr spraví ten bastard chybu.“ Pár sekúnd mlčal a potom zamyslene poznamenal: „Znova 

otvorím Swiftov prípad. Hoci dúfam, že sa mýlim...“ 

Draco prikývol so stisnutými perami a rukami spojenými za chrbtom. „Rob ako uznáš za vhodné. Som 

ti k dispozícii.“ 

Theo prikývol. Podali si ruky a jeho bývalý spolužiak sa odmiestnil preč. 



124 
 

Draco sa s povzdychom otočil od hradnej brány k Rokfortu. Neville postával obďaleč a čakal ho. V 

svetlohnedých nohaviciach, zelenej košeli s vyhrnutými rukávmi a krémovej veste vyzeral nesmierne 

príťažlivo. 

Zahryzol si do pery, keď si uvedomil, že mohlo byť dávno po ňom... Nepríjemná myšlienka spôsobila, 

že sa mu zovrelo vnútro v jednom kŕči. 

Budem musieť niečo vymyslieť, zaumienil si, keď k nemu kráčal. 

Neville vybral ruku z vrecka nohavíc a položil ju nežne na jeho bledé líce. Prepaľoval ho ustarosteným 

pohľadom, keď sa opýtal: „Si v poriadku?“ 

Mohol mu klamať. Bolo by to ľahké a kedysi by nad tým ani neuvažoval. Ale teraz? Pokrútil hlavou a z 

pier mu skĺzlo tiché: „Nie.“ 

Statný chrabromilčan k nemu mlčky pristúpil a vtiahol si ho do náručia. Potom ho vzal za ruku a 

viedol ku skleníkom. 

Ani jeden z nich si nevšimol tmavú postavu, ktorá kŕčovito zvierala mreže čiernej kovovej brány a 

zúrivo vrčala tak, až prskala... 

15. kapitola - Pozvanie 

Severusa stravovala horúčka. Ešte i jeho inak mrazivý pohľad teraz horel. Prižmúril oči a snažil sa 

sústrediť na to, čo číta. 

Šlo to len veľmi ťažko. 

Brko, ktoré držal v rukách viselo nad popísaným pergamenom ako damoklov meč, pripravené strestať 

ho briskne trefnými poznámkami a vycediť pri tom krvavé potoky červeného atramentu v takej 

miere, akej to len bude potrebné. 

Bolo to šialené. 

Na moment zaklonil hlavu a zastonal, ale keď mu do ucha zaznel strohý príkaz: „Pokračuj v 

opravách!“ sklonil hlavu a celou svojou bytosťou sa snažil sústrediť na esej študenta štvrtého ročníka. 

Ozaj to bolo šialené. 

Toto s nikým nerobil... nikdy... Nie takto! 

Zaostril pohľad a s vynaložením všetkej námahy sa zasa začítal do textu, ale jeho sústredenie sa 

rozplynulo ako para nad kotlíkom po pár krátkych sekundách. 

Brko, ktoré držal v ruke sa po jeho kŕčovitom stisku dlane prelomilo napoly. Jeho pierka teraz 

demonštratívne trčali na všetky strany, nepekne rozstrapkané od vlhkej dlane. 

Prestal si ho všímať. Keď na jeho zadok dopadlo jemné tľapnutie a do ucha sa mu dostalo chrapľavé: 

„Neposlušný chlapec,“ zvalil sa s tlmeným zavrčaním na svoj pracovný stôl, keď sa zlomil v páse. Telo 
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chvejúce sa rozkošou pod sebou pochovalo eseje žiakov. Nad boky vyhrnutý habit a nohavice 

stiahnuté pri členkoch nôh. 

A manželove ruky, ktoré ho hladili všade tam, kam len dosiahli. Vnemy sa zintenzívnili a bledé telo 

dostávalo zabrať. 

Prsty ľavačky zakvačil do hrany stola pred sebou, druhou rukou sa natiahol dozadu a poslepiačky 

nahmatal Harryho zadok, ktorý prirážal oproti nemu. 

Mladý čarodejník urobil svoj posledný výpad a jeho prudko sa nadvihujúca hruď prepadla na 

milencov chrbát s hrdelným výkrikom. 

Obaja namáhavo oddychovali, so zrumenenými lícami a opuchnutými perami. Harry sa pozbieral, keď 

sa pod ním Severus trochu pomrvil. Muselo mu to byť nepohodlné. Nie, kvôli váhe Harryho tela, ale 

kvôli hrane stola, ktorá ho tlačila na obnaženom bruchu. 

Harry až teraz opustil tesné priestory jeho zadku. Zoslal na nich čistiace kúzlo a stále roztrasenými 

prstami si pomaly zapínal nohavice, kým sa Severus zdvíhal zo stola. 

Potom si kľakol pred svojho manžela, ktorý sa stále z toho všetkého spamätával a s lenivým úsmevom 

svedčiacim o absolútnom uspokojení telesných potrieb mu pomohol dať sa do poriadku. Cítil na sebe 

jeho intenzívny pohľad a počul jeho stále namáhavé dýchanie. Obnažené bedrá zakryla najprv látka 

spodného prádla, potom sa schovali i dolné končatiny do čiernych nohavíc. 

Harry sa postavil, upravil mu spodný lem snehobielej košele a zastrčil ju do nohavíc. Narovnal habit a 

až potom mu pozrel do tváre. 

„Ako zo škatuľky,“ poznamenal spokojne a naklonil hlavu mierne na bok, keď sa Severus obtrel 

nosom o ten jeho a ich čelá sa spojili. Zachichotal sa, na čo Severus odpovedal mámivo pomalým 

bozkom. 

Harryho ruka pristála na jeho líci v nežnom dotyku. Pohladila ho a jeho pery zašepkali: „Milujem ťa.“ 

Tentoraz sa usmial aj Severus. „Aj ja ťa milujem, ale...“ hlas sa mu zadrhol, keď si uvedomil, čo a kde 

vlastne robili a pozrel na tú spúšť, ktorú na tých esejách napáchali. 

Harry sledoval jeho pohľad. Trochu sa mračil, ale napokon zvíťazilo pobavenie. Načiahol sa cez neho 

po vrchný pergamen. „Tak, Dashwood? Myslím, že by mal dostať o stupeň lepšie hodnotenie. Hlavne 

po tom, čo si musela jeho práca... vytrpieť.“ 

Severus si odfrkol. „Veď si to počul! Ten babrák dostane o stupeň lepšie hodnotenie len cez moju 

mŕtvolu!“ 

Harryho ruky sa preniesli na manželove plecia s veselým povzdychom. Neprestával sa usmievať, ani 

keď si od neho ukradol bozk s tichým mrmlaním: „Ty môj beznádejný optimista.“ 

Ďalšie odfrknutie zaniklo v novom bozku. 

Severus sa voľky-nevoľky musel odtiahnuť. „O chvíľu mi začínajú tresty. Ak budeme pokračovať, môže 

sa stať, že prídem o svoju dobrú povesť, čo by som nerád.“ 
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Harry vystrúhal pobavené grimasu. „Máš šťastie, že si spolupracoval. Keby nie, mohlo by sa stať, že sa 

tie tresty dnes večer trestuhodne... skrátia kvôli...“ zatváril sa zadumane a potom sa široko usmial, 

„objektívnej príčine, ktorá si na vyriešenie okamžitej a neodkladnej potreby astronomických 

rozmerov žiada priložiť ruku k dielu talentovaného majstra elixírov!“ zakončil nadšene a bolo mu 

jedno, že sa po každom vyrieknutom slove úškľabok jeho manžela iba prehlbuje. 

„Tak objektívna príčina, vravíš? A dokonca astronomických rozmerov?“ 

Harry sa zachvel nielen vplyvom toho nádherne zamatového hlasu, ktorý pôsobil nesmierne 

vzrušujúco, ale i vďaka ruke, ktoré pohladila predok jeho nohavíc a jemne ho stisla. Už to prvé stačilo 

na to, aby bol jeho pohlavný orgán v pozore, ale to pohladenie a jemný stisk dokonali dielo skazy. 

Lonom sa primkol k tej veľkej dlani a prial si, aby neostalo iba pri tom. 

Lenže Severus sa so zlomyseľným úškrnom odtiahol, otočil sa a privolal si stoličku prevrátenú opodiaľ, 

aby zaujal svoje miesto. 

Švihnutím prútika dal do poriadku svoj pracovný stôl a zlomené brko. Keď mu tesne pri uchu zaznelo 

manželovo tlmené zavrčanie a otázka, kedy mu tie sprosté tresty končia, Harry pri odpovedi od 

zúfalstva zastonal. 

Odišiel až v momente, keď sa na dvere Severusovej pracovne ozvalo prvé zaklopanie. Severus sa 

spokojne usmial a na moment si predstavil ako sa Harry v úlohe osamelého bojovníka v sprche 

mocuje so svojím vzrušením. 

Príliš lákavá predstava na to, aby sa k nemu pod nejakou zámienkou nepridal. Ale mal povinnosti. 

Naposledy skontroloval nielen svoj výzor, ale i pracovňu. Všetko bolo na svojom mieste. 

„Ďalej!“ zvolal prísne a obdaril chrabromilského šiestaka svojím nasupeným pohľadom. 

oooOOOooo 

Theo sa vrátil neskoro. Znova. Hermiona odložila rozčítanú knihu a bosá ho šla privítať. Oprela sa 

plecom o zárubňu a sledovala, ako sa vyzúva. Pod krásnymi tmavomodrými očami lemovanými 

hustými riasami mal tmavé kruhy, v črtách tváre vpísaná nekonečná únava. 

Otočil sa, keď zacítil jej pohľad a na perách mu zahral uľahčený úsmev. Podišla k nemu a bez slova ho 

objala. Vtisla mu na pery bozk a znova sa odtiahla. 

„Hádam, že v tom nebude iná žena. Tie kruhy pod očami nevyzerajú ako kúzlo,“ vyhlásila, keď mu 

ukazovákom pravej ruky opísala ten pod pravým okom. 

Mocne ju objal a zachripel. „Robíš si žarty?“ vyhŕkol šokovane a nežne dodal: „Iná žena, keď mám 

doma... toto?“ 

Zasmiala sa, keď sa jeho nos skĺzol nadol jej lícom, cez hrdlo a skončil vo výstrihu jej nočnej košieľky, 

presne v priehlbinke medzi prsiami, kde ju pobozkal s hlasným zamrmlaním. 

Samozrejme, že si ho len doberala. Vedela, čo sa deje. A on to rýchlo pochopil tiež, keď jej znova 

pozrel do očí. 
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„Bola si s Harrym?“ 

Ospravedlňujúco sa usmiala. „Na obed. Ale môžem ťa upokojiť. Povedal mi len málo a nepomohlo ani 

moje presviedčanie. Vraj, pre pokoj mojej duše.“ Naozaj vedela iba toľko, že sa celá situácia týka 

Malfoya, ale koreň problému je niekde inde, lebo sa to celé začalo už pred rokmi. Samozrejme, 

poznala dôvod, pre ktorý sa slizolinčan zaviazal s Nevillom a tak trochu svojho bývalého spolužiaka 

obdivovala. Nikdy by nebola predpokladala, že by sa mohol jedného dňa vytasiť s takou ponukou 

práve pred Dracom, ale... človek mieni, osud mení, že? 

Theo sa uškrnul. „To má šťastie.“ Pustil ju, aby si dal dole habit. 

„Nie si hladný?“ 

Pokrútil hlavou, ale keď tak opätovne skĺzol pohľadom po jej postave, zarazil sa. Ich oči sa stretli a 

ona zistila, že sa na ňu nedívajú. Tie jeho temné zafíry ju doslova hlcú pohľadom. 

Z hrdla jej vyšiel nesúrodý zvuk. Niečo medzi zhíknutím a smiechom. Theo nadvihol obočie a vykročil 

k nej. 

„Theo! Nie!“ zvolala neveriaco. „Si príliš unavený! Potrebuješ sa vyspať, veď ledva stojíš na nohách!“ 

skúšala mu dohovárať, ale on sa nedal. 

Tvár mu zastrel zmyselný výraz lovca. „Na toto nebudem nikdy príliš unavený!“ 

Zhíkla a chcela utiecť. Ale skôr ako stihla urobiť čo i len krok, ocitla sa v jeho náručí. Rozochvená a 

vysmiata. A usmievala sa aj vtedy, keď ju hodil do perín a priľahol, šepkajúc jej ako po nej túži... ako 

ju zbožňuje. Ako veľmi ju miluje... 

O niečo neskôr sa vymanila z jeho náručia. Prevrátil sa na chrbát, znova po nej v spánku naťahujúc 

ruky, keby sa mu s potmehútskym a roznežneným úsmevom nevyšmykla. Potrebovala sprchu. A on sa 

potreboval vyspať. Zakryla ho a po špičkách sa vykradla do kúpeľne. 

Nechala svoje telo zmáčať prúdmi vody. Na perách jej stále pohrával ten úsmev, ktorého sa 

nedokázala zbaviť. Kto by si bol pomyslel, že v nej vyvolá také pocity práve on? 

Načiahla sa po mydle a zamyslene si mydlila vlhkú pokožku. 

S Ronom to bolo iné. On bol... príliš živočíšny, príliš rodinný a príliš nerozhodný. Potreboval ženu, 

ktorá by vychovávala kŕdeľ detí a väčšinu dňa by prestála pri peci s vareškou v ruke a zásterou 

zababranou od múky. 

Potom sa stalo, že ju podviedol. A práve s Lavender. Oľutoval to, prosil ju na kolenách, ale akoby sám 

netušil, čo – alebo, ktorú z nich dvoch vlastne chce. Prvý raz mu ešte odpustila, druhý mu zabuchla 

dvere priamo pred nosom. Po jeho prosbách ostali iba uťaté hlavičky kvetov rozsypané na podlahe. 

Našťastie, aspoň ona prišla na to, že sa k sebe naozaj nehodia, nech už by to skúšali donekonečna. 

Odpustila mu a ostali priateľmi, hoci sa to medzi nimi trochu naštrbilo, keď si začala s Theom. 

Ron to niesol zle. V nie práve triezvom stave ju jeden večer nazval špinavou zradkyňou. Nemal ďaleko 

k tomu, aby ju nazval aj humusáčkou. 
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Potom sa asi spamätal a zdalo sa, že sa i zaľúbil. No jeho vyvolenou nebola Lavender. Hermiona si 

vydýchla. 

Mala ho rada, vlastne ho milovala. Svojím spôsobom. Ron vždy ostane jej prvým priateľom, jej prvým 

milencom, ale pochopila, že nikdy nemohol byť tým, čím potrebovala. 

Vyšla zo sprchy, osušila sa a pokožku si natrela telovým mliekom s vôňou malín. Vrátila sa do postele 

a spokojne sa stočila pri boku svojho snúbenca. Akoby na povel ju zovrel v náručí a spokojne si 

vydýchol. Spal. Vlasy mal strapaté, tvár krásne uvoľnenú. Pružné, pevné telo ju dokonale hrialo. 

Zajtra má voľno a on jej sľúbil, že ju vezme do Egypta. Už dávno si chcela preštudovať nejaké zvitky. 

Aj toto sa jej na ňom páčilo. Vždy dodržal dané slovo. 

Pritisla sa nosom k jeho nahej hrudi a zatvorila oči. 

oooOOOooo 

Draco si vystrel ubolený chrbát. Doteraz sa skláňal nad kotlíkom, v ktorom bublal zlatavý elixír. Stačilo 

pridať trocha nasekaného koreňa z divého mužíčka, aby okamžite zmenil farbu na tmavú, 

pripomínajúcu atrament. Nemiešal ho, iba ho chvíľu nechal povariť. Presne štyri minúty. Potom 

plameň pod kotlíkom stiahol a elixír odstavil, aby mohol pozvoľna vychladnúť. 

Sadol si a natiahol ruku k džbánu s citronádou. Nalial si do pohára a vypil ho na pár dúškov. Lístok 

mäty, ktorá mu uviazla pri perách požul, aby si osviežil dych. Vonku sa medzitým zotmelo. 

Bolo zvláštne, ako strácal pojem o čase, keď pracoval. Hlavne, ak robil to, čo ho naozaj bavilo. Stihol 

pripraviť elixír na liečenie vredov, kotro-rast, rujovníkový elixír a tinktúru na kožný ekzém. Dve 

jednoduché a dve časovo náročnejšie elixíry. Tinktúra sa práve chladila. 

Na dvere jeho pracovne sa ozvalo zaklopanie. „Ďalej!“ 

Vstúpil mladší muž. Vyzeral, že len nedávno opustil školské lavice. Nebol síce od neho oveľa mladší, 

ale tá okrúhla tvár v sebe niesla neklamné stopy, ktoré naznačovali, že mladík práve prekračuje 

hranice dospelosti. A hoci je v čarodejníckom svete považovaný za dospelého, jeho fyzický zjav 

napovedá, že tomu tak ešte celkom nie je. 

„Dobrý, pán Malfoy. Šéf ma poslal s prísadami, ktoré ste si vyžiadal,“ oznámil mu zdvorilo. „Kam s 

tým?“ 

Draco ukázal na veľkú skriňu stojacu povedľa dverí. „Zlož to na zem, prosím.“ 

Chlapec poslúchol. Napokon si rukou prehrabol orieškovo-hnedé vlasy a opýtal sa ho, či si bude priať 

ešte niečo. 

„Nie, ďakujem. Môžeš ísť.“ 

Chlapec pri pohľade na plavovlasého čarodejníka zneistel. Ten sa naňho nespokojne mračil, i keď 

nemal najmenší dôvod. Vo dverách sa takmer zrazil so svojím nadriadeným. 

Ten ho napomenul, aby dával pozor a obrátil sa k Dracovi. „Môžem?“ 
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„Isteže,“ odvetil a okamžite vstal. Všimol si v jeho rukách povedomý blok, čo znamenalo, zoznam 

potrebných elixírov, ktoré musí pripraviť na druhý deň. 

Alastair k nemu pristúpil a podal mu ho. Draco ho prebehol pohľadom. Muž sa slušne opýtal: „V 

poriadku?“ 

Draco prikývol. Ale mračil sa. 

„Uvedomujete si, že sa jednostaj mračíte?“ opýtal sa ho bez varovania a ostal naňho zízať, akoby 

skutočne očakával jeho odpoveď. 

Draco naňho iba ohúrene pozrel. Potom položil list so žiadanými elixírmi na stôl a odkašľal si. Zjavne 

si neuvedomoval, že sa mračí i naďalej. 

„Draco?“ 

Na pleci ucítil dotyk ruky. Napäl sa ako struna. Ruka sa okamžite stiahla späť. Alastair ostal ako 

prikovaný na mieste, keď ho prebodli sivé oči. 

Draco pokrútil hlavou a trhane vydýchol. „Ja...“ 

Alastair sa ospravedlňujúco uškrnul. „Prepáčte. Je to moja negatívna črta, strkať nos tam, kde 

netreba.“ 

Plavovlasý čarodejník sa naňho hodnú chvíľu mlčky díval. „Ide o to, že nie som zvyknutý na také...“ 

nevedel nájsť vhodné slovo, „priateľské zaobchádzanie,“ vyslovil a čakal na odozvu. 

Prišlo iba chápavé prikývnutie. „To nikto z nás,“ ozvalo sa vzápätí. Alastair ukázal na stoličku. 

„Môžem?“ 

Prikývol. 

„Mal by ste niečo vedieť Draco,“ začal zmierlivo. „Nikto, ubezpečujem vás, že naozaj nikto v tomto 

podniku na také zaobchádzanie zvyknutý nie je. Neviem, ako to Jay robí, ale zakaždým si vyberie... 

veľmi osobitého zamestnanca,“ dodal zamyslene, ale keď videl jeho nechápavý pohľad, usmial sa. 

„Hneď to vysvetlím.“ 

Draco si sadol, oprel sa v kresle a so záujmom sa započúval. 

„Jay ma našiel pred mnohými rokmi na ulici. Práve som... vyberal zo smetiaka v špinavej uličke za 

krčmou vyhodené delikatesy,“ riekol odľahčene a jeho líca pokryl zradný rumenec. „Bol som sirota a 

navyše šmukel. Ujal sa ma a neskôr mi dal prácu. Bol som prvý. O pár rokov neskôr si založil túto 

firmu a najímal ľudí. Jeho výberu som nerozumel. Máme tu pestrú zbierku od bývalej prostitútky po 

čistokrvného čarodejníka s viac ako pestrou minulosťou, bez urážky. Každý to o vás vie, ale nik vás za 

to neodsúdi. Nik na vás neukáže prstom, ani vás neprekľaje od chrbta. Každý z nás je totiž nejako 

poznačený, i keď to voľným okom nie je vidieť.“ 

„Predsudky... teda idú bokom?“ opýtal sa skepticky i prekvapene a napadlo mu, že kedysi by toho 

muža možno ani nebol oslovil. Určite by ho neoblažil ani svojím pohľadom už len preto, lebo by mu za 

to nestál. Ale teraz...? 
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„Úplne. Sme netradičná bezpredsudková spoločnosť nesúrodých ľudí, ktorí sa pomaly učia žiť s tým, 

čo im bolo do vienka nadelené. Keď už sme pri tom, rozprávali sme sa a dospeli sme k názoru, že je 

na čase.“ 

Znova ten nechápavý pohľad, nad ktorým sa Alastair iba uškrnul. „Máme taký zvyk. Ak príde niekto 

nový, usporiadame večierok na zoznámenie. Ste tu už týždeň a teda je na čase. Nechceme tradíciu 

porušiť.“ 

„Je to síce nesmierne... pozorné,“ začal ostýchavo, „a ja si to vážim, ale...“ 

„Môžete so sebou priviesť samozrejme svojho manžela a toľko hostí, koľko len chcete. Oslavujeme 

zásadne v bare môjho snúbenca. Veľmi dobrý podnik, mimochodom.“ 

Draco sa uškrnul. „Znie to lákavo.“ 

A skutočne znelo. Kde bol kedy naposledy? Nespomínal si. Ak nerátal ten strašidelný hrad patriaci 

snúbencovi Luny Lovegoodovej. Mal chuť prikývnuť. 

Oheň v kozube za nimi sa rozhorel a o chvíľu z neho vypadol statný tmavovlasý muž. Zamračeným 

pohľadom, ktorý sa vzápätí vyjasnil spočinul na Dracovi a potom sa zastavil na mužovi sediacom mu 

oproti. 

„Dobrý večer, nerád ruším,“ začal, uvedomiac si, že jeho obavy boli naozaj prehnané. Draco sa prosto 

zdržal v práci a nič mu nehrozilo. 

„To je váš manžel?“ opýtal sa zvedavo ten sympatický chlapík v bledomodrom habite a vstal, aby mu 

mohol potriasť rukou, keď Draco s hanblivým úsmevom prikývol. 

„Zoznámte sa. Alastair Graham, Neville Longbottom, môj manžel.“ 

Alastair sa usmial od ucha k uchu. „Longbottom? Ten Longbottom?!“ 

Manželia si vymenili nechápavý pohľad. Alastair sa na Draca uškrnul.  

„Myslím, že to pozvanie rozhodne neodmietne, ak mu poviem, kto je mojím snúbencom,“ dodal 

nadšene. 

16. kapitola - Ľalia a holubica 

Zvnútra tá krčma vôbec nevyzerala tak, akoby sa pri pohľade na ňu zvonka mohol očakávať. V Ľalii a 

holubici vnútri vládla doslova príjemná útulnosť. Viac ako krčma sa to podobalo na kaviareň. Nemali 

tu byť skôr na hrubo otesané stoly a pozbíjané stoličky, možno lavice, masívny barový pult, za ktorým 

by postával starý, namosúrený barman s hustou bradou a pohľadom, ktorým by vám dovidel vari i do 

žalúdka? A aj zo stropu by mal visieť jeden katarínsky luster v tvare kolesa so sviecami a voskovými 

kvapľami, ktoré by z neho viseli ako stredoveká ozdoba, nie? 

Toto bolo... iné. Miestnosti dominoval krb. Bol tehlový, masívny, bez kovovej mriežky. Podlaha bola 

drevená a leskla sa ako nová. Boli po nej rozostavané malé štvorcové stolíky, a pri každom z nich boli 

štyri stoličky. Stolíky boli prikryté obrusmi v svetlozelenej farbe s jemným žltým vzorčekom a na nich 

stáli malé vázičky s kvetmi. Zľava pri barovom pulte bolo dosť voľného priestoru na tanečný parket, 
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kde vyhrával starý gramafón. Čierna vinylová platňa hrala známu odrhovačku od Warbeckovej 

Celestíny. 

„Myslel som si, že je to krčma,“ pošepol Neville vedľa neho, akoby mu čítal myšlienky. 

Draco sotva prikývol. Pohľadom sa zastavil na hojnom počte prítomných a aj tak sa nemohol zbaviť 

toho pocitu, pri ktorom mu stiahlo žalúdok. 

