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Vďačnosť, či čosi viac 

 

Názov: Vďačnosť, či niečo viac? 

Autor textu a banneru: Tesska 

Pairing: Draco a Harry 

Žáner: romantika 

Varovanie: slash, sex, možné vulgarizmy 

Popis: Draco potrebuje pomoc a Harry jediný to dokáže. Čo sa však stane, ak si za pomoc vypíta viac, 

než slizolinčan vôbec očakáva? Bude ochotný pristúpiť na jeho podmienky alebo nie?  

Upozornenie: drabble vo forme 10x100slov! 
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1. časť 

1/100 

Sedel za otcovým pracovným stolom. Neprítomný pohľad strieborných očí upieral do neznáma. 

Pred ním ležal pergamen s pečaťou predsedu Wizengamotu. Oznamovali mu, že pojednávanie s 

Luciusom bude už o pár dní a vypočúvanie pod vplyvom Veritaséra, pozajtra. 

Bol si vedomý faktu, že proti otcovi bolo kvôli jeho smrťožrútskej kariére vznesených mnoho 

obvinení, proti ktorým sa nemohli odvolať. Ani mastné úplatky neprichádzali do úvahy. Bolo to pre 

nich zničujúce zistenie. 

Spoliehať sa, že znova uveria povedačke, kde konal pod vplyvom Imperviusu? Nemožné! 

Draco si bol vedomý, že od toho závisí veľa. Bude to posledný klinec do rakvy jeho otca.  

Jedine, ak... 

2/100 

Nemal vo zvyku plaziť sa pred niekým, pretože bol od detstva učený pravému opaku. O to horšie, že 

musel podliezať jemu. 

Mladík si ho pozorne, mlčky vypočul. Neposmieval sa mu, čo mu nechtiac musel uznať k dobru, ale 

nepokoj zmiešaný s nervozitou ho neopúšťal. Mohol za to ten jeho pohľad? 

Merlin! Ten človek bol inokedy taký čitateľný, tak prečo nie teraz?! 

Určite za to mohla iba jeho strata koncentrácie alebo... tie pekelné oči! Muselo to byť nimi! 

Potter sa oprel vo svojej stoličke. „Povedzme, že budem súhlasiť. Čo z toho budem mať?“ 

Draco zalapal po dychu. Toto nebolo práve chrabromilské! 

3/100 

Za celý ten život vyviedol už nemálo hlúpostí, ale dnes... to bola kolosálna katastrofa gigantických 

rozmerov! A predsa sa mu z toho všetkého nedvíhal žalúdok a nestávali mu vlasy dupkom. 

„Tak ako?“ 

Narcissa ho chytila za plecia, len čo vystúpil z krbu. Jej syn bol bledý a tváril sa, akoby sa vrátil z 

randevouz so zubatou. 

Sama veľmi dobre vedela, že ak chcú Luciusovi aspoň nejako pomôcť, iná možnosť neprichádzala do 

úvahy. Ich snaha Luciusa nespasí, ale môže mu pomôcť uľahčiť vypočúvanie a zlepšiť životné 

podmienky v Azkabane. Tomu sa vyhnúť nedalo. 

„Súhlasil. Urobí všetko, čo bude v jeho silách.“ 

4/100 
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Narcissa sa rozochvene usmiala, i malá všetečná brada sa jej od úľavy zatriasla, ale slzy, ktoré sa jej 

tisli do nezábudkovo modrých očí zaplašila. 

Chvíľkovú radosť však vystriedala úzkosť. A to všetko len z pohľadu na bledú tvár vlastného syna, 

ktorá sa v danom okamihu pokryla šarlátovým rumencom. 

„On niečo žiadal, však?“ opýtala sa tlmeným hlasom v neblahej predtuche a jej syn so sklopeným 

pohľadom prikývol. 

Privrela oči. „Koľko?“ Netušila, že mladý muž bude natoľko chamtivý, aby sa túžil priživiť na ich 

nešťastí. 

„Do zajtra,“ odvetil. 

Narcissa sa zháčila. „Dobre, ale koľko žiada?“ 

Draco si povzdychol. „On nechce peniaze, mama.“ 

5/100 

Ten deň sa niesol v slabom letnom daždi, ktorý sa spustil v časné ráno z oblakov holubičej sivej farby. 

Rovnakého odtieňa, do akého bol slávnostne odetý mladý muž. 

„Nemusíš to podstúpiť, Draco. Otec to pochopý, som si tým istá. Urobili sme všetko, čo bolo v našich 

silách.“ 

Draco ju nemo počúval, než sa naposledy vzhliadol v zrkadle a nepotriasol hlavou. „Nie. To je... v 

poriadku.“ 

„Tak vymyslíme spôsob, ako z toho po čase von, dobre?“ 

Nepekne sa uškrnul. „Ako? Rozvod? Pochybujem, že s tým bude súhlasiť,“ zamrmlal a mysľou sa mu 

mihol obraz vážnych zelených očí. 

„Existujú aj iné spôsoby.“ 

6/100 

Na tú vetu myslel po celý čas, čo na pol ucha počúval oddávajúceho. 

Potter ho držal za ruku. Pôsobil pokojne, bez známok nervozity. Nebolo až také ťažké povedať mu 

svoje áno a zviazať s ním svoj život, keď sa díval do tých zelených hlbín. 

Mal pocit, akoby ho ten pokoj, ktorý sálal z jeho odvekého rivala obalil a učičíkal jeho rozjatrené 

nervy. 

„Môžete si vymeniť prvý novomanželský bozk,“ vyzval ich pastor, ktorého Draco videl prvý raz v 

živote. 

Potter k nemu pristúpil, prsty mu položil pod bradu a nadvihol mu hlavu. Zavrel oči. Na ústach ucítil 

ľahký dotyk jeho pier. 
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7/100 

Harry vedel, že za ním jeho manžel nepríde sám. Akceptoval to, ale manželský zväzok sa musel 

naplniť. Nie, neplánoval mu dopriať žiaden čas. 

Skromná, no bohatá svadobná hostina mala zabezpečiť, aby na Narcissu Malfoyovú urobil aspoň 

nejaký dojem. Vybral tú najkrajšiu miestnosť v dome, vyberané pochúťky a vynikajúceho kuchára. 

Podávalo sa to najlepšie víno a šampanské. A predsa spolu prehodili iba pár slov. Bolo iba rozumné 

primiešať mu do nápoja pár kvapiek upokojujúceho elixíru. Nechystal sa ho znásilniť, ale pomilovať. 

Prial si, aby Draco prijímal jeho dotyky bez hanby, či strachu. Presne tak, ako o tom po nociach tajne 

sníval... 

8/100 

Z pracovne sa takmer lenivo presunul na poschodie. Budú zdieľať jednu spálňu. Ani v tomto mu nedal 

na výber. 

Otvoril a vošiel dnu. Postrehol ako sa Malfoy pri tom zvuku strhol. Obrátil sa a díval sa naňho 

rozšírenými očami. 

Harry si povzdychol a nalila mu za pohár bieleho vína. Podal mu ho, ale prekryl mu chvejúce sa prsty 

svojimi. „Je v tom upokojujúci elxirí, len aby si vedel.“ 

Draco namáhavo prehltol a prikývol. Až potom sa napil. Stačili mu tri dúšky, aby vyprázdnil pohár. 

Harry mal chuť usmiať sa, ale neurobil to. „Ak chceš ešte niečo, pokojne mi to povedz.“ 

9/100 

Jeho ústa boli prekryté Dracovými perami. Harry zastonal, keď ho muž uhryzol do pery, aj keď mu 

vnikol jazykom do úst. Napriek tomu nemal problém prebrať vedenie v bozku. A keď ho Draco 

dotlačil k posteli, prevrátil ho pod seba. 

Plavovlasý muž nespokojne zamrnčal. „Nie, že by sa mi tvoja iniciatíva nepozdávala,“ ubezpečoval ho 

chrapľavým hlasom, „ale ja sa nikam neponáhľam, Draco. Na túto chvíľu som čakal celú večnosť. 

Nechcem, aby sa premenila na desať minút zbesilej jazdy.“ 

Sivé oči sa po tých slovách prekvapene rozšírili. „Čo teda chceš?“ 

Harry sa sklonil, aby ho pobozkal na čelo. „Ukážem ti to.“ 

10/100 

Harry bol so svojim výkonom spokojný. Umiloval svojho manžela k spánku. Bol nežný a opatrný. 

Skutočne nemal naponáhlo a dával si sakramentsky záležať na tom, aby si Draco to spojenie užil. 

Ak mohol hovoriť sám za seba, podal ohromujúci výkon. Nebolo ľahké uprednostniť potreby manžela 

pred tými vlastnými, najmä keď mal pocit, že v istých partiách každú chvíľu exploduje. 

Stálo to za to. Všetka tá námaha. 
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Draco Malfoy bol jeho. Patril mu tým jediným spôsobom, o ktorý kedy stál. 

Pousmial sa, keď sa k nemu slizolinčan v spánku privinul. Pobozkal ho na čelo a konečne dovolil 

únave, aby ho premohla. 

2. časť 

1/100 

Prebúdzal sa pozvoľna. Sen doznieval, hlasy a zvuky, ktoré v ňom zachytil zneli už iba ako šumenie 

vetra v korunách stromov. Nezreteľne, slabo. Zaklipkal očami, než ich otvoril a celkom bez pohybu sa 

zadíval na strop postele. 

Až teraz si všimol, že vysoké stĺpy zakončené zatočeným oblým špicom nezdobí žiaden baldachýn. 

Nadvihol sa na lakťoch a rozhliadol sa po spálni. Bol sám. 

Usúdil, že je to tak lepšie. Nemal poňatia ako sa pozrieť Potterovi do tváre po... tej noci. Ako mu 

pozrieť do očí a pritom sa nečervenať. 

Sykol, keď sa posadil, lebo ucítil miernu bolesť ako dôkaz ich milovania. 

2/100 

Len čo zložil nohu z postele, v spálni sa objavil domáci škriatok a hlboko sa mu uklonil. Nepoznal ho. 

Nebol to Dobby, ani Kreatcher. 

„Dobré ráno, pane,“ pozdravil ho piskľavým hlasom. „Ja byť váš osobný škriatok, pán Draco. Pán 

Harry mi prikázať, aby ja vám splniť každé želanie. Želať vy si niečo od Dibsa, pane?“ pozrel naňho s 

nádejou vo veľkých jantárových očiach. 

„Kde je... Potter?“ opýtal sa so zaváhaním, ako Pottera a vlastne už i svojho manžela v jednej osobe 

osloviť. 

„Pán Potter ísť skoro ráno na ministerstvo. Pán vám nechať odkaz.“ Škriatkov dlhý prst namieril na 

nočný stolík. 

3/100 

Draco si odkaz prečítal. Nemohol zabrániť úľave, ktorá sa ho zmocnila. Potter skutočne išiel na 

ministerstvo, aby splnil svoju časť dohody. Zložil list a povzdychol si. Jeho obeť teda nebola zbytočná. 

I keď... slovo obeť v spojení s ním ani len nešlo dokopy. Slizolinčania také niečo nepoznali. Robili len 

to, z čoho im plynula nejaká výhoda. Nech už to bolo akokoľvek, iné vhodnejšie slovo mu jednoducho 

neprišlo na um. 

Zamieril do kúpeľne, kde si doprial takmer hodinový kúpeľ. Oholil sa, uhladil si vlasy a obliekol sa tak 

ako bol zvyknutý. 

A celý ten čas myslel na Pottera a jeho dotyky. 
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4/100 

Keď si konečne sadal k jedálenskému stolu, pekne a bohato prestretému, nevychádzal z údivu. Dibs 

okolo neho poskakoval tak ochotne, akoby bol za to platený. Vzápätí mu napadlo, že možno i bol. 

Grangerová bola známa nielen svojim priateľstvom s jeho... dofrasa proste Potterom, ale aj svojou 

záľubou v záchrane domácich škriatkov a ich nezmyselných práv. 

Natrel si hrianku bohatou vrstvou džemu a chopil sa novín, ktoré ležali na kraji úhľadne zložené, jemu 

k dispozícii. 

Z titulnej strany naňho zízali dve fotky. Jeho a Potterova. Palcové titulky nad nimi oznamovali, že 

vstúpili do zväzku. 

Odhodil noviny bokom. Nechcel sa tým zapodievať. 

5/100 

Neskôr sa nevedel rozhodnúť, čo robiť. Počkať na Pottera, aby sa z prvej ruky dozvedel novinky, po 

ktorých tak bažil alebo si ísť po svojom? 

Vyhrala jeho zvedavosť. Okrem toho, nechcel navštíviť matku neinformovaný. A tiež... trochu sa 

obával jej prípadných otázok ohľadom tej noci. 

Neobsedel. Lenivým krokom sa prechádzal po dome a skúmal jednotlivé miestnosti. A znova a znova 

myslel na uplynulú noc. 

Nečakal, že Potter bude taký striktný. Nepochyboval, že spolu budú musieť mať sex, ale že ho donúti 

zdieľať s ním jednu izbu, to ho prekvapilo. 

Faktom bolo, že Potter ho zaskočil už tou požiadavkou so zväzkom. 

6/100 

Mal by sa hnusiť sám sebe. Spolčil sa s chrabromilčanom a dovolil mu položiť ho na lopatky. Dovolil 

mu, aby ho pretiahol ako lacnú štetku a... 

Zahryzol si do pery. 

Nie, takto sa s ním... rozhodne necítil. Nemal poňatia, či za to mohol z väčšej časti elixír alebo sám 

Potter, ale to, čo s ním v noci zažil by nenazval iba sexom. Skôr... milovaním. 

Zastavil pri okne na chodbe, ktoré siahalo od podlahy takmer po strop. Povzdychol si. Nebol panic, už 

dávno nie, ale to, čo zakúsil s Potterom ho zasiahlo ako výboj elektrického prúdu. Rozochvelo v ňom 

každý nerv. 

7/100 

„Draco?“ oslovil ho nežne ten dobre známy hlas a mocné ruky ho donútili otočiť sa k nemu tvárou. 

Uvedomil si, že Potter vyzerá nielen spokojne, ale aj uvoľnene. Zelené oči sa naňho dívali uprene a on 

priam cítil ten plameň, ktorý z nich sálal, keď mu pohľad opätoval. 
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„Ako to dopadlo?“ opýtal sa. 

„Viac, než len dobre. Boli mu pripísané nejaké zásluhy, takže jeho trest sa skrátil na štrnásť mesiacov. 

Azkaban ho síce neminie, ale bude v cele s oslabenou ostrahou a mimo dementorov.“ 

Sivé oči sa rozšírili úžasom, než sa z úst vydral úľavný vzlyk. Potter ho inštinktívne objal. 

8/100 

Nik z nich nepovedal ani slovo. Iba tam tak stáli, než sa Draco po chvíli neodtiahol. S rumencom v 

tvári. 

Cítil sa ako slaboch, aspoň v tejto chvíli určite. Kde bola jeho chladnokrvnosť a rozhodnosť? Skončila 

odhodená niekde pod posteľou? Pod tou, na ktorej si ho včera Potter vzal, len aby si ho prisvojil tým 

najprimitívnejším spôsobom? 

Zakrútila sa mu hlava. 

Ale možno to bolo i tým, keď mu jeho prsty mierne nadvihli hlavu a na jeho ústa sa pritisli Potterove 

pery. Chrabromilčanov klzký jazyk mu vnikol do úst nežne a hravo, bez väčšej námahy. 

Vyzýval a očakával Dracovu odpoveď. 

 9/100 

Skončili obaja zadýchaní a zapýrení, ale Potter ho stále nepúšťal z objatia. „Asi by si to mal ísť oznámiť 

matke. Myslím, že čaká dobré správy.“ 

Sotva bol schopný prikývnuť. Jeho sivé oči boli stále zamerané na tie plné pery vlhké od slín. Od jeho 

slín. Merlin, ako bolo možné, že sa mu toto všetko nebridilo? 

„Keď sa vrátiš, pozhovárame sa,“ pokračoval Harry a konečne ho neochotne pustil zo svojho náručia. 

„V poriadku,“ odvetil a skoro sa vyfliaskal za to, že chcel dodať – ako si želáš. Nie. Neponíži sa pred 

ním ešte viac. 

Musí si zachovať tvár! Aspoň tú štipku hrdosti! 

10/100 

Harry sa za ním díval, než sa mu nestratil z dohľadu a nezahol na konci chodby za roh. Počul ho 

schádzať po schodoch a z prízemia k nemu doľahol tlmený hukot ohňa, keď sa jeho manžel 

odmiestnil. 

Vyšlo to. Skutočne to vyšlo. Draco bol jeho. Ale prečo sa z toho nedokázal tešiť naplno? Pretrel si 

unavené oči prstami. 

Vedel, že to nebudú mať ľahké, ale veril, že ak do toho dá všetko... nájdu k sebe časom spoločnú 

cestu. Plamienok nádeje, ktorý mu horel v srdci bol síce slabý, ale vytrvalý. 

Potreboval si premyslieť, čo ďalej. A nebolo to práve jednoduché. 
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3. časť 

1/100 

Narcissa si objala syna a pokynula mu, aby sa usadil naproti nej. Sama zaujala otcovo miesto za jeho 

pracovným stolom, pripravená vypočuť si všetky novinky. 

Obaja mlčali, než ich obslúžili škriatkovia popoludňajším čajom. Práve minulo päť hodín. 

„Potter urobil všetko, čo sľúbil,“ prehovoril, keď matka pokynula škriatkom, aby sa stratili. 

Spokojne si povzdychla, akoby jej padol kameň zo srdca, ale tvár sa jej napriek tomu neuvoľnila. Ani 

sa neusmiala. 

„Tvoja obeť teda nebola zbytočná. To je dobre. Pre začiatok.“ 

Draco si uchlipol z čaju a opanoval sa, len aby nezvraštil tvár. Mätový neznášal, ale matka ho 

milovala. 

A vedela to. 

2/100 

„Vieš,“ pokračovala zamyslene, „myslím, že hrá v náš prospech fakt, že Potter vybral práve tento 

druh zväzku.“ 

„Ako to myslíš?“ opýtal sa a zložil šálku s nazelenalým obsahom na porcelánovú podšálku. 

„Viem, že si sa o tieto veci pramálo zaujímal, napokon, mysleli sme si, že máš čas a nechceli sme ťa do 

ničoho tlačiť napriek tomu, že sme vedeli o tvojom vzťahu s... ňou.“ 

Draco pobledol. Netušil, kam tým mieri, ale vedel toľko, že mágia má viacero svadobných rituálov a 

niektoré boli pekne komplikované. 

„Nespája ťa s ním vlastná mágia, čo je pre nás veľké plus, synček. Ozaj veľké plus.“ 

3/100 

„Potter bol vždy jednoduchý a pomerne priamočiary. Dokázal to aj teraz, hoci ma prekvapil svojou 

požiadavkou. Jedno však netuší. Odkrojil si priveľký kus koláča a to mu môže byť na škodu,“ 

rozhovorila sa. „Zjavne stále nechápe naše staré čarodejnícke tradície a zákony. Dôležitosť 

zachovania rodovej línie bola vždy prvoradá,“ uprela na Draca vážny pohľad. „Pansy na teba počká, 

sľúbila to.“ 

„Ale ja som...“ 

Nestihol ani dokončiť. Umlčal ho jej nekompromisný pohľad. „Astéria Greengrassová je síce krásna, 

Draco, ale je neplodná. Okrem toho, jej rodokmeň je mierne povedané, mizerný.“ 

„Ako si to vedela?“ 
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Mykla plecom. „To vôbec nie je dôležité, srdiečko.“ 

4/100 

Nemyslel si, že to popoludnie bude prebiehať takto. Dúfal, že matku poteší dobrými správami. Vedel 

ako na otcovi lipla, ako ho milovala. 

Dúfal, že ju uteší v jej smútku a žiali za milovaným mužom, ale ona nevyzerala skľúčene. Za to on, 

áno. Po tom rozhovore určite. 

„Nič sa neboj, zlatko,“ snažila sa ho upokojiť, keď sa k nemu načiahla cez šírku stola a chytila ho za 

ruku, aby mu ju stisla. „Myslela som na všetko.“ 

Až teraz sa usmiala. Odtiahla sa a mávla vo vzduchu prútikom. Z postranných políc sa k nej vzduchom 

vzniesla truhlica. 

„Tu je riešenie tvojho problému.“ 

5/100 

Zízal do truhlice a zachovával si nepreniknuteľnú tvár. Vedel, čo leží na zamatovej poduške. Malá fióla 

plná bezfarebnej tekutiny s korkovou zátkou. 

„Dobre ju uschovaj a použi v tej najvhodnejšej chvíli. Až sa ti Potter zunuje, neváhaj. Inej cesty niet. 

Viem to. Videla som mu to na očiach,“ zamračila sa. 

„Čo si videla mama?“ opýtal sa skôr mechanicky, mysľou stále mimo. 

„Tú neuhasiteľnú túžbu nebolo možné prehliadnuť. Verím, že budeš dostatočne šikovný na to, aby si 

si toho chrabromilského idiota omotal okolo prsta. Nič iné si nezaslúži, ver mi. Sodomia!“ odfrkla si a 

ohrnula nos. „Aké nechutné! Aké zverské! Ponižujúce!“ 

6/100 

Draco opustil pracovňu s matkou v závese a zmenšenou truhličkou vo vrecku habitu. Nikdy predtým 

si neprial väčšmi pratať sa z Manoru čím prv. Jeho vnútro sa premenilo po tých posledných slovách na 

jednu pulzujúcu hrču úzkosti. 

Rozlúčila sa s ním bozkom na čelo a sledovala ho, než nezmizol v plameňoch. Len čo sa ocitol na 

druhej strane, uzamkol krb. Spravil to bezmyšlienkovite, automaticky. 

Strhol sa, keď sa za jeho chrbtom ozvalo lupnutie. Vlastne takmer vyletel z kože od ľaku. „Dibs!“ 

zvolal, keď sa mu škriatok uklonil až po zem. 

„Pán Draco, vy dnes poobede dostať poštu. Dibs ju priniesť!“ 

7/100 

„Môj... on... Potter je doma?“ 

„Nie, pán Draco. Pán Potter byť ešte v práci, ale on odkazovať, že na večeru byť späť.“ Prikývol a 

prepustil ho. 
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Až potom otvoril list, ktorý bol znôškou nadávok na Potterovu adresu, spleteninou sľubov, že naňho 

počká, nech sa deje čokoľvek a prázdnymi slovami, v ktorých mu vyznávala city. Teda, až na fakt, že 

Pansy bola v skutočnosti chladná a vypočítavá mrcha. 

Po prečítaní spálil list v krbe a prešiel k sekretáru, aby si nalial niečo... ostrejšie ako matkin nechutný 

mätový čaj. 

Kopol to do seba na ex a mysľou mu prebehli jej odsudzujúce slová. 

8/100 

„Mal si dnes príjemný deň?“ 

Draco vzhliadol od svojho taniera a pozrel manželovi do očí, v ktorých sa odrážalo viac, než len svetlo 

sviec. 

Zažmurkal a zabodol vidličku do restovaného mäsa. „Nemusíš sa za každú cenu snažiť konverzovať, 

Potter.“ 

„Takže odpoveď na moju otázku znie asi nie,“ zamrmlal a pousmial sa. „Dúfal som, že dobré správy 

tvoju matku potešia.“ 

„Potešili.“ 

Harry sa chopil pohára a vzal do prstov jeho dlhú stopku. Odpil si z vína a pritom z neho nespúšťal 

pohľad. „Mal by som pre teba jeden návrh. Môžeš mi sľúbiť, že prv než ho odmietneš, aspoň si ho 

premyslíš?“ 

9/100 

Draco si ho pozorne vypočul. A nevychádzal z údivu. „Oprav ma, ak sa mýlim, ale ty mi vážne 

navrhuješ prácu na ministerstve, Potter?“ 

Harry prikývol. Och merlin, ako toho chlapa rád šokoval. Obzvlášť vtedy, keď to stálo za to. Pohľad do 

jeho krásnej a prekvapenej tváre ho naplnil iskriacim potešením. 

„Viem, že ťa v skutočnosti byrokracia a vedenie rodinného účtovníctva nebaví,“ začal opatrne. 

„Napriek tomu v tom vynikáš. Ja ti ponúkam viac. Ale máš na výber, aspoň v tomto.“ 

Draco sa zamračil. Určite správne si vyložil jeho poslednú narážku, ale tá ponuka... bola 

neodmysliteľne lákavá. 

„Môžem si to premyslieť?“ 

„Pravdaže.“ 

10/100 

Netrvalo dlho, než sa k nemu Potter priblížil. Vnímal jeho túžbu, ktorá v ňom roznecovala jeho 

vlastnú. 
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Kdesi hlboko vnútri si uvedomoval, že by tak nemal reagovať, ale nemohol si pomôcť. Potterov dotyk 

rúk naňho pôsobil nesmierne stimulujúco. 

Odkiaľ pre všetko sväté vedel, kde sa ho dotknúť, kde je citlivý a akú silu na dotyk vynaložiť, aby mu 

to bolo príjemné? 

Och a ešte i toto! Záplava horiacich sviec, vonný olej, ktorý mu silnými rukami vtieral do rozhorúčenej 

pokožky. Hnietol mu každý centimeter nahého tela, posieval ho bozkami a privádzal ho do šialenstva 

mučivou nežnosťou. 

Bolo to... akoby ho uctieval. 

4. časť 

1/100 

Po tej správe to bol Ron, ktorý sa z nich dvoch zatváril viac, než len prekvapene. Bol v šoku. Ako inak. 

Prišiel sem tak rýchlo ako len dokázal, aby svojho najlepšieho priateľa promptne informoval. A on? 

On si ho vypočul s kľudom angličana. 

Vtedy mu to došlo. „Ty si to vedel, však?!“ Modré oči div nevyliezli z jamôk. 

Harry prikývol. „Áno. Naozaj si mi nepovedal žiadnu novinku, Ron. Ale vážim si, že si pokladal za 

dôležité varovať ma, aj keď si s tým zväzkom striktne nesúhlasil.“ 

„To, že som bol proti je jedna vec, ale toto... toto je o inom.“ 

2/100 

Harry vstal z kresla a lenivým krokom prešiel k oknu. Zadíval sa do spustnutej záhrady a znova mu 

napadlo, že by tým mohol poveriť niektorého zo škriatkov. Alebo by si mohol najať nejakého 

záhradného architekta, aby to tu nejako vyzeralo. 

„Harry, počúvaš ma?“ 

Ronov hlas ho vyrušil zo zamyslenia a on sa chtiac-nechtiac vrátil nohami na zem. 

„Vyzeráš, akoby ti to bolo jedno. Desíš ma. Vážne, kamarát.“ 

Krivo sa pousmial a sťažka si povzdychol. „Prepáč. Nie je mi to jedno. Len...“ 

„No dopekla!“ zamrmlal, prečesal si ryšavé vlasy prstami. „Tuším, že Hermiona mala pravdu.“ 

„A čo ak áno?“ pripustil Harry. 

3/100 

Ron sa zviezol do kresla, v ktorom jeho kamarát ešte nedávno sedel. V ruke pohár s whisky, v tvári 

neprítomný pohľad. 

„Čo budeš robiť?“ 
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Harry pokrčil plecami. „Čo môžem? Nehodlám sa len tak vzdať.“ 

„Asi to nechceš počuť, ale ten zväzok ti bol čert dlžný!“ 

Harry sa zamračil. „Nie, to som vážne počuť nechcel. Mne ten zväzok dokonale vyhovuje.“ 

„Chápem, zjavne kvôli tvojej orientácii. Ale aj tak, existuje toľko iných...“ 

Harryho pohľad ho rýchlo umlčal. Ron zvesil plecia a kopol do seba obsah pohára na ex. „Máš nejaký 

plán?“ 

Tmavovlasý muž prikývol. „Nejaký by tu bol.“ 

„Potrebuješ helfnúť?“ 

„Nie, vďaka.“ 

4/100 

Nie, že by Harry jeho pomoc nevedel oceniť, ale toto musel naozaj zvládnuť sám. Bol si vedomý faktu, 

že hrá vabank, ale svojej trofeje sa nehodlal vzdať v žiadnom prípade. 

Stál v spálni, v jednej ruke držal otvorenú drevenú kazetu so zamatovou stielkou a v tej druhej celkom 

nenápadnú tekutinu. Bez farby, bez vône, bez chuti. Uložil ju späť, kazetu zmenšil a znova ju vložil do 

náprsného vrecka manželovho habitu. 

Mal plán a ten bol jednoduchý. Postavený na tom jedinom, čo mohol do hry vložiť. Svoje srdce. Ak 

však má dostať aspoň reálnu šancu, musí s Dracom na čas preč. 

5/100 

„S-svadobná cesta?“ Draco vyzeral prinajmenšom ohúrene. 

Harry prikývol. „Môžeš si vybrať. Slnko a piesok, more a pláž alebo hory a sneh? Čomu by si dal 

prednosť?“ 

Draco naňho znova vrhol krátky pohľad, než sa naklonil nad prospekty čarodejníckej cestovnej 

kancelárie. Jednej z najprestížnejších. Poznal ju dobre, pretože jej služby v minulosti jeho rodina 

neraz využila. 

„Na ako dlho ťa môžu uvoľniť z práce?“ 

Harry sa pousmial, jeho obočie vyletelo pobavene hore. „Na ako dlho bude potrebné.“ 

„Si šéf, jasné,“ zamrmlal. 

„Nie, nie kvôli tomu. Vieš, doteraz som nemal veľa príležitostí alebo skôr dôvod... cestovať.“ 

Draco na to nereagoval, sotva prikývol. 

6/100 
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Harry bol príjemne prekvapený, keď jeho manžel nezvolil iba jednu možnosť. Nie, on chňapol hneď 

po oboch. Dokonca vybral obe destinácie, kde mali stráviť krásnych a podľa Harryho určite 

zaujímavých štrnásť dní. 

Nie, že by si od toho veľa sľuboval, ale bral to ako šancu pre nich dvoch. Alebo možno skôr pre seba, 

pretože si prisahal, že na Draca nejako zapôsobí. V tom dobrom slova zmysle a vo svoj prospech, aby 

jeho manžel na tú drevenú kazetu s jedom ani nepomyslel. 

Prial si, aby im to vyšlo. Z celého srdca v to dúfal. 

Ak nie, bude musieť s pravdou von. 

7/100 

Ich prvou zastávkou bola Malorka, čarovný španielsky ostrov ležiaci v západnej časti Stredozemného 

mora, vo vzdialenosti asi dvesto kilometrov od Valencie, Barcelony a Alžíru. Je najväčším ostrovom 

Baleár a jeho hlavným mestom je Palma de Mallorca. 

Harrymu sa to pozdávalo. Bolo to dosť ďaleko od Anglicka a hlavne od Narcissy bažiacej po jeho 

hlave. 

Nehodlal sa jej nechať dobrovoľne naservírovať na striebornom podnose. Nebol idiot, hoci ona si to 

myslela. 

Draco vybral nádherný päťhviezdičkový hotel Jade Palace, ktorý Harrymu bral dych. Ale to mu 

rovnako dobre bral i jeho elegantný manžel a pohľad na skvostnú posteľ v spálni luxusného 

apartmánu. 

8/100 

Hoteloví škriatkovia im vybalili, kým si Draco doprial sprchu a prezliekol sa. Ako sám povedal, do 

niečoho vhodnejšieho. 

Harry s tým takú vedu nerobil, ale aj on sa prispôsobil. Nechcel byť za trubiroha. Pohľad, ktorým ho 

manžel odmenil stál za tú námahu. Zvlášť, keď netušil, čo si na seba navliecť. 

Napokon zvolil tmavomodré bermudy a tielko mätovej farby, v ktorej jeho olivová pokožka pekne 

vynikla. 

Draco bol nahodený podobne, aj keď v iných farbách a s rozopnutou košeľou s krátkym rukávom 

navrch. V jej vrecku sa hojdali slnečné okuliare. 

„Jedáleň?“ opýtal sa Harry. Jeho manžel nadšene prikývol. 

„Zomieram od hladu.“ 

9/100 

Po jedle si vyšli na obhliadku okolia. Obaja svorne zhodnotili, že to tam nebolo vôbec zlé. Pekné, 

príjemné prostredie a milí ľudia. 
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„To sa všade nevidí,“ podotkol Draco a Harry musel iba súhlasiť. „Čo chceš robiť? Pretože ja sa 

plánujem ísť okúpať. More je pokojné, bola by škoda nevyužiť to.“ 

„Fajn. Pokojne. Zájdeme si pre veci.“ 

Na izbe si vyzdvihli každý čosi iné. Harry ručík a knihu, ktorú si pohotovo zmenšil kúzlom a strčil si ju 

do vrecka, aby sa na pláži nenudil. 

Draco si vzal ručník a opaľovací krém, aby sa jeho citlivá pokožka nespálila hneď na prvý šup. 

10/100 

„Ty nejdeš?“ díval sa ako si Harry zabral jedno z lehátok a usalašil sa na ňom. 

„Nie. Len bež, zaplávaj si,“ povzbudzoval ho s úsmevom. Vo vrecku cítil mušiu váhu svojej knihy. 

Draco sa nedal dvakrát núkať. Hodil uterák na lehátko umiestnené v piesku vedľa neho a začal sa 

natierať opaľovacím krémom. Harry ho so záujmom sledoval, než mu Draco tubu nepodal a neobrátil 

sa k nemu chrbtom. 

„Namaž ma, inak sa spálim.“ 

Harry mu vyhovel. A nielen preto, že sa ho s obľubou dotýkal. V noci s ním mal vlastné plány. Bolo by 

na škodu, keby ich nemohol zrealizovať. 

5. časť 

1/100 

Večerali pri sviečkach. Zväčša mlčky. I keď po sebe ponad štvorcový stôl vrhali kradmé pohľady. 

Sedeli na terase hotela v príjemnom zátiší, ktoré tvorili nielen drevené zásteny, ale i popínavé rastliny 

ťahajúce sa po nich s drobnými bledomodrými i svetloružovými kvetmi. Vyzerali dobre, i keď ich vôňu 

takmer nebolo cítiť. 