Od neďalekého stola sa naňho usmiala Amélia Scottová, sediaca s Falconom Evansom a Mercy 

Levisovou. Amélia bola príjemná, nižšia, trochu bucľatá blondínka a pracovala ako účtovníčka, Mercy 

bola jej protikladom. Čierna, vysoká a štíhla dáma pracovala ako Jayova sekretárka. Falcon triedil a 

doručoval poštu, tiež sa staral o objednávky a expedície elixírov, rovnako ako i dával dokopy sumár 

potrebných prísad k nákupom. 

„Draco!“ pozdravil ho žoviálne Alastair, ktorý sa otočil od barového pultu, keď sa dvere za nimi opäť 

otvorili a zabuchli. 

Kým sa doteraz jeho šéf zanietene bavil s o niečo vyšším mužom, teraz si to namieril priamo k nim. 

Obaja sa medzitým otočili, aby zbadali ďalšie drobné žieňa, ktoré vošlo na večierok so svojím 

kolegom. Bola to Deliverence Hobbsová, špecialistka na elixíry lásky a Amortenciu, taktiež na hadie 

jedy. Aj to sa už za tých pár dní stihol dozvedieť. 

Kým on sa bavil s Alastairom, Deliverence pomohol Jack Frost galantne k stolu. Stiahol si z hlavy 

štýlovú šiltovku a ukázal svetu svoje orieškovo-hnedé vlasy. Jeho zelené oči iskrili radosťou, rovnako 

ako nezábudkové oči dievčaťa, s ktorým prišiel. Keď ju vzápätí chytil za ruku, bolo jasné, že tvoria pár. 

Kývli Dracovi na pozdrav a Jack sa dokonca osmelil podať mu ruku, keď ich míňali. Zdalo sa, že je 

mierne ohúrený už len tým, že sa plavovlasý muž nemračí, čo bolo asi prvý raz, keď ho tak vidí. Potom 

však pozrel na muža po jeho boku a pomyslel si, že možno on je toho príčinou. Zaviedol svoju 

priateľku k voľnému stolu. 

Draco sa napriek všetkému tomu vrelému prijatiu cítil nesvoj. Videl ako si Neville rozopol sako a 

posunkom mu naznačil, aby si našli voľný stôl.   

„Neville?“ ozvalo sa odrazu vedľa neho a Draco začul tiché, šokované: 

„Maxim!“ 

A stal sa svedkom toho ako sa hromotĺk, ktorý sa vynoril odkiaľsi zo zadnej časti podniku, pristúpil k 

jeho manželovi a privítal ho celkom netradične. Bozkom na ústa. Síce krátkym, čo mohlo vyznieť 

priateľsky, ale na ústa! 

V Dracovi to prebudilo celkom podivné pocity, ktoré v ňom znenazdajky vzbĺky. Potreba ukázať tomu 

chlapovi hranice slušného správania, zvláštna potreba prejavu majetníckosti voči svojmu vlastnému 

manželovi a zmätok, ktorý v ňom celá situácia vyvolala bola... dezorientujúca. 

Kým sa Alastair iba ospravedlňujúco uškrnul, jeho akoby zasiahol blesk. Stál tam a díval sa na nich s 

výrazom v tvári, ktorý by mu mohol závidieť aj jeho krstný otec. 
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„Nemyslel som si, že ťa ešte niekedy uvidím!“ zvolal veselo starší muž, nedal nijako najavo, že to 

privítanie bolo absolútne nepatričné. Akoby to bolo normálne! 

Draco takmer zaškrípal zubami. Nebyť toho, že zbadal ako sa jeho manžel červená, možno by to aj 

urobil. 

„Počul som, že si sa oženil! Takže babička je...“ nedokončil. 

„Áno,“ odvetil stručne Neville a otočil sa, aby mu predstavil Draca. „Max, toto je môj manžel, Draco 

Malfoy.“ 

Ten hromotĺk, asi dvakrát taký vysoký ako Draco sa k nemu otočil. Zostal celkom konsternovaný, keď 

k nemu natiahol ruku a na chvíľu ho zajal nielen silným stiskom mohutnej ruky, ale i svojím 

priezračným pohľadom. Nikdy v živote nevidel také oči. Bledomodré alebo sivé? Akoby sa v nich 

miešali dve alebo dokonca tri farby naraz. Dokonca mal pocit, že zazrel i slabučké odlesky zelenej. 

Cítil jeho uprený, hodnotiaci pohľad a stačila ďalšia sekunda, aby sa k nemu ten hromotĺk zohol a tiež 

mu vlepil na ústa bozk. 

„Teší ma,“ odvetil napokon s odobrujúcim úsmevom a pustil ho. Žmurkol na Nevilla, ktorý sa stále 

červenal, ale teraz mal ústa stiahnuté v akomsi primrazenom úsmeve. Ani jemu nebolo milé, že ten 

valibuk rozdáva bozky na počkanie? 

Alastair pokrčil bezradne plecami. „To viete, francúz,“ povzdychol si. „Pri ňom sa človek naučí rýchlo 

nežiarliť.“ 

Alastair sa otočil k ostatným, kým si Draco s Nevillom vymenili neisté pohľady a zvolal: „Stoly dokopy 

vážení! Sme kompletní!“ 

Z rohu miestnosti sa ozval chichot a potom: „Nie, nie sme! Chýba Edgar!“ 

„Ten príde neskôr!“ zavelil, kým ostatní ukladali stoly a vyrovnávali ich do jedného dlhého radu popri 

stene. Keď to bolo hotové, Alastair sa zoširoka usmial a ukázal na stoličku za vrch stolom. „Tvoje 

čestné miesto!“ predniesol slávnostne s miernym úklonom ako dvorný šašo. 

Draco úkosom pozrel na Nevilla a ten mu kývol. 

Ryšavý barman im doniesol poháre na prípitok a Alastair, ktorý sedel oproti Nevillovi a po Dracovej 

ľavej ruke mu stručne vysvetlil, čo sa bude diať. 

To – čo sa bude diať - zahŕňalo malú uvítaciu reč, po ktorej si pripili na jeho zdravie a vzápätí sa mu 

jeden po druhom začali predstavovať.   

Začala Amélia, ktorá sedela vedľa Nevilla. Nasledovala Mercy a Falcon. Boli celkom struční. Po nich 

pokračoval Jack, ktorý pracoval ako asistent a bol ešte stručnejší, ale asi vedel prečo. Deliverence to 

totiž vzala trošku obšírnejšie. Napokon nie práve jemne štuchla do Noadiaha, ktorý na jej výzvu 

nereagoval, bol naklonený k Archiemu a čosi mu šepkal do ucha. 

Na všeobecné pobavenie sa mladík strhol a zazrel na kučeravú červenovlásku s poznámkou: „Jemná 

ako vždy. Fakt kvetinka.“ 
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Ozvala sa salva smiechu, do ktorej vstal a pozrel na Draca. „Noadiah Taft. Krásny, šarmantný, múdry, 

- ktosi zvolal: abnormálny chválenkár - bystrý a beznádejne zamilovaný! Smola. Od včera nie som 

voľný!“ zvolal a za rozjareného potlesku sa sklonil k mužovi po svojom boku, aby mu vlepil na ústa 

hlasný bozk a pokračoval. „Mám tridsaťdva a pracujem ako expert na výrobu mastí, ktoré sa 

používajú na kožné problémy každého druhu.“  

Archiebaldovi sa ešte stále rumeneli líca pokryté zlatým strniskom. Celkom pohľadý plavovlasý muž, 

ktorému nezbedné kučery padali do čela a neprekypoval takou dávkou bezstarostnosti a 

introvertnosti ako jeho priateľ. Neville sa usmial, keď si všimol jeho hanblivosť, či váhanie. Tak veľmi 

mu pripomenul Draca... „Volám sa Archiebald Walker, pre priateľov Archie. Mám štyridsaťjeden a 

pracujem ako...“ líca mu pokryl ešte sýtejší rumenec. Odkašľal si a čosi nezrozumiteľne zamrmlal. 

Miestnosťou zaznel ďalší z pobaveného smiechu. 

„Ako čooo? Archie, nehanbi sa! Len to povedz!“ vyzval ho ktorýsi kolega, na čo mu muž venoval 

namosúrený pohľad, i keď sa pri tom usmieval. 

„Tak dobre!“ vyhŕkol zahnaný do kúta. „Pracujem ako odborník na lubrikanty!“ 

„A tie najlepšie a s rôznymi príchuťami!“ dodal ten istý z miesta oproti s hlasným pískaním. 

Draco nemohol schovať úsmev, hlavne nie vtedy, čo sa za brucho chytal i jeho manžel a celkom 

spokojne sa smial. 

Archie si sadol, Noadiah ho chytil okolo pliec a vtisol mu na líce poznačené jazvou bozk. Čosi mu 

pošepkal a muž sa spokojne usmial. 

Aydar Scranton bol štíhly, nevysoký muž. Mal dvadsaťsedem a na hlave hniezdo čiernych kučier. Bol 

slobodný a pracoval vo dvojici s Hayley Gilfordovou, vydatou dvadsaťpäť ročnou ženou s čiernymi 

očami a tmavohnedými, dlhými vlasmi. Vyrábali odvary na žalúdočné ťažkosti. Dvojica ako vyšitá. 

Práca im síce išla od ruky, ale stále do seba rýpali a hádali sa ako starý manželia, kvôli čomu si ich 

každý doberal. Nevadilo im to. 

Caius Hastings bol uzavretý bifľomorčan s čiernou páskou cez oko, o ktoré prišiel pri vykrádaní hniezd 

vzácnych vtákov v mladosti, keď sa mu na tvár vrhol pazúrmi rozzúrený Fúper1. Im tak trochu 

pripomínal divookého Moodyho, i keď ozaj len tou pirátskou páskou. Miloval metlobal a hral za 

amatérsku metlobalovú ligu, kde si chodil zahrať i Harry. Nikoho azda neprekvapilo, že pracoval na 

elixíroch, ktoré mali liečiť očné neduhy ako šedý, či zelený zákal, rôzne zápaly a všetko, čo sa toho 

týka. 

Stanley Mcintyre pochádzal z Írska, bol muklorodený a navyše bastard, ktorého sa zriekli obaja 

rodičia. Hrdo tvrdil, že sa mu nemohlo prihodiť nič lepšie, lebo vďaka tomu sa dostal do vynikajúcej 

rodiny, ktorá mu dala nielen lásku, ale i potrebné vzdelanie. Mal tri nevlastné sestry, ktoré miloval z 

celého srdca a vo firme pracoval ako špecialista v experimentálnom oddelení, na vývoji nových alebo 

vylepšených elixíroch. 

„Takže ak občas začuješ poriadnu delovku, ničoho sa neboj. Len dávam vedieť, že pilne pracujem,“ 

uškrnul sa na Draca a posadil sa aj on. Bol o dva roky starší a mal dlhé pieskové vlasy stiahnuté do 

chvosta. 
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Starší súrodenecký pár, Sherwood a Caroline Wadsworthovi pôsobili ako zohraná dvojka. Boli to 

dvojčatá. Kým on bol tichší, ona bola hlučnejšia. Kým on mal jamky v lícach, ona ju mala na brade. Ale 

inak sa azda nelíšili viditeľne v ničom. Privítali ho milo a srdečne. Obaja pracovali na rôznych elixíroch, 

podobne ako on. Kostro-raste, krv doplňujúcom a ránhojiči. 

Práve sa zdvíhal zo svojej stoličky Alastair, keď sa vstupné dvere znova otvorili a vošiel ďalší z partie. 

„Edgar! Práve včas,“ poznamenal spokojne a muž o chvíľu zaujal svoje miesto, aby vzápätí hneď aj 

vstal a rýchlo sa predstavil. 

Edgar Corder bol rozvedený päťdesiatnik, bezdetný a trochu zmätkár, ale varil excelentné elixíry na 

choroby srdca, či pečene a iných orgánov v ľudskom tele. 

Napokon sa postavil Draco a stručne im povedal niečo o sebe. Taktiež im predstavil pár slovami 

Nevilla. 

Nasledoval Alastair Cowdry, ich šéf, ktorý svojím príbehom zakončil úvodnú reč a poprial im dobrú 

chuť k prichystanému malému občerstveniu. 

Navečerali sa, čo-to popili a niektoré z párov sa presunuli na tanečný parket.  

Po Draca prišla ružolíca Amélia a od vtedy bol v jednom kole. Jeho kolegovia si ho podávali z ruky do 

ruky. Tancoval vari s každým okrem Jacka a Alastaira. Pritom sa s ním každý z nich pokúšal viesť 

rozhovor na akúkoľvek náhodnú tému. Či už to bolo počasie, či otázky, ako sa mu páči v práci alebo to 

boli diskusie týkajúce sa jeho vzdelávania a prípravy elixírov. 

Nevšimol si, že sa svetlo stlmilo, ani to, že hudba hraje trošku hlasnejšie a parket sa zaplnil o čosi viac. 

Postrehol však moment, kedy sa znova odkiaľsi objavil ten hromotĺk a prisadol si k jeho manželovi. 

Chvíľu sa spolu bavili, potom ho vyzval do tanca. 

Pohľadom zavadil o Alastaira, či si to všimol tiež, ale ten sa bavil s Wadsworthovcami. 

Vari bol v tomto sám? Len on postrehol ten hltavý pohľad odrážajúci sa v tých nevšedných očiach? 

Len on bol svedkom, ako tie mocné ruky skĺzli po chrbte jeho manžela a našťastie preňho sa zastavili 

na jeho krížoch? A čo tá pritesná blízkosť?! To je dovolené?! 

„Au!“ sykla Hayley, ktorá s ním práve tancovala. 

Pustil ju a odstúpil. „Prepáč mi to, som...“ A pritom bol výborný tanečník. 

Usmiala sa, keď pozrela smerom, ktorým sa upieral jeho zrak. 

„Nič to. Osobne si myslím, že je to milé, ale nemusíš mať obavy.“ 

Zažmurkal. „Prosím?“ ozval sa nechápavo a donútil sa odtrhnúť pohľad od tancujúcej dvojice, ktorá si 

ho vôbec nevšímala. 

Kývla hlavou ich smerom. „Len tancujú. Nič iné v tom nie je, ver mi. Som celkom dobrý nestranný 

pozorovateľ. Tvoj manžel má oči iba pre teba,“ dodala spiklenecky šeptom a odviedla ho nasilu k 

stolu. 
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Dal si pohár vína. A potom ďalší a ešte jeden. Napriek tomu, že ho jej slová trochu upokojili, fakt, že s 

ním ten chlap tancoval celkom na tri piesne bol... neznesiteľný. Musel sa dívať na ruky položené na 

jeho tele. Musel akceptovať tú ich blízkosť a dôvernosť, s akou sa nenútene bavili ako starý známy. A 

nevedel... nedokázal sa cez to preniesť. 

Hoci sa s ním všetci túžili baviť a rozprávať, snažili sa ho rozveseliť a aj sa im to občas podarilo, stále si 

uvedomoval, že jeho manžel tancuje s tým príťažlivým francúzom. 

Keď sa k nemu Neville vrátil, a opýtal sa ho, či sa baví, iba mu čosi nezrozumiteľne odvrkol a nalial si 

ďalší pohár vína. Bolo mu jedno, že už mal dosť. 

oooOOOooo 

Bolo pred polnocou, keď sa spoločnosť začala pomaly rozchádzať. Lúčil sa s nimi a ďakoval. Z 

posledných síl sa snažil aspoň predstierať, že sa usmieva. 

„Dúfam, že ste sa bavili dobre?“ opýtal sa Alastair, ktorý ich vyprevádzal. 

Neville mu poďakoval. „Bolo to ozaj príjemné. Som rád, že ťa Maxim stretol.“ 

Alastair sa naňho uškrnul. „Och, to ja som ten šťastný,“ a rozosmiali sa, akoby obaja poznali, odkiaľ 

vyviera dôvod na ten rozjarený smiech. 

Draca to naštvalo, ale dusil to v sebe, kým sa za nimi nezavreli dvere tej krčmy. Prisahal si, že sem 

jeho noha a určite ani Nevillova viac nevkročí! 

Mlčal. Neodpovedal ani na otázku, či je v poriadku. Veď ani dopekla nebol! 

„Premiestnime sa k bráne. Zvládneš to?“ 

Krátke pokrútenie hlavou, potom ho schmatol za rukáv habitu. Poznal sa a hoci trochu pil, nebol v 

takom stave, aby sa chcel vlastnou nedbalosťou rozštiepiť. 

V momente, ako sa ocitli pred Rokfortskou bránou sa od neho s prudkým myknutím oddelil. Namieril 

prútikom na železnú reťaz, ale slová mu vychádzali z úst ako na porazenie neartikulovateľne a jeho 

prútik sa ledva zachvel a vytryskol pár modrých iskričiek, ktoré rýchlo zhasli, vysmievajúc sa jeho 

momentálnej indispozícii. 

„Resero porto!“ zamrmlal Neville správnu formulku a posledné dve slová mu splynuli z úst nečujne, 

keď zamrmlal heslo, potrebné na to, aby zámka skutočne povolila. Inak by sa do hradu mohol dostať 

niekto nepovolaný. 

Draco nasupene zafučal a strčil si prútik do vrecka. Odhliadnuc od toho, že sa mu to podarilo na tretí 

pokus, vykročil trochu neistou chôdzou vpred bez toho, aby sa čo i len obzrel. 

Neville zapečatil bránu a lenivou chôdzou ho nasledoval, pričom sa za ním spýtavo díval a uvažoval, 

čo to má znamenať a prečo sa tak chová? 

Odpoveď na otázku dostal skoro vzápätí, lebo Draco náhle zastal a obrátil sa k nemu. Tvár skrivená 

hnevom. Pár krivoľakých krokov a bol priamo pred ním. 
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„A-ako si to pre-pre-stavuješ!“ vyštekol a ďobol ho ukazovákom do hrude. 

Neville si strčil ruky do vreciek, jeho obočie sa nad očami nechápavo stiahlo. „Ako si predstavujem 

čo?“ opýtal sa s bohorovným pokojom. 

Zjavne to bola chyba, lebo Draca to rozzúrilo ešte viac. Nepamätal si, kedy ho takého videl. Azda za 

študentských čias pri hádke s Harrym. 

„Zošmieš- zosmiš-kurva!“ zahrešil. „Zosmiešnil si ma! Nechal si sa... obchytkávať ako lacná...“ 

našťastie to nedopovedal. Mal ešte toľko zdravého rozumu. Ale nie zas toľko, aby nevykonal niečo 

šialené. 

Schmatol ho za klopy ľahkého tvídového saka a zatriasol ním. „Si môj!“ vykríkol a aby mu to dal jasne 

najavo, prisal sa prudko na jeho ústa. Tak prudko, až o seba cinkli zubami a buchli sa nosmi. Ani ten 

náhly náraz nezabránil tomu, aby mu Draco horúčkovito neprenikol jazykom do úst a spôsobil tam 

hotový hurikán. 

A hoci bol Neville najprv v šoku z vývinu situácie, ľahko sa mu poddal. Kým ešte vládal premýšľať, 

uvažoval, či by nemal Dracovi pripomenúť, že sú stále vonku, kdesi v polovici cesty medzi bránou a 

hradom. Lenže, keď sa mu Dracove ruky dostali pod košeľu, ktorá bola roztvorená veľmi rýchlo, 

nešetrne a takmer násilím, jeho štíhle prsty sa mu vplietli do vlasov, aby mu s myknutím zavrátil 

hlavu a prisal sa mu ústami na krk ako upír, z pier mu skĺzol iba slastný povzdych. 

To už Dracove ústa dráždili jeho bradavku. 

Preniesol ruky na Dracov zadok, keď sa mu vzrušeným lonom začal netrpezlivo trieť o svalnaté stehno 

a pritisol ho k sebe ešte viac. 

Slizolinčan si ho opäť pritiahol do bozku a Neville mu rád vyhovel. Mohol protestovať. Ak nie proti 

tomu, čo robili, tak proti tomu, kde to robili. Ale rozhodol sa radšej využiť tú situáciu vo svoj 

prospech, nech už to skončí ako chce. 

Neskôr si nevedel vybaviť moment, kedy presne sa ocitli na zemi vlhkej od rosy, ale bolo mu to jedno, 

pretože Draco ho hladil šepkajúc donekonečna – si len môj – cmúľal jeho penis a pritom mu 

nedočkavo sťahoval nohavice. Nepamätal si, kedy bol taký vzrušený. 

K slovnému spojeniu – si len môj – sa pridalo chrapľavým hlasom presýtené – chcem ťa... 

Nepomyslel na to, aby ho zastavil. Bolo to prvý raz, kedy sa Draco osmelil na viac, kedy prevzal 

celkom iniciatívu. Cítil jeho prsty na vstupe do svojho tela a vôbec sa nezdalo, že by nevedel, čo robí. 

Zvlášť, keď nahmatal jeho prostatu a dráždil ho tak skúsenými ťahmi, z ktorých doslova šalel. 

Bolo mu jedno, že je na chrbte, a že sa doňho zasunul prudšie ako mal v úmysle. Asi to bola i jeho 

chyba, lebo mu vyšiel tak nečakane v ústrety. Draco sa k nemu sklonil, prehltol pri bozku jeho vzdych 

a Neville pocítil tvrdý príraz, ktorý nasledovali ďalšie. 

Vzrušenie ho zaplavilo od kočnekov prstov po korienky vlasov. Vnímal iba Dracov zrýchlený dych 

presýtený vínom, čo popil, splašený tep jeho srdca, vôňu štíhleho tela, ktoré postriebrili lúče mesiaca. 
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Zadúšal sa vášňou, túžbou i rozkošou! Rovnako krásne ako brať si ho bolo dať mu okúsiť to isté. Bol v 

jeho vnútri, bol jeho súčasťou. 

Draco horúcimi bozkami posieval jeho tvár, krk i hruď, kým Neville pod ním nahlas stonal a žobral o 

viac. 

Jeho penis uväznený medzi ich bruchami explodoval v lepkavom neporiadku vo chvíli, keď Draco 

kŕčovito stuhol a uvoľnene vykríkol jeho meno... 

Obaja oddychovali, obaja lapali po dychu a Neville s nohami pokrčenými v kolenách a stále 

vyloženými na jeho pleciach sledoval, ako sa jeho manžel pomaly spamätáva. 

Presne rozpoznal ten moment, kedy si slizolinčan uvedomil, čo vykonal. Do jeho uvoľnených čŕt sa 

vkradla nervozita a stratená hanblivosť. Do líc sa nahrnula červeň, keď si z pliec zložil jeho nohy a 

hneď na to opustil úzky prienik do jeho tela, ktorý sa okolo neho stále lákavo sťahoval. 

Do mysle prenikli okolité nočné zvuky prichádzajúce nielen od Zakázaného lesa, ale i od Čierneho 

jazera. Vlasy im strapatil teplý, letný vánok a sušil ich spotené polonahé telá. 

Napriek tomu, že bol Neville trochu ubolený a totálne malátny, videl ako sa sivé oči skryli za tuho 

privreté viečka. Pocítil chvenie toho krásne štíhleho tela medzi svojimi nohami. Nadvihol sa do sedu, 

aby ho zovrel v náručí a schoval si tvár v priehlbine medzi jeho krkom a plecom. 

Potom natočil hlavu tak, aby jeho pery spočinuli blízko jeho ucha. „Ak mi pomôžeš obliecť, môžeme si 

to neskôr... zopakovať,“ navrhol stále zastretým hlasom. 

Draco sa od neho odtiahol s previnilým výrazom. Zatlačil na nahú hruď a s utrápeným pohľadom sa 

naňho zadíval. „Ja... ne-nechcel som...“ 

Viac zo seba dostať nedokázal. 

Neville sa pousmial. „Tak to budem rád, ak sa také – nechcel som – zopakuje častejšie.“ 

Na Dracovej tvári sa odrazil rýdzi zmätok, ktorý vyústil do niečoho medzi úsmevom a vzlykom. Neville 

si ho pritiahol späť do náruče a držal ho dovtedy, kým sa neprestal chvieť. 

oooOOOooo 

V sobotu ráno sa ani jednému nechcelo vstávať. Zatiaľ čo sa Neville rozvaľoval na Dracovej strane 

postele a on ležal na svojom kúsku ako nehybná lata a zízal na modrý baldachýn nad ich hlavami, 

Neville mu okusoval ucho a hral sa s ním jazykom. 

Práve, keď mu špičkou jazyka zablúdil do ucha sa Draco odtiahol a s odvrátenou tvárou sa opýtal: 

„Odkiaľ ho poznáš?“ 

Neville spozornel. Vlastne tú otázku podvedome očakával už včera, ale asi na to neostalo času. Nebol 

slepý voči Dracovej rozladenosti a vnímal ju každou bunkou tela, ale čo mohol robiť? Maxim bol 

prosto taký. Bezprostredný. A navyše - francúz. 

Povzdychol si, ľahol si na chrbát a priznal holú pravdu: „Maxim bol môj milenec.“ 
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Nič. Ak bolo doteraz v spálni prijateľné a normálne ticho, to sa teraz zmenilo na nezvyčajne ťaživé a 

hrobové. 

„Draco?“ ozval sa jemne, keď jeho manžel iba strnulo mlčal. 

Povzdychol si, posadil sa a zvesil nohy z postele. „Dobre. Ak... ak sa s ním chceš stretávať, nebudem ti 

brániť.“ 

Neville sa nadvihol na lakti. „Prosím?“ 

„No, zdá sa, že mu nie si ľahostajný,“ začul. 

Neville pokrútil hlavou a natiahol k nemu ruku. Jediným silným pohybom si ho pritiahol, potom sa s 

ním prevalil, až kým ho nedostal pod seba. „Bolo to dávno. Mal som sedemnásť. A ani vtedy som ho 

nemiloval.“ 

Draco sa pod ním pomrvil. V sivých očiach bolo toľko otázok, že Neville nevedel, ktorú zodpovedať 

skôr. 

Pohladil ho palcom po bledom líci. „Bolo krátko po vojne. Vrátil som sa cez prázdniny k babičke a 

Maxim bol náš sused. Nevedel som, čo so sebou. Stalo sa toľko vecí a ja som si potreboval... vybiť 

energiu. Páčil sa mi, to áno, ale... nič viac. Mal som ho rád ako priateľa. Nič viac v tom nebolo. Len... 

sex.“ 

Draco naňho zízal a uvažoval, či na to niečo povedať. Bolo vôbec rozumné komentovať to? Mal na to 

právo? Dobre, možno boli manželmi, ale... mal by mu byť skôr vďačný. Iste. Dlhoval mu tak veľa. 

Nevillov výraz odrazu znežnel. Obtrel sa nosom o jeho líce a pobozkal ho do vonkajšieho kútika oka. 

Viečko sa pri tom ľahkom dotyku zachvelo. „Nechcem iného, aj keď si túto... veľkorysú ponuku 

vážim.“ 

Draco otvoril oči a zadíval sa do jeho úprimnej, vážnej tváre. Vzápätí ticho zastonal, keď sa Neville 

lonom obtrel o to jeho, ktoré zareagovalo okamžite a s očividným nadšením. 

„Nechceš?“ opýtal sa neveriaco. 

„Nechcem,“ prisvedčil Neville. „Ako by som sa mohol vrátiť k vode, keď som ochutnal to najsladšie 

víno? Okrem toho, on je zasnúbený a ja som ženatý.“ 

Draco sa pri tom prirovnaní nemohol neusmiať. A bol by si ho aj pritiahol k bozku, keby ich nervyrušil 

hukot krbu v prijímacom salóne. 

Okamžite ich oboch prešlo vzrušenie. Neville sa z neho odvalil a pomohol mu vstať. 

oooOOOOooo 

A/N: Fúper - http://www.priori-incantatem.sk/!__info/zvery/fuper/main.php 

 

Resoro porto - otvoriť bránu 
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oooOOOOooo 

17. kapitola - Jablko 

Harry zaúpel a stačilo fakt málo, aby toho opovážlivca nepreklial, keď sa z kozuba ozval hlas, ktorý 

naňho volal. Severus však nebol taký odolný, aby dokázal potlačiť tlmenú nadávku, ktorá mu v 

sekunde splynula z pier. Nemohol sa mu čudovať. Práve boli totiž v najlepšom. 

„Pripomeň mi, aby som nabudúce zablokoval krb, dobre?!“ zamrmlal chrapľavým hlasom, keď si zlízol 

z pier poslednú kvapku horúcej šťavy svojho milovaného manžela. 

„S radosťou!“ ozval sa Harry o nič viac veselším hlasom, keď sa ešte celý rozochvený zberal z postele, 

kde pod ním celkom odovzdane ležal. 

Harry si prehrabol rukou vlasy a privolal si župan. Zahalil sa doň a vybral sa do vedľajšej izby s 

nazlosteným: „Do šľaka, veď už idem!“ 

Severus sa neubránil úškrnu a rovnako ani tichému zavrčaniu, keď si pretiahol malátne údy. Nahý ako 

bol vkĺzol rovno do sprchy. 

O pár minút sa k nemu Harry pridal. „Kto to bol?“ opýtal sa, prskajúc vodu a odhŕňajúc si z tváre 

prilepené pramene čiernych vlasov. 

„Potom,“ zamrmlal nesúhlasne jeho mladý muž a vtlačil mu do ruky mydlo s veľavravným pohľadom, 

ktorý ho hltal dychtivými očami. 

Severus sa uškrnul. Dobre, nemal nič proti tomu, aby načali tam, kde skončili. Rád sa postará najprv o 

jeho i svoje potreby. Všetko ostatné hádam chvíľu počká. Svet sa predsa nezrúti. 

A tak sa nechal opájať sviežou vôňou konvalinkového mydla, vzdychmi manžela a nespútanými 

dotykmi, keď slobodne blúdil rukami i ústami po klzkej pokožke skropenej prúdmi vody. 

oooOOOooo 

Harry sa odišiel obliecť do spálne, kým sa Severus holil. 

„Bol to Theo,“ oznámil mu, keď si uvedomil, že naňho celkom zabudol. „Zastaví sa po deviatej. Rád by 

s nami niečo prebral.“ 

Severus naňho vrhol spýtavý pohľad a opláchol si do hladka oholenú tvár. Z toho ako sa Harry tváril 

mohol súdiť, že nepôjde o dobré správy. 

„Neviem čo sa stalo,“ mykol plecami a prečesal si husté vlasy. „Nepovedal zatiaľ nič konkrétne, ale 

mám zlý pocit, že dobré správy čakať nemôžeme.“ 

Severus si utrel bradu a načiahol sa za košeľou. Čierny hodváb prekĺzol medzi jeho prstami a zahalil 

štíhle telo odeté v čiernom bavlnenom tielku. Harry ho pozoroval zasneným pohľadom a povzdychol 

si, keď i posledný gombík skončil bezpečne v malej dierke. 
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Potriasol hlavou, aby sa odpútal od hriešnych myšlienok a donútil sa sústrediť na vážnejší problém, čo 

nebolo nakoniec až také ťažké, lebo krb zahučal a vynorili sa z neho Neville s Dracom v závese. 

Obaja mĺkvi a rovnako zvedaví. 

Severus ich privítal nadvihnutým obočím a pozrel na svojho manžela. 

„Volal som ich,“ poznamenal na margo ich príchodu. 

„Ach tak,“ zamrmlal Severus. „Potrebujem kávu. Nutne,“ odvetil a odišiel sa pozdraviť s tými dvoma. 

Theo prišiel pár minút po deviatej. Bol nezdravo bledý, s kruhmi pod očami. Do toho jediného 

voľného kresla takmer odpadol. Únava sálala z každého póru toho štíhleho, pretiahnutého tela. 

„Nezdržím vás dlho,“ hlesol a vrhol túžobným pohľadom po kávovej kanvici, z ktorej sa ešte parilo. 

„Môžem?“ 

Bol to Harry, ktorý mu okamžite nalial plnú šálku, dochutil mliekom a dvoma kockami cukru. Podal 

mu ju a počkal, kým si tmavovlasý muž odpil dva poriadne dúšky, ktorými obsah šálky takmer 

vyprázdnil. 

Potom sa oprel v kresle a uvoľnil si kravatu. Nikomu neuniklo, že bol stále v pracovnom habite. 

„Zdá sa,“ prehovoril konečne do napätého ticha, „že konečne spravil chybu. Ale i tak to nevyzerá 

dobre.“ 

„Buďte konkrétnejší, pán Nott,“ požiadal ho Severus a poposadol si na pohovke. Šálka s lahodne 

rozvoniavajúcou čiernou tekutinou pristála na stole. 

„Prepáčte, to bude tou únavou,“ ospravedlnil sa, pošúchal si oči a pokračoval. „Hovorím samozrejme 

o Crabbovi. Zdá sa, že sa nám nechtiac postaral o svedka.“ 

Draco zalapal po dychu. Vedel si predstaviť, čo to vyhlásenie môže asi tak znamenať. Preto z neho 

vypadlo jediné. „Kto?“ 

„Nik známy. Ale je... doriadený. Musím povedať, že som nič podobné ešte nevidel. Dávajú ho u 

Munga dokopy.“ 

Neville pocítil ako sa jeho manžel zachvel a napäl. Inštinktívne k nemu natiahol ruku, aby mu zovrel v 

dlani tú jeho, studenú ako ľad. 

„Čo to pre nás znamená?“ opýtal sa triezvo uvažujúc a snažiac sa byť nad vecou. 

„Dve veci,“ odvetil Theo. „Ten chlapec bol na pokraji smrti a v noci v horúčke opakoval iba toto 

meno, čo mi poskytlo možnosť spojiť si jeho prípad s... tebou, Draco. Pochopiteľne, zatiaľ nemáme 

jeho priznanie a je otázne, či ho mať budeme. Ako som povedal, je na tom zle. Izbu toho chlapca som 

nechal strážiť aurormi.“ Na moment sa odmlčal, akoby si potreboval utriediť myšlienky. „Chcem vás 

vyzvať k opatrnosti. Druhá vec sa týka toho otráveného koňaku. Mali ste samozrejme pravdu. Zdá sa, 

že Crabbe ide tvrdo za svojím a obávam sa, že neprestane, kým nedosiahne svoje.“ 

„Čo budeš robiť?“ opýtal sa Draco po chvíli ticha. 
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Theo sa zamračil. „Veľa možností tu nie je. Stále nám chýba to najhlavnejšie. Dôkaz. Zatiaľ nemáme v 

rukách nič. A ak to ten chlapec nezvládne...“ 

Prijímací salónik v žalároch sa na pár sekúnd ponoril do absolútneho ticha. Kým mladý auror nevstal a 

neospravedlnil sa, že bude musieť ísť. 

„Ak budem vedieť niečo nové, ozvem sa. Zatiaľ...“ pozrel na Draca trochu ľútostivo. „Neviem, či je 

múdre opúšťať areál Rokfortu.“ 

Neville sa mykol, keď si Draco odrazu prudko vytrhol ruku z jeho zovretia a postavil sa. Jeho nasupený 

výraz hovoril za všetko. 

„Neodrádzaj ma! Nehodlám prísť o prácu kvôli jednému psychopatickému idiotovi. Veď sme urobili 

potrebné opatrenia. Som si istý, že mi v práci nehrozí nič.“ 

„Tak dobre, ako myslíš... Ale dávaj na seba pozor, dobre?“ 

Draco nemo prikývol, stále sa mračiac. Theo zmizol v krbe a za ním aj on. 

„Ospravedlňte ma,“ ozval sa Neville a ponáhľal sa za svojím podráždeným manželom. 

Harry sa iba oprel a pritúlil k Severusovi. Vrhol naňho skúmavý pohľad, na ktorý profesor elixírov 

reagoval polohlasným: „Hm?“ 

„Zistil by, kedy sme naňho použili sledovacie kúzlo?“ 

Severusovo pekne klenuté obočie sa nadvihlo, ale vzápätí jeho nadšenie schladil, lebo pokrútil 

odmietavo hlavou. 

„Netreba.“ 

„Ako to? Myslel som, že by to bolo dobré bezpečnostné opatrenie.“ 

Severus sa uškrnul. „To nepochybne. Ale už netreba,“ zdôraznil a Harrymu chvíľu trvalo, než mu to 

došlo. 

„Ty si to spravil?“ 

Ale on znova len pokrútil zamietavo hlavou. 

„Tak potom...?“ otázka neostala nezodpovedaná. 

„Predpokladám, že to bol pán Longbottom,“ odvetil a jeho tvár nadobudla zamyslený výraz. „Ten 

muž ma zrejme nikdy neprestane udivovať.“ 

Harry sa vedľa neho zahniezdil. „No, pokiaľ to skončí iba pri tom údive...“ preniesol ponurým hlasom, 

na čo sa Severus uškrnul. 

„Žiarliš?“ 

Jeho manžel mykol plecami. „A čo keď?“ 
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Severusovi sa po perách rozlial široký úsmev. Bolo to príjemné zistenie a on nadobudol pocit, že by 

mu mal to neočakávané vyznanie nejako oplatiť. 

„Si rozkošný,“ zamrmlal spokojne a Harry sa toho pohotovo chytil. 

„Áno? Lebo ja nemám ten dojem. Veď vieš, som nízky, stále strapatý a...“ 

Severus sa pobavene rozosmial a umlčal ho bozkom, ktorý sa prehĺbil, keď Harry pootvoril ústa a 

lačne vsal jeho jazyk dovnútra. Popri tom ho prinútil zmeniť polohu zo sedu do ľahu a pohodlne sa na 

ňom uvelebil. 

Severus zastonal, keď mladší muž na chvíľu opustil jeho pery a posieval jeho tvár drobnými 

zbožňujúcimi bozkami. „Aký som ešte?“ spytoval sa, jeho dych ho pošteklil na krku, keď perami skĺzol 

na jeho čeľusť. 

„Výnimočný.“ 

„Áno?“ 

„Iste,“ prisvedčil. „To bez pochýb.“ 

„A?“ 

Harry prešiel jazykom po citlivom mieste pod uchom. Severus zaklonil hlavu, aby mu uľahčil prístup a 

úporne nútil omámený mozog k nejakému rozumnému výkonu. 

„Nádherný...“ zavzdychal, keď Harryho ústa nasali jeho ušný lalôčik. „To je nebo...“ 

Do ucha mu zaznel manželov tlmený smiech. Veľmi spokojný smiech. „Ešte...“ 

Harry sa posunul, ich slabiny sa o seba sprvu nenápadne obtreli. Severusove ruky sa preniesli z jeho 

chrbta, ktorý pohládzal na pevný zadok a naviedli ho presne tam, kde ho chcel mať. Obaja 

zavzdychali, cítiac pulzujúcu erekciu toho druhého. 

„Bystrý, žiadúci a...“ 

„A?“ ozval sa Harry zadýchane, bedrami krúžiac a tisnúc sa k tomu milovanému telu. 

„Vzrušený,“ dodal Severus a nekompromisne si pritiahol jeho ústa k ďalšiemu bozku. 

O chvíľu neskôr bola miestnosť zaplavená roztúženými vzdychmi a Harry sa konečne dočkal opäť toho 

potešenia, že si mohol vychutnať rozopínanie množstva gombíkov, o ktorom sníval už od rána. 

oooOOOooo 

Miestnosť, v ktorej sedel a zízal do vyhasnutého kozuba bola ponorená v šere. V ruke pohár s 

tmavohnedým nápojom, v tej druhej cigareta. Uvažoval, či sa neunáhlil. 

Nemal toho mladého tak... doriadiť. Bolo priskoro. Mohol si s ním ešte užiť. Lono ho pálilo a 

spomienky na prehýrené noci tomu nepomáhali. V ušiach sa mu ozýval jeho krik, hrdelné vzdychy, 

videl tú belostnú pokožku a telo, do ktorého sa toľkokrát dravo vnoril. 
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Potreboval si uľaviť. Potreboval niekoho pretiahnuť. A hoci bol ten mladý muž chutný, i tak nemal na 

toho, ktorého okúsil pred ním. 

Mladý Malfoy... 

Telo štíhle, dobre stavané. Pokožka biela ako sneh a pokrytá jemnými svetlými chĺpkami. 

Svetloružové bradavky, ozaj pôsobivý... penis a ten nádherne úzky priesmyk... 

Zastonal a potiahol si z cigarety, aby vzápätí vydýchol dym a zahasil ju. Odpil si z pohára a rukou 

pohladil pulzujúce lono. 

Túžba, ktorá ho zasiahla bola silnejšia ako čokoľvek, čo doteraz poznal. A on sa iba chlípne pousmial a 

privrel oči. Predstaviť si ho nebol žiaden problém. Ani to, ako mu kropí hruď roztaveným voskom 

alebo šľahá bičom. Alebo ako doňho vniká... Prudko, hrubo... 

V momente, keď jeho prsty stisli slabiny trochu silnejšie, stále pohládzajúc hladujúci úd cez látku 

nohavíc, vystrekol. 

Ostal chvíľu celkom nehybne sediac rozčapený v kresle a pomaly sa spamätával. Vedel, že kým 

nedosiahne svoje, nebude spokojný. 

Zoslal na seba čistiace kúzlo a vstal. Znova sa napil a zastal pred vyhasnutým krbom. Nič nevyšlo ako 

plánoval! A bol to dobrý plán! 

Prečesal si rukou vlasy a pohár odložil. Dlaňami sa oprel o kozubovú rímsu, uvažujúc, čo ďalej. 

Zákon bol na ich strane. Malfoy teraz patril tomu prihriatemu ťuťmákovi, ktorý určite ani netušil, čo s 

vlastným perom. Vyzeral na jedného z tých, ktorý naňho potrebujú podrobný návod na použitie. 

„Kurva!“ zaklial a chladné modré oči zablýskali hnevom. 

Musí predsa existovať riešenie. Mysli, mysli! nabádal sa v duchu. 

Skomplikovalo sa to. Jednoznačne. Keby bol teraz niečo podnikol, nemalo by to význam. Nič by 

nedosiahol. Rozhodne mu nehralo do karát, že bol mužom iného, ktorý mal navyše nárok nielen na to 

rozkošné telo, ale i na jeho majetok. Takže... 

A odrazu sa rozosmial. Nahlas a spokojne, až sa takmer chytal za brucho. Ako je možné, že ho to 

nenapadlo skôr?! 

Originálne riešenie. Od dnešného dňa zameria svoju pozornosť iným, nie Malfoyovým smerom. Toto 

bude jeho správna, zlatá cesta. Chrabromilčan, o ktorom vedel od svojho syna, že je tupec. Že sa rád 

vŕta v zemi a bavčá sa s burinou... 

Tak dobre. Je predsa celkom jedno, či sa k svojmu plavovlasému kupidovi dostane priamo, či okľukou. 

Rozhodne si to napokon vychutná všetkými možnými i nemožnými spôsobmi. 

Vychytil sa preč. 
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Musí sa dať do poriadku a potom... potom nastane čas na rodinnú návštevu. Napokon, svoju tetu 

Lyru nevidel už celé roky. Tá stará vražda mala rovnakú záľubu ako ten kretén, ktorý mu narušil plány. 

Avšak... trošku nebezpečnejšie. 

Spokojne sa uškrnul. Prečo mu to len nenapadlo skôr? 

oooOOOooo 

Draco si vystrel ubolený chrbát a spokojne sa usmial. Miloval svoju prácu. Toto bol jeho život. Ale bol 

čas vrátiť sa domov. Za posledných pár dní prišiel na to, že sa dokonca teší aj na to. 

Rokfort nepovažoval za svoj domov v takom zmysle ako jeho krstný otec alebo jeho manžel Potter, 

pre ktorého to označenie malo priam diametrálne rozmery na rozdiel od ostatných obyvateľov, ktorí 

ho neopúšťali ani počas letných prázdnin. Nie. Hoci na ňom rovnako silno lipli. 

On však nie. Nikdy. Preňho to bolo obyčajné miesto, kde získaval potrebné vedomosti a znalosti. Kde 

sa učil a staval základy svojej budúcnosti, i keď ani len netušil, aká by mohla byť, či aká bude. 

Keby mu bol niekto v tých časoch predpovedal len zlomok z toho, čím si prešiel, asi by s krikom ušiel. 

Vtedy. 

Teraz však nie. 

Jeho život bol ako súkromná horská dráha. Raz hore, raz dole, s nekonečným množstvom zákrut. 

Temných i tých svetlejších. 

Presne k tým svetlejším radil i spolužitie s rovnako starých chrabromilčanom, ktorý sa preňho stal 

niečím viac ako len bývalým spolužiakom alebo manželom vo zväzku. Tento muž dokázal poľahky a 

nenápadne vymazať všetky zlé spomienky a nahradiť ich novými, príjemnejšími. Takými, ktoré ho 

nebudili uprostred noci v podobe nočných môr. 

Možno toto bolo presne to, čo potreboval. Možno bol Neville tým... pravým, i keď ho tak nazval v 

duchu s obavou. Rozhodne však nebol niekým, kto by naňho tlačil, kto by ho k niečomu nasilu nútil a 

nenechal ho rozhodovať sa podľa vlastnej vôle napriek tomu, aký bol spočiatku vystrašený a neistý. A 

to už dávno nebol tým malých chlapčaťom, ktorý sa nechal ako poslušný baránok usmerňovať vôľou 

rodičov. 

Neville ho bral takého, aký bol. Nechal mu voľný priestor, o čom svedčil aj fakt, že neprestal pracovať. 

Theo ho síce vystríhal a dokonca zrnko pochybností mohol vidieť i v Severusovom výraze. Keď v to 

dopoludnie odišli hneď po Theovi, Neville ho iba objal a držal dovtedy, kým sa neupokojil a povedal 

iba: „Rozhodnúť sa musíš sám. Budem ťa rešpektovať.“ 

To bolo presne to, čo si na ňom vážil. Prečo ho mal rád a... 

Zasekol sa, sivé oči sa prekvapením rozšírili. Mal ho... rád? 

V mysli sa objavil obrovský výkričník s otáznikom, ktorý ho znervóznil a zvláštne zahrial zároveň. Jeho 

srdce sa zatrepotalo ako vtáča lapené v klietke a útroby zalial podivný pocit, ktorý sa trošku ponášal 
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na túžbu, trošku na vášeň. Ale mal neodvratný pocit, že tam je ešte čosi iné, čo nad to všetko 

prevláda... 

Nechcel to rozoberať. Mal dojem, že je priskoro. Odhliadnuc od faktu, že sa desil toho, čo by mohol 

zistiť... 

Prezliekol sa. Pracovný habit nechal visieť na vešiaku, obliekol si priliehavé sako zo všednejšieho 

tvídu, rovnako dobre padnúce a kvalitne šité. 

Pristúpil ku krbu, vhodil doň letax a zamrmlal adresu. 

oooOOOooo 

Dnes skončil skôr. Nebol dôvod zdržiavať sa v práci dlhšie. Odovzdal pripravené elixíry a zobral si 

zoznam na zajtra. Rovnako pripravil súpisku potrebných prísad, ktoré bude potrebovať a odovzdal ju 

Jackovi. 

Potom mu už nič nebránilo odletaxovať sa domov. 

Nevilla však nikde nenašiel. Zobliekol si sako a podišiel k oknu v salóne, odkiaľ mal vynikajúci výhľad 

na časť skleníkov. V jednom z nich sa svietilo. Ako inak. 

Bez premýšľania sa natiahol po jablku z misy plnej ovocia, keď prechádzal okolo konferenčného 

stolíka a zamieril von z hradu. 

Neville pracoval ako vždy. Bol tak zahĺbený do práce, že ho nepočul vojsť. Draco sa lenivo oprel o 

zárubňu vchodu vedúceho z predsiene zapratanej náradím a všakovakými pomôckami. Odhryzol si z 

jablka a pozoroval ho. 

Nebolo pochýb o tom, že z toho utiahnutého a zakríknutého chlapčaťa vyrástol muž v pravom slova 

zmysle. Svedčila o tom jeho pôsobivá výška, široké plecia i chrbát, mocné ruky a dobre stavané silné 

nohy. Pôsobil takmer ako vytrénovaný atlét, i keď sa športu vôbec nevenoval a Draco uvažoval, po 

kom to asi tak zdedil. Museli v tom byť jedine gény. Nikto nemohol vyzerať tak dokonale bez námahy. 

Ešte i Potter by o tom vedel vykladať hotové báje, o tom bol presvedčený. 

Skĺzol pohľadom po jeho ohnutom chrbte, aby sa zastavil na celkom iných partiách. Jeho zadok bol... 

Draco si zahryzol do pery a v duchu začal vyratúvať. Nádherne oblý, pevný, rozkošný, na dotyk s 

hebkou pokožkou a... 

Uvedomil si, že sa mu telo prebudilo k životu už len pri myšlienkach na svojho manžela, i keď nie 

práve tých najnevinnejších. 

Vtedy zacítil ako ho objal hrejivý závan vzduchu. Ako inak mohol nazvať to, čo sa udialo? Mal pocit, že 

sa ho dotkla dôverne známa mágia a tá jeho sa po nej lačne natiahla a objala ju. 

Neville sa s úsmevom otočil. „Ahoj.“ 

A omráčený Draco mu bol sotva schopný odpovedať. „Ahoj. Ja... nechcel som rušiť,“ zahabkal a sám 

nevedel prečo sa cíti taký... rozrušený. 

Neville mu venoval pohľad, ktorý hovoril sám za seba. Ty nikdy nerušíš. 
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Prešiel k umývadlu, aby si opláchol ruky a utrel si ich do sucha. To, že mal na líci tmavú šmuhu, ktorá 

Draca nielen pobavila, ale i ktovie prečo vzrušila bolo ešte divnejšie. 

Jeho manžel k nemu pristúpil, oblečený len v nohaviciach a košeli s vyhrnutými rukávmi. Gombíky 

rozopnuté pod krkom odhaľovali tmavé chĺpky, ktoré mu pokrývali hruď. 

Neville sa načiahol po jeho ruke, v ktorej držal jablko a zdá sa, že na to celkom zabudol. Odhryzol si, 

dívajúc sa mu do tej anjelsky krásnej tváre. 

Dracovi to vyrazilo dych. Vzrušenie, ktoré pociťoval ho zaplavilo v podobe novej prírazovej vlny. Krv 

zmenila svoju cirkuláciu, aby podporila silu nahromadených hormónov, ktoré o sebe dávali vedieť 

veľmi zreteľne, črtajúc sa pôsobivými obrysmi pod látkou nohavíc. 