Harry dojedol prvý. Odsunul od seba prázdny tanier a vzal do prstov pohár s vínom, ktoré nedopil. 

Oprel sa na stoličke so širokým operadlom. 

„Páči sa ti tu?“ 

Draco mu venoval uprený pohľad, vložil si vidličku s nastoknutým jedlom do úst a prikývol. „Je tu... 

príjemne. A služby sú znamenité.“ 

2/100 

Nerušene ho ešte chvíľu pozoroval. Díval sa, ako si krája restované mäsko na malé kúsky, naberá ho 

na vidličku vedno s bohatou oblohou, ktorú tvorila grilovaná zelenina a vkladá si ju do úst. Pôsobil 

tak... distingvovane. Tak elegantne. Tak... vzrušujúco. 
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Mal nádherné pery. Bledoružové, mäkké a hladké ako hodváb. Rád ich okusoval, s pôžitkom vnímal 

ich hebkosť, rád prenikal do ich vlhkého vnútra a vždy ho znova a znova ochutnával. Draco mal 

mnoho chutí a jedna bola lahodnejšia ako druhá. 

Harry si zamyslene povzdychol. Tak rád by bol tou vidličkou v jeho štíhlych prstoch. Tak rád by ho... 

aspoň kŕmil. 

3/100 

Cítil ako sa ho zmocňuje vzrušenie. Ohlásil sa ten nástojčivý pocit v žalúdku, akoby sa mu v ňom 

odrazu vyrojil kŕdeľ motýľov. Srdce sa rozbúšilo a žilami sa mu hnala miesto krvi láva. 

Pokoj, dohováral si v duchu a na moment privrel oči, aby ho neprezradili. Nechcel ho pripraviť o 

zábavu, najmä keď mu sľúbil, že ešte zájdu do baru. 

A po chvíli ucítil na svojej ruke dotyk. Prebral sa zo zamyslenia a zistil, že naňho Draco hovorí a on bol 

zatiaľ mimo. Blondiak sa naňho díval so zvrašteným obočím a hlavou naklonenou mierne na stranu. 

„Si v poriadku?“ 

Prikývol. 

4/100 

Bar na pláži bol plný rovnako ako i tanečný parket. Všade sa mihali odrazy farebného svetla z 

niekoľkých gulí visiacich zo stropu a na malom pódiu hrala päťčlenná kapela samé veselé, tanečné 

pesničky. 

Harry sa pretlačil k baru, aby im objednal, zatiaľ čo sa Draco ostal prizerať na tancujúcich, opretý o 

jeden z krajných stĺpov neveľkej sály. 

Lenže keď sa Harry vrátil, nenašiel ho. Teda, našiel. Draco bol na parkete a tancoval s akousi krásnou, 

snedou rusovláskou, pomerne sporo oblečenou. A vnadnou. 

S dvoma nápojmi v rukách sa snažil sám sebe klamať, že nežiarli. A neskutočne ľutoval, že nevie 

tancovať. 

5/100 

Modrastý nápoj, ktorý veľmi pripomínal okenu tety Petúnie, ozdobený krúžkom pomaranča a žltým 

dáždnikom nechal na postrannom stolci. So svojou sangriou sa predral davom ľudí von. 

Nebol masochista. Dívať sa na to, ako sa jeho pôvabný manžel zvŕta okolo ešte pôvabnejšej krásky? 

Nie. A na druhej strane, nechcel mu kaziť zábavu. Nech sa jeho manžel vytancuje do sýta, on si zatiaľ 

prečistí hlavu na sviežom vzduchu. Musel, ak nechcel vyrobiť nejakú žiarlivostnú melodramatickú 

scénu. 

Harry s pohárom zamieril na neďalekú pláž. Chvíľu sa iba motal po jej brehu, upíjal z drinku a 

napokon si sadol a díval sa na more. 



16 
 

6/100 

Harry nemal poňatia, ako dlho tam sedel, ale z nápoja ostal na dne pohára iba zelený dáždniček a 

kôrka limetky. Veľký strieborný mesiac visel nízko z oblohy a vlny sa o čosi dvihli. Zjavne bol príliv. 

Prsty na nohách mal mokré a polepené od piesku, kým plátené topánky odpočívali vedľa neho. 

„Tu si,“ ozvalo sa mu spoza chrbta. Strhol sa. Bol taký zadumaný, že ho vôbec nepočul prichádzať. 

Draco si k nemu prisadol. 

„Bavil si sa a ja... nie som dobrý tanečník,“ povedal a zadíval sa naňho. Draco mal v rukách svoj drink, 

z ktorého pomaly upíjal. „Nemusel si odchádať.“ 

7/100 

Blondiak pokrčil ramenami. „Ukázalo sa, že Ariadna, tak sa volala tá žena, má žiarlivého priateľa.“ 

„To je mi ľúto,“ povedal, ale nemyslel to úprimne. 

Draco, akoby to bol tušil sa uškrnul. „Nemusíš mi klamať, Potter. Viem, že ti to prekážalo. Videl som, 

ako si sa tváril.“ 

Harry odvrátil pohľad. Čo mal na to povedať? Zapierať do bezvedomia? Na čo?! 

„To, že si s ňou tancoval mi ani tak neprekážalo, ale,“ povzdychol si, akoby zvádzal vnútorný boj a 

prehral ho sám so sebou, „keby si s ňou odišiel, netuším, čoho by som bol schopný a veľmi nerád by 

som to zisťoval.“ 

8/100 

Draco prikývol. Sedel vedľa Pottera s rozkročenými nohami a presýpal si piesok z jednej ruky do 

druhej. 

Vôbec sa mu nepáčil ten hrejivý pocit, ktorý v ňom po tom priznaní vyklíčil. Potter naňho žiarlil? 

Skutočne?! 

Fajn, mal prečo, veď bol odjakživa príťažlivý. A teraz mu patril. Ako manžel. Ako milenec. Nárokoval si 

ho. Výhradne a bezpodmienečne ako sa zdalo. Ani proti tomu by nenamietal. Malfoyovci, ak už nič 

iné, boli vždy monogamní v trvalých zväzkoch. Teda aspoň nejaké plus.  I keď mu to nehodlal vešať na 

nos. 

Stuhol, keď mu na kolene pristála Harryho ruka a on si uvedomil, že... 

9/100 

Prsty sa mu po stranách bokov zaborili do slnkom vyhriateho piesku, keď Harry natiahol ruku k jeho 

tvári, aby ju obrátil k svojej a mohol ho pobozkať. Nebránil sa. 

Malo to vôbec význam? Okrem toho, Potter nebozkával zle. Páčilo sa mu ako tie ústa dokonale 

kopírujú jeho, ako sa k nim tisnú. Rozochvievalo ho, keď mu zubami jemne stláčal spodnú peru, alebo 

ich brázdil špičkou jazyka prv, než ním prenikol dnu. 
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Tá jemnosť a zároveň dychtivosť ho miatla i rozpaľovala. Akoby mu prostredníctvom samotného 

bozku sľuboval nielen nekonečnú rozkoš, ale hory-doly! 

Ľahol si do piesku a stiahol ho so sebou. 

10/100 

Nemilovali sa. Ako Harry povedal, piesok by sa im dostal všade a nebolo by to veľmi príjemné. A hoci 

po ňom evidentne túžil, vystačil si s bozkami a dotykmi. 

Obsypal mu bozkami celú tvár, kúpal sa v tom striebornom pohľade, v ktorom sa odrážal svit 

mesiaca, kým si v tých aristokratických črtách vychutnával odzrkadľujúce sa rýdze emócie rozkoše. 

Jeho ruka zatiaľ obratne spracúvala manželov úd, hladila ho, trela, pomaly i rýchlejšie, než 

nevyvrcholil a Harry s pôžitkom sledoval ten prudký výbuch extázy, keď sa to štíhle telo pod ním 

prehlo v slastnom kŕči. 

Draco bol nádherný... Bol neodolateľný. 

Bol jeho... 

6. časť 

1/100 

Harry sa v to ráno prebudil o čosi neskôr. Podľa charakteristických zvukov mu došlo, že Draco 

okupuje kúpeľňu. Keď sa na dvere hotelovej izby ozvalo zaklopanie, prehodil na seba hotelový župan 

z chladivého saténu a s monogramom hotela na náprsnom vrecku, a šiel otvoriť. 

„Áno?“ ozval sa rozospato a pozrel na jedného z hotelových škriatkov, ktorý stál za servírovacím 

vozíkom naloženým jedlom. 

„Dobré ráno, pán Potter. Váš manžel objednať raňajky na pol deviatu. Ja sa nemôcť premiestniť do 

izby ako zvyčajne, lebo on prikázať, aby vás skôr nebudiť.“ 

„Och, to je pozorné. Ďakujem,“ zamrmlal a ustúpil, aby škriatok mohol vojsť. 

2/100 

Nechal sa ním obslúžiť a keď to malé livrejované stvorenie odchádzalo preč, z kúpeľne sa vynoril 

Draco v opare citrusovej vône, dohladka oholený. Ešte mal mokré vlasy. Na sebe plážové šortky a 

bielu košeľu s vykasanými rukávmi, nezapnutú. 

Uvedomil si, že sa mu zbiehajú slinky a nie nad tými dobrotami z hotelovej kuchyne. 

„Dobré ráno,“ pozdravil Draco s jemu vlastným úškrnom. Žeby si bol všimol Harryho lačný pohľad? 

Azda mu to i lichotilo? Harry sa bál dúfať, hoci si to z celého srdca prial. 

„Aj tebe,“ odvetil, keď mu došlo, že stále čuší. „Čo máš dnes v pláne?“ opýtal sa. 

3/100 
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Draco si nalial pomarančový džús a pokrčil plecami. „Určite plávať. A chcel by som sa poobzerať po 

ostrove. A ty?“ 

Harry prežúval hrianku natretú džemom a prikyvoval. „Ten výlet by som bral. Dostal som pár tipov od 

miestnych.“ 

Draco prižmúril oči a ponad stôl ho zadumane pozoroval. Keď prehltol sústo a zapil ho dúškom vody, 

nedalo mu to. „Ty sa chceš po celý ten čas vyhýbať vode? Nechceš si so mnou zaplávať? More je 

príjemné a vlny sú veľmi, veľmi mierne, ver mi. Videl som a zažil i horšie.“ 

Harry uhol pred tým skúmavým pohľadom a zahryzol si do pery. 

4/100 

Vedel, že sa pred ním kolosálne strápni, ale nemal inú možnosť. Nechcel mu klamať. Nechcel nič 

zastierať. Ak sa im ten vzťah mal vydariť, chcelo to predovšetkým dôveru. Vedel, že ju Draco môže 

veľmi ľahko zneužiť proti nemu, ale on chcel svojmu slizolinčanovi dôverovať. Plne dôverovať! 

Napriek všetkému... 

„Neviem plávať,“ priznal a keď naňho znova pozrel, uvedomoval si, že sa červená. Bodaj by aj nie, 

nebolo to čosi, s čím by sa chcel chváliť. 

Dracove šedé oči sa od prekvapenia rozšírili a pár sekúnd naňho iba šokovane zízal. „Ty... ty nevieš 

plávať? Tak potom... ako je možné, že si... že...“ 

5/100 

Dracovi to všetko dávalo pramalý zmysel. Stále to mal pred očami. Moment, kedy Harry v štvrtom 

ročníku čelil trom skúškam v Trojčarodejníckom turnaji, pričom sa tá druhá úloha týkala jazera. 

„Tá úloha v štvrtom ročníku,“ zamrmlal napokon. „Neutopil si sa. Vlastne si... vyhral si to kolo!“ 

Harry prikývol. „S blanami medzi prstami to bola hračka, ver mi.“ 

„S blanami?“ opýtal sa Draco vyjavene. „Takže... žiabrovka?“ 

Harry sa usmial. Vždy vedel, že je Draco bystrý. „Doniesol mi ju Dobby. Ukradol ju profesorovi 

Snapovi. Poviem ti, že Severus vtedy pekne zúril.“ 

Draco sa usmial. „Áno, bol pekne napálený, len som nevedel dôvod.“ 

6/100 

Vyšli z hotela, ale nezamierili k moru, ale k bazénu. Draco so slnečnými okuliarmi na očiach, Harry s 

knihou v ruke. Prešli okolo hlúčika chichotajúcich sa dievčat. Ako inak. Harry iba zaťal zuby, kým 

Draco si takmer tragicky povzdychol. 

„Hlupane,“ zamrmlal a keď naňho Harry pozrel, mal dojem, že sa mračí. 

„Myslel som, že ti ich pozornosť bude skôr lichotiť,“ poznamenal, než Draco posunul okuliare a 

premeral si ho od hlavy po päty. 
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„Vieš o tom, že si neskutočný? A nevšímavý! Ten cirkus bol kvôli tebe! Fakt si si to nevšimol?“ opýtal 

sa, akoby mu neveril. 

Harry pokrútil hlavou. „Nie.“ 

7/100 

Draco ho stiahol za ruku, keď zamieril k lehátkam pri bazéne, ale Draco pokrútil hlavou. „Ideme inak, 

kde budeme mať väčšie súkromie,“ povedal a úkosom naňho pozrel. A pustil mu ruku, lebo si 

uvedomil, že ho stále drží nemotorne okolo zápästia. 

„Prečo si myslíš, že to bolo kvôli mne?“ opýtal sa Harry, celý nesvoj. 

Draco mal chuť rozosmiať sa. „Vždy som si myslel, že máš viac sebadôvery. Opak je pravdou.“ 

„Verím si v podstatných veciach,“ zakontroval Harry a skĺzol po ňom veľavravným pohľadom, ktorý 

Draca nemohol nechať chladným. Odvrátil tvár a chvíľu kráčali mlčky, než sa dostali na miesto 

určenia. 

8/100 

„Bolo to kvôli tebe,“ povedal. „Pozri sa na seba. Sme tu pár dní a hoci ty sa skrývaš v tieňoch, si pekne 

opálený, kým ja vyzerám ako oškvarok. Mám príliš citlivú pokožku a slnko ju akurát tak prinúti 

zružovieť, ak sa nespálim. Ale ty... a s tými očami... a so všetkým!“ rozhodil rukou, akoby chcel tým 

gestom povedať viac, než by si pripustil. 

Harryho to omráčilo. V hrudi sa srdce pohlo do rýchlejšieho cvalu a na ústa sa vydral malý úsmev. „Ja 

to tak nevnímam. Pre mňa nie si žiaden ružový, či pripálený oškvarok. Neexistuje na tebe jediný 

fliačik pokožky, ktorý by som...“ 

9/100 

Takmer to vyslovil. Takmer. Takto si iba zahryzol do jazyka a potom dodal: „Nemal rád...“ Aj to bolo 

istou formou dôležitého vyznania a zdalo sa, že na Draca to malo nejaký účinok, hoci nevedel, či až 

taký, ako by si prial. 

„Sme tu?“ opýtal sa zvedavo, keď sa rozhliadol po bazéne s dvoma lehátkami, s pripravenými 

osuškami a stolíkom so širokým slnečníkom, a drinkami. 

„Áno. A nemysli si, že ostaneš čítať. Dole šortky!“ prikázal, kým si stiahol tie svoje a než pred ním 

zastal iba v plavkách, uškrnul sa. „Viem, že máš pod nimi plavky. Tak pohni.“ 

10/100 

Harry naprázdno preglgol, keď si ich sťahoval cez boky. Cítil na sebe jeho pohľad, ale momentálne ho 

trápilo niečo iné. 

„Nie je už trochu neskoro učiť sa plávať?“ opýtal sa. 
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Draco pokrútil hlavou. „Ani náhodou. Moja babička s matkinej strany sa naučila plávať ako 

šesťdesiatročná. Vlez si do vody,“ rozkázal autoritatívne a zamrmlal: „Musel si vyrastať medzi tými 

najhoršími muklami na svete, čo?“ 

Harry pokrčil ramenami. „Neuľahčoval som im to. Báli sa čarov a báli sa i mňa. Nikam ma nevodili, 

aby som nechtiac niečo nevyviedol. Vieš, náhodné kúzlenie sa nedá u dieťaťa ovplyvniť.“ 

„Aj tak ich mám chuť prekliať.“ 

7. časť 

1/100 

Draco sa na nich díval z lehátka, skrytý v tieni páliaceho slnka a s drinkom v ruke. Sangriu vymenil za 

čosi, čo vyzeralo ako výťažok z chalúh alebo morských rias, ale chutilo to dobre. Aspoň to, lebo 

nemohol povedať, že je... v pohode. 

Nebol. Už druhý deň sám so sebou zvádzal boj, ktorý sa každou minútou stával urputnejším. Nebolo 

ľahké udržať si ľahostajný výraz tváre, keď hľadel na to, ako sa jeho manžela dotýka iný muž. Aj keď 

to robil iba sem-tam a aj napriek tomu, že to patrilo k výučbe a vlastne on sám si ho najal a zaplatil.   

2/100 

Opálený grék menom Maher a zároveň inštruktor lekcií plávania bol urastený, tmavovlasý chlap ako 

hora. Aspoň jemu sa tak javil. Tie bicepsy mu isto nenarástli za noc, hruď mal širokú ako pristávaciu 

plochu pre eroplán a ten úsmev... bol vražedný. 

O plochom bruchu a pevnom zadku nehovoriac. Fajn, učil Pottera plávať. To bola jedna vec, ale Draco 

nemohol tušiť, že tí dvaja nájdu tak rýchlo spoločnú reč. Nemohol tušiť, že sa budú smiať a blázniť vo 

vode, kým on bude bokom a bude sa zožierať pocitmi, ktoré sa mu vrcholne protivili, a ktoré si 

neprial zažívať za nič na svete. 

3/100 

Na toto nebol zvyknutý. Každý ho prehliadal, pretože vyzeralo to tak, že kam vstúpila Potterova noha, 

všetci sa obracali za ním ako slnečnice za slnkom. A on sa v tom slnku vyhrieval. Pretože faktom bolo, 

že Potter venoval všetku svoju pozornosť iba a výlučne jemu. Nie im! 

Pokrútil hlavou, pričom mu padol do čela prameň mokrých vlasov a pozrel naňho. Zmenil sa. Od 

školských čias nadobudol sebavedomie a vyžaroval z neho pokoj. Mal síce svoje chyby a nebol ani 

zďaleka taký dokonalý, za akého ho Draco odjakživa mal, aj keby to nepriznal ani za nič. 

Draco zahrešil a prudko vstal. 

4/100 

„Myslím, že na dnes stačilo, nie?“ opýtal sa mrazivým hlasom, prepaľujúc inštruktora pohľadom. 
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„Určite,“ súhlasil Harry bez reptania a zamieril ku schodíkom, kde ho už čakal Draco s ručníkom. „Som 

hladný ako vlk, zájdeme na obed?“ podal mu očarované okuliare a utrel si dosucha tvár. Ušlo mu, 

akým pohľadom slizolinčan počastoval vyšportovaného Mahera. 

„Dobre, súhlasím,“ odvetil, keď mu založil okuliare a posunul mu ich ku koreni nosa. 

„Ďakujem,“ zamrmlal Harry a pritiahol si ho k sebe. Jeho ruky Draca na pokožke príjemne chladili, ale 

pery mal krásne hrejivé, keď ho letmo pobozkal. 

Maher sa utieral a závistlivo po nich poškuľoval. 

5/100 

Draco chcel nechať Harryho, aby sa osprchoval prvý a zrumenel, keď mu manžel pohotovo navrhol, 

že sa osprchovať môžu spoločne. Aj tak potreboval umyť chrbát a sľúbil, že bude neškodný. 

Draco mu to sotva mohol uveriť, najmä keď zbadal v tých zelených očiach iskriaci svit, ktorý sľuboval 

viac, než nevinnú výpomoc pod prúdami vody. 

Nemýlil sa. Pretože keď sa Potter nasýtil dotykmi svojich pátravých rúk a láskaním jeho smotanovej 

pokožky zahalenej vrstičkou mydlových bubliniek, ktoré rýchlo zmývala voda, bol Draco vzrušený do 

krajnosti. Takže jeho ochotnú ruku a následne i Harryho ústa v svojom rozkroku iba uvítal.   

Bolo to nádherné. 

6/100 

Naobedovali sa, kým Harry študoval mapku mesta, ktorú si vypýtal od hotelového škriatka a fixou 

krúžkoval miesta, kam sa chceli pozrieť. Prekvapilo ho, keď mu Harry oznámil, že sa nebudú 

premiesťňovať. 

„Prenajal som na dnešné poobedie skúter. Uvidíš, že sa ti zapáči.“ 

„Skúter? Nejaký muklovský spôsob prepravy?“ 

„Áno a neboj sa, mám naň vodičák,“ usmial sa a vzal ho za ruku. Draco si ju nevytrhol. Pred pár dňami 

by to možno ešte bol urobil, ale teraz... prišlo mu to prirodzené. 

„Mám sa pýtať, čo je vodičák?“ 

Harry mu postrčil pod nos akúsi kartu a žmurkol naňho. „Bude to fajn, sľubujem.“ 

7/100 

Draco sa ho držal ako kliešť. Sprvu, než si jazdu začal po chvíli užívať. Cesta sa hadila okolo pobrežia 

obmývaného azúrovým morom a do hlavného mesta Palmy im to netrvalo dlho. Prefrčali cez prístav a 

námestie, ktorému dominovala katedrála Le Seu. Harry zaparkoval a navrhol, aby si ju išli pozrieť. 

Draco nenamietal. Bola to monumentálna stavba a on mal históriu vždy rád. Všade okolo boli davy. 

Domácich i turistov. Neboli jediní, kto si užíva krásy ostrova. 
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Katedrála svetla bola vážne impozantná. Zdržali sa tam dobrú hodinu, kým sa nasiaknutí niekoľko 

storočnou históriou pobrali ďalej, navštíviť gotický hrad a arabské kúpele. 

8/100 

Ak si Draco myslel, že tým sa príjemný deň končí, mýlil sa. Do hotela sa na večeru nevrátili. Najedli sa 

v miestnej reštaurácii. Harry im objednal miestu špecialitu na odporúčanie ústretovej čašníčky. Pa 

amb Oli bolo podľa nej jednoduché jedlo, ktoré chutilo ozaj výnimočne, to jej museli uznať. 

Pripravené bolo z malorského chleba, olivového oleja, rajčín, syra a šunky a podávaného s olivami a 

dobrým vínom. 

Dracov jazyk i žalúdok si prišli na svoje. Potom sa ruka v ruke prešli mestom osvetleným iba 

pouličnými lampami a sem-tam sa zastavili pri vykrikujúcich predavačoch. Od jedného z nich mu 

Harry kúpil náramok. 

9/100 

Znova ho prekvapil, keď ho zaviedol do akéhosi baru určeného pre homosexuálov. 

„Dostal som naň tip od Mahera,“pošepol a on sa nevdojak zamračil. Musel. Kyslý výraz z tváre mu 

však poľahky zotrel chutný drink a Harryho nesmelý úsmev, keď ho pozýval zatancovať si. 

Nešlo mu to, ale Draco oceňoval jeho úpornú snahu. Napokon po ňom musel chňapnúť a skúšal to 

inak. Držal ho za boky, nútil ho zatvárať oči a vnímať rytmus, hýbať sa vedno s ním, splynúť s ním... 

To nemal vysloviť. Pretože keď sa naňho vtedy upreli tie zelené oči... vedel, že horia rovnakým 

vzrušením ako tie jeho. 

10/100 

Cesta späť bola peklom, pretože sa Potter odmietal premiestniť aj so skútrom. Jeho dôvody chápal, 

ale vzrušenie nepoľavilo. Takže cestou späť sa tisol k jeho chrbátu, objímal ho okolo pása, stehná 

prilepené po stranách jeho nôh. 

Z celej duše si prial, aby už boli v hoteli, lebo to nebolo extra príjemné. V úde mu pulzovalo a telo sa 

dožadovalo ďalšej dávky uspokojenia. Kto by si pomyslel, že i tak zadrieme? 

Zastavili pred hotelom, Harry opatrne zostúpil a s náručím plným Draca, ktorý sa odmietal prebrať sa 

premiestnil priamo do ich izby. 

Tam ho uložil a vkĺzol do postele k nemu. 

8. časť 

1/100 

Obloha nad ich hlavami bola tmavá a posiata hviezdami. 

Aj dnešok strávili spolu, na potulkách po Malorke. Bez skútru a zasa bez premiestňovania. Harry im 

zaplatil celodňový výlet. Najprv sa viezli nostalgickým vlakom Červený blesk, ktorým sa prepravili do 
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mesta Soller, nachádzajúcom sa v rozľahlom údolí, tvorenom horským masívom Sierra Tramontana. 

Bola to oblasť prevoňaná pomarančovníkmi a olivovníkmi. 

Potom sa presunuli do prístavu Puerto Soller, odkiaľ sa preplavili do zátoky Sa Calobra. Naobedovali 

sa na pláži a pokračovali do mesta Inca, presláveným kožiarskou výrobou. Napokon sa autobusom 

prepravili pohorím Sierra Tramontana obdivujúc okolitú krajinu i jej dedinky späť do hotela. 

2/100 

Večer by si Harry bol celkom rád oddýchol a venoval sa inej činnosti, ale slizolinčan bol neoblomný. 

Okrem toho, bral ako pokrok informáciu, že ho Draco naučí plávať sám. Harry si nechcel nič namýšľať, 

ale dúfal, že v tom bola aspoň štipka žiarlivosti voči Maherovi. 

Nech sa mu akokoľvek do toho nechcelo, nebol by to priznal ani mučením. Vlastne sa na to tešil. 

Draco pomaly opúšťal svoj vágny postoj, ktorý doteraz v ich manželstve zastával. 

Vážne to nebolo zlé. Mal pocit, že Vianoce sa pomaly približujú, lebo počul radostné cinkanie 

rolničiek. A možno to iba veselo hlaholilo jeho búšiace srdce. 

3/100 

„Naozaj si myslíš, že to pôjde takto?“ opýtal sa ho Harry. Stál mierne rozkročený v bazéne, voda mu 

siahala skoro po bradavky. 

„Pochybuješ o mojich schopnostiach?“ opýtal sa Draco, ktorý postával hneď vedľa neho. 

„Nie, pochybujem o svojich, pri tejto činnosti určite,“ priznal s úškrnom. Na tvári sa mu perlili kropaje 

vody, ale očarované sklá okuliarov boli bez poškvrnky. 

„To zvládneme. Základy ovládaš a zvyšok pôjde. Umiestnim som na teba nadľahčujúce kúzlo. 

Nepadneš ku dnu ako kameň. Len rob, čo máš a nezabudni pri tom dýchať,“ napomenul ho a pokynul 

mu, aby nezdržoval, položil sa na brucho a začal plávať. 

4/100 

Maher ho v prvé dni učil splývať a správne dýchať pod vodou. Ukázal mu ako sa plávajú prsia a 

chvíľku to v ten posledný deň, čo boli spolu pod Dracovým dohľadom trénovali. Takže základy by mal 

v malíčku, ale zvyšok... 

Nebolo jednoduché zosúladiť ruky a nohy a prinútiť ich vykonávať požadované pohyby. 

Prinajmenšom prvú polhodinku nie. Ale potom, aj vďaka tomu nadľahčujúcemu kúzlu to nebolo také 

zlé. 

Sprvu sa cítil vrcholne trápne, ale urobil by všetko pre to, aby s Dracom trávil čo najviac času spolu a 

keďže on vedel veľmi dobre plávať a plával rád, chcel sa to naučiť. 

5/100 

„Nie je to zlé, ale som si istý, že by si to vedel aj lepšie,“ zamrmlal Draco. „Zbytočne vystrkuješ ten 

svoj zadok nad hladinu, aj tak tu za ním nemá kto vzdychať.“ 
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Harry sa uškrnul a vypľul vodu, ktorá sa mu dostala do úst. „Myslím-že-to-chce-vhodnejšiu-motiváciu. 

Nevieš-o-niečom?“ 

Draco tľoskol jazykom. „Vhodnejšiu motiváciu? Myslel som, že ten rozmaznaný som tu ja. Ale fajn, ak 

prepláveš späť celú dĺžku bez toho, aby si sa vo vode dotkol nohami dna, môžeš ma pobozkať.“ 

Harryho rozosmial. „Vieš, že ťa môžem pobozkať, kedy chcem.“ 

Draco odul pery. „Možno. Preformulujem to. Ak to urobíš, pobozkám ťa ja.“ 

6/100 

Harry mal sakramentský dôvod dokázať to. Draco ho ešte nikdy dobrovoľne nepobozkal. Zakaždým 

bol iniciátorom on. Bolo by príjemné vidieť ho viac aktívneho, než doteraz. 

„Fajn, platí!“ povedal a zhlboka sa nadýchol. Ukáž mu, že nie si drevo, Harry, pomyslel si a pustil sa za 

ním, pretože Draco pred ním pomaly ustupoval cúvajúc k okraju bazénu vzdialenému dobrých 

dvadsať metrov. 

Keď ho dosiahol, nechal svoje ruky voľne nadnášať vodou a povzbudzoval ho. Harry sa mal prečo 

snažiť, takže bojoval s vodným živlom ako o život. 

A vyhral. So širokým úsmevom a iskriacimi očami si zastal tesne pred Dracom. „Dodržíš sľub?“ 

7/100 

S rukami zakvačenými do okraja bazéna, po stranách Dracových pliec sa neprestával dívať do tých 

strieborných studničiek. Mal pocit, že sa v nich neodráža iba bodovými svetlami osvetlená plocha 

bazéna, ale aj svit hviezd a mesiaca. 

Draco sa k nemu pomaly naklonil, vzal mu mokrými rukami tvár do dlaní a pritisol svoje ústa na jeho. 

Harry takmer okamžite pootvoril pery v nemom pozvaní a zachvel sa, keď to neostalo bez odozvy. 

Dracov bozk bol hravý, skúmajúci a pomalý. Akoby mali celé more času. 

Vychutnával si ho, zvieral ho v objatí a pripravoval o rozum, než sa od neho napokon odtiahol. 

8/100 

„Vidíš, zvládol si to a aj bez toho pomocného kúzla,“ zamrmlal, na čo Harry vytreštil oči. 

„Ty si zrušil to pomocné kúzlo?!“ 

Draco s úškrnom prikývol. „Veril som ti.“ 

„Malfoy, ty si... Toto oľutuješ!“ zamrmlal nízko posadeným hlasom. Znel ozaj výhražne, ale Dracov 

úsmev z tváre to nezmazalo. 

„Len ak ma chytíš, Potter!“ povedal, vyšmykol sa mu a plával preč. 

Harry sa rozosmial a pustil sa za ním, no keď videl, ako Draco dosiahol schodíky, stal si vo vode a dal 

mu chvíľu na čas. A prv, než sa Dracova ruka dotkla ručníka uloženom na lehátku, zovrel ho v náručí. 
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9/100 

Draco šokovane zhíkol, pretože Harry ich bez varovania premiestnil do hotelovej izby a skôr, než 

stihol čo i len pípnuť, prisal sa mu na ústa. Vôbec nie jemne, ale dravo a lačne, akoby sa pred chvíľkou 

vôbec nebozkávali. 

Jeho ruky si cítil na páse, potom vyšplhali cez chrbát až k temenu a vkĺzli mu do mokrých vlasov. 

Pritiahol si ho bližšie. Pod mokrým kusom látky, ktorá tesne obopínala jeho boky cítil Harryho 

vzrušenie, ktoré konkurovalo jeho vlastnému. 

Och áno, chcel ho. Veľmi ho chcel. 

Neprotestoval, keď to mokré elastické šatstvo niekam zmizlo, ako neprotestoval, keď ho Harry 

dotlačil k posteli. 

10/100 

Vnímal váhu jeho tela, dotyky, ktoré ho nútili stonať a zvíjať sa pod ním od rozkoše, oplácal mu 

bozky, ktorými mu posieval nielen celé telo, ale i tvár. Neraz si ho pritiahol, aby spojil ich ústa. 

Harry mu venoval viac pozornosti, akoby si možno zaslúžil. Znova a znova uctieval jeho telo, hral sa s 

ním, dopriaval mu všetko možné potešenie z nadchádzajúceho spojenia. 

A to zanedlho prišlo. Stačilo, aby Draco ochotne roztiahol nohy, vláčny a pripravený prijať ho, 

stehnami mu objímajúc boky, hryzúc si pery, keď sa snažil nevnímať bolesť, iba tú slasť... 

A Harryho. Jeho tvár, ústa, zelené oči... 

9. časť 

1/100 

Prvou zastávkou poldňového výletu, ktorý objednal a zaplatil Harry o dva dni neskôr bola vyhliadla Es 

Colomer. Bolo to ďalšie z miest, ktoré vám svojim úžasným výhľadom na vysoké skalnaté pobrežie, 

oceán a okolité pohrie vyrazí dych. Všade okolo nich sa ozvývalo cvakanie fotoaparátov od nadšených 

turistov a Harry nezaostával. 

Potom navštívili pláž Formentor, kde si dopriali olovrant v tieni pínií a na Dracovo naliehanie si 

zaplávali v krištáľovo čistom mori. Pokračovali loďou do prístavu Pollenca, kde mali chvíľu na to, aby 

sa poprechádzali, navštívili miestne obchody, reštaurácie alebo bary. Draco ho povodil po obchodoch 

a potom sa šli najesť. 

2/100 

V miestnej vychýrenej reštaurácii La Placeta si dali gazpacho, čo bol predkrm. Studená zeleninová 

polievka z paradajkovej šťavy s cesnakom a olivovým olejom. 

Nasledovala paella, hlavné jedlo na objednávku pre dvoch. Bola nazvaná podľa čiernej železnej 

panvice, v ktorej sa do zásoby varí ryžový základ a kuchár do nej pridáva rôzne kombinácie podľa 

objednávky hostí. Oni ochutnali variáciu paella s morskými plodmi a nesmierne im chutilo. Zapíjali k 
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tomu pomarančovú šťavu, hoci Harry navrhol aby ochutnali miestne pivo alebo víno, ale Draco 

nechcel. 

A ako dezert si dopriali katalánsku špecialitu, flan. Bol to lahodný karamelový krém ochutený 

citrónom a škoricou.   