Nebol schopný rozumnej úvahy. Jeho oči nespúšťali pohľad z kvapôčky, ktorá sa držala na 

manželových ústach. Nevillovi poskočil ohryzok, keď prehltol sústo. Trvalo stotinu sekundy, kým sa 

Draco odhodlal a tú sladkú kvapôčku jablkovej šťavy zlízol špičkou jazyka. 

Neville s povzdychom zastonal a jeho ruky dosadli na Dracove boky. Pritiahol si ho bližšie a pri ústach 

mu zamrmlal: „Som... neuveriteľne vyhladovaný...“ 

Draco celkom mimo zmyslov zdvihol ruku s jablkom. „Mám len toto.“ Jeho vlastný hlas znel 

chrapľavo, zastretý túžbou. 

Nevillovi nebezpečne zaiskrili oči, keď pokrútil hlavou a sklonil sa, aby sa obtrel nosom o jeho líce 

pokryté sýtym rumencom. „Nemyslel som... na jedlo,“ prezradil mu a skĺzol rukami na pevný zadok, 

aby ho jemne stisol a pritlačil k svojmu vzrušeniu. 

Slizolinčan mu slastne zastonal priamo do ucha a on sa zachvel. Musel ho mať. Teraz. Hneď. 

Okamžite. 

A tak si ho prosto vzal. 

Lapeného v tom najvášnivejšom bozku ho vysadil na stôl a miloval sa s ním priamo tam. Náruživo a 

dychtivo, akoby na tom závisel jeho život. A Draco ho prijímal s rovnakým potešením a zdalo sa, že 

mu vôbec neprekáža, kde sa nachádzajú. 

Hoci Neville vedel, že bude mať neskôr výčitky svedomia, kvôli tomuto nie práve najvhodnejšiemu 

miestu, nejako mu to už len vynahradí. Možno by Draco privítal spoločný voňavý kúpeľ... 

Ale potom prestal myslieť i on a nechal sa unášať na krídlach vášne, kým ich milovanie nedosiahlo 

vrchol. 

18. kapitola - Zlomocnica bodkovaná 

Neville si prispal. Keď sa zobudil, bol Draco už preč. Ostal po ňom len preliačený vankúš a pokrkvaná 

prikrývka. A samozrejme aj jeho nezameniteľná, charakteristická vôňa. Prirodzená a opojná, rovnako 

podmanivá ako samotný slizolinčan. Pretočil sa na brucho a zaboril si tvár do jeho vankúša, aby sa 

zhlboka nadýchol a nasal do seba dôverne známy pach. 

Usmial sa. Ako len bez neho vydrží celý ďalší deň? Zdalo sa to totiž celkom nemožné! 
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Nech už sa v ich živote dialo čokoľvek a nech to zapríčinila akákoľvek podivná zhoda náhod, nemohol 

si sťažovať. To vôbec. Včerajší večer a noc boli... 

Zvalil sa znova na chrbát a zasnene si povzdychol. Merlin, ešte teraz cítil to príjemné šteklenie v 

podbrušku, ktoré signalizovalo prebúdzajúce sa vzrušenie a rodiacu sa túžbu. 

Draco bol úchvatný. Tak veľmi ako len slizolinčan môže byť. Ak niekedy o ich zväzku čo i len na stotinu 

sekundy zapochyboval, teraz to musel ľutovať. Mal dojem, že dostal od života viac, akoby si vôbec 

zaslúžil. 

Draco bol ten najzmyselnejší, najkrajší a najkontroverznejší muž, akého kedy za celý svoj život stretol. 

Dokázal v ňom prebudiť také pocity, ktoré ho svojou silou neraz prekvapili. Nikdy k nikomu inému 

necítil to, čo cítil k svojmu plavovlasému manželovi, ale... bola to láska? 

Nebolo to po prvý raz, čo sa nad tým Neville zamyslel. V poslednom čase nad tým uvažoval takmer 

neustále. Jedna vec bola, že bol preňho Draco fyzicky príťažlivý a v posteli im to spolu išlo dokonale, 

ale ako mal vedieť, či to nebola len neúnosná túžba, ktorá ho ovládla ako marionetku bez vlastnej 

vôle? 

Veď aj teraz bol vzrušený už len pri spomienke na ich milovanie, na jeho krásne bledé telo, voňavú a 

vláčnu pokožku, ktorej sa tak rád dotýkal a nevedel sa toho nabažiť. 

Potriasol hlavou a uškrnul sa. Mal by konečne vstať. Prekotúľal sa na kraj postele a keď si sadol, ticho 

sykol. Och áno, včera si na chvíľu vymenili pozície a on to teraz jemne zacítil. Napriek tomu, aký bol k 

nemu Draco ohľaduplný, napokon nad ním zvíťazila vášeň a oni sa proste prestali kontrolovať. 

Nemohol mu to zazlievať. Sám mu včera ukázal, ako veľmi a často po ňom túži. Odniesol si to stôl v 

skleníku, svoje by vedela povedať aj ich kúpeľňa, keby dokázala hovoriť a samozrejme, ich manželská 

posteľ, ktorá pod nimi ticho a spokojne vŕzgala. 

Nech už to, čo cítil znamenalo hocičo, nemohol sa sťažovať. Bol... šťastný. 

Zamieril do sprchy s tým blaženým úsmevom, ktorý mu nie a nie zísť z tváre. A najlepšie na tom bolo, 

že mu to ani najmenej neprekážalo. 

oooOOOooo 

Vonku pršalo. Júl ukázal aj svoju odvrátenú tvár a dážď vytrvalo bubnoval nielen na okenné tabule, 

ale i na rozsiahle pozemky školy. Zakázaný les bol ešte tmavší ako zvyčajne a obloha bola sychravá, 

sfarbená ako holubičie perie od svetlosivej po tú najtmavšiu. 

Rozhodol sa ostať v súkromí komnát a konečne si prelistovať najnovšie pojednanie o prospechu 

testralieho trusu použitého ako hnojivo od svetovo uznávaného obdorníka na komposty a hnojivá, 

Anthonyho Bowela. 

Nachádzal sa kdesi uprostred, kde sa Bowel zaoberal práve otázkou správneho dávkovania a postupu 

hnojenia, keď sa v prijímacom salóne rozozvučal krb. Signál ohlásil príchod návštevy a on zaklapol 

knihu vo chvíli, keď sa miestnosťou preniesol hlas profesora elixírov. 

„Longbottom, ste tu?" 
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„Áno. Profesor Snape? Deje sa niečo?" 

„Nič vážne. Môžem vojsť?" 

Neville prikývol, zrušil ochrany a ustúpil. Muž vošiel dovnútra ladným krokom, na sebe ani zrnko 

popola. Tmavé vlasy uhladené, odev neporušený a čistý. 

„Chcel som vám poďakovať za Diablika močiarneho. Ako isto viete, je to mimoriadne vzácna rastlina, 

ktorá sa vyskytuje iba na Slovensku." 

Neville sa pousmial. Dnes mu ten úsmev akosi neschádzal z tváre. „Rado sa stalo. Poslala mi ho moja 

priateľka Luna. Iste si na ňu spomínate. Tohto roku zavítala so svojím snúbencom tam. Počul som, že 

Diablik má vynikajúce účinky na niektoré kožné choroby." 

Severus prikývol. „Počuli ste dobre." 

Neville ukázal na kreslo. „Sadneme si?" 

Profesor elixírov na počudovanie súhlasil. 

„Dáte si niečo? Kávu alebo...?" 

„Ďakujem. Dal by som si čierny čaj." 

Neville odbehol ku krbu poprosiť škriatkov z kuchyne o čaj a nejaké keksy. Takú vzácnu návštevu si 

predsa trebalo primerane uctiť. Nestávalo sa mu často, že k nemu Snape zavítal sám a dobrovoľne. 

„Mimochodom, Luna sľúbila, že mi pošle aj Krasovlások. Tiež výnimočná rastlina, čo poviete?" 

Severus nadvihol obočie, akoby skúšal odhadnúť, čo tým chcel povedať, ale nezdalo sa, že by si z 

neho mladý chrabromilčan uťahoval. 

„Krasovlások, vravíte?" 

Neville spokojne prikývol a odpil si zo svojho čaju. „Carlina Acaulis, čeľaď astrovitých. Kvitne od júla 

do septembra. Je vynikajúci doplnok do prípravkov na vlasy." 

Severus sa naňho zamyslene zadíval. Longbottom mal samozrejme pravdu. A on bol zase raz 

výnimočne prekvapený jeho znalosťami. Odrazu nevedel, ako načať tému, kvôli ktorej sem prišiel a 

tou bol ako inak jeho krstný syn, Draco. A tak prešiel priamo k veci, čo bolo uňho dobrým zvykom. 

Nikdy neobľuboval chodenie okolo horúcej kaše. Zbytočné mrhanie časom. 

„Som rád, že sa o Draca tak staráte," povedal odrazu a všimol si, že tmavovlasý mladík pritom uhol 

očami a zrumenel. 

„Neviem, či je za čo ďakovať." 

Severus na to mal vlastný názor. „Isteže je. Nechcem si ani len predstaviť, kde by bol môj krstný syn 

dnes, keby nebolo vás. Okrem toho, zdá sa, že naňho máte dobrý vplyv." 

Tak to bola pravda. Severus pobadal zmeny, ktoré sa na ňom podpísali. Prestal sa uzatvárať pred 

svetom, začal sa živo zaujímať o to, čo ho baví a znova presadzovať svoju vôľu, i keď nie na úkor 
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iných. Dobre, bol to síce Malfoy, ale neoplýval charakterom svojho otca. Nebol nevhodne tvrdohlavý, 

ani v sebe neživil nenávisť, či pomstu. 

Z nich dvoch to bol Neville, kto mohol byť tým... zlým. Akosi sa to k nemu však nehodilo. Severus sa 

Harrymu minule tak trochu vysmial, keď vzťah tých dvoch prirovnal k tomu, čo Neville miloval. Prácu 

s rastlinami. A Draca prirovnal k rastlinke, ktorá dlho žila v tieni a v nehostinnom prostredí. Až v 

Nevillových schopných rukách sa dostala do stredu pozornosti, na slnko a mohla slobodne rásť do 

krásy. 

Teraz nad tým musel v duchu uvažovať. Nebol to celkom... klasický, či normálny opis, ktorý by zvolil 

on, ale na nich dvoch tak akosi... sedel. Zmena, ktorá sa udiala s jeho krstným synom po tom 

incidente bola veľmi priaznivá. Nielen, že to schvaľoval, ale tešil sa z toho. I keď to nedával okato 

najavo. 

„Som rád, že neprestal pracovať, hoci mám isté obavy. Ale to máme asi všetci," prehovoril po chvíľke 

ticha profesor Snape. 

Neville prikývol. „Práca ho baví. Bolo na ňom, aby zvážil svoje možnosti a rozhodol sa. Myslím, že 

urobil dobre. A my sme zas spravili všetko preto, aby sme zamedzili nejakej... nehode." 

Severusov čierny pohľad sa stočil k šálke čaju. Ponoril ho do jej čiernej hladiny a odpil si. Keď šálku 

znova odložil, zabubnoval prstami po područke kresla. 

„To sledovacie kúzlo... Draco o ňom vie?" 

Neville naňho obozretne pozrel, ale pokrútil hlavou. „Nie. Nebol som si istý, či by to schválil a takto je 

to asi lepšie. Verím jeho schopnostiam. Neraz som bol svedkom ich duelov s Harrym. Crabbe nehrá 

čisto, tak prečo by sme mali my?" 

Severusov úškrn, ktorý ozdobil jeho tvár a zjemnil jej ostré rysy pôsobil veľmi schvaľujúco. „Pravda. O 

to viac, že sa odmieta vzdať. Crabbe nie je možno nadpriemerne inteligentný, ale má jedno. Železnú 

vôľu. Ide za svojím cieľom, kým ho nedosiahne. Tu pramenia moje obavy. Uvedomujete si, že tým 

zväzkom, ktorým ste sa ocitli po Dracovom boku ako jeho životný partner ste sa vystavili istému 

nebezpečenstvu, pán Longbottom?" 

Neville dopil čaj a odložil prázdnu šálku bokom. „Ako to myslíte? Chcete povedať, že Crabbe sa môže 

zamerať na mňa miesto toho, aby sa snažil v prvom rade získať Draca za akúkoľvek cenu?" 

Severus pomaly, nekompromisne prikývol. „Zjavne vás nenapadlo, že mu je Draco teraz na nič, 

pretože ste tu vy. Aj keby ho získal, musí sa najprv zbaviť vás, aby si mohol uplatniť svoje nároky na 

jeho osobu." 

Neville sa oprel v kresle a prepaľoval ho spýtavým pohľadom. „Prečo mi to všetko vravíte?" 

Severus vstal z kresla. „Povedzme, že ak by sa vám niečo stalo, Draco by sa ocitol tam, kde to nik z 

nás nechce - na začiatku toho celého šialenstva. Dávajte si dobrý pozor, profesor Longbottom." 

Otočil sa na odchod, ale tesne pred krbom sa zastavil a otočil sa k nemu. „Chcel som vás ešte 

poprosiť. Potrebujem na zajtra desať kvetov Bôľhoju lekárskeho. Mohli by ste..." 
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„Samozrejme, to nie je problém," odvetil chytro. 

A Severus mu kývol hlavou na pozdrav s tichým: „Ďakujem." 

oooOOOooo 

Ak boli jeho myšlienky predtým vzletné a roztúžené, teraz sa scvrkli do prostého zamyslenia. Nebol 

viac schopný vziať si do rúk rozčítanú knihu a ponoriť sa do nej. 

Faktom bolo, že Severus Snape mal ako vždy pravdu a on na to ani nepomyslel. Čo by sa s ním stalo, 

keby ho Crabbe odstránil z cesty? Mal by voľnú cestu k Dracovi... 

Vstal z kresla a podišiel k oknu s výhľadom do záhrady. Štvalo ho to. Samotná myšlienka na to, že bol 

taký ľahkovážny a nedomyslel to. Dokonca začal vážne pochybovať i o samotnom Dracovom 

rozhodnutí pracovať napriek svojmu ohrozeniu. 

Zbláznil by sa, keby sa mu niečo stalo... Do útrob sa mu zahryzol strach a úzkosť, no nie o svoj, ale o 

jeho život. Čo by si počal, keby sa viac nemohol dívať do tej anjelsky krásnej tváre, nemohol by 

sledovať jej pokojné črty počas spánku, nemohol by si vychutnávať jeho smiech, či dychtivé stony... 

Draco bol predsa jeho! 

Vedel o tom už celý čarodejnícky svet a predsa to nestačilo? Predstava, čo by s ním mohol robiť ten 

šialený človek mu doslova nepríjemne krútila žalúdkom. Prišlo mu nevoľno. Zbledol a oprel sa čelom 

o chladné sklo. Ako to všetko Draco mohol vtedy vydržať? 

Nemal kedy umárať sa v tých neradostných úvahách, lebo ho vyrušil prílet sovy. Spoznal ju. Bola od 

Luny. Pustil ju dovnútra, dal jej pár sovích sušienok a trocha vody, aby si mohla zamaškrtiť a on si 

zatiaľ prečítal krátky list a opatrne rozbalil pribalený darček opatrený rôznymi kúzlami proti 

poškodeniu. 

Krasovlas v malom črepníčku opatrený kúzlami proti poškodeniu odložil bokom a pokochal sa ním až 

vtedy, keď sova uletela preč s tichým húkaním. Napadlo ho, že ho najprv rozmnoží a až potom ho 

ukáže profesorovi Snapovi. 

oooOOOooo 

Draco sa v ten deň vrátil domov uťahaný. Ospravedlnil sa a zvalil sa do postele s tým, že si na chvíľu 

zdriemne. A hoci vstal, aby sa spolu pobrali do Veľkej siene na večeru, aj tak javil neklamné známky 

únavy. 

Len čo sa vrátili späť do svojich komnát, Draco sa zavrel v kúpeľni, dal si rýchlu sprchu a zapadol do 

postele. Sotva sa dotkol hlavou vankúša, už znova tvrdo spal. 

Nevillovi to neprekážalo. Keď si k nemu ľahol, jeho manžel sa automaticky privinul k nemu a on ho 

mohol nerušene obdivovať, kým napokon nezaspal aj on. 

Nevilla na druhé ráno čakalo veľmi príjemné prebudnie v podobe hrejivej náruče a veľmi 

presvedčivých bozkov. 

Milovali sa. 
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Tentoraz bol hore on a bral si svojho manžela tak nežne ako len dokázal. Vnárať sa do jeho štíhleho 

tela mu pripadalo ako vstupovať na posvätnú pôdu. Uctil si ho, ako sa patrí. 

Sotva o tri hodiny neskôr dostal krátku správu od Maxima. Chcel ho navštíviť. Neville nenamietal. 

Predsa len, považoval ho stále za svojho priateľa. 

O pol jedenástej kráčal k Rokfortskej bráne, aby ho mohol vpustiť dnu. Maxim tam už čakal. Usmieval 

sa naňho už z diaľky a kýval mu. 

Neville sa trochu nervózne pousmial. Bolo zvláštne, že pri ňom necítil také vzrušenie, aké ho zalievalo 

kedysi, keď spolu bok po boku pracovali v babičkinej záhrade. Vtedy sa červenal a zajakával v jednom 

kuse. Stačilo, aby stočil pohľad na jeho mužnú, polonahú postavu, širokú hruď sperlenú potom, 

vábivé tmavé bradavky a mäkkú húštinu chĺpkov a vzrušil sa. 

Tentoraz... bolo všetko iné, hoci nepopieral, že Max je rovnako príťažlivý ako kedysi. 

Chcel ho privítať striedmym podaním ruky, ale Max nikdy nedbal na staré, anglické skostnatené 

pravidlá. Už to mu slúžilo ku cti, že sa choval zväčša nenápadne. 

Objali sa. Krátko, no vrelo ako starí priatelia. „Ahoj, ako sa máš?" opýtal sa a sledoval ako sa Max 

usmial. 

„Veľmi dobre. Budem sa ženiť," odvetil a podal mu to čudo, ktoré niesol v rukách. „Bolo to pri bráne 

a na kartičke je tvoje meno, mon ami." 

Neville sa zamračil na obyčajný papier, ktorý schovával nejaké prekvapenie. „Takže to nie je od 

teba?" 

Max pokrútil hlavou. „Veru nie. Ja mám pre teba čosi iné, mon cher." Podal mu balík, ktorý niesol a 

sám siahol do vnútorného vrecka svojej čiernej, koženej vesty, aby odtiaľ vybral malé zamatové 

vreckúško. 

Neville ho zaviedol rovno do sklenníka, jedného z tých menších, ktoré tu mal pre svoju vlastnú 

potrebu, aby rozbalil ten neočakávaný dar. Avšak bolo tu čosi, prečo váhal. Niečo, čo mu navrávalo, 

aby dal od toho daru ruky preč. Jeho vycibrená mágia ticho vrčala a praskala, schopná rozpoznať 

magické účinky, či pôsobenie jednotlivých rastlín, s ktorými prichádzal do styku toľké roky. 

Neville pozrel na Maxa. „Prosím, ustúp. Mám tušenie, že toto nebude dar, ktorý by ma príjemne 

prekvapil." 

Max bez slova prikývol a pre istotu vytiahol prútik a vyčaroval ochranný štít, ktorý v okamihu 

rozprestrel i pred Nevilla. 

Poďakoval mu strohým kývnutím hlavy a sledoval, ako Neville kúzlom zbavil rastlinu jej papierového 

obalu. 

Vzápätí si trocha vydýchol. Zlomocnica bodkovaná. Jej prenádherná krása ho nemohla pomýliť. 

Jedovatá rastlina, ktorej sa musel zbaviť čím skôr. 

A on nezaváhal. 



152 
 

19. kapitola - Senilná Lyra a Ozlomkrk 

Na istý čas bol lord Crabbe nútený zmeniť bydlisko. Aurori začali akosi obchádzať jeho sídlo a mal 

dojem, že ho pričasto kontrolujú. Za posledných štrnásť dní mal na kontrole svoj prútik už dva razy. 

Nepáčilo sa mu to, pretože to znamenalo jedno. Upodozrievali ho. 

Preto opustil Crabby Hall. Na čas, ako si v duchu zakaždým vravieval a uchýlil sa k svojej jedinej žijúcej 

príbuznej, tete Lyre. Lyra žila roky na opustenom mieste v Leicesterskom kraji. Obývala na pohľad pre 

muklov pôsobivú zrúcaninu starého hradu, ktorá sa čarodejníkovmu oku javila ako malý zámoček 

zasadený na vrchu lesnatých hôr, ktoré ho obklopovali ako ochranná náruč. 

Teta Lyra bola sestra jeho matky Seleny, o pätnásť rokov mladšia. Kým jeho matka skonala pomerne v 

mladom veku, teta Lyra bola hotovým nezmarom. 

Nespokojne prešiel po miestnosti a pravačkou sa poškrabal v rozkroku. Mal chuť... mal neopísateľnú 

chuť niekoho pretiahnuť. Ten nútený pôst mu rozhodne neprospieval. 

Kopol do seba zvyšok pálenky, ktorú si doprial miesto výdatných raňajok a zavrčal „vstúpte," keď sa 

na dvere jeho komnát ozvalo zaklopanie. 

Mladá slúžka, ktorá vošla sa uklonila a odovzdala mu výtlačok dnešných novín. Keď si ich bral, 

premeral si ju pohľadom. Všimol si, ako sa zachvela a cúvla. 

Odporná šmukelka, pomyslel si v duchu, ale prikázal jej ostať. S myšlienkou - vždy lepšie ako nič - sa k 

nej priblížil. Obkrúžil ju hodnotiacim pohľadom ako vyhladovaný sup a pritisol sa k nej odzadu. 

Zhíkla, keď jeho ruky pristáli rovno na jej prsiach a o zadok sa jej obtrela jeho erekcia. Jeho ústa sa 

naklonili k jej uchu. 

„Pokojne krič, nikto ťa nebude počuť." 

S tým jej vyhrnul sukne a vrazil do nej svojho vtáka. Bolo mu jedno, že sa bráni, proti jeho sile 

nezmohla celkom nič. Oprel ju o dvere a klátil tak, akoby mal nastať koniec sveta. Kým ona nariekala, 

on spokojne vzdychal a volal po svojom vytúženom milencovi... Dracovi. 

O pár minút neskôr bolo po všetkom. Nič nepamätajúca sa žena sa tvárila nadovšetko zmätene, keď 

opúšťala ponurú miestnosť. Jej chôdza bola trhaná a pomalá. Vrhala po ňom vystrašené pohľady, ale 

jemu to bolo jedno. 

Poslúžila raz, poslúži nabudúce. Mazanie pamäte mu vždy išlo dobre. Väčšie zadusťučinenie by 

pociťoval, keby sa tá ryšavá suka čosi pamätala, ale takto to bolo lepšie. Kvôli tete Lyre. Chcel tu ostať 

a tu ho nik hľadať nebude. 

Naveľa sa načiahol po novinách. Prešiel stranu za stranou, ale nenašiel, čo hľadal. Uvažoval, či to 

ututlali, alebo či sa niekde stala chyba. 

Kým zišiel do záhrady za tetou, stihol vyfajčiť jednu cigaru a vypiť ešte pohár whisky. 

oooOOOooo 
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Lyra sedela uprostred záhrady na jednej z lavičiek. Bola to postaršia, prešedivelá striga, chudá na 

kosť, s tenkým krkom a malou hlavou. Celkom mu pripomínala supa. Ešte i tým pohľadom, ktorým 

mu vidí do žalúdka. Tá stará bosorka... 

Nasilu sa usmeje a prisadne si. „Ten kvet, o ktorý som ťa naposledy prosil, čo bol zač?" 

„Kvet?" opýta sa stručne a zadíva sa kamsi do neznáma. 

„Áno, kvet. Ten s veľkými bodkovanými listami a škaredými pomarančovými kvetmi." 

„Zlomocnica? Čo je s ňou?" 

Povzdychol si. „Aké má účinky?" 

„Pŕhlivé. Stačí jediný dotyk a navrú ti takú pľuzgiere, že sa z toho budeš spamätávať celý týždeň. Je 

veľmi silná. Ešte ju máš?" 

Zamračil sa a vypustil z úst tlmenú nadávku: „Stará senilná striga!" 

„Čo si vravel?" opýtala sa. 

„Ale nič," zahovoril. Načo to opakovať, keď je hluchá ako poleno? Miesto toho jej odpovedal na 

predchádzajúcu otázku. „Nemám ju. Dal som ju do daru jednému... priateľovi." 

Odfrkla si, ale bolo mu to jedno. Vstal a začal sa nepokojne prechádzať hore-dolu. Takto si svoju 

pomstu rozhodne nepredstavoval. Hodlal byť chladnokrvne zákerný, no zatiaľ vyzeral na patetického 

chudáka. 

Po chvíli zastal a obrátil sa k nej. „Nemáš v tej svojej zbierke niečo silnejšie? Niečo, čo ochromí myseľ, 

ale niečo, čo jedovato vonia?" 

Mlčky ho pozorovala. „Možno Ozlomkrk." 

Civel na ňu. V živote o čomsi takom ešte nepočul. „A čo to dokáže?" 

„Stačí si jediný raz privoňať k jeho kvetu, aby si na pár hodín celkom zošalel." 

Pár hodín? To by mu možno postačovalo. Musí si však všetko dobre premyslieť. Nesmie dopustiť, aby 

sa zmaril i tento plán. Už žiadna chyba! 

„Máš ho vo svojej vzácnej zbierke?" 

Stará dáma prikývla. 

„Dobre. Neskôr sa zastavím. Idem si niečo zariadiť." 

Skôr ako opustil miestnosť, zastavil ho jej vysoký alt. „Smiem vedieť, dokedy sa zdržíš?" 

„Pár dní, tetuška, len pár dní." 
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Nepovedala nič. Iba po ňom šľahla nespokojným pohľadom a sledovala ako opustil jej milovanú 

záhradu. Dopočula sa, čo sa stalo Frany a nebola z toho nadšená. Mohla len dúfať, že sa jej podarený 

synovec vyprace z jej sídla čím skôr, inak za seba sama neručí. 

Možno je stará, ale rozum jej ešte slúži dobre. Nebude zatvárať oči pred hanlivým chovaním svojho 

synovca len preto, že sú jedna krv. 

oooOOOooo 

Na dvere jeho pracovne sa ozvalo zaklopanie, ktoré na chvíľu prehlušilo škrabot brka po kúsku 

pergamenu i bubnovanie dažďa po okenných tabuliach. 

„Vstúpte!" 

Usmial sa, keď zdvihol oči od rozrobenej práce a uvidel v škáre dverí Harryho. 

„Smiem?" opýtal sa ho strapatý mladík a prstami si prečesal vlasy. 

„Iste, vojdi," pozval ho a znova sklopil pohľad k pergamenu. „Už pomaly končím. Ak mi dáš 

minútku..." 

Harry prikývol a sadol si do kresla oproti Nevillovi, zamyslene ho pozorujúc. Jeho priateľ sa zmenil. 

Teda, obaja sa zmenili, dospeli a zmužneli. Kým on však ostal stále tým neposedným rojkom, jeho 

priateľ Neville vyrástol do hĺbavého muža, ktorý na rozdiel od neho najprv premýšľa a potom koná. A 

konať sa nezdráha. Aspoň nie tak, ako kedysi. 

Vždy toho mali spoločného viac ako dosť. Rovnaký deň i mesiac narodenia, napríklad. Obaja boli 

siroty, i keď Harryho nevychovávala milujúca babička, ale sestra jeho matky so svojou rodinou. Na 

oboch sa mohlo viazať proroctvo vyslovené pred rokmi samotnou Sibylou Trelawneyovou... 

A boli tu pochopiteľne i mnohé rozdiely. Zatiaľ čo Harry miloval lietanie na metle, Neville to pokojne 

oželel a ak metlu predsa len použil, bolo to preto, aby pozametal podlahu alebo omietol pavučiny v 

skleníkoch. Metlobal nikdy nehral, celkom mu stačilo fandiť. Nebol ani zďaleka taký dobrý v obrane 

ako Harry, ktorému sa mohol v súčastnosti rovnať jedine Severus a možno niektorý dobre vycvičený 

auror z ministerstva. 

Ale rozhodne boli tiež obaja lojálni, vedeli dať druhému svoje srdce na dlani a čo bolo najdôležitejšie, 

vedeli odpúšťať. 

Keby nie, Harry by nikdy nemohol milovať Severusa a Neville by sa nikdy a za žiadnych okolností 

nezamiloval do Draca Malfoya. Do muža, ktorého rodina mohla za planý zdravotný stav a napokon i 

smrť jeho milovaných rodičov. A hoci to Neville zatiaľ nepriznal, cit, ktorý prechovával k slizolinčanovi 

bol veľmi viditeľný. 

Neville prebehol po pergamene pohľadom a použil na atrament sušiace kúzlo. Potom ho zvinul a 

schoval do šuplíka po svojej pravej ruke. 

„Tak?" ozval sa zvedavo. „O čo ide?" Vstal, aby si pretiahol stuhnuté údy a nalial si čaj, ktorý ho čakal 

na striebornom podnose uložený na servírovacom stolíku. Obzrel sa ponad plece na Harryho. „Dáš si 

so mnou?" 
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Harry pokrútil hlavou. „Nie, ďakujem. Vraj si dostal dar," nadhodil. Ako mal vo zvyku, čo zrejme 

pochytil od svojho priamočiareho manžela, prešiel rovno k veci. 

Neville prikývol. „Veru, dostal." 

„Severus mi čosi naznačil a chcel som vedieť, či si v poriadku." 

Osladil si čaj lyžičkou medu a pridal si doň pár kvapiek mlieka. Ozaj len pár. Neriedil si ho ako babička 

v mierke jedna k jednej. To už podľa neho nebol prosto čaj. 

„V absolútnom. O nič nešlo." 

„Ako to o nič?" ozval sa Harry, ktorému sa nepáčilo, že jeho priateľ zľahčuje situáciu. 

„Prosto o nič. Ľutujem však, že ma nenapadlo ten kvet poslať na ministerstvo Nottovi na 

preskúmanie. Nemal som ho hneď zničiť," mračil sa a hneval sám na seba. 

Harry si vydýchol. Takže nič nezľahčoval. Aspoňže tak. „Možno to bolo iba varovanie a niečo mi vraví, 

že ten zloduch neskončil." 

Neville si odpil z čaju a zamyslene prikývol. „Hej, i Severus čosi také naznačil." 

Harry si povzdychol a vstal z kresla. Prešiel k oknu a cez pokropené sklo sa zadíval do chmuravého 

dňa. „Čo to bolo vlastne za rastlinu?" 

„Zlomocnica bodkovaná. Nič extra nebezpečné. Pri dotyku škaredo pŕhli. V podstate sa nedá inak 

využiť, takže z toho dôvodu neľutujem, že som ju spálil." 

„Hm. Aj tak mi nejde do hlavy, prečo Crabbe nezvolil iný spôsob. Nie je to smiešne, že ťa chce 

zamordovať niečím, v čom sa tak dobre vyznáš?" 

Neville sa uškrnul. „Ani nie. Nepoznám všetky rastliny, ani zďaleka. A vzhľadom na moju vášeň, čo sa 

týka botaniky by som povedal, že na to ide dobre." 

„No ešte aby si mu začal fandiť," zamrmlal nespokojne Harry, ale nemohol zakryť úškrn, ktorý sa mu 

dral na pery. 

„Možno nabudúce dostanem niečo, čo bude prospešné, kto ho vie," nadhodil, na čo Harry len 

pokrútil hlavou a zamrmlal - kto z nás dvoch je väčší blázon? 

oooOOOooo 

Hermiona sedela v kresle a podchvíľou vrhala pohľad na hodinky, tikajúce na krbovej rímse. Pretočila 

stránku v rozčítanej knihe a zamračila sa. Nebolo to prvý raz, čo sa Theo omeškal kvôli práci, na to si 

už zvykla, ale dnes bol výnimočný deň a ona ho s ním chcela osláviť. Pravdaže, ak si vôbec 

uvedomoval, čo je za deň. 

Miesto spoločného obeda s Theom strávila tú polhodinu s Harrym, ktorý jej robil spoločnosť. Chvíľu 

sa zhovárali o práci, chvíľu rozoberali Nevilla s Dracom. 
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Uvedomovala si, že ich situácia je vážna a tiež si uvedomovala, že Theo má práce vyše hlavy. Ale i ona 

mala svoju prácu. Taktiež sa vedela v práci zdržať, ale nikdy nezabudla na žiadnu výnimočnú udalosť. 

„Muži," povzdychla si frustrovane a pretočila list v knihe. 

Krb v predsieni zahučal a na dlažbe v chodbe sa ozvali ťažké kroky. Nevyskočila z kresla, i keď ju to 

stálo veľa námahy. Plánovala byť aspoň chvíľu urazená a aspoň chvíľu trucovať. Celkom žensky a 

právom. 

Keď sa jej snúbenec ukázal v obývačke, ani naňho nepozrela. Theo si vzdychol. Vedel, že mešká až 

hriešne často, aj to, že ju zanedbáva, ale v práci toho mali vyše hlavy a on bol zástupcom, takže sa 

očakávalo, že nebude proti nadčasom protestovať, ba pôjde ostatným zamestnancom príkladom. Ale 

navzdory tomu, ako mal rád svoju prácu, Hermiona bola preňho vždy na prvom mieste. 

Preto prv, než sa k nej sklonil, aby si hoc vynútil jeden jediný sladký bozk, vytiahol ruku spoza chrbta. 

Pred kučeravou ženou, ktorá sa tvárila ako bohyňa pomsty sa objavila tá najkrajšia kytica ruží, akú 

kedy len dostala. 

Ich omamná vôňa ju doslova omráčila. Bodaj by aj nie, keď ich bolo v tom zväzku... určite aspoň 

päťdesiat. Prijala ju s hlasným zhíknutím a s obdivom zaborila tvár do tej zamatovej hebkosti, aby sa 

znova nadýchla. 

„Najbližších sedemdesiat dva hodín som len a len tvoj," zašepkal a čakal, či aspoň toto ju prinúti 

pozrieť naňho. 

Keď k nemu dvihla tvár, v nežných mandľových očiach mala slzy. „Ty si nezabudol?" šepla. 

„Ako by som mohol? Každý deň, čo sme spolu ďakujem Merlinovi, že si toho idiota odkopla," uškrnul 

sa, nemysliac na nikoho iného ako na najmladšieho Weasleyho. 

Vrhla sa mu okolo krku a on ju s povzdychom objal. „Zajtra si urobíme pekný deň. A mám pre teba 

prekvapenie." 

Potiahla nosom, absolútne dojatá. „Aké?" 

Usmial sa na ňu unaveným úsmevom a pobozkal ju na konček mierne zdvihnutého nosa. „Uvidíš 

zajtra." 

Ten úsmev mu opätovala a keď si vzal jej pery v novom vrúcnom bozku, ktorý jej napovedal o sile 

túžby, ktorou po nej prahol, poddala sa. 

Keď sa ich pery od seba na malý moment oddelili, Hermiona mu túžbou zastretým hlasom pošepla do 

ucha: „Theo? Poď do postele..." 

Rád jej vyhovel. Nebolo totiž nič, čo by pre ňu nespravil. A keď sa ich rozhorúčené telá konečne 

spojili, v duchu poďakoval svojej šťastnej hviezde za ženu, ktorú mu tak veľkoryso zoslala. 

Hermiona Grangerová totiž nebola nič iné, ako samotný dar z nebies. Preňho určite. 

oooOOOooo 
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„Divadlo? Theo! Ani nevieš ako si ma potešil!" zvolala natešene, keď sa s ňou premiestnil na miesto 

určenia. 

„A to nie je ani zďaleka všetko," dodal veselo a komusi kývol na pozdrav. 

Hermiona sa otočila, aby zbadala štyroch mužov stojacich v chodbe, všetkých do jedného 

elegantných a zahĺbených v živom rozhovore. 

Harry k nim vykročil, nasledovaný o čosi vyšším Nevillom, aby sa s ňou pozdravili. Obaja ju vtiahli do 

krátkeho objatia a obaja ju vybozkávali na obe líca. 

„Vyzeráš nádherne," poznamenal Harry a Neville ho doplnil. 

„Ozaj skvostne." 

„Ďakujem." Začervenala sa. Červený hodváb jej nesmierne pristal. Látka kopírovala každú zmyselnú 

krivku bokov, zadočku i pŕs a dômyselný výstrih pôsobil nielen zvodne, ale i decentne. Zlaté šperky 

dotvárali celkový dojem rovnako ako i vyčesané vlasy na temene a sandálky na ihličkových opätkoch. 

V ruke zvierala malú kabelku vyšívanú drobnými zlatými perličkami. 

Severus Snape si stúpol za Harryho a mierne sa uklonil. „Madam, obávam sa, že tu niet čo dodať," na 

úzkych perách sa objavil prívetivý náznak úsmevu. 

„Ďakujem, profesor." 

Potom pozrela ponad jeho plece, len aby sa stretla s neistým sivým pohľadom. Bolo to prvý raz, čo sa 

po dlhom čase videla s Dracom Malfoyom ako s Nevillovým partnerom. 

„Slečna Grangerová," pozdravil ju oficiálne a tak neosobne, ako sa len dalo. 

„Draco," hlesla nesmelo a úkosom pozrela na Blaisa, ktorý jej v náznaku porozumenia kývol hlavou. 

„Poznáme sa dosť dlho na to, aby sme zachovávali formálnosť. Môžem preto navrhnúť tykanie?" 

„Bude mi potešením," odvetil a ona sa nemohla neusmiať. Aristokrat do samého špiku kostí. 

„Keď už máme tie zdvorilosti za sebou, mohli by sme ísť?" ozval sa Harry s potmehútskym úsmevom. 

„Kam sa tak náhliš, aj tak celé vystúpenie prespíš," zakontroval trefne Severus, na čo sa všetci 

rozosmiali. Dokonca i Draco. 

Harry prepálil svojho manžela pohľadom sľubujúcim odvetu a Severusovo obočie vystrelilo pobavene 

nahor v geste, ktoré bolo viac ako vyzývavé. Nasledoval úškrn zeleno-okého muža, ktorý znamenal 

len jedno - veď počkaj, uvidíš. 

Shakespearova hra Sen noci svätojánskej bola mimoriadnym dielom. Zvlášť preto, lebo tie efekty 

vyzerali oveľa pravdivejšie tu v čarodejníckom divadle ako v obyčajnom muklovskom. Bol to vskutku 

neopísateľný zážitok a Hermiona si ho nemohla vynachváliť. 

Rozplývala sa nad úžasným výkonom, ktorý podali herci a prekvapivo bol Draco ten, kto jej dával za 

pravdu. 
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„Rosalinda Robertsová bola taká pôsobivá, až mi to vyrážalo dych. A to nehovorím o Julianovi 

Cruisovi." 

Draco súhlasne pritakal. „Veru, ten mal čosi do seba." 

Neville, ktorý ich počúval, kráčajúc za nimi sa uškrnul a neodpustil si. „Mhm, súhlasím. Hlavne, keď 

tam pobehoval skoro polonahý však? A čo povieš na toho satyra v úvode miláčik?" nadhodil koketne. 

Draco sa musel usmiať a zastal, len aby sa potom k nemu naklonil a pobozkal ho. „Viem o jednom, 

ktorý je nenapodobiteľný." 

Neville šokovaný jeho otvorenosťou nadvihol obočie, ale usmial sa a bozk mu vrátil. Bol to jeden z 

tých bozkov, ktoré sľubovali svoju neskoršiu milostnú odvetu. Už i tak bol vzrušený celý večer. 

Vydržať ešte hodinu, či dve bude poriadne namáhavé. Bol rád, že ho počas prestávky namiesto 

malého občerstvenia neodtiahol na toalety. 

20. kapitola - Trest ťa neminie 

Draco korzoval po byte, kým napokon nezastal pred oknom s výhľadom do školskej záhrady, kde sa 

pri sebe na trávnatých pozemkoch krčilo pár skleníkov. Jeho pohľad sivých očí bol temný ako obloha 

na sklonku dňa. Rukami sa oprel o parapet a očami prepaľoval stenu skleníka porastenú zimolezom, 

cez ktorý nebolo vidieť dovnútra. 

Vzápätí nervózne zakúzlil Tempus, aby si overil čas a zamračil sa ešte viac. 

Boli tam viac ako hodinu! Čo už sa dá za takú hodinu stihnúť! znepokojoval sa v duchu a ani sa 

nenamáhal zakryť svoju rozladenosť. 

Oprel sa o stenu v snahe zabrániť si vpáliť tam a urobiť svojmu drahému chrabromilskému manželovi 

poriadnu scénu. Ležne to by priznal, že naňho žiarli a správny odchovanec slizolinu nikdy nedáva 

svoje city najavo. Teda, určite nie pred svedkami. Hlavne nie pred tými nechcenými. A ten svalnatý 

frantík takým rozhodne bol. 

Draco frustrovane pokrútil hlavou. Stačilo neuveriteľných pár týždňov, trocha ochoty, nehy a bozkov 

a topil sa pri tom bylinkárskom levovi ako ľadová hora pod intenzívnou žiarou slnečných lúčov. 

Bolo faktom, že sa mu chrabromilčan dostal pod kožu akosi ľahko. Možno za to mohla jeho pokojná, 

mierumilovná povaha, možno vrelý pohľad kávových očí orámovaných hustými riasami a možno 

drvivá skutočnosť, že práve také čosi Draco potreboval nutne ako soľ. Akosi nemohol zabrániť tomu, 

aby sa mu neprispôsobil, aby sa doňho nezahľadel a hlavne, aby sa doňho nezaľúbil. 

Prvý raz v živote cítil to zvláštne zvieranie v oblasti žalúdka, ktoré k nemu kradmo prichádzalo ruka v 

ruke s nervozitou. Bolo to také... iné v porovnaní s tým, keď niečo vyparatil v detstve a bál sa, čo mu 

na to povedia rodičia. Líšilo sa to aj od tej nervozity, ktorá sa ho zmocňovala pred testami a skúškami 

v škole. Och áno, bolo to diametrálne odlišné, no táto nervozita bola príjemná. Rozlievala sa mu 

žilami po tele ako žeravá riečka stvorená z adrenalínu a farebných iskier radosti, ktoré mu dávali 

pocit, že žije. Že jeho život má zmysel, a že je pre niekoho dôležitý a potrebný. 
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A on o ten vzácny a jedinečný pocit nechcel prísť za žiadnu cenu. Práve preto azda cítil ten vnútorný 

nepokoj, ktorý sa prežieral jeho srdcom ako červ hnilým jablkom. 

Neraz ho zožierali i pochybnosti, ale toto boli iné. Toto bolo skôr o tom, o čom slizolinčania viedli iba 

krátke a stručné vnútorné monológy. Toto bolo totiž o citoch. O niečom, čo bolo viac charakteristické 

pre chrabromilčanov. 

Preto sa o čomsi takom s Nevillom vôbec nebavili. Bolo to ako husto popísaná stránka v celkom 

zaujímavej knihe, ktorá je však pre jedného i druhého prísne tabu a preto do nej nemôžu nahliadnuť. 

A on pochopil, že to je to, čo ich od seba stále delí ako priehľadná stena studeného ľadu, kde jeden 

druhého môžu vidieť, ale nedokážu sa precítiť tak, akoby sa mali. To preto nedokážu nikdy splynúť 

ako jeden naozajstný a súvislý celok. 

 Draco sklonil hlavu a odolával pokušeniu nazrieť zasa von oknom. Svojho manžela celkom chápal, 

prečo sa s Maxom v mladosti zaplietol. Keby bol na jeho mieste, s vysokou pravdepodobnosťou by 

urobil to isté. 

Zaťal ruky v päsť. Nemali ísť na tú prekliatu uvítaciu párty a všetko by bolo v poriadku. Nikdy by sa 

neboli znova stretli a on by teraz nemusel akceptovať jeho... návštevy. A táto bola už druhá za 

uplynulých sedem dní. 

Nie, že by to rátal. 

Nechápal to. Veď Neville mu predsa povedal, že oňho nemá záujem, no nie?! 

Tak potom prečo?! Sakra! 

Keby sa aspoň tí dvaja nezavreli sami v skleníku a keby sa tam Neville s Dracom nebol minule miloval, 

bolo by jednoduchšie prehlušiť ten dotieravý vnútorný hlas, ktorý mu provokačne našepkával, aby tu 

nestál ako taký tĺk, ale aby čosi podnikol! 

Takto si vedel veľmi živo predstaviť, čo a kde sa tam dalo stvárať a oni mali už viac ako šesťdesiat 

minút na to, aby si to dokonale užili na každom možnom mieste v tom prekliatom, sklom obrnenom 

stavenisku! 

Vošiel si rukami do vlasov a sklonil hlavu. Len matne si pripúšťal, že to, čo cíti je žiarlivosť presahujúca 

všetky medze, ktoré mu boli doteraz známe. Rozhodne si na svojho manžela robil výhradné nároky. 

Na každý kúsok jeho tela! Od prstov na nohách, až po korienky vlasov na hlave. A obzvlášť to platilo i 

na oblasť bedier! 

Bezprecedentne! 

Alebo chcel veľa? Nemal ten dojem. Ani on predsa Nevillovi nezahýbal. Dobre, možno nemal s kým, 

ale i keby mal tú možnosť, určite by ju nevyužil. Malfoyovci možno mali svoje „muchy", ale rozhodne 

nebývali nevernými bastardmi. 

Nikdy. 

Strhol sa, keď na zavreté okno zaťukala sova svojím zahnutým zobákom. Keď sa na ňu zamračil, iba 

zlostne našuchorila perie a znova ďobla do zatvoreného okna. 
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Otvoril jej a díval sa, ako vletela dnu a balíček, ktorý niesla spustila na najbližší stôl. Zakrúžila po 

miestnosti a ufrnkla preč s napaprčeným húknutím. So zatváraním okna sa nenamáhal. 

Pristúpil k balíčku a overil zásielku jednoduchým kúzlom, ktoré ho síce ešte ako dieťa naučil otec, ale 

jeho krstný otec bol tým, kto mu ho pripomenul. Rovnako ako i jeho dôležitosť. Najmä v týchto 

krušných dňoch. 

Nijaké stopy čiernej mágie, ani len minimálne. Za to tam visela malá kartička s menom jeho manžela. 

Napísaná červeným tušom silným, tlačeným písmom, až to bilo do očí. Toto bol vrchol drzosti! 

Zafunel zúrivo ako býk, keď zbadá červené súkno. 

 Vedel, že by ho nemal otvárať, ale nemohol si pomôcť. Papierový obal doslova roztrhal a tak sa mu 

skoro podarilo vlastnoručne zničiť ten drobný kvet, ktorý ten všedný obal ukrýval. 

V prvom momente ho napadlo, či to neposlala Luna alebo jej snúbenec Lysette, no ten rukopis 

nespoznával. 

„Tak toto je už priveľa," zahromžil a tresol rukou zovretou v päsť po stole takou silou, až ten malý 

kvietok nadskočil. „Nielen, že ho preťahuje, ešte mu aj posiela dary?!" 

Nevenoval pozornosť ťažkej sladkej vôni, ktorej sa nevdojak nadýchol v tej blízkosti a ani nepostrehol 

moment, kedy sa mu zmysly zakalili doslova slepým hnevom, pretože už i tak bol riadne vytočený. 

Keď sa vzápätí otvorili dvere v prijímacom salóne, kde sa nachádzal, Neville nebol vôbec pripravený 

na to, že jeho smerom vyrazí záblesk krvavočerveného lúča z prútika jeho vlastného manžela. 

„Et putain!1" začul za sebou chrabromilčan štipľavú francúzsku nadávku a silné ruky ho náhle odrazili 

preč práve včas, aby sa kliatba miesto Nevillovej hrude krivoľako vryla do steny za jeho chrbtom. 

„Draco?" Nevillove oči veľké ako taniere sa upreli na absolútne šialeného muža, ktorého sotva 

poznával. Tá anjelsky krásna tvár bola znetvorená zúrivosťou. 

Jeho hanblivý a nežný slizolinčan sa zmenil na besniacu fúriu, ktorá ho hodlá rozsápať vo svojich 

pazúroch v akomsi vykonštruovanom zmätku? Teda, aspoň to, čo vykrikoval mu tak znelo. Ale Neville 

mal sám čo robiť, aby stačil uhýbať jeho kliatbam, ktoré po ňom pálil v salve jednu po druhej ako 

delové gule z kanóna. 

„Nemali sme spolu nič! Len sme presádzali semienka!" vysvetľoval horúčkovito, na čele mu vyrazili 

drobné kropaje potu z vynaloženej námahy, keď odrážal manželove kliatby. 

„Je to pravda, mon ami," zapojil sa do toho besnenia i Max, ktorý pred sebou bleskovo vyčaroval štít 

v snahe pomôcť Nevillovi, ale asi mu len priťažil, lebo Dracovo besnenie sa neupokojovalo, ale 

násobilo. 

Draco zreval a v tej chvíli naozaj tak trochu pripomínal rozdivočené zviera. „Takže tak sa tomu teraz 

hovorí?!" Ďalšia kliatba presvišťala Nevillovi tesne okolo tváre, kým sa plavovlasý démon bleskovo 

nezvrtol Maxovým smerom. „Nie som tvoj priateľ, vous baiseur2!" zakontroval s dokonalým 

francúzskym prízvukom. 

Musela to byť urážka. Aspoň toľko Neville pochopil podľa toho ako sa Max zatváril. 



161 
 

Ale skôr ako mohol vysloviť Draco ďalšiu kliatbu, ozvalo sa hromovým hlasom: „Nehýb sa!" 