3/100 

Hneď potom sa boli pokochať miestnymi historickými budovami ako bolo napríklad múzeum Diona 

Bennassara, ktorý bol veľmi talentovaným mallorským maliarom. Prešli sa románskym mostom, ktorý 

tam stál od štrnásteho storočia a navštívili i prekrásne záhrady Joana Marcha s kamennou vežou zo 

sedemnásteho storočia, než sa napokon museli vrátiť. 

Nasledujúci deň pokračovali celodenným výletom, kde strávili väčšinu času na lodi. Vyplávali z 

prístavu Palma de Mallorca a pokračovali juhovýchodným smerom okolo pobrežia, kde sa dostali až 

do oblasti Camp de mar. Tam dostali obed, nápoje podľa výberu a typický miestny koláč ensaimadu. 

Keď sa vrátili do hotela, bolo krátko pred šiestou. 

4/100 

Ďalší deň si dali od poznávania krajiny oddych a kým Harry usilovne trénoval pod Dracovým ostriežím 

pohľadom plávanie, on listoval v letákoch a hľadal miesto, kam by sa mohli ešte pozrieť. 

Z bazéna sa ozývalo zúrivé čľapkanie vody. Harry trénoval kraul a znak. V kraule pekne napredoval, 

ale pri znaku sa mu stávalo, že sa pozabudol a nechtiac sa nahltal vody, keď sa ponoril pod hladinu. 

Vdety zaprskal ako nasrdený kocúr, ale neodradilo ho to. 

Draca to tešilo. Včera sa boli spolu dokonca okúpať v mori a nebolo to zlé, hlavne kvôli tomu, koľko si 

Draco užil pri ňom zábavy. 

5/100 

Ďalší výlet vybral on. Bol poldňový a počas neho navštívili neobyčajné miesta na východe ostrova. 

Teda, tak ich ospevovali všetky tie prospekty. 

Výlet začal v meste Manacor, presláveného unikátnou výrobou perál. Pozreli si dokonca proces 

výroby a ručnú výrobu šperkov s perlami. 

Ďalšou zastávkou bol prístav Porto Cristo, kde si dopriali malý odpočinok v kaviarni a pokračovali 

prehliadkou miestnych trhov i historickou časťou mesta. 

No a výlet zavŕšili návštevou Dračích jaskýň, čo bol rozľahlý komplex podzemných jaskýň, z ktorých 

najväčšia ukrýva dvadsaťdeväť centimetrov pod povrchom podzemné jazero dlhé 

stosedemdesiatsedem metrov a ako bonus si v nich vypočuli i krátky koncert. 

6/100 

Draco stál pri okne a díval sa na more. Na piesčitú pláž posiatu slnečníkmi a lehátkami bielymi ako 

sneh, palmami, ktorých listy tancovali vo vánku. Páčilo sa mu to. Táto destinácia mala svoje čaro a on 

si zamiloval vôňu oleandrov, stromov myrty, či rohovníkov. 
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Keď prechádzali krajinou, aby ju spoznali, videli mandľovníky, figovníky a rôzne druhy citrusovníkov. 

Dokonca kríky mäty, ktorej sa tu darilo, levanduli, šalvii. 

Harry ho povláčil po tej úchvatnej krajine, ak ho Draco práve nenútil učiť sa plávať. Nemohol potlačiť 

úškrn. Odprisahal by, že v ňom niekde hlboko drieme duša slizolinčana, lebo tie jeho vynútené 

motivácie boli... 

7/100 

Popravde? Boli čím ďalej, tým viac odvážnejšie. Šokujúcejšie však bolo, že mu to neprekážalo, že ho 

to vzrušovalo, nehovoriac o pôžitku, ktorý z toho mal. 

Od momentu, kedy spojili svoje životy bol voči nemu Potter svojim spôsobom neoblomný. Vytrvalý! 

Ale zároveň neskutočne nežný a pozorný. 

Merlin vie, aké mal pred obradom obavy. Hlavne zo sexu. Nebolo jednoduché urobiť to, čo on 

podstúpil kvôli svojmu otcovi. Kto iný by sa na to dal? Navyše, takmer bez väčších prieťahov? 

Mohol s ním vyjednávať, mohli sa dohodnúť inak. Možno by ho napokon presvedčil, aby Potter 

nevyrukoval s tým zväzkom. Ale on to nespravil. 

8/100 

V niektorých chvíľach mal dojem, že doňho ten zelenooký muž vidí. Že ho pozná lepšie ako sa pozná 

Draco sám. Bolo to možno desivé, ale tiež ho napĺňal pocit... spriaznenosti a zároveň zraniteľnosti. 

Nechcel sa tak cítiť, ale akoby nemal na výber! 

Zvláštne, nie? Najmä ak si spomenie na časy, kedy sa nemohli ani cítiť. Neminuli sa bez toho, aby na 

seba nezazreli s nenávisťou sršiacimi očami. A koľko krát proti sebe tasili prútiky by nespočítal na 

prstoch ruky. 

A oni dvaja sa stali manželmi. Existovalo niečo ešte viac nemožné? Nepredstaviteľné? 

Povzdychol si. Otvoril dvere na balkóne a vyšiel von. 

9/100 

Vánok vanúci od mora mu čechral plavé vlasy. Niektoré pramienky mal od slnka vyťahané takmer do 

platinových odtieňov. A aj jeho pokožka stratila ružovkastý nádych a stala sa skôr zlatavou. I kvôli 

betakaroténu, keď Harry poprosil personál, aby mu miešali aspoň raz denne tento nápoj. 

Robil všetko, len aby bol jeho manžel spokojný. A Draco si to užíval. Vážne. Bolo príjemné, ak sa o vás 

niekto tak stará. A tiež bolo príjemné, keď sa o niekoho staráte vy a zistíte, že to teší nielen jeho, ale i 

vás, pretože jeden úprimný, vďačný úsmev mal silu smrtiacej Avady. 

Tak to cítil... 

10/100 
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Keď mu v ten posledný deň hotelový škriatok doručil telegram od matky, jeho nálada klesla hlboko 

pod bod mrazu. Ostal civieť na tých pár slov ako primrazený, než sa nerozkýval a nespálil ich kúzlom 

rovnako, ako oni v ňom nespáli i poslednú štipku radosti z toho krásneho, slnečného dňa. 

Takmer zhíkol, keď ho zozadu objali dve silné ruky a k jeho chrbátu sa privinulo telo jeho manžela, 

aby ho obalilo v dôvernom objatí. Na šiji ucítil Harryho ústa, ktoré mu to miesto posiali bozkami, kým 

on nezavrátil hlavu dozadu a neprekryl jeho ruky svojimi. 

„Zbalený?“ 

Draco prikývol. 

„Fajn, môžeme vyraziť.“ 

10. časť 

1/100 

Harry ich premiestnil do hotelovej haly, ale aj tak nedokázal zabrániť tomu, aby ich neovanul chladný 

vzduch z práve otvorených automatických dverí, pretože hotelový škriatkovia akurát niekomu 

pomáhali s batožinou. 

Otriasol sa chladom, hoci sa obaja pred odchodom z Mallorky teplo obliekli. „Rozmýšľam, či sme to 

nemali prehodiť. Najprv hory , potom horúca pláž.“ 

Draco iba pokrčil plecami. „Nie je to jedno? Poďme k recepcii, nech nás ubytujú. Som unavený.“ 

Harry prikývol. Nemohol nepostrehnúť zmenu v jeho správaní. Nielen, že si od neho znova udržiaval 

akýsi odstup, ale jeho nálada klesla hlbšie pod bod mrazu ako chlad, ktorý panoval vonku. 

2/100 

„Vitajte v hoteli Bon Alpina,“ privítala ich plavovlasá recepčná s modrými očami ako nezábudky. 

„Smiem vedieť vaše meno?“ opýtala sa. Úsmev jej neschádzal z tváre. 

„Potter,“ povedal Harry a opätoval jej ho, kým Draco postával pár krokov za ním. 

„Pán Potter,“ zamrmlala, kým ťukala v počítači a hľadala ich rezerváciu, prsty jej kmitali po čiernej 

klávesnici ako splašené. „Ach, iste. Máte našu najlepšiu izbu, podkrovný apartmán. Je pripravená,“ 

dodala a podala mu kľúč. Škriatok vám zoberie batožinu. Prajeme vám príjemný pobyt.“ 

„Ďakujeme.“ Otočil sa k Dracovi. „Už si tu niekedy bol?“ 

Jeho zamĺkly manžel pokrútil hlavou. „Nie, ešte nie.“ 

3/100 

Cesta do izby netrvala dlho. Asi i preto, lebo to nebol nejako extra vysoký hotel. Mal iba dve 

poschodia, ale mohol sa pýšiť svojou členitosťou a ako už Harry vedel, štyridsiatimi izbami. Nevedel, 
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prečo si Draco vybral práve tento hotel, ktorý pôsobil naturálnejšie a prečo nedal prednosť nejakému 

päťhviezdičkovému. 

Nechcel po tom pátrať, pretože jemu na tom nezáležalo. Všetko bolo fajn, len keď bol s ním. Avšak, 

hoci s ním fyzicky manžel naozaj bol, zdal sa byť duchom neprítomný. 

Vedel, čo to spôsobilo. Tá správa od jeho matky. Neprišla vhod, ale čo už. Nedokázal to zmeniť. Ale 

možno niečo zmôže. 

4/100 

Len čo vošli do izby, Harry požiadal škriatka o fľašu šampanského a tácku čokoládových sladkostí. Nič 

nie je lepšie na pošramotené nervy ako čokoláda. Škriatok bol späť takmer okamžite, na čo sa uklonil 

a znova zmizol. 

Draca našiel postávať pri okne s rukami vo vreckách, ešte zababušeného v kabáte, čiapke, šále... len 

rukavice držal v ruke. 

Nemusel sa namáhať s otváraním fľaše, aj o to sa postaral škriatok. Miesto toho zo seba zhodil 

zvrchník so šálom zvinutým pod golierom a podišiel ku kufru, kde otvoril priehradku, o ktorej vedel 

iba on. Vybral odtiaľ podlhovastú ozdobnú krabičku a podišiel k Dracovi. 

5/100 

„Myslíš, že sa jej bude páčiť?“ 

Draco naňho vrhol cez plece rozladený pohľad a zažmurkal. „Čo?“ 

„Pýtal som sa, či si myslíš, že sa to bude tvojej matke páčiť,“ zopakoval Harry trpezlivo a ukázal na 

otvorenú škatuľku. 

Draco sklopil zrak a pootvoril pery. V šedých očiach sa zračil nemý úžas. „Ty si kúpil pre matku dar?“ 

Harry prikývol. „Dúfal som, že ju poteším.“ 

Draco naňho pozrel a zažmurkal. Znova sklopil pohľad a burškami prstov jemne prešiel po náramku z 

bieleho zlata, v ktorom bolo osadených hneď niekoľko druhov perál. Veľmi precízna práca, 

nehovoriac o tom, aký to bol jedinečný šperk. 

6/100 

„Myslím, že z neho bude nadšená,“ prehovoril napokon. „Vždy mala na šperky slabosť.“ 

Neznelo to však nadšene, ani jeho ďakujem, ktoré mu splynulo z tých nádherných pier. Harry šperk 

odložil na stôl a načiahol sa po ňom. 

„Ak ťa niečo trápi, vieš, že sa mi môžeš zdôveriť, však?“ šepol zelenooký čarodejník, kým ho zbavoval 

kabáta, čiapky i šálu. 
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Draco mu to dovolil a iba prikývol. Plavé pramene vlasov mu padli do očí a Harryho prsty ich obratne 

vrátili na pôvodné miesto, pričom ho hneď na to chrbtom ruky poláskal po bledom líci. Vedel, že sa 

mu nezdôverí a vedel prečo. 

7/100 

Nech od nich bola Narcissa akokoľvek ďaleko, nedala synovi zabudnúť na ten dar, ktorý mu venovala. 

Jed však ostal nedotknutý, hoci mal Draco škatuľku pri sebe stále. Cestovala s nimi na Mallorku a bola 

i tu. Vedel to. 

Harry túžil urobiť všetko preto, aby Draco od toho úmyslu – otráviť ho - upustil. Aby prišiel na to, že 

sú jeden pre druhého ako stvorení, že bolo predurčené, aby sa stali manželmi. Aspoň on to tak cítil. 

Iste, jeho šialený osud si s ním robil, čo chcel, ale vedel, že toto jediné je správne. Oni dvaja. 

Kedy na to konečne príde i Draco? 

8/100 

Pamätal si na ten deň, keď k nemu pribehol Ron, aby ho varoval. A on ho šokoval, lebo o tom už 

vedel. Neprezradil mu ako, ale bolo vidieť, že ho to dostalo. 

Ron sa znova začal obávať, že poľahky hazarduje s vlastným životom. Iste, mohlo to tak byť, no 

nebolo. 

To, že si šiel za svojim, že bojoval o to, po čom najviac túžil nepovažoval za hazard. I keď by asi mal. X-

krát počúval o tom, že vo vojne a v láske je dovolené všetko, takže prečo by to nevyskúšal sám? Prečo 

by sa aspoň nemal pokúsiť o nemožné? 

9/100 

Vzal do prstov jednu čokoládovú pralinku. „Otvor ústa,“ prikázal mu hlasom, ktorý sa viac podobal na 

šepot. 

Draco poslúchol, ale plavé obočie mu vyletelo nahor: „Chceš ma kŕmiť?“ 

Harry sa iba pousmial, keď mu vkladal sladkosť do úst a zachvel sa, len čo sa o jeho prsty obtrel 

manželov jazyk. Načiahol sa po ďalšej dobrotke a prehltol ju. Višňová náplň sa v jeho ústach zmiešala 

s mliečnou čokoládou. 

A znova si vzal jeden a postrčil ho k Dracovým ústam. Poslušne tú pralinku zhltol. „Hm, vanilka.“ 

Draco spokojne privrel oči, labužnícky zastonal a ušiel mu moment, kedy zelené oči potemenli 

túžbou. 

10/100 

O chvíľu neskôr ležal na stole, tmavosivá košeľa iba rozhalená a vlhká od šampanského, ktoré naňho 

Harry vylial z pohára, len aby vyskúšal ako bude chutiť z jeho pokožky. 

Draco zastonal, keď mu mrštný jazyk obkrúžil bradavku a vzápätí ju jemne zovreli Harryho zuby, kým 

sa ich loná o seba dychtivo treli, hoci nohavíc bol zbavený iba on. 
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Harry mu vložil do úst sladký cukrík a jeden zhltol i on prv, než sa ústami vrhol na Dracov úd. Keď ho 

po chvíli opustil, aby sa ním pokochal, bol pokrytý jeho čokoládovými slinami. 

„Ešte, Harry, ešte,“ zastonal Draco a Harry mu vyhovel. 

11. časť 

1/100 

Draco sa v tú prvú noc zo spánku nepokojne prehadzoval v posteli. Vonku dul vietor takou silou, až 

mal pocit, že o chvíľu odnesie všetko preč, vrátane ich hotela. Ale to ešte nebolo to najhoršie, lebo 

ani matkinu pripomienku nepokladal za desivú. Za to považoval skôr Harryho nevtieravé: „Ak ťa niečo 

trápi, vieš, že sa mi môžeš zdôveriť...“ 

Sakra! 

Keby sa v tom momente bol rozosmial, Harry by sa zľakol, že mu preskočilo a nebol by ďaleko od 

pravdy. Draco sa cítil strašne stratený a malý, drvený osudom ako zrnko prachu medzi mlynskými 

kameňmi. 

Mal byť k sebe úprimný? Mal? 

2/100 

Pretočil sa v posteli. Tmavovlasý čarodejník vedľa neho pokojne oddychoval pretočný na bruchu, ľavá 

noha vyčnievala spod belasej prikrývky. Nepotreboval svetlo, aby to vedel. Stačilo, aby si oči privykli 

na tmu. 

Stačilo, aby načiahol ruku a dotkol sa ho. 

Bolo choré, že po tom túžil? Že mu to prišlo prirodzené a nie preto, lebo boli manželmi? Lebo mu 

Potter... patril? 

Privrel oči a snažil sa zhlboka dýchať. Ako bolo možné, že sa tak rýchlo chytil do jeho pasce? Ako bolo 

možné, že sa nechal dobrovoľne omotať spriadanými, lepkavými niťami tej chrabromilskej 

starostlivosti, lásky a oddanosti? 

Naozaj klesol až tak hlboko? 

3/100 

Bol preto zlý? Bol menejcenný slizolinčan len preto, lebo sa mu tento vzťah nebridil? Bol 

zavrhnutiahodný, lebo sa mu páčili tie zelené oči, lebo ho jeho bozky oberali o zdravý úsudok? Lebo 

sa s ním cítil výnimočne, aj keď to bol on, kto bol z nich dvoch ten submisívny? 

Mal sa o to všetko pripraviť len tak? Sám a dobrovoľne? A prečo? Len aby matka dosiahla svoje? Aby 

sa napokon oslobodil od toho pre nich nepohodlného záväzku? 

Mal uhasiť ten nádherný plameň v živých smaragdoch, ktorý ako sa zdalo, dokázal rozdúchať iba on? 
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Kto sa tu pre všetko sväté zbláznil?! 

4/100 

Telo ležiace vedľa neho sa nepatrne pohlo. Sprvu. Iba sa pomrvil. A potom nadvihol hlavu, pretočil sa 

na chrbát a zaliezol si pod jeho perinu, akoby to bolo úplne normálne. Objal ho, zaboril si nos do 

priehlbinky Dracovho krku a spokojne si povzdychol. 

Draco zdvihol pravačku a prekryl ruku na svojej hrudi. Prstami prešiel po tých jeho. Stretol sa s 

obrúčkou, pohladil chrbát dlane a cez zápästie vyšplhal k predlaktiu a pokožke posiatej jemnými 

tmavými chĺpkami, než nepoláskal pažu a vrátil sa k Harryho ruke. Ten si s ním vzápätí preplietol prsty 

a pootvoril pery. 

„Nemôžeš spať?“ opýtal sa rozospato. 

5/100 

„Nie. Nechcel som ťa zobudiť.“ 

Harryho dych mu ohrial pokožku na krku, ku ktorej sa v nasledujúcej chvíli prisali jeho horúce pery. 

Ale len na nepatrný moment. 

„Mätie ťa to?“ opýtal sa Harry, ale svoju polohu, pri ktorej okupoval ľavú polovicu Dracovho tela, 

nezmenil. „To, čo je medzi nami?“ 

Draco nehodlal priznať pravdu ani pod vplyvom Veritaséra, aj keď vtedy by sa tomu sotva vyhol. 

Takže odhliadnuc od jeho hlavného problému, áno, aj na toto bol zvedavý, takže prečo to nepriznať? 

Možno sa konečne dozvie dôvod tej jeho nečakanej podmienky. 

„Ak chceš počuť pravdu, tak áno, mätie ma to. Spokojný?“ 

6/100 

Harry sa tlmene zasmial a prekvapivo to v Dracovi nevyvolalo vlnu odporu, ale pobavenie. Fajn, stále 

platilo, že chrabromilčania sú na hlavu a ten jeho vedie nad všetkými ostatnými. 

„Spokojný?“ zopakoval Harry a pomkol sa k nemu bližšie, čo sa hádam ani nedalo. Jeho noha sa 

vklinila medzi Dracove stehná. „Určite nie. To je slabé vyjadrenie toho, čo cítim, keď som s tebou. 

Som šťastný, lebo som konečne získal to, čoho si cením najviac. Ak ma nazveš ctižiadostivým 

egoistom, nebudem namietať. Urobil by som aj nemožné, aby som ťa získal. Lenže ty si za mnou 

prišiel sám. Využil som ťa.“ 

7/100 

Draco mlčal. Chvíľu mal pocit, že mu aj srdce vynechalo úder. Neodtiahol sa. Vnímal teplo, ktoré 

sálalo z jeho nahej pokožky, vnímal dotyk jeho ruky. A zrýchlený tlkot jeho srdca. 

„Prečo? Tak veľmi si o mňa stál? Kvôli čomu? Aký v tom bol rozmar?“ neznel nahnevane, hoci by 

možno mal. Potter ho mohol poľahky aj využiť na svoje zvrátené potešenie. Mohol mu robiť zo života 

peklo na zemi, mohol ho preťahovať do sýtosti a utierať si oňho svoje nohy ako o rohožku, ale nestalo 

sa. Jeho prvotné obavy sa nenaplnili. 
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Potter totiž robil pravý opak toho, čo od neho očakával. 

8/100 

Vietor za múrmi hotela sa oprel do okeníc a poriadne nimi zatriasol, ale vnútri panoval príjemný 

pokoj, i napriek miernemu napätiu, ktoré sa usadilo v Dracovom žalúdku. 

Harry sa obtrel nosom o jeho krk a vdýchol do seba jeho vôňu. „Žiadny rozmar, prisahám. Pamätám si 

na ten deň, kedy sme sa prvý raz stretli, akoby to bolo včera. Už vtedy sa mi kvôli tebe rozbúchalo 

srdce.“ 

„Chápem, viem urobiť úžasný prvý dojem,“ poznamenal Draco len tak mimochodom, no Harryho to 

pobavilo a telo sa mu otriaslo veselým smiechom. 

„Uznávam. Lebo ten druhý bol menej úžasný.“ 

„Aura Crabba a Goyla,“ hlesol. 

9/100 

Aj teraz sa Harry zasmial. „Preceňuješ ich možnosti. Žiadnu auru nemajú a určite o nej ani nepočuli.“ 

Teraz sa pousmial Draco a Harry o tom vedel. „Páči sa mi tvoj úsmev. Najmä ak je úprimný. Páčilo sa 

mi, s akou pedantnosťou si robíš poznámky na našich spoločných hodinách, hoci si sa tváril, že iba 

opisuješ od tých tupcov. Páčilo sa mi ako si jedol. Akoby si vykonával nejaký rituál. Robíš to vlastne 

doteraz. Páčilo sa mi aj to, ako si do mňa zapáral. Len kvôli tebe som mal pocit, že žijem. Nebolo 

ľahké bojovať s nalinajkovaným osudom, ale s tebou...“ 

10/100 

„Tým všetkým sa mi snažíš naznačiť, že tvoje city ku mne nevzplanuli náhle?“ 

„Tak nejako, Malfoy.“ 

„Páči sa mi, keď ma voláš Draco, ale aj moje priezvisko znie z tvojich úst tak...“ 

„Sexy?“ 

Draco sa zasmial. „Nezdá sa ti, že máš na chrabromilčana priveľké ego?“ 

„Je tak akurát, aby sa vyrovnalo tvojmu. Cítiš ako sa k nemu dychtivo tisne?“ 

„To rozhodne necítim. Za to cítim, že som unavený.“ 

„Mhm, súhlas. Myslíš, že teraz už zaspíš?“ 

„Pokúsim sa o to.“ 

„Takže žiadnu uspávanku spievať nemusím?“ 

„Poznáš nejakú?“ 

„Nie.“ 
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„Myslel som si. Auror, ktorý spieva uspávanky? Hororová predstava.“ 

„Tvoj auror...“ 

„Áno, môj.“ 

12. časť 

1/100 

Draco sa díval na tú snehovú metelicu s istou dávkou odporu a znechutenia. Chcel sem preto, aby si 

mohol zalyžovať a nie preto, aby celé dni strávil zatvorený v izbe s manželom, ktorý sa ho snažil 

všemožne zabaviť a nehorázne si ho pri tom doberal. 

„Ak sa na to okno budeš takto krásne mračiť ešte chvíľu, začnem žiarliť!“ 

Potter k nemu pristúpil, zozadu ho objal okolo pása a vtisol mu zboku na líce bozk. 

„Si šašo, vieš to?“ 

A on sa len zasmial a zamrmlal mu s ústami priamo pri uchu: „Pre teba všetko.“ 

Draco otočil tvár a pobozkal ho. 

2/100 

Kdesi v hĺbke duše cítil, že je to tak správne. Že prostredníctvom toho zväzku získal viac, než by si 

zaslúžil, aj keď si to stále odmietal pripustiť. Potter mu vlastne urobil medvediu službu, pretože mu 

umožnil byť sám sebou, nech to znelo akokoľvek teatrálne, či nadnesene. 

Možno porušil hneď niekoľko desiatok rodových tradícií, ale vyhol sa svojej vlastnej potupe, 

poníženiu a životu, ktorý by utvárali iba financie a chladné vzťahy ako doma, tak na pracovisku. 

Nebolo to málo a on si to uvedomoval, čím ďalej, tým viac. Ešte pred nedávnom sa držal spiatky, lebo 

si nebol istý jeho zámermy, ale... 

3/100 

Tej noci, kedy sa zhovárali sa v ňom niečo zlomilo. Akoby pukla hrádza, ktorá bezpečne hatila tie 

nestrážené city, ktoré ním lomcovali. Možno z tej pukliny vytekali cícerkom zatiaľ iba uzučké 

pramienky, ale vedel, že časom by mohli zmohutnieť. 

Prial si to. 

Nevedel presne, kedy začal vnímať Harryho láskanie inak, ale nebral to už ako nátlak, či pudovú 

potrebu. Začal si milovanie s ním užívať naplno a nie raz ho sám inicioval. Hoci nebol taký skúsený 

ako on, Harrymu to očividne neprekážalo. 

Dracovi sa páčilo, akú má nad ním moc. Páčilo sa mu, ako dychtivo odpovedá nielen na jeho bozky. 

4/100 
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Bez váhania opustil svoje miesto, kde pri raňajkách civel von oknom na šialené počasie a jeho ruky sa 

vyšplhali z Harryho pliec na zátylok, aby mu zovreli vlasy medzi prstami. Na rozdiel od tých jeho boli 

pevné a nepoddajné, vôbec nie také jemné, aké mal on. 

Draco sa mu prisal perami na krk, hrubší a šľachovitejší a napadlo mu, že to skôr budú perfektne 

vyrysované svaly. Jeho šedý zrak prilákala pulzujúca tepna a on sa k nej prisal s vervou ako keby sa 

zmenil vo vyhladovaného upíra. 

Cítil ako Potter zastonal a zovrel ho v náručí pevnejšie, šepkajúc jeho meno... 

5/100 

Keď sa jazykom vyšplhal k hradne brady, Potterovo srdce tĺklo ako o život a on mu doslova visel 

bezmocne v náručí. V Dracovi sa zdvihla obrovská vlna túžby okorenená silou moci, pretože váhy sa 

naklonili na jeho stranu. To poznanie ho zavalilo ako tsunami a len, len, že ho nezmietlo z nôh. 

Chcel ho! Chcel ho celého a tak šialene, až mal chuť kričať. Mal chuť z neho strhať veci bez ohľadu na 

rozsah ich poškodenia a vziať si ho tak, ako o tom sníval posledných pár nocí. 

A keďže mu v tom nič nebránilo, prečo ten sen konečne nezrealizovať? 

6/100 

Tie zelené oči stále zastreté vzrušením naňho na moment zaostrili. Pery sa roztiahli do hriešneho 

úsmevu a on prikývol. 

Nečakal na jeho povolenie, ale aj tak sa vrhol na jeho ústa a kým ho bozkával, akoby to robil posledný 

krát v živote a ich pery sa nikdy viac nemohli stretnúť, dostrkal ho k posteli. 

To už bol Harry zbavený košele, ktorú mu stiahol z pliec a tričko na ňom bolo natrhnuté na viacerých 

miestach. To keď Draco hľadal jeho bradavku cez jeho svetlozelenú látku a potom, keď sa ho 

horúčkovito snažil zbaviť. 

Harry ani nepípol. Teda, určite nie na protest. 

7/100 

Roztiahol ruky a prehol sa v páse, len aby vypäl hruď a poskytol manželovým ústam lepší prísup k 

tvrdým hrbolčekom bradaviek, s ktorými sa dráždivo hral. Cmúľal a sal ich, opatrne hryzkal a zubami 

pokúšal, akoby hľadal Harryho prach bolesti. 

Jeho sladký had mu sedel v lone oblečený iba v spodnom prádle a krútil sa na ňom, len aby horúcimi 

dlaňami obsiahol celú plochu Harryho pokožky. Aby nevynechal jediný kúsok. 

Harry zastonal a zavrátil hlavu dozadu, keď mu z bradavky usadenej medzi tmavými chĺpkami vyšľahla 

drobná bolesť, len aby bola utlmená nežne kmitajúcim jazykom. 

Draco sa s ním hral ďalej. 

8/100 
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Strhol mu nohavice i so spodným prádlom. Pristáli niekde na zemi a Draco si zastal medzi jeho 

nohami. Aj takto sa od seba líšili. Draco bol príjemne hladký a v rozkroku mal hniezdo mäkkých 

kučierok, kďežto Harryho nohy boli posiate tmavými chĺpkami a jeho lono tvoril dokonalý les 

ochlpenia. 

Znova mu napadlo, že by nebolo od veci zbaviť sa toho pomocou nejakého depilačného zázraku. Ron 

to používal a vravel, že má pocit, že i jeho „to“ vyzerá byť väčší. 

Ak sa pre ten svoj zjav na moment i zahanbil, rýchlo ho to prešlo, pretože Dracovi to na ňom 

evidentne neprekážalo. 

9/100 

Jeho ruky sa usadili na Harryho členkoch a pomaly stúpali v láskaní vyššie a vyššie, než napokon 

nekľačal medzi jeho kolenami, rukami pomáhal oddeliť stehná od seba čím viac a pohľadom kmital 

medzi Harryho vtákom a jeho zelenými očami. 

Bolo to vzrušujúcejšie ako keď mali včera sex vo vírivke hotela. 

A potom sa k nemu sklonil a vzal ho do úst. Opatrne, aby mu neublížil, alebo možno preto, lebo to 

sám nevyskúšal, Harry nevedel, ale nezáležalo na tom. Snažil sa pokojne ležať a nechať ho na sebe 

pracovať bez toho, aby trhal bokmi a vrážal svoj penis Dracovi do hrdla. 

10/100 

Nechcel mu prvý orálny sex znepríjemniť. 

Po chvíli uznal, že si počína viac, než výborne. Nezabudol ani na jeho guľky, pretože ich najprv 

skúmavo poťažkal v dlani, potom poláskal prstami a napokon ich skusmo nasal do úst. 

Harry sa triasol na celom tele, plytko dýchal a hrýzol si pery. Aj vtedy, keď ucítil na vstupe do svojho 

tela Dracove prsty. Takmer zamdlel len z toho pomyslenia od samej radosti, takže čo mal robiť, keď 

sa doňho o chvíľu predieral jeho bledý krvou naliaty úd? 

Šalel. Než dosiahol orgazmus, zamrmlal čosi, čomu Draco nevenoval pozornosť, lebo vzápätí vykríkol 

jeho meno. Vyvrcholil. 

13. časť 

1/100 

Draco bol do chladného počasia dokonale vyzbrojený v modernej lyžiarskej kombinéze. Nechýbala 

mu ani prilba, okuliare a rukavice. Bol o to viac spokojnejší, pretože Potter pri pohľade naňho doslova 

slintal a on sa nad tým iba uškrnul. 

Licholilo mu to. 

Očaroval si lyže do pôvodnej veľkosti a jeden z hotelových škriatkov mu pomohol vyniesť z izby nielen 

lyže a palice, ale i lyžiarky. 
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„Počkám ťa dolu,“ hlesol cez plece, lebo Harry sa von evidentne neponáhľal. Sedel na stoličke a 

obúval si čižmy. Dracovi napadlo, že tie určite na lyžovanie vhodnú nie sú, ale nechal to tak, lebo ho 

čosi napadlo. 

2/100 

Ak Harry nevedel plávať, kto vie, či vie lyžovať? Takže keď sa k nemu vo vestibule hotela konečne 

pripojil, vypálil svoje zvedavé otázky bez varovania. 

„Ty asi nevieš ani lyžovať, však?“ 

Harry mlčal, iba pokrútil hlavou. 

„A bol si vôbec niekedy na horách?“ Vtedy mu došlo, čo predtým hovoril o svojej dovolenke. Mal 

toľko voľna len preto, lebo nebol dôvod vyberať si ho. 

„Myslíš konkrétne užiť si niekde zimné športy ako lyžovanie?“ 

„Áno,“ prikývol Draco a uvažoval, či by nemal zvoliť iný program, najmä keď sa mu od Pottera dostalo 

po celú dobu toľko ústupkov, ale... on sa tak tešil! 

3/100 

Harry zamyslene naklonil hlavu na stranu a pousmial sa. Zdvihol prázdnu ruku, lebo v pravej držal 

rukavice a pohladil ho po líci. „Nerob si o mňa starosti, nie som taký cestovateľský neandrtálec ako sa 

na prvý pohľad zdám. Raz ti o tom možno porozprávam, ale teraz poďme von, lebo sa roztopím. Je mi 

pekelne horúco.“ 

Vyšli na terasu, Draco s lyžami na pleci a palicami v rukách, Harry s úsmevom na perách. Zelené oči sa 

chvíľu očarene kochali prírodou, než sa znovu nestočili k nemu. 

„Tak choď, nestratím sa, sľubujem. Aj ja si idem užiť svahy, len... trochu iným spôsobom.“ 

4/100 

Draco lyžovanie zbožňoval. 

Možno ani nie pre tú rýchlosť ako skôr pre pocit slobody. Občas mal pocit, že lieta, keď mu okolo uší 

svišťal vzduch, sneh pod lyžami sa trblietal a takmer oslepoval v záplave slnečných lúčov, pretože 

nebo bolo takmer bez mrakov. 

Ten deň bol na tento šport ako stvorený. Oni zvykli navštevovať stredisko Saas Fee v Švajčiarsku. Bolo 

síce krásne a päťhviezdičkový hotel ponúkal viac možností na relax než ten, v ktorom boli, ale 

momentálne nemohol byť spokojnejší. 

So službami hotela, s prostredím, s krásnou krajinou... A s Harrym. 

Zabrdil. Do vzduchu vyletela v pôvabnom oblúku spŕška snehu. 

5/100 
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Kde vlastne je? napadlo mu, kým sa ostatným lyžujúcim odpratal z dráhy trochu nabok, aby ho 

náhodou niektorí nenabral v plnej rýchlosti, ako sa to stalo akémusi muklovi stova pred polhodinkou. 