Do izby vošiel Severus Snape so značne znepokojivým výrazom v tvári, ktorý okamžite spočinul na 

mladom profesorovi herbológie. „Čo sa tu do kotla stalo?!" Jeho zvýšený hlas sa odrazil od stien 

miestnosti ako ozvena. 

Prostá otázka, ktorá nezniesla odklad. Lenže Neville na ňu sám nepoznal odpoveď. Pokrčil plecami, 

stále nespúšťajúc oči zo znehybneného Draca. 

„Netuším," šepol a vtedy zazrel na stole neveľký črepník s neškodne pôsobiacim purpurovým 

kvietkom. Pridusene zaklial a vytasil prútik, aby zasiahol prv ako narobí ešte viac škody. 

Severus i Max sa naňho len nemo dívali, keď kvet zafixoval do akéhosi vákuového obalu a vzápätí 

použil na celú miestnosť kúzlo na prečistenie vzduchu. Severus len nechápavo dvihol obočie v 

očakávaní nejakého, hoc i mizerného vysvetlenia. Veď hrom do toho, práve bol nútený prekliať 

vlastné krstňa! Venoval obozretný pohľad Dracovi a usúdil, že nemal na výber. Stále vyzeral ako 

nepríčetný blázon. 

„Ozlomkrk," vysvetlil mladík a ukázal na tú malú zhubu, ktorá si hovela v hlinenom črepníku s kyprou 

zeminou. „Stačí jeden nádych a človek na celých tridsať minút zošalie." 

Všimol si, že na kartičke stálo jeho meno. Vzal ju do prstov a ukázal Severusovi, ktorý medzitým 

podišiel bližšie. 

„Takže Draco ju nemal otvárať, lebo bola pre vás," skonštatoval sucho Severus a nadvihnuté obočie 

napovedalo, čo si myslí. 

„Správne. Len nešťastná zhoda náhod." 

Severus sa zamračil a pomyslel si - Alebo skôr jasný úmysel. „Zrejme nebude rozumné sňať z neho to 

kúzlo skôr ako uplynie stanovená doba, predpokladám," povedal neochotne a bez štipky nadšenia. 

Neville prikývol. „A ako vždy, nemýlite sa, pane." 

Max si odkašľal, aby na seba upútal ich pozornosť. „Pôjdem, mon ami. Zjavne si budete mať čo 

vysvetľovať. Ale ešte..." podišiel k nehybnému mužovi bližšie a zadíval sa do jeho očí, ktoré sa ako 

jediné hýbali v očných jamkách. Tá nenávisť, ktorá z nich k nemu sálala bola viac ako len hmatateľná. 

„Pán Malfoy," začal opatrne, „Neville je čestný muž. Nikdy by sa neznížil k tomu, z čoho ste ho... 

obvinili. Miluje vás. Iba vás," dodal tak ticho, aby to nik z prítomných okrem osloveného muža 

nezačul. 

Zdalo sa, že ani jeden z nich mu nevenovali pozornosť, lebo boli zabraní do vlastného rozhovoru. 

„Neville, pôjdem," povedal a zatváril sa previnilo. „Je mi ľúto, ak som ti spôsobil problémy." 

Neville iba pokrútil hlavou. „To nie je tvoja chyba, Max. To ten prekliaty kvet." A nedodal, že za to 

zrejme môže i on sám, lebo... no proste, ich vzťah s Dracom sa stále nachádzal pod akousi pokrievkou 

nepriedušnej hmloviny. 



162 
 

Snape sledoval svalnatého muža a celkom netypicky si povzdychol. „Takže? Môžeme hovoriť 

otvorene?" 

„Iste. Vrátili sme sa s Maxom zo skleníkov, aby sme si dali kávu a Draco po nás začal páliť kliatby. 

Neobviňujem ho. Viem, že za to nemôže." 

Hoci nie tak celkom, pomyslel si v duchu. Ale rozhodne ho z toho nehodlal obviňovať. Ten výstup o 

niečom svedčil a on to nehodlal rozoberať akurát so Snapom. 

„Počkám, kým stanovený čas neuplynie a..." začal Severus, keď ho mladší muž prudko a 

nekompromisne zarazil. 

„Nie!" 

Severusovo obočie vystrelilo nahor v ostrom tvare ako šípka. Opanoval sa natoľko, aby po ňom 

nevyštekol - Ako to myslíte, že nie?! 

Neville stál na dva kroky od neho, ale díval sa výhradne na svojho manžela. „Toto je len medzi nami. 

Zvládneme to." 

„Ale..." skúsil starší čarodejník namietnuť, no Neville bol neoblomný. 

„Bez urážky, pane, ani ja sa nemiešam do vášho vzťahu s Harrym, je tak? Avšak, bol by som rád, keby 

ste sa postarali o ten kvet. Zariadite, aby ho dostal pán Nott ešte dnes?" 

Na to nemal Severus čo povedať. Preto len prikývol. Prv ako odišiel, vrhol posledný pohľad na svojho 

nehybného krstného syna a odišiel s tým malým sakrametnským kvetom aj on. 

Neville sa zviezol do kresla a unavene si pošúchal tvár. Líce, okolo ktorého mu presvišťala vzduchom 

kliatba stále priam horelo. 

A potom pozrel na svojho manžela a sklonil hlavu. Bolo načase vyjasniť si pár vecí. 

oooOOOooo 

Bol skutočne úchvatný. To štíhle telo, ktoré tisol k stene svojou váhou sa pod ním chvelo a tie ústa, 

ktoré drancoval boli sladšie ako čokoľvek, čo doteraz poznal. Ale možno za to mohol i fakt, že už dlho 

nemal niekoho takého nádherného. 

Aj vidina zlatovlasého Draca Malfoya pri ňom bledla. A on sa objaví z čista-jasna práve tu, v tejto 

starej zrúcanine jeho senilnej tetky? 

Bol preňho ako darom z nebies. Nerozmýšľal. V momente ako ho uvidel si pomyslel, že ho prosto 

musí mať, inak zošalie od túžby. 

Čo na tom, že sa mu bránil? Koľkí z tých predošlých trucovali a napokon boli viac ako ochotní mu 

podržať? Stačilo ich spútať a ukázať, kto je tu pánom. Fakt, že ten chlapec mykajúci sa v jeho náručí 

určite nebol ani plnoletý tiež nezavážil. 

Rukami skĺzol cez štíhly pás na malý, no pevný zadok a skusmo ho stisol vo svojich veľkých dlaniach. 

Od rozkoše mu zastonal priamo do tých sladučkých úst. 
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Ešte chvíľu a bude tam vnútri... Už si predstavoval, aký bude chlapec príjemne tesný a horúci, ako sa 

mu bude poddávať, ako ho celého vyplní svojou tvrdosťou a ako ho on bude prosiť... 

Každý prosil. Nezáležalo na tom, o čo. 

Slabý ston, ktorý unikol mladíkovi z navretých pier si nevšímal. S nohou zaklinenou medzi tými jeho 

sa bedrami sústredene tlačil oproti jeho lonu a trel sa oň svojím stoporeným vežiakom, ktorý mi 

vyrástol pod látkou nohavíc. 

Nepočul, kedy sa za ním otvorili dvere. Jeho zmysly boli otupené živočíšnou žiadostivosťou a 

astronomickou potrebou sexuálneho styku s týmto anjelom. 

„Stupefy!" ozvalo sa miestnosťou a Bellorofóna v tej chvíli odtrhlo od vystrašeného mladíka. 

Ten sa celý roztrasený zviezol popri stene na zem. Sledoval veľkými očami zaliatymi slzami rozhodnú 

starú ženu, ktorá sa ráznym krokom a s vystretým chrbtom priblížila k mužovi, ktorý sa ho chystal 

znásilniť. 

Nebol schopný pohybu. Nebol schopný jedinej súvislej myšlienky. 

oooOOOooo 

Okolo členkov jej zašušťali zamatové sukne. Červené súkno sa pokrčilo, keď si náhle kľakla na zem, 

odzátkovala malú fľaštičku, ktorú skrývala v dlani a nasilu otvorila ústa svojmu synovcovi, aby mu do 

úst vyliala jej hustý, žltkastý obsah. 

Mala to urobiť už dávno. Toto ho konečne prinúti vypadnúť. S ňou sa nik nebude zahrávať. Varovala 

ho. A nie raz. Toto bola posledná kvapka. Sľúbila, že toho chlapca ochráni a svoj sľub mienila dodržať. 

Odvar z listov Pľuzgiernika sa postará o to, aby opustil toto sídlo a jej pamäťové kúzla zas spoľahlivo 

zvládnu zvyšok. 

Prvoradé bolo dostať ho odtiaľ. Jeho žalúdočné ťažkosti z navretých vredov na jeho stenách sa 

postarajú o to, aby vyhľadal pomoc liečiteľa. Sama mu ten nápad vnukne, keď mu bude upravovať 

pamäť. To hravo zvládne. 

Keby sa len nebola zdržala u March Aspenovej a keby nezabudla, že Timothy sa má vrátiť z ciest už 

dnes. 

Povzdychla si. Vari už ozaj senilniem?! hrešila sa v duchu. 

Zavolala škriatka a požiadala ho, aby sa premiestnil s chlapcom do jeho izieb v ľavom krídle domu. 

Potom sa sklonila znova nad telom svojho synovca, znehybnila ho a prebrala z omráčenia. 

„Ja ti ukážem, kto tu je senilná stará striga," zamrmlala si tlmene popod nos. Nemilosrdne naňho 

namierila svojím javorovým prútikom a pevným hlasom zvolala: „Obliviate!" 

Upraviť synovcovi pamäť bola hračka. A tiež nezabudnuteľný zážitok. Ten muž bol... skazený do špiku 

kostí. Slabšiu povahu by to rozhodne zložilo. Vedela, že by ho mala udať úradom už len kvôli dobru 

toho chlapca. A ona to i urobí. Avšak počká, kým ten netvor opustí jej sídlo. Potom podnikne patričné 

kroky. 
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Myslela skutočne na všetko a elixír zabral rýchlo. Bellorofón sa s ukrutnými bolesťami žalúdka pobral 

ani nie o hodinu preč. Keď odchádzal, vyštekol, že sa mu tu muselo priťažiť tou stravou a radil jej, aby 

tú starú fuchtľu - čím myslel nepochybne jej skvelú kuchárku, fräulein Gretchen - vyhodila skôr, ako z 

toho žrádla otrčí kopytá i ona. 

Usmievala sa, keď sa dívala na jeho ohnutý chrbát, ako si jednou rukou zvieral boľavé brucho a 

vydýchla si až v momente, keď sa odmiestnil preč. 

Až potom sa vybrala za Timothym, ktorý na jej príkaz musel užiť upokojujúci elixír a na chvíľu si 

zdriemnuť. 

Sadla si k nemu na posteľ. Nemal ešte ani šestnásť. Bol to jediné, na čom jej z celého srdca záležalo. 

Keď si spomenula na moment, kedy ho našla v zovretí toho... bastarda, pohla sa v nej žlč a vráskavá 

tvár sa skrivila bolesťou i hnevom nad zážitkom, ktorému nedokázala napriek opatreniam zabrániť. 

Chlapec sa prebral, až keď ho vzala za ruku. 

„Stará mama," šepol a stočil sa na boku. Tvár zaboril do vankúša, červenal sa hanbou. 

Natiahla k nemu ruku a pohladila ho po vlasoch. Orieškovo hnedé kučery jej príjemne šteklili dlaň. V 

ruke, ktorá sa schovávala v záhyboch tmavočervenej sukne už držala pripravený prútik. Nemala prečo 

otáľať. Musí ho toho ohavného zážitku zbaviť. Teda... spomienky naň. To bolo jediné, čo mohla. 

Nedovolí predsa, aby si ten nešťastný chlapec pamätal čokoľvek z toho, čo sa udialo. 

Keby to nespravila a neskôr by vyšlo najavo, že ten muž je jeho vlastný otec, zlomilo by ho to. A bol to 

taký dobrý chlapec. 

Len čo s ním o pár minút neskôr skončila, zapečatila letaxovú sieť, aby sa k nim nemohol dostať nik 

nepovolaný a požiadala škriatkov, nech sa svojou mágiou postarajú o ochrany sídla. Nik nesmel 

prekročiť stanovenú hranicu a vojsť do domu. A už vôbec nie jej synovec, Crabbe. 

Pre jej domácich škriatkov to bola maličkosť. 

Po tom, ako Lyra upravila Timovi pamäť ho nechala odpočívať. Keď sa opýtal, prečo sa cíti tak čudne, 

radšej sa mu rozhodla klamať a tvrdila, že mu bolo z cesty letaxom nevoľno. Uveril jej. Ešte stále sa 

mu trochu točila hlava. 

Lyra požiadala slúžku o trochu čaju a počkala, kým Tim vypije aspoň jednu šálku. Len čo zaspal, odišla 

do svojej pracovne. 

Sadla si za starožitný písací stôl na vyrezávaných nôžkach, vybrala čistý hárok pergamenu a ostré 

husacie brko namočila do čierneho atramentu, aby spísala všetko, čo mala na srdci. Potom ten list 

zapečatí a odošle na ministerstvo, aby sa dostalo do rúk aurorom. Na túto úlohu proste povolanejší 

neexistovali. 

I keď by toho tyrana momentálne najradšej sama zniesla zo sveta. Nič iné by si nebol zaslúžil. Na 

moment prestala písať, keď sa jej zachvela ruka a oči sa zastreli slzami. 
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Spomenula si totiž na jedno včasné ráno pred sedemnástimi rokmi, keď sa k dverám jej izby priplazila 

na smrť vydesená Mercy. Bola to jej spoločníčka, nie slúžka a ona si ju obľúbila ako vlastnú dcéru, 

ktorú nikdy nemala. 

Crabbe ju tej noci zneužil a nie raz. Otehotnela s ním a porodila krásneho chlapca. Ale Lyra si musela 

priznať, že bolo vlastne len dobre, že pri pôrode podľahla tomu silnému krvácaniu, s ktorým si babica 

nevedela poradiť. Ako by tomu nebožiatku vysvetlila, že za pomätenosť jej matky môže jeho násilný 

otec? 

Mercy, ktorá bola vždy krehká ako porcelánová bábika vtedy zomrela a Lyre zostal jej synček. 

Prisahala, že mu nikdy neprezradí, že jeho matka na sklonku života prišla o zdravý rozum kvôli tej 

jedinej noci, ani to, kto za to môže. 

Nie, ten chlapec musí kráčať životom s čistým štítom. Vyrastie z neho statočný a čestný muž. O to sa 

postará. Napokon, pomsta k ničomu dobrému nevedie. 

Utrela si zatúlanú slzu, ktorá sa jej skotúľala po vráskami posiatej tvári a pokračovala ďalej v písaní. 

Ten list musí odísť ešte dnes! 

Trest ťa tentoraz rozhodne neminie, drahý synovec, pomyslela si so zadosťučinením, keď pečatila 

obálku. 

oooOOOooo 

Tá polhodina trvala azda večnosť. Draco bol ani nie dva metre od neho celý stuhnutý. Neville sa od 

neho nepohol ani na moment. Sedel pri ňom a popíjal mätový čaj. Nevydržal však byť celý ten čas 

ticho. A tak znehybnený a stále pološialený muž bol nútený počúvať o všetkom možnom i 

nemožnom. 

Uplynulo tridsať minút, keď vzal Neville prútik do ruky a pristúpil k svojmu manželovi. Oči mal teraz 

jasné ako slnečný deň. Neostala v nich ani stopa po predošlom stave šialenstva, ktoré ho zachvátilo, 

keď mu zmysly opantala jedovaná vôňa nenápadného kvetu. 

Odklial ho a plavovlasý čarodejník mu padol rovno do náručia. Doslova. Taký čas strávený v jednej 

póze s človekom spraví svoje. 

Draco sa ho zachytil ako záchranného lana. Iba dychčal a mocne ho zvieral. 

„Si v poriadku?" 

„Myslím, že... hej," prehovoril slizolinčan zastretým hlasom a pomaly sa odťahoval. „Mrzí ma to," 

ospravedlnil sa v momente, keď medzi nimi vznikla vzdialenosť iba na dĺžku ramien. 

„To je v poriadku. Nemohol si za to, to ten kvet..." 

Zľahčovanie situácie sotva zabralo. Draco chabo prikývol a odšuchtal sa ku kreslu, ktoré len nedávno 

zaberal chrabromilčan. Keď naňho potom pozrel, svárila sa v ňom bolesť s nádejou, odzrkadľujúca sa 

v tých jeho šedých očiach. „Neville? Ja..." 
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Nemohol. Nevedel ako sa opýtať na to, čo ho škrelo. Nezdalo sa mu práve slizolinské pýtať sa na city 

druhého muža. Alebo na to, či je pravda, čo mu povedal Max. 

Lenže tmavovlasý muž akoby i teraz vytušil, čo má na mysli. Vzal ho za ruku a prinútil vstať. Vtiahol si 

ho do objatia a perami sa obtrel o jeho ucho. „Ešte nedávno som si nebol istý. Nie kvôli minulosti, 

alebo okolnostiam, ale... Chcel som mať istotu. Pre mňa iný muž neexistuje a existovať nebude. 

Nikdy." 

Draco si zaboril tvár do jeho pleca a zamrmlal: „Takže tie semienka... Nebola to len metafora na..." 

„Nie," povedal rázne i celkom vážne a donútil ho pozrieť mu do tváre. Potom z vrecka vytiahol malé 

zamatové vrecúško, v ktorom sa ukrývalo ešte pár kúzlom opatrených semiačok a Draco sa rozkošne 

zapýril. 

Nechal vrecúško ležať na stole a miesto toho venoval svoju výhradnú pozornosť manželovi. Vtiahol 

ho do spaľujúceho bozku a pár minút na to i do postele, hoc bolo sotva päť hodín poobede. Čo na 

tom záležalo? Hlavne, že boli spolu.    

Neville si to užíval rovnako ako i Draco, ktorý pod ním odovzdane ležal a volal jeho meno, keď sa v 

ňom rytmicky pohyboval. Tešilo ho počuť Draca vzdychať a tešilo ho, že prosil o viac. Nič sa však 

nemohlo vyrovnať tomu pocitu, keď plavovlasý muž na pokraji extáze vykríkol - milujem ťa. 

A Neville mu toto vyznanie celkom očarený tým okamihom rád opätoval. Napokon ho znova pobozkal 

a postaral sa o to, aby tým krásnym slovám jeho manžel i uveril. 

Vhodnejšiu chvíľu, ako bola táto si na také čosi jednoducho vybrať asi ani nemohli. 

oooOOOooo 

A/N: Et putain! - A kurva! + Vous baiseur - Ty zmrd! 

oooOOOooo 

21. kapitola - Výzva! 

V tichu izby bolo počuť iba Dracovo tichučké odfukovanie. Spal stočený po Nevillovom boku ako mača 

a v spánku vyzeral očarujúco úchvatne. Jemné vlasy rozhodené na vankúši s tmavozelenou 

povliečkou žiarili ako tekuté zlaté vlákienka. Jeho telo, poddajné a štíhle, telo, ktorého sa nevedel 

nabažiť, telo, ktoré tak rád uctieval, ktoré zahŕňal bozkami a nespočetnými dotykmi ho hrialo pri 

boku. Jeho bezprostredná blízkosť ho nielen upokojovala, ale i vzrušovala zároveň, pretože tento 

plavovlasý slizolinčan bol všetkým, čo Neville potreboval k svojmu životu. Teraz to už vedel so 

stopercentnou istotou. Vlastne... nikdy a v ničom si nebol taký istý. 

Prežil by bez všetkého, čo ho ešte donedávna napĺňalo, dokonca keby musel, oželel by svoje 

milované rastlinky a učenie, ale ak by si musel vybrať medzi top desiatkou vecí, činností a bytostí, 

rozhodne by volil jedno jediné. Zakaždým. Draca. 

Palcom prešiel po alabastrovej pokožke ruky, ktorú mal prehodenú cez jeho hruď a usmial sa. Max 

mal v jednom pravdu. Bolo zrejme len dobré, že z jeho rodiny ostalo len veľmi málo žijúcich, väčšinou 
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vzdialená rodina. Rodičia i babička už boli mŕtvy a on to mal - znelo to trocha kruto, ale bol to holý 

fakt - o to ľahšie. Nemusel prejsť náročnou konfrontáciou, nemusel sa vysporiadať so svojou 

sexuálnou orientáciou, ktorú by jeho rodina - rázna babička určite - odsúdila, dokonca nemusel 

zápasiť ani s voľbou, ktorú spravil na začiatku prázdnin. 

Vziať si Draca Malfoya a zviazať svoj život s ním bolo prinajmenšom - ako výstrelom do tmy. 

Riskantným. To určite, pretože nikto nemohol predvídať, čo ich vzťah prinesie a Neville to vedel. Mal 

na zreteli všetky pre i proti. Možno za to mohlo jeho srdce, ktoré mu intuitívne našepkávalo celý 

život, a ktorého rád sa rozhodol držať aj vtedy. 

Ale tiež už nebol tým hlúpučkým a naivným chlapcom, ktorým kedysi býval. Bol rozumnejší a 

uvážlivejší. Vedel, čo od života presne chce a nepochyboval, že ak by jeho stará mama ešte žila, bol 

by sa jej postavil a napriek všetkému by spravil po svojom. Hoci bolo pravdou, že sa netajila svojím 

názorom na vec sexuality rovnakého pohlavia a otvorene ňou pohŕdala, a odsudzovala ju. Kto vie, či 

by nebola nútená prehodnotiť svoje zmýšľanie, keby zistila, že jej jedinému vnukovi sa páčia 

výhradne muži. 

Nečujne si povzdychol. Život po Dracovom boku sa mu páčil, milovanie s ním bolo až nadpozemsky 

krásne, ale stále tu bolo čosi, čo im kalilo ich šťastie. 

Bellorofón Crabbe sa nevzdával. Skúšal to všemožne, a keď nedostal Draca, snažil sa k nemu dostať 

cez Nevilla. A on s ním už strácal trpezlivosť. 

Možno i preto mu sotva pred hodinou napísal krátku správu a poslal mu ju po jednej z Rokfortských 

sov s príkazom, nech ho nájde kdekoľvek sa skrýva a nech počká na odpoveď. 

Čo na tom, že boli sotva dve hodiny ráno? Toto sa muselo konečne vyriešiť. Žiť neustále v strachu a 

ohrození proste neprichádzalo do úvahy! Bolo to únavné a neprípustné. Nie nadarmo ho zaradili do 

chrabromilu. Neville sa nikdy v živote nebál čeliť problémom a nezľakne sa ani tentoraz. Nech už by 

stál tvárou v tvár i tomuto, poslednému smrťožrútovi. 

Telo vedľa neho sa pohlo, keď sa Draco obrátil na chrbát. Spal pokojne, kým si on sotva na hodinu 

zdriemol a viac nezažmúril oka. I teraz sa prevrátil na bok a s lyšiackym úsmevom sa naklonil nad jeho 

nahú hruď, aby špičkou jazyka obkrúžil svetloružovú bradavku. Hral sa s ňou dovtedy, kým mu v 

ústach nestvrdla na malý hrbolček. 

Neville sa spokojne usmial. 

Draco bol taký úžasný! Reagoval naňho i v spánku. Svedčilo o tom jeho vzrušenie, ktoré sa mu teraz 

opieralo o stehno, lebo mal nohu vklinenú medzi tými Dracovými. S rovnakým zanieteným zápalom 

sa venoval ústami i druhej bradavke, kým i tá nestuhla a z tých rozkošne krojených pier sa nevydral 

von prvý slastný ston. 

Neville zdvihol hlavu, ale zdalo sa, že jeho pôvabný manžel spí ďalej. Naklonil hlavu, aby jeho ústa 

mohli nerušene stúpať vyššie. Ku kľúčnej kosti, plecu, hrdlu, až sa dostali k brade a napokon i ústam. 

Stačilo málo, aby sa mu otvorili a on uvažoval, či za to môžu práve jeho bozky, alebo trenie stehna o 

ten pôsobivý rozkrok. 
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Každopádne mu už znova prebudený Draco dychtivo oplácal bozky a dovolil Nevillovi, aby ho priľahol. 

Doširoka roztiahol nohy v nemom pozvaní, ktoré sa túto noc zopakovalo už tretí raz po sebe. 

Neville sa tentoraz nikam nenáhlil. Vychutnával si každučký bozk, ktorý si vymenili, každé pohladenie. 

Vybozkával ho od hlavy po päty, čomu sa jeho sladký manžel musel smiať a prisahal mu krutú 

pomstu, ak sa nepoponáhľa. Vzal ho za slovo. Vkĺzol doňho a Dracovo telo ho privítalo spokojným 

zavrtením bokov a tesným zovretím, keď prenikol citlivým prstencom svalov jeho vyšpúleného 

zadočku. 

O pár kopulačných pohybov neskôr sa prepracovali k uvzdychanému vyvrcholeniu. Draco, absolútne 

malátny sa ledva vládal hýbať, kvôli čomu Neville pociťoval nemalé výčitky svedomia. Zliezol z neho, 

zoslal na nich čistiace kúzlo a privinul si ho do náručia. 

„Prepáč, ale ty si v spánku prosto neodolateľný," zveril sa mu, na čo Draco ticho zahmkal. 