Pozrel na belasé nebo. Slnko už bolo vysoko, takže predpokladal, že môže byť niečo po dvanástej. 

Nemal si to ako overiť, pretože v rámci bezpečnosti si schoval prútik v izbe a hodinky nenosil. Tu na 

kopci by mu boli síce užitočné, ale aj tak žiadne nevlastnil. 

Harryho v izbe nenašiel. Nechal tam svoju výstroj, ale kombinézy sa nezbavil, len čo si vyzul lyžiarky a 

obul si pohodlnejšie kožené čižmy. 

6/100 

Jeho manžel nebol zdá sa nikde. Ani v bare, ani v bazéne, ani nikde poblízku, než ho jeden 

informovaný hotelový škriatok upozornil, kde ho nájde. 

„Pán Potter byť na sánkarskej dráhe. On vám odkazovať, ak ho vy budete hľadať, že vás tam čakať.“ 

Draco prikývol a zvrtol sa, aby sa spýtal, kde tú sánkarskú dráhu nájde. Dostal presné inštrukcie, s 

ktorými nemohol netrafiť. 

A keď sa tam po piatich minútach prihnal, naskytol sa mu neuveriteľný pohľad. Jeho pištiaci auror 

letel dole kopcom na sánkach a tešil sa ako malé decko. 

„Tak on si tu užíva a bezo mňa?“ zamračil sa. 

7/100 

Harry si ho všimol už pod kopcom. Stál tam, tváril sa všelijako a on by ho pri tom najradšej zvalil do 

toho mäkkého snehu a od radosti vybozkával. Tak dlho si neužil dobrú sánkovačku, až sa ani 

nepamätal, kedy sa tak jašil naposledy. 

Možno to bolo cez tie zimné prázdniny, ktoré občas trávieval v Brlohu. 

„To nemyslíš vážne!“ zvolal Draco a ukázal na sánky. „Takáto infantilná zábava?“ 

Harry sa na moment zarazil. „Infantilná? Prečo? Podľa mňa je rovnako dobrá ako tvoje lyžovanie.“ 

„Lyžovanie sa s týmto nedá porovnať. Je elegantnejšie a... dospelejšie!“ 

Harry prižmúril oči. „Sánkoval si sa vôbec niekedy?“ 

8/100 

„To s tým nijako nesúvisí!“ 

„Takže sa kvôli tomu za mňa hanbíš?“ 

Draco sa zarazil a zahabkal. „Nie!“ zvolal napokon. „Len... len sa mi to nezdá pre teba dosť vhodné!“ 

To vysvetlenie sa dalo v jeho prípade akceptovať a Harry to aj spravil. Nemohol sa naňho hnevať len 

preto, že mu niekto niekedy v detstve túto zábavu odoprel len preto, lebo sa to k nemu nehodilo a 

nebolo to dosť – ako to povedal? – elegantné? 
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Otočil sánky, sadol si na ne a obzrel sa naňho ponad plece. „Pridáš sa?“ 

„Nikdy.“ 

„Skúsiť neznamená rezignovať,“ podpichol ho a Draco zavrčal. Žuchol sa zaňho. 

9/100 

„Pevne sa drž srdiečko a hore nohy, pôjdeme z kopca,“ zamrmlal a uškrnul sa. Netrebalo ich roztlačiť, 

pretože použil šikovné kúzlo krátkeho ťahu. 

Draco sa ho chytil pevnejšie a vykríkol: „Pre merlina, Harry, veď sa zabijeme!“ 

Harry sa naklonil viac dozadu, vďaka čomu sa mu musel Draco prispôsobiť a sánky ešte viac zrýchlili, 

no a než sa dostali do údolia, slizolinčan sa už smial na plné ústa. 

Takže ostali na svahu, než im neškvŕkalo v žalúdkoch. Draco už neprotestoval kvôli tomuzo druhu 

športu, ani kvôli ich veku, podľa ktorého naň mali byť pristarí. A už najmenej, proti manželovej 

zábavnej spoločnosti. 

10/100 

Bavil sa. 

Cítil sa uvoľnene a sakramentsky šťastne! Uvedomoval si, že je to na ňom vidieť, ale bolo mu to 

jedno. S ním sa proste nemusel pretvarovať. Nemusel sa držať na uzde. Mohol byť sám sebou. 

A mal pocit, že smie všetko, na čo si len pomyslí. Takže keď sa obaja nasýtili, chvíľu len tak nerušene 

ležali krížom cez posteľ a smiali sa nad zážitkami z toho dňa, Draco bezmyšlienkovite natiahol ruku a 

zašmátral po tej Harryho. Preplietol si s ním prsty a o chvíľu zmožený únavou jednoducho zaspal. 

Harry sa započúval do jeho pravidelného dýchania, zívol a zaspal tiež. 

14. časť 

1/100 

Draco mal pocit, že tá dovolenka im ubehla prirýchlo a on sa už niekoľko dní obával tohto momentu. 

Alebo skôr... ich návratu. 

Najradšej by tam ostal a nestaral sa o nič, o nikoho,  z toho tak strašne reálneho sveta. Tu mu bolo 

azda prvý raz v živote skutočne fajn. 

A cítil sa tak dobre len preto, lebo tam bol s ním. Potter ho nútil užívať si život a tešiť sa z každej 

maličkosti sebe vlastným nevtieravým spôsobom. Učil ho stavať snehuliaka, robiť snežného anjela, 

bozkával sa s ním v snehovej záveji... 

Bolo to preňho všetko také nové, pochabé a krásne! 

2/100 
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Dokonca to zašlo tak ďaleko, že prestal klamať sám seba. Nemiloval sa s Potterom preto, lebo si to 

vyžadovali jeho manželské povinnosti. Nepoddával sa jeho bozkom preto, lebo sa pri ňom cítil 

bezmocne. Netrávil s ním toľko voľného času len preto, že musel a že tu bol na svadobnej ceste s ním. 

Vedel, že keby chcel, keby len prejavil väčší odstup alebo inú vôľu, mohli by dni tráviť obaja oddelene 

a mohli by sa v tejto izbe stretávať iba ako dvaja náhodní spolubývajúci, ktorí si v noci sem-tam 

zasexujú. 

Možno by sa mal desiť svojich nových pocitov, ale nedesil sa. 

3/100 

Utiahol si šál a otočil sa, aby zistil, čo Harryho zdržalo. Tmavovlasý čarodejník kľačal a zaväzoval si 

šnúrku na topánke. 

Lesný chodník, ktorým kráčali z oboch strán lemoval hustý les. Ihličnany i holé listnáče. Vzduch mrazil, 

ale neprekážalo im to. 

Draco sa naňho zadíval. Skôr so záujmom. Neraz ho napadlo, že si mal zachovať odstup, čo mu zdravý 

rozum našepkával počas prvých týždňov manželstva s nemenou presnosťou a vytrvalosťou. A predsa 

neposlúchol. 

Trochu si robil obavy z toho, ako to medzi nimi šlo všetko priľahko a prirýchlo. Ale dialo sa to 

nenásilne. 

Akoby obaja speli práve k tomuto okamihu života. 

4/100 

Harry sa konečne postavil a len čo zachytil jeho pohľad, usmial sa. Draca ten nevinný úsmev celého 

rozochvel. 

Jeho život mal vyzerať inak. Mal sa oženiť podľa starých čarodejníckych tradícií s mladou, krásnou a 

bohatou čarodejnicou, ktorá by doniesla veno, vďaka ktorému by sa ich majetok zveľadil. Nie, že by 

to potrebovali. Postaral by sa, aby ich rod nevymrel po meči a... žil by beznádejne prázdnym životom, 

hľadajúc niečo, čo by mu neustále unikalo pomedzi prsty. 

Lenže vďaka Harrymu, to niečo získal. Nebolo ťažké prísť na to. Skôr pripustiť si to a prijať tú 

myšlienku za svoju. 

Nie je iný... 

5/100 

A nikdy ani nebol. Celé roky tajil, že sa mu páčili iba muži. Počúval z úst rodičov posmešky a 

znevažovanie každého, kto sa vymykal normálu. A pritom ani netušili, že on je rovnaký. 

Sodomita, povedala jeho matka s neskrývaným odporom, keď mu podsunula ten jed pre Harryho. 

Keby sa oňho bola čo i len trochu viac zaujímala, vedela by, že Potter nebol ten, kto tým zväzkom 

získal. Ale ona to netušila. 
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Povzdychol si a dovolil Potterovi, aby ho objal. Jeho studenú pokožku tváre ovial Harryho teplý dych. 

„Si úplne mimo, deje sa niečo?“ zašepkal, keď mu ústami kĺzal po líci. 

6/100 

Draco sa odtiahol a zadíval sa do tých zelených očí, ktoré i v tom nečase dokázali kvôli nemu zahorieť. 

Už dlho ho pálila na jazyku istá otázka, ale nikdy sa mu nezdala vhodná chvíľa, aby sa ho na to opýtal. 

Ale čo na tom záležalo? Chcel poznať odpoveď. Hneď, teraz. 

„Pamätáš si na náš šiesty ročník?“ 

Harry prikývol. Už ho neobjímal, lebo Draco si udržiaval odstup, ale i tak ho držal za ruky. 

„Navyvádzal som hlúposti, a potom...“ oblízol si pery a sklopil pohľad od zeme. „V jednu noc, keď 

som si už nevedel rady, skončil som v Severnej veži.“ 

7/100 

„Skutočne?“ Harry uhol pohľadom. 

„Áno,“ prisvedčil Draco odhodlanejšie. „Vyliezol som na zábradlie a uvažoval, aké by to bolo, keby 

som skočil a ukončil celé to šialenstvo. Vtedy ma ktosi zachytil a prinútil ma zliezť zo zábradlia späť. 

Objal ma a pošepol mi...“ 

„Že nikdy nie je nič také zlé, ako sa na prvý pohľad zdá.“ 

Teraz prikývol Draco. „Prial som si, aby si to bol pod tým neviditeľným plášťom ty. Vždy som chcel, 

aby si to bol ty. Iba ty, Harry.“ 

„Nebol si sám, kto navyvádzal hlúposti. Ale je lepšie poučiť sa z vlastných chýb, ako v nich slepo 

pokračovať.“ 

8/100 

Vtedy a tam sa mu zosypal v náručí. Neplakal a neronil krokodílie slzy, ale nemal k tomu ďaleko. Iba 

rozprával. Málo a úsečne, ale povedal mu takmer všetko. O tej úlohe, o tlaku, aký prežíval, o nechuti, 

s ktorou to podstupoval a najmä o strachu. 

Že neuspeje a jeho otca to bude stáť život. Alebo dokonca jeho, či jeho matku. Ale i o strachu, že 

uspeje. A ten ktosi zahalený plášťom ho iba držal, než sa Draco nespamätal a nezmizol preč. 

Dnes si na to spomenul azda i preto, lebo sa cítil v rovnakom duševnom rozpoložení a nebolo to 

príjemné. 

9/100 

Harry mu vzal tvár do dlaní. „Nech ti je jasné, že som ti nikdy nechcel vedome ublížiť. Tú sectusempru 

som... tisíckrát oľutoval. Veríš mi?“ 

Draco prikývol. „A ty mne? Dokázal by si mi po tom všetkom dôverovať?“ 
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Harry sa pousmial dokonale odzbrojujúcim spôsobom. „Vždy. Si môj, či sa ti to páči alebo nie a ja ti 

dôverujem, Draco Malfoy.“ 

Z Draca vyšiel akýsi pochybný zvuk. Mal chuť vykričať mu, že je pochabý, a že keby vedel, čo skrýva i v 

tejto chvíli v ich izbe, trpko by tú svoju naivnosť oľutoval, ale on iba naprázdno preglgol: „Páči sa mi 

to.“ 

10/100 

Draco frustrovaním zavrčal. Harryho penis sa provokačne kĺzal v drážke medzi jeho bledými polkami, 

kým ho Harry do úmoru bozkával. 

„Prosím,“ zastonal roztúžene. 

Lenže Harry pokrútil hlavou. „Ešte nie.“ Prisvojil si jeho ústa a rukami kĺzal po Dracovom ohnutom 

chrbte. 

Kto vie, ako dlho by tak zotrvali, keby slizolinčanovi nedošla trpezlivosť. Sedel na ňom obkročmo a 

uvoľnenou rukou hmatkal po Harryho úde, aby ho naviedol do svojho tela. 

Bol pripravený, roztúžený a šalel po tom, aby ho mohol v sebe ucítiť, takže urobil to rozhodnutie v ich 

prospech. 

A v tú noc to nebolo jediné rozhodnutie, ku ktorému Draco dospel. 

15. časť 

1/100 

Domáci škriatkovia ich vítali s nadšením, s akým sa Draco jakživ nestretol. I vďaka tomu sa cítil ako v 

inom svete. Harry bol na to zdá sa zvyknutý, lebo ich radostné pišťanie a hopkanie prijímal bez 

problémov, ba dokonca sa im priznal, že mu chýbali. Nezabudol ich pochváliť, ako vzorne sa starali o 

ich dom a požiadal ich, aby im obom pripravili malé občerstvenie. 

Draco nad tým iba pokrútil hlavou, hoci nedokázal zabrániť drobnému úsmevu nad tým preňho 

nevídaným divadlom. 

Boli doma a boli tu vítaní. Obaja. V hrudi ho hrial zvláštny, radostný pocit. Aká príjemná a ničím 

nenapodobiteľná skúsenosť. 

2/100 

Naobedovali sa, mlčky sa zhovárali a obaja listovali v dnešnom vydaní Denného proroka, ktoré si 

medzi sebou rozdelili. Kým Draco bol zahĺbený do správ a finančnej časti, Harry si vzal šport a krimi 

správy. 

Chvíľu sa obaja mračili, potom krútili hlavami a napokon si iba povzdychli a plne sa venovali iba jedlu. 
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Dezert si odniesli so sebou do príjemne vykúreného salóna, kde im naservírovali i čaj. Draco sa usadil 

v rohu gauča a ujedal zo svojho koláčika, kým si Harry zívol a rozvalil sa na guač s tým, že si žložil 

strapatú hlavu do jeho lona. Draco neprotestoval. Ani najmenej. 

3/100 

Harry rýchlo zadriemal. Možno ho uspalo i to, že sa mu Draco zamyslene hral s vlasmi, čím mu ich 

strapatil ešte viac. Nechal čaj čajom, miesto toho sa pohodlne oprel a bruškami prstov sledoval črty 

Harryho tváre. 

Čelo, už bez tej typickej jazvy. Oblúky tmavého obočia, ktoré bolo hustejšie ako jeho. Líniu nosa, 

trošku krivého a mäkké vankúšili ružových pier. Pod stále opálenou pokožkou sa črtalo tmavé 

strnisko. Ukazovákom obkrúžil tvar ucha a jeho lalôčik pomädlil medzi prstom a ukazovákom. 

Jeho manžel bol mužný. Bol príťažlivý, i keď iným spôsobom ako bol on. A Draco naňho mal výhradné 

právo. 

Fascinujúce. 

4/100 

Alebo bolo fascinujúce skôr to, že jeho túžba stratila pôvodný ostych? Akoby sa konečne prestal 

trestať za to, že sa mu jeho manžel páči, že je muž a on má rád, keď sa ho dotýka. A keď sa on môže 

dotýkať Harryho. 

Usmial sa sám pre seba. Vyhrieval sa v Harryho pozornosti ako zmija na slnku, to mu nik neuprie. 

Užíval si všetko, čoho sa mu od neho dostávalo bez toho, aby mu niečo oplatil. 

Už pred pár dňami dospel k záveru, že toto viac neplatí. Ak tu bol Harry vždy preňho, prečo by tu 

nemohol byť on pre Harryho? 

5/100 

Myšlienka na jed ho už prestala omínať ako kamienok v topánke, ktorý ho tlačí do úmoru a spôsobuje 

mu nielen nepríjemný pocit, ale i škaredé ranky. 

Uvedomil si, že ak by bol matku poslúchol, znamenalo by to, že by sa pripravil o všetko, k čomu tak 

ľahko prišiel. A vôbec nemal na mysli Harryho nemalý majetok. 

Odrazu bolo hrozne ťažké predstaviť si plynúť dni bez toho, aby sa naňho nedívali tie zelené oči, aby 

sa naňho nesmiali tie zmyselne krojené pery, aby necítil jeho dych, tlkot srdca, objatie. Túžbu, ktorá 

ich dokázala rozpáliť do biela. 

Nemohol by mu ublížiť. 

Nijako. 

6/100 

Jeho úsmev posmutnel. Bol si vedomý faktu, že ak jedno získa, druhé môže stratiť. 
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Matka bude zúriť. Bude sa mu vyhrážať a bude ho nútiť poslúchnuť. Bude apelovať na rodové 

tradície, na fakt, že ich pošliapal, že na ne nedbá. Že si neváži ju, otca, ani meno Malfoy. 

Lenže Draco bol pripravený niesť za tie rozhodnutia následky. Nebol zbabelcom. Možno netrpel 

nadmerným prebytkom odvahy, ale v rozhodujúcej chvíli si vedel dupnúť nohou, aby vybojoval svoje. 

Možno ho Harry získal spôsobom hodným pravého slizolinčana, ale Draco mu to nezazlieval. Harry 

iba urobil to, o čom on potajme mesiace sníval. 

Usmial sa. 

7/100 

Jeho srdce sa rozbúchalo. Bol zamilovaný? Určite. A už veľmi dlho. Nepoznal veľa ľudí, ktorí by boli 

schopní odolať tým smaragdovým očiam. Prečo by mal byť iný? Kvôli fakultnému zaradeniu? Kvôli 

svojej čistej krvi? 

Harry sa pomrvil a pootvoril oči. „Prestal si,“ obvinil ho tlmeným hlasom. 

Dracovo obočie vyletelo nahor. „S čím?“ 

„S ískaním.“ 

„Stačilo. Budú ma bolieť prsty,“ odul pery, ale napriek tomu sa jeho ľavá ruka vrátila k tmavej hrive. 

Harry spokojne zapriadol. „Viem o činnosti, ktorá by im uškodila ešte viac, ale na druhej strane, je 

veľmi, veľmi príjemná.“ 

„Skutočne?“ provokoval. „Vravíš príjemná, ale pre koho, Harry?“ 

8/100 

Harry sa nedal odradiť. Drzo ho vzal za ruku, pobozkal do dlane a naviedol ju priamo k svojmu 

rozkroku, ktorý bol už istú chvíľu v pozore. 

„Si neukojiteľný, Potter!“ 

„Chceš povedať, že som nymfoman?“ 

Draco sa uškrnul. „To je skôr ženské označenie. Pre mužov sa hodí lepšie satyr.“ 

„To znie poeticky. Páči sa mi byť tvojím osobným satyrom.“ 

„Takže si myslíš, že by ma to malo tešiť?“ 

„Určite. Jasná známka tvojej neodolateľnosti.“ 

Draco vsunul ruku pod pás nohavíc a prikývol. „Mhm, veľmi jasná.“ 

Harry zalapal po dychu. „A hodláš s tým niečo urobiť?“ 

„Možno by som mal,“ uznal Draco veľkoryso. 
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9/100 

Harry ležal na gauči, ruky zakvačené do manžela, ktorý sa nad ním skláňal, bozkával ho na viečka 

zavretých očí, čelo, nos i ústa, kým ruka jemne hladila penis vytŕčajúci z roztvoreného zipsu. 

„Pamätám si na chvíľu, kedy si vyliezol v štvrtom ročníku z jazera. Šaty prilepené na telo, tak tesne. 

Nesmierne ma to vzrušilo,“ zamrmlal s perami pri jeho uchu. „Vieš, že to leto som ťa sotil do jazera 

naschvál? Len aby som videl, ako sa ti odev zmení na druhú kožu a mohol sa tým pohľadom 

pokochať? Stál mi, Harry. A ty si o tom ani netušil.“ 

Harry zastonal. 

10/100 

„Ako by si zareagoval, keby som ti povedal, že som mal na stene v izbe tvoju zväčšenú fotku 

vystrihnutú z novín a kým som sa na teba díval, hladil som sa a zakaždým som vyvrcholil len pri 

predstave, čo by si urobil, keby si sa to dozvedel, keby si ma tak videl...?“ 

Jeho ruka na Harryho úde nepatrne zrýchlila, zovretie zosilnelo. 

Jazykom obkrúžil Harryho spodnú peru a zubami za ňu zaťahal. „Predstavoval som si, aké by to s 

tebou bolo, keby si do mňa prudko vnikal...“ 

Harry vykríkol jeho meno a on sa samoľúbo usmial. „Som dobrý.“ 

„Si,“ vydýchol namáhavo. 

16. časť 

1/100 

Ronald Weasley sa vymotal zo skladu Weasleyovského rodinného obchodu s nevídaným rámusom, 

len čo sa dopočul, kto za ním prišiel. Strhol svojho dlhoročného kamaráta do mocného objatia, ktoré 

Harrymu takmer vyrazilo dych a pripravilo ho skoro o celistvosť niektorých kostičiek v tele. 

„Aj ja ťa rád vidím, ale kosti mi kvôli tomu lámať nemusíš, Ron,“ zasipel Harry priškrteným hlasom, 

než sa Ron nespamätal a neuvoľnil ho z objatia. 

„Sorry, Harry, ale nemôžeš sa mi čudovať. Bol si preč celý mesiac a ani raz si sa neozval! Stačila krátka 

správa – žijem! Vieš, že som mal sto chutí po tebe vyhlásiť pátranie?“ 

2/100 

Harry si prečesal prstami husté a stále neposlušné vlasy. „Mrzí ma to, ale priznám sa, že som na niečo 

také ani nepomyslel.“ 

Ron sa zháčil. „Ty si neuveriteľný, vieš to?! Najradšej by som ti jednu vrazil, vážne, Harry! To nemáš 

žiadny pud sebazáchovy alebo čo?“ 



46 
 

„Mohol by si tu na mňa prestať hulákať ako na nejakého sopliaka? Všetci sa na nás pozerajú!“ 

zašomral Harry namrzene a ťahal ho z predajne dozadu, kde mali viac súkromia a menej nastražených 

uší. 

Ron bol však naňho stále poriadne naštvaný, takže sa zo slušnosti ani nezačervenal. Stále si myslel, že 

je proste v práve. 

3/100 

Skôr ako mohol Ron otvoriť ústa a okričať ho, Harry prehovoril ako prvý: „Pozri, viem, že to nemyslíš 

zle, ale ja nie som sopliak, ktorý si nedokáže zaviazať šnúrky na topánkach. Vedel som, aké riziko 

podstupujem, keď som dal Dracovi to ultimátum a bol som si rovnako dobre vedomý i toho, že to 

nebude len tak. Tak mi tu konečne prestaň kázať, dobre?!“ 

Ron zvesil plecia. Chvíľu mlčal, než si povzdychol. „Ty mu hovoríš Draco?“ 

Harry sa uškrnul. „Predstav si, že by som mu v posteli šepkal do ucha - Malfoy. Neznie mi to ani 

trochu romanticky a tebe?“ 

Ron ozelenel. 

4/100 

„Kriste, ty mi ale dávaš zabrať, kamoško, vážne. To chce pivo,“ navrhol zmierlivo a kývol mu, aby ho 

nasledoval do kuchyne. „Tak dobre, som pripravený počúvať, ale tie svoje malfoyovské detaily 

láskavo vynechaj, hej?“ 

Harry prikývol. „Kde začať?“ 

Ron naňho vrhol pohľad ponad plece a zamieril k chladničke, aby odtiaľ vybral dve plechovky piva. 

„Kde chceš. Ale... môžeš začať tým, ako si prinútil toho heteráka, aby si ťa vôbec vzal. Ani to si nám 

ešte neprezradil, hoci má Hermiona celkom jasnú predstavu, o čo vlastne išlo.“ 

Ron otvoril plechovky a jednu mu podal. Štrngli si, odpili a Harry začal hovoriť. 

5/100 

„Teda si vlastne hral na istotu a vedel si, že Malfoy v skutočnosti nie je heterák,“ zamumlal a zaboril 

prsty do slaných orieškov, ktoré po chvíli vylovil zo skrinky a vysypal celé vrecko do akéhosi 

farebného tanierika, ktorý k nemu priplával po vyslovení Accia. 

Harry prikývol. „Ale nepýtaj sa ma ako.“ 

„Nebudem,“ pritakal Ron okamžite. „A čo ten jed?“ 

„Stále ho má, ale myslím, že ho nepoužije.“ 

„Tým si nemôžeš byť istý. Je to Malfoy a vždy to bol mamičkin maznáčik, nie? Podľa mňa urobí, čo 

bude musieť. Možno to všetko iba hrá a ťahá ti popod fúzy medové motúzy.“ 

6/100 
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Harry sa nad tým zamyslel. „Má to svoju logiku, ale tentoraz sa v ňom mýliš. A aj keby, nemohol by mi 

ublížiť bez toho, aby neublížil i sebe.“ 

Ron spozornel. „Má to niečo spoločné s tým druhom záväzku, ktorý ste vtedy s Hermionou hľadali v 

tých bichliach po mojej tete Muriel?“ 

Jeho kamarát prikývol. „Veru má.“ 

„A vie o tom?“ 

A pre zmenu pokrútil hlavou. 

„Mhm,“ zamumlal Ron, prežúvajúc novú dávku slaných orieškov. „A nebojíš sa, že ak to zistí, ocitneš 

sa na jeho čiernej listine? Alebo ešte horšie?“ 

„Poviem mu to, len čo ten jed zmizne.“ 

„Prešibané, vážne prešibané.“ 

7/100 

Či Harry chcel alebo nie, musel i za Hermionou, čo znamenalo, že dostane toho dňa ešte jednu 

hubovú polievku, pekne korenistú. Nemýlil sa. Schytal to od nej, len čo vystúpil z krbu. Tehotná 

Hermiona sa zdala byť nebezpečnejšou, než ju poznal dovtedy. 

Upokojila sa až v momente, keď jej odprisahal, že je úplne v poriadku a nechystá sa otrčiť kopytá za 

žiadnych okolností. 

Nebolo ju však ľahké presvedčiť o tom, že Draco sa jeho vplyvu začal poddávať. Trvala na tom, že kým 

to neuvidí na vlastné oči, neuverí. Napriek jeho ubezpečeniu, i napriek všetkému. Vydupala si uňho 

proste spoločnú večeru. 

8/100 

Harry sa s úľavou prepravil kozubom od Weasleyových rovno domov a ako stopársky pes zavetril 

Dracovu prítomnosť hneď na prízemí, kam ho vábili vlny jeho mágie. 

Jeho plavovlasý manžel stál pred rozhľahlou knižnicou a v rukách držal nejaký zväzok, ktorý ho zjavne 

zaujal. Harry k nemu odzadu pristúpil a objal svojho slizolinčana okolo pása. 

„Si doma nejako skoro,“ poznamenal Draco a obrátil hlavu, aby mu nastavil pery. 

Harry len čosi zamrmlal a prisal sa k tomu mäkkému lákadlu, ktoré ho svojou chuťou dokázalo 

dokonale odzbrojiť. Lenivo si vymohol vstup do jeho úst a chvíľu iba mlčky vychutnával pôžitok z 

bozku. 

9/100 

„Mal si kávu?“ opýtal sa s úsmevom, len čo sa ich pery od seba oddelili, obrátil si ho v náručí, aby mu 

stál tvár v tvár a pohladil ho po hladko oholenom líci chrbtom ruky. 
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Draco s úsmevom prikývol. „Aj čerešňovú bublaninu. Tvoji škriatkovia sa idú pretrhnúť, len aby mi 

vyhoveli.“ 

„Naši škriatkovia, Draco, naši.“ 

„Tak naši,“ súhlasil spokojne. „Ako bolo na návšteve? Povinnosť splnená?“ 

„Uf, no... prežil som to. Mám šťastie, že som vyškolený auror. Najmä Hermiona mi dala zabrať.“ 

To vyhlásenie Draca pobavilo. Zavrátil hlavu dozadu a rozosmial sa. „Vari sa tvoji Weasleyovci zmenili 

v nejakú legendárnu hydru?“ 

10/100 

„Nesmej sa,“ uškrnul sa Harry. Naklonil sa, aby ho nežne uhryzol do citlivého krku. Manželov smiech 

sa razom zmenil v slastný ston. „Bolo to vážne drsné.“ 

„Fajn,“ zamrmlal, odložil knihu bokom a objal ho. „Tak potom je vážne dobre, že si auror.“ 

„Draco?“ zamrmlal Harry, láskajúc citlivú pokožku a kresliac po nej jazykom. „Pozvali nás na spoločnú 

večeru. Chcú ťa... vidieť. A... spriateliť sa.“ 

„Nemyslím, že je to... dobrýýýý...“ zastonal. „Toľko chrabromilčanov... budem... v oslabení.“ 

„To už si teraz,“ zasmial sa mu Harry do ucha chrapľavým hlasom. „Ale ja si ťa ochránim. Nemaj 

obavy.“ 

„Sľubuješ?“ 

„Prisahám, láska. Na svoju česť.“ 

17. časť 

1/100 

Draco sa naposledy obzrel v zrkadle a frustrovane si povzdychol, než sa obrátil k Harrymu, ktorý sa 

spokojne opieral plecom o veraje dverí a pozoroval ho. 

„Opakujem ti, že to bolo podlé. I na teba, Harry Potter.“ 

Harry sa uškrnul. „Vadí ti, že som si osvojil slizolinské taktiky?“ 

„Nie, vadí mi, že ich využívaš proti mne a ja ti v slabej chvíli neviem povedať nie.“ 

„Ale to vôbec nie je na škodu. Okrem toho, veď o nič nejde. Chcem, aby si ťa obľúbili, pretože mi na 

tebe záleží, si môj manžel a aj oni sú svojim spôsobom moja rodina, chápeš?“ 

2/100 

Draco si zahryzol do pery. Ako to bolo možné, že ho ten iritujúci chlap mal tak dokonale prečítaného? 

Niekedy mal pocit, že ho ovládal ako marionetku. A predsa mu to neprekážalo, pretože sa necítil byť 

ani ohrozený, ani manipulovaný. 
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Práve naopak. Len s ním mal pocit ohromujúceho bezpečia. Nikdy nikto ho nezahŕňal takou 

pozornosťou ako on. Nemusel sa o ňu snažiť nasilu. Nikto prv sa naňho toľko neusmieval, nežiarili mu 

kvôli nemu oči, neobjímal ho iba preto, lebo mohol. 

Nikdy predtým nebol väčším stredom niekoho života, ak nie vesmíru, ako bol po boku Harryho. 

„Chápem,“ povedal a myslel to úprimne. 

3/100 

Popravde, tá večera nebola vôbec zlá, hoci atmosféra bola medzi nimi spočiatku trochu napätá, 

nielen z jeho strany. 

„Máte to tu... veľmi útulné,“ poznamenal, keď ho Hermiona privítala a on sa ako prvé rozhliadol po 

prízemí domu. 

„Rozhodne je to väčšie ako ten byt, kde sme žili prvé tri roky,“ odvetila. „Ron chvíľu zvažoval, či by 

nebolo dobré investovať do kúpy nejakej nehnuteľnosti. Uvažoval nad Shadowrose Manorom.“ 

Draco sa na nich s údivom otočil. „Skutočne?“ 

Ron nadul hruď a prikývol. „Obchodu sa darí a my prosperujeme. Vyvíjame stále nové produkty a 

momentálne sa snažíme rozšíriť trh i za hranicami Anglicka.“ 

4/100 

Draco sa s ním okamžite zabral do siahodlhého rozhovoru. Ako sa zdalo, čo sa týkalo sveta financií, 

bol doma. Aj keď bola pravda, že ho to nijako nelákalo a nebavilo, mal na to proste talent. 

Hermiona sa na Harryho zasvätene usmiala. „Myslím, že si sa rozhodol výborne. Hodíte sa k sebe 

väčšmi, než som si dokázala predstaviť,“ pošepla mu do ucha a on s úsmevom prikývol. Aj keď vedel, 

že všetko zlé ešte nie je vonkoncom zažehnané. 

Prízrak Narcissy Malfoyovej ho neprestával mátať. Ostávalo mu iba dúfať, že Draco svoj názor na ich 

spoločný život nezmení a nepodľahne matkinmu nátlaku. 

5/100 

„Vážne by si nám s tým helfol?“ opýtal sa udivene Ron nad porciou jahňacích kotliet. Potom prižmúril 

oči. „Ale určite to nebude iba tak, že?“ 

Draco mykol nedbalo plecom. „Nechcel by som veľa. Len trochu investovať. A nehovor mi, že prílev 

kapitálu by vám nepomohol. To ti neuverím ani keby som bol tupý bifľomorčan.“ 

Ron chvíľu iba zadumane prežúval, neberúc do úvahy poslednú narážku. 

„Vážne by si chcel investovať do ich podniku?“ opýtal sa Harry, na čo jeho manžel ihneď prikývol. 

„Viem, kedy sa mi to vyplatí a už dlhšiu dobu som nad tým uvažoval. Nikdy nekonám unáhlene, alebo 

nepremyslene.“ 

6/100 
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Draco si doprial dlhý hlt bieleho vína, pričom bruškami prstov poláskal brúsený pohár z krištáľu, 

kochajúc sa jeho dômyselným vyhotovením. 

„Popravde, sprvu som chcel investovať ako tichý spoločník, ale takto...? Ak by sme sa vedeli nejako 

rozumne dohodnúť, Weasley, malo by to pre obe strany iba svoje výhody.“ 

„Ron,“ zamrmlal ryšavec a napil sa i on. 

„Prosím?“ zháčil sa Draco nechápavo. 

„Ron. Volaj ma konečne Ron, okej?“ 

Draco zdráhavo prikývol. Zjavne vyvedený z miery jeho návrhom, i Hermioniným vrelým úsmevom. 

Ešte toho večera na ňu jednoducho musel zmeniť svoj názor. Bola to vážne nesmierne intelignetná 

čarodejnica a zručná v kúzlach. 

7/100 

Sám sa o tom presvedčil, keď sa nechtiac postaral o trápnu chvíľku, pretože sa zamračene zadíval na 

jej pravé predlaktie ruky, o ktorom vedel, že jej tam jeho šialená tetka nechala svoju pamiatku. 

Vytetované a zahanbujúce slovo Humusáčka malo svietiť na bledej pokožke, ale nebolo tam. 

Hermiona mu bez problémov vysvetlila, že si upravila maskovacie kúzlo, aby sa nemusela zakaždým 

kontrolovať. Bolo to pohodlnejšie a trvácnejšie. 

A on všetkých prekvapil, keď sa jej ospravedlnil. Za všetko. Hoci si za niektorými tradíciami stále stál, 

uznal, že vývoj a pokrok sa nedajú zastaviť nijakým spôsobom a kto nenapreduje, stáva sa iba 

spiatočníkom. 

8/100 

„Vieš, že som na teba nesmierne hrdý, Draco?“ Harry sedel na posteli a sledoval manžela ako sa 

vyzlieka. „Vedel som, že tú večeru bravúrne zvládneš, ale ty si ma napriek tomu dokázal ohúriť.“ 

„A nerobím to vždy?“ mrkol naňho tým svojim malfoyovským spôsobom, ktorý v sebe miešal štipku 

nadradenosti a vlastnej dôležitosti s prímesou vedomia si vlastnej ceny. 

Harry neodpovedal. Vedel, že jeho pohľad povie zaňho viac. A mal pravdu, pretože ten pohľad 

dokázal jeho manžela napoly zoblečeného privábiť iba kvôli bozku. I keď krátkemu. 

Draco si mu sadol na kolená a zaboril mu prsty do vlasov. „Nie sú... zlí.“ 

9/100 

Harry sa pousmial. „To ti vážne ďakujem.“ 

Dracove ruky klesli na krivku jeho hrdla a poláskali mu plecia cez látku košele. „Nie je za čo.“ 

„Hm, ak vezmem do úvahy ten váš rozhovor pri večeri, nedá mi, aby som sa nespýtal, či si uvažoval o 

tej mojej ponuke. Miesto na oddelení záhad je stále voľné.“ 
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Draco sa mierne zamračil a napokon pokrútil hlavou. „Je to vážne veľmi lákavá ponuka. Momentálne 

si to nemôžem dovoliť Harry. Kým je otec v Azkabane, som povinný starať sa o rodinné financie. Keby 

to bolo na matkiných pleciach, do mesiaca by sme boli na dlažbe.“ 

10/100 

„Chcel by som ťa, aj keby si bol chudobý ako kostolná myš.“ 

„Si masochista.“ 

„Alebo skôr zamilovaný chrabromilčan.“ 

Draca to prinútilo zalapať po dychu. „Zamilovaný?“ 

„Šialene zamilovaný,“ prisvedčil Harry, dívajúc sa do tých šedých očí, ktoré pomaly tmavli túžbou. 

„A aká je šanca, aby ma ten šialene zamilovaný chrabromilčan dnes večer pomiloval?“ opýtal sa, 

prstami skúmajúc líniu Harryho úst. 

„Veľmi, veľmi reálna, pán Malfoy.“ 

„Aha,“ zamrmlal a oblízol si odrazu suché pery. Draco cítil ako jeho túžba rastie a nebola sama. „A čo 

tak prejsť od rečí k činom, auror Potter?“ 

Harry zavrčal a objal ho. Vážne ho chcel... Strašne! 

18. časť 

1/100 

Draco nasledujúce dni pracoval pilne ako včielka. Nechal si prepraviť z Manoru celú svoju pracovňu, 

aj so všetkými účtovnými knihami do miestnosti, ktorú si predchádzajúci týždeň vybral, prispôsobil a 

vybavil novým a účelovým nábytkom. 

Harry mu ochotne pomáhal a musel uznať, že ani jeho rady neboli od veci. Obzvlášť sa potešil 

rafinovanej barovej skrinke starožitného vzhľadu s prednými otočnými dvierkami, ktorú mu daroval. 

Bola plná vyberaného alkoholu svetových značiek. 

Jeho manžel možno nemal vytríbený vkus v odievaní, ale čo sa ostatného týkalo, ničím za ním 

nezaostával. 

Draco sa v Harryho dome rýchlo udomácnil. A to si spočiatku nevedel ani predstaviť. 

2/100 

Usmial sa. Kto by to bol povedal, že sa jeho skryté túžby niekedy v živote vyplnia? Nikdy sa 

neodvažoval dúfať, lebo to bolo skôr výsadou bifľomorčanov. Nádej do jeho života nepatrila, pretože 

tam nemala svoje miesto. Aspoň podľa zásad výchovy jeho rodičov. 
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Oni boli jednoducho tí, ktorí verili, že im svet leží pri nohách a všetci sú tu na to, aby im vyhoveli. 

Schopnosť manipulovať ľuďmi mali geneticky vrodenú a ani ich nenapadlo považovať to za defekt 

svojho charakteru. 

Čo by povedali na to, že tu sa po dvoch mesiacoch cíti viac doma, ako sa kedy cítil doteraz na 

Manore? 

3/100 

Isto by boli znechutení a sklamaní. A on vedel, že budú, keď im povie, že... 

Zahryzol si do pery. 

Vedel, že tú návštevu nemôže viac odkladať. A koniec-koncov, chcel ju mať za sebou. Posledné dni 

boli hektické, pretože sem systematicky sťahoval zvyšok svojich vecí a postupne zaberal nielen 

prebytok voľného miesta v spálni, či kúpeľni, ale aj v knižnici a zelenom salóne, ktorý si obľúbil. 

Doteraz mal vážne málo času, ale dnes, navyše, keď bol Harry už tretí deň naplno v práci, nemal 

dôvod oddaľovať to. Okrem toho, potreboval prestávku, inak hrozilo, že sa mu z tých účtov rozskočí 

hlava. 

4/100 

Vystúpil z krbu v rozľahej hale Malfoy manoru a mávnutím ruky sa zbavil zvyškov popla, ktorý 

nazberal cestou letaxom. 

Priamo pred ním sa objavil ich starý domáci škriatok a zdvorilo sa uklonil. „Pán Malfoy, vy vitať doma. 

Priať si niečo? Starý Ruggy vám rád splní vaše prianie.“ 

Draco o tom zapochyboval. Keby škriatok tušil, čo si želá, asi by na mieste odpadol. Už mu akosi 

neprišlo nesprávne predstavovať si svojho manžela v tých najrôznejších polohách, aké by kedy spolu 

mohli vyskúšať. Bol zhýralý? Nech! 

„Je moja matka doma?“ opýtal sa. 

Stvorenie pred ním pokrútilo hlavou. „Nie, pani vyraziť na nákupy.“ 

5/100 

Rozhodol sa počkať. Za ten čas navštívil svoju izbu, aby ešte raz prekontroloval, či niečo nezabudol, 

ale nebolo tu už nič, na čom by mu mohlo záležať. Chvíľu si pomyslel, aké je to smutné, že mu toto 

všetko ani trochu nechýba, než svoju starú izbu plnú noblesy a chladnej elegantnosti opustil. 

V salóne si dal čaj, zákusok a po hodine márneho čakania sa vrátil domov. Matke nechal stručný 

odkaz aj s darom, ktorý jej Harry obstaral na Mallorke bez jeho vedomia. Keď mu ho dával, mal 

chrabromilčan v tvári taký zvláštny výraz, ktorý si nedokázal vysvetliť, ale nezapodieval sa tým. 

6/100 
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Vrátil sa domov, prezliekol sa do pohodlnejších šiat a zavrel sa v pracovni. Usmial sa, keď mu na stole 

pristála strieborná tácka s jeho obľúbeným čajom i kávou. A s čokoládovými sušienkami. Vážne ho tu 

rozmaznávali a jemu to padlo dobre. 

Usadil sa za stôl a načiahol ruku s prútikom k polici s účtovnými knihami. „Accio!“ zamrmlal a vzápätí 

zahrešil. Len tak-tak sa uhol prudko vymštenej knihe, ktorá atakovala jeho tvár. 

Zachytil ju v poslednej chvíli a zamračil sa. Už istý čas badal, že sa niečo deje. Že niečo nie je tak, ako 

bývalo. 

Ale kedy a ako sa to... 

7/100 

Šedé oči sa rozšírili prekvapením a ústa sa pootvorili do nemého „ó!“ Nechal knihu knihou, vstal od 

stola a otočil sa k veľkému oknu vedúcemu do záhrady. 

„Bolo by to možné?“ zamrmlal si horúčkovito popod nos a bleskovo sa zvrtol na päte. Odložil prútik a 

načiahol pred seba ruku bez toho, aby vyslovil patričné kúzlo. V ruke mu prudko pristál ďalší zväzok. 

Chvíľu naň civel, než ho položil na stôl. 

Zhlboka dýchal. Kúzlo zopakoval ešte štyrikrát, než nebol s výsledkom spokojný. 

Potom sa zameral na dvere pracovne. Otvoril ich a zavrel bez námahy. Vyskúšal premiestnenie. Aj to 

šlo oveľa ľahšie! 

8/100 

Opäť sa posadil a nalial si kávu, hoci mu už aj tak srdce búšilo ako zvon, ale... eufóriou. 

Bolo by to možné? Bolo by možné, aby sa s ním jeho manžel predsa len podelil o viac, než o seba 

samého, tento dom... a... 

Nemysliteľné! 

Pátral v spomienkach po každom detaile, ktorý by mu napovedal, čo v svojej malichernosti prehliadol. 

Nepatrné slovo, narážku, drobné, takmer nepostrehnuteľné kúzlo, či vetu, ktorá by... 

A znova raz ostal sedieť v nemom úžase, keď sa mu rozjasnilo. „Ab imo pectore,“ zarecitoval spamäti, 

„audi partem alternam. Dávam ti seba samého,“ dokončil už plynulo v rodnej angličtine. 

9/100 

Šedé oči sa mu zahmlili a než nedvihol ruku k tvári, nebol by vedel, že mu zrak zakalili vlastné slzy. 

Zažmurkal a rozochvene vyjachtal: „Och, merlin, Harry, čo si tu urobil?!“ 

V tých slovách však nebolo ani známky stopy po zdesení, či opovrhnutí. Skôr bolo z jeho hlasu cítiť 

nemenný úžas. 
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Privrel oči, keď slané slzy pretiekli cez okraj viečok. Vyvalili sa kútikmi očí von, aby mu zmáčali líca. To 

prastaré kúzlo bolo účinnejšie, než mágia najmocnejších zväzkov. Harry sa mu oddal z hĺbky svojho 

srdca. 

Navždy... A hoci kúzlo započal, musel čakať takmer dva mesiace, než ho mohol dokončiť.   

10/100 

Draco si spomenul na noc, keď sa rozhodol pomilovať ho. Harry ho krátko po vyvrcholení, keď ešte 

obaja lapali po dychu prinútil niečo povedať. Bol vtedy na pokraji únavy, premáhal ho spánok, ale 

predsa sa smial a doberal si ho, že je nezmar, nech mu dá pokoj. 

Harry nepoľavil. „Len to zopakuj, nič viac,“ šepkal. „Zopakuj to, Draco. Povedz, že si prijal ponúkané a 

oplatil to rovnako, prosím!“ 

Okusoval mu pri tom krk, zahrieval ho stále potom sperleným telom a jeho vôňa Draca omamovala. 

Urobil o čo žiadal a ani si neuvedomil, že sa obaja navzájom rozdelili o svoju mágiu. 

19. časť 

1/100 

Matka sa mu prekvapivo ozvala až po dvoch dňoch od jeho poslednej návštevy, kedy sa podľa jej slov 

minuli iba o vlások. Vyhovorila sa na nutné nákupy a privítala ho so sebe vlastnou chladnosťou. 

Draco ani brvou nemihol, keď mu predložila pôsobivú kôpku účtov. To privítanie bolo také neosobné, 

akoby nebol jej jediným synom, ale nejakým podradným šmukelským tajomníkom. 

Mohla za to jej blackovská krv alebo bola naočkovaná malfoyovskými móresmi? Pobadal drobné 

zmeny, ktoré sa s ňou udiali, ale pripisoval ich tým mnohým skrášľujúcim pobytom v kúpeľoch a 

drahým procedúram, ktoré s obľubou podstupovala, len aby si zachovala svoju mladosť. 

2/100 

„Stále si nesplnil, na čom sme sa dohodli,“ začala prísne a bez pozdravu. Neponúkla ho stoličkou, 

takže tam ostal stáť ako malý školák, ktorý vyparatil nejakú poľutovaniahodnú maličkosť, za ktorú 

zaslúžil pokarhanie. 

Takto sa pri rodičoch cítil po väčšinu svojho života. 

„Nie, nesplnil.“ 

„Minulý víkend som sa stretla s Pansy. Z toho čakanie je unavená a ani sa jej nečudujem. Nechápem, 

prečo odďaľuješ nevyhnuté! Správaš sa absurdne, Draco! Tvoj otec je tvojim správaním nesmierne 

sklamaný a obaja sme značne znechutení. Keď si pomyslím, čo všetko musíš po boku toho... muža 

deň, čo deň podstupovať, obracia sa mi z toho žalúdok.“ 

3/100 

„Harry ti poslal dar,“ povedal bez odpovede na predošlé obvinenie. 
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Narcissa celá zrumenela. „Iste!“ zaškrípala zubami. „Pekne prefíkané, toto som od neho nečakala.“ 

A Draco na ňu ostal prekvapene zízať. 

„Ty o tom nevieš, čo? Tak môj zlatý, mal by si vedieť, že Potter je obyčajný perverzný chudák! Ku 

každej perle kúzlom pripojil inú spomienku. Stačilo, aby som sa toho dotkla a...!“ 

Draco mal dojem, že matka zozelenela a jej pokožka na malý moment ladila s olivovým odtieňom jej 

šiat, ozdobeným hlbokým výstrihom. 

Zvedavo sa po krabičke natiahol a chytro ju otvoril. Dotkol sa náramku. Zrak mu okamžite zastreli 

spomienky. 

4/100 

Ešte chvíľu potom naň ostal ohúrene civieť. Na vzácne perly, ku ktorým boli pripútané Harryho 

najvzácnejšie spomienky. Na Dracov úsmev, jeho spokojný smiech, rozžiarené oči, ale i obavy, na 

bozky, ktoré si azda tisíc ráz vymenili, na postavu schúlenú v posteli po Harryho boku... 

Lenže Narcissa Harryho odkaz zjavne nepochopila. Draco krabičku s náramkom zavrel a vložil si ho do 

vrecka. „Máš pravdu, mama, pre teba je toho daru večná škoda.“ 

Uprela naňho svoje oči, chladné ako kryštáliky ľadu. „Nebuď drzý, takto som ťa nevychovala. Vráť sa k 

nemu a ihneď urob, čo musíš, nech sa toho problému konečne zbavíme!“ 

5/100 

Dvihol hlavu, len aby jej opätoval rovnako tvrdý pohľad. „Môj manžel nie je tým problémom.“ 

Jeho matka tresla rukami po stole. „Netituluj ho tak!“ 

„Ako? Veď je to pravda. Harry Potter je môj manžel. A ostane ním, pretože si to želám.“ 

„On ťa očaroval!“ žena zdesene vyvalila oči. „Čo to bolo? Impervius? Alebo do teba leje Amortenciu?“ 

Už sa chopila prútika, aby sa na vlastné oči presvedčila, keď jej ruka klesla zadak k štíhlemu boku. 

„Nie si... pod vplyvom žiadneho kúzla, ani... Draco...“ 

Hlas jej zamrel v hrdle. Lenže odrazu napriahla ruku a jej dlaň pristála na synovej bledej tvári. 

6/100 

Poriadne to pleso, než sa chytil za líce a vyvalil na matku oči. Mal pocit, že na ten pohľad nezabudne 

nikdy v živote. Nebol by si pomyslel, že ním bude až tak veľmi... zhnusená. 

„Ty sa s ním kurvíš dobrovoľne?“ zaškriekala hystericky. „Ty... ty si...“ a chcela ho udrieť znova. Ale 

Draco nebol z tých, ktorí by nastavovali pokorne i druhé líce. 

Vystrel sa v svojej plnej výške a zovrel jej útle zápästie. „Už sa ma nikdy ani nedotkneš, matka!“ 

Odsotil ju od seba a preklal rovnako chladným pohľadom. 
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„Vypadni! Ale nemysli si, že my dvaja sme skončili,“ dodala výhražne. 

7/100 

Iba sa na ňu díval a s poľutovaním si uvedomil, že by možno mal niečo cítiť. Nejaké sklamanie, že ho 

odvrhla, alebo niečo... iné. Azda smútok? Ublížila mu, ale oni dvaja mu vlastne ubližovali celý život. 

Lenže vtáčik zo zlatej klietky uletel hľadať vlastné šťastie.  

„Určite nie. Stále som hlavou rodu a ty s tým nemôžeš nič urobiť.“ 

„Mýliš sa,“ oponovala pokojne, „zraním ťa na tom najcitlivejšom mieste a ty sa priplazíš naspäť ako 

poslušný had, ktorým si bol, si a budeš navždy. Hlboko si ma ranil a sklamal tak, ako nikto v živote a ja 

prisahám, že to oľutuješ.“ 

8/100 

Draco sa odmiestnil domov chvíľku na to. Vedel, že to nebude nič príjemné, ale toto nečakal. Cítil ako 

sa ho zmocňuje narastajúca panika. Matka mohla urobiť čokoľvek. Mohla a chcela, čo bolo horšie. 

Skôr, než si uvedomil, čo sa deje, ocitol sa v náručí svojho manžela, ktorý si ho opatrne hýčkal. „Bolo 

to až také zlé?“ opýtal sa tak ticho, až to skoro prepočul. 

„Horšie,“ priznal mdlým hlasom a vymanil sa z objatia. Až teraz si uvedomil, že sa za ním musel 

premiestniť z chodby do salónu, kde cítil jeho prítomnosť. Asi by sa mal zatváriť uveličene, ale 

neurobil to. 

9/100 

„Mal som sa ťa zbaviť,“ začal bez okolkov, Harryho pohľadu sa vyhýbal. Dokonca sa mu odvrátil 

chrbtom, oprel sa rukou o rímsu kozubu, len aby získal pre svoje roztrasené kolená oporu. Vedel, 

koľko tým priznaním môže stratiť. 

 „Dala mi jed a naliehala, aby som ti ho...“ 

„Draco,“ zamrmlal mu Harry pri uchu. Stál tak blízko, ale nedotkol sa ho. Ruky mal strčené vo 

vreckách nohavíc. 

„Nie, počkaj! Chcem, aby si vedel, že som ho zničil. V tú noc, keď sme sa vrátili z dovolenky. Nechcel 

som, aby sa to stalo. Nemyslel som si, že to všetko myslíš vážne a úprimne.“ 

10/100 

„Mrzí ma to,“ zamrmlal napokon a sklonil hlavu. „Pochopím, ak požiadaš o anuláciu, alebo...“ 

„Nikdy!“ vyhŕkol Harry vyjavene a povzdychol si, keď sa čelom oprel o to jeho. „O tom jede som 

vedel.“ 

„Ako?“ vydýchol Draco. Bol taký opatrný! 

„Moja mágia je silná, ale... to už asi vieš, však?“ spýtal sa opatrne. 

Draco sa krivo pousmial. „Mal si byť slizolinčan. Myslím, že by si bol hviezdou fakulty.“ 
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Harry sa trpko zasmial. „Hviezdou som bol i tak a jeden slizolinčan mi celkom stačí.“ 

Chvíľu svorne mlčali, než sa k nemu Draco nenatiahol pre akýsi bozk uistenia. „Nenechá to len tak.“ 

„Viem.“ 

20. časť 

1/100 

Dalo by sa povedať, že sa celkom dobre zžili. Harry sa vrhol do práce a Draco do starého spôsobu 

trávenia svojich dní, čo zahŕňalo nielen vedenie rodinných účtov, ale aj veľmi výhodné skupovanie 

akcií prosperujúcich podnikov, či investovanie do tých, ktoré ho zaujímali. 

Ako bola napríklad firma Weasleyovského klanu, ktorú založili dvojičky, ale momentálne ju viedli iba 

George s Ronom a ich dlhoročným priateľom, Lee Jordanom. 

Vedenie podniku bolo dobre zabezpečené. Kým Jordan sa zameral na dopyt trhu, zvyšní dvaja 

fungovali ako dobre zohratý tým, čo sa týkalo nápadov a najmä vývoja nových produktov. 

Vedel, že túto investíciu rozhodne neoľutuje. 

2/100 

Boli časy, keď sa na ich všemožné výmysly musel dívať iba z diaľky a potichu im závidieť hoci aj 

vracačky, vďaka ktorým sa neraz mohol stratiť napríklad z hodiny Starostlivosti o zázračné tvory alebo 

z Veštenia. 

Do minulého týždňa jeho noha do toho obchodu nikdy prv nevkročila, nech by to ako veľmi chcel. Už 

len zo zvedavosti. Jeho rodičia tou rodinou vždy opovrhovali len preto, lebo sa ako čistokrvní nedržali 

istej úrovne, ale znížili sa ako len mohli. 

Bol iného názoru. Vždy si myslel, že žili tak ako sami uznali za vhodné, hoci to znamenalo neváľať sa 

práve v luxuse. 

3/100 

Bolo na nich vidno, že sú šťastní. Všetci do jedného. Napriek tomu obnosenému šatstvu, pre ktoré sa 

Ronovi v škole neraz vysmieval. I pre ten strašný prútik, ktorý zdedil boh vie po kom, lebo si nemohli 

dovoliť kúpiť mu nový. 

A predsa by s ním menil aspoň na chvíľu, len keby smel. 

Ak si niekto myslel, že žiť v zlatej klietke, dodržiavať storočia nemenné zvyky a chovať sa nadradene 

bolo jednoduché, pekelne sa mýlil. 

Toho všetkého sa však zriekol. Dobrovoľne. Stačilo, aby sa kvôli svojmu otcovi upísal tomu 

strapatému strašidlu, ktoré naňho vyvaľovalo nádherné smaragdové okále žiariace spoza skiel 

okuliarov. 
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4/100 

Harry sa priam diabolsky uškrnul a odkryl posledné karty, ktoré skončili na jeho kôpke, keď Dracov 

nesprávny pár vydal podivný rev číreho zúfalstva a karty sa obrátili späť lícom nadol. 

„Vyhral som!“ povedal triumfálne, na čo si on iba odfrkol a podujal sa zhŕňať karty na kôpku. 

„Len o vlások.“ 

„Ale vyhral. Ak máš chuť na odvetu, stačí povedať. Ale musím ťa upozorniť, že si hodlám vybrať 

výhru. S okamžitou platnosťou.“ 

Draco nadvihol plavé obočie a šedé oči mu zaiskrili pobavením. „Skutočne?“ 

Harry prikývol. „Cítim tvoje vzrušenie, rovnako ako ty vnímaš moje. Dúfam, že to nechceš poprieť, 

inak by som...“ 

5/100 

Dracovi vyschlo v ústach. Mal dojem, že mu v tom okamihu zovrela krv, ale on sa s ním tak rád hral na 

mačku a myš. 

„Potter, výhražkami ma neohromíš. Neskočím ti na to.“ 

Harry mu venoval pohľad, ktorý hovoril sám za seba. „A ja som dúfal, že sa tak stane. Viem, ako sa ti 

páči, keď ma tam máš.“ 

Draco sa zachvel. Dopekla! Mal pravdu, absolútnu. Nepoznal krajší pocit, ako keď v ňom kĺzal, pevný, 

vlhký, plný túžby a vášne, o ktorú sa s ním nikdy neváhal podeliť. Ak bol spočiatku voči nemu 

zdržanlivý, či opatrný, teraz mu dával viac. 

6/100 

Potter sa po ňom proste načiahol a stiahol si ho do lona. Dracov chabý protest nad výberom miesta 

umlčali Harryho ústa. Jeho dotyky odviedli aj tie naposlednejšie racionálne myšlienky do stratena, 

ako väčšinou končilo aj ich šatstvo. 

To si vzal na starosť Draco, len aby ich odev ostal úhľadne zložený v kôpkach, spoľahlivo niekde v 

miestnosti. Bolo to praktickejšie, než sa premávať domom celkom nahí, alebo zháňať Acciom iné veci. 

Harryho lepkavé semeno zaplavilo jeho vnútro a on sa z neho pomaly vysunul, držiac v rukách jeho 

okrúhly zadok. 

„Čo bude s tou odvetou?“ zašepkal mu do ucha chrapľavým hlasom. 

7/100 

Draco mu vzal tvár do dlaní a prstami vošiel do krátkych tmavých vlasov, zlepených na jeho šiji i 

zátylku od potu. Merlin, Potter tak krásne voňal. Teraz mu sedel na lone, kolená skrčené pod sebou, 

tvár zaborená v jeho vlasoch. 
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Nadýchol sa, než sa pootočil, obtrel sa perami o jeho čelo a pokračoval nižšie, než nosom nepohladil 

mierne zarastené líce tmavým strniskom. 

Dokonalý barbar, napadlo mu pri tom pohľade. Jeho osobný boh sexu. 

„Rád by si odvetu, Harry Potter?“ zamrmlal mu tesne pri ústach a špičkou jazyka ochutnal jeden ich 

kútik. „Chceš, aby som ťa pretiahol? Mám ošukať aurorský zadok?“ 

8/100 

Harryho oči znova potemneli, keď sa okolo neho ovinuli mocné paže, len aby si ho pritiahli bližšie. 

Pružný vlhký jazyk mu oblízol krk. 

„Sakra, ty vieš, čo na mňa platí!“ zamrmlal. „Cítiš ma? Znova mi stojí.“ 

Nemusel mu to hovoriť, pretože jeho pôsobivá kopija sa doslova dychtivo tlačila späť do jeho zadku. 

Lenže teraz to bude inak. 

Draco ho jemne uštipol do rozkošnej bradavky, než ju ochutnal ústami. Nehodlal sa s ním hrať dlho. 

Sám ho chcel. Miloval ten tesný pocit, keď ho zvieral v tom najintímnejšom objatí, akého boli 

schopní. 

„Si vážne barbar!“ zavrčal, než si k nemu kľakol. 

9/100 

Bolo pôsobivé sledovať na vlastné oči, ako sa ten odvážny a cieľavedomý muž mení pod jeho rukami 

na roztrasenú kôpku žiadostivej túžby. Ako razom stráca rozum i vlastnú vôľu, len preto, že sa ho 

Draco dotkol. Že ho pobozkal. 

Zdvihol sa na nohy, chytil Harryho pod kolenami a stiahol ho v kresle trocha nižšie, len aby sa jeho 

penis mohol pohodlne vnoriť do toho rozpáleného tela, ktoré na to čakalo. 

Zatlačil na zadnú stranu jeho stehien a dráždivo sa obtrel o jeho zvierač. Auror ho pozoroval spopod 

prižmúrených viečok, s rukou na svojom polovzrušenom penise, kým doňho pomaly začal vnikať. 

10/100 

Videl ako si Harry zahryzol do pery, že zvraštil tvár a otvoril ústa v nemom výkriku, keď sa doňho 

Draco zasunul úplne celučký. 

Naklonil sa k nemu, aby si od neho ukradol bozk. Potter mu vyhovel s tichým zabručaním, než zafunel 

a voľnou rukou ho neobjal okolo krku. 

Pohol sa v ňom. Mučivo pomaly sa povytiahol a prudko prirazil. Potter vykríkol, oči sa rozšírili 

prekvapením. V tmavozelených dúhovkách zahorela žiadza. 

Draco sa rozhýbal. Hnal to ten pohľad, v ktorom sa topil, jeho drsné stony i úsečné pokyny. Neha sa 

stratila, ostala len vášeň a... 

... oni dvaja. 
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Svet sa rozplynul. 

21. časť 

1/100 

Ten spoločný obed s bratmi Weasleyovcami rozhodne nepovažoval za stratu času. Predložil im svoj 

návrh a mlčky si vypočul ich mienku. Prekvapilo ho, že nebola scestná, ani vyslovená do vetra. 

Dokonca sa prejavili vlastnou iniciatívou. 

„Premýšľali sme nad tým, že by sme si otvorili pobočku vo Francúzsku a niečo sme si o tamojších 

podmienkach zistili,“ začal George, keď dojedol hrachovú polievku a čakal, než mu čašník prinesie 

druhý chod, ktorý si objednal. 

„Jediného konkurenta by sme mali v Jeanovi Bouchardovi. Ten sa však špecializuje najmä na zábavnú 

pyrotechniku, kým naša ponuka je rozmanitejšia.“ 

„Súhlasím. A v Paríži mám svoje kontakty.“ 

2/100 

Draco vzal do ruky príbor a ukrojil si prvý kúsok z pečenej prepelice. Mäkučké mäsko sa na jazyku 

lahodne rozplývalo. 

„Aj ja som si preveril ich možnosti a myslím si, že ten plán je odsúdený jedine ak na úspech. Francúzi 

sa bavia rovnako radi ako ostatní, avšak sú väčšmi orientovaní na turistov. Aj čarodejníci z nich chcú 

vyťažiť maximum. Celkom ich chápem, veď sú jednou z metropol Európy, ale hoci majú dobrý 

potenciál, zanedávajú ho horšie ako taliani.“ 

Ron sa uškrnul. „Pravda. Ale pre nás je ich stagnácia iba výhodou. Začneme teda Parížom?“ 

Draco prikývol. „Zaútočíme rovno na srdce Francúzska.“ 

3/100 

Ten nápad sa im veľmi pozdával. Predostrel im zamýšľaný postup a vytušil, že má vyhrané. Bratom sa 

to nesmierne páčilo. Nič im nebránilo v tom, aby si na záver zatiaľ formálnej, ústnej dohody potriasli 

rukami. 

Vzdiali sa krátko po obede, kým on zotrval, aby si vychutnal ešte i dezert. 

Zakúzlil Tempus. Bolo trištvrte na dva a tri minúty. Harry dnes končil v práci o tretej a jemu napadlo, 

že by nebolo zlé, keby ho v práci vyzdvihol. Aj tak sa chcel na ministerstve zastaviť, pretože sa 

plánoval ohlásiť tento víkend na návštevu svojho otca a bez potrebných formalít to nešlo. 

4/100 

„Môžem si prisadnúť?“ 
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Draco dvihol hlavu od kokosovej lahôdky a zadíval sa do tmavej tváre svojho bývalého spolužiaka. Na 

prvý pohľad sa zdalo, že sa Blaise Zabini vôbec nezmenil. 

Prikývol. 

Blaise obsadil protiľahlú stoličku. Tú, na ktorej sedel ešte pred pár minútkami Ron Weasley. Kývol na 

časníčku, aby si objednal kávu, presnejšie malé presso, bez mlieka a cukru. 

„Dlho som ťa nevidel,“ poznamenal a urobil si pohodlie. „Ani v klube si sa dlho neukázal. Tuším to 

bude aj viac, než dva mesiace.“ 

„Skutočne?“ hlesol Draco nenútene. 

„Už som premýšľal, či si nezrušil členstvo.“ Čokoládový pohľad zablúdil k jeho ľavej ruke. 

5/100 

„Hm,“ zamrmlal a odul pery. V jeho tvári sa však nejavilo prekvapenie, ani znechutenie. „Takže je to 

predsa pravda?“ 

„Čo konkrétne?“ znel pomerne ostražito. 

„Oženil si sa s Potterom?“ 

Draco nechal dezertnú vidličku vykĺznuť z prstov a napriamil sa. Šedé oči sa prižmúrili. „Nie je to 

žiadna novinka.“ 

Blaise pokrčil plecami. „Nie. Hoci som sa to dozvedel iba nedávno. Vieš, že z novín ma vždy zaujímala 

iba finančná burza.“ 

To bola pravda. 

„Povieš mi k tomu niečo bližšie?“ spýtal sa a prstom ukázal na jeho obrúčku. 

Och, tak toto nemal v pláne. „Bol to výhodný obchod, nič viac.“ Vlastne... neklamal. 

6/100 

Teda, nie až tak veľmi. Pretože do obyčajného obchodu city nemiešal, kdežto v ich vzťahu hrali 

nemalú úlohu. 

„Obchod?“ začudoval sa Blaise a nepekne sa uškrnul. „Chceš mi naznačiť, že si ťa Potter nebodaj 

kúpil?“ 

Odmenou na tú poznámku bol tvrdý pohľad, ale on iba pokrútil hlavou a konečne sa uvoľnil. „Pozri, 

nech už to bolo akokoľvek, v podstate mi je to jedno. I keď musím priznať, že Potterovi závidím!“ 

„Závidíš?“ opýtal sa Draco. 

„Ako inak! Veď ty si si za tých posraných sedem rokov ani len nevšimol, ako ti nadbieham! Merlin, 

buď si bol slepý, ale ja som neschopný!“ 
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7/100 

„Hádam to druhé,“ zahrmel mierne v rozpakoch, na čo sa Blaise usmial. 

„Starý dobrý Draco Malfoy. Tie naše prekáračky mi hrozne chýbali.“ 

I Draco sa pomaly uvoľnil. Nezdalo sa, že by mal Blaise niečo za lubom, jeho aura bola pokojná ako 

hladina jazera, v rovnakých mierumilovných tónoch, ktoré sa okolo neho vlnili. 

Áno, jedna z mnohých výhod prepojenia mágie s tým výnimočným chlapom. 

„Počuj, nezastavil som sa pri tebe len tak. Asi by si mal niečo vedieť.“ Blaisov výraz nabral na vážnosti. 

„Neviem s určitosťou nič bližšie, ale... mal by si si kryť chrbát, kámo.“ 

„Blaise, o čom to hovoríš?“ 

8/100 

Mladý muž sa k nemu naklonil ponad stôl bližšie, len čo na nich zoslal kúzlo súkromia, aby ich nik 

nerušil. 

„Pred pár dňami som si vypočul jeden rozhovor. Zdalo sa, že si jeho ústrednou postavou. Goyle a 

Nott niečo chystajú.“ 

Draco sa zamračil. „Menej konkrétnejší by si asi ani nemohol byť.“ 

„Mrzí ma to. V klube bolo ten večer pomerne rušno a oni sedeli obďaleč. A ešte jedna vec. Mal som 

dojem, že si ich niekto najal.“ 

„Najal? Ale na čo?“ znervóznel. Nie, že by tej informácii nebol rád, ale... 

Vzal vidličku do prstov a odkrojil si z trojuholníkového koláča. 