„Ako každý Malfoy," odvetil spokojne, čo vyvolalo Nevillov tlmený smiech. Dovolil mu, aby si ho 

pritiahol do náručia a zaboril mu hlavu do ohybu krku, kde sa rozkošnícky otrel tým svojím mierne 

nahor nadvihnutým nosíkom. 

„Milujem ťa," šepol mu do vlasov a na nahej pokožke hrdla mohol cítiť, ako sa blondiakove pery 

okamžite roztiahli do úsmevu. 

„Ak si myslíš," zaševelil unaveným hlasom, „že ti nastavím zadok zakaždým, keď mi to povieš, tak sa 

mýliš, Longbottom." 

Neville sa pridusene usmial a Draco dodal: „Obávam sa, že ráno budem mať problémy vstať z 

postele." 

Neville ho iba mocnejšie objal a vtisol mu bozk do vlasov. „Milujem aj tvoj zadok, mimochodom." 

Tentoraz sa zachichotal Draco. Potom zmĺkol a vyvrátil k nemu hlavu. V šere izby a mihotavom svetle 

horiacich sviec vyzerali jeho oči takmer priezračne ako hladina studničky. „Aj ja ťa milujem." 

Nevillove pery sa roztiahli do nežného úsmevu prv ako sa v krátkom, jemnom bozku dotkli jeho úst. 

„Spi láska. Sľubujem, že po zvyšok noci budem poslušný." 

Draco si iba odfrkol a spokojne vydýchol. Neubehla ani minútka a on už znova zabral. Neville sa 

spokojne usmieval, nežne ho hladil po chrbte a čakal, kým sa noc pomaly začne vykrádať a vzdávať 

novému dňu. 

Keď ostala na tmavomodrej oblohe visieť posledná hviezda, vedel, že stretnutie s tým čiernym 

démonom je na dohľad. 

Nechal svojho manžela spať a vykradol sa z jeho náručia i z postele. 

Bol čas. Sova sa vrátila so správou. Musí konať ešte zahorúca. Urobí všetko na svete, len aby bol jeho 

manžel v bezpečí i za cenu vlastného života. 

oooOOOooo 
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Harry nečujne vykĺzol z postele, aby doprial svojmu mužovi ešte chvíľu - hlavne po takej rušnej noci - 

ale nebolo mu to nič platné, pretože v momente ako sa pod ním pohol matrac, Severus sa pomrvil a 

pootvoril spánkom zastreté oči. 

Mladší čarodejník sa previnilo otočil a sadol si späť. „Nechcel som ťa zobudiť," ospravedlňoval sa a 

aby mali jeho slová dostatočnú váhu, vtisol mu na pery rýchly, previnilý bozk. Tmavovlasý muž sa mu 

ľahko poddal a bol by to nevinné gesto využil i inak, keby sa od neho pery jeho manžela neoddelili a 

on necúvol. 

Severus sa zamračil. Nemohol si nevšimnúť jeho zamračený pohľad. „Čo sa deje?" opýtal sa, náhle 

celkom bdelý. Sadol si a zvesil nohy z postele. 

Harry mykol plecami. „Neviem. Mám len... neurčitý pocit, že je niečo..." 

„...zle?" doplnil ho Severus s nevôľou a zomkol svoje tenké pery v ešte tenšej linke. Svaly na čeľuste 

sa mu napli a musel sa premáhať, aby neklial hneď zrána. 

Vedel si predstaviť, s čím to tak asi môže súvisieť a v duchu sa pýtal, prečo nemôže mať aspoň pár dní 

svätý pokoj. Prečo si nemôžu žiť v tichosti a nekomplikovane. Ale na to si už mohol zvyknúť, keďže 

mal manžela, ktorý problémy priam magneticky priťahoval. 

Ovšem, teraz mu krivdil. Teraz tie problémy privialo z jeho strany rodiny, lebo sa týkali jeho jediného 

žijúceho príbuzného, Draca. 

Na druhej strane, to, že bol Harry ako chodiaci barometer na problémy malo i svoje výhody. I keď by 

ich radšej oželel a žil pokojne. 

Ani Severusa včera nepotešili správy, ktoré im Theo Nott povedal. Crabba udala jeho vlastná teta, o 

ktorej Severus ani nemal poňatia, že existuje. Vymenovala taký zoznam priestupkov, za ktorý by sa 

teda rozhodne ako bývalý smrťožrút nemusel hanbiť a dodala pár vecí, ktoré im skvele poslúžili ako 

dôkazový materiál, i keď nepriamy. Mali toho však dosť na jeho predbežné zatknutie, lenže po 

Bellorofónovi Crabbovi sa akoby zľahla zem. 

Na chvíľu ho síce včera v poobedných hodinách zazreli v Šikmej uličke, ale bol to len prchavý 

moment, pretože im bývalý smrťožrút poľahky znova zmizol z očí a stratil sa v dave. A len merlin vie, 

kde sa skrýval. 

Draco bol rozhodne v ohrození života a rovnako bol na tom i jeho manžel, ktorý bol v poslednom čase 

obdarovávaný tými nie práve najneškodnejšími rastlinami. Teraz už jednoznačne vedeli, od koho tie 

dary boli, hoc mali i tak po celý čas veľmi zreteľné tušenie. 

S oboma, preto sa s Dracom i Nevillom na chvíľu po večeri stretli, aby im oznámili nové skutočnosti a 

upozornili ich, že nesmú opúšťať hrad a jeho chránené pozemky, kým sa ten šialenec nenájde. Aurori 

po ňom usilovne pátrali pod vedením Thea Notta. 

Tak prečo potom tá Harryho intuícia? Nedávalo to zmysel! 

Teda, až do momentu, keď k nim cez krb do prijímacieho salónu nevpadol rozrušený Draco a 

nehulákal po nich ako zmyslov zbavený. V ruke držal pokrkvaný kus pergamenu s odkazom od toho 
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bláznivého chrabromilčana, ktorý bol zhodou okolností jeho manželom, a ktorý sa rozhodol celkom 

sám čeliť ešte choromyseľnejšiemu vrahovi. 

Draco, bledý ako stena vykrikoval, že niečo musia urobiť. Musia ho zastaviť, hoci nebolo jasné, či to 

platilo pre Longbottoma alebo starého Crabba. Napokon, na tom nezáležalo. 

Obliekli sa, aby vyrazili na ministerstvo informovať Theodora Notta o novom a rozhodne nečakanom 

zvrate udalostí a tiež aby sa dohodli o ďalšom postupe. 

Severus si v duchu vydýchol. Longbottom mal aspoň toľko rozumu, že im nechal správu, kde sa má 

stretnutie uskutočniť. 

Ostávalo len dúfať, že odtiaľ neodnesú už iba jeho... ostatky. 

oooOOOooo 

Bellorofón sa chytil za žalúdok, ktorým mu nepríjemne krútilo už druhý deň. Keby nie tých snoriacich 

aurorov, ktorí sa po námestí rozliezli ako pavúky, len aby chytili unikajúcu muchu do siete, teraz by 

mal pokoj! 

 

Nemohol ani k Svätému Mungovi a už vôbec nie do Apatieky! Išlo ho z toho rozhodiť. Navyše, včera 

ho skoro dostali a to nemohol pripustiť. Horúčkovito uvažoval, čo tak proti nemu asi môžu mať, keď 

po sebe zakaždým bezchybne zahladil všetky stopy. Nešlo mu to do hlavy. 

Ale absolútne sa nasral až po zistení, že sa nedostane späť do bezpečia na Lyrine panstvo. To už bol 

ozaj vrchol a vďaka tomu v ňom skrslo neblahé podozrenie, či v tom všetkom nemá prsty práve jeho 

jediná žijúca príbuzná. 

Zúril, soptil a klial ako posledný pohan, korzujúc na jej štrkom vysypanej príjazdovej ceste k sídlu, 

ktoré chránila tak silná mágia, že i keď mrskal smerom k domu kliatby od výmyslu sveta, to podivné 

fluidum, ktoré panstvo obklopovalo ako nejaká neviditeľná živá bublina sa vôbec nenarušilo ani tou 

nejnepatrnejšou trhlinkou. 

„Ty stará striga, toto ti ešte zrátam!" zakričal naposledy, kým sa odplazil sužovaný bolesťami preč ako 

zbitý pes. Kŕče v bruchu stále nepovolili. 

Teraz stál v malej kutici v hostinci Páv a prasa na samom okraji Londýna a znechutene sa díval na 

hnedú fľaštičku čohosi, čo mu malo pomôcť. 

Elixír si kúpil pod rúškom noci od akejsi pokutnej predavačky s tvrdením, že mu zaručene pomôže. 

Zauvažoval, či mu nemá dopomôcť skôr do hrobu, ale tú myšlienku rýchlo zaplašil. Sám najlepšie 

vedel, že ešte nie je všetkým dňom koniec a on nemá vyrovnané dlhy. 

Preto bez ďalšieho uvažovania do seba liek vylial a jeho účinok posilnil hltom whisky. 

Rozkašľal sa a na moment sa uňho ozval i dáviaci reflex, ale užitie tej svetlohnedej sračky rozhodne 

prežil. 
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O hodinu neskôr bolesti poľavili, hoci nezmizli a on si doprial konečne aspoň nejaké to sústo. Jahňacia 

kotletka s mätovou omáčkou zahnala hlad, ktorý ho moril už dva poondiate dni, kedy do seba 

nedokázal dostať nič okrem chľastu a dnešná dávka whisky statočne zaplašila tú podivnú nervozitu, 

ktorá sa ho zmocňovala. 

Všade ho hľadali a on by rád vedel - prečo? Z toho mála, čo sa dozvedel sediac dole v hostinci múdry 

veru nebol. Musela v tom mať prsty jeho teta, pretože iné by nedávalo zmysel, ale čo naňho mohla 

mať? Nemal ju žiadať o tie sprosté rastliny. Mal jej ich prosto ukradnúť a nezaťahovať ju do toho. Ale 

i tak to bolo iba jej slovo proti tomu jeho. A čo zaváži slovo senilnej stareny? 

Znechutene si odfrkol, poriadne štipľavo tú starú ježibabu preklial a poslal ju smažiť sa do horúcich 

pekiel. 

Po tom, čo si doprial horúci kúpeľ a večeru, sa iba v spodkoch prechádzal po izbe, popíjal, hral sa so 

svojimi prútikmi a premýšľal nad tým, ako sa dostane k tomu ťuťmákovi. 

Keď sa mu nedarilo prísť na niečo rozumné, akým spôsobom vylákať tie hrdličky zo svojho hniezda, 

zvalil sa na posteľ a riadne napitý rýchlo zaspal. Jeho ušiam unikol temer nečujný zvuk trieštivého 

rozštiepenia, ktorý sa ozval, keď sa v posteli pretočil na brucho. 

Prebudil sa chvíľu na to, že mu na okno tej malej svetlice ťuká sova svojím tvrdým zobákom. Bola taká 

vytrvalá, až sa bál, že mu rozbije oblok. Vymotal sa z pováľaných prikrývok a šiel jej otvoriť. 

Nevletela dnu. Ostala strategicky sedieť na okennom parapete, iba mu natrčila nohu, z ktorej nie 

práve šetrne odväzoval lístok. Keď ju svojimi hrubými prstami znova mykol za nohu, ďobla ho do 

prsta ako varovanie. Zahrešil a pohrozil jej zaťatou päsťou. Sova sa netvárila nijako vydesene. Iba ho 

pozorovala veľkými, žltými očami a myslela si zjavne svoje. 

Bellorofónovi však zdá sa svitlo na lepšie časy. Všetok hnev zaplašilo do úzadia vedomie neodvratne 

sa blížiaceho víťazstva, ktoré mal na dosah ruky a tento stručný odkaz bol toho dôkazom. 

Ten hlupák ho vyzýva?! Jeho! On si trúfa na bývalého smrťožrúta?! Neslýchané! 

Smial sa tak, až sa chytal za brucho. Pieskové vlasy mu padali do krvou podliatych očí, keď bujaro 

vykríkol: „Tak prečo nie?" 

Zaškľabil sa a ihneď mu aj odpísal. Toto riešenie mu padlo samé do lona bez toho, aby pohol čo i len 

palcom a bol by bláznom, keby ho ignoroval. Stačilo tú jeho naivnú výzvu prijať a dostaviť sa včas na 

miesto určenia. 

A odrazu vyzeral svet hneď krajšie. V mysli už spriadal tie najukrutnejšie plány pomsty. S vidinou 

dementného chrabromilského tupca, ktorý proti nemu bude stáť bezmocný a odkázaný na jeho 

milosť, nemilosť. A on si samozrejme zvolí iba to, čo musí. Jeho smrť. A ešte akú. Vychutná si ju a 

vryje si do pamäte každý detail mladíkovho utrpenia len preto, aby mohol tými spomienkami oblažiť 

svojho budúceho... muža. Pravda, len do času, kým ho nepošle za ním. 

Vzrušenie z nadchádzajúceho víťazstva ho zaplavilo ako prívalová vlna v jednej jedinej sekunde. 

„Ó, áno. Konečne si prídem na svoje," rozosmial sa opäť na plné hrdlo drsným smiechom a šiel sa 

pripraviť na vytúžené stretnutie. 
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oooOOOooo 

Neville sa rozhliadol okolo. Všade bolo ticho. Nič, iba holé, vrásčité kmene stromov, ktorých koruny 

sa vypínajú do neba a tráva popretkávaná lúčnymi kvetmi a vlhká od rosy, ktorá len nedávno padla. 

Jej drobné priezračné kvapôčky mu zmáčali kožené čierne topánky i spodný okraj nohavíc. 

Brieždilo sa a tmavá obloha sa sfarbila šafranovými odtieňmi. Na malý moment tam iba chvíľu stál a 

vychutnával si svitanie. Kto vie, či nebude jeho posledné. 

O svojom rozhodnutí nezapochyboval. Možno pochyboval o tom, či zvládne duel s mužom bez 

škrupulí, s mužom, ktorý sa neštíti násilia, ale musel si veriť. Ich životy sa predsa nemohli neustále 

poddávať obavám a striehnucemu zlu, ktoré si na nich brúsilo zuby. 

Musel uznať, že jeho protivník nie je hlúpy. Bol dvakrát taký starý ako on, mal nemalé skúsenosti v 

boji a prežil toho pomerne dosť. Crabbovou najväčšou devízou bolo, že nemal čo stratiť. Na rozdiel od 

Nevilla mohol iba získať. 

Nevillov plán bol ľahký. Vyzvať ho na súboj a skoncovať s ním. Nebol však naivný, aby sem prišiel ako 

jahňa na bitúnok. Čakal podlosť a rozhodne nejaký úskok. Nielen preto, lebo bol Crabbe skrz-naskrz 

slizolinčanom. Nepochyboval, že ak by mohol, ten muž by ho pokojne zabil i od chrbta bez výčitiek 

svedomia, len aby sa ho zbavil ako otravného švába a dosiahol by tak konečne svoje. 

Preto sa pripravil a pomohol mu Harry. Vziať si neviditeľný plášť by bolo priľahké. Nie. On spravil 

niečo celkom iné. Požiadal Harryho, aby ho naučil silné splývacie kúzlo, vďaka ktorému sa stane v 

tomto prostredí chameleónom a zároveň s tlmiacim kúzlom nebude počuť ani jeho krok, ani dych, ani 

divé búšenie srdca, ktoré práve poháňal adrenalínový motor. 

A tak sa oprel o kmeň starého, pokrúteného buka a pod jeho bujnou listnatou korunou čakal, kedy sa 

objaví starý Crabbe. 

V noci pršalo a nad krajinou visel mliečny opar, ktorý stúpal zo zeme k oblohe ako podivná opona 

čakajúca na moment, kedy sa konečne na scéne objavia herci a ona sa s pompou zdvihne, aby sa 

dramatické predstavenie mohlo začať. 

Neville bol pripravený. Ak mu plán vyjde, bude sa hrať podľa jeho pravidiel. V ruke držal svoj prútik. 

Dúfal, že sa týmto všetko skončí, nech už bude ten koniec akýkoľvek. Prial si jediné. Ochrániť svojho 

manžela. 

Spozornel, keď sa opodiaľ objavila širokoplecá postava zahalená v čiernom od hlavy po päty. Muž sa 

zvedavo rozhliadol okolo seba. Kvôli maske, ktorú mal, mu nebolo vidieť do tváre. 

Neville sa odlepil od stromu. „Vitajte," hlesol a nehlučne sa presunul opodiaľ. Včas na to, aby sa vyhol 

okamžite vypálenej kliatbe. Miesto neho to schytala kôra stromu. Oddelila sa od kmeňa v mieste 

zásahu a vo vzduchu sa rozprskla na kúsočky. 

„Na čo tá maska? Máte rád teatrálnosť?" opýtal sa znova a systematicky sa presúval. Minula ho ďalšia 

kliatba, ktoré neškodne presvišťala vzduchom. 
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„A čo vy? Na čo sa to tu hráte? Toto má byť vaša výzva na súboj? Myslel som si, že chrabromilčania 

nie sú srabi!" prskol nasupene, keď si v nasledujúcom momente strhol masku z tváre a rozhliadol sa 

po svojom okolí. „Tak kde sa skrývaš! Ukáž sa!" 

Neville postrehol jeho podráždenosť a usúdil, že i tá mu môže prísť vhod. Nemienil sa ešte ukázať. 

Nie, kým neurobí, čo si zaumienil. Zatiaľ okolo neho iba krúžil a provokoval ho. 

Bellorofón zúril. Nie preto, lebo sa musel dotrepať práve sem. Nie. Toto miesto bolo viac ako 

vyhovujúce. Tu sa jedna mŕtvola rýchlo stratí, o to sa postará. 

Soptil od chvíle, kedy zistil, že sa mu zlomil prútik. Jeho prútik, ktorý používal ako zásterku na svoje 

zločiny. Preto mu nikto nikdy nemohol nič prišiť na vrub. Na ministerstve nikdy nezistili, že vlastní 

ešte jeden, neregistrovaný, ktorý získal pri jednom zo súbojov ešte v minulosti ako mladík. Vďaka 

tomu sa vyhol väzeniu. 

Ostal mu už iba ten, ktorý používal bežne a to nebolo vôbec dobré. A práve týmto prútikom sa teraz 

musel brániť, pretože jeho neregistrovaný sa nedal opraviť. Škoda, že v ruke nedržal prútik, ktorý mal 

na svedomí nejeden život. Aké by bolo poetické, keby práve tamtým ebenovým prútikom zničil i 

tohto opovážlivca, ktorý ho obral o to, čo malo po práve patriť výhradne jemu! Nie. Nesmie dopustiť, 

aby tak neuvážene poskytol aurorom dôkaz proti sebe samému. Vymyslí iný spôsob, ako ho zniesť zo 

sveta tak, aby im stále mohol ukázať tento nepoškvrnený prútik v prípade, ak by naňho i padlo 

podozrenie. 

Mysli, Crabbe, mysli! nabádal sa v duchu. 

Ale kde bol?! Kde sa skrýval, keď jeho hlas znel zblízka a predsa ho nevidel. Nezačul ani jeho kroky, 

nič! 

Crabbe ostal stáť na mieste. Bol si istý, že mladík naňho nezaútočí od chrbta, ako to mal prvotne v 

pláne on. Prikradnúť sa a zabiť. Teraz ostal stáť na mieste a iba neurčito rozhodil rukami. 

„Green park? To si myslel vážne?!" spytoval sa rozšafne. „Bude to ľahšie ako som si myslel. Kým 

nájdu tvoje zohavené telo, ja už budem przniť tvojho manžela." 

Hovoril to nahlas a zreteľne vyslovoval každé slovo, nepochybne preto, len aby ho vytočil. Neville 

nepohol ani brvou. Všímal si ho a sledoval každý jeho pohyb. Zdal sa mu nepokojný a možno i niečím 

rozrušený. Určite však z neho sálal hnev, v tom sa nemohol mýliť. 

„Viete, že v tomto parku sa nikdy neodohral ani jeden jediný súboj?" spytoval sa ho konverzačne 

Crabbe. „Náš bude prvý. A hoci nemáme tie hlúpe zbrane ako muklovia, rozhodne by som nevolil ani 

naše prútiky," zatiahol melodramaticky, keď ho osvietil nápad. Vystrel ruku s prútikom pred seba, 

čosi nezrozumiteľne zamrmlal a pred ním sa objavil hladký povrch meča s gravírovanou rukoväťou. 

„Tak čo? Ukážete sa? Myslím, že môj návrh je na slizolinčana dostatočne férový, či nie?!" 

Neville prižmúril oči v momente, keď Crabbe svoj prútik pohodil k nohám do trávy a v ruke držal 

druhý meč, určený preňho. 

Toto bolo... skutočne bizarné. Čakal všetko, ale súboj mečmi?! 
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Rozhodol sa ukázať. Stál presne oproti tomu mužovi s neurčitým výrazom v tvári. Pozrel naňho, na 

jeho odhodený prútik a na meč. Crabbe mu druhý meč hodil vzduchom a zbraň mu pristála v ruke. 

Nemotorne cúvol v snahe udržať ho a nepotknúť sa. Nebol práve najľahší. Chytil ho oboma rukami a 

pozrel na muža pred sebou. 

Crabbe sa spokojne pousmial. Usúdil, že mu stačí nepatrná chvíľa a bude po ňom. Vrhol na Nevilla 

povýšenecký pohľad spod plavého obočia a nonšalantne zamrmlal: „Bude mi cťou rozpárať vás," 

povedal, keď svoj meč zdvihol a zamával ním vo vzduchu, akoby krútil obyčajným brkom. 

Ich čepele sa s jasným cvengotom zrazili. 

22. kapitola - Kolaudácia 

Neville si v duchu prebral svoje možnosti prv, ako sa chopil druhého meča. Počítal s tým, že by mohlo 

ísť o ďalší zo slizolinčanových trikov, ale keď zistil, že drží skutočnú ušľachtilú oceľ, uvedomil si, že ho 

jeho protivník nezdravo podcenil a rozhodol sa to využiť vo svoj prospech. 

Green parkom sa ozýval cvengot mečov. Neville ten svoj držal v ruke spôsobom, akoby si na jeho 

váhu za tých pár mikrominút nestihol privyknúť, alebo skôr akoby mal podobnú zbraň prvý raz v ruke. 

Krúžili okolo seba opisujúc nepravidelnú elipsu a prepaľujúc sa navzájom pohľadmi. 

Ten Crabbov bol samozrejme povýšenecký, sebaistý a nadutý, kým ten jeho bol značne rezervovaný a 

možno pôsobil trochu... rozpačito. Napokon, bolo to už dávno, čo naposledy držal takúto zbraň v 

rukách. 

Bolo to v tú noc, keď jediným švihom odťal Nagini hlavu, aby tak vyplnil Harryho želanie a pripravil 

Voldemorta o posledný horcrux, ktorý ukryl v podobe útržku svojej temnej duše do toho slizkého 

tvora, ktorý bol jeho miláčikom. Napadlo ho, či na to Crabbe nezabudol. Alebo, či nevybral meče 

zámerne, presne kvôli tej udalosti. Možno v tom videl istú chorú symboliku. 

„Užil si si s ním?" zaškľabil sa naňho odrazu o hlavu vyšší muž s pieskovými vlasmi a jazvou v obočí. 

Hneď na to urobil výpad, ktorý Neville zdanlivo len s námahou odrazil. Chvíľu mu trvalo, kým zistil, na 

čo presne naráža. „V posteli je vážne ako drak, čo? Robí svojmu menu česť. I mne dal zabrať a to už 

je, čo povedať." 

Neville ani brvou nemihol. Sústredil sa na to, na čo musel. Odviesť jeho pozornosť, kým... 

Ďalší nepatrný posun jeho i Crabba, keď okolo seba krúžili. 

Dobre, pomyslel si. Ak ho nechá chvíľu rozprávať, možno to nebude márne. Lenže znova sa ich meče 

skrížili a on mal čo robiť, aby zachoval zdanie bezbranného idiota, za ktorého ho podľa všetkého 

bývalý smrťožrút považoval. 

Očami popritom nenápadne zablúdil ku Crabbovmu prútiku. Stačilo už len šepnúť to správne 

zaklínadlo, aby sa poistil. 

„Neviem sa dočkať momentu, kedy mu ho tam vrazím znova," zapriadol muž a škodoradostne sa 

rozosmial. Potom ho preklal svojím chladným pohľadom neľútostných očí, dávajúc mu najavo, že on 

zmilovanie nepozná a vyšplechol z úst: „Pomodli sa, myslím, že sa odtiaľto živý nevrátiš." 
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Ale to medzitým Neville dosiahol presne to, čo chcel. Stačili dve slová bleskovej myšlienky, aby sa od 

neho vypäli úponky mágie prihovárajúce sa smaragdovozelenej tráve a zemi vlhkej od dažďa, a kúzla 

Secludo i následné Voro sa postarali o to, aby Crabbe v prípade potreby, či nečakaného zvratu 

nenašiel to, čo tak nerozumne zahodil. 