9/100 

Harry sa k nemu pripojil vo vestibule ministerstva s úsmevom od ucha k uchu. Vlepil mu bozk na ústa 

a Draco sa ošil. Nevyhli sa zopár zvedavým pohľadom. 

„Aký si mal deň?“ opýtal sa Harry, keď ho vzal za ruku. Viedol ho k najbližšiemu krbu, kde si stali na 

koniec fronty. 

„No... nevšedný,“ poznamenal a vrhol na hadiaci sa rad pred nimi nesúhlasný pohľad. „Nešlo by to aj 

inak?“ 

Harry naňho spiklenecky žmurkol. „Tak poď,“ vyzval ho. Len čo sa stratili ľuďom z očí, odmiestnil ich 

priamo domov. 

Draco sa ho stále nepustil. „Asi máme problém. Respektíve, ja ho mám.“ 

10/100 
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Nie, že by to Harry netušil. Cítil jeho vybrácie, akoby na ňom sám hral ako na zle naladenom 

hudobnom nástroji. 

Draco bol nervózny a kypel obavami. 

„Myslím, že to od neho bolo... neslizolinské, ale fér. Varoval ťa.“ 

„Nie som si istý, či mu môžem dôverovať. Vlastne nikomu z nich. Väčšinou hrá každý za seba, ale v 

tomto prípade mi čosi našepkáva, že to nebude len tak.“ 

„Myslíš, že v tom má prsty tvoja matka?“ 

„Možno. Zvykla svoje sľuby plniť.“ 

„Tak potom je dobre, že si schopný čarovať aj bez prútika, nie?“ 

Draco prikývol. „Ale aj tak ma to znepokojuje.“ 

„Chápem.“ 

oooOOOooo 

A/N: Táto kapitola Vás prevedie svetom metiel. Všetky potrebné informácie som získala zo stránky: 

http://www.priori-incantatem.sk/show.php?page=info/metlobal (Podrubrika - Metly - vývoj metly). 

 oooOOOooo 

22. časť 

1/100 

Harry si dával záležať na tom, aby venoval manželovi primeranú pozornosť aj mimo domu a mimo 

postele. Robilo mu radosť, keď ho prekvapoval a tešilo ho, keď videl, že je jeho plavovlasý manžel 

spokojný. 

A najmä, ak mu jeho pozornosti opätoval. 

Ak Harry pozval Draca do divadla, Draco pozval jeho do múzea. Ak Harry vyrukoval s pozvaním do 

opery v sprievode nadšenej Hermiony a Rona, ktorý sa takmer rozplakal, Draco prišiel s pozvaním do 

luxusnej reštaurácie. 

Jeden nadbiehal druhému s tým, že si tú malú súťaž medzi sebou vychutnávali a nespravili z nej iba 

akési spoločenské zápolenie s hodnotiacim systémom. 

2/100 

V ten sobotňajší večer boli opäť raz von. Draco kdesi objavil oznam o jedinečnej výstave lietajúcich 

metiel a Harrymu netrebalo dvakrát hovoriť. 

Tá výstava sa konala v mestskej galérii neďaleko ministerstva mágie, čo bol jeden ohromný priestor s 

presklenou kupolou vytvorenou kovovou konštrukciou a bola vážne veľkolepá. 
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Mohli tu vidieť nielen staršie modely, ale aj ich vylepšené verzie. Napríklad, hneď niekoľko verzií 

Nimbusu, Kométy, alebo Guľového blesku. 

Odrazu Harry zastal a z jeho hrdla sa vydralo citoslovce údivu. Draco sa pousmial. Jeho manžel 

vyzeral, akoby sa mu práve splnil najväčší životný sen, pričom tajne dúfal, že tým snom bol on. 

3/100 

„Vidíš to?“ kochal sa pohľadom na starožitný kus lietajúcej metly, pod ktorou stála strieborná ceduľka 

s označením Dubena 79. 

„Iste,“ prikývol, „ale nechápem, prečo tak na ňu vyvaľuješ oči. Metla ako každá druhá.“ 

Harry sa k nemu otočil s niečím, čo pripomínala zdesenie. 

„Láska, teba metly zjavne nezaujímajú, ale ja o nich viem prvé posledné.“ 

Prikývol. „No, musím povedať, že o tom tvoja súkromná zbierka zmenšených modelov hovorí sama za 

seba.“ 

Harry sa naňho zazubil. „Iste, je to príjemný a nenáročný koníček.“ 

Prevrátil očami, ale iba naoko. „Tak spusť. Vidím, že sa celý trasieš, len aby si ma zasypal 

informáciami.“ 

4/100 

A Harry spustil. „Dubena je pomenovaná podľa roku, kedy jej prvý kus uzrel svetlo sveta. 

Konštruktérom bol holandký výrobca Eliáš Grimstone a hoci ako vidíš, má silnú dubovú rúčku, je 

veľmi elegantná. Jej hlavnou prednosťou bola vytrvalosť a odolnosť voči prudkým nárazom vetrov. 

Dnes je iba vysoko ceneným zberateľským artiklom. V metlobale totálne nepoužiteľná, pretože je 

ťažkopádna. Ale možno si niekde počul, že sa predsa len preslávila, keď s ňou roku 1935 Jocunda 

Sykesová úspešne preletela cez Atlantický oceán.“ 

„Mhm, myslím, že som o tom kdesi čítal.“ 

Harry si povzdychol. „Ani túto v zbierke nemám.“ 

Prešli k ďalšiemu výstavnému kúsku. 

5/100 

„Toto je Mesačný lúč,“ poukázal Harry na metlu a zahryzol si do spodnej pery. Draco mohol vidieť, 

ako si strká ruky do vreciek, len aby odolal pokušeniu dotknúť sa jej. Všade totiž poletovali oznamy – 

Zákaz dotýkať sa vystavených exponátov! 

„V roku 1901 ju vyrobila Gladys Boothbyová. Jej konštrukcia predstavovala obrovský skok vpred. Dlhé 

roky boli tieto štíhle metly s jaseňovou rúčkou pre potreby metlobalu veľmi žiadané. Ich hlavnou 

prednosťou bola schopnosť dosahovať väčšie výšky a zároveň si v týchto polohách dokázali udržať 

dokonalú ovládateľnosť.“ 
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„Vážne pôsobivé, odkiaľ to všetko vieš?“ 

Harry mykol plecami, hrdý, že na svojho manžela urobil dojem. 

6/100 

„Metly sú moja vášeň,“ zamrmlal auror rozjarene, neskrýval svoje nadšenie. „Hneď po tebe, láska.“ 

Vzal ho za ruku, pobozkal na hánky a dotiahol ho pred susedný exponát s postriebrenými vetvičkami. 

Draco si s ním preplietol prsty so zaujatým výrazom v bledej tvári. 

„Strieborný šíp. Predchodca pretekárskej metly. Dosahoval vyššie rýchlosti ako Mesačný lúč a 

Dubena. Pri priaznivom vetre až stoštyridsať kilometrov za hodinu.“ 

„Skutočne? Nevyzerá na to, aj keď uznávam, je elegantná a to postriebrenie má istý šmrc.“ 

Harry prikývol. „Rovnako ako predošlé metly, aj tento kus bol výsledkom práce jedného čarodejníka, 

Leonarda Jewkesa a žiaľ, dopyt mnohonásobne prevyšoval ponuku.“ 

7/100 

„Ometlo jeden,“ poukázal Harry na ďalší kúsok, uložený na podstavci vystlanom hnedým zamatom. 

„Vyrobený firmou Ometlo Company, ktorú založili bratia Ollertonovci v roku 1926. Na trhu sa 

prezentoval ako pretekárska metla, špeciálne konšturovaná na tieto účely. Dokázal bohovsky zatáčať 

ako žiadna metla pred ním, takže iste chápeš, že zožal okamžitý úspech.“ 

Draco sa zamračil. „Ometlo Company? Mám taký pocit, že naša rodina kedysi do toho podniku 

pomerne dosť investovala.“ 

„Ani sa nečudujem,“ poznamenal Harry. „Určite ste na tom nemohli prerobiť.“ 

„Nie, hoci si bratia Ollertonovci neudržali na trhu výhradný monopol, však?“ 

Harry prikývol. „Správne. V roku 1929 vznikla konkurenčná firma.“ 

8/100 

Prešli k metle s označením Kométa 140. „Firmu zameranú na výrobu športových metiel založili 

Randolph Keitch a Basil Horton, hráči Falmouthských jastrabov. Kométa bola ich prvotinou. Meno má 

kvôli tomu, že bola 140tym modelom, ktorý testovali pred uvedením na trh. Vďaka patentovanému 

Horton-Keitchovmu brzdiacemu kúzlu sa znížilo nebezpečenstvo, že hráči metlobalu preletia cez 

bránku, či vletia do autu.“ 

O kúsok ďalej boli vystavené metly Ometlo 2 a 3, Kométa 180, než sa dostali k Ohnivákovi. 

„Uviedli ho na trh roku 1940. Výrobcom bola firma Ellerby a Spudmore zo Schwartzwaldu. Vysoko 

odolná metla, ale nie taká rýchla ako ometlá alebo kométy.“ 

9/100 
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„Smädná čiara,“ kývol Harry na ďalší model. „Pointa názvu mi akosi uniká. Metla je rýchlejšia ako 

ohnivák, ale má sklon strácať pri stúpaní výkon a profesionálne metlobalové tímy ju nikdy 

nepoužívali.“ 

„Táto je Svištiaca hviezda,“ zastali pred produktom firmy Universal Ltd. „Po jej počiatočnom úspechu 

sa ukázalo, že po dlhšom používaní stráca nielen rýchlosť, ale i výšku. Firmu to v roku 1978 položilo 

na lopatky.“ 

Postúpili ďalej. „Nimbus Company založili roku 1967. Nimbus 1000 dosahoval rýchlosť až 

stoosemdesiat kilometrov za hodinu, bol schopný otočiť sa na mieste vo vzduchu o 360 stupňov. Stal 

sa najobľúbenejšou metlou, lebo spájal výhody predošlých.“ 

10/100 

Draco sa pristihol pri tom, že Harryho zanietene počúva a nielen kvôli zvuku hlasu, ktorý miloval. 

Nikdy prv v ňom nevidel takú zanietenosť pre vec, ak sa to netýkalo ich sexu. 

Ku koncu toho výkladu sa už dopĺňali, pretože sa dostali k poslednému výstavnému kusu, Prútiku 90, 

vyrobenú Flytom a Barkerom. Metla sa ukázala nespoľahlivá udržať smer pri vysokých rýchlostiach. 

Keď sa chystali výstavu opustiť, Draco sa ospravedlnil a nechal Harryho pri stole s občerstvením, než 

sa napokon vrátili domov. 

Ešte v ten večer sa Harryho súkromná zbierka rozrástla hneď o niekoľko vzácnych kúskov a Draco 

dostal svoju zaslúženú odmenu. 

23. časť 

1/100 

Harry sa vrátil z práce na smrť unavený. Vypadol z krbu pomerne neelegantným spôsobom a 

mávnutím ruky sa zbavil nadbytku sadzí. 

Pred ním sa okamžite zhmotnil jeden z ich domácich škriatkov a hlboko sa uklonil. „Pán Potter vitať 

doma. Želať si niečo, pán Harry?“ 

„Sprchu,“ povedal prvé, čo mu napadlo a zívol, keď mu podával svoj habit, na niekoľkých miestach 

oškvŕknutý a prepálený. 

„Bude Harry Potter večerať?“ opýtal sa škriatok zdvorilo a Harrymu ako na odpoveď zaškvŕkalo v 

žalúdku. Lenže nemohol opomenúť fakt, že v dome necítil prítomnosť svojho manžela. 

„Kde je pán Draco?“ 

„Pán Draco vám tu nechať list.“ 

2/100 
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Bola to skôr stručná správa, ktorú mu priniesol na striebornom podnose. Rozlomil pečať s 

Malfoyovským znakom vtlačeným do červeného vosku a roztvoril list s mrmlaním: „Nechápem, na čo 

tá obradnosť.“ 

A potom sa nepekne zamračil. „Dočerta!“ zahromžil a prinútil svoje mozgové závity k činnosti a 

unavené telo k pohybu. 

„Idem do sprchy, ale večerať nebudem. Najem sa neskôr.“ 

„Ako si pán Harry želať,“ zamrmlal škriatok a stratil sa i s Harryho habitom, kým on sa odmiestnil 

priamo do spálne, vypil povzbudzujúci elixír a vliezol do sprchy, aby zo seba zmyl pot i prach, ktorý sa 

mu usadil nielen vo vlasoch. 

3/100 

Klub Smaragdový had poznal veľmi dobre. Nie, že by tu mal členstvo. Do týchto nóbl štvrtí vôbec 

nechodil, ak si to nevyžadovala jeho práca. 

Dostať sa dnu preňho nebol žiaden kumšt. Poznal vrátnika, čo tiež nebolo niekedy na škodu. Presne 

ako v tomto prípade. 

„Edgar, prajem dobrý večer.“ 

Tmavovlasý muž s malou lysinou navrchu hlavy sa na moment zatváril zmätene, než zašepkal: „Pán... 

Potter?“ 

Harry sa pousmial. „Áno.“ 

„Prajete si?“ 

„Vlastne idem za manželom. Nechal mi odkaz, že sem plánuje ísť.“ 

„Kvôli čomu potom ten prevlek?“ vyzvedal vrátnik začudovane. 

„Nechcem vyvolať okolo svojej osoby rozruch. Som tu inkognito. Pustíte ma?“ 

4/100 

Vrátnik mu odložil kabát a uškrnul sa, keď ho púšťal dnu ako Henryho Blaka, ktorého podobu si na 

ten večer požičal. Spomínaný muž momentálne odpočíval pod dozorom spoľahlivého pohoniča koča, 

ktorému dal Harry štedrú odmenu. 

Celý deň mal nepríjemný pocit, že sa niečo zomelie a teraz to cítil ešte intenzívnejšie. Draco bol tu. 

Cítil ho tak, akoby sa ho sám dotýkal. 

Toto však nebola jeho parketa. Prečo sa vlastne prestrojil? 

Z jednoduchého dôvodu. Neprišiel sem medzi ostatných – zväčša slizolinčanov – aby ho strápnil. 

Nech už sa malo dnes večer odohrať čokoľvek, nechcel, aby sa niekto z nich jeho mužovi neskôr 

posmieval. 

5/100 
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Bol si vedomý faktu, že Draco je viac, než len schopný duelant. Bol dôvtipný a bystrý, navyše teraz 

oplýval väčšou mocou, než predtým, ktorú sa za pár dní naučil dokonale ovládať. 

Dôveroval mu. Nepochyboval, že sa ubráni. Len mu túžil dať vedieť, že je tu a bude mu kryť chrbát. 

Hoci bude preňho nesmierne ťažké držať sa bokom a čakať so založenými rukami. 

Sadol si do kúta salóna, len čo zalovil vo výtlačkoch novín v drevenom držiaku a jeden si vybral, keď 

sa ukázala obsluha a on si vybral drink. 

„Ako zvyčajne, pán Blake?“ 

Prikývol a nenápadne sa rozhliadol okolo. 

6/100 

Prepychovo zariadená miestnosť. Tušil, prečo to tu má Draco rád. Vyzeralo to takmer domácky a 

predsa výhradne pánsky. Kartárske stoly, bar, šachové partie a rozhovory na tému financie, politika, 

dianie vo svete. 

To bol jeho manžel. Vnímavý, všestranný, perfektne rozhľadený a informovaný. 

Hoci ho Harry cítil, nevidel ho. Výhľad mu zastierala nielen mohutná palma, ale i zástena a dvaja 

muži. Kým jeden z nich sedel a snažil sa tváriť nenútene, ten druhý stál k Harrymu chrbtom a nakláňal 

sa ponad stôl. Jeho gestá a pohyby svedčili o zle zakrývanom hneve. 

Keď sa potom otočil, Harry v ňom spoznal Gregoryho Goyla. 

7/100 

Draco sa naňho ani nepozrel. Harry z neho cítil aj cez tú vzdialenosť nervozitu a podráždenosť. Bol 

bledý, ruky mal zaťaté v päsť. 

Ostal sedieť na mieste, tváril sa, že číta a pritom nerušene popíjal whisky. Ale jeho mágia sa tiahla za 

manželom ako stopársky pes. 

~*~ 

Draco ho vnímal, ale bol príliš napätý, aby sa naňho čo i len pozrel. Vedel, že je skrytý niekde vzadu a 

nemohol nepomyslieť na to, čo tu robí a ako sa sem vôbec mohol dostať? 

Takmer sa uškrnul. Harry mal zjavne pár tromfov v rukáve. 

Goyle ho posotil. Dnešný večer si takto rozhodne nepredstavoval. 

8/100 

„Nedotýkaj sa ma tými prepotenými paprčami,“ upozornil ho a uhladil si pomyslený záhyb na habite. 

Ocitli sa v prázdnej miestnosti. On, Goyle a Nott, z ktorého aj teraz razila whisky. 

„Je ti lepší Potter?“ uškrnul sa Gregory a zastrčil si Dracov prútik do vrecka habitu. „Páči sa ti robiť mu 

kurvu, Malfoy?“ 
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Draco nereagoval. Nemienil mu urobiť to potešenie. 

„Odkiaľ vieš, že nerobí kurvu on mne, Greg? Tak ako ju tebe evidentne robí tuto ochotný Nott?“ 

Goyle zažmurkal a až potom si odfrkol. „Pretože ty na to proste nemáš. Zmäkol si. Kedysi si bol 

niekto, kedysi som si ťa vážil...“ 

9/100 

„Tak to si lepší, lebo u mňa si bol odjakživa za kus trolieho lajna.“ 

Urážka neostala bez odozvy. Rana do tváre donútila Draca zaspätkovať. 

„Vieš, že mám pre teba pozdrav? Dobre zaplatený. Neuhádol by si od koho,“ zarehlil sa v mylnom 

domnení prevahy, Dracove vlasy v zovretí pravačky, jeho prútik bolestivo natlačený v Dracovom 

rozkroku. 

„Daj tú labu z mojich vlasov!“ 

„Nie si v pozícii, keď si môžeš vyberať. Nedošlo ti to, Malfoy?“ A potom Draca zamrazilo. „Tvoja 

mamička z teba chce mať radšej impotenta. Naučila ma jedno efektné kúzlo, pekne zákerné.“ Greg 

odhalil svoje úmysly. „Za Vincenta, ty skurvysyn!“ 

10/100 

Draco vyšiel z miestnosti a zavrel za sebou dvere. Harryho, alebo skôr toho, kým sa stal, našiel opierať 

sa o stenu len o kúsok ďalej. 

„Uvažoval som, čo ťa tak zdržalo,“ zamrmlal a dokladne si ho prehliadol. 

Draco si strčil prútik do vrecka a zatváril sa znudene. „Musel som si vypočuť odkaz od svojej drahej 

matky. Jeden by neveril, ako ďaleko dokáže zájsť.“ 

„A tí dvaja?“ 

„Nott je známy notorik. Nebol problém omráčiť ho. A Goyle? Rozdáva si to so sochou Herpa 

Pritivného. Myslím, že z toho zajtra nebude vôbec nadšený.“ 

„Si geniálny, láska,“ uznal Harry. 

„Ja viem,“ usmial sa. 

24. časť 

1/100 

Vošiel do miestnosti, ktorá celu pripomínala iba vzdialene. Skôr by povedal, že navštívil skromne 

zariadenú spálňu. Ako videl, muž tu mal všetko možné pohodlie. 

„Dobrý deň, otec,“ pozdravil. Zachovával si odstup, pretože stále nepoznal jeho názor na svoje 

pretrvávajúce manželstvo. 
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„Draco, tak rád ťa vidím!“ zvolal muž nadšene a sám prekonal vzdialenosť, ktorá ich delila, len aby ho 

mohol zovrieť v objatí. 

Mladší muž prekvapene vydýchol, ale nebránil sa. Keď sa od otca odtiahol sotva na dĺžku paží, opýtal 

sa na to, čo ho trápilo najväčšmi: „Ty mi to nezazlievaš?“ 

„O čom to hovoríš, Draco? Čo by som ti zazlieval?“ 

2/100 

Lucius ho pustil a ukázal na neveľký štvorcový stôl a stoličku, ktorá pri ňom stála. Sám si sadol na 

ustlanú posteľ, zakrytú sivozelenou dekou. 

„Dúfal som, že sa zastavíš skôr. Veď vieš, že návštevy mám povolené.“ 

Jeho syn prikývol a nervózne si oblízol suché pery. „Chcel som prísť minulý víkend, ale jeden z väzňov 

pobodal iného na... buzerplace a...“ 

„Ach, iste. Takmer som na to zabudol.“ Lucius ho ponúkol svojou šálkou čaju, i keď ho varoval, že je 

pomerne nechutný a slabá náhrada za to, čo poznali doma. „Tak prosím, prerušil som ťa. Chcel si mi 

niečo povedať, počúvam synak.“ 

3/100 

Draco sa zhlboka nadýchol. „Vieš, keď ťa mali obviniť a uväzniť, pokúsil som sa vyhľadať pomoc.“ 

„Áno, viem a som ti vďačný. Mám tu pokoj od dementorov a určité pohodlie. Vlastne som získal viac, 

než som čakal.“ 

Draco sotva prikývol. „Potter to však nechcel zadarmo.“ 

„Myslel som si. Sám mi niečo pred tým vypočúvaním naznačil. Nepovedal ti to?“ 

Draco dvihol tvár a opätoval otcovi zvedavý pohľad. „Nie, nezmienil sa. Čo to bolo?“ 

Lucius sa naklonil, lakte si oprel o kolená a ruky spojil pod bradou. „Oznámil mi, že o pár dní získa to, 

čo je mi najdrahšie. Získal ťa, Draco?“ 

4/100 

Jeho syn ohromene prikývol. „Ale... ako... ja...“ 

„Viem,“ zamrmlal. „Asi to nie je práve to, čo si čakal. Chápeš, Potter je muž a na tento druh lásky sa 

ešte stále niektorí dokážu dívať cez prsty. Aj v našom čarodejníckom svete. Staré tradície a rodové 

zvyky sú stále prisilné na to, aby sa na nich zabudlo, či aby pri ich dodržiavaní poľavili. Mrzí ma, že si 

to musel kvôli mne podstúpiť. Keby som mal príležitosť, povedal by som ti, aby si to nerobil. Nie kvôli 

mne. Je na čase, aby si viedol život podľa vlastných predstáv.“ 

Draco nemohol uveriť vlastným ušiam. 

5/100 
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Lucius si jeho nepokoj nemohol nevšimnúť. „Deje sa niečo?“ 

Draco vstal a začal korzovať po neveľkej izbe tam a späť. Roztrasené ruky si na moment schoval do 

vlasov, čím ich iba postrapatil. „Ty... ty ten zväzok schvaľuješ?!“ zamumlal zvýšeným tónom, keď 

odrazu zastal a zabodol pohľad do otcových očí. 

Lucius prikývol. 

„A čo všetky tie reči, ktoré ste mi s matkou vtĺkali do hlavy od detstva? Čo povinnosť zabezpečiť 

dediča?!“ 

„Každý z lepšej rodiny musí ovládať etiketu. A čo sa týka dediča, existujú rôzne spôsoby. Draco, 

naozaj si v poriadku? Ak ti Potter ublížil, prisahám, že ho...“ 

Draco sa rozosmial. 

6/100 

Bol to hysterický smiech, plný úľavy i zmätku. Ocitol sa v paralelnom svete. „Robíš si zo mňa žarty?“ 

vyštekol, na čo sa Lucius zháčil. „Ešte pred pár týždňami mi matka hovorila, akí ste zo mňa sklamaní a 

zhnusení, lebo zohrievam Potterovi posteľ a ty odrazu obrátiš? Čo to tu na mňa hráš, otec?!“ 

Lucius sa napriamil a zamračil. „Nič také som nikdy netvrdil. Tvoja matka sa mi od toho procesu 

poriadne neozvala. Tie dva stručné a úsečné listy nerátam. Ani neprejavila záujem navštíviť ma.“ 

Draco tam ostal stáť ako soľný stĺp. „Skutočne?“ vydýchol. „Tebe to... neprekáža? Môj vzťah s 

Potterom?“ 

7/100 

„Ak budeš spokojnejší, pokojne ti to dám čierne na bielom. Prečo mi neveríš?“ 

Draco sa unavene zviezol na stoličku. „Je to všetko také mätúce...“ povzdychol si a potom naňho 

skúmavo pozrel a nechal rozvinúť svoju mágiu. Na moment privrel oči a zhlboka vydýchol, len aby 

opäť nabral do pľúc vzduch, i v snahe o získanie novonadobutnutého pokoja. 

Nebolo by preňho ťažké odhaliť prípadné otcovo klamstvo, ale on bol k nemu prekvapivo úprimný. 

Azda po prvý raz v celom jeho doterajšom živote. 

 „Matka... s tým nesúhlasila. Ešte predtým, než som s Harrym vstúpil do zväzku našla spôsob, ako z 

neho von.“ 

8/100 

„Keby som bol tušil, že ste sa vzali, bol by som ťa varoval.“ 

„Dala mi jed, aby som Harryho otváril. A predvčerom podplatila Goyla, aby ma preklial kliatbou 

Sterilis.“ 

„To, že urobila?“ zamumlal Lucius nechápavo. „Prosím, povedz mi, že neuspela!“ 

„Neuspela.“ 
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Muž si očividne vydýchol. „Dobre a teraz mi odpovedz, miluješ ho?“ 

Dracove líca zahoreli rumencom. „Je to môj... manžel.“ 

„To nie je záruka,“ odvetil so smutným úsmevom Lucius. 

 „Hádam, že pán Potter sa s tebou rozdelil o viac, než len o svoje srdce, že?“ prekvapil tým výrokom 

svojho syna. „Pred chvíľou si ma podrobil skúške vlastnou mágiou. Prešiel som?“ 

9/100 

Prikývol a ospravedlnil sa. „Prepáč mi to.“ 

„Nemáš sa prečo ospravedlňovať. Urobil si to, aby si sa uistil a ja som vlastne rád.“ 

Draco sa naňho zadíval. „Zmenil si sa.“ 

Ale Lucius nad tým iba mávol rukou. „Nezmysel. Stále som panovačný a prchký snob. Len zo mňa 

konečne spadli obavy o rodinu. Chrániť vás pred Temným pánom a sám prežiť? Jeho hnev nepoznal 

hraníc.“ 

„Viem,“ pripustil Draco. I jemu bledlo na ľavom predlaktí ruky temné znamenie. 

Uvoľnil sa. Zvyšok vyhradeného času strávili príjemným rozhovorom ako za starých čias, než sa 

rozhovor následne nestočil späť k Narcisse a zmene, ktorou prechádzala.   

10/100 

„Priveľmi míňa a nikdy nie je doma. Uvažoval som, že ju nechám... sledovať.“ 

Lucius teraz stál pri malom zamrežovanom okienku a šúchal si bradu. „Nepáči sa mi to.“ 

„Si proti?“ 

„Nie. Urob ako myslíš. Len... buď prosím diskrétny. Naša rodina mala škandálov akurát dosť.“ 

Draco prikývol. „Nemaj obavy. Najmem si niekoho spoľahlivého.“ 

Lucius sa pousmial. „Som rád, že máš Pottera. Aj čistá krv sa občas potrebuje preriediť. Tým viac, že 

patrí takému... výnimočnému mužovi, nemyslíš?“ 

„Áno, je výnimočný. A šľachetný. Otec?“ 

„Áno, synak?“ 

„Som s ním šťastný.“ 

Lucius sa pousmial. „To dúfam, inak by som si ho musel vážne podať.“ 

25. časť 

1/100 
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Draco si opláchol tvár od zbytkov holiacej peny a osušil si ju mäkkým ručníkom machovej farby. Keď si 

práve obzeral dôkladnosť svojho umenia a skúmal dlaňou hladkosť líc, sykol od nečakanej bolesti a 

podlomili sa mu kolená. 

Nespadol len preto, že sa v poslednom momente zachytil umývadla. 

„Dofrasa, Harry, čo to tam vyvádzaš?!“ zahrmel a len čo získal stratenú rovnováhu, podišiel k 

sprchovaciemu kútu a odsunul dvierka bokom, aby sa mohol pozrieť do previnilej tváre svojho 

manžela. 

Stačil mu jediný pohľad, aby mu bolo všetko jasné. „Skúšal si sa vlastnoručne vykastrovať?“ 

Harry pokrútil hlavou. Tých pár kvapiek krvi zmyla voda. 

2/100 

Prijal Dracovu ruku. Manžel mu pomohol zo sprchy, na čo si k nemu bez otázok kľakol a tú reznú 

ranku v blízkosti semeníkov mu zacelil. 

„Vďaka,“ zamrmlal Harry. „Toto som vážne neplánoval. Myslel som, že to pôjde ľahšie.“ 

„Čo ťa to vlastne napadlo? Tak odrazu?“ opýtal sa, keď sa postavil a podal mu osušku, než sa načiahol 

po menší ručník a sám mu začal vytierať vodu z mokrých vlasov. 

Harry mykol plecami. „Nie je na tom nič zlé. Len som chcel byť... primerane upravený.“ 

„Primerane upravený?“ 

Prikývol. „Iste. Ty si tam dole krásne hladký, kým ja tam mám hotový prales.“ 

3/100 

Draco sa musel smiať. Nie jemu, ale... tomu jeho výrazu, keď tam stál, ruky založené v bok, tvár 

pokrýval sýty rumenec a predsa mal v očiach to odhodlanie, ktoré nedostala na lopatky ani táto 

prekvapivá situácia. 

„Len sa smej,“ durdil sa Harry. „Robil som to iba kvôli tebe.“ Otočil sa, aby sa presunul k umývadlu, 

ale manžel ho chytil za ruku a obrátil k sebe. 

„Poď sem ty trdlo. Ak to vážne chceš, pomôžem ti, to nie je problém. Ale mne sa ten tvoj prales páči,“ 

priznal a prsty pohladkali Harryho kučierky v slabinách. 

„Veď sa ho nemusíme zbaviť úplne.“ 

4/100 

Draco teda siahol po vlastnom prípravku, ktoré ho dokázalo zbaviť nežiadúceho ochlpenia už za 

jedinú minútu po nanesení tenkej vrstvy depilačného krému. Šikovnými prstami ho roztieral Harrymu 

v rozkroku a nezabudol ani na škáru medzi pevnými oblinami jeho zadku. 

Bolo to iné, ako keď sa staral o seba, pretože toto dostávalo celkom iný, vzrušujúci náboj. Okrem 

toho, jeho manžel ho bedlivo sledoval a dych sa mu začínal krátiť. 
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Draco sa to snažil ignorovať. Ale páčilo sa mu ako penis v jeho ruke narástol a z predkožky vykukla 

krvou naliata hlavička. 

Ešte chvíľu, povzbudzoval sa v duchu, o chvíľu ho ochutnáš. 

5/100 

„Vážne to má niečo do seba,“ mrmlal o niečo neskôr, s kolenami zaborenými v matraci manželskej 

postele, keď sa díval na Harryho škáru vlhkú od svojich slín. „Si všade nádherne hladký, na zjedenie.“ 

Harry sa zachichotal do vankúša. „Fajn, to si nechaj na neskôr a teraz pohni Malfoy. Som nadržaný a 

neviem, ako dlho ešte vydržím čakať.“ 

Draco ho plesol po vystrčenom zadku. „Už to bude, srdiečko, osedlám si ťa a skrotím ako žrebca.“ 

„Neviem sa dočkať,“ zaznela jeho odpoveď. Vzápätí zalapal po dychu a sústredil sa na intenzitu 

manželovho prieniku do svojho tela, aby ho prijal so zodpovedajúcou radosťou. 

6/100 

V spálni vládlo príjemné prítmie. Draco ležal na chrbte, jedna ruka pod Harryho hlavou, druhá 

pokrčená a zdvihnutá vyššie na vankúši, prsty prepletené s manželovými. 

Jeho ústa mu nedali pokoj ani teraz, ale jemu to absolútne neprekážalo. Harry mu najprv láskal 

rameno, z ktorého si urobil podušku a potom sa posunul, aby mal lepší prístup k jeho krku. 

„Ešte si mi nepovedal, čo sa bude dať v tej veci robiť,“ zamrmlal a otočil hlavu, aby mohol pozrieť do 

tých zelených očí. „Našiel by sa u vás niekto spoľahlivý, alebo si mám radšej najať nejaké súkromné 

očko? Vážne to nepočká, Harry.“ 

7/100 

„Ak mám povedať pravdu, mňa samého niečo také napadlo. Mám tam pár kolegov, ktorí sa 

špecializujú výlučne na sledovačky a sú vážne skvelí, ale jedná sa o tvoju matku a ja si nie som istý, 

nakoľko by boli lojálni.“ 

Draco prikývol. „To samozrejme chápem. Novinári by mohli predčasne sláviť Vianoce. A poznáš 

niekoho mimo svoj úrad?“ 

Harry prikývol, prsty pristáli na manželovej hrudi,  aby po nej nežne kĺzali kopírujúc rebrá, ploché 

brucho, priehlbinku pupku. 

„O niekom by som skutočne vedel.“ 

„Kto je to?“ 

„Bývalý kolega, prišiel pri akcii so Smrtochvatom v novoguinejskej Papue o predlaktie ľavej ruky, než 

vyčaril Patronusa.“ 

8/100 

Draco prikývol. „Bude schopný?“ 
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„Viac, než len to,“ pripustil Harry. „Volá sa Ikaros Outerbridge, má päťdesiattri a je vážne vo forme. 

Vieš, trochu mi pripomína Snapa. Nielen povahou,“ uškrnul sa. 

„Môj krstný otec bol jedinečný a nenapodobiteľný, tak mi prepáč, ak to spochybním.“ 

Harry mu vtisol bozk na líce a usmial sa. „Je ti odpustené, láska.“ 

Draco sa zatváril mierne povýšenecky. „Fajn, bez toho by som len ťažko mohol pokojne spávať.“ 

Mykol sa, keď Harryho ruka, už nejakú chvíľu spočívajúca na jeho boku pod prikrývkou skĺzla nižšie, 

aby ho mohla uštipnúť do nahého zadku. 