Odrazu sa vzpriamil, meč uchopil do jednej ruky s ľahkosťou pierka a zaujal ten správny postoj. „Tým 

by som si nebol taký istý," precedil pomedzi zuby a predviedol tomu márnomyseľnému chválenkárovi 

bezchybný výpad. V duchu pritom ďakoval svojej starej mame a jej tvrdému režimu, ktorému sa 

musel podrobovať. Hodiny šermu patrili medzi ne. 

Ich role sa vymenili a Crabbe bol teraz tým, kto mal čo robiť, aby mu stačil. A pravdou bolo, že sa 

zjavne prerátal. Nestíhal mu. Ustupoval pred mladým mužom, ktorému sa v tvári črtalo jasné 

odhodlanie zraziť ho na kolená, odrážal jeho údery a prskal zlosťou, červený v tvári, ktorá sa stále viac 

a viac perlila potom. Veci nepomohlo ani to, že sa znova ozvali jeho nedoliečené bolesti žalúdka. 

Boj bol únavný a trval dlhšie ako si vôbec dovolil predpokladať. Myslel si, že ho rozpráva šmahom 

meča, ale zjavne urobil chybu. Podcenil svojho súpera a teraz sa za ten svoj idiotský nápad preklínal. 

Po desiatich minútach nepretržitej spŕšky kovových úderov si naplno uvedomil, že preklať toho 

prihlúpleho chrabromilčana mečom bude vari i nemožné. Videl to na jeho technike boja, na postoji, 

na zručnosti a ľahkosti, s akou s ním bojoval. 

Longbottom sa tváril, akoby sa s niečím takým ako bolo to oceľové špáradlo narodil. Úplne scestne ho 

napadla myšlienka, že možno sa tak rodili všetci, ktorí kedy len patrili do fakulty slávneho Godricka 

Chrabromila. 

Sykol, keď mu po ruke prešlo ostrie meča a poranilo ho. Cez stisnuté zuby sa vydralo: „Ty odporný 

zasran!" Plavé obočie sa stiahlo v nenávistnom, zlovestnom výraze, ktorý jazva pretínajúca obočie iba 

podčiarkovala. 

Pramienok krvi rýchlo presakoval z reznej rany a vsiakal mu do odevu. Jeho útoky sa síce stali 

zúrivejšími, ale nie premyslenými, čo Nevillovi, ktorý sa tváril dostatočne vyrovnane iba vyhovovalo. 

Neušlo mu, ako sa muž začal nervózne otáčať za svojím prútikom a uvedomil si, že oľutoval moment, 

kedy ho zahodil do trávy. 

Iba sa uškrnul, pretože vedel, že mu to nebude nič platné. Ó, áno. Tu sa dá všeličo dobre schovať, 

nielen mŕtvola, pomyslel si spokojne a spravil nový výpad. 

Crabbe schytal ďalšiu ranu na predlaktí ľavej ruky len kvôli vlastnej nepozornosti. Zásah dostal presne 

na tej ruke, ktorú mu stále ohavilo neživé tetovanie s lebkou a hadom, ako pamiatka na lorda 

Voldemorta. 

Svitalo. Slnko stúpalo na oblohu čoraz vyššie a posledné zvyšky ranného oparu potrhalo svojimi 

lúčmi. 

Crabbe zavrčal, keď sa na poslednú chvíľu vyhol ostriu meča, ktoré mu prekĺzlo tesne okolo pokožky 

hrdla nad pravým plecom. Cúvol a hodil svoj meč bokom. Ako zmyslov zbavený sa vrhol k miestu, kde 

zahodil svoj prútik, ale márne šklbal husté steblá trávy. Prútik sa záhadne vyparil. 
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„Vaša námaha je zbytočná!" upozornil ho Neville, ktorý nad ním takto získal nielen prevahu, ale tak 

povediac... vyhral. 

Opieral sa o rukoväť meča, v druhej ruke mal svoj prútik. Nečakal, že Crabbe sa naňho vzápätí vrhne a 

bude ho chcieť uškrtiť holými rukami. Jeho zúrivé vrčanie mu znelo priamo v uchu a horký dych ho 

doslova omráčil. Snažil sa ho zo seba zhodiť, ale muž vážil asi tonu. A hoci sa to na prvý pohľad 

nezdalo, Neville bol z boja unavený. 

„Zdochni, ty prašivec!" vykríkol a pritlačil mu ruky špinavé od hliny na hrdlo v tesnejšom zovretí.   

Vedel, že by mal niečo urobiť, ale Crabbove ruky nechceli povoliť. Pred očami sa mu mihali podivné, 

rozmazané hviezdy a dusil sa. 

Draco, pomyslel si zúfalo a s myšlienkou upnutou na svojho manžela v sebe pozbieral zvyšné sily. 

Crabba, ktorý sa nad ním vypínal zasiahol kolenom priamo do rozkroku. 

Dobrý ťah, pochválil sa v duchu a rýchlo sa štveral na nohy. V nasledujúcom momente sa znova musel 

chopiť meča, pretože sa k nemu hnal Crabbe s vlastnou zbraňou. Jej hrot bol neomylne namierený na 

jeho srdce. 

Zaklonil sa s takou pružnosťou, v akú ani nedúfal. Zbraň sa mu neškodne skĺzla po hrudi a pleci, kým 

sa stiahla späť, aby nanovo zaútočila. Crabbe sa rozpriahol rukou v polooblúku a hodlal mu rovno 

uťať hlavu. 

Vtedy Neville začul známe zvuky premiestňovania. A nie jeden, ani dva, ale hneď niekoľko. Ostal stáť 

na mieste, ani sa neobzrel. Pohotovo odrazil mužov zúfalý pokus o úder, ale to bolo všetko, čo 

zmohol, pretože sa za jeho chrbtom ozval výkrik: 

„Neville!" 

A vzápätí vzduch okolo neho preťalo pár dobre mierených kúzel.  

„Expelliarmus!" 

Toto kúzlo Crabba odzbrojilo. Tomu síce došlo, že toto je jeho koniec, ale vzdať sa rozhodne nechcel. 

Rozbehol sa k lesu, no skôr ako spravil pár krokov ho zasiahlo iné kúzlo: „Ani hnúť!" 

A on ostal visieť vo vzduchu ako kus deformovanej sochy. Iba oči mu v jamkách zúrivo kmitali. 

Neville si vydýchol. Bol koniec. Vyhral. 

„Ty jeden tvrdohlavý somár!" vykríkol plavovlasý muž, ktorý sa ako prvý prihnal k nemu a horúčkovito 

ho prehliadal, nielen rýchlymi diagnostickými kúzlami, ale šacoval ho i rukami. Jeho slová - nič mi nie 

je, naozaj - sa minuli účinku a tak ho nechal. Dokonca mu dovolil, aby ho strhol do objatia a potom ho 

vyhrešil ako sopľavého chlapca. 

Vtedy už Crabba aurori spútali a teraz mu dvaja z nich recitovali jeho práva. Snape postával s Harrym 

obďaleč, obaja svoje prútiky v rukách a vtedy ho čosi napadlo. Ostávajúc v Dracovom objaví natiahol 

pred seba ruku a zamrmlal: „Redhibeo seculdus!" 
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Tráva, na jednom mieste neuveriteľné hustá a zelenšia ako inde odrazu zredla a vlhká zem prepustila 

zo svojho dočasného väzenia štíhle tielko Crabbovho prútika, ktorý poslušne pristál v Nevillovej dlani. 

Crabbe zavrčal. „Aj tak ťa dostanem! Zdochneš! Obaja zdochnete!" 

Theo Nott iba prevrátil očami a zamrmlal: „Silencio!" Takže Crabbe vykrikoval, ale nik už nepočul čo. 

„Everton, Fish, Boyle, odveďte ho a zavrite na izolačku, potrebuje schladiť. Carlton, Gojowczik, 

postarajte sa o dôkazy." 

Neville si odkašľal a keď aurori zbierali meče, podal prútik Theovi. „Toto je Crabbove." 

Draco, ktorý doteraz mlčal sa zamračil. „Toto je Crabbov prútik? Myslel som, že je z tmavého dreva, 

ale tento... je svetlejší." 

Theovi to vždy pálilo pomerne rýchlo. „Takže chceš povedať, že to nie je ten, ktorý si videl, keď..." 

nemusel dopovedať, lebo Draco pokrútil hlavou. 

Zástupca aurorov nechal Crabbov prútik levitovať vo vzduchu, kým požiadal Harryho o pomoc. A 

Harry mu rád vyhovel. Donútil kúzlom Finite incatatem, aby odhalil svoje posledné čary. Stačila 

chvíľa, aby sa Theo zatváril viac ako spokojne. 

„Máme ho. Teraz nám neujde!" 

Snape prikývol. „Hádam, že bolo na čase," hlesol, na čo sa jeho manžel pousmial a objal ho okolo 

pása. 

Theo sa uistil, či Neville nepotrebuje zdravotné ošetrenie a pripomenul mu, že ho bude neskôr 

potrebovať kvôli spísaniu výpovede. Na to sa aurori odmiestnili preč i so svojím nadmieru spokojným 

šéfom. 

„Pôjdeme?" opýtal sa Harry a všetci svorne prikývli. Hlavne Neville, ktorého už ozaj zmáhala únava a 

ledva stál na nohách. 

Odmiestnili sa z Green Parku preč. 

oooOOOooo 

Keď sa prebral, za oknom bolo šero. Zmrákalo sa, čo znamenalo, že spal celý deň. Nie div, veď bdel 

celú noc a súboj ho vyčerpal. Avšak stále nemohol uveriť tomu, že to napokon zvládol... 

Lenže vo chvíli, keď pootočil hlavu, obavy sa vrátili. I keď boli iného charakteru. Čeliť oceľovým očiam, 

ktoré mu sľubovali dokonalú búrku a nie to chabé prevedenie v parku bola už celkom iná vec. 

„Ako si..." začal, len čo zistil, že je hore. „Ako si mohol dostať taký šialený nápad?!" 

Neville sa zdvihol do sedu, pretrel si rozospatú tvár a oprel sa o čelo postele. „Bolo to najrozumnejšie, 

čo som mohol urobiť," povedal napokon pokojným hlasom. 

Draco očervenel od hnevu. „Najrozumnejšie?! Ty si zošalel?" 

„Draco, ja..." 
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„Neprerušuj ma, dofrasa!" vybuchol, chodiac hore-dolu okolo postele. „Čo na tom bolo rozumné? 

Veľmi dobre si vedel, že ten chlap je šialený vrah, ktorý sa neštíti ničoho a ty mu padneš rovno do 

pasce! Mohol ťa zabiť! A ani brvou by nad tým nemihol! Uvedomuješ si, čo všetko si riskoval?!" 

Uff, pomyslel si Neville a prečesal si vlasy prstami, čeliť mu bude rozhodne poriadny oriešok. Mal 

dojem, že naňho reve rozzúrený drak. 

„Stačilo málo a mohol si byť mŕtvy! Ešte teraz vidím ako na teba mieri ten jeho meč! Sakra, prečo 

vlastne meč?!" položil si rečnícku otázku, len aby odpoveď na ňu o sekundu zavrhol a pokračoval v 

hádke. „Mohol ťa rozpárať ako fretku! A čo ja?! Na mňa si nemyslel? Vieš ako som sa cítil, keď som 

našiel ten poondiaty lístok?" 

Neville ho mlčky pozoroval. Pokrútil hlavou a opýtal sa: „Nie, neviem. Ako si sa cítil Draco?" Jeho hlas 

bol pokorný a tichý, tak diametrálne odlišný od Dracovho jasného a zvučného, ktorý naňho útočil 

krikom. 

„Bol som celý posratý od strachu!" priznal bez hanby. „Presne tak som sa cítil! Pretože niekto, kto mi 

len pred pár hodinami oduševnene tvrdil, že ma miluje sa ma odrazu hodlá len tak vzdať!" 

„Počkaj, to si si zle..." 

„Čo?! Vysvetlil?! To teda ani náhodou!" zajačal celkom hystericky. 

oooOOOooo 

Tiché zapraskanie v kozube vedľajšej izby ustalo, ale nikto si ho nevšimol. Osoba, ktorá z plameňov 

vykĺzla chvíľu iba prestupovala nerozhodne z nohy na nohu, kým neusúdila, že bude múdrejšie vrátiť 

sa neskôr. 

Nabrala si do hrste letax a prv ako ho vhodila do ohňa začula hlasné, hrdelné zavrčanie a potom 

zvuky, ktoré jej boli veľmi dobre známe a jasne napovedali, ktorým smerom sa hádka stočila. 

Harry sa s potuteľným úsmevom objavil späť v žalároch. 

„Má to, ako sa teraz hlúpo tváriš nejaký opodstatnený dôvod?" opýtal sa ho manžel, ktorý k nemu 

vzhliadol z kresla od rozčítanej knihy. 

Harry zastavil a zamieril k nemu. „Veru má," odvetil a sklonil sa, aby mu dal bozk na jeho príšerne 

krásny dlhý nos. 

Severus ho chvíľu mlčky prepaľoval pohľadom, kým on mu zatiaľ vytrhol knihu z rúk a položil ju 

bokom na nočný stolík. Obkročmo si naňho sadol a zavrtel sa mu v lone. 

„Nový druh tanca?" opýtal sa, teraz už zastretým hlasom. 

Harry zamyslene prikývol, neprestávajúc sa usmievať. „Iste," priznal. „Kreslo-xový." 

Severus pobavene nadvihol obočie, ale pristal na jeho hru. „Predvedieš mi ho?" 

„Och, veľmi rád. Ale varujem ťa, i ja som začiatočník. No môžeme sa učiť spolu," zamrmlal s ústami 

pritisnutými na jeho krku. 
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Severus spokojne zavrátil hlavu, ako mu opierka dovoľovala a objal svojho manžela okolo pása. „Fajn, 

budeš viesť," šepol a na viac sa nezmohol, pretože Harryho pery zajali jeho ústa vo veľmi 

majetníckom bozku. 

oooOOOooo 

„Ako si mohol?!" pokračoval Draco vo svojej tiráde. „Prečo ste vy chrabromilčania takí? To skutočne 

nikdy nepremýšľate prv, ako sa do niečoho vrhnete po hlave?!" 

„Draco?" skúšal ho prerušiť Neville, ktorý sa medzitým vymotal z prikrývok. 

„Čo?" nedal sa. „Svätí chrabromilčania! Všetci ste..." 

Nedokončil. Nebolo mu to dovolené. Keďže Neville neuspel slovným zásahom, skúsil to inou cestou. 

Pritiahol si ho do náručia a umlčal ho jediným možným spôsobom. Bozkom. 

Lenže Draco sa nedal ohlúpiť a odtiahol sa, dlaňami sa zapierajúc o jeho hruď. „Ak si myslíš, že ma 

takto obmäkčíš..." 

A znova bol umlčaný. 

Neville si ho pritiahol späť, jeho ústa ho pohltili s horúčkovitou dychtivosťou. Draco mu napriek 

hnevu nedokázal vzdorovať. Ruky sa samé od seba omotali okolo mocného tela tmavovlasého muža a 

tisli ho k sebe s nevídanou potrebou. 

„Neville," ozval sa stále vyčítavo, i keď chrapľavým hlasom, zatiaľ čo ho muž jemne zložil do perín a 

opakovane mu šepkal, že ho potrebuje, a že ho miluje. 

Zručne ho pritom zbavoval oblečenia a Draco mu v tom dokonca pomáhal. Sám ho zbavil spodného 

prádla, v ktorom si pred obedom ľahol spať a ochotne pod ním vrtiac sa nedočkavosťou, kedy ho 

celého vyplní, roztiahol nohy. 

Dovolil Nevillovi, aby ho zasypával bozkami a uisťoval tisíckou dotykov, ako veľmi mu na ňom záleží. 

O chvíľu neskôr ich pohltilo búrlivé vyvrcholenie, ktoré zaplašilo i posledné Dracove pochybnosti o 

tom, že by pre Nevilla nebol takým dôležitým ako sa mu snažil vykričať. 

Ležali si v náručí a Nevillove ruky ho jemne hladili po chrbte. Draco zdvihol hlavu a pozrel mu do 

tváre. „Čo si si vlastne myslel, keď si tam šiel?" opýtal sa, zjavne čakajúc aspoň nejakú odpoveď. 

Neville pokrčil plecami. „Všetko zašlo priďaleko. Nemohol som dopustiť, aby nás naďalej ohrozoval. 

Nechcel som, aby sme museli žiť v strachu, čo zas vymyslí nabudúce." 

Draco pokrútil hlavou, ale neodtiahol sa. „Aj tak to bol hlúpy nápad. Mohol si skončiť ako..." 

„Mohol," skočil mu do reči Neville. „Ale neskončil. Ber to na vedomie. Vlastne som poslal odkaz i 

Theovi, ale asi ho zastihol neskôr." 

„Takže si to mal celé naplánované?" 

Uškrnul sa. „Nie tak celkom. Bol to len... náhly popud. Ale vyšlo to, nie?" 
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Draco tlmene zaklial a chcel sa odtiahnuť, ale Neville to nedopustil. „Ostaň. Som stále dosť unavený 

na to, aby som sa naháňal po byte." 

Plavovlasý slizolinčan vyjavene zažmurkal, akoby mu unikal význam tých slov, ale stačilo, aby ho 

Nevillove prsty pošteklili na boku a skĺzli cez brucho nižšie. Pochopil a zamračil sa. „A na toto unavený 

nie si?" 

Neville ho obdaril roztúženým pohľadom a veľavravným štuchnutím svojho lona do jeho stehna. „Ani 

nie." 

„Merlin, prečo ma tak trestáš," zamrmlal rozladene, ale až priveľmi ochotne sa poddal novým 

dotykom a novému láskaniu. 

oooOOOooo 

Neville strávil s Dracom väčšinu ďalšieho dňa na ministerstve mágie, konkrétne na oddelení aurorov. 

Spísali s nimi výpovede a oznámili, kedy sa koná pojednávanie s Crabbom. Našťastie, od vypovedania 

pred súdom boli ušetrení, pretože v rukách mali odrazu viac dôkazov, čo by stačilo na trest pre troch 

ľudí. 

Crabbe spáchal za svoj život toľko zločinov, že si nepochybne Azkabanské väzenie zaslúži. Prišlo sa i 

na dôvod, prečo ho nemohli odsúdiť prv a síce, ten chlap prefíkane používal celý čas dva prútiky a ten 

neregistrovaný využíval na svoje temné záľuby i páchanie zločinov. Spolu s listom a miestoprísažným 

vyhlásením jeho vlastnej tety Lyry mu bola takpovediac cesta do Azkabanu vydláždená rovnou 

cestičkou. 

Theo sa za nimi zastavil v kantíne ministerstva mágie a prisadol si k Nevillovi, Dracovi i Harrymu, ktorý 

ich pozval na obed. 

„A je to," dodal úľavne, keď si naberal mrkvovú polievku. „Súd sa bude konať hneď zajtra. Predseda 

Wizengamotu a minister nevidia dôvod odkladať ho. Pôjde sedieť, kým nesčerná." 

V inom zmysle to znamenalo, kým nepríde o rozum vplyvom dementorov. Ale dostane, čo si zaslúži. 

Theo si nabral lyžicu polievky a vopchal si ju do úst. „Draco," hlesol medzi jednotlivými sústami, 

„Harry mi pripomenul jednu vec." 

„A to?" 

„Tvoj otec nebol zodpovedný za smrť Crabbovho brata. A je to isté," informoval ho. 

„Skutočne?" opýtal sa uveličene jeho bývalý spolužiak. „Ako to vieš?" 

Theo sa pousmial. „Povedzme, že sme boli pri skúmaní jeho prútika až príliš dôsledný." 

Harry sa pousmial a odsunul od seba prázdny tanier. „Pravda. Zástupca aurorov odviedol vynikajúcu 

prácu. Crabbov majetok sa práve zabavuje. Kompletná čistka." 

Dracovi sa v očiach mihol tieň. Spomenul si na rovnakú čistku, ktorá sa odohrala na Manore. Ale na 

rozdiel od Crabba, nemali veľmi čo skrývať. 
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Theo prikývol. „Ostáva jediné. Stretnúť sa s jeho tetou. Musím s ňou hovoriť, i keď trvala na tom, že 

nehodlá byť zaťahovaná do procesu." 

Obed pokračoval v podobnom duchu, kým sa neskončil pri výbere vhodného obydlia blízko Rokfortu. 

Možno by niekto tipoval práve Rokville, ale zmýlil by sa. 

oooOOOooo 

Snape sa zamračil. Kráčal ulicami Blacktownu a uvažoval, či je to práve nutné. Harry vedľa neho 

vykračoval s ozdobnou taškou, v ktorej niesol fľašu toho najlepšieho šampusu. 

„Tváriš sa ako hydra, ktorej niekto odsekol hlavu," poznamenal jeho manžel veselo a usmial sa ešte 

viac, keď naňho manžel nesúhlasne zazrel. 

„Je to len malá oslava," snažil sa ho uchlácholiť a vzal ho za ruku. „Ešte si nikdy nekolaudoval?" 

„Nie!" odsekol. „Za to každú chvíľu skolabujem!" odsekol. 

Harry sa rozosmial. „Och, áno. Len teraz neviem, na čo presne narážaš. Na to dnešné bohovské ráno, 

alebo na moment, kedy ti na poslednej hodine elixírov vyprskol na nový slivkový habit elixír Ester 

Youngovej?" doberal si ho. 

Severus mu jemne, no varovne stisol ruku a prešiel tú narážku mlčaním. 

„Tu je to," zvolal nadšene Harry, hltajúc očami vážne pôsobivý úkaz majstrovského diela, keď očami 

blúdil po všakovakých okvetných záhonoch, na milimeter presne zastrihnutej tráve a okrasným 

kríkom a drevinám v záhrade pred domom. 

Zastali pred viktoriánskym sídlom, obaja mlčky a obaja očarení. Severus pozrel na Harryho a nadhodil. 

„Páči sa ti?" 

„Samozrejme. Veď vieš, že stále túžim opraviť dom v Godrickovej úžľabine," priznal bez okolkov 

úprimne. 

Severus sa zamračil. Nebol si istý, či by tam dokázal žiť. Naklonil sa, vtisol mu na líce bozk a šepol: 

„Tak fajn. Uvidíme, čo sa s tým dá robiť." 

Harry sa iba pousmial. Pochopil, že to bol malý prísľub, ale vedel, že môže očakávať oveľa viac, ako 

len to. 

oooOOOooo 

Jeseň pominula a nahradila ju zima. Vianoce prešli prirýchlo a nový rok bol tu. Január sa ukázal 

mrazivý a plný snehu, ako inak. 

Vnútri kamenej hrobky sa ozýval tichý šepot, prihovárajúci sa dvom kryptám. 

 „Neodvážil sa dnu, ale nevyčítam mu to. Naopak, chápem ho. Po tom všetkom, čo mu spôsobila naša 

rodina, dokonca i ja sám, sa zachoval viac ako len veľkodušne. Čo si môžem priať viac? Dokonca mi 

kúpil dom!" usmial sa zasnene, keď prešiel rukou po zlatom gravírovaných písmenách. „Nie, nie je to 

v Londýne. Osobne si myslím, že Blacktown má svoje čaro. Okrem toho, má to bližšie do práce." 
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Na malý moment sa odmlčal, keď kládol do krištáľovej vázy čerstvé rezané kvety. „Viete, čo je na tom 

najlepšie?" 

Portréty v oválnych rámoch svorne pokrútili hlavami. 

„Že ma miluje..." dodal citom zastretým hlasom a pozrel na svojich rodičov.  

Narcissa mala v očiach slzy, Lucius sa spokojne usmieval, akoby naznačoval - Kto by nemiloval 

Malfoya? 

Veru. Kto? 

oooOOOooo 

Draco a Neville žili spolu dlhé roky v šťastnom a pokojnom manželstve. Po siedmych rokoch spolužitia 

si osvojili osirelé dvojičky, päťročné dvojčatá Grahama a Caroline. Z Draca sa stal uznávaný odborník 

na elixíry, Neville sa honosil titulom najobľúbenejšieho učiteľa na Rokforte a neskôr dokonca začal 

sám publikovať. Jeho knihy z oblasti herbológie mali u čitateľov nemalý úspech. 

Severus predsa len pomohol opraviť Harrymu dom v Godrickovej úžľabine a musel uznať, že niet nad 

teplo rodinného krbu. Rozhodne tu neťahalo z každého kúta ako v Rokforte. 

Bellorofón Crabbe skonal do troch rokov od uväznenia. Nikdy sa nedozvedel, že má syna. 

Ani po jeho smrti sa však teta Lyra neodvážila vyjsť s pravdou von, aby prezradila Timothymu, kto je 

jeho biologickým otcom. Odľahlo jej, že jej chlapec tú otázku napokon nikdy nepoložil. Bol príliš 

láskavý, aby si zaslúžil úder tak krutou pravdou. Uspokojila sa s tým, že na jeho konto pribudli 

finančné prostriedky, ktoré získala z predaja synovcovho majetku. 

Koniec 

A/N: Použité kúzla: 

Secludo – schovať 

Voro – pohltiť 

Redhibeo seculdus - vrátiť schované 