„To bola rana pod pás, Potter!“ 

9/100 

Harry prikývol s roztopašným úsmevom. „Som si istý, že si to vyžiada primeranú odplatu, Malfoy,“ 

zavrnel mu do ucha a nasal medzi pery jeho lalôčik. 

„Áno, to nepochybne, ale momentálne som unavený a aj tebe sa zatvárajú oči. Okrem toho, zajtra 

ráno vstávaš skoro do práce. Potrebuješ sa vyspať. Nechcem, aby sa ti niečo stalo len preto, lebo tvoj 

penis nevie, kedy má dosť.“ 

Harry sa rozosmial, ale nemienil protestovať. Draco sa stočil na bok tvárou k nemu a on ho objal. 

Pohladkal ho po chrbte a dovolil mu, aby si vsunul nohu medzi jeho. 

„Sladké sny,“ poprial mu Draco. 

10/100 

O pár hodín neskôr musel dať Harry manželovi za pravdu. Hoci sa na ňom nepodpísali známky únavy 

viac, než uňho bolo bežné, i tak sa dostal do maximálne nepríjemnej situácie. 

Ozval sa ohlušujúci výbuch a do vzduchu sa vzniesol oblak prachu krátko po tom, čo sa ocitli vnútri 

starej sýpky. Hoci si uvedomil, že to bola pasca, nemal čas varovať ďalších dvoch kolegov. 

Cítil náraz o drevený trám, pukot a vzápätí ho niečo privalilo. Zastonal. V oblasti hrude pocítil ostrú 

bolesť. Nestačil s dychom. Počul kolegu volať svoje meno, ale sústredil sa na kúzlo patronusa. 

„Ron, vyhľadaj Draca, ihneď prosím!“ 

26. časť 

1/100 

Ron našiel Draca zdvíhať sa z podlahy na prízemí domu. Nepochybne sa ocitol v jeho pracovni. 

Pomohol mu na nohy a vrhol naňho diagnostické kúzlo. Jedno z tých piatich jednoduchších, ktoré ho 

Hermiona naučila. 

„Si v pohode?“ opýtal sa, keď neobjavil ani len povrchové zranenie. A Malfoy bol predsa bledý a ťažko 

dýchal. 
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„Asi. Čo tu robíš?“ Sivé oči sa naňho upreli s neskrývanou zvedavosťou. 

„Harry mi poslal správu po patronusovi, aby som ťa okamžite vyhľadal. Hoci...“ zmĺkol. Zjavne sa mu 

rozsvietilo. „Súvisí to nejako s tým vaším kúzlom a zväzkom?“ 

Draco prikývol, do tváre sa mu pomaly vracala farba. 

2/100 

„Musím za ním,“ zamrmlal a kúzlom si privolal plášť. Bez prútika, čím si vyslúžil Weasleyho obdivné 

zahvízdanie. 

„Paráda! Takže takto to funguje.“ 

Draco naňho vrhol krátky pobavený pohľad, kým si obliekal indigovomodrý plášť s antracitovosivou 

podšívkou. 

„A kam chceš vlastne ísť? K nemu do úradu alebo...?“ zaujímal sa, tiež znepokojený o kamarátovo 

zdravie. „Rád by som išiel s tebou a presvedčil sa, že je okej.“ 

Draco prikývol. „Tak sa ma chyť. Premiestnim nás.“ 

Nebolo ľahké premiestniť sa za ním, aj keď cítil pulz jeho mágie, hoci slabší než zvyčajne. Akoby sa za 

ním vydával iba po slabej stope nemennej arómy. 

3/100 

Ocitli sa v jednej z postranných chodieb sv. Munga. „No to teda fakt čumím, Malfoy!“ vydýchol Ron 

úžasom rozšírenými očami. 

„Tak nečum a pomôž mi ho nájsť.“ 

Ron za ním pobehol, keď sa slizolinčan zvrtol a vyštartoval preč. Sestru pri informačnom stolíku 

odignoroval, hoci na nich mávala bucľatými rukami s výrazne na červeno nalakovanými nechtami. 

„Vycítil si ho? Aj to dokážete? Páni!“ vydýchol. „A nemôžeš ho vypátrať rovnako? Sakra, to je sila!“ 

brblal a náhlil sa za ním. „Ale mal by si vedieť, že Harry je u Munga ako doma. Určite to nebude nič 

vážne, ak si ty v poriadku.“ 

4/100 

Draco ho sotva vnímal. Stále cítil na prsiach ten podivný tlak a nútil sa ovládať zo všetkých síl, aby mu 

neprišlo mdlo. V jednej chvíli sa musel na chodbe zastaviť a rukou sa oprel o stenu. Prudká bolesť ho 

zaplavila ako blesk z jasného neba. 

„Malfoy?“ 

Ten hlas sa k nemu niesol z neurčitej diaľky. Priložil si ľavú dlaň na citlivé miesto pod pravým plecom 

a chvíľu si ho iba trel, než najhoršia bolesť nepoľavila a o chvíľu nezmizla úplne. 

Prebral sa z tých čudných mrákot a namieril si to k posledným dverám na chodbe s označením 

Ošetrovňa. 
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Vstúpil dnu. 

5/100 

Ošetrujúci liečiteľ i s dvoma sestrami sa otočili k dverám. Draco v nich zastal ako prikovaný. Videl 

polonahého manžela a vedľa neho krvavé úlomky čohosi, čo pripomínalo drevené triesky, rôzne 

hrubé i ostré. 

„Nevšimli ste si varovanie na dverách?“ oborila sa naňho staršia zo sestier. „Je tam modré na bielom 

– Nevstupovať!“ Mierila k nemu s úmyslom vypakovať ho z ošetrovne. 

„Je to môj manžel!“ vykríkol. V hlase frustrácia i zúfalstvo. 

„Svojím výstupom mu sotva pomôžete! Liečiteľ s ním ešte neskončil! Von!“ 

„Draco,“ ozval sa Ron vľúdne, „poď, počkáme na chodbe. Hádam to nebude vážne.“ 

Neprikývol. Prosto sa ním nechal vyviesť. 

6/100 

Liečiteľ opustil ošetrovňu zhruba o pol hodiny neskôr. Zbavil sa sterilných rukavíc i kvapiek od krvi, 

ktorá mu ešte nedávno zdobila plášť. 

„Dobrý deň,“ pozdravil s vážnou tvárou. „Som Asklépios McCamus. Mrzí ma ten výstup sestry Ruth, 

ale boli sme uprostred zákroku.“ 

„Bude v poriadku?“ 

Liečiteľ prikývol. „Zbežné poranenie, i keď tentoraz hlbšie. Triesky sme odstránili a ranu vyčistili. 

Viem, ako nerád u nás ostáva, takže zajtra ho plánujem prepustiť do domácej liečby. Spolieham sa, že 

naňho dohliadnete. Rana sa celkom uzavrie do niekoľkých dní a chvíľu potrvá, než sa svalovina zrastie 

späť. Žiadna práca, žiadna námaha. Dbajte na to.“ 

7/100 

„Poviem ti, bude to riadna fuška,“ zamrmlal Ron a keď si všimol jeho nechápavý pohľad, vysvetlil. 

„Udržať Harryho na lôžku.“ 

Draco iba prevrátil očami. „Nemaj obavy, mám zaručené spôsoby, ako to dosiahnuť. Idem za ním.“ 

„Liečiteľ vravel, že je pod sedatívami.“ 

„To je jedno.“ 

Z ošetrovne sa vyvalili obe sestry i s levitujúcim lôžkom, na ktorom ležal Harry. „Pacient potrebuje 

kľud,“ zavrčala naňho tá istá „srdečná“ sestra. 

Neodradilo ho to. „Skúste ma zastaviť,“ odpovedal, pričom jej opätoval rovnako nasrdený pohľad. 

Žena napokon poľavila. Čosi si zašomrala popod nos a otočila sa mu chrbtom, kým mladšia z nich sa 

iba uškrnula.   
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8/100 

Ron sa s ním rozlúčil krátko po tom, ako Harryho umiestnili do izby a naznačil mu, že ak bude 

čokoľvek potrebovať, stačí sa ozvať. 

Draco poďakoval. Vážne si tú starostlivosť vážil. Ale potom svoju pozornosť zameral iba na Harryho, 

ktorý bol zjavne pod vplyom sedatív a spal. 

Naklonil sa k nemu a pohladil ho po bledom líci. „Som tu, láska, som pri tebe.“ Vtisol mu na pery 

krátky bozk, privolal si k jeho posteli stoličku a mávnutím ruky ju zmenil na pohodlnejšiu variantu. V 

tomto sterilnom prostredí pôsobila ako päsť na oko. 

Vzal manžela za ruku a bdel nad ním. 

9/100 

Prebral sa pár minút po jedenástej v noci. Zažmurkal do šera izby, než sa Draco nenaklonil a nenasadil 

mu na nos okuliare. 

„Lepšie?“ opýtal sa. 

Harry sa po ňom načiahol a pritiahol si jeho tvár k svojej, aby ho mohol pobozkať, ale len čo pohol 

pravačkou, sykol od bolesti. 

„Nechaj,“ zamrmlal Draco a sám ho pobozkal, než sa opäť usadil. 

Harry sa naňho mlčky díval, prsty ruky si preplietal s jeho. „Mrzí ma to. Toto som vážne nechcel,“ 

spustil naliehavým šeptom. „Nemyslel som. Tak veľmi som túžil po tom, aby som si ťa k sebe 

pripútal... Správal som sa sebecky.“ 

10/100 

„O čom to vravíš?“ 

„O tom kúzle, ktoré nás prepojilo na hlbšej úrovni. Vážne mi vtedy nedošlo, aké to môže mať 

následky. Chcel som ťa a bol by som pre to urobil čokoľvek, ale toto... je priveľa!“ odvrátil tvár, ale 

Draco ho donútil pozrieť naň. 

„Neopováž sa to ľutovať, Potter! Možno si to nedomyslel, ale sú oveľa horšie kúzla ako to, ktoré si 

vybral.“ 

„Si všetko čo mám,“ zamrmlal. „Chcem ťa chrániť, nie zahubiť vlastnou hlúposťou.“ 

Draco sa rozosmial, ale úľavou, pretože mu zo srdca padol ohromný kameň. „Aj ja ťa... ľúbim. Nič 

neľutujem. Nejako si s tým poradíme. Spolu.“ 

oooOOOooo 

A/N: Podľa krížovkárskeho slovníka je Momos antický boh hlúposti :D 

27. časť 
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1/100 

Harry sa nasúkal do kabáta s Dracovou pomocou. Zranenie sa pekne hojilo, ale stále sa mu pri 

prudkom pohybe pripomínalo. Nebyť manžela, z tej marodky by načisto scvokol. Ale Draco bol 

najlepší spoločník, akého si len mohol priať. 

Práve sa chystali za tým súkromným očkom. Tá posledná akcia bola fingovaná. Plánovaná pasca na 

mladého aurora. Mal jediné šťastie, že tam nešiel sám, ale s kolegami, ktorí mali viac šťastia, než on a 

poskytli mu prvú pomoc. 

Chvíľu na to bol zadržaný Jugson, ktorý sa odtiaľ snažil nenápadne odmiestniť. Po vypočúvaní, ktoré 

trvalo celú noc sa dozvedeli, kto si ho najal. 

2/100 

Obaja usúdili, že návštevu toho súkromného detektíva dlhšie nemôžu odkladať. Ale Harry sa do nej 

napriek tomu nejako nehrnul. 

I teraz postával v chodbe a rukou si nervózne poklopkával po stehne, než ho Draco nezastavil. 

„Čo je s tebou?“ 

Harry chvíľu strečkoval, než sa rozhodol priznať. „Kým sa tam odmiestnime, mal by si niečo vedieť.“ 

„A to je?“ 

„Krátko po tom, ako som nastúpil k aurorom, som s ním niečo mal.“ 

„Čo presne? Bol tvojím milencom?“ 

„To nie, len...“ Harry si povzdychol. „Všetci ho za chrbtom volali Ikaros - Oralus. Jeho ústami prešla asi 

polka tímu, ženské nevynímajúc.“ 

„Aj ty?“ 

3/100 

Draco sa síce najprv mračil, ale teraz sa tváril skôr pobavene, keď sledoval červenajúceho sa manžela. 

„Tak trochu sme v jeden večer popili a ja som sa ho na tú prezývku opýtal. Vieš, nikto mi to nechcel 

objasniť bližšie. A on na mňa len mrkol a povedal – Sleduj, zvedavec a drž sa. Zaliezol pod stôl v krčme 

a vyfajčil mi ho priamo tam.“ 

„Na verejnosti?“ zvolal Draco udivene a rozosmial sa. „Ty nemravník!“ 

„Bol som pripitý.“ 

„To ťa neospravedlňuje, Potter. Ale varujem ťa, drž si v jeho blízkosti vtáka v nohaviciach. Už nejaký 

ten piatok mám naňho nárok iba ja!“ 

4/100 
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Premiestnili sa do tichej ulice Carbonstreet šesť, ktorá sa križovala s ulicou Swallowstreet. Plynové 

lampy sliepňavo osvetľovali mokré ulice slabožltým svetlom. 

„Fakt útulná štvrť,“ zamrmlal Draco a pohol sa za Harrym, ktorý kráčal k nájomnému domu s úzkou 

fasádou a vysokými schodíkmi vedúcimi k zeleným dverám hlavného vchodu. 

„Na rozdiel od jeho predošlej adresy, určite. Mal by nás očakávať.“ 

Ako na povel sa dvere pred nimi otvorili. Vstúpili dnu a Harry zamieril rovno k schodisku. Zastali pred 

podkrovným bytom. 

Harry zaklopal, na čo sa dvere otvorili s tichým vŕzganím. „Vojdite, páni,“ ozval sa rázny hlas. Dvere za 

nimi sa zatresli. 

5/100 

„Ikaros Outerbridge,“ predstavil sa Dracovi a podal mu pravú ruku. 

Harry sa k nemu naklonil s drobným odkašľaním. „Láska, zavri pusu,“ upozornil ho, na čo sa Draco 

začervenal. 

„Prepáčte,“ pozrel na muža, ktorému síce skutočne chýbalo predlaktie ľavačky, ale nič z omračujúcej 

impozantnosti. „Až priveľmi mi pripomínate muža, ktorý pre mňa veľa znamenal.“ 

Ikaros sa uškrnul. „Smiem hádať? Pripomínam vám Snapa?“ 

Draco prikývol. „Tá podoba s ním je až zarážajúca.“ 

A vážne bola. Tmavé vlasy, akurát zostrihané na krátko, drobné, ale slušivé bokombrady, ktoré mu 

siahali sotva do pol ucha. Bol vysoký, štíhly a predsa z neho vyžarovala energická činorodosť. 

6/100 

Muž sa zhovievavo uškrnul a voviedol ich do salóna. Jedinej miestnosti, ktorá ako-tak oplývala 

poriadkom. Všade sa totiž váľali štosy papierov, ručne písaných poznámok, kartónov s dôkazmi, 

fotkami a všeličím možným. 

„Harry mi naznačil, že sa jedná o veľmi chúlostivú záležitosť,“ začal, keď ich ponúkol brandy. 

Draco si všimol etiketu. Aj to bola Severusova obľúbená značka. „Áno. To je pravda. A týka sa to mojej 

matky.“ 

Ikaros prikývol. „A zrejme to súvisí aj s tým napadnutím v klube a Harryho najnovším zranením.“ Na 

Dracovo prekvapenie sa iba uškrnul. „Už som sa trochu stihol informovať.“ 

Draco pozrel na Harryho a späť. 

7/100 

Ten chlap naňho zatiaľ urobil celkom dobrý dojem. Zdalo sa, že napriek handicapu si vedel so 

situáciou poradiť a už si ich aj oťukol. Šikovné, pripustil v duchu. 
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„Môžem sa opýtať, prečo ste na matku nepodali trestné obvinenie z úmyselného ublíženia na 

zdraví?“ 

Bol priamy, aj to sa mu rátalo. 

Oprel sa v kresle a skúmavo sa na nich zadíval cez okrej vlastného pohára. „Momos Jugson sa predsa 

priznal, či nie?“ 

Harry prikývol. „Iste. Ale Narcissa stále môže tvrdiť, že to na ňu Jugson navliekol. Všetko, čo máme sú 

nepriame dôkazy. Je to jeho slovo proti jej. Trochu málo, že?“ 

8/100 

„A okrem toho, nechceme zbytočne vyvolávať škandál, kým nevieme, čo za tým všetkým je,“ zamiešal 

sa do rozhovoru Draco. „Pochopte, matka sa donedávna správala normálne. Zmenila sa až po tom, čo 

sme sa zobrali.“ 

„Ako sa zmenila? Buďte trochu konkrétnejší.“ 

„Často sa niekam vytráca, míňa viac než predtým a prerušila s otcom kontakt. Je síce zavretý v 

Azkabane, ale má povolená návštevy i poštu. Sám som za ním bol.“ 

„Ako viete, že neklame?“ 

Draco sa nadýchol, že sa ohradí, ale uznal, že muž vychádza iba z otcovej smrťožrútskej minulosti. 

„Pretože som si to overil. Verím, že s tým nemá nič.“ 

9/100 

Ikaros sa uškrnul. „Chcel by som mať vašu vieru. Ja už neverím nikomu a ničomu, kým sa o tom 

dôkladne nepresvedčím.“ 

„To preto, že si skeptik,“ zamrmlal Harry. „Vezmeš to?“ 

Muž bez váhania prikývol. „Aj tak teraz nemám nič na práci, takže sa do prípadu môžem ponoriť celý. 

Chcete aj fotodokumentáciu?“ 

„Ak budete maximálne diskrétny, nie som proti,“ povedal Draco a cítil, ako mu zvlhli dlane. Kto by si 

to bol pomyslel, že nastane deň, keď dá špehovať vlastnú matku? Zvieralo mu z toho žalúdok. 

Muž sa usmial. „Výborne. Ostáva sa už iba dohodnúť na finančnej stránke veci, že, páni?“ 

10/100 

Draco si ľahol do postele a založil si ruky pod hlavou. Sledoval Harryho, ktorý sa práve zobliekal. 

Vlastne, už z väčšej časti vyzlečený bol. 

Ostal iba v tielku, kde bolo vidno vykúkať biely obväz, ktorý chránil jeho ranu. Keď sa mu z bokov 

zviezli nohavice, zahryzol si do pery. 
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„Pôsobivé,“ ocenil ten pohľad, na čo sa Harry uškrnul a siahol so seba spodky, zákerne pomaly, čo 

spôsobilo, že sa jeho manželovi skrátil dych a zahoreli mu líca. Natiahol sa po pyžamových 

nohaviciach, ale Draco mu ich vyškubol. 

„Nenamáhaj sa, zbytočne by si si ich obliekal. Vlez si konečne ku mne.“ 

28. časť 

1/100 

Draco zízal na pánske vreckové hodinky s nevôľou i rozčarovaním. Boli to tieto o tom nepochyboval. 

Nie, že by neboli krásne alebo sa mu nepozdávali. V tomto to vážne nebolo. Ani ich cena nebola až 

tak zarážajúca, vzhľadom na luxusnosť a umnosť ich precízneho vyhotovenia. 

„Budete si želať, pán Malfoy?“ posúril ho predavač, ktorý očkom poškuľoval po inom zákazníkovi, 

ktorý sa tváril trochu netrpezlivo. 

Draco sa zamračil. „Nie, ďakujem, Cézare. Dovidenia.“ 

Stočil sa na päte a opustil obchod za zvuku zvončeka. 

Nechápal to. Teda... sprvu. Kým si nedal dve a dve dohromady. Zamračil sa. Uvedomil si, že potrebuje 

rozptýliť. 

Súrne! 

2/100 

Jeho rázne kroky viedli k madam Malkinovej. Vošiel do butiku, nechal sa premerať, hoci vykazoval 

známky istej netrpezlivosti. Kúpil si dve nové košele a nechal si ušiť nohavice a teplejší plášť z toho 

najkvalitnejšieho materiálu. 

V butiku prešiel každým oddelením, od zvrchníkov až po sekciu so spodným prádlom. Riadil sa 

vkusom i nápadom. 

Aj tam si niečo vybral, než neskončil v oddelení viazaniek. Kúpil si jednu hodvábnu kravatu, sivú s 

jemnučkým modrým vzorom a jednu smaragdovo zelenú, ktorá mu okamžite padla do oka a 

pripomenula mu Harryho oči. 

Obťažkaný nákupnými taškami zaľutoval, že so sebou nemá aspoň jedného domáceho škriatka.   

3/100 

Madam Malkinovou to poobedie neskončilo. Harrymu obstaral nový kufrík s náradím, lebo to jeho 

bolo absolútne opotrebované a len merlin vie, aké staré. Harry sa ho nechcel vzdať, lebo to bol dar 

od priateľov. Draco si nespomínal, či od Rona alebo od jeho manželky. 

Zastavil sa v kníhkupectve aj v parfumérii, kde si kúpil svoju obľúbenú vôňu a pre manžela obstaral 

vodu po holení. 
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Keď sa vrátil domov a díval sa na tú kôpku tašiek s logami obchodov, ktoré navštívil, zauvažoval, či to 

neprehnal, ale potom sa zarazil. 

Rozhodne na nich oboch neminul viac, než jeho matka utratila za včerajšok. 

4/100 

Doprial si obed a popri ňom si prečítal noviny. Nerád jedol sám, ale Harry bol v práci a mal sa vrátiť až 

večer, takže mu nič iné ani nezostávalo. 

K účtovým knihám sa vrátil až potom, čo si svoje nákupy vybalil. Nenechal to robiť škriatkov len preto, 

aby tú nemilú nutnosť oddialil ako len mohol. 

Nechal si pripraviť kávu a škoricovo-čokoládové sušienky, aby si sladkosťou upokojil nervy. Vedel, že 

mu v ten večer hrozí ešte nejeden výbuch. 

Matkine šialené míňanie si nedokázal vysvetliť. Teda, donedávna, než mu Harry nenasadil chrobáka 

do hlavy, keď mu povedal, na čo zjavne peniaze utráca. 

5/100 

Mohla to byť pravda. Prečo nie? Lenže on nemal chuť zaoberať sa ňou. Keby to urobil, pripustil by, že 

nič nie je také, ako by malo byť. Ale vlastne... ono to tak už pomerne dlhší čas nebolo. 

„Draco.“ 

Ten hlas sa ozval odo dvier. Keď dvihol hlavu, uvidel svojho manžela. V tvári mal ustarostený výraz, 

keď sa k nemu blížil. Na jeho účtovné knihy vrhol znechutený pohľad a Draco si pomyslel, že keby to 

bolo možné, vzbĺknu už len preto. A v duchu zaľutoval, že sa tak nestalo. 

Dracove - Si doma – v sebe nieslo neomylné známky úľavy a spokojnosti. 

6/100 

Harry si od neho ukradol bozk a položil mu ruky na plecia, aby trochu rozmasíroval stuhnuté svalstvo. 

Draco na plné ústa blažene zastonal a oprel sa hlavou o jeho brucho, pričom ho objímal v páse. 

„Čo si robil celý deň?“ opýtal sa ho Harry. „Zase si ležal v účtoch?“ 

„Nie tak celkom,“ pripustil. „Bol som v Šikmej. Chcel som vedieť, aké hodinky môžu stáť bezmála 

päťtisíc galeónov. Chápeš? A pánske! Som si istý, že ich nekúpila pre mňa a dosť pochybujem, že ich 

chce dať otcovi.“ 

„Takže pripúšťaš, že by v tom mohol byť niekto iný?“ 

„Áno, vyzerá to tak.“ 

7/100 
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Večerné lietanie Draco príliš neobľuboval, ale dnes bol rád, že ho Harry vytiahol von. Potreboval sa 

odreagovať, hoci by radšej inou aktivitou. Ale hádam aj na to dôjde. Posledné štyri dni sa akurát tak 

pomaznali, lebo Harry chodil z práce taký unavený, že sa na viac nezmohol. 

A on ho chcel nechať vyspať. Napokon, bolo príjemné môcť sa o niekoho starať a rovnako tak si 

starostlivosť užívať. Ich spolužitie získavalo každým dňom nový rozmer. 

Harry okolo neho prefrnkol na metle a urobil otočku vo vzduchu so širokým úsmevom. 

„Ako, láska?“ 

„Fajn,“ usmial sa. „Dáme si súťaž? Kto bude prvý doma?“ 

8/100 

Prehral len o chlp. Pristál na trávniku len sekundu po manželovi. Harry ho počkal a vzal za ruku. „Som 

rád, že si so mnou bol. Rád lietam, ale s tebou sa mi to páči viac.“ 

„Chceš ma utešiť, lebo si ma porazil?“ úkosom sa naňho pozrel a nadvihol obočie. 

„Nie. Hovorím to preto, lebo je to pravda,“ dodal a zazubil sa. „A čo som vyhral?“ 

„O nič sme sa nestavili.“ 

„Môžeme sa teraz.“ 

„Nemôžeme, takto to nefunguje,“ pokrútil hlavou plavovlasý muž, ale usmieval sa. 

„Rád by som si svoju cenu vybral aj tak,“ trval na svojom. 

Draco si povzdychol. „Počúvam.“ 

9/100 

O chvíľu neskôr bol Draco natlačený o hrubý kmeň duba a Harry ho urobil ústami. Keď s ním skončil, 

bolo mu prihorúco a prikrásne, aby sa odrazu len tak z toho zážitku spamätal. 

Takže sa jeho manžel dvihol na nohy a vlastnoručne ho upravil, pričom mu z tváre neschádzal 

roztopašný úsmev. 

„Myslel som, že si tým výhercom ty.“ 

„Veď aj som,“ povedal Harry. „Práve som si vybral svoju odmenu.“ 

„Neutrpel si nejaký úraz v práci? Alebo ti mám vysvetliť, čo znamená - vybrať si výhru -?“ 

Harry sa rozosmial. „Môžeš to skúsiť. Hneď po večeri si totiž hodlám dať dezert.“ 

10/100 

Harry sa osprchoval ako prvý a prenechal kúpeľňu Dracovi, aby si pozrel nákup. 

Voda po holení bola úžasná. Práve ju vyskúšal. 
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Teraz skúmal novú viazanku, obdivoval manžetové gombičky a isteže sa najviac potešil súprave 

náradia na opravu a údržbu metiel. Draco mal pravdu. Jeho terajšia bolo zrelá do zberu. 

A napokon nakukol do poslednej tašky, odkiaľ vybral veľmi kvalitný kúsok extravagantného spodného 

prádla. 

Pokiaľ mohol posúdiť, vyslovene erotického. Čierne boxerky boli absolútne priehľadné, až na malý 

kúsok zakrývajúci penis. Tľoskol jazykom a bez slova si ich obliekol. 

„Overíme si ich účinok,“ zamrmlal, keď si líhal do postele iba v tomto. 

29. časť 

1/100 

Ležali v posteli. Draco na chrbte, Harry na ňom. Tmavá hlava položená na jeho ramene, prsty ich 

pravačiek sa navzájom lenivo prepletali a rozpletali asi len preto, že mohli. Že ich ten dotyk bavil a 

páčil sa im. 

Za oknom spálne snežilo. Drobné snehobiele vločky sa znášali na zem už od skorého rána. Všetko 

vyzeralo tak pokojne a mierumilovne. Ešte aj ich milovanie bolo navlas takéto. Krásne, pomalé a 

hádam o to intenzívnejšie. 

„Najradšej by som ostal v posteli po celý zvyšok dňa,“ zamrmlal Draco. Harry sa rozosmial. „Pobavil 

som ťa?“ 

Hranatá tvár sa k nemu obrátila s rozžiarenými očami. 

2/100 

„Pobavil, láska. Keď si spomeniem, čo všetko som musel podstúpiť kvôli tomu, aby som ťa do tej 

postele vôbec dostal,“ povedal a pretočil sa v posteli na bok, tvárou k nemu. „Neľutuješ to?“ 

Draco sa zamračil a odul pery. „Asi by som mal.“ 

Zelené plamienky razom pohasli, ale nie nadlho. Len kým ho manžel nepohladil po líci s drobným 

úsmevom. „Vieš, ľutujem, že sa to všetko nestalo už oveľa skôr.“ Harryho paže sa okolo neho pevne 

omotali. „Občas mi napadne, že sme stratili priveľa času, ale na druhej strane, máme celý život pred 

sebou, nie?“ 

„Iste. Máme celý život, Draco.“ 

3/100 

V spálni puklo, akoby niekto rozdelil vzduch plesnutím biča a pred nimi sa objavil ušatý domáci 

škriatok, ktorý mal na starosti prijímanie i vyprevádzanie návštev. 

„Pán Outebridge sa nečakane ohlásiť a žiadať si s vami hovoriť. On povedať, že neodísť ani keby sa ja 

rozštvriť,“ zamračil sa škriatok a mädlil si ruky, akoby v duchu uvažoval nad spôsobom, ako toho 

opovážlivca vypoklonkovať. „On prísť neohlásene. To byť od neho nezdvorilé. Špinavý muklovský...“ 
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„Smudgy,“ Harry sa posadil, „my takto nehovoríme, jasné? Nebudem to opakovať. Uveď návštevu do 

pracovne.“ 

Draco hrdelne zavrčal. „Si sexy taký prísny.“ Pobozkal ho na šiju a vstal. 

4/100 

Keď vošli do Dracovej pracovne, Ikaros vstal a s obomi sa pozdravil. Draca znova zarazila jeho prílišná 

podoba s nebohým Severusom, ale tentoraz to nijako nekomentoval. Sadol si za svoj pracovný stôl a 

Harry si stal k oknu pracovne po jeho ľavej ruke. 

Ikaros sa posadil nazad na stoličku oproti nemu a siahol do koženej tašky, aby odtiaľ vybral spis. 

Draco si s Harrym medzitým vymenil rýchly pohľad. Cítil ako mu zvlhli dlane. 

„Mám toho viac,“ povedal muž a otvoril fascikel, pričom sa zľahka mračil. Nad koreňom nosa sa mu 

utvorila malá vráska. „Dovolím si tvrdiť, že nebudete sklamaný, páni.“ 

5/100 

Ikarosa si vypočuli bez akéhokoľvek prerušovania. Ani jeden z nich sa spočiatku netváril nejako 

prekvapene, kým muž zhrnul im dobre známe fakty a doplnil ich o novšie informácie, ktoré ich už 

nemohli nechať pokojnými. 

„Chcem, aby ste si pozreli toto prv, než budem pokračovať,“ povedal Ikaros a posunul Dracovi jednu z 

prvých fotiek. 

Draco si pritiahol fotku bližšie a zadíval sa na ňu s mierne otvorenými ústami. Harry podišiel k stolu, 

aby sa tiež mohol pozrieť. Na tej fotografii bola Narcissa Malfoyová. Ale trochu... iná. 

„Je v inom stave!“ vydýchol slizolinčan a ešte dlho nespúšťal z fotky pohľad. „Je te-tehotná!“ 

6/100 

Detektív nereagoval. Bolo mu jasné, že mladý muž prežíva evidentne šok. Vymenil si krátky pohľad s 

Harrym a ukázal im ďalšie fotky. 

„Ale stále to nie je všetko. Mali ste pravdu, keď ste matku podozrievali, že má milenca. To naňho 

toľko utráca.“ 

„Kto je to?“ Dracov hlas znel znel drsne a nahnevane, ale ovládal sa. 

„Myslím, že ho poznáte. Je to Sixtus Travers.“ 

Draco mal dojem, že sa mu urobilo nevoľno. Rozhodne bolo v miestnosti akosi málo vzduchu. 

„Ste si istý?“ 

„Ja sa nikdy nemýlim, pán Malfoy.“ 

Draco prikývol a prekryl si oči rukou. „Iste, ale je to... vážne škoda.“ 

7/100 
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Ikaros si nepatrne povzdychol. „Pozrite, mrzí ma to, ale sami ste ma o to požiadali,“ povedal a 

posunul im celý fascikel zozbieraného materiálu. „Má mladého milenca, zariaďuje si vlastný život a 

pokiaľ viem, chystá sa podať žiadosť o rozvod. Ale v tom vzťahu nie je všetko v poriadku. Ten mladý 

muž... vyzerá byť mimo. Podľa mňa ho má skroteného vplyvom nejakého kúzla. Alebo si ho drží 

nakrátko vďaka nápoju lásky.“ 

Draco naprázdno prehltol. 

„Ale ani ona nevykazuje známky... príčetnosti, pán Malfoy. Okrem toho, myslím, že vaša matka na vás 

niečo chystá. Boli by preto naozaj vhodné zvážiť nejaké bezpečnostné opatrenia.“ 

8/100 

„Nevieš teda nič konkrétne?“ opýtal sa Harry, ale tmavovlasý čarodejník iba pokrútil hlavou. 

„Nie. Ale hádam vám ešte pomôže, ak poviem, že v priebehu týždňa bola asi trikrát v Apatieke.“ 

„Skutočne?“ 

Ikaros prikývol. „Kupovala si odtiaľ prísady vhodné iba na jediný elixír, Harry.“ Muž bol smrteľne 

vážny. „Mali by ste si dávať pozor. Zabezpečiť krb a urobiť všetko pre svoju ochranu. Zdá sa, že po 

tých nevydarených útokoch vzala veci do vlastných rúk.“ 

Harry prikývol. „A čo tie prísady? Aký elixír si mal na mysli?“ 

„Obses corus alebo inak, Odvar na zástavu srdca. Má fatálne účinky. Zaberá do piatich minút.“ 

9/100 

Ikaros odišiel aj s mastným šekom. Zaslúžene. Pripomenul im, aby ho zavolali, keď ho budú 

potrebovať. 

Draco ostal sedieť v pracovni absolútne konsternovaný, neschopný slova, nie to ešte pohybu. Sivý 

pohľad upretý na zväzok fotiek v obálke, ktorú nemal chuť otvoriť. 

Urobil to zaňho Harry s tichým: „Môžem?“ 

Draco prikývol a zatváril sa zlomene. Bolo mu z toho všetkého zle.   

Harry ho chápal. Jednotlivé fotky si prezrel rýchlo a bez záujmu. Narcissa a Sixtus Travers na nej boli 

zachytení in flagranti v spálni mestského bytu. 

„Čo si o tom všetkom mám myslieť?“ hlesol blondiak a schoval si tvár do dlaní. 

10/100 

Harry sa netváril nadšene, pretože Draco sa obeda sotva dotkol. Bol bledý a nebolo mu do reči. 

Chápal ho, kto by mal chuť na jedlo, keby sa dozvedel niečo také? 

Poznal Traversa. Bol tretím synom Octaviana, muža, ktorý bol jedným z verným služobníkov 

Voldemorta. 
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Sixtus bol pomerne pohľadný. Hnedé oči a orieškovohnedé vlasy, celkom mierna povaha, na rozdiel 

od svojho otca. Síce trochu nenápadný, ale i tak slizolinčan každou bunkou tela. O dva roky starší ako 

oni dvaja. 

„Nechceš o tom napísať otcovi?“ opýtal sa opatrne, ale Draco pokrútil hlavou. 

„Nie. Pôjdem za ním. Môžeš mi zariadiť urgentnú návštevu?“ 

„Samozrejme.“ 

30. časť 

1/100 

Stála nad ním pokojná a chladná ako mohyla. Odetá v zelených šatách so strieborným lemovaním, 

vysokým golierom a čiernym plášťom pripomínala posla smrti, než to nežné žieňa, ktoré si kedysi bral 

za manželku. Ktorú obdivoval a rešpektoval. 

Srdce mu v hrudi bilo ako šialené, dych sa mu krátil a na čele mu vystúpil studený pot napriek tomu, 

že mu tvár horela. 

Zošalela. Syn mu teda neklamal, ani nezveličoval. Nie, že by mu neveril, ale stále dúfal. Bolo to ľahšie 

ako vôbec si predstaviť realitu, ktorú mu predostrel. 

Zmenila sa. Tak veľmi a tak fatálne, až to hádam ani nebolo možné. 

2/100 

„Už to nepotrvá dlho a tvoje srdce vypovedá službu,“ oznámila mu nevzrušene. „Musela som. 

Poďakuj za to svojmu nepodarenému synovi. Maril mi jeden plán za druhým. Ale môžem ti sľúbiť, že 

ani on neujde svojmu trestu. A ja začnem pekne krásne odznova. Zariadim si nový život s novou 

rodinou. Poslušnou a úctivou.“ 

Lucius zvraštil tvár, pravou rukou sa držal za srdce. „Ale... ale ja ťa... milujem! Vždy som ťa... mi-

miloval!“ Ani to ňou nepohlo. „Nestačilo to?“ Akoby tú otázku položil sám sebe, aby si na ňu vzápätí 

odpovedal s vidinou nezvratného konca. „Nes-nestačilo,“ zamrmlal. 

„Zbohom, Lucius,“ vrhla naňho posledný pohľad. 

3/100 

Draco mal pocit, že zle počuje. Obchádzali ho mdloby, keď sa díval na levitujúce nosidlá zakryté 

bielou plachtou, pod ktorou sa črtala pomerne robustná postava. 

„Je nám to ľúto, nemohli sme nič robiť,“ znelo mu niekde za chrbtom, keď sa hlavný azkabanský 

strážca zhováral s Harry. „Keď sme ho našli, nejavil už žiadne známky života.“ 

„A čo alarm?“ 

„Ani nepípol. Veľmi dobre viete, že je nastavený ako senzor skenujúci možné použitie mágie.“ 
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Harry si prečesal vlasy rukou, očami visel na svojom manželovi. „Prehľadali ste tú jeho návštevu?“ 

„Iste, ako vždy. Nenašli sme nič a jeho prútik ostal na vrátnici.“ 

„Jeho?“ 

4/100 

Harry sa cítil hrozne. Nikdy k Malfoyovi staršiemu neprechovával žiadne sympatie, ale cítil sa tak kvôli 

Dracovi. Toto sa nemalo stať. 

Vtisol Dracovi do ruky pohár s whisky. Zdalo sa, že ju potrebujú obaja. Oboch to vyviedlo z miery. 

„Prišli sme neskoro...“ zaševelil Draco. Sedel na pohovke, kam ho Harry dotlačil. Neprítomný pohľad 

upieral kamsi do steny. „On je... je... otec je mŕtvy a...“ hlas sa mu zachvel, strieborné oči sa leskli, než 

ich neprivrel. Z kútika oka sa vykotúľala slza. A o chvíľku ju nasledovala druhá. 

Harry si pred neho bez slova kľakol a objal ho. Čo mohol iné? 

5/100 

Draco plakal ticho. Žiadne srdcervúce vzlyky, iba slzy stekajúce z očí a prerývaný dych svedčili o jeho 

rozpoložení. A ešte Harryho mokré plece na košeli. 

„Je mi to ľúto, láska,“ šepol, keď sa poodtiahol a pobozkal ho doprostred čela. „Nie preto, koľko si 

preňho obetoval, ale jednoducho preto, lebo viem, koľko pre teba otec znamenal.“ 

Nepovedal nič, iba prikývol a priložil si ruku na jeho líce. Oprel sa čelom o to Harryho a povzdychol si. 

„Už mám len teba, Harry.“ 

„Chceš miesto whisky upokojujúci elixír?“ 

Draco pokrútil hlavou. „Nie. Len... len ma ešte chvíľu takto drž, dobre?“ 

Harry iba prikývol. 

6/100 

Po zvyšok dňa bol málo zhovorčivý. Harry vedel, že je to preto, lebo ho dusí smútok po otcovi a 

možno i pocit vlastnej viny, že neprišli skôr, aby ho varovali. 

A kým teda Draco vybavoval potrebné formality okolo pohrebu, on mu síce ostával v blízkosti, ale 

sám bol v kontakte s úradom i s Azkabanom. 

Len pred malou chvíľkou obdržal na vlastnú žiadosť štíhly balíček previazaný obyčajným motúzom, 

ktorý mu doručila jedna z azkabanských sov. Otvoril ho, len aby ho mohol preskúmať. 

Aj tak mu to nebolo nič platné, pretože okamžite vedel, že v tomto proste niečo nesedí. 

Zamračil sa. 

7/100 
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Takto ho našiel v pracovni Draco. Bol bledý a pod očami sa mu črtali kruhy. „Čo je to?“ opýtal sa, hoci 

videl, že sa jedná o akýsi prútik. 

„Sixtov prútik,“ odvetil Harry pohotovo. „Prišlo mi pomerne dosť priehľadné, že si ho zabudol na 

vrátnici Azkabanu. Tebe nie?“ 

Draco si prisunul kúzlom stoličku k jeho stolu a sadol si. Očami zavadil o štíhle tielko magického 

predmetu. „Viem, čo mi chceš naznačiť, Harry. Nie som hlúply,“ poznamenal, láskajúc prstami telo 

prútika a podvedome ho tiež skontroloval. Nebolo pochýb o kvalitách jeho majiteľa. 

„To som nikdy ani netvrdil. Iba na tom niečo nesedelo.“ 

8/100 

Draco si povzdychol. „A asi aj tuším čo. Informácie od Ikarosa sa ti v takom prípade mohli javiť 

protichodné, že? Ak by čosi také podnikol, musel by konať z vlastnej vôle. Ale Ikaros prisahal, že sa 

mu Travers javil mimo, takže v tom musí byť háčik.“ 

Harry ho prosto musel obdivovať a milovať. „Aký z toho teda vyvodzuješ záver?“ 

Draco bol schopný iba ďalšieho povzdychu a odovzdaného pohľadu. 

Jeho manžel sa naklonil ponad stôl a vzal ho za ruku. „Musíme konať, kým nebude neskoro. Očividne 

má v pláne pohodiť Traversa ako vinníka miesto seba.“ 

Draco prikývol. „Rob čo musíš, Harry.“ 

9/100 

Harry vedel, že to rozhodnutie pre jeho manžela nebolo vôbec ľahké, ale iná cesta už neexistovala. 

Nemohli sa viac nechať klamať, ani nad tým zatvárať oči len preto, lebo bola jeho matkou. Zašla 

priďaleko a z tej cesty viac nebolo návratu. 

V jej hlave sa zrodil akýsi plán a bolo evidentné, že ju nič nedokáže odradiť, ani zastaviť. Ak si mysleli, 

že svojho mladého milenca miluje, zjavne sa mýlili. Aj s ním mala svoje zámery. Využila ho, aby ju 

oplodnil a potom ho chcela predhodiť ako vraha svojho manžela. 

Aký by udala vyšetrovateľom dôvod? Žiarlivosť milenca? Hrala by nešťastnú vdovu? 

10/100 

Podľa Harryho toho bola schopná. Dokonale sa pretvarovala odvtedy, čo ju prvý raz stretol. Občas 

uvažoval, ako bolo možné, že z Draca vyrástol pod vplyvom týchto rodičov taký skvelý človek. Ale 

napokon, keď porovnal Cissu s Luciusom k Vernonovi a Petúnii, musel uznať, že sa líšili jedine tým, že 

nevedeli čarovať. 

Harry sa neprezliekal. Na aurorský plášť iba zaškúlil kútikom oka, ale nevzal si ho. „Len by mi prekážal 

v pohybe,“ zamrmlal, keď mu ho chcel Draco podať. „Sľúb mi, že ostaneš tu. Budem pokojnejší, lebo 

sa o teba nebudem báť.“ 

„Budem tu, sľubujem. Ale daj si pozor, dobre?“ 
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„Dobre.“ 

31. časť 

1/100 

Mal pocit, akoby sa preberal z mrákot. Dusil sa nimi, rovnako ako všetkými tými spomienkami. Boli 

vôbec skutočné? Nemal poňatia. Všetko v jeho mysli bolo zastreté podivnou hmlou, hustou a 

nepriepustnou. Ako mal odlíšiť bludy od skutočnosti? 

Mykol sa a naplo ho. Stále cítil v ústach tú odpornú sladkastú chuť elixíru. Dýchal rýchlo a plytko. 

Srdce mu bilo v hrudi ako vyplašené vtáča. Potili sa mu dlane, keď sa z toho omámenia pomaly 

preberal. 

Cítil sa pod psa, ale musel konať rýchlo. Nemal poňatia, kedy sa vráti, ale bol rozhodnutý toto svoje 

väzenie ukončiť a bolo mu celkom jedno ako. 

2/100 

Vrátila sa skôr ako predpokladal, ale on bol pripravený. Teraz už áno. Už sa ňou nenechá 

manipulovať. 

Skĺzol po jej postave pohľadom a zastavil sa na vypuklom bruchu. Stále tomu nedokázal uveriť. Ako 

bolo možné, že ju... oplodnil? Vlastne nie, návod k penisu nepotreboval už nejaký čas no prišlo mu to 

zvrátené! 

Na to však existovala priľahká odpoveď. Amortencia. Ale Narcissa sa jeho snúbenici rovnať nemohla v 

nijakom ohľade. 

Či skôr bývalej snúbenici? Merlin, kto vie, čo sa vlastne stalo?! 

„Vidím, že si späť,“ hlesla vecne. 

Prikývol. „A poslal som správu aurorom. Presnejšie, tvojmu zaťovi.“ 

Iba čo ju tým pobavil. 

3/100 

Zovrel svoj prútik v ruke pevnejšie. Zvláštne, že ho neskryla. 

Čakal všetko, len nie toto. Ten smiech nebol hysterický, skôr pobavený. Zošalela úplne? 

„Nechápem, čo je na tom také zábavné?!“ 

„Čoskoro sa dozvieš, miláčik,“ riekla napodiv milo a dokonca ho obdarila úsmevom. „Ale predtým sa 

ešte naposledy zabavíme, čo povieš? Veď napokon, tie moje výstrednosti zbožňuješ.“ 

„Určite nie.“ 
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„Asi ťa sklamem, ale je to tak. Dovoľ mi pripomenúť ti napríklad ten malý škandál, ktorý sa tvojej 

drahej matke podarilo udržať v tajnosti, keď nás dvoch prichytila tá tvoja malá snúbenica vo veľmi 

kompromitujúcej situácii. A to nie je to jediné...“ 

4/100 

Nielen, že to hrozne znelo, ale nedokázal si to ani predstaviť. Vzkypel v ňom hnev. Všetky tie 

spomienky, ktoré považoval iba za zlý sen ho ovalili ako úder trolím kyjakom. 

„Zákerná stará bosorka!“ precedil pomedzi zuby. „Ako si mohla!“ 

Naježila sa a v mihu sekundy naňho namierila prútik. Bez ďalších slov sa medzi nimi rozpútal duel. 

Ako sa mohol presvedčiť, neľútostný. 

Jej modré oči sa naňho dívali s odhladním a mrazivým chladom. Na rozdiel od neho mala v dueloch 

svoje skúsenosti, ale on bol rýchly a pohotový. 

Jeho kúzlo Stupefy ju udrelo do boku a odhodilo dozadu. Narazila do kresla. 

5/100 

V tom istom okamihu sa v miestnosti zjavili ako na zavolanie aurori. Potter sa ocitol priamo medzi 

nimi, kým zvyšní štyria sa vrútili dnu cez vchodové dvere mestského bytu. 

Zvesil ruku, dívajúc sa mladého aurora veľkými očami. Potter vyzeral vskutku pôsobivo a 

nevypočítateľne. Cítil ako sa vzduch zachvel a zavibroval jeho mocnou mágiou. Bolo to... vážne 

ohromujúce. 

Žena na zemi si však tichým fňukaním uzurpovala ich pozornosť. Ani si nevšimla, že zvyšní muži mieria 

práve na ňu, nie naňho. 

Potter k nej pristúpil a podal jej ruku, aby jej pomohol vstať. „Dobre, že ste konečne tu, pokúšal sa 

ma zabiť!“ 

6/100 

Sixtus musel uznať, že po tom ich malom súboji to znelo veľmi vierohodne. Bola trochu strapatá, nad 

hornou perou sa jej perlil pot a stále bola i v druhom stave, čo jej mohlo poskytnúť nejakú výhodu, 

určite nie malú. Ale to mohol i fakt, že tu bol Potter. Ten bol predsa jej zaťom. 

Jej poznámka ho však napriek všetkému doslova omráčila. Toto bol jej plán? Chcela sa ho iba zbaviť a 

nezáležalo na tom, ako? 

„To nie je pravda, auror Potter!“ zvolal na svoju obranu. „Prisahám!“ 

Jej modré oči sa upreli do zaťovej tváre. Výraz v nich bol dokonale hraný. 

7/100 

Nezdalo sa, že by ho niekto z nich vôbec vnímal. Potterov hlas, ktorý zaznel miestnosťou bol tvrdý a 

chladný ako oceľ. 
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„Narcissa Malfoyová, zatýkam vás pre úkladnú vraždu Luciusa Malfoya. Všetko, čo odteraz poviete, 

môže byť použité proti vám. Máte nárok na právnika. Ak si ho nemôžete dovoliť, úrad vám ho 

pridelí.“ 

Sixtus nebol jediní, komu padla sánka hádam až k podlahe. Žena pred nimi zbledla, ale o pár mizivých 

sekúnd sa jej na tvári ukázali červené škvrny. Zaškriekala, prsty skrútila ako pazúry. Vyzerala ako 

dračica, ktorá sa chystá roztrhať svoju obeť na márne kúsky. 

Vzápätí sa všetko akosi zvrtlo. 

8/100 

Sixtus mal dojem, akoby bol priamym účastníkom nemého filmu, i keď tu vládol hurhaj a krik a 

vzduchom zasvišťalo pár kúzel. Videl iba záblesk zeleného svetla, dve do seba zakvačené osoby, 

záblesky červených svetiel a mätež habitov. 

Srdce mu bilo až v hrudi, keď si uvedomil, že tu stále stojí ako soľný stĺp a díva sa na to nehybný ako 

socha. 

Žena, ktorá ho väznila ležala na zemi dolu tvárou a vedľa nej i hlavný auror Potter. Dvaja z kolegov sa 

ho pokúšali prebrať, kým tí ďalší kontrolovali životné funkcie Narcissy Malfoyovej. 

O chvíľu sa tam dohrnuli ďalší z úradu... 

9/100 

Priveľa červenokabátnikov, pomyslel si unavene. Jeho otupená myseľ by najradšej vypovedala službu, 

ale nemohol si to dovoliť. Vypočúvanie ešte neskončilo. Prinútili ho dokonca vypiť Veritasérum. Ale to 

nebolo to najhoršie. 

Ten stav, v ktorom sa nachádzal teraz... bol veľmi nepríjemný. Modlil sa, aby to už skončilo. 

Omámene mu napadlo, čo je tak asi s Potterom? Tí dozorcovia boli priskúpi na slovo. 

Skončí v Azkabane napriek všetkému? Tie otázky k tomu akosi tak viedli. Alebo sa mu to iba zdalo? 

Vážne nemal tušenia, čomu veriť. Po tom všetkom mu i toto prišlo iba ako ďalší bludný sen. 

A potom... jednoducho zamdlel. 

10/100 

Prebral sa až v nemocnici svätého Munga. Matka sa zoširoka usmiala a zalomila rukami: „Chvála 

Merlinovi! Už sme si mysleli, že sa nepreberieš.“ 

„A mal si veru na mále, braček,“ prihovoril sa mu najstarší brat Cesare. 

„Čo si to povyvádzal za hlúposti?“ opýtal sa prostredný brat, Prosperus bodro. „Veď si pre Mordreda 

predčil aj moje výčiny! A aký som bol snaživý!“ a štuchol ho do pleca. 

Sixtus sa rozosmial. „Aj ja vás rád vidím.“ 
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Matka ho objala, bratia ustúpili a on zazrel toho najmenej očakávaného človeka. Nadvihol sa v posteli 

na lakťoch. 

„Lucretia!“ Po tvári sa mu rozlial šťastný úsmev. 

32. časť 

1/100 

„Bála som sa, že sa to môže stať,“ šepla nešťastne, opretá o manželov bok a držiaca priateľovu ruku. 

Harry bol bledý a pripomínal živú mŕtvolu. „Mala som ho od toho odhovoriť, kým bol čas a nie nájsť 

to hlúpe zväzujúce kúzlo.“ 

Ron ju pohladil po pleci a vtisol jej bozk navrch hlavy. „Sebaobviňovanie im sotva pomôže a 

nezabúdaj, že Harry naliehal. A keď niečo chce,“ pohľadom zaletel k vedľajšej posteli, kde ležal v 

rovnakom stave plavovlasý slizolinčan, „vie byť presvedčivý.“ 

Hermiona bezradne vzlykla a utrela si zatúlanú slzu chrbtom ruky. 

„Poď, neskôr sa vrátime,“ Ron ju vyviedol z nemocničnej izby. 

2/100 

Dracovi chvíľu trvalo, než mu došlo, čo sa pravdepodobne stalo. Zarazila ho a zmiatla až tá 

prekvapujúca beloba a mylne povznášajúci pocit ľahkosti. Neexistovalo nič, čo by ho v tej chvíli 

trápilo, či ťažilo. 

Avšak len do momentu, než si neuvedomil pocit prázdnoty, ktorá ho nahlodala a rástla v ňom 

rovnako rýchlo ako nával paniky. 

Rozhliadol sa okolo seba a chvíľu tápal ako slepec v tme, preklínajúc tú živú hmlu, ktorá sa okolo neho 

kúdolila ako zradné prúdy vody, pripravené pohltiť ho raz a navždy, než sa nezastavil a nesústredil 

celú svoju existenciu na to jediné, čo chcel a potreboval. 

3/100 

Hmla zmizla, akoby ju v jednej sekunde kamsi odfúkol vánok a on ho zbadal. Šedé oči sa rozžiarili 

nádejou, keď k nemu Harry otočil tmavovlasú hlavu. Vstal z drevenej lavičky, na ktorej sedel a 

venoval mu úsmev plný úľavy. 

Draco mu padol do náruče s rovnakým pocitom. „Bál som sa, že ťa nenájdem, že tu budem blúdiť do 

súdneho dňa bez toho, aby som vedel, čo sa vôbec stalo.“ 

Harry sa previnilo usmial. „Prepáč mi. Nebol som práve... pozorný. Ale ak si tu, znamená to, že nie 

sme celkom stratení.“ 

„Myslíš, že sa môžeme vrátiť?“ 

Harry váhavo prikývol. „Asi áno.“ 
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4/100 

Draco vzal manžela za ruku. „Ako?“ 

„Neviem,“ zamrmlal a na moment privrel oči, lebo sa mu zakrútila hlava. „Som... som trochu 

unavený, len si sadnem a...“ 

„Harry?“ Draco znel znepokojene. Pomohol mu sadnúť a sám si k nemu prisadol. „Asi tá tvoja únava  

súvisí s tvojim zdravotným stavom. Preto sme zrejme aj tu. Mal som predpokladať, že matka sa 

nevzdá bez boja.“ 

„Ja som to mal predpokladať, nevyčítaj si to,“ zaoponoval auror unavene a oprel si hlavu o jeho plece. 

„Nechcem, aby sa ti niečo stalo. Nikdy som to nechcel,“ priznal Draco. 

„Ani vtedy, keď som ti dal to ultimátum?“ 

5/100 

Dracovo telo sa začalo jemne natriasať. Keď k nemu Harry dvihol tvár, uvidel, že sa plavovlasý muž 

smeje. 

„Tým si ma vážne dostal. Bol to odvážny slizolinský ťah, ktorý som musel obdivovať, i keď... som sa 

pekelne bál. Ale na druhej strane to bolo pre mňa vyslobodením z celej tej situácie.“ 

„Z akej situácie?“ 

„Nikdy som netúžil po žene a nevedel som, ako to povedať našim. Matka možno niečo tušila, ale 

nepripúšťala si, že by som bol iný,“ povedal a pohladil Harryho po líci. „Myslím, že som ti to nikdy 

nepovedal, ale ďakujem ti, Harry. Zachránil si ma.“ 

„Rád, naozaj.“ 

6/100 

Draco mu vtisol na ústa krátky bozk. „Bol by som radšej, keby sme vymysleli, ako odtiaľto preč.“ 

„Súhlas. Nejaký nápad?“ 

Draco sa rozhliadol okolo. „Ani nie. Okrem toho, stále netuším, kde to dopekla vlastne sme.“ 

Harry sa napriamil a tiež sa rozhliadol. „Niečo podobné som už zažil, vieš?“ 

„Vtedy v lese s Temným pánom?“ 

Zelenooký muž prikývol. „Hej. Ocitol som sa na vlakovom nástupišti v spoločnosti bývalého riaditeľa.“ 

Blondiak spýtavo nadvihol obočie. „Hádam, že spoločnosť vlastného manžela je ti milšia.“ 

Harry sa uškrnul. „Milšia? Myslíš?“ 

„Potter, neštvi ma!“ a jemné uštipnutie mu bolo dostatočným varovaním, aby si ho prestal doberať. 
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7/100 

Vstali z lavičky, Draco ho okamžite vzal za ruku. „Je ti už lepšie?“ 

Harry sa oslňujúco usmial. „S tebou vždy,“ priznal a žmurkol naňho. „A ak ťa poteším, mal by si 

vedieť, že nie sme mŕtvi a toto,“ mávol rukou zoširoka, „nie je náš osobný ráj, láska. Hoci to nie je 

vôbec škaredé miesto a s tebou po boku by som bral aj prechádzku peklom.“ 

„Brzdi, Potter. Stále sú to možno lichôtky, hoci v tvojom podaní sa občas zdajú neokrôchané, ale 

peklo? Ani za nič!“ odfrkol si. „A čo teraz? Nie sme mŕtvi, čo je fajn, ale sme stále tu.“ 

8/100 

„Tak nejako som si predstavoval našu záhradu,“ priznal Harry bez obalu. 

„Skutočne? Nie je zlá, je tu príjemne, lenže ja by som sa rád vrátil.“ 

Harry zastal, vytrhol si ruku z jeho zovretia a strčil si obe do vreciek nohavíc. „Aj napriek tomu, čo ťa 

tam čaká? Tvoj otec je mŕtvy a Narcissa tiež. Neexistuje nik, kto by...“ radšej nedokončil. 

Draco to spravil miesto neho: „... tam na mňa čakal?“ 

Harryho výraz v tvári hovoril za všetko. 

„Niekto tam predsa je a ja sa k nemu chcem vrátiť. Táto... čudesná súčasnosť, kde sa obaja 

nachádzame je na môj vkus trochu desivá.“ 

9/100 

Jeho tmavovlasý manžel stále mlčal. Iba tam stál a díval sa naňho s vážnym výrazom, na čo Draco 

teatrálne prevrátil očami. 

„Nehovor mi, že tebe nie, lebo tomu sotva uverím.“ Harry akurát tak sklopil pohľad, čo Draca 

rozladilo. „Tebe... tebe by som vážne vôbec nechýbal? Pretože som mal dojem, že... Alebo ma už 

nemiluješ?“ 

„Ako si na to prišiel?!“ v tom hlase zaznel život i výčitka, zo zelených očí vyšľahli blesky. Strhol si ho 

do náručia. „Veď si celý môj život! Všetko, na čom mi kedy záležalo!“ 

Odľahlo mu. „Už som si začínal robiť obavy a to som chladnokrvný slizolinčan.“ 

10/100 

Harry sa rozosmial. „Chladnokrvný? Mám spomienky a rukolapné dôkazy, ktoré svedčia proti tomuto 

vyhláseniu, láska.“ 

„Nenamietam,“ obtrel sa nosom o jeho. „Vieš, že toto tu nie je skutočné, však? Nie je to život, Harry, 

len akási pomýlená ilúzia, ktorú vyvolalo to kúzlo vzájomnej mágie, aby nás udržalo pri živote.“ 

„Viem.“ 
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„Máš o mňa obavy? Nemusíš. So všetkým si poradíme, lebo sme na to dvaja. Už dávno nie som sám, 

Harry. Mám teba, chápeš?“ 

Rozochvene sa pousmial. „Asi by som to mal konečne uznať.“ 

„To teda áno.“ 

„Dobre. Myslím, že je to vlastne iba na nás. Musíme si návrat priať. Obaja.“ 

33. časť 

1/100 

Prvé, čo mu udrelo do nosa bol zápach absolútnej dezinfekcie, takže nemal problém pochopiť hneď 

na prvý šup, kde sa nachádza. Nemocnice neznášal z celej svojej duše. 

Obrátil hlavu na bok a zažmurkal, proti prúdom podvečerných slnečných lúčov, ktoré sem prenikali 

cez okno. Draco stále ležal vo vedľajšej posteli celkom bez pohybu. Hruď sa mu dvíhala a klesala ako 

keby iba driemal. 

Keby Harry vládal, bol by vyliezol z postele a vkradol sa do tej jeho celkom bez hanby, lenže stále sa 

cítil trochu slabo a únava ho odmietala opustiť. 

Iba čo sa nadvihol na lakte. „Opäť ma nechávaš čakať?“ 

2/100 

Pokojne spiaci muž ten tichý šepot napriek všetkému vypočul. Harry s úľavou sledoval ako sa mu 

zachveli viečka, pohol sa trup, až napokon otvoril oči. Šedé zreničky sa naňho upreli s rovnakou 

zmesou úľavy a... trúfal by si tvrdiť, že i nehy. 

„Si hore,“ usmial sa Harry. 

„Zdá sa, že sme skutočne späť,“ poznamenal a zdvihol sa do sedu, kým Harry opäť klesol do perín a 

privrel oči. Draco odkopol prikrývku a vstal. „Ale nie je ti lepšie.“ 

„Som iba unavený.“ 

„Zavolám niekoho, dobre?“ navrhol pohotovo Draco a stlačil akýsi gombík. 

„Chcel by som byť radšej doma,“ postažoval si Harry. 

3/100 

Keď sa vrútil dnu ošetrujúci liečiteľ s dvoma sestrami, Draco trval na tom, aby najprv prehliadli 

Harryho, až potom dovolil, aby prezreli jeho. 

„Bol zasiahnutý kliatbou Avada?“ 

Liečiteľ pokrútil hlavou. „Nie. Aurori povedali, že tú dokonale odrazil jeho štít. Nikdy nič podobné 

nevideli.“ 
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„Štít?“ 

„Presne. Štít. Ohromnej sily. Musel ho pripraviť o väčšinu energie, predsa len, postavil sa proti jednej 

z neodpustiteľných kliatob.“ 

„Bude v poriadku?“ 

„Isteže. Spánok je v tomto prípade veľmi prospešný. Večera bude o siedmej, sestra vám ju donesie na 

izbu a pánovi manželovi podáme aj upokojujúci elixír. To neuškodí.“ 

„Dobre. S tým rozhodne súhlasím.“ Nik nenamietal. 

4/100 

Draco sa nemohol sťažovať. Najmä nie v noci, keď si preliezol do postele k Harrymu, ktorý ho 

okamžite objal v takmer železnom zovretí a ešte si aj blažene povzdychol si. 

Boli späť. Obaja. Našťastie, hoci si až pridobre uvedomoval, čo preňho znamená terajšia nová realita. 

Stratil síce neodvratne oboch rodičov, ale na druhej strane... pocítil nesmiernu úľavu. Už žiadne 

problémy z matkinej strany, žiadne úskoky, žiadne pokusy o život jedného, či druhého. 

Mohol byť konečne tým, čím bol. Dracom. Harryho manželom. Milencom a... všetkým, čo k tomu 

patrí. 

Čo viac si mal želať? Usmial sa a pobozkal manžela na čelo. 

5/100 

„Ste v poriadku? Obaja? Ste si istí?“ Hermiona sa striedavo dívala raz na jedného, potom na druhého, 

chvíľu potom, čo sem vtrhla po vizite. 

„Sme si istí,“ povedal Harry s malým úsmevom a opätoval Dracovi pobavený pohľad, ktorým ho 

manžel obdaril. 

Samozrejme, že si to všimla. „No tak pardón, páni, ale bola to Avada!“ rozhodila rukami a založila si 

ich v bok. 

Skôr, než mohla dodať čokoľvek iné na svoju obranu, ozval sa Ron. „Dovolil som si postarať sa o 

najnutnejšie formality, Malfoy. Pochop, ohľadom tých pohrebov stále niekto otravoval, takže 

byrokraciu máš z krku. A nemáš za čo. Mimochodom.“ 

6/100 

Draco poďakoval. Aspoň to. Hoci tušil, že sa podstatnej časti vybavovania nevyhne, napokon všetko 

prebehlo pomerne hladko. Rodičia spočinuli po krátkom obrade v rodinnej hrobke na panstve Malfoy 

Manor a on im prejavil toľko úcty, koľko si zaslúžili. Ba azda ešte i o čosi viac. 

Harry stál obďaleč a díval sa naňho ako zamyká rodinnú hrobku. Draco bol bledý, ale nie viac ako 

zvyčajne. Počas obradu sa držal statočne, obišiel sa bez sĺz a všetko ustál s kamennou tvárou hodnou 

slizolinského aristokrata. Len on vedel, že je to iba pretvárka, keď mu počas toho niekoľkokrát stisol v 

návale smútku ruku. 
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7/100 

Vrátili sa domov. Harry mu pomohol z plášťa a oba nechal čakajúcemu domácemu škriatkovi. Vzal 

Draca za ruku a zaviedol ho do salóna. Usadil ho do rohu pohodlnej sedačky a obom im nalial whisky. 

Draco si oprel hlavu a zadíval sa naňho unaveným pohľadom. „Zvládam to. Nemusíš to robiť.“ 

Harry prikývol a chvíľu sa naňho díval očami zelenými ako jadeid. Tmavými a plnými hrejivej nehy. 

„Viem, že si silný, ale ja sa o teba starám rád.“ Prisadol si k nemu a položil mu ruku na stehno dlaňou 

nahor. Draco do nej vložil svoju ruku a ich prsty sa navzájom preplietli. 

8/100 

Nasledujúce ráno ho našiel Harry stáť celkom nahého pred oknom spálne. Díval sa von a nechal svoje 

bledé štíhle telo zalievať záplavou lúčou práve svitajúceho slnka. Harrymu napadlo, že vyzerá ako 

krásne stelesnenie nejakej mýtickej bytosti. 

Draco asi vytušil jeho zvedavý pohľad, pretože sa k nemu otočil a s drobným úsmevom v tvári, ktorý 

sa stále zväčšoval, k nemu pristúpil a vkĺzol si k nemu do postele pod perinu. 

„Milujem ťa, Harry Potter a chystám sa ti to dokázať. Odo dneška, každý deň.“ 

„Myslím, že by to mohlo byť fajn,“ priznal Harry. „Som na tie dôkazy tuším aj akurátne... pripravený.“ 

9/100 

Hermiona sedela v kuchyni a sŕkala horúci čaj. Harry bol doma sám. 

„Je v práci?“ 

Tmavovlasý čarodejník prikývol. 

„Darí sa mu?“ 

„Iste. Vedel som, že v tom bude dobrý. A popri tom stíha aj vedenie účtov. Ja osobne sa v nich 

strácam.“ 

„Takže patrí k Nedotknuteľným. Oficiálne.“ 

„Presne.“ 

„A ešte pomáha aj Ronovi s obchodom. Evidentne je všestranný.“ 

Harry si podoprel bradu rukou a jeho pohľad sa rozostril. „To teda je.“ 

„Ale neprišla som ho sem ospevovať. Chcela som sa spýtať ako vám to klape. Je Draco v pohode?“ 

„Prečo sa nespýtaš jeho?“ 

„Aby mi neodtrhol hlavu?“ odbila ho pohotovo. 

10/100 
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„Klape nám to, buď pokojná.“ 

Presne toto jej povedal. Bola to pravda. Aj keď sa občas nepohodli a nie vždy zdieľali rovnaký názor, 

vždy vedeli kedy ustúpiť tomu druhému, alebo kedy situáciu zbytočne nevyhrocovať. Nie vždy sa 

spoliehali na kompromisy, ale stále sa mohli spoľahnúť jeden na druhého. 

Draco sa vrátil z práce a našiel manžela driemať na gauči. Oprel sa o veraje dverí a usmial sa. Kto by si 

to bol pomyslel, že raz budú spolu žiť ako manželia? Sprvu city k nemu považoval iba za obyčajnú 

vďačnosť, ale... teraz vedel, že je to viac. 

Ľúbil ho. Celým srdcom. 

~ Koniec ~ 


